20

پنجشنبه   18مرداد  26  1397ذی القعده  9  1439آگوست 2018

استقالل -تیام؛ دعوا در فیفا

مامه تیام بعد از اینکه برای ادامه همکاری با اســتقالل به توافق نرسید با مدیران عجمان
امارات وارد مذاکره شــده و به زودی قرارداد امضا خواهد کرد .مدیران عجمان ظاهرا برای
دریافت آیتیسی این بازیکن از فدراسیون ایران اقدام کردند اما باشگاه استقالل فعال مجوزی
صادر نکرده و معتقد اســت این بازیکن باید مبلغی قابل توجه بــرای دریافت رضایتنامه
پرداخت کند .ظاهرا مدیران تیم اماراتی قصد دارند از فیفا مجوز بازی این مهاجم سنگالی
را دریافت کنند و طبعا در ادامه با شکایت استقالل  2باشگاه وارد چالش خواهند شد .تیام
معتقد است طبق قرارداد میتواند با پرداخت  200هزار دالر قراردادش را فسخ کند.

استارت جهانبخش با نیمکتنشینی

سایت باشــگاه برایتون به طور رسمی شــماره پیراهن بازیکنان این تیم را اعالم کرد
که بر این اســاس ،جهانبخش پیراهن شماره  ۱۶را بر تن خواهد کرد .تیم برایتون در
نخســتین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر جزیره ســاعت  ۱۸:۳۰روز شنبه هفته
آینده میهمان واتفورد خواهد بود .برایتون که فصل گذشته عنوان پانزدهم لیگ برتر را
کســب کرد در اولین هفته دور جدید مسابقات شنبه  20مرداد میهمان واتفورد است.
پیشبینی شده بود که جهانبخش در این بازی در ترکیب اصلی قرار بگیرد اما خودش
اعالم کرده که به خاطر دیر ملحق شدن به تیم احتماال در ترکیب اصلی نخواهد بود.

بـرنامه

هفته سوم لیگ برتر
امروز
استقالل خوزستان -پرسپولیس؛20:30
نساجی مازندران -پارس جنوبی؛20:30
سایپا  -ذوبآهن؛20:30
گسترش فوالد -سپیدرود؛19:50
فردا
پدیده مشهد -نفت آبادان؛20
نفت مسجدسلیمان -فوالد؛20:30
سپاهان -پیکان؛20:30
استقالل  -تراکتورسازی؛20:30

دلفی  -آیندهوون قطعی شد

باشگاه استقالل خوزستان به دنبال این بود که 20
درصد از حق ترانســفر دلفی از آیندهوون به تیم
بعدیاش را نیز به دســت آورد که به نظر میرسد
توافق بــرای این مســئله صورت گرفته اســت.
دلفی در اولین فرصتی که از ســوی فدراسیون و
مســئوالن تیم امید به او داده شــود ،راهی هلند
میشود و ترانسفر به آیندهوون را نهایی میکند.

کتاب عادل به چاپ دهم رسید

عادل فردوســیپور که پیش از این اقدام به ترجمه 2
کتاب کرده بود در سومین تجربه خود به سراغ کتاب
هنر خوب زندگی کردن رفت؛ کتابی که با اســتقبال
مخاطبان روبهرو شد و در حالی که همزمان با آغاز به
کار نمایشــگاه کتاب وارد بازار شد این روزها به چاپ
دهم رسید.

