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اسماعیلی بهترین گلساز آسیا

فرشــید اسماعیلی ،هافبک استقالل هرچند به دلیل محرومیت اولین دیدار استقالل را از
دست داد اما با اینوجود در  3دیدار قبلی عملکرد بسیار خوبی داشت و حاال بهترین سازنده
گل در آسیا محسوب میشود .اسماعیلی در دیدار رفت با العین  2پاس گل برای تیام ارسال
کرد تا موفقیت خود را آغاز کند؛ سپس در دیدار برگشت نیز یک پنالتی منجر به گل کسب
کرد تا به اینترتیب با  3پاس گل باالتر از بازیکنانی مانند ژاوی ،بهترین گلساز قاره آسیا قرار
بگیرد .اسماعیلی به دلیل یک بازی کمتر نسبت به دیگر بازیکنان ،در صدر این جدول قرار
دارد و اورسیچ و اسیری در ردههای بعدی قرار دارند.

استقالل رکورددار بیشترین
هوادار فصل جاری لیگ قهرمانان

ل میزبان
از هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا استقال 
العیــن امارات بود و تماشــاگران بســیار زیادی در
ورزشگاه آزادی حضور داشتند و حتی حدود۱۰هزار
هوادار هم نتوانســتند در ورزشگاه حاضر شوند .به
گفته سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا۹۰،هزار نفر از
بازی اســتقالل برابر العین دیدن کردند .استقالل با
این تعداد تماشــاگر رکورد حضور تماشاگر در فصل
جاری لیگ قهرمانان آســیا را شکست و در جدول
کلی هم در رده نخســت قرار دارد .پس از استقالل،
تیمهای پرسپولیس با  ۵۸هزار هوادار از میزبانی در
 2بازی خانگی و گوانگژو چین با  ۶۵هزار هوادار در
رده دوم و سوم قرار دارند.

جلسه مجیدی با افتخاری

پس از تساوی یک -یک استقالل برابر العین امارات،
فرهاد مجیدی که برای تماشــای بازی در ورزشگاه
حضور داشت ،به سمت سید رضا افتخاری مدیرعامل
اســتقالل رفت و ضمن خوشو بش با او حدود۱۰
دقیقه بهطــور اختصاصی گفتوگو کرد .به گزارش
مهر ،با توجه به اینکه گفته میشود به احتمال زیاد
فصل آینده مجیدی دستیار وینفرد شفر خواهد شد،
احتمال میرود این جلســه به این موضوع مرتبط
باشد.

آخرین اخبار از مصدومان استقالل

وریا غفوری بازیکن ملیپوش اســتقالل در بازی با
العین مثل تیام دچار آسیبدیدگی شد و جای خود
را به خسرو حیدری داد .به گزارش هوادار ،اینطور که
پیداست مصدومیت غفوری جدی نیست و مشکلی
برای بازیهای آینده استقالل نخواهد داشت .مجید
حسینی مدافع استقالل نیز باید زیرنظر پزشکان این
باشــگاه تحت درمان قرار بگیرد تا وضعیت او برای
بازیهای آینده مشخص شود .محسن کریمی دیگر
بازیکن مصدوم اســتقالل که از ناحیه رباط صلیبی
آســیب دیده ،باید هفته آینده پــای مصدومش را
جراحی کند و مدتی از میادین به دور خواهد بود.

پرسپولیسیها به مهاجرانی
بلیت ندادند

صبح دیروز حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ملی
که در دبی زندگی میکند به اردوی پرسپولیس رفت
و با سرمربی و اعضای این تیم دیدار کرد .مهاجرانی
در حاشیه این دیدار از مسئوالن پرسپولیس خواست
بلیــت  VIPبــازی را در اختیــارش بگذارند تا در
ورزشگاه زعبیل شهر دبی حاضر شود .جالب اینکه
پرسپولیسیها بلیت  VIPبازی نداشتند و در مقابل
درخواست سرمربی سابق تیم ملی ابراز شرمندگی
کردند که البته این اتفاق برای وی چندان قابل هضم
نبود .افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس نیز
در گفتوگو با مهاجرانی تاکید کرد که باشگاه الوصل
بلیت در اختیار باشگاه قرار نداده است.

