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رادو بازهم به نیلسون نرسید!

نیلسون دروازهبان برزیلی و سابق پرسپولیس در لیگ سیزدهم 18کلینشیت انجام داد و آخرین
دروازهبان خارجی محســوب میشود که با پیراهن پرسپولیس  4کلینشیت متوالی انجام داده
چ یک ذخیره مطمئن برای علیرضا بیرانوند بوده اما در
است .در  2فصل اخیر بوژیدار رادوشووی 
کلینشــیتها به نیلسون کوریا نرسیده است .این گلر کروات در لیگ شانزدهم  3بازی متوالی
دروازهاش را بســته نگه داشت و در آستانه رسیدن به رکورد نیلسون بود اما محسن یوسفی با
پیراهن پدیده دروازهاش را گشود .او چهارشنبه گذشته هم در آخرین دقایق بازی مقابل نساجی
گل خورد و نتوانست کلینشیت کند تا به رکورد گلر محبوب قرمزها نزدیک شود.

عابدزاده با کاسیاس مساوی شد

امیر عابدزاده بعد از درخشش در رقابتهای باشگاههای پرتغال ،در اولین بازی تیم ملی ایران به
عنوان دروازهبان اصلی در ترکیب تیم ملی قرار گرفت و مقابل ازبکستان دومین کلینشیت خود
را با لباس ملی تجربه کرد .عابدزاده که امســال لیگ باشگاهی در کشور پرتغال را با ماریتیمو
بسیار خوب شروع کرده ،در  4مسابقه این تیم  3پیروزی و تنها یک شکست تجربه کرده و یکی
از مهره کلیدی کلودیا براگا سرمربی جدید و پرتغالی این تیم بوده است .امیر به غیر از بازی با
ت و ماریتیمو نیز تنها شکستش را تجربه کرد ،توانست در  2بازی برای
ریوآوه که  3گل دریاف 
تیمش در این فصل کلینشیت کند و در این زمینه با کاسیاس مساوی شود.

تبریک شهردار مشهد به مناسبت صعود پدیده

تقیزاده خامسی شهردار مشهد پس از پیروزی تیم فوتبال پدیده در برابر ذوبآهن در چارچوب
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی ،طی تماس تلفنی با یحیی گلمحمدی ضمن تسلیت
ایام ماه محرم اظهار داشــت« :از تیم پدیده که توانســت با بردی دیگر دل مردم فوتبالدوست
مشهد و خراســان را شاد کند تشکر میکنم .امیدوارم این تیم بتواند همانطور که تا به امروز
موفق عمل کرده و رقبای خود را از پیشرو برداشــته ،در ادامه نیز موفق و پیرو ز باشــد .ما در
شهرداری مشهد در حد توان خود از تیم پدیده حمایت خواهیم کرد و بابت برد این تیم در برابر
ذوبآهن نیز پاداشی ویژه به تیم اهدا خواهد شد».

قول پاداش به پرسپولیسیها

آنگونه که برانکو اعالم کرد ،مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس در
پایان تمرین دیروز در جلســه با کادرفنــی و بازیکنان گفته در
صورت پیروزی مقابل الدحیل در بازی برگشت مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان و صعود به مرحله نیمهنهایی به آنها پاداش
پرداخت خواهد کرد.

اعالم قیمت بلیت پرسپولیس -الدحیل
توضیحات فتاحی درباره سوپرجام

سعید فتاحی ،مسئول مســابقات سازمان لیگ پس
از دیدار پرسپولیســیها برابر نساجی و البته حرفو
حدیثهایی که درباره دیدار ســوپرجام به وجود آمد
و عدم اهدای جام به پرسپولیســیها گفت« :ما قبال
هم گفتیم به دلیل احتــرام به ماههای محرم و صفر،
کاپ ســوپرجام را بعد از این  2ماه به پرسپولیسیها
میدهیم .البته تیم استقالل هم حق طبیعیاش است
که به دادگاه کاس شکایت کند .اگر حق با آنها بود ،ما
هم جام را از پرسپولیسیها پس میگیریم».