گزارش

احتمال پایان همکاری استقالل با مربی چک

سرطان ،علت غیبت ساناک

جیــری ســاناک ،مربی اهل چک تیم اســتقالل
یک ماه اســت که بــه دلیل بیمــاری مادرش به
کشــورش رفته و دیگر به ایران نیامده اســت .او
به مســئوالن استقالل و وینفرد شفر گفته بود که
پــس از دوران نقاهت مادرش به ایران برمیگردد
اما اتفاقات دیگر مانع بازگشــت او به ایران شــد.
ساناک ســابقه بیماری سرطان داشــته و زمانی
که به کشــورش بازمیگردد ،متوجه میشود که
شــرایط خودش هم خوب نیســت .او چند سال
پیــش با توموری که داشــته ،مبــارزه میکند و
مدتــی هم به وضعیت عادی بازگشــته و فعالیت
مربیگــریاش را ادامه میدهد امــا ظاهرا دوباره
بیماریاش عود کرده است .اگرچه خودش در این
باره اظهارنظر نکرده اما  2ماه پیش در گفتوگو با
گروه رسانهای  idnesجمهوری چک در خصوص
بیماریاش گفته بود« :من بلوغ کالســیک را در
واقع تجربه نکردم و آن شــرایط مرا مســتقیما به
ی از زندگیام برد .تجربه وحشتناکی
مرحله دیگر 
بود .شرایط تورموشناسی نیمه اول دهه  ۹۰قابل
مقایسه با حال نبود و شرایط االن فوقالعاده شده
اســت .من به ســرطان که برخی از ایرانیها هم
درگیرش هســتند ،غلبه کردم و زندگیام را ادامه
دادم .چیزهــای زیادی از آن بیمــاری یاد گرفتم
و فهمیدم کــه هیچ چیز و هیچ کس بیشــتر از
خود بیمــار نمیتواند روی خودش تاثیر بگذارد و
کامال بســته به نگرش خود بیمار دارد ».ساناک 3
فرزند دارد و ایــن روزها عالوه بر بیماری مادرش
با بیماری خودش هم دســت و پنجه نرم میکند.
این مربی جزو اولین دســتیاران خارجی شفر بود
که به ایران آمد و جایگاه خاصی هم بین بازیکنان
پیدا کــرد .او در تمرینات و همچنین آنالیز تیمها
کمک شــفر بود .با توجه به عدم بازگشت ساناک،
حضورش در اســتقالل تقریبا منتفی شده و قرار
است وینفرد شفر در این خصوص جلسهای برگزار
کرده و اگر نیاز به حضور دســتیار دیگری داشت،
گزینه پیشــنهادیاش را به باشــگاه بدهد؛ ضمن
اینکه قرارداد ساناک با استقالل در هیئت فوتبال
ثبت نشده و پولی هم برای فصل جاری نگرفته تا
قرارداد او خود به خود منتفی شود.

الحاجی گرو با استقالل  ۳ساله بست

الحاجی گرو ،مهاجم نیجریهای فصل قبل اوسترشوندس با عقد قراردادی  3ساله به باشگاه
استقالل پیوســت .این مهاجم نیجریهای که ســابقه بازی در لیگ سوئد را دارد ،پس از
موفقیت در تســتهای پزشــکی که در ایفمارک برگزار شد با مدیران استقالل به توافق
رسید و جانشین مامه تیام در آبیهای پایتخت شد .این مهاجم نیجریهای به لحاظ سنی
از تیام جوانتر است و در سن  ۲۴سالگی به لیگ برتر ایران آمده اما فوتبالش را در نیجریه
یاد گرفته و پس از انتقال به سوئد هم نتوانسته آمار فوقالعادهای داشته باشد .استقالل در
روزهای گذشته مرتضی تبریزی و مارکوس نویمایر را هم به خدمت گرفته است.

ســایت بلژیکی سول در تمجید از ســتاره جوان و ایرانی شارلوا
نوشت« :علی قلیزاده در روزهای اخیر پیشرفت خیلی خوبی در
این تیم داشــته و در راه تبدیل شدن به یک کاوه رضایی جدید
در لیگ بلژیک اســت .او میتواند به ســتاره جدیدی در فوتبال
بلژیک تبدیل شــود .همکاری خوب این  2بازیکن در شارلوا در
ماههای اخیر بسیار جالب توجه بوده است».

رونمایی از ستارگان!

