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استقاللیها شارژ مالی شدند

اعضای تیم فوتبال استقالل همانطور که از قبل به آنها وعده داده شده بود ،قبل از سفر
به ترکیه شارژ مالی شدند .طبق برنامهریزیهایی که مدیریت باشگاه استقالل انجام داد قبل
از ســفر آبیپوشــان به ترکیه به هر یک از بازیکنان این تیم حوالههای بانکی به تاریخ روز
 2 3دی پرداخت شد تا آبیپوشان قبل از اردوی نیمفصل شارژ مالی شوند .مدیران باشگاه
استقالل جمعه شب حدود  7درصد از قرارداد بازیکنان این تیم را به آنها در قالب حواله
پرداخت کردند .همچنین فرهاد مجیدی مربی جدید تیم استقالل که آبیپوشان را در سفر
ت امروز به اردوی این تیم اضافه شود.
به ترکیه همراهی نکرده ،قرار اس 

مهاجم جدید پرسپولیس پا به
توپ شد

پرســپولیس برای تقویت خط حمله خود در نیم
فصل دوم یک مهاجــم بلند قد کروات به خدمت
گرفته اســت .ماریو بودیمیر مهاجم سابق دینامو
زاگرب که به اردوی پرســپولیس پیوسته ،دیروز
اولیــن تمرین خود را با تیــم جدیدش انجام داد.
بودیمیر که در شــرایط خوبی به ســر میبرد ،از
دیــروز در تمرینات تاکتیکی حضور پیدا کرد و پا
به توپ شد .بودیمیر جانشین گادوین منشا شده
که در فهرست فروش سرخپوشان قرار دارد.

مهندسی معکوس در نساجی

مالکان تیم نســاجی درصدد هســتند تــا بعد از
انتخاب و معرفی ســرمربی ،مدیرعامل این باشگاه
را هم انتخاب و معرفی کنند .تیم نساجی که مثل
چند فصل اخیــر تمریناتش را خارج از خانه و در
شــهر تهران دنبال میکند ،وارد سومین هفتهای
شــد که تمریناتش بدون سرمربی دنبال میشود.
سرمربی تنها خالء موجود در تیم نساجی نیست،
چراکه این باشــگاه بعد از اســتعفای علی امیری،
همچنــان فاقد مدیرعامل اســت و امــورات آن
بهصورت مســتقیم توسط مالکان باشــگاه اداره
میشــود .فرهاد صنیعیفر و رضا حدادیان مالکان
این باشــگاه در نظر دارند ،ابتدا سرمربی را با نظر
خود انتخــاب کرده و بعد از آن پروســه انتخاب
مدیرعامل را پیش ببرند.

جابر در آستانه فسخ قرارداد!

تیم فوتبال استقالل درحالی برای برگزاری اردوی چند
روزه راهی ترکیه شده که جابر انصاری مهاجم آبیپوشان
همراه این تیم به ترکیه ســفر نکرده است .انصاری که
به گفته خودش در یکی 2 ،ســال گذشته همیشه جزو
گزینههــای خروج بوده ،با نظر کادر فنی اســتقالل در
این ســفر حضور ندارد تا تکلیفش با باشگاه برای فسخ
قرارداد مشخص شود .انصاری ابتدای این فصل هم بارها
نامش در لیســت خروج قرار گرفت و در اردوی ترکیه
پیش فصل هم حضور نداشت ،اما در نهایت با توجه به
کمبود مهره و قراردادی که با اســتقالل داشت ،در این
تیــم ماند .انصاری که روزهای کم فروغی را در این تیم
پشت سر گذاشت ،تا پایان فصل با استقالل قرارداد دارد
و مســئوالن استقالل با توجه به ترافیک خط حمله به
دنبال فسخ قرارداد این بازیکن هستند.