نوراللهی به الدحیل میرسد

احمد نوراللهی بازیکن تیم پرســپولیس در بازی این
تیم مقابل نساجی ،از ناحیه مچ پا مصدوم شد و لنگان
ورزشگاه آزادی را ترک کرد .اما این طور که پیداست
نوراللهی مشــکلی برای همراهی پرسپولیس در بازی
روز دوشنبه مقابل الدحیل قطر نخواهد داشت.

توافق رضا نوروزی و پرسپولیس

رضا نوروزی ،بازیکن سابق پرسپولیس درباره توافق با
پرسپولیس برای طلبی که از این باشگاه داشت ،گفت:
«من بعد از صحبتهایی که با آقای گرشاسبی داشتم،
درنهایت با ایشــان به توافق رســیدیم و البته ناگفته
نماند که بخشی از طلبم را هم بخشیدم .بههرحال من
پرسپولیس و هوادارانش را دوست دارم و نمیخواستم
ایــن تیم ضرر کند .و در بازیهــای بینالمللی دچار
مشکل شود .قرار شــد طلبم که درمورد مبلغ آن به
توافق رسیدیم نیز به من پرداخت شود».

نتایج دیدارهای جام حذفی

از مرحله یکشــانزدهم نهایــی جام حذفی اواخر
هفته گذشــته چند دیدار برگزار شد که نتایج زیر
به دست آمد.
ذوبآهن یک -پدیده 2
سایپا  -2سردار بوکان یک
ملوان صفر -سپیدرود رشت یک
ستاره کاسپین بابل یک -ماشینسازیتبریز 2
پدیده ملک شاهی ایالم صفر -مس کرمان 5
سیراف کنگان یک  -خونه به خونه صفر
سپاهان  - 3شهرداری ماهشهر یک
همچنین دیدار پیکان  -پارس جنوبی جم و نفت
آبادان -تراکتورسازی هم شب گذشته برگزار شد.

شفر در گفتوگوی اختصاصی با خراسان ورزشی

السد ،تیم فوقالعادهای است ولی ما استقاللیم

اســتقالل این هفتــه باید
برای مــرگ و زندگی در لیگ
قهرمانان آســیا بجنگد .آبیهای پایتخت
با شکســت خانگی  -3یک مقابل الســد،
حاال کار سختی برای بقا در لیگ قهرمانان
خواهند داشــت اما فوتبال پر اســت از
اتفاقات غیرقابل پیشبینی و همین غیرقابل
پیشبینی بودن ،استقاللیها و وینفرد شفر
را امیدوار نگه داشــته است .وینفرد شفر
مربی سردو گرم چشیده استقالل در طول
 3دهه حضــور در عرصه مربیگری بارها و
بارها چنین شــرایط سختی را تجربه کرده
است .شفر چنین موقعیتهایی را به آزمونی
سخت برای مربی و بازیکنان یک تیم تشبیه
میکند و امیدوار اســت او و شــاگردانش
بتوانند از این آزمایش سخت سربلند خارج
شوند؛ درست مثل اتفاقی که  25سال پیش
برای او در کالسروهه رخ داد.
در ابتدا کمی از شــرایط تیــم برایمان
بگویید.
مــا در این چند روز خیلی ســخت کار کردیم و
خوشبختانه لغو بازی مقابل نفت مسجدسلیمان
بــه ما اجازه داد تا تمــام تمرکزمان را روی لیگ
قهرمانان و بازی حساســی کــه داریم ،بگذاریم.
کســانی که تمرینات ما را در این چند روز دیده
باشند ،حتما تاکید میکنند که استقالل یک تیم
تسلیم شده نیســت و برای جبران شکست پا به

پروپیچ از 30هزار تا 360هزار دالر

علی دایی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس به
دنبال این هســتند تا با توجه به طلبش ،او را مقابــل هواداران قرار دهند
و او چــه تصمیمی در اینبــاره خواهد گرفت ،گفت« :درباره این مســئله
صحبت نمیکنم 4 .ســال اســت که درباره آن صحبت کردم .خودم پیگیر
این قضایا نیســتم و وکیلم کارها را انجام میدهد و همیشه دوست داشتم
با پرســپولیس مصالحه کنم و در این  4ســال هم این موضوع را نشان دادم ،االن هم دوست دارم .از
نظر ما مشــکلی وجود ندارد .متاسفانه مشــکل ایجاد میکنند که مطمئنا این هم حل میشود .من
هیچوقت دوست نداشتم کار به اینجا بکشد اما بههر حال رفتارهایی از طرف مقابل سر زد که مرا در
عمل انجام شده قرار داد .همانطور که قبل هم گفتم من چارهای نداشتم».

