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شانسی که تیام از استقالل گرفت

مامه تیام درحالی که فصل گذشــته عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشت ،در ادامه
این مسابقات استقالل را همراهی نخواهد کرد .این مهاجم سنگالی که درخواست مالی باالیی
برای ماندن در استقالل داشت ،درنهایت به عجمان امارات پیوست و آبیها نیز الحاجی گروی
نیجریهای را جایگزین او کردند .سایتایافسی در همین خصوص خبری منتشر کرد و از
شانسی گفت که تیام از خودش و استقالل گرفت چراکه وی به خاطر زدن  7گل در لیگ
قهرمانان یکی از مدعیان کسب عنوان آقای گلی این دوره از مسابقات بود .استقالل در مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید در  2بازی رفت و برگشت به مصاف السد قطر برود.

عزتاللهی به روستوف بازگشت

ملیپوش ایرانی در آســتانه بســت ه شدن پنجره نقلو انتقاالتی تابســتانی اروپا به تیم
روســتوف روسیه بازگشت .به نقل از سایت چمپیونات روسیه ،سعید عزتاللهی و داگو،
مهاجم کنگویی در تمرین جمعه تیم روســتوف حضور یافتند و همراه ســایر بازیکنان
تمرین کردند .سعید عزتاللهی ،ملیپوش ایرانی در  ۲فصل گذشته لیگ برتر روسیه از
ســوی تیم روستوف به صورت قرضی برای تیمهای آنژی ماخاچکاال و آمکار بازی کرده
بود .تیم روستوف در فصل جدید لیگ برتر روسیه با کسب  ۲پیروزی متوالی ۶ ،امتیازی
است و رتبه دوم جدول ردهبندی را پس از زنیت سنپترزبورگ در اختیار دارد.

آغاز فصل جدید لیگ دسته
اول از امروز

عصر امــروز با برگــزاری  4دیــدار فصل جدید
مســابقات لیگ دســته اول آزادگان آغاز میشود
و طبــق برنامــه دیدارهای هفته نخســت طی 4
روز برگزار خواهد شــد که به نظر میرســد دلیل
آن مشــخص نبودن تکلیف برخی تیمها از جهت
مالکیت و بدهیها باشــد .دیدارهای هفته نخست
از 20مرداد آغاز میشــود و تــا  23مرداد جریان
خواهد داشت.
امروز
ماشینسازیتبریز ..........................بادران تهران
اکسین البرز .....................................فجر سپاسی
شاهین شهرداری بوشهر .................گلگهر سیرجان
کارون اروند خرمشهر  ...........استقالل جنوب تهران
فردا
مس کرمان ...........................شهرداری ماهشهر
برق جدید شیراز ........................مس رفسنجان
آلومینیوم اراک ........................شهرداری تبریز
دوشنبه  22مرداد
نفت تهران  .....................................مشکیپوشان
ﺳﻪشنبه  23مرداد
خونهبه خونه ................................................ملوان
اطالعیه کمیته اخالق درباره اعزام آکادمیها
به خارج از کشور

نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

دیگــر به بررســیها ،اطالعیهها و رســیدگیهای
نهادهــای مختلــف بعــد از حوادث تلــخ عادت
کردهایم و حاال «نوشدارو بعد از مرگ ســهراب»
به کاربردیترین ضربالمثل این روزهای ما تبدیل
شده است .در ادامه این روند حادثه مرگ دلخراش
 3بازیکن مدرسه فوتبال در گرجستان موجب شد
تا کمیته اخالق فدراسیون فوتبال دومین اطالعیه
خود را در این خصوص صادر کند .بر این اساس این
کمیته ضمن تاکید موکد بر ضرورت دریافت مجوز
شورای برونمرزی از وزارت ورزش و جوانان توسط
آکادمیهای خواهان اعزام به اردوی خارج از کشور،
از خانوادهها میخواهد پس از اســتعالمهای الزم
درباره دارا بودن مجوزهای مربوطه ،نسبت به ثبت
نام فرزندان خود در مدارس فوتبال اقدام کنند.

خون بازی در اهواز!