کامیابینیا مهره فیکس برانکو

هادی /هفته ســوم لیگ هجدهم امروز با انجــام  4دیدار آغاز
میشود؛ هفتهای که پرسپولیس صدرنشین باید در اهواز به مصاف
اســتقالل خوزستان برود و اســتقالل تهران در ورزشگاه آزادی
از تیم پرستاره تراکتورســازی تبریز پذیرایی کند .نکته جالب 2
بازی تقابل آبیهای لیگ با سرخهای پرطرفدار لیگ است و نکته
جالبتر بازگشت علیرضا بیرانوند ،دروازهبان ملیپوش پرسپولیس
به ترکیب اســت و رونمایی از ســتارگان جدید تراکتورسازی و
استقالل در آزادی.

کمال کامیابینیا ،هافبک دفاعی پرسپولیس که در دیدار مقابل
فوالد خوزستان با مصدومیت مجدد از ناحیه کتف مواجه شد ،با
توجه به حضور فعال در تمرینات هفته گذشــته و برطرف شدن
مشــکالتش قادر به همراهی این تیم مقابل استقالل خوزستان
است.

استارت چشمی با استقالل

استقالل خوزستان  -پرسپولیس ساعت  20:30امشب

استقالل  -تراکتورسازی ساعت  20:30جمعه

رونمایی از ستاره جام جهانی در اهواز!
بــا دوحه قطر و در پیش بودن بازی حســاس
با الدحیل برانکــو در  3دیدار تیمش پیش از
این بازی سعی میکند ترکیب اصلی را محک
بزنــد و بیرانوند هم جزیــی از ترکیب فیکس
برای لیگ قهرمانان اســت 2 .تیم اســتقالل
خوزســتان و پرســپولیس برای یازدهمین بار
امشــب در لیگ برتر مقابل هم قرار میگیرند.
در  ۱۰تقابل گذشــته این  2تیم در لیگ برتر،
پرسپولیسیها  ۶برد به دست آوردهاند و فقط
یکبار به حریف خوزســتانی خود باختهاند۳ .
تقابل  2تیم هم به تســاوی انجامیده اســت.
پرسپولیسیها در این  ۱۰بازی  ۱۳گل زدهاند
که میانگین  ۱،۳گل زده در هر بازی میشود.
استقالل خوزســتان هم  ۶گل به پرسپولیس
زده کــه به طور میانگیــن  ۰،۶گل زده در هر
بازی میشــود .در  ۵تقابل آخر  2تیم در لیگ
برتر ،پرسپولیســیها  ۴برد به دست آوردهاند
و شــاگردان داریوش یزدی در تیم اســتقالل
خوزســتان دنبال این هســتند کــه در بازی
امشــب مقابل میهمان قدرتمنــد خود امتیاز
کســب کنند به خصوص اینکــه در  2بازی
قبلی فقط یک امتیــاز گرفتهاند .ایمان مبعلی
و احمد آلنعمه ستارههای استقالل خوزستان
در بازی با پرســپولیس هســتند و یزدی روی
آنها حساب ویژهای باز کرده است.

جنگ ستارگان و خارجیها!

قطعا حســاسترین و جذابتریــن بازی هفته
سوم دیدار تیمهای اســتقالل و تراکتورسازی
خواهد بود که به میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار
میشــود .هر  2تیم لیگ را بــا دبل کردن در
تســاوی آغاز کردهاند و هر  2به دنبال کســب
اولین برد هستند و همین یکی از فاکتورها برای
جذاب شدن یک بازی فوتبال است .سرخپوشان
تبریزی که با خصوصی شــدن حسابی ریخت
و پاش کردهاند و با آوردن جان توشــاک مربی
سرشناس ولزی و استخدام استوکس آقای گل
سابق لیگ اســکاتلند و جذب مسعود شجاعی
و اشــکان دژاگه کاپیتانهــای تیم ملی تیمی
گرانقیمت و پرســتاره بســتهاند فردا شب در
ورزشــگاه آزادی میتوانند از شجاعی و دژاگه
 2خرید جدیدشــان که روز گذشته آیتیسی
آنها رسید رونمایی کنند .درست مثل استقالل
که با جذب مرتضی تبریزی و مارکوس نویمایر
میخواهــد از ترکیبــی جدید در هفته ســوم
رونمایی کند .عالوه بر حضور چهرههای جدید
در ترکیــب  2تیم ،این دیدار اولین تقابل تمام
خارجی لیگ هجدهم روی نیمکت خواهد بود.
وینفرد شــفر و جان توشــاک مربیان آلمانی و
ولزی فرداشــب در دوئلی جانانه مقابل هم قرار
خواهند گرفت و از آنجا که تقریبا هر  2همسن
و ســال هستند و دود هم از کنده بلند میشود