 ۶پرسپولیسی و  ۶استقاللی در
فهرست جدید کیروش

کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان
برای انجام دیدار تمرینی مقابل سیرالئون  22بازیکن
را به تیم ملی دعوت کرد .بازیکنان دعوت شده باید
ساعت 14:30روز پنجشنبه در مرکز پک خود را به
کادر فنی تیم ملی معرفی کنند .دیدار تمرینی تیم
ملی فوتبال ایران مقابل ســیرالئون روز شنبه هفته
آینده در ورزشــگاه آزادی برگزار میشــود .اسامی
این بازیکنان به شــرح زیر است :دروازهبانها :رشید
مظاهری ،علیرضا بیرانوند ،سیدحســین حسینی و
حامد لک ،مدافعان :رامیــن رضاییان ،وریا غفوری،
محمدرضــا خانزاده ،ســیدجالل حســینی ،روزبه
چشــمی ،پژمان منتظری ،ســعید آقایی و محمد
انصاری ،بازیکنان میانی :امید ابراهیمی ،علی کریمی،
احمد عبدا...زاده ،کمال کامیابینیا و امید نورافکن،
مهاجمان :علــی قلیزاده ،علی علیپور ،کاوه رضایی،
وحید امیری و مهدی ترابی.
برنامه تیم ملی تا پایان عید
کمپ تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار تمرینی
برابر تیم ســیرالئون از روز پنجشــنبه هفته جاری
آغاز خواهد شــد .تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از
انجام این دیدار  2جلســه تمرین خواهد داشت که
حضور نمایندگان رســانههای گروهی برای پوشش
خبــری و تصویری این تمرینات آزاد اســت .این 2
تمرین در ساعت 15:30بعدازظهر در ورزشگاه آزادی
برگزار خواهد شــد .تیم ملی روز شــنبه  26اسفند
ســاعت 15:30در ورزشــگاه آزادی به مصاف تیم
سیرالئون میرود و پس از این دیدار بازیکنان حاضر
در اردو آزاد میشــوند .اردوی دوم تیم ملی پس از
این دیدار روز بیســتو هفتم اسفند آغاز میشود و
پس از انجام 2بازی دوســتانه برابر تونس و الجزایر
در روز هشتم فروردین  97به پایان میرسد .فهرست
تیم ملی برای انجام این  2بازی ظهر روز  27اسفند
اعالم میشــود .تیم ملی صبح روز  28اسفند عازم
تونس میشود و پس از انجام این بازی در روز سوم
فروردین برابر تیم ملی تونس به اتریش سفر میکند
تــا دیدار پایانی خــود را در اردوی دوم برگزار کند.
دیدار برابر الجزایر هفتم فروردین در گراتس اتریش
برگزار خواهد شد.

درگیری لفظی  2استقاللی در بازی با العین

در نیمه اول دیدار استقالل و العین اتفاقی رخ داد که از دید حاضران در ورزشگاه پنهان ماند.
در اواسط نیمه اول دیدار استقالل و العین امارات ،پژمان منتظری اشتباه عجیبی انجام داد که
منجر به ضربه عبدالرحمن به تیر دروازه اســتقالل شد .به گزارش نامهنیوز ،بعد از این صحنه
سی د حسین حسینی فریاد عجیبی بر سر کاپیتان استقالل کشید و با صدای بلند از وی انتقاد
کــرد که منتظری این اتفاق را بر نتابید .منتظری که صدای اعتراض تماشــاگران را شــنید،
بالفاصله با عصبانیت از حسینی خواست که به دروازهاش برود و سکوت کند .بعد از این صحنه
امید ابراهیمی دست منتظری را گرفت و حسینی نیز سکوت کرد و قائله ختم به خیر شد.

دژاگه به جامجهانی میرسد

برخالف شایعات هفته گذشته ،اشکان دژاگه که به شدت مصدوم شده و یک عمل جراحی هم
پشت سر گذاشته ،قطعا به رقابتهای جامجهانی روسیه میرسد .به گزارش خبرآنالین ،پس از
اینکه دژاگه در ناتینگهام فارست با مصدومیت سنگینی روبهرو شد ،پزشک جراحش اعالم کرد
این بازیکن تا آخر فصل نمیتواند به میدان برود .در همینراستا گفته شد اشکان دژاگه بهطور
قطعی جامجهانی را از دســت داد ه اما اکنون خبرهای دیگری از این بازیکن به گوش میرسد.
دیروز خبر رسید پزشکان تیم ملی به کیروش گفتهاند این بازیکن میتواند در اردیبهشت ماه
سال آینده به میادین بازگردد و تمریناتش را شروع کند.