هادی

دیدار تیمهای اســتقالل خوزستان و پرسپولیس،
قطعا یکــی از تلخترین خاطرات فوتبالدوســتان
از لیــگ برتر یا حداقل لیــگ هجدهم خواهد بود.
دیداری که به لحاظ فنی هیچ نداشت اما در حاشیه
و جنجال به تنهایی یکهتاز شــد .در شــروع هفته
سوم لیگ برتر ورزشــگاه غدیر اهواز میزبان دیدار
پرسپولیس و اســتقالل خوزستان بود .دیداری که
متاســفانه با کریهای متعصبانه عدهای در فضای
مجازی و هیجانزدگی عدهای دیگر در درج اخباری
که لزومی به انتشار آن نبود ،صحنه جنگ تمامعیار
مردمی شد که به ظاهر برای تماشای فوتبال و لذت
بــردن از آن در دمای 50درجه اهواز به ورزشــگاه
رفته بودند اما جز کینه ،کدورت ،آتش و ســنگ و
خون چیزی ندیدند و جز آسیب و نفرت هم نصیبی
نبردند! متاسفانه سالهاست در ورزشگاههای کشور
به خصوص در غدیر اهواز شــاهد ترویج خشونت،
اختالف و بیاخالقی هستیم و با وجود تکرار اتفاقات
تلــخ بازی استقاللخوزســتان و پرســپولیس در
سالهای گذشته هنوز تدبیری برای آن اندیشیده
نشــده و این اتفاقات تلخ به قدری عادی شده که
رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان خیلی راحت
ی آنقدر شــدید نبود و
میگویــد« :اتفاقات بــاز 
درگیریهای بازی هم طبیعی بوده اســت ».از نظر
عبدالکاظم طالقانی که از قضا عضو هیئترئیســه
فدراسیون فوتبال ایران هم هست ،جراحت شدید
چندین هــوادار و ماموران نیروی انتظامی از ناحیه
ســر و صورت که کارشــان به بیمارســتان کشید
و خســارت میلیونی به ورزشــگاه غدیر که پس از
چند بار صحنه خشــونت بودن در سالهای اخیر
در دیدارهای پرســپولیس و اســتقالل خوزستان،
فوالد و پرســپولیس و فوالد و اســتقالل اهواز ،به
تازگی بازســازی شــده بود ،طبیعی است و شاید
زمانی غیرطبیعی میبود که مثال فردی مثل سرباز
احمدی معروف بازی پرســپولیس و سپاهان نابینا
میشــد یا خدای ناکرده جانش را از دست میداد!

دیگر مسئوالن استانی هم یا اظهارنظری نداشتند یا
مثل افشین حیدری مدیرکل اداره ورزش و جوانان
استان خوزستان با وجود تماس چند باره خبرنگار
خراسان با وی از پاسخ دادن امتناع کردند تا باز به
جای حل مسئله ،صورت مسئله پاک شود!
بازی پنجشنبه شب استقالل خوزستان و پرسپولیس
در دمای باالی اهواز و جو متشــنج ورزشگاه غدیر
قبل از شروع وارد حاشیه شده بود ،جایی که شایان
مصلح بازیکن پرســپولیس در کانالش عکســی از
شیشه شکسته اتوبوسشــان گذاشت و نوشت در

س رمربی تیم فوتبال
پرسپولیس به این نکته
ت اکید کــرد که بازی
ت یمش مقابل استقالل
خوزستان نرمال نبوده
است .در ادامه ماحصل
صحبتهای برانکو بعد
از تساوی تیمش مقابل استقاللخوزستان را
میخوانید.
بازی چطور بود؟
ال نرمال
حرفــی در مورد بازی ندارم .چون بازی اص 
نبود .بازی نکته فنی نداشــت که بخواهم در مورد
آن صحبت کنم.
این را به خاطر مسائل حاشیهای این بازی
میگویید؟
مگر میشود اتفاقات روی سکوها روی بازی بیتاثیر
باشد .ما در نیمه اول دفاع راست نداشتیم و در نیمه
دوم دفاع چپ! داور 10بار بازی را به خاطر سنگ و
ترقه متوقف کرد ،اما فقط  4دقیقه وقت اضافه اعالم
کرد و این واقعا جای تعجب دارد.
شــما هم کنار زمین عصبانیتر از همیشه
بودید.
من عصبی نبودم .ما برای برد به اهواز آمده بودیم و
از بازیکنان میخواستم که به چه شکل عمل کنند.
سعی میکردم به آنها انگیزه و روحیه بدهم.
بــه نظر شــما در مجموع شــاهد بازی
بیکیفیتی بودیم؟
در هوای بــاالی 50درجه نمیشــود انتظار بازی
باکیفیت را داشــت .هوا طبیعی نبــود و قطعا در
آبادان ما با همین شــرایط به میدان خواهیم رفت.
بههرحال این منطقه از کشور در این فصل هوایش
بسیار گرم است و کاری از دست ما بر نمیآید .این
شــرایط برای تیمهایی که هجومی بازی میکنند
و بــرای برد به میدان میرونــد مانعی بزرگ برای
رسیدن به هدفشان است .برعکس برای تیمی که
دنبال نباختن است شــرایط بهتر است و راحتتر
دفاع میکند.