باید منتظر یک نبرد نفسگیر بود .به نظر میرسد
بــا توجه به اهمیــت بازی و اســتقبال خوب
هواداران تراکتورســازی از دیدارهای تیمشان
با سرخابی پایتخت فرداشــب دوباره ورزشگاه
آزادی لبریز از تماشاگر شود و شاید برای همین
باشد که کمیته انضباطی هم تمهیدات ویژهای
برای این ســوپردیدار لیگ در نظر گرفته است.
آخرین دیدار  2تیم  15دی ماه ســال گذشته
در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر در تبریز
برگزار شــد که طی آن  2تیم به تساوی بدون
گل رسیدند ،در روزی که سیدحسین حسینی،
دروازهبــان اســتقالل موفق به رکوردشــکنی
کلینشــیت متوالی در تاریخ لیگ برتر شد2 .
تیم پیش از این در لیگ برتر  20بار با هم دیدار
کرده اند و این بیســتویکمین تقابل  2تیم در
تاریخ برگزاری این رقابتهاســت .در 20دیدار
قبلــی  2تیم آمارها به صورت مطلق به ســود
تیم تراکتورسازی تبریز است .استقالل صاحب
 5پیروزی 7 ،مســاوی و  8شکست است .این
تیــم  ۲۴بار به تراکتور گل زده و  ۲۷بار از این
تیم گل خورد ه و  ۲۱امتیاز نیز گرفت ه اســت.
در حالی که تراکتورسازی  ۸بار مقابل استقالل
پیروز شــده 7 ،بار مســاوی کــرده و  ۵بار نیز
شکست خورده است .آنها  ۲۷گل به استقالل
زده و  ۲۵بار نیز از آبیها گل دریافت کردهاند.

سامان سومین ایرانی تاریخ اللیگا

قدوس به اوئسکا اسپانیا پیوست
ســامان قدوس ،کاپیتان ایرانی
اوسترشــوندس و بهتریــن
ســتاره ماه گذشته لیگ ســوئد در میان تمام
گمانهزنیهایــی کــه پیرامــون حضــورش در
تیمهای فرانسوی و انگلیسی به گوش میرسید
در انتقالی غیرمنتظره و جذاب راهی اوئسکا شد
تا بعد از مسعود شجاعی و جواد نکونام سومین
ایرانی تاریخ اللیگا لقب بگیرد .اوئســکا که برای

اولین بار صعود به اللیگا را تجربه کرد خواســته
مالی اوسترشــوندس برای پرداخت  50میلیون
کرونی را برآورده کرد تا به هر شــکل ممکن از
بهترین مهاجم فوتبال ســوئد و آقای گل حال
حاضر ایــن رقابتها برای تقویت خط حملهاش
بهره ببــرد .به این ترتیب قــدوس زیر نظر لئو
فرانکــو ماجراجویــی جدیدی را آغــاز خواهد
کرد .در فهرســت بازیکنان اوئســکا  10بازیکن

خارجی دیگر هم دیده میشود 3 .آرژانتینی2 ،
پرتغالی و  5بازیکن از کشورهای ایتالیا ،کلمبیا،
هندوراس ،فرانسه و کرواسی دیگر خارجیهای
میهمان تــازهوارد اللیگا هســتند و قدوس به
عنوان یازدهمین بازیکن خارجی و تنها آسیایی
این تیم در فصل جدید رقابتهای اللیگا حاضر
خواهد بود .اوئســکا شهری در ایالت آراگون در
شمال اســپانیا محسوب میشود که حضور این