کرانچار :تورنمنت قطر یک چالش
جذاب است

تیم ملی امید کشورمان
بــرای برپایــی اردو و
حضور در یک تورنمنت
چهارجانبــه راهی قطر
شــد .زالتکو کرانچار
سرمربی تیم فوتبال امید
ایران در آستانه حضور
تیم امید در تورنمنــت قطر صحبتهایی با مهر
داشت که میخوانید.
وضعیت تیم در آستانه حضور در تورنمنت قطر
چطور است؟
بعد از تمرینات خوبی که در تهران انجام شد ،آمادهترین
نفــرات را انتخــاب کردهایم تا با قدرت در مســابقات
چهارجانبه قطر حضور یابیم و طبیعتا به دنبال کســب
نتایج مطلوبی در این رقابتها خواهیم بود.
از شرایط آمادهسازی تیم امید راضی هستید؟
ما تا امروز بازیهای تدارکاتی بســیار خوب و مفیدی
را پشــت سر گذاشتهایم .برابر عمان در خانه این کشور
پیروز شدیم ،سپس در  2مسابقه سوریه را مغلوب کردیم
و برابر اردن در یک بازی پرفشار به تساوی رسیدیم .یکی
از اهداف این است که روند کسب نتایج مطلوب را دنبال
کنیم و شکســتناپذیری تیم و همچنین پیروزی در
مسابقات دوستانه ادامه پیدا کند.
شــناخت کافی از تیمهای حاضر در تورنمنت
قطر دارید؟
نفرات بسیار خوبی در تمامی پستها در اختیار داریم .با
این وجود بهترین و آمادهترین بازیکنان را جهت حضور
در این مســابقات انتخاب کردیم .ایــن تورنمنت برای
مــا یک چالش جذاب خواهد بود که با فرم مســابقات
مقدماتی برگزار میشود .تقابل با  2تیم عربی و یک تیم
از آســیای میانه را در یک گروه  4تیمی تجربه خواهیم
کرد که این شــبیهترین مدل ممکن به مسابقات اصلی
ماست .بر همین اساس سعی میکنیم از این چالش به
بهترین شکل استفاده کنیم .کیفیت خوب خودمان را با
ارائه بازیهای خوب نشان بدهیم و نتیجه مطلوبی کسب
کنیم که حاصل زحمات تیم ما در این مدت باشد.
آیا شرایط آمادهسازی تیم ملی امید با برنامهای
که مد نظر شما بود ،تطبیق داشت؟
از فدراسیون فوتبال تشکر میکنم و آقای تاج که همه
تالش خودش را برای برنامههای آمادهســازی تیم کرد.
بازیهای تدارکاتی بسیار خوب و امکانات مطلوب برای
برگزاری اردوهای منظم در نظر گرفته شد .برنامههای
آمادهسازی ما به خوبی اجرایی شد و حاال برای گذراندن
مراحــل نهایی برنامههای آمادهســازی خودمان تالش
میکنیــم .بعد از قطر به مســابقاتی فکر میکنیم که
احتماال بهمن ماه در آســیای میانه برگزار میشود و با
این رقابتها میتوانیم پیش از آغاز مسابقات چهارجانبه
تهران به باالترین سطح آمادگی مورد انتظار برسیم.

فسخ قرارداد تراکتوریها با بازیکن انگلیسی

تراکتوریها با هافبک انگلیسی خود خداحافظی کردند تا تغییرات زمستانی این تیم با
خروج بازیکن خارجی ادامه داشــته باشد .پس از خروج محمد تقوی از تراکتورسازی،
تغییرات در تیم تبریزی آغاز شــده است .هری فوریستر ،هافبک  ۲۸ساله تیم فوتبال
تراکتورســازی قرارداد خود با این تیم تبریزی را فسخ کرد .این بازیکن با قراردادی ۲
ســاله به عضویت تیم تراکتورســازی درآمده و پس از انتقال به ماشینسازی نیز قرار
بود به مدت  ۲ســال در تیم دیگر شهر تبریز بازی کند .مبلغ قرارداد این بازیکن اهل
انگلستان با تراکتورسازی تبریز در سایت ترانسفر مارکت ۳۰۰هزار یورو اعالم شده بود.

کرانچار  6مسافر دوحه را خط زد!