نگرانیاستقاللیها از جدایی تیام و وریا

برای یــک فصل و نیم ،یک میلیــون دالر برای
آبیها آب خورده که با احتســاب دالری4500
تومان ،قرارداد او  4میلیارد و 500میلیون خواهد
بود که رقم باالیی است و شاید راه وسوسه شدن
تیام برای جدایی از استقالل را ببندد.

فسخ کند ،بدون آنکه غرامت یا حق ترانسفری
بپردازد! با توجه به اینکــه این قبیل قراردادها
در فوتبال ایران تازگی نداشــته و بارها شــاهد
بودیم باشــگاههای ظاهرا حرفهای ،قراردادهایی
ترکمنچایی با بازیکنان و مربیان خارجی بســته
و همیــن قراردادها پــس از قطع همکاری بالی
جانشان شده و آنها را تا کسر امتیاز پیش برده،
شــایعه وجود بند در قــرارداد تیام جدی گرفته
شد .گفته میشــد این بازیکن سنگالی چون از
شرایط اســتقالل و تحتفشــار بودن مسئوالن
باشــگاه از ســوی شــفر و هواداران برای جذب
بازیکن اطــاع یافته ،برای عقد قرارداد شــرط
گذاشته و مسئوالن باشــگاه هم برای برداشتن
فشار از روی خود آن پذیرفتهاند! این خبر درست
درشــرایطی که تیام بــا گلزنیهایش در لیگ و

آسیا میدرخشید ،حسابی باعث نگرانی هواداران
شــد .قطعا بــرای پیگیری صحتو ســقم خبر
مدیران باشــگاه استقالل بهترین منبع هستند و
پندار توفیقی معاون باشگاه که در نقلو انتقاالت
هم مسئولیت دارد ،شاید بهترین آنها باشد .در
این رابطه توفیقی ضمن رد شــایعات وجود بند
در قرارداد تیام گفته اســت« :تیام تا پایان فصل
آینده با اســتقالل قرارداد بسته و درواقع حدود
یک فصل و  2ماه از قرارداد این بازیکن سنگالی
باقی مانده اســت ».قرارداد تیــام مهاجم جدید
آبىپوشان با اســتقالل تا انتهای فصل ۳۵۰هزار
دالر اســت که مطالبات خود را در همان ابتداى
ورود بــه این تیم دریافت کرد و درصورتی که او
فصل آینده هم در استقالل باشد ۷۵۰،هزار دالر
از این باشــگاه خواهد گرفت .درواقع این بازیکن

اختالفنظر پرسپولیسیها بر سر رادو

سرمربی تیم فوتبال العین امارات بعد از تساوی با استقالل در تهران مدعی
شــد در ایران دوســتانی دارد که اطالعات تیمهای ایرانی را به وی بدهند.
بــه گزارش نامهنیوز ،اظهارات مامیچ باعث شــد این ذهنیت بهوجود بیاید
که یک فرد ایرانی چنین کاری انجام داده ولی این اتفاق رخ نداده اســت.
برخی نیز مدعی شــدند که فرد مذکور ،برانکو ســرمربی پرسپولیس بوده
که هموطن ســرمربی العین محسوب میشــود اما این کار به برانکو نیز ارتباطی نداشته است .طبق
اطالعاتی ک ه نامهنیوز کســب کرده ،انگشــت اتهام به ســمت میک مکدرموت مربی ایرلندی سابق
استقالل است که سابقه کار در العین امارات را داشته و ارتباط خوبی هم با مدیران این باشگاه دارد.
مک درموت در هفته هشتم سرمربی موقت استقالل بود.