مهاجم محبوب برانکو در جمع۱۰گلزن برتر تاریخ پرسپولیس

تاج و روزهای خبرساز

خ
حمله علیپور به رکوردهای سر 

چهارشــنبه گذشته  2تیم پرســپولیس و نساجی
قائمشهر در هفته ششم لیگ هجدهم به مصاف هم
رفتند و این دیدار درنهایت با نتیجه  -2یک به ســود سرخپوشان
تهرانــی خاتمه یافت .علــی علیپور در این بازی ،نخســتین گل
پرسپولیس را به ثمر رساند که درواقع چهلمین گل این بازیکن با
پیراهن پرســپولیس بود تا در رده نهم برترین گلزنان تاریخ باشگاه
پرســپولیس قرار گیــرد .علیپور که پیش از این توانســته بود در
جدول گلزنان تاریخ پرســپولیس از علی کریمی  38گله پیشــی
بگیرد ،این بار با گل شــماره 40خودش با پیراهن سرخ ،خود را به
محمود خوردبین و ادموند بزیک رسانده است .خوردبین سرپرست
فعلی پرسپولیس در دوران حضورش در ترکیب این تیم توانست با

ثبت ۴۰گل در بین 10گلزن برتر تاریخ باشــگاه پرســپولیس قرار
بگیــرد .ادموند بزیک مهاجــم محبوب ســالهای نهچندان دور
پرســپولیس نیز با همین تعداد گل درکنار خوردبین قرار داشت و
حاال  2ســتاره سابق سرخها یک شــریک جدید هم پیدا کردهاند؛
شــریکی که البته بــه احتمال فراوان خیلــی در جمع آنها باقی
نخواهد ماند و با یک گل دیگر به رده هشــتم برترین گلزنان تاریخ
باشــگاه صعود خواهد کرد .علی علیپور در تاریخ  ۹دی  ۱۳۹۳و با
قراردادی یک و نیم ســاله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست و با
گذشت کمتر از  4سال توانسته نام خود را بین10گلزن برتر تاریخ
ســرخها ببیند .مسلما مهاجم 23ســاله و قائمشهری پرسپولیس
برای رسیدن به رکورد  2اســطوره تکرارنشدنی سرخها کار بسیار

سختی دارد .رسیدن به رکورد  153گل پیوس و حتی  95گل علی
پروین ،مستلزم این است که علیپور سالها در پرسپولیس بماند و
به درخشــش خود با پیراهن ســرخ ادامه دهد .البته ادامه صعود
علیپور در جدول گلزنان پرســپولیس کامال قابل پیشبینی است.
چالــش بعدی علیپور بعد از رســیدن به رکورد بزیک و خوردبین،
حاال حمله به رکورد دیگر ستارگان سرخ است- .مجتبی محرمی و
محمد نوری( 41گل)- ،علی دایی و کریم باقری ( ۴۳گل) ،مهدی
طارمی ( ۵۵گل) و ناصر محمدخانی( )59گل ،حســین کالنی(71
گل) و صفــر ایرانپاک ( 74گل) ،رکوردهایی هســتند که هر یک
ممکن است توسط علیپور در روزها ،ماهها و سالهای آتی شکسته
شوند.

سایت انگلیسی :عزتاللهی به زمان بیشتری نیازدارد

بشار رسن به بازی الدحیل میرسد؟

ســعید عزتاللهی ،هافبک ملیپوش کشورمان پس از جدایی از روستوف به باشگاه ردینگ پیوست.
سایت انگلیسی  thetilehurstendدرخصوص این انتقال نوشت« :بازیکن جدید خط میانی ردینگ
هنــوز به زمان بیشــتری نیاز دارد تا به ترکیــب اصلی راه پیدا کند ،ولــی او در دیدار ایران مقابل
ازبکســتان بازی کرد و زمینهســاز گل تیمش نیز بود .عزتاللهی به احتمال فراوان جزو ترکیب تیم
ملی ایران در جام ملتهای آســیا نیز خواهد بود و امیدوار اســت که با درخشــش در باشگاه بتواند
حضوری ثابت در ترکیب ایران داشته باشد».

