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برد منصوریان مقابل برانکو با روش پارسال

به شهرآورد  ۸۴درست نگاه کنید ،از منظر فنی این دیدار کامال شبیه به دیداری است که
نفت تهران سال قبل مقابل پرسپولیس انجام داد و اتفاقا سرمربی آن روزهای نفت هم همین
منصوریان بود .درواقع از سال قبل تا امروز منصوریان 2بار برانکو را با تیمی به مراتب قویتر
از تیم خودش شکست داده و برانکو هنوز هم نتوانسته برای تیمهایی که با روش تیمهای
منصوریان بازی میکنند ،راه حلی پیدا کند .درواقع منصوریان راه شکست دادن پرسپولیس
کم شکست و بیشکست را به همه نشان داده و چه بسا سپاهان هم از همین روش برای
ضربه زدن به پرسپولیس استفاده کند.

استقالل  96رویاییتر میشود

هرچند ممنوعیت باشگاه استقالل از فعالیت در نقلو انتقاالت زمستانی ،این باشگاه را با
مشکالت بزرگی روبهرو کرد اما به نظر میرسد این اتفاق باعث میشود که این تیم در
لیگ هفدهم شکلی بسیار رویاییتر از این فصل به خود بگیرد .سرور جبارف به باشگاه
س��پاهان قرض داده شد تا در ابتدای فصل آینده و با رفع محرومیت استقالل دوباره به
این تیم برگردد .همچنین سجاد شهباززاده و روزبه چشمی هم که بسیار دوست دارند
با پیراهن آبی استقالل به فوتبالشان ادامه دهند ،در اقدامی جالب با باشگاه نفت و صبا
قراردادهای  6ماهه امضا کردند تا در شروع فصل آینده دوباره به این تیم برگردند.

ادامه هفته بیستو دوم لیگ و تقابل سرخابی با اصفهانیها

پرداخت پول ایران توسط فیفا

مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزشو جوانان در حاشیه
جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرن��گاران درباره
پرداخت پول ایران توس��ط فیفا برای سال 2014
اظهار داش��ت« :فک��ر میکنم پول منتقل ش��ده
باشد».وی افزود« :ارس��ال اصل تاییدیهای را که
فیف��ا اعالم کرده پول را پرداخ��ت میکند ،از تاج
رئیس فدراسیون ش��نیدم و فکر میکنم االن نیز
پول پرداخت شده است».

بازتاب احتمال انصراف
استقاللخوزستان از آسیا

تی��م فوتبال استقاللخوزس��تان روزهای خوبی را
س��پری نمیکند.این باش��گاه با مشکالت شدید
مال��ی مواجه اس��ت و حت��ی بح��ث انصرافش از
مس��ابقات لیگ قهرمانان آس��یا مطرح شده.این
در حالی است که اس��تقالل خوزستان باید هفته
آینده در مس��ابقات آس��یایی در عم��ان به مصاف
الفتحعربس��تان برود .س��ایتارمنی��وز ابوظبی با
انعکاس صحبتهای سیروس پورموسوی سرمربی
استقاللخوزس��تان بعد از شکس��ت مقابل پیکان
نوشت« :س��یروس پورموسوی روز سهشنبه تاکید
کرد که تیم استقاللخوزستان به خاطر مشکالت
مال��ی و عدم توانای��ی در تامین هزینههای س��فر
نمیتواند برای بازی با الفتح به عمان برود».

ویسی :کیروش نباید باعث
خنده دیگران شود!

عب��دا ...ویس��ی س��رمربی س��پاهان در کنفرانس
مطبوعات��ی قبل از دیدار با پرس��پولیس درباره تیم
ملی و اینکه کیروش گفته بود که پرسپولیسیها
اضافهوزن دارند ،گفت« :من کیروش را دوست دارم
و ارزش زیادی برای او قائل هستم.او از مربیان خوب
دنیاس��ت و از او درس میگیرم.اما اینکه بخواهیم
با بعضی حرفها باعث خند ه دیگران ش��ویم ،اصال
خوب نیس��ت».ویسی با اش��اره به دیدار تیمش با
ت
پرس��پولیس با بیان اینکه این تیم پس از شکس 
مقابل استقالل حریف بسیار خطرناکی برای تیمش
اس��ت ،یادآور شد« :همیش��ه بازی با پرسپولیس و
استقالل بعد از دیدار سنتی سخت است».