حمله یکی از تماشاگران اهوازی چنین شده و بعد
هم بالفاصله خبر را حذف کرد .حتی شاید پیشتر
از این خبررســانی مصلح ،در بازی پرســپولیس و
فوالد در ورزشــگاه آزادی حاشــیههای بازی غدیر
کلید خورده بود ،نشــان به آن نشان که گزارشگر
خوزســتانی بازی اشــارهای به دیدار هفته گذشته
فوالد در تهران کرد و از شعارهای قومیتی تهرانیها
علیه خوزستانیها پرده برداشت و با لحنی طلبکارانه
و پر از کینه در واکنش به ســنگپرانی تماشاگران
استقالل خوزستان به تماشاگران پرسپولیس گفت:
«زدی ضربتی ،ضربتی نوش کن!» او چنان اتفاقات

تشکیل پرونده ویژه برای دیدار استقالل خوزستان و پرسپولیس
اسماعیل حســنزاده ،رئیس کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال درباره حواشی رخ داده در
ل خوزســتان و پرسپولیس عنوان کرد« :بهطور حتم پرونده ویژهای با قید زمان
دیدار استقال 
درباره دیدار اســتقالل خوزستان و پرسپولیس در کمیته انضباطی تشکیل خواهد شد .انتشار
گزارشهای اولیه مربوط به این بازی از طریق رســانهها ،روایت مقدماتی نســبت به مشکالت
بهوجود آمده را بیان میکند و بیشک ،پرونده مربوط به این بازی در اسرع وقت و با بررسی و
تحلیل کلیه جزییات در کمیته انضباطی رسیدگی خواهد شد .اگر در بررسیها ،به جمعبندی
خاصی درباره حواشی این بازی برسیم ،تصمیمات قاطع کمیته انضباطی اعمال میشود».

افشاگری ماهینی علیه رئیس کانون هواداران

تلخ بازی اعم از ســنگپرانیهای گسترده و مداوم،
آتش زدن پرچم پرســپولیس را نادیده میگیرد و
میگوید که مشــکل خاصی وجود نــدارد و بازی
راحت در حال برگزاری اســت ،کــه گویی به جز
رسانه ملی ،رسانه دیگری نیست که این اتفاقات تلخ
را پوشــش دهد و منعکس کند .نتیجه این ترویج
خشونت و تفرقهافکنی و پنهان کردن واقعیت ،این
ت مسئوالن برگزارکننده
اســت که عنان کار از دس 
در میرود و درگیریها به پس از بازی و به خیابان
میکشــد تا تعداد مصدومان بیشتر و بیشتر شود و
پرسپولیســیها هم بدون حضور در میکسدزون از
درب پشتی ورزشــگاه فرار را به قرار ترجیح دهند.
عنان کار چنان از دست همه در میرود که داریوش
یزدی ســرمربی استقالل خوزستان به جای تقبیح
اتفاقات تلخ ورزشگاه از تماشاگران تیمش به خاطر
ســنگتمام گذاشــتن تشــکر میکند و مخاطب
از خــود میپرســد منظور او از ســنگتمام ،تمام
ســنگهایی اســت که آنقدر به سمت هم پرتاب
کردند تا ورزشــگاه به خون کشــیده شد؟ واکنش
پرسپولیســیها هم کامال احساسی و از روی خشم
است و ماهینی و دیگر بازیکنان پرسپولیس رئیس
کانون مشــوقان باشگاهشان را مقصر ناسزا شنیدن
خود و خانوادههایشــان در اهواز و مصدوم شدن
تماشاگرانشــان میدانند و خواهــان برکناری او
میشــوند ،چراکه معتقدند توهین ســکوی تحت
نظارت او در بازی پرسپولیس و فوالد به اهوازیها
باعث ناراحتی تماشاگران اهوازی شده و آنها را به
مقابله به مثل و انتقامجویی واداشته است! بازی زیر
صفر با تساوی صفر -صفر تمام شده ،با کلی ماجرای
تلــخ و پروندهای قطور که به کمیته انضباطی رفته
اســت! اگر قرار باشد همان رویه سابق و حکمهای
کلیشــهای و نخنما صادر شــود ،ته این ماجرا هم
مشــخص است و قطعا باید منتظر تکرار بدتر از آن
بود ،مگر آنکه کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال
سنتشکنی کنند و به جای مسکن به فکر درمان
باشند.