کرانچار ،ســرمربی تیم ملی امید  23بازیکن را برای همراهی این تیم در تورنمنت چهارجانبه
دوحه به خط کرده است .این تصمیم سرمربی تیم ملی امید موجب خط خوردن  6بازیکن شد.
در بیــن خط خوردهها  3بازیکن تیمهای داخلی و  3بازیکن تیمهای خارجی دیده میشــوند
که عبارتند از-1 :نیما طاهری (ذوبآهن)-2 ،حبیب فرعباســی (نفت مسجد سلیمان)-3 ،رضا
شکاری (روبینکازان)-4 ،محمد خدابندهلو(پیکان)-5 ،عرفان اردستانی (اورنجکانتی آمریکا) و
 -6آرش شرقی (گاالتاســرای ترکیه) .تیم ملی امید در تورنمنت چهارجانبه دوحه با تیمهای
تاجیکستان ،کویت و قطر بازی دوستانه انجام خواهد داد.

هوشمندی پرسپولیس و انتخاب عجیب استقالل و سپاهان!

برای برپایی اردوی چند روزه راهی دوحه شــدند
و کنار بایرنمونیخ اردو زدند .درست در روزهایی
که سرخپوشان با ســتارههای نامدار بایرنمونیخ
دیــدار میکردند و عکس یــادگاری میگرفتند،
اســتقاللیها در اعتصاب بودند و از تمرین خبری
نبــود و اردوی خارجی هم درهالهای از ابهام قرار
داشت .ســرانجام با پرداخت حواله و چک بخشی
از طلب آبیها تمرینات از هفته گذشــته آغاز شد
و مســئوالن و کادرفنی تیم اعالم کردند استقالل
برای برپایی اردو به جــای قطر به ترکیه میرود

و رفت! لغــو اردوی قطر با آب و هوای مناســب
در زمســتان و امکانات عالی و انتخاب کمپی در
آنتالیا با وجود جبهه هوای ســردی که بر اروپا و
ترکیه حاکم شده ،باعث تعجب و انتقاد رسانهها و
پیشکسوتان و هواداران از استقاللیها شد .جالب
اینکه مســئوالن باشــگاه در توجیه این تصمیم
اعــام کردند کــه اردوی ترکیه بــه خاطر ارزان
بودن آن انتخاب نشــده و اتفاقا از اردوی قطر هم
برای آبیها گرانتر تمام میشــود! این عذر بدتر
از گناه مســئوالن باشــگاه نه تنها انتقادها را کم

نکرد ،بلکه این پرسش را هم مطرح ساخت که اگر
باشگاه استقالل مشــکل مالی دارد ،چرا به جای
انتخــاب قطر با قیمت ارزانتــر و امکانات و آبو
هوای مناســب ترکیه را با آب و هوای ســرد آن
در این مقطع و قیمت گران انتخاب کرده اســت؟
به نظر میرســد متاسفانه باز مســائل غیرفنی و
دخالــت اطرافیان باعث تغییر محل اردوی آبیها
شــده و این مســئله شــاید در روند آمادهسازی
اســتقالل اثر منفی بگذارد .البته استقاللیها در
اردوی ترکیــه تنها نیســتند و تیمهــای پدیده،
ســپاهان و تراکتورســازی هــم ترکیــه را برای
اردوی زمستانیشــان انتخاب کردهاند و آنها هم
موردانتقاد هستند .جالب اینکه قرار بود سایپا هم
در ترکیه اردو بزند اما دیدار علی دایی ســرمربی
این تیم از کارخانه ســایپا و گفتوگو با کارگرانی
که مشــکالت مالی و معیشــتی دارند ،باعث شد
دایی اردوی خارج از کشــور تیمش را لغو کند تا
به نوعی با کارگران کارخانه ســایپا همراهی کند.
به جز این چند تیــم باالی جدول و متمول بقیه
تیمهای لیگ برتری یا در شهر خودشان تمرینات
را دنبال میکنند و یــا مثل ذوبآهن و فوالد به
شــهرهای گرمسیری رفته و در آنجا اردو زده اند.
برخی تیمها هم مثل نســاجی و پارس جنوبی به
خاطر مشــکالت مالی و مدیریتی فعال بالتکلیف
هستند و تمرین و اردویی در کار نیست.