چراغ سبز آقای سرمربی به فدراسیون برای تمدید قرارداد

کیروش تا جام ملتهای آسیا میماند
در یک ســال اخیــر خبرهای زیادی
درخصوص آینده کارلوسکیروش و
نیمکت تیم ملی کشــورمان منتشــر شده است .در
اینمیان خیلیهاجامجهانی روسیه را آخرین ایستگاه
کــیروش در فوتبال ایران میدانند و معتقدند بعد از
جدایی این مربی پرتغالی ،برانکو یا حتی وینفرد شفر
ســکان هدایت تیم ملی را در دست خواهند گرفت.
هرچن د در پس هرکدام از این اخبار اســتداللهایی
منطقی و قابل قبول وجود دارد اما از سوی دیگر کامال
مشخص اســت که اولویت فدراسیون فوتبال تمدید
قرارداد با کارلوسکیروش است .از آخرین قهرمانی
تی م ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آســیا  4دهه
میگذرد و فدراســیون فوتبــال کارلوسکیروش را
بهترین گزینه برای پایان دادن به 4 0سال ناکامی در
قاره کهن میداند .با توجه به شناختی کهکیروش در
این سالها از فوتبال ایران و فوتبالیستهای ایرانی به
دســت آورده ،ادامه حضــورش در تیم ملی میتواند
شــانس ایران برای موفقیت در جام ملتهای آسیا را
باال ببرد .از ســوی دیگر خودکیروش هم به خوبی
میداند که قهرمانی در جام ملتهای آسیا با ایران تا
چه حد میتواند در آینده کاری او تاثیرگذار باشــد.
شــاید تا پیش از قرعهکشــیجامجهانی و مشخص
شدن گروهها ،صعود از مرحله گروهی و اولین حضور
ایــران در مرحلــه حذفیجامجهانــی چالش اصلی
کارلوسکیروش بود .اما حاال ایران در گروه مرگ با
قدرتهای اول فوتبال اروپا و قاره آفریقا همگروه شده
وکیروش بهتر از هرکس دیگری میداند که رسیدن

به این مهم بســیار ســخت و حتی با در نظر گرفتن
منطق فوتبالی غیرممکن به نظر میرسد .با توجه به
اینمســئلهکیروش هدف جدیدی را در برنامههای
خود در نظر گرفته و قصــد دارد با قهرمانی در جام
ملتهای آسیا وداع باشکوهی با فوتبال ایران داشته
باشــد و عالوه بر این با اضافه کردن قهرمانی آسیا به
رزومه کاری ،گزینههای بیشــتری برای آینده شغلی
خود داشته باشد .یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال
با اشاره به این مطالب عنوان کرد که پیشنهاد تمدید
قرارداد بعد ازجامجهانی از ســوی شخصکیروش
مطرح شــده و با توجه به اینمســئله بــرای ادامه
همکاری با این مربی پرتغالی مشــکل خاصی وجود
نخواهد داشت .خبرهای اخیر نیز حکایت از این دارد
کــه در تازهترین جلســهای که بین مهــدی تاج و
سرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شده ،توافقات نسبی
بین طرفین برای تمدید قرارداد حاصل شده است .با
توجه به شــرایطی که در نشست آخر این  2گذشته،
به نظر میرسد باید کیروش را سرمربی ایران در جام
ملتهای آسیا در سال  2019در کشور امارات دانست
و این مرد پرتغالی برای تمدید قرارداد به مهدی تاج
چراغ سبز نشان داده است .قرارداد فعلیکیروش با
فدراســیون فوتبال تا پایانجامجهانی  2018روسیه
است و از مدتها قبل زمزمههایی مبنی بر پیشنهادات
اغواکننده از ســوی کشورهای آسیایی و آفریقایی به
کیروش شنیده میشــد و همزمان با همین خبرها
فدراسیون فوتبال هم برای ماندگار کردن وی در تیم
ملی ایران جلسات خود را باکیروش آغاز کرده بود.

تمدید قرارداد  ۸پرسپولیسی به سال  ۹۷موکول شد

درحالی که گفته شــده پرسپولیس قصد دارد تا پایان ســال برای تمدید قرارداد  8بازیکن قرارداد تماماش اقدام
کند ،اما به نظر منطقی نمیآید .خیلی از بازیکنان با توجه به تعطیلی  ۵روزه تمرینات این تیم در مسافرت هستند
و برخی از آنها هم به اردوی تیم ملی میروند .بازی با ســیرالئون در پیش اســت و به همین دلیل ملیپوشــان
پرســپولیس از امروز به اردو میپیوندند و کیروش نیز قطعا اجازه نخواهد تا آنها برای تمدید اردو را ترک کنند.
بنابراین تمدید قرارداد پرسپولیسیها به سال  ۹۷موکول خواهد شد.