حسینی :فقط ناسزا گفتند و سنگ انداختند

حسین ماهینی ،مدافع پرسپولیس در پایان دیدار با استقالل خوزستان به شدت به لیدر
این باشگاه حمله کرد .به گزارش بانک ورزش ،ماهینی در این باره گفت« :در بازی با فوالد
یکسری اتفاقات افتاد و به خاطر حرفو حدیثهای این اتفاقاتی که پیش از بازی رقم
خورده بود ،میدانستیم بازی سختی داریم ولی نه تا این حد .این اتفاقات برمیگردد به
بیعرضگی کانون هواداران که نقش اصلی این حادثه را اسماعیل بیگی رئیس این کانون
برعهده دارد .ایشان بار اولش نیست که باعث این چنددستگی و اقدام علیه تیم میشود .او بارها برعلیه پرسپولیس
اقداماتی انجام داده بود ».ماهینی در ادامه گفت« :فکر میکنید چه کسی باعث شد هجمه علی ه هادی نوروزی فقید
شکل بگیرد و او بیخود و بیجهت از سکوها ناسزا بشنود و در پایان آن اتفاق تلخ رقم بخورد .چه کسی باعث دودستگی
بین هواداران در ماجرای مهدی طارمی شد؟ چه کسی سر محسن مسلمان آن بال را آورد و فکر میکنید آیا منظور
فرشاد احمدزاده در آن نامه خداحافظی هواداران پرسپولیس بودند؟»

به نقل از سایت نود ســید جالل حسینی ،کاپیتان پرسپولیس درخصوص
اتفاقات رخ داده در ورزشــگاه غدیر اهواز گفت« :همه دیدند که ما در چه
شــرایطی مقابل حریف بازی کردیم ،به ما فقط فحاشــی شد و مورد هدف
برای پرتاب ســنگ قرار گرفتیم .من دیگر کوتاه نمیآیم و از حق تیم دفاع
میکنم .منتظر هستم ببینم کمیته انضباطی در این شرایط چه تصمیمی
میگیرد .به ما  ۹۰دقیقه توهین شده و باید این مسئله پیگیری شود .قرار نیست که هرکسی خواست
فحاشــی کند و هیچ اتفاقی هم نیفتد ،من این حرفها را میزنم و پای آن هم هســتم .بارها گفته
بودم که خیلیها میخواهند به تیم ما ضربه بزنند و مهمترین قسمت این است که هواداران ما فریب
خوردند و این خوب نیست اما متاسفانه کاری هم نمیتوان انجام داد ».وی در ادامه گفت« :در بازی
ال نرمال نبود و در این وضعیت نمیتوانستیم فوتبال بازی کنیم».
مقابل استقالل خوزستان شرایط اص 

انتقالاللیگایینافرجام!

قدوس به سوئد برمیگردد ؟

ســامان قدوس ،ســتاره ایرانی اوسترشــون د روز پنجشــنبه رسما
قراردادی را با باشــگاه هوئسکای اســپانیا امضا کرد تا هافبک تیم
ملی ایران برای این باشگاه اسپانیایی که برای اولین بار در تاریخش
در اللیــگا حضور دارد ،توپ بزند .امــا این پایان کار نبود چون بعد
از گذشــت لحظاتــی از امضای قرارداد قدوس و انتشــار تصاویر او
به همراه مدیر باشــگاه هوئســکا و مدیربرنامههایش صدای دنیل

کیندبرگ ،رئیس باشــگاه اوسترشــوند درآمد و او ایــن انتقال را
غیرقانونی دانســت .کیندبرگ اعالم کرد« :من تصاویری از قدوس
دیدم که در حال امضای قرارداد بود اما من به او تنها مجوز رفتن به
اسپانیا و بازدید از باشگاه را داده بودم ،نه اینکه قراردادی امضا کند.
من مدیربرنامه قدوس که در تصویر دیده میشــود را نمیشناسم
و ارتباطی نیز با او نداشــتمقرار هم نیست ارتباطی صورت بگیرد.