هواداران تیم فوتبال اســتقالل به محل برپایی اردوی آمادهسازی
این تیم در ترکیه اعتراض داشته و آن را با محل اردوی پرسپولیس
مقایســه میکنند .به گزارش میزان ،تیم فوتبال اســتقالل برای
برپایی اردوی آمادهسازی تعطیالت نیم فصل راهی آنتالیای ترکیه
شده است .آبیپوشــان قرار بود اردوی نیم فصل خود را در کمپ

علی کریمی به تمرینات استقالل اضافه شد

اعتراض زیادی کردهاند که چرا اردوی آبیپوشــان باید در ترکیه
و هوای ســرد برگزار شده و اردوی پرســپولیس در قطر و کمپ
مجهز برپا شود .این اعتراضها درحالی صورت گرفته که مسئوالن
باشگاه اســتقالل اعتقاد دارند که کمپ ترکیه از قطر هم مجهزتر
است و هواداران درباره این موضوع زود قضاوت نکنند.

ژاوی سرمربی رقیب پرسپولیس میشود؟

علی کریمی هافبک دفاعی اســتقاللیها که در روزهای گذشته با این تیم
تمریــن نکرده بود ،دیروز و در جریان تمریــن نوبت صبح این تیم با دیگر
بازیکنان تمرین کرد تا مشــخص شود مصدومیت او به پایان رسیده است.
کریمی روز چهارشــنبه نظارهگر تمرین اســتقاللیها بود و شفر آن زمان
اعالم کرد این بازیکن از  3روز بعد به تمرینات اضافه میشود که این اتفاق
دیروز رخ داد و به اینترتیب حاال ســرمربی اســتقالل تمامی بازیکنان حاضر در اردو را برای انجام
تمرینات در اختیار دارد .در نیمفصل اول علی کریمی از مهرههای تاثیرگذار تیم شفر بود و آمادگی او
در نیم فصل دوم میتواند به آبیپوشان کمک شایانی برای رسیدن به اهداف خود کند.

همهچیز برای قبول ســکان هدایت باشگاه الســد توسط هافبک پرافتخار
اســپانیایی فراهم است .ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا که چندین
فصل اســت در الســد قطر بازی میکند ،حاال در آســتانه هدایت این تیم
قرار گرفته اســت .روزنامه الرایه قطر خبر داده که اسلوالدو فریرا ،سرمربی
پرتغالی السد اعالم کرد که در پایان این فصل از دنیای مربیگری خداحافظی
میکند .ژاوی هرناندز ،کاپیتان ســابق بارســلونا و کنونی السد مدرک مربیگریاش را گرفته و گزینه
اصلی هدایت السد پس از فریراست .السد یکی از رقبای پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیاست و به نظر میرسد تقابل فریرا با برانکو آخرین بازیهای او در دوران مربیگری خواهد بود.

افزایش بحرانهای مالی در باشگاه روسی

جدایی قطعی سردار آزمون از روبینکازان

در روزهایی که لیگ برتر روســیه تعطیالت
زمســتانی خــود را میگذراند ،بــا افزایش
بحرانهای مالی در باشــگاه محبوب کازان،
فروش ســتاره ایرانی این تیم قطعی شــد.
رســانههای روســیه از بحران شــدید در
باشــگاه روبین خبر میدهند ،بحرانی ناشی
از تــورم و رکود اقتصادی در تاتارســتان و
کاهش درآمدهای باشــگاه با پاپس کشیدن
اسپانسرها که شرایط را از همیشه بحرانیتر
کرد تا جایی که حقوقهای معوقه بازیکنان
به چند ماه رسید .در شرایطی که روزنامههای
روسیه از سیاســت اقتصادی جدید باشگاه

روبین پیرامون کاهش شــدید دســتمزدها
خبر میدهند ،برخی رســانههای نزدیک به
این تیم محبوب کازان از فروش ستاره نیم
فصــل اول خبر دادند .ســردار آزمون که با
 4گل زده و  5پاس گل نقش بســزایی در
صعود روبین به نیمه باالیی جدول داشت ،با
دستمزد یک و نیم میلیون یورویی در سال
گرانترین بازیکن کازانیهاست .از همینرو
باشــگاه برای کاهش هزینهها و همینطور
درآمدزایی مناســب برای اوجگیری بیشتر
بحرانها ســردار آزمون را در صدر فهرست
فروشهای