اظهارات گونش در خصوص بیرانوند

تیم در اللیگا بعد از موفقیتهای فصل گذشــته
در دسته دوم اسپانیا باعث شد تا تمامی نگاهها
به این شــهر و تیم محبوب شهر معطوف شود.
سامان قدوس که فصل پیش بعد از ابراز تمایل
سلتاویگو برای خرید او فرصت حضور در اللیگا
را از دست داد حاال دوباره میتواند خود را برای
چالشی بزرگ و هیجانانگیز در این رقابتهای
معتبر آماده کند.

متین همان پسری که در روزهای برگزاری جام جهانی نام علیرضا جهانبخش
را با کاغذ روی پیراهنش چسبانده بود و در کورهپزخانههای خاورشهر خودش
را عضو تیم ملی ایران میدید یکبار دیگر ســوژه رسانهها شده است .بعد از
انتشــار عکس متین ،علیرضا جهانبخش به قولش عمل کرد و به چند تن از
معتمدان خود ســپرد کمکهایی به آن بچهها کنند که اتفاقا عملی هم شد.
حاال با گذشت چند هفته خبر میرسد که برخی افراد سودجو با اسم جهانبخش مشغول اخاذی هستند
و کالهبرداری کردهاند .این افراد که بدون اطالع ستاره ایرانی شماره حساب دادهاند از نام او سوءاستفاده
و از جانب علیرضا برای متین و دوستانش پول جمع کردند و حاال هیچ خبری از آنها نیست.

نگاهی به پراکندگی لژیونرهای ایرانی در اروپا

امیرحسین طبسی

از امپراتوری بریتانیا تا بلوک شرق

علیرضا جهانبخش (برایتون انگلیس)
رایان تفضلی (پیتر بورو انگلیس)
الکس سمیعزاده (بولتون انگلیس)
آرین تاجبخش (کراولی انگلیس)
نیما داغستانی (پاتسرایکوس یونان)
کریم انصاری فرد (المپیاکوس یونان)
احسان حاجصفی (المپیاکوس یونان)
مبین میردورقی (اسپاراتا یونان)
رضا قوچاننژاد (آپوئل قبرس)
سعید عزت الهی(آمکار روسیه)
سردار آزمون (روبین کازان روسیه)
میالد محمدی (گروژنی روسیه)
رضا شکاری (روبینکازان روسیه)
رامین رضاییان (اوستنده بلژیک)
کاوه رضایی (شارلوا بلژیک)

صورت درخشــش در تیمهای باشگاهی خود شانس
حضور در تیم ملی کشورمان را خواهند داشت .امسال
جذابیت فوتبال اروپا برای ما ایرانیها دوچندان خواهد
بود چراکه با حضور جهانبخش در لیگ برتر انگلیس
و حضور احتمالی قدوس در اللیگا بعد از چند ســال
میتوانیم در لیگهای معتبر اروپایی شاهد درخشش
نمایندگان خود باشیم .همین بهانه خوبی بود تا نگاهی
به سهمیه فوتبال ایران در فوتبال اروپا بیندازیم.
ایرانیها در  22کشور اروپایی

امید نورافکن (شارلوا بلژیک)
علی قلیزاده (شارلوا بلژیک)
امیر عابدزاده (ماریتیمو پرتغال)
رضا کریمی (اسکندربیو آلبانی)
دانیال داوری (دوئسبورگ آلمان)
رجبعلی (هانزاروستوک آلمان)
بهرنگ صفری (بازل سوئیس)
شاهو معروفی(افسی ویل سوییس)
دنیل نوروزی (ناوسته دانمارک)
رضا حیدری (کنی کینگز فنالند)
رضا امانی (ماریهامن فنالند)
جمیع رفعتی (مسینا ایتالیا)
آریا هاشمی (نایمخن هلند)
عقیل اعتمادی (گرافسخاپ هلند)
حامد ادبیمطلق (اونگنی مولداوی)