جای تیام و جپاروف خالی نبود
روز گذشــته رقابــت های هفته ســوم لیگ با
برگزاری  5بازی به اتمام رسید که در مهمترین
بازی استقالل تهران توانست در ورزشگاه آزادی
با نتیجه -3صفر از سد تراکتورسازی عبور کند
تا شــفر و شــاگردانش اولین برد خود در لیگ
هجدهم را دشــت کننــد.در این بازی هم مثل
دیدار جنجالی ورزشــگاه غدیر شــاهد پرتاب
ســنگ از ســوی هوداران  2تیم بودیم .مهدی
رحمتی،پژمان منتظری،آرمین سهرابیان،فرشاد
محمدی مهر،میالد زکی پور،فرشید باقری،علی
ليگ برتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

تيم
پرسپولیس
پدیده
سپاهان
استقالل
پیکان
ذوبآهن
پارسجنوبی
سایپا
فوالد
گسترشفوالد
استقالل خوزستان
نساجیمازندران
صنعتنفت آبادان
نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازی
سپیدرود

بازي
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

امتياز
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1

کریمی،فرشید اسماعیلی،مرتضی تبریزی،وریا
غفــوری و روح اهلل باقــری ترکیــب اصلی تیم
میزبان را تشــکیل دادند.در ترکیــب تراکتور
نیز توشاک ســرمربی این تیم از اشکان دژاگه
و مســعود شجاعی اســتفاده کرده بود تا جمع
ستارگان در بازی جذاب آزادی جمع شود؛بازی
جذابی که در آن تراکتور ،هودارانش را حسابی
نگــران کرد و در نقطــه مقابل هــوداران آبی
امیدوارتر از همیشه ورزشــگاه را ترک کردند.
اســتقالل با این نتیجه بــه رده چهارم جدول

کاوه رضایی با شارلوا تمدید کرد

کاوه رضایی ،مهاجم ایرانی تیم شارلوا بلژیک ،قرارداد خود را با این تیم
تا  ۴ســال دیگر تمدید کرد .قرارداد جدید این بازیکن تا سال ۲۰۲۲
اعتبار دارد .کاوه رضایی فصل گذشته  ۱۶گل برای شارلوا به ثمر رساند.

بونجاح برابر استقالل به میدان میرود

روزنامه الرایه قطر خبر داد که با حکم کمیته اســتیناف کنفدراسیون
ی بغداد بونجاح ،مهاجم گلزن السدقطر
فوتبال آســیا محرومیتی برا 
درنظر گرفته نشده و همان حکم سابقش یعنی پرداخت جریمه هزار
دالری ابقا شد .بازی بعدی السد در لیگ قهرمانان آسیا با استقالل است
و با این خبر بونجاح ،مهاجم الجزایــری قطریها در این بازی حضور
خواهد داشت.

درخواست شفر از چشمی

بـرش

برای برد به اهواز رفته بودیم

برانکو :هیچچیز بازی نرمال
نبود!

مرتضــی پورعلیگنجی ،مدافع تیم ملی ایرا ن با حضور در یکی از هتلهای شــهر اســتانبول
مذاکرات نهایی خود را با مسئوالن تیم ترابزون اسپو ر پشت سر گذاشت .مرتضی پورعلیگنجی،
مدافع تیم ملی ایران در جامجهانی ۲۰۱۸برای نهایی شدن قراردادش با باشگاه ترابزون در یکی
از هتلهای معروف استانبو ل با مسئوالن این باشگاه ترکیهای مذاکره کرد .گفته میشود توافقات
نهایی بین طرفین صورت گرفته و به زودی پورعلیگنجی به ترابزون خواهد پیوست تا درکنار
مجید حســینی و وحید امیری مثلث ایرانی این تیم را تکمیل کند .قرار است پورعلیگنجی با
دستمزد سالیانه ۷۵۰هزار یورو پیراهن ترابزون را بر تن کند.