جشن تولد عابدزاده برای دایی

احمدرضا عابدزاده ،دروازهبان س��ابق تیم ملیبا تاخیر  2هفتهای تول د علی دایی سرمربی نفت
تهران و همبازی سابقش را جشن گرفت! تولد علی دایی  2هفته پیش بود اما عابدزاده که گویا
درگیر کارهای تبلیغاتیاش بوده ،فرصت نکرده تا برای تبریک به دایی به تمرینات نفت برود .به
ک به تمرین نفت ،تولد همبازی سابقش را تبریک گفت.
همین دلیل او بعد از  2هفت ه با بردن کی 
البته عابدزاده یکی از میهمانان ویژه همیش��گی تمرین نفت اس��ت و هر وقت فرصت کند برای
دیدار دایی به تمرین نفت میرود .سال گذشته هم علی دایی جشن تولد مفصلی برای عابدزاده
گرفت و به او چند سکه و یک تابلو فرش هدیه کرد.

هفته بیس��تو دوم لیگ برتر از روز
سهش��نبه و با انجام یک دیدار آغاز
شد ،دیداری که  7گل داشت و پیکان موفق شد 3-4
تیم استقاللخوزستان را شکست دهد .ورود به هفته
بیستو دوم با  7گل این نوید را میدهد که  7دیدار
باقیمانده نیز مثل بازی پیکان و استقاللخوزس��تان
ج��ذاب و پرگل باش��د بهخصوص اینک��ه بازیهای
مهم��ی را امروز و فردا ش��اهد خواهیم بود که قطعا
مهمترین آنها تقابل سرخابی پایتخت با نمایندگان
اصفهان اس��ت.اس��تارت دیدارهای امروز را تیمهای
ذوبآهن و اس��تقالل میزنند و همزمان با این دیدار
ت  15آغاز میشود ،قرار است تیمهای فوالدی
که ساع 
لیگ در اهواز شهری که این روزها مردمان خونگرمش
به خاطر مصائب بیشمار ناشی از گرد و غبار ،رطوبت
ش��دید و قطعی آب و برق شرایط عجیبی را متحمل
ش��دهاند ،در غبار خوزس��تان به مصاف هم بروند.در
ی
دیدار آخر امروز نیز داربی ایران برگزار میشود ،جای 
که پرس��پولیس شکست خورده از ش��هرآورد تهران
باید از سپاهان همیش��ه خطرناک پذیرایی کند.روز
جمعه نیز مهمترین دیدار را تیمهای تراکتورس��ازی
و سیاهجامگان در مشهد برگزار خواهند کرد ،آن هم
در ش��رایطی که یکی برای قهرمانی میجنگد و یکی
برای بقا.
*ذوبآهن -استقالل
این یک قانون نانوش��ته توس��ط اهالی فوتبال یا بهتر
بگوییم اعضای  2تیم پرسپولیس و استقالل است که

نبرد شیران زخمی!

معتقدند پس از تقابل س��رخابی هر  2تیم پرطرفدار
پایتخت در دیدار بعدیش��ان معموال با افت و تحلیل
ق��وای جس��مانی مواج��ه میش��وند ،چراک��ه انرژی
فوقالع��ادهای صرف دیدار س��نتی و حاش��یههایش
میش��ود .این قانون نانوشته که البته استثنا هم دارد،
درمورد تیم بازنده پررنگتر است و معموال تیم بازنده
ش��هرآورد در دیدار بع��دیاش هم نتیج��ه مطلوبی
نمیگیرد .حاال با اس��تناد به این قانون نانوش��ته باید
گفت پرس��پولیس و اس��تقالل در مصاف با سپاهان
و ذوبآه��ن که اتفاقا هر  2تیم نیز دیدار قبلیش��ان
را با شکستهای سنگین پش��ت سر گذاشتهاند و به
فکر جبران هس��تند کار دشواری پیشرو دارند و این