شاید جالب باشد که بدانید در حال حاضر  43بازیکن
با تابعیت ایرانی در  22کشور اروپایی عضو باشگاههای
حرفهای هستند .تا روز گذشته لیگ سوئد با  5بازیکن
ایرانیاالصل صدرنشــین بود که البته سامان قدوس
سرشناسترین ایرانی لیگ سوئد این لیگ را به مقصد
اللیگا ترک کرد تا تعداد ایرانیهای این لیگ به عدد
 4برسد .در فوتبال حرفهای انگلیس هم شاهد حضور
 4بازیکن ایرانیاالصل هستیم که البته فقط علیرضا
جهانبخش در لیگ برتر این کشــور توپ میزند و 3

علی منوچهری (کادال اتریش)
سامان قدوس (اوئسکا اسپانیا)
داالهو ایراندوست (هاکن سوئد)
ویلیام آتشکده (اورگریت سوئد)
عادل زیارت زاده (کالمار سوئد)
آروین شجاعی (یوته بوری سوئد)
پوریا احمدی (ویهل ولز)
نوید نسیمی (آرسنال کیف اوکراین)
وحید امیری (ترابزون ترکیه)
مجید حسینی (ترابزون ترکیه)
پیام صادقیان (عثمانلیاسپور ترکیه)
فرشاد احمدزاده (شالسک لهستان)
محرمی (دیناموزاگرب کرواسی)
* احتمــال دارد در ادامــه نقــل و
انتقاالت این لیست تغییر کند.

Wales

Turkey

بازیکن دیگر عضو تیمهای لیگ یکی جزیره هستند.
کشــورهای انگلیس ،یونان ،روسیه ،بلژیک ،پرتغال،
آلبانی ،آلمان ،ســوئیس ،اســپانیا ،دانمارک ،فنالند،
ایتالیا ،هلند ،مولداوی ،اتریش ،ســوئد ،ولز ،اوکراین،
ترکیه ،قبرس ،کراوسی و لهستان  22کشور اروپایی
هســتند که در فوتبال خود حداقــل یک نماینده از
ایران دارند .در لیست و نقشهای که مالحظه میکنید
پراکندگی فوتبالیســتهای ایرانی به تصویر کشیده
شده است.
1

Albania
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1
1

4
1
1

2

1

4

1
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Russia
Moldavia

صعود مس سونگون به نیمهنهایی

تیم فوتسال مس سونگون ورزقان در چارچوب مرحله یکچهارم
نهایی مســابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا که در کشور
اندونزی برگزار میشــود ،دیروز به مصاف تیم ارم قرقیزســتان
رفت که در پایان این مســابقه نماینده کشــورمان موفق شد با
نتیجه  ۳ - ۸از سد حریف خود بگذرد و به نیمه نهایی رقابتها
صعود کند.

یک آلمانی دیگر در استقالل

قرار اســت مربی آلمانی و بدنساز تیم اســتقالل هفته آینده به
ایران آمده و در تمرینات آبیپوشان حضور یابد .فیلیپ آندریاس
طبق قــراردادش تنها در فصل بدنســازی پیــش از آغاز فصل
در مراحل آمادهســازی استقاللیها شــرکت کرد و بالفاصله به
کشــورش بازگشــت .مبلغ قرارداد این مربی را هم طبق توافق
شفر و باشگاه استقالل ،ســرمربی آبیپوشان از قراردادش به او
پرداخت خواهد کرد.

بشار رسن هفته آینده تمدید میکند

از آنجا که بشــار به بازیکن ثابت پرســپولیس تبدیل شــده و
برانکو نیز از نظر فنی و اخالقی به این بازیکن نیاز دارد ،باشــگاه
پرسپولیس در نظر دارد هفته آینده ضمن تسویهحساب با بشار
قرارداد او را نیز حداقل برای  2فصل دیگر تمدید کند.