دیروز ابعاد جدیدی از وضعیت مصدومیت بشــار رسن مشخص شــد و به نظر میرسد عراقیها در
تشــدید مصدومیت او مقصر بودهاند .میثم علیپور فیزیوتراپ تیم پرسپولیس نیز با تایید این موضوع
گفت« :بشــار در بازی با کویت دچار پیچخوردگی مچ پا شــده و به همیــن دلیل هم در دقیقه30
تعویض شــده بود .متاسفانه بعد از این مصدومیت کارهای اولیه توسط کادر پزشکی تیم ملی عراق
انجام نشده چون من که دیدم وضعیت مچش خوب نبود و خیلی ورم داشت .االن هم نگرانی ما این
است که برای بازی با الدحیل به چه شکل او را برسانیم».

ششمین پیروزی پیاپی پدیده ،این بار در جام حذفی

تیم یحیی از مرز شگفتی گذشت!

دیدارهــای مرحله یکشــانزدهم
نهایی جام حذفی از پنجشنبه هفته
گذشــته آغاز شــد که در یکی از این دیدارها تیم
پدیــده مشــهد صدرنشــین لیگ برتــر ،میهمان
ذوبآهن اصفهان بود .این دیدار که تکرار زودهنگام
بازی رفت  2تیم در لیگ برتر بود که هشتم شهریور
مــاه در اصفهان برگزار شــده بود ،به طرز عجیب و
جالبی با همان نتیجه  2تیم در هفته ششــم لیگ
برتر یعنی پیروزی  - 2یک پدیده به پایان رســید.
یحیی گلمحمدی و شــاگردانش که در لیگ برتر
غوغا کرده و با  5پیروزی متوالی و  15امتیاز یکهتاز
لیگ هجدهم هســتند ،با برتــری مقابل ذوبآهن
نشان دادند جام حذفی را هم جدی گرفتهاند و بعید
نیســت یکــی از مدعیان جــام قهرمانی باشــند،
بخصوص اینکه یحیی ســابقه چند باره حضور در
فینــال جام حذفی را با تیمهــای مختلف دارد و با
پرسپولیس و ذوبآهن به فینال جام حذفی رسیده
اســت .ذوبآهن که در لیگ به پدیده باخته بود ،با
انگیزه جبران مافات و انتقام مقابل شاگردان یحیی
قرار گرفت اما گلمحمدی با ترکیبی متفاوت نسبت

تشکیل کمیته برای پرونده دایی

باشــگاه پرسپولیس برای بسته شــدن پرونده طلب علی دایی و
شــکایت او از این باشگاه درنهایت مجبور به تشکیل کمیته شد.
بعد از اینکه مذاکرات طرفین به نتیجه الزم نرسید؛ هیئتمدیره
باشــگاه پرســپولیس به این نتیجه رســید که کمیتهای در این
باشگاه تشکیل و این پرونده را به نتیجه برساند .این کمیته کارش
را از چهارشنبه شب آغاز کرد.

آزمون جایزهاش را گرفت

سایت باشگاه روبینکازان روسیه خبر داد که جایزه سردار آزمون
به عنوان زننده برترین گل ماه آگوست تیم فوتبال روبینکازان به
او اهدا شد .در پایان ماه آگوست هواداران تیم فوتبال روبینکازان
آرای خود را درباره برترین گل ماه تیم خود اعالم کردند .براساس
انتخاب هواداران ،گل سردار آزمون به کراسنودار به عنوان برترین
گل ماه این تیم انتخاب شد.

حمایت قاطع ذوبآهن از نمازی

شکســت در جام حذفی و حذف از این رقابتها برای ذوبآهن
میتواند شوک بزرگی باشد ،اما در پایان این بازی ،سعید آذری،
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن با انتشار پستی در اکانت رسمی خود
بــه حمایت از امید نمازی پرداخت تا شــایعات و حواشــی را از
نیمکت تیمش دور کند.