 3امتیاز شیرین در جیب پرسپولیس
روز گذشته پرسپولیس در چهارمین بازی خود در لیگ
قهرمانان آســیا میهمان الوصل بود و توانست مقابل این
تیم به برتری یک-صفر دســت یابد.گل پرسپولیس در
دقیقه  37روی ارسال دقیق حسین ماهینی و ضربه سر
کامیابینیا به ثمر رسید .تراکتورسازی در دیگر بازی روز
گذشــته با نتیجه یک-یک مقابل الجزیره متوقف شد تا
همچنان با  2امتیاز در قعر جدول گروه اول باقی بماند.
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نگرانی دیگر استقاللیها بابت وریا غفوری مدافع
ملیپوششان اســت که تک گل داربی برگشت
را زد و حســابی نزد هواداران محبوب شد .این
بازیکن قراردادش رو به پایان اســت و درحالی
که گفته میشــد خودش بــرای تمدید قرارداد
پیش قدم شــده اما  2روز پیش برخی سایتها
از پیشنهاد یک باشگاه ژاپنی به این بازیکن خبر
دادنــد و رقم عجیب10میلیــارد را ذکر کردند.
اینکه یــک بازیکن ایرانی از لیگهای شــرقی
پیشــنهاد داشته باشــد ،چندان عجیب نیست
چراکه خالد شفیعی و مرتضی پورعلیگنجی به
تازگی بازی در لیگهــای کره و چین را تجربه
کردهاند و وریا هم فصل درخشــانی را پشــت
سر گذاشــته ،اما آیا باشــگاههای ژاپنی حاضر
میشوند برای بازیکنی ایرانی که تجربه بازی در
لیگهای خارجی را هم نداشته ،مبلغ10میلیارد
تومان هزینه کنند؟ آیا با این مبلغ که حدود 2
و نیم میلیون دالر میشــود ژاپنیها نمیتوانند
گزینههای بهتــر و سرشــناستری به خدمت
بگیرند؟ به نظر میرســد پیشــنهاد تیم ژاپنی
به وریا بیشــتر یک بازی رســانهای اســت که
فوتبالدوســتان ایرانی به آن عادت دارند و آن
را بازارگرمی میخوانند!

مک درموت اطالعات استقالل را به العین داد؟

رادوشوویچ ،دروازهبان دوم تیم پرسپولیس قراردادش در پایان فصل با این
تیم تمام میشود و برخی از مسئوالن پرسپولیس تمایلی به تمدید قرارداد
با او ندارنــد .به گزارش نامهنیوز ،این عده معتقدنــد لزومی ندارد با حفظ
دروازهبان کروات ،یک سهمیه بازیکن خارجی این تیم بسوزد و این بازیکن
خارجی فقط روی نیمکت حضور داشــته باشد .آنها میگویند بهتر است
دروازهبان ایرانی به پرسپولیس اضافه شده و با استفاده از جای خالی رادوشوویچ ،یک بازیکن خارجی
به تیم بیاورند که عصای دست این تیم باشد .در اینبین مربیان کروات تیم پرسپولیس حامی ادامه
همکاری با رادوشــوویچ هســتند و اعتقاد دارند اگر محرومیت یا مصدومیت به سراغ بیرانوند بیاید،
دروازهبان سوم این تیم گزینه قابل اعتمادی نیست.

گروه C
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تیم فوتبال اســتقالل تهران دوشنبه شــب از هفته چهارم لیگ
قهرمانان آســیا میزبان العین امارات بود کــه این دیدار با نتیجه
تساوی یک  -یک به پایان رسید .عمر عبدالرحمن ،ستاره اماراتی
العین در ادعایی عجیب ســرمربی استقالل را متهم کرد و گفت:
«شفر ،سرمربی اســتقالل از بازیکنان در حین بازی خواست که
شماره(۱۰من) را بزنند».

تیام در آسیا  4گله شد

ستارههای آبی در تیررس خارجیها

نتایج خوب اســتقالل در لیگ و
لیگ قهرمانان آسیا اگرچه باعث
خوشــحالی هواداران و مســئوالن باشگاه شده،
اما این مســئله یک روی دیگر ســکه هم دارد.
آبیپوشــان که در چند ماه اخیر با پیروزیهای
چشــمگیر مقابل تیمهای داخلی و آســیایی در
کانون توجه قــرار گرفتهاند ،حــاال زیر ذرهبین
رســانهها و واســطههای خارجی هم هســتند.
ســتارههای آبــی از جمله وریا غفوری ،ســرور
جپاروف ،مامــا تیام ،امید نورافکن و ...ســخت
موردتوجــه تیمهای خارجی قرار گرفتهاند و این
درحالی اســت که قرارداد چند بازیکن هم رو به
اتمام اســت و درواقع آنها با پایان فصل بازیکن
آزاد میشــوند و کار برای مشتریان خارجیشان
جهت مذاکره و جذب آنها راحتتر خواهد شد.
چند روز پیش بود که نوشتیم  8ستاره آبیپوش
قراردادشــان رو به اتمام اســت و باشگاه هنوز
اقدامی برای تمدید قراردادشــان نکرده اســت.
حاال درســت در کوران مســابقات لیگ و لیگ
قهرمانان پیشنهادهای خارجی در رسانهها مطرح
میشود و هواداران استقالل نگران وسوسه شدن
ستارههایشــان هستند .کنار این اخبار ،شایعاتی
هــم درباره قرارداد ماما تیام مهاجم ســنگالی و
ســتاره تازه آبیها شنیده میشــود که نگرانی
اســتقاللیها را دوچندان کرده اســت .چند روز
پیش بود که برخی رســانهها از وجود بندی در
قرارداد تیام خبر دادند که به واســطه آن مهاجم
اســتقالل میتواند در صورت دریافت پیشــنهاد
بهتر از تیمهای دیگر قراردادش را با اســتقالل