بازی زیر صفر استقالل خوزستان و پرسپولیس زیر باران سنگ و ناسزا

صعود مس سونگون به فینال

دیدار نخســت مرحله نیمهنهایی مسابقات فوتسال
باشگاههای آسیا دیروز با تقابل مس سونگون ایران
و نفت الوسط عراق آغاز شد که این بازی با پیروزی
 ۲ - ۳نماینده کشــورمان همــراه بود .در این بازی
نزدیک ،علیاصغر حسنزاده ( ۲گل) و فرهاد فخیم
برای مس و هیثم ســالم و قدرت بهادری برای نفت
گلزنــی کردند تا مس ســونگون ورزقــان به فینال
رقابتها راه یابد .مسابقه فینال قهرمانی باشگاههای
آسیا از ساعت  ۱۵:۳۰روز یکشنبه و دیدار ردهبندی
از ساعت  ۱۲:۳۰همان روز برگزار خواهد شد.

تکمیل مثلث ایرانی در ترکیه

باید قدوس به ســوئد برگردد .من امضای هرگونه قرارداد با باشگاه
هوئســکا را رد میکنم چون هیچ رضایتی به این انتقال ندارم ».با
این حرفهای رئیس باشــگاه سوئدی مشخص میشود که قدوس
به مشکل بزرگی برخورد ه و این انتقال غیرقانونی بوده چون ستاره
ایرانی تحت قرارداد باشگاه سوئدی است و تنها یک راه پیشرو دارد
و آن رضایت گرفتن از باشگاه اوسترشوند است.

نمایش قدرت
صعود کرد.در دیگر بازی مهم شــب گذشــته
پدیده توانســت با گل دقیقه  93قاســمی نژاد
صنعت نفت را شکست دهد و با کسب  6امتیاز
در رتبه دوم جدول قرار بگیرد.
نتایج هفته سوم لیگ برتر
سایپا صفر  .............................ذوب آهن صفر
استقالل خوزستان صفر  ......پرسپولیس صفر
نساجی یک  ...............پارس جنوبی جم یک
گ لهــا :عبــا سزاده( )29بــرای نســاجی و
صالحی( )54برای پارس جنوبی

گسترش فوالد یک  ........سپیدرود رشت یک
گلهــا :ابراهیمــی( )8برای سپیدرود،محســن
یوسفی( )45برای گسترش
پدیده یک  ...........صنعت نفت آبادان صفر
گل :قاسمی نژاد()93
نفت م.سلیمان صفر  ...................فوالد صفر
استقالل  ....................... 3تراکتورسازی صفر
گ لهــا :عبــدا...زاده(-13گل بــه خــودی)،
تبریزی( )28و اسماعیلی()52
سپاهان صفر ................................پیکان صفر

در تمرین تیم اســتقالل ،وینفرد شفر ســرمربی آبیپوشان چند دقیقه
به صورت خصوصی با روزبه چشــمی صحبت کرد .شفر در جلسه چند
دقیقهای از مدافع ملیپوش خود خواست برنامههای آمادهسازیاش را به
طور جدی پیگیری کرده و به بازی حساس استقالل مقابل السد قطر برسد.

خانهنشینی یک ماهه خانزاده

محمدرضا خانزاده ،مدافع ملیپوش کشــورمان که در بازی هفته اول
لیگ ستارگان مصدوم شده بود و رسانههای قطر گفته بودند تنها یک
ی یک
هفته از میادین دور خواهد ماند ،با اعالم ماچاال ،ســرمربی االهل 
ماه خانهنشین شده است.

برد پرگل یاران حاجصفی و انصاریفرد

در چارچوب دیدارهای دور رفت مرحله ســوم و ماقبل پایانی پلیآف
لیگ اروپا ،تیم المپیاکوس یونان درحالی که احسان حاجصفی و کریم
انصاریفرد را در ابتدای مســابقه روی نیمکت داشت ،توانست لوسرن
س را با نتیجه  - ۴صفر شکست دهد.
سوئی 

مصدومیت آزمون برطرف شد

سردار آزمون ،مهاجم ایرانی روبینکازان که در هفته دوم مسابقات لیگ
برتر روسیه مصدوم و زمین بازی را ترک کرده بود ،از کمند مصدومیت
رها شده است .قربان بردیف ،سرمربی ترکمنستانی روبینکازان پیش از
دیدار با زنیت در هفته سوم لیگ برتر روسیه اعالم کرد که آزمون برای
این بازی آماده است.