 3بازیکن جوان استقالل زیرنظر کیروش

دشواری زمانی بیشتر میشود که هر 2تیم پایتخت بنا
به دالیل مختلف چند بازیکن شاخصشان را در اختیار
ندارند.امروز اس��تقالل که برنده دیدار س��نتی بوده و
قاعدتا باید از روحیه خوبی برخوردار باشد ،در مصاف با
ذوبآهن نیمه بحرانی سیدمهدی رحمتی کاپیتانش
را در اختیار ندارد.البته رحمتی حتی اگر رای کمیته
انضباط��ی هم نبود به خاطر دریاف��ت کارت قرمز در
دیدار با پرسپولیس غایب بزرگ بازی با ذوبآهن بود.
اما استقاللیها عالوهبر او ،رابسون جانواریوی  3کارته،
مگویان و وریا غفوری مصدوم و محمد خرمگاه مربی
محرومشان را هم در اختیار ندارند.با وجود این غایبان
سرش��ناس منصوریان با داش��تن جوانان باانگیزهاش

نباید نگران باش��د حتی در دروازه هم سیدحس��ین
حس��ینی در  4ب��ازی امتحانش را پ��س داده ،ضمن
اینکه استقاللیها از دیدار با ذوبآهن خاطره خوبی
دارن د چراکه نخس��تین برد فصلشان مقابل این تیم
در تهران با نتیجه -2یک رقم خورد ،درس��ت پس از
تساوی در شهرآورد 83پایتخت.
*پرسپولیس-سپاهان
سرخپوشان پایتخت نه تنها بازنده دیدار سنتی بودند،
بلکه با احکام کمیته انضباطی نقره داغ هم شدهاند
و نبود سیدجالل حسینی،کمال کامیابینیا و غیبت
احتمالی محمد انصاری مدافع مصدومش��ان دست
برانکو را برای بازی با س��پاهان بسته است .سرمربی
سرخپوش��ان که با چند جابهجایی مقابل اس��تقالل
سعی داشت جای خالی کامیابینیا را پر کند ،عمال
ناموفق بود و حاال دوباره مجبور است ترکیب تیمش
را تغیی��ر دهد.به اعتقاد خیلیها بازی با س��پاهان
که س��اعت 17:10امروز در ورزشگاه آزادی استارت
خواهد خورد میتواند معادالت لیگ و قهرمانی را به
هم بزند بهخصوص اگر پرسپولیس بازنده این دیدار
باش��د یا امتیاز از دست بدهد .پرسپولیسیها که در
ب��ازی رفت با نتیجه -3یک س��پاهان را در اصفهان
شکس��ت داده بودن��د در ش��رایطی به زردپوش��ان
رسیدهاند که آنها دیدار قبلیشان را با  3گل واگذار
کرده و شیرزخمی هستند درست مثل پرسپولیس
و تقابل  2ش��یر زخمی هم میتواند خطرناک باشد
هم جذاب!

باشگاه پرسپولیس با اعتراضی که نسبت به محرومیت سیدجالل حسینی اعالم کرده ،امیدوار است بتواند این
بازیکن را برای دیدار با س��پاهان در اختیار داش��ته باشد .به گزارش مهر ،برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری
پیش از دیدار برابر سپاهان اصفهان گفت« :مسئوالن باشگاه نامهای را برای فدراسیون فوتبال ارسال کرد ه و
خواستار بخشش محرومیت سیدجالل حسینی شدهاند .با این اوصاف شاید این بازیکن بتواند در دیدار برابر
سپاهان به میدان برود ».سیدجالل حسینی در دیدار برابر استقالل به دلیل درگیری با سیدمهدی رحمتی
کاپیتان استقالل و ایجاد جنجال و درگیری به اعتراضهای مکرر ب ه داور میدان دچار محرومیت شد و پس از
اعالم محرومیتش به شدت از مسئوالن باشگاه بهخاطر عدم پیگیری مسائل انضباطی انتقاد کرد.