امضای قرارداد مسکن پادوانی

مسئوالن باشگاه استقالل مشکل مسکن لئوناردو پادوانی مدافع
مصدوم و برزیلیشــان را حل کردند .مسئوالن باشگاه استقالل
طی روزهای گذشته قرارداد منزل جدید پادوانی را امضا کرده و
این بازیکن از این پس در منزل جدیدش که قبال در اختیار سرور
جپاروف بازیکن سابق و ازبک آبیها بود ،مستقر خواهد شد.

دایی :مشکل من و پرسپولیس حل میشود

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبــال در گفتوگویــی تلویزیونی خبر از
تسویهحساب باشگاه اســتقالل با پروپیچ داد؛ تسویهحسابی که میتوانست
البته خیلی ســادهتر و کمهزینهتر باشــد! تاج که با برنامه فوتبال یک شبکه
ورزش صحبت میکــرد ،در اینخصــوص گفت« :مطمئنا دربــاره پرونده
خارجیهای اســتقالل و پرســپولیس خیالمان راحت شده است .آخری هم
مربوط به پروپیچ در اســتقالل بوده که راضی شده بود  ۳۰هزار دالر بگیرد ولی این رقم به او پرداخت
نشده و درنهایت  ۲روز پیش باشگاه استقالل ۳۶۰هزار دالر به او پرداخت کرده است .یعنی بازیکنی که
با ۳۰هزار دالر راضی بود رضایت بدهد ،درنهایت ۳۶۰هزار دالر گرفت .درواقع اینگونه خسارتها را هم
دادهایم .هر  2باشگاه هم باید بدانند اگر بازیکنی را جذب میکنند ،باید حتما بدهی او را پرداخت کنند».

اظهارات جنجالی آقای رئیس

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال کشــورمان در
چندروز اخیر یکی از چهرههای خبرساز ورزش کشور
بوده؛ البته اینبار نه به واسطه حواشی تیم ملی ،بلکه
به دلیل اظهارات جنجالی که در گفتوگو با رسانهها
داشته است .در گزارش امروز خراسان ورزشی برخی
از اظهارات تاج را مرور میکنیم که طی چند روز اخیر
خبرساز شدهاند.
دفاع مقدس!
ســیدعلی ضیاء در «فرمول یک» میزبان مهدی تاج
رئیس فدراســیون فوتبال بود و با او درباره مســائل
ش خبرآنالین ،تاج در
گوناگون گفتوگو کرد .به گزار 
بخشــی از صحبتهای خود گفت« :بد نیست بدانید
من اگر دفاعی از کیروش به صورت جدی دارم ،فکر
میکنم این دفاع هم مثل دفاع مقدس است چون باید
برای کشورمان بهترین تصمیمها را بگیریم .بنابراین
نظر ما روی ماندن آقای کیروش است».
آزادی خرمشهر!
نقلقولی از مهدی تاج مبنی بر مقایســه میان شادی
مردم پس از آزادسازی خرمشهر و قیاس آن با شادی
بعد از پیروزی مقابل مراکش منتشر شد و مثل بمب
صدا کرد .البته تــاج بعدا توضیحاتی در این باره ارایه
کرد و گفت« :در جلسهای که با برخی از پیشکسوتان
محترم داشتم ،گفتم که شــادی بعد از پیروزی تیم
ش بسیار خاطرهانگیز و استثنایی بود
ملی مقابل مراک 
و تا ســالها در این باره صحبت خواهد شــد .روشن
اســت که بحث مربوط به آزادسازی خرمشهر عزیز و
شادی مردمی بابت این واقعه بزرگ هرگز قابل مقایسه
با هیچ پدیده دیگری نیســت .این موضوع جای هیچ
بحث و گفتوگویی ندارد .بحــث کلی در این میان،
موضوع مقایسه میان شادی مردم با صعود تیم ملی به
جام جهانی  98فرانســه بود .به هر حال شادی مردم
در آخرین روزهای بهار  97قطعا تا ســالها از اذهان
پاک نخواهد شد».
عملیات کربالی 4
بــه گزارش طرفــداری ،همانگونه کــه پیش از این
خواندید ،مهدی تاج در برنامه فرمول یک که مجری آن
علی ضیاست ،درخصوص مسئله جانبازیاش صحبت
کرد که علیرغم توضیحــات وی ،بازهم صحبتهای
خیلی صحیحی توسط ریاست فدراسیون فوتبال بیان
نشــد .تاج اذعان کرد که مصدومیت و جانبازی او به
اوایل انقالب و مجروح شدنش در عملیات کربالی 4
بازمیگردد .این درحالی اســت که او به هیچوجه در
خصوص نقاط مجروح شــدن و مصدومیتش صحبت
نکرد .در همینحال تاج ابتدا بیان کرد که در ســال
 1363در عملیات کربالی  4حضور داشته و لحظاتی
بعد گفت که این عملیات در ســال  1364بوده است،
اما این در حالی است که عملیات کربالی  4در تاریخ
 4دی ماه  1365انجام شــده و بــه نظر تاج توضیح
دقیقی را در این مورد ارایه نکرده است.