اتهام بزرگ عبدالرحمن به شفر!

ماما تیام در بازی با الهــال ضربهاش با برخورد به مدافع حریف
وارد دروازه شــ د که بعضی از رســانهها این گل را گل به خودی
ثبت کردند .با اینحال سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گل بازی
با الهالل را به نام تیام ثبت کرد تا این بازیکن هماکنون در جدول
گلزنان لیگ قهرمانان آسیا  4گله بشود .تیام با  4گل زده در بین
تمام تیمهای ایرانی بهترین آمار را دارد و علی علیپور(تا پیش از
دیدار دیشب) در این جدول  3گله بود.

موفقیت سخندان و منصوری در تستها

پیش ا ز ظهر دیروز تست کمکداوران کاندیدای حضور در جامجهانی
 ۲۰۱۸روسیه در شهر دبی برگزار شد و رضا سخندان و محمدرضا
منصوری 2 ،کمک داور کشورمان هم در این تستها شرکت کردند.
ی موفق شدند تستهای آمادگی جسمانی را
این  2کمکداور ایران 
با موفقیت پشــت سر بگذارند تا شانس تیم داوری کشورمان برای
حضور در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه بیشتر شود.

دردسرهای ناظر ایافسی برای تراکتور

ناظر جدیدی که برای نخســتین بازی آسیایی تیم تراکتورسازی
در تبریز حاضر شده بود ،سختگیریهای خاصی داشت و باعث
کالفگی تبریزیها شده بود .او در بازدیدی که از ورزشگاه یادگار
اما م (ره) تبریز داشــت ،ایراداتی به وضعیت استادیوم گرفت .در
همینراستا مسئوالن ورزشــگاه مجبور شدند چمن را کوتاهتر و
همچنین تورهای دروازه را نیز تعویض کنند.

ایراد نماینده ایافسی از نور آزادی

در پایان دیدار تیمهای اســتقالل و العین که با تساوی یک -یک
به پایان رســید ،نماینده ایافسی با حضور در سالن میکسدزون
ورزشــگاه آزادی از نور این محل ایراد گرفــت .بعد از این قضیه
ق تونل ورزشگاه،
مسئوالن ورزشــگاه آزادی با روشــن کردن بر 
مشکل نور میکسدزون را برطرف کردند.

ابهام درخصوص مصدومیت ستاره استقالل

تیام ادامه فصل را از دست داد؟

ماما تیام مهاجم سنگالی تیم استقالل که به تازگی به این تیم پیوست ه
و بــا گلزنیهایش محبوبیت زیادی در این تیم پیدا کرده بود ،به گفته
برخی منابع خبری تا پایان فصل قادر به همراهی آبیپوشــان نخواهد
بــود .وی که در نیمه دوم دیدار با العین از ناحیه همســترینگ دچار
پارگی شــده بود ،دیروز امآرآی داد و مشخص شد میزان پارگی عضله
پای وی به حدی است که به احتمال زیاد تا پایان فصل قادر به همراهی
استقالل نخواهد بود .ماما تیام که یکی از بهترین بازیکنان خارجی است
که تاکنون به فوتبال ایران و تیم استقالل آمده ،در لیگ قهرمانان این
فصل بهترین گلزن استقالل بود و در صدرنشینی این تیم نقش زیادی
داشت .پس از مصدومیت شدید محسن کریمی که به پارگی رباط وی
منجر شد ،این دومین شوک به شفر و استقالل است .در حالی صحبت
از مصدومیت شدید تیام است که دکتر نوروزی ،پزشک باشگاه استقالل
بدون ذکر مدت زمان دوری تیام از میادین مدعی شده که این بازیکن
میتواند در این فصل برای استقالل بازی کند.