بازی با سپاهان به اندازه استقالل مهم است

اظهارات عجیب عابدینی درباره
کارت گمشده فغانی!

امیرعابدینی رئیس س��ازمان اقتص��ادیو بازاریابی
فدراسیون فوتبال که چندی پیش بابت اظهارنظر
عجیبش درب��اره قهرمانی زودهنگام پرس��پولیس
و انتق��اد از باش��گاه تراکتورس��ازی باب��ت زودتر
برگزار ش��دن دیدارهایش نس��بت به سرخپوشان
پایتخت ،س��وژه رس��انهها بود و انتقادهای زیادی
متوجهاش ش��د ،این بار نیز اظهارنظری جنجالی
درباره شهرآورد  84پایتخت کرده است .عابدینی
که س��الها مدیریت باشگاه پرسپولیس را برعهده
داشته ،در گفتو گو با ایسنا ضمن اظهارنظر درباره
دیدار س��نتی س��رخابی و پیروزی استقالل مقابل
پرسپولیس به انتقاد از دپارتمان داوری پرداخت و
درباره عملکرد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
در برخورد با اتفاقات دیدار استقالل و پرسپولیس
و انتقادات��ی که به عملکرد مس��ئوالن آن کمیته
وارد میش��ود ،گفت« :م��ن توجیهات دپارتمان را
ش��نیدهام اما نکتهای که برای من عجیب اس��ت
مربوط به انتهای بازی است و اینکه داور آن کارت
را به چه کس��ی نشان میدهد؟ نمیشود که همه
مردم آن کارت را ببینند ،ولی کمیته انضباطی آن
کارت را نبیند.ش��اید بعضیها مرا به جانبداری از
پرس��پولیس متهم کنند ،اما از تصمیمات یک بام
و  2هوای کمیت ه انضباطی تعجب میکنم.کمیته
انضباط��ی بعضی از مواقع ب��ا ضرباالجل خاصی
درباره بازیها تصمیمگیری میکند.شاید بعضیها
بگویند فدراس��یون میخواهد پرسپولیس را زمین
بزند ،اما من مطمئنم که باالدستیهای فدراسیون
اینطور فکر نمیکنن��د.برخوردهای عجیبی را از
سوی کمیت ه انضباطی شاهد هستیم».

برانکو :ربات داشتم به استقالل نمیباختم!
س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه گروه این تیم در آسیا
گروه مرگ اس��ت ،بعضی از انتقادات برای شکست مقابل استقالل را
مغرضانه دانست و گفت« :اگر به جای بازیکن ربات داشتم ،این بازی را
نمیباختم!» برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش
برابر س��پاهان گفت« :ما داربیس��ومی هم پی��شرو داریم.خودتان
میدانید این بازی به اندازه بازی با اس��تقالل برایمان مهم است » .وی
افزود« :با وجود اینکه هم ما و هم س��پاهان هفته قبل باختهایم ،هر
 2تیم دنبال ترمیم شکس��ت هس��تیم.این دومین باخت ما در لیگ
بود و طبیعی است که برای همه ما سخت بود چون بازی با استقالل

شرایط خاص و اهمیت ویژهای دارد ».برانکو درخصوص انتقاداتی که
از پرس��پولیس بعد از باخت به استقالل میشود ،گفت« :انتقادات که
عادیترین مس��ئله است و چیز عجیبی نیست ،به خصوص وقتی که
بازنده میشوید.طبیعی است انتقادات این مواقع بیشتر به چشم میآید
ولی بعد از بازی من داغدار بودم و نمیتوانم ایرادی از بازیکنانم بگیرم.
فوتبال همین است .یکس��ری آمار و ارقام به شما میدهم .در دیدار
سنتی ۷۲درصد مالکیت توپ و ۸۰درصد دقت پاس داشتیم.آنها 5
شوت به سمت دروازه داشتند که  3تای آنها در چارچوب بود و گل
شد ولی ما  ۱۶شوت زدیم و ۵۷۰پاس دادیم ولی پاس استقالل۲۵۰