بازی برگشت خواهد گذاشت.
ملیپوشان هم صبح چهارشنبه به ایران
برگشــتند و در تمرینات چهارشنبه عصر
حاضر شدند .خســتگی ملیپوشان شما را
نگران نمیکند؟
ببینید ،ما بــا همام طــارق  7بازیکن ملیپوش
داشتیم .خب مسلما برای یک مربی تمرین بدون
 7بازیکــن تاثیرگذار به هیچ عنوان خوشــایند
نیســت اما کســی که سرمربی اســتقالل است،
باید بداند که همیشــه چنین مشکالتی دارد .به
نظر من طبیعی اســت که تیمی مثل اســتقالل
 7یا  8ملیپوش داشــته باشــد .من نمیخواهم
در آســتانه بازی مقابل السد منفی صحبت کنم

و بــه همینخاطر نیمــه پر لیــوان را میبینم.
بازیکنــان ملیپوش ما باید بدانند که برای حفظ
جایگاهشــان در تیم ملی نیاز به درخشــش در
بازیهای باشگاهی دارند .آنها فوقالعاده باانگیزه
هســتند و مطمئن باشید جزو بهترینهای ما در
بازی دوشنبه خواهند بود.
روزبه چشــمی به دلیل مصدومیت مقابل
ازبکستان بازی نکرد؟
خیر .روزبه هیچ مشــکلی ندارد و بعد از بازگشت
از تیم ملی بدون مشکل با ما تمرین کرد .چشمی
کامال آماده است و میتواند در بازی مقابل السد
به ما کمک کند.
جبــران باخت خانگــی  -3یک در قطر

خیلی سخت خواهد بود؟
حتی زدن یک گل هم به الســد سخت است اما
من گفتم که ما تســلیم نشــدهایم .همه ما یک
هدف داریم و آن هم صعود به دور بعدی اســت.
الســد ،تیــم فوقالعاده خوبی اســت ولی ما هم
استقالل هســتیم .همیشه تیمهای بزرگ از پس
کارهای ســخت بر میآیند و چه کسی میتواند
منکر این شود که اســتقالل یکی از بزرگترین
تیمهای تاریخ آسیاست؟!
یک تیم برای یک بازگشت رویایی بیش از
هر چیز به چه فاکتوری نیاز دارد؟
باور؛ چیزی که من در این چند روز در چهره همه
بازیکنانم دیدهام.
و خودتان چقدر به یک بازگشت رویایی
باور دارید؟
خیلی زیاد .من قبال هم چنین شرایطی را تجربه
کردهام 25 .سال پیش در ســال  1993در یوفا
کاپ ما به والنســیا  -3یــک باختیم اما در بازی
برگشــت  7گل به این تیم زدیم و صعود کردیم.
قبل از بازی اشــمیت به من گفت که 90دقیقه
برای صعود بازی خواهد کــرد و درنهایت هم 4
گل از  7گل ما را خود او زد.
در بــازی رفت در مهــار ژاوی و بونجاح
ناموفق بودید .برای بازی برگشــت برنامه
بهتری دارید؟
مطمئن باشــید شرایط در بازی برگشت متفاوت
خواهد بود.