پس از انتشار جزییات بدهی  170میلیاردی باشگاه استقالل در
همشــهری ورزشی ،این روزنامه لیست بدهیهای پرسپولیس را
هم منتشــر کرد .بر اساس اطالعات ثبتشده ،پرسپولیس 146
میلیارد بدهی دارد یعنی  24میلیارد کمتر از اســتقالل .شــاید
برایتان جالب باشد در سال  ،82میزان بدهی پرسپولیسیها یک
میلیارد و  657میلیون تومان بود و رشــد بدهی سرخپوشان در
این سالها به  87درصد میرسد.

گشت نامحسوس در آزادی!

اسماعیل حســنزاده ،رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
دربــاره برگزاری دیدار اســتقالل تهران -تراکتورســازی گفت:
«با توجه به حساســیت بازی غیر از مقامات رســمی مســابقه
و نمایندگان ســازمان لیگ ،به طور محســوس و غیرمحسوس
ناظر انضباطی خواهیم داشــت و تیم میزبان که بیشتر ظرفیت
ورزشگاه را در اختیار دارد ،مسئولیت بیشتری هم دارد».

محمدرضا زنوزیمطلق ،مالک باشــگاه تراکتورسازی عضو جدید
هیئتمدیره باشــگاه را معرفی کرد .بر این اساس ،علیرضا اسدی،
دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال به عنوان عضو جدید هیئتمدیره
باشــگاه تراکتورســازی منصوب شــد .اســدی پیشتر به دلیل
اختالفات شدید با کیروش از فدراسیون فوتبال کنار رفته بود.

تقابل دوباره فروزان و استقالل

محســن فروزان در بازی فردا به عنوان دروازهبان تراکتور یکبار
دیگر مقابل استقالل تیم سابقش قرار میگیرد .این دروازهبان ۸
بار با تیمهای مختلف در لیگ برتر مقابل استقالل قرار گرفته که
در این  ۸تقابل اســتقالل  ۶برد به دست آورده ،یک تقابل آنها
مساوی شده و یکبار هم فروزان موفق شده با تیم پارس جنوبی
جم مقابل آبیپوشان پایتخت به پیروزی برسد.

دایی پاسخ نماینده مجلس را داد

شما باید به ملت گزارش بدهید نه من!

1
2

طارق همام در تستهای پزشکی

طارق همام ،هافبک عراقی و جدید تیم فوتبال اســتقالل بامداد
دیروز وارد تهران شد .همام بالفاصله بعد از حضور در تهران ابتدا
در تستهای پزشکی ایفمارک شرکت کرد.

بازگشت دشمن کیروش به فوتبال

1
3

روزبه چشــمی به دلیل مصدومیتی که بعــد از بازی با مراکش
در جام جهانی نصیبش شــد بازیهای اول اســتقالل در لیگ
برتر را از دســت داده اســت .با این حال چشــمی با حضور در
تمرین اســتقالل نرم دویدن را آغاز کرده تــا رفتهرفته خود را
آماده بازیهای لیگ برتر کند.

رشد  87برابری بدهیهای پرسپولیس!

کالهبرداری با نام ستاره تیم ملی

ســنول گونش ،ســرمربی بشــیکتاش در خصوص احتمال حضور علیرضا
بیرانوند در تیمش گفت« :ما در خط دروازه و خط حمله بازیکن میخواهیم
و مذاکراتمان با بازیکنان و باشــگاههای مختلف ادامه دارد .ما درون دروازه
نیز به یک گلر جدید نیاز داریم اما موضوع جذب بیرانوند فعال جدی نیست.
نمایندههای باشــگاه ما در حال مذاکره و رایزنی هستند و همه چیز هفته
آینده مشخص خواهد شد .به هر حال ما یک دروازهبان جدید خواهیم داشت ».گونش در ادامه درباره
تمایلش برای جذب کریم انصاریفرد گفت« :من خودم خواهان جذب این مهاجم بودم و مســئوالن
باشگاه نیز برای جذب وی مذاکراتی را با باشگاه یونانی انجام دادند و این امر امکانپذیر نشد».