نگاه سایت ترانسفرمارکت به بیشترین
افزایش قیمتها در لیگ برتر
سایت ترانس��فرمارکت که معتبرترین و جامعترین
سایت در زمینه ارزشگذاری بازیکنان دنیای فوتبال
است ،در تازهترین نسخه خود به معرفی بازیکنانی
پرداخت��ه که در فصل ج��اری رقابتهایلیگ برتر
ایران با درخش��ش خود بیشترین افزایش قیمت را
داشتهاند .در صدر لیست این سایت نام گادوین منشا
س��تاره نیجریهای پیکان به چشم میخورد .سایت
ترانسفرمارکت در ابتدای فصل روی منشا 200هزار
یورو قیمت گذاشته بود و حاال با توجه به درخشش
در پیکان قیمت این بازیکن  27س��اله به 750هزار

ع��دد بود.ما ۲۹۰بار به منطقه یک س��وم آنها نفوذ کردیم ،آنها۶۰
بار.این برتری ما را نس��بت به استقالل نشان میدهد ولی این موارد
ل خبرنگار مهر مبنی
برای برد کافی نیس��ت ».برانکو در پاسخ به سوا 
ب��ر اینکه آیا بهتر نبود در طول لیگ به جای اوکراینیها به بازیکنان
جوان بازی میداد تا کسب تجربه میشد و پرسپولیس در این مقطع
لیگ با کمبود بازیکن مواجه نمیش��د؟ خاطرنشان کرد« :بله ،باید به
بازیکنان جوان هم میدان داد.واقعیت این است که اوکراینیها خیلی
برای ما بازی نکردند .از طرف دیگر تیم هم باید نتیجه میگرفت .با این
ت بازیکنان جوان زیادی برای بازی فرصت پیدا کردند».
حال درنهای 

پیشتازی منشا و انصاریها

یورو افزایش یافته اس��ت .قیمت ساس��ان انصاری
مهاجم جوان فوالد ک��ه در این فصل با 12گل زده
صدرنش��ین جدول گلزنان اس��ت ،با 500هزار یورو
افزایش به900هزار یورو رسیده است .دیگر بازیکنی
که در لیگ برتر بیشترین افزایش قیمت را داشته،
محمد انصاری مدافع خوشآتیه پرسپولیس است که
قیمتش با توجه به حضور در ترکیب سرخها از300
هزار یورو به 800هزار یورو رس��یده اس��ت .موسی
کولیبالی مدافع مالیایی سپاهان نیز شرایط مشابهی
داش��ته و قیمتش از400هزار یورو به800هزار یورو

آبیپوشان پایتخت در دیدار برابر ذوبآهن اصفهان سیدمهدی رحمتی
کاپیتان تاثیرگذار خود را به خاطر محرومیت در اختیار ندارند.مهدی
رج��بزاده کاپیتان ذوبآهن واکنش جالب��ی به محرومیت رحمتی
داشت.او گفت« :رحمتی از ترس من خودش را محروم کرد».

الهالل راه را به روی پرسپولیس بست

ل عربستان به گران ش��دن بلیت بازی با پرسپولیس در
باش��گاه الهال 
لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد و با خرید بلیتهای این مسابقه،
تماش��ای آن را برای هوادارانش در عمان رایگان کرد! پرسپولیس در
ن
بازی اول لیگ قهرمانان در عمان میزبان اس��ت و اقدامش برای گرا 
کردن بلیت این مس��ابقه حسابی س ر و صدای عربستانیها را درآورده
بود.

جلسه هیئتمدیره استقالل لغو شد

امیدواری پرسپولیس به بخشش سیدجالل

تیم اس��تقالل در نیم فصل دوم با حضور و درخشش بازیکنان جوانش متحول شد .از جمله بازیکنان
جوان این تیم که هفتههاس��ت خوش میدرخشند ،فرشید اسماعیلی ،میالد زکیپور و امید نورافکن
هس��تند3 .بازیکن  ۲۰ ،۱۹و  ۲۱س��الهای که در حد س��تارههای گرانقیمت لیگ برتر خود را مطرح
کردهاند .با توجه به درگیریهای دنبالهداری که بین کارلوس کیروش و برانکو سرمربیان تیم ملی و
پرس��پولیس پیش آمده و به نظر میرس��د کیروش نیز پای تهدید خود بایستد و از همه و یا حداقل
تعداد زیادی از بازیکنان پرس��پولیس در تیم ملی عبور کند.در این صورت ،احتمال دعوت از این 3
بازیکن استقالل در اردوهای بعدی تیم ملی زیاد است.