باشــگاه پرسپولیس قیمت بلیت بازی این تیم برابر الدحیل قطر
ک چهارم لیــگ قهرمانان
در چارچــوب دور برگشــت مرحله ی 
آســیا  ۲۰۱۸را اعالم کرد .بنابر اعالم باشگاه پرسپولیس ،قیمت
ایــن بلیتها ۳۵ ،هزار تومان برای جایــگاه ۳۰،هزار تومان برای
روبــهروی جایگاه و ۱۵هزار تومان برای پشــت دروازهها و طبقه
دوم خواهد بود.

به بازیهای لیگ و فیکس گذاشتن یونس شاکری،
حســین مرادوند ،رضا ناصحی و مهــران امیری به
مصاف ذوبآهن رفت تا همه نقشههای امید نمازی
نقش بر آب شود .شاید به میدان فرستادن بازیکنان
ذخیره پدیــده در بازی جامحذفی مقابل ذوبآهن
اینگونه تداعی کند که پدیده و یحیی جام حذفی
را جدی نگرفته بودند ،بخصوص اینکه گلمحمدی
پس از بازی و برد شــیرین مقابل حریف
اصفهانــی اعتراف کرده بود خودش
هم توقع این بازی با این کیفیت
را نداشــته! با اینحال و به
گفتــه طاریبخــش
مدیررســانهای ایــن
باشــگاه ،پدیــده نگاه
ویژهای بــه لیگ و جام
حذفی دارد .هرچند هدف
اصلی نماینده خراسان لیگ
اســت امــا تجربه یحیــی در
رساندن تیمها به فینال جام حذفی،
پدیده را هم بــرای قهرمانی در جام

حذفی و گرفتن ســهمیه ترغیب کرده است .پدیده
در بازی با ذوبآهن با دبل ســعید صادقی بازیکن
 24ساله اهل ساری مقابل تک گل صفرزاده موفق
شد پیروز شود .صادقی در بازی لیگ هم
به ذوبآهــن گل زده بود و حاال با
این  2گل او را باید قاتل ذوبآهن
خواند ،بازیکنی که فصل گذشته به
پدیده پیوست اما یحیی او را کشف
کــرد و به وی میدان داد ،به طوری
کــه عــاوه بــر زدن گلهای
حســاس در فصل جــاری ،با
ســاختن  4گل همــراه بــا
قاســمینژاد بهترین پاسور
لیگ است .پدیده حاال هم
در لیــگ و هــم در جام
حذفی حســابی خبرساز
شده و اگر مشکالت مالی
این تیم مرتفع شود ،قطعا
یحیی و تیمش حرفهای
بیشــتری هم بــرای زدن

آخرین جزئیات از درگذشت ناگهانی مجید غالمنژاد

ایست قلبی در استخر

خبــر کوتاه بود و تلخ؛ غالمنژا د هم مثل مهرداد اوالدی و هادی نوروزی
خیلی زود از بین ما رفت؛ دفاع راســت بااخالقی که شماره  15آبیها را
برتن میکرد .مجید غالمنژا د که در تیمهای سایپا و استقالل بازی کرده
و در دوران حضــور علی دایی روی نیمکت تیم ملی ،پیراهن تیم ملی را
نیز پوشیده بود ،به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت .طبق آخرین
اخبار خبرنگار خراسان ورزشی و به گفته یک منبع آگاه ،این اتفاق تلخ در
استخر و هنگام شنا برای بازیکن سابق استقالل رخ داده است .غالمنژاد
با ســایپا به فوتبال ایران معرفی شــد و پس از  3فصل حضور در جمع
نارنجیپوشان به استقالل تهران پیوست .او هرگز نتوانست در استقالل
درخشــش خود در سایپا را داشته باشد و فقط در  8بازی برای آبیهای
تهران به میــدان رفت که حاصل این  8بازی 2 ،پاس گل بود .غالمنژاد
درمجموع  68بار با پیراهن سایپا و استقالل در لیگ برتر به میدان رفت
و  2گل 3 ،پــاس گل و  18کارت زرد کارنامه لیگ برتری بازیکن فقید
تیــم ملی بود .او در لیگ قهرمانان آســیا هم در  2بازی مقابل تیمهای
الشباب و الجزیره در ترکیب استقالل قرار گرفت .غالمنژا د در طول مدت
زمان حضورش در فوتبال ایران زیرنظر مربیان سرشناسی همچون دایی،
قلعهنویی ،مجتبی تقوی و مجید صالح کار کرد و در  3بازی رسمی تیم
ملی ایران در مقدماتی جام ملتهای  2009نیز به میدان رفت.