در چند ســال اخیر شــاهد افزایش چشمگیر تعداد
لژیونرهای فوتبال کشــومان بودیم .در حال حاضر با
توجه به حضور فوتبالیســتهای ایرانی در لیگهای
حاشــیه خلیج فــارس و لیگهای اروپایــی تعداد
لژیونرهای ایران برای اولین بار در حال  3رقمی شدن
است .البته در این بین شاید نام خیلی از این لژیونرها
به گوش عالقهمندان به فوتبال کشــورمان نخورده
باشــد اما خیلی از آنها به واسطه تابعیت ایرانی در

وریا غفوری ،هافبــک تیم فوتبال اســتقالل در جریان یکی از
تمرینات آبیپوشان مصدوم شد و ابهاماتی در خصوص حضورش
در دیدار فردا برابر تراکتورســازی به وجود آمد .در تســتهای
گرفته شــده از این بازیکن ،مشخص شــد که او مشکلی برای
همراهی استقالل ندارد و به این ترتیب خیال وینفرد شفر برای
استفاده از این بازیکن راحت شد.

قلیزاده ادامهدهنده راه کاوه

هفته سوم نبرد سرخها و آبیها در تهران و اهواز

پرســپولیس خیلــی زودتر از آنچــه تصورش
میرفت صدرنشــین شــد و هفتــه دوم تنها
تیــم  6امتیازی لیگ بود و در صدر ایســتاد.
سرخپوشــان بــا برتــری قاطع مقابــل فوالد
آمادگیشــان را بــه رخ دیگر رقبا کشــیدند
هرچنــد نیمکتنشــینی علیرضــا بیرانونــد،
دروازهبان ملیپوش پرســپولیس باعث ایجاد
حاشیههایی شد .تداوم نیمکتنشینی بیرانوند
که به زعم بسیاری ستاره ایران در جام جهانی
بود ،در هفته دوم و با عملکرد خوب رادوشوویچ
که  2هفته متوالی کلینشــیت کرد باعث شد
بحث قهر و جدایــی زودهنگام بیرانوند مطرح
شــود و خبرنگاران هم با سواالتی از این دست
برانکو را کالفه کنند به طوری که او با قاطعیت
پاســخ داد هر وقت من تصمیم بگیرم بیرانوند
بازی میکند! حاال بر اســاس اخبار رسیده از
اردوی سرخها بیرانوند در اهواز فیکس خواهد
بــود و برانکو تصمیمش را بــرای بازی گرفتن
دروازهبان ملیپوشش گرفته؛ حاال این تصمیم
از سر اجبار و پایان دادن به شایعات و حواشی
است یا فنی مشخص نیست اما به نظر میرسد
سرمربی پرسپولیس به دشواری کار تیمش در
اهواز واقف اســت و شاید به این نتیجه رسیده
که از باتجربهها اســتفاده کند .البته برخی هم
معتقدند با توجه به شــباهت آب و هوای اهواز

غفوری به بازی فردا میرسد
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Swiss

1

1

Ukraine

به گزارش ایسنا ،علی دایی در پاسخ به سوالی درباره مبالغی که
توسط خودش و برخی ســلبریتیها برای کمک به زلزلهزدگان
کرمانشــاه جمع شــد و همینطور ســخنان یکی از نمایندگان
مجلس که عنوان کرده بود سلبریتیها برای پولهایی که جمع
کردهاند گزارشــی ارایه نکردهاند ،گفت« :این آقایان هستند که
باید به ملت گــزارش بدهند؛ ملتی که آنها را انتخاب کردهاند.
ما همه شــرمنده ملتیم .ما ملت بزرگی داریم که صبر و تحمل
زیادی دارد .خیلی ســواالت از این آقــا و امثال این آقا دارم که
باید پاســخ بدهند .این همه پول بیتالمال را دزدیدند و از این
مملکت خارج کردند شــما کجا بودید؟ کجا توانســتید پشــت
تریبونتان داد بزنید؟ شــما مسئولید و باید به وضع اقتصاد این
مملکت و معیشتی مردم و کسانی که به شما رای دادند برسید».
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