واکنش رجبزاده به محرومیت رحمتی

رس��یده اس��ت .در رتبه پنجم این لیس��ت علیرضا
بیرانون��د قرار دارد ک��ه با توجه ب��ه افزایش تعداد
بازیهای ملی و عملکرد قابل قبولش در پرسپولیس
یک میلیون یورو قیمتگذاری ش��ده و نس��بت به
ابتدای فصل قیمتش 66درصد افزایش داشته است.
فرشید اسماعیلی ستاره جوان استقالل قیمتش با
افزایش 400هزار یورویی به 600هزار یورو رس��یده
است .در رتبههای هفتم تا دهم این لیست نامهای
احسان پهلوان از ذوبآهن ،محمد شادکام از صنعت
نفت ،مرتضی آقاخان از پیکان و خسوس از گسترش

ت نسخه جدید
به چش��م میخورند .ضمنا در لیس 
سایت ترانسفرمارکتامید ابراهیمی ،رامین رضاییان
و مهدی طارمی همچنان با یک میلیون و200هزار
یورو گرانترین بازیکنان لیگ برتر ایران هس��تند و
احسان حاجصفی ،علیرضا بیرانوند ،سروش رفیعی،
مرتضی تبری��زی ،وحید امیری ،کمال کامیابینیا و
موس��ی کولیبالی 7 ،ستاره یک میلیونی لیگ برتر
به حساب میآیند .ساسان انصاری و احسان پهلوان
نیز با قیمت 900هزار یورویی مش��ترکا در جایگاه
بعدی قرار دارند.

قرار بود عصر دیروزاعضای هیئتمدیره باشگاه استقالل و مدیرعامل
این تیم ،جلس��های را در باشگاه برگزار کنند ،اما به دلیل گرفتاری 2
تن از اعضای هیئتمدیره این جلس��ه برگزار نش��د و قرار ش��د هفته
آینده ،مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره درخصوص مسائل و مشکالت
باشگا ه تبادلنظر کنند.

شانس باالی جابر برای فیکس شدن

جابر انصاری که هفتهها به دلیل کشیدگی عضله دوقلو امکان همراهی
کردن تیمش را نداش��ت ،هفته گذشته و در بازی مقابل پرسپولیس
برای نخس��تین بار در نیمفصل دوم در لیست ۱۸نفره آبیپوشان قرار
گرفت.انصاری یکی از بازیکنان استقالل است که مسافر اصفهان شده
و شاید دوباره به ترکیب برگردد.

دیدار هیئتمدیره پرسپولیس با بازیکنان

به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس،اعضای هیئتمدیره باشگاه
پرس��پولیس دیروز در ورزشگاه شهی د کاظمی حضور یافتند و پیش
از آغاز تمرین ،با اعضای تیم فوتبال پرس��پولیس و بازیکنان دیدار و
گفتوگو کردند.اعضای هیئتمدیره از کاد ر فنی و بازیکنان خواستند
در رقابتهای لیگ قهرمانان آس��یا حضوری پر قدرت و در شأن نام
پرسپولیس داشته باشند.

شهباززاده رسما نفتی شد

س��جاد ش��هباززاده ،مهاجم نیم فصل اول آنالیااسپور که با مسئوالن
تراکتورسازی به توافق رسیده بود ،بعد از محرومیت این تیم تبریزی
قراردادش را فس��خ کرد .او دیروز با مس��ئوالن باشگاه نفت تهران به
توافق نهایی رسید و قراردادش را در هیئت فوتبال تهران ثبت کرد.