پاداش برای بازیکنان استقالل خوزستان

بعــد از تســاوی بدون گل تیم فوتبال اســتقالل خوزســتان مقابل
پرسپولیس ،قرار است مسئوالن این باشگاه جنوبی تا قبل از بازی مقابل
صنعتنفت ،پاداش تساوی برابر پرسپولیس را به همراه ۲۰درصد از مبلغ
قراردادها به حساب اعضای تیم واریز کنند.

فتحی :درخواستآیتیسی تیام رد شد

امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل درباره وضعیت تیام و اینکه
نتیجه مذاکرات آبیپوشان با این مهاجم سنگالی به کجا رسید ،تصریح
کرد« :تیام بازیکن باشگاه اســتقالل است و ما پیگیر او هستیم تا حق
باشگاه استقالل را بگیریم .ما درخواست او را برگشت دادیم و آیتیسی
صادر نمیکنیم .پرونده هم به فیفا میرود و پیگیر موضوع هستیم».

رکورد امیدوارکننده پرسپولیس

عملکرد دفاعی تیم برانکو در شــروع این فصل ،بهتر از  2فصلی بود
که پرســپولیس را قهرمان کرد .پرسپولیس حتی همان یک گلی که
ت  2فصل اخیر میخورد را هم دیگر دریافت نکرد.
در  3بازی نخســ 
پرســپولیس در لیگ هجدهم 3 ،کلینشــیت از  3مسابقه به ثبت
رسانده است .حتی جابهجایی بیرانوند و رادوشوویچ هم باعث نشده که
تیم برانکو در جهن م اهواز دروازهاش باز شود و در این گرما و رطوبت
هوا ،مدافعان پرسپولیس خستگیناپذیر و کماشتباه ظاهر شدند.

نویمایر و دستانی پنهان!

نکته جالبتوجه درباره مارکوس نویمایر ،خرید جدید استقالل،
وضعیتپوشــش او در تمرینات تیم وپوشــش احتمالیاش در
مسابقات رسمی لیگ برتر است .نویمایر که عالقه زیادی به تتو
دارد ،نقش و نگار متعددی بر روی دســتان و بدن خود داشته و
این موضوع باعث شده او نتواند آزادانه با پیراهن آستین کوتاه در
میادین حضور پیدا کند و به ناچا ر دست به خودسانسوری بزند!

غیرمترقبهترین کاپیتان لیگ برتری

محسن مســلمان در هفته ســوم رقابتهای لیگ برتر به عنوان
کاپیتــان دوم این تیم در میانههای نیمــه دوم و پس از تعویض
قاســم حدادیفر ،بازوبند کاپیتانی ذوبآهن را به بازو بست .این
اتفــاق در حالی افتاد که انتظار میرفت بازیکنانی نظیر مظاهری،
حسینی و ...به عنوان کاپیتان دوم ذوبآهن شناخته شوند.

دیپورت بازیکن سایپا توسط آمبوالنس!

آرمان رمضانی مهاجم تیم سایپا در دقایق پایانی مسابقه از ناحیه
سر دچار شکستگی سر شد و وقتی مسئوالن سایپا از آمبوالنسی
که با باشگاه قرارداد دارد ،خواستند که این مهاجم را به بیمارستان
منتقل کنند ،در کمال تعجب راننده آمبوالنس از این کار خودداری
کرد و درنهایت هم بازیکن مصدوم سایپا توسط اورژانس تهران که
درواقع برای هواداران است ،به بیمارستان منتقل شد.

لگد خلیلزاده به سطل زباله

شجاع خلیلزاده مدافع پرســپولیس پس از اتمام دیدار تیمش
مقابل اســتقالل خوزســتان با عصبانیت به سمت رختکن رفت
و در بین راه با لگد به شــدت به ســطل زباله راهروی ورزشگاه
کوبید .پس از این اتفاق خلیلزاده به زمین خورد و سپس راهی
رختکن سرخپوشان شد.