ادعای جدید کیروش

فدراسیون جاسوس دارد!

کارلوس کیروش ســرمربی تیم ملی کشــورمان در جدیدترین
مصاحبه خود به انتقاد از اخبار منتشر شده درخصوص تیم ملی
پرداخت و گفت« :برای بازیهای دوستانه ما درحال حاضر فقط
درحال مذاکره با تیمهای مختلف هســتیم اما متاســفانه درون
فدراسیون افرادی هستند که مسائل محرمانه و درونی فدراسیون
را به بیرون درز میدهند .این رفتارها و اینگونه اتفاقات مخصوصا
وقتی از درون سازمان ما به بیرون درز پیدا میکند ،نشاندهنده
ن است که یکسری افراد درحال لطمه زدن و در تالش هستند
ای 
اعتبار فدراسیون فوتبال و تیم ملی را زیرسوال ببرند».

پرونده برانکو و نکونام در کمیته انضباطی

خواهند داشت .طاریبخش مدیررسانهای پدیده با
اعالم تعطیلی  2روزه تمرین این تیم به خراســان
میگوید« :با مساعدت شهردار محترم مشهد بخشی
از مشــکالت برطرف شده و حتی ایشان پاداش تیم
را متقبل شدهاند اما برای رسیدن به ثبات و آرامش
پایــدار ،قــرار اســت اسپانســری جدیــد تیم را
تحتپوشــش قرار دهد و با تملک بخشی از سهام
باشــگاه این اتفاق رخ خواهد داد .در صورت توافق
نهایی قرار اســت ظــرف هفته جاری بخشــی از
مطالبات اعضای تیم پرداخت شــود و سعیمان بر
این است که حدود 30درصد پرداختی داشته باشیم
مضــاف بــر اینکه تاکنــون 15درصــد پرداختی
داشــتهایم ».مدیررسانهای باشــگاه پدیده درمورد
موفقیتهــای تیــم در فصل جاری هــم میگوید:
«اعتمــاد و اعتقاد آقای گلمحمــدی به بازیکنان
جــوان و میدان دادن به آنها یکی از رموز موفقیت
تیم اســت .میانگین پدیده امســال حدود 24سال
شــده که نســبت به فصلهای گذشته  3تا  4سال
کاهــش دارد و این نشــان از جوانگرایی و میدان
دادن به استعدادهای جدید است».

در جریان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران
در چارچوب هفته ششــم لیگ برتر ،اعتراضات زیادی از ســوی
سرمربیان  2تیم بخصوص جواد نکونام به داوری صورت گرفت.
رضا کرمانشــاهی داور این دیدار هم بهخاطر اعتراضهای بیش
از حــد ،رفتار برانکو و نکونام را به کمیته انضباطی گزارش کرده
است.

طارمی و ابراهیمی همسفر استقاللیها

پایان اردوی تیم ملی باعث شــد تا امید ابراهیمی در این مسیر
همســفر آبیپوشان شــود اما ابراهیمی تنها ملیپوش حاضر در
ایــن پرواز نبود .مهدی طارمی بازیکن الغرافه قطر نیز که تجربه
گلزنی و بازی برابر استقالل را در کارنامه خود دارد ،در این سفر
همراه آبیپوشان بود.

پرسپولیس از نساجی شکایت میکند

دیدار پرسپولیس و نساجی با آرامش و دوستی روی سکوها آغاز
شــد و هواداران  2تیم بارها رابطه خوب بینشــان را به معرض
نمایش گذاشتند اما بازیکنان ،کادرفنی و داوران جنجالهایی را
ایجاد کردند .اخراج بازیکن نســاجی و درگیریهای خارج زمین
باعث شــد تا هر  2تیم اعتراضهایی داشته باشند و حاال مدیر
روابط عمومی پرســپولیس خبر از شکایت این باشگاه از نساجی
به کمیته اخالق و انضباطی را داده است.