دیدار وزیر ورزش با مدیر شبکه سه
بر سر حقپخش فوتبال

وزیر ورزش در دیدار با مدیر شبکه سوم سیما با ابراز امیدواری
از دس��تیابی به راهکارهای موثر در مورد حق پخش تلویزیونی
گفت« :نگاهمان در مورد این مس��ئله مهم برای فوتبال ،برد -برد
اس��ت ».به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش ،مسعود سلطانیفر
به همراه معاونان خود با پورمحمدی مدیر ش��بکه س��ه و رئیس
ش��ورای تخصصی صدا وس��یما و مدیرانکل بخشهای مختلف
خبری و تولید سازمان صداوسیما دیدار کرد .سلطانیفر با تشکر
از نگاه دقیق و کارشناسی حوزههای مرتبط با ورزش در سازمان
صداو س��یما ،با اش��اره به مخاطبان زیاد ورزش در ش��بکههای
مختل��ف گفت« :در دیداری که چندی پیش با رئیس س��ازمان
صداوسیما داشتم ،پیش��نهاد راهاندازی دومین شبکه تلویزیونی
ورزش را برای پوشش اخبار و مسابقات رشتههای پایه و پر مدال
دادم و به عنوان دستگاه متولی ورزش کشور آمادگی همراهی و
حمای��ت از این موضوع را داریم ».وزیر ورزشو جوانان همچنین
به موضوع حقپخش تلویزیونی اش��اره ک��رد و گفت« :نگاه من
به این مس��ئله مهم برای فوتبال ،برد -برد اس��ت و در این مورد
با رئیس س��ازمان مفصل صحبت کردهایم ،امیدوارم بهزودی به
راهکاری موثر دست پیدا کنیم».

سفر بدون توجیه کاپیتان محروم به
اصفهان!

آخرین تمرین اس��تقالل پیش از س��فر به اصفه��ان جهت بازی با
ذوبآهن پشت درهای بس��ته انجام شد و سپس آبیپوشان عازم
دیار زایندهرود ش��دند .استقالل درحالی به اصفهان رفت که پیش
از این و با توجه به محرومیت چند بازیکن و مربیاش اعالم ش��ده
بود  5غایب در سفر به این شهر دارد اما ظاهرا سیدمهدی رحمتی
کاپیت��ان آبیها که بهخاطر حاشیهس��ازی و جنج��ال در دیدار با
پرسپولیس با  2جلسه محرومیت روبهرو شد و عالوه بر آن بهخاطر
دریافت کارت قرمز قادر به همراهی تیمش مقابل ذوبآهن نبود ،با
تیم به اصفهان سفر کرد.رحمتی در شرایطی استقالل را همراهی
میکند که قرار بود او،رابس��ون ،مگوی��ان و وریا غفوری در تهران
زیرنظر محمد خرمگاه مربی محروم تیم تمریناتشان را برای حفظ
آمادگی جهت دیدار با االهلی امارات پیگیری کنند و حاال این سفر
کاپیتان محروم به اصفهان توجیه منطقی ندارد.

خبر خوش برانکو برای
پرسپولیسیها

محمد انصاری در پایان تقابل س��رخابی با برخورد
سنگ از سوی هواداران دچار مشکل شد .مسئلهای
که موجب دوری او از تمرینات گروهی تا چند روز
را در پی داش��ت .با توج��ه به محرومیت انضباطی
سیدجالل حس��ینی ،غیبت محمد انصاری نیز به
عن��وان دومین مدافع میانی این تیم میتوانس��ت
دردس��ر بزرگی برای پرسپولیس به وجودآورد .با
این حال برانکو در نشست خبری نسبت به حضور
این مداف��ع ابراز خوشبینی ک��رد« :انصاری با ما
تمری��ن میکند و انتظ��ار و اعتقاد داریم که آماده
بازی با سپاهان خواهد بود».

حمایت کاوه از بیماران سرطانی

کاوه رضایی بازیکن اس��تقالل که موفق ش��د گل
س��وم این تیم در ش��هرآورد  84را به ثمر برساند،
روز چهارش��نبه سری به موسس��ه خیریه بیماران
س��رطانی زد تا ب��ه نوعی حمایت خ��ود را از این
بیماران نشان بدهد.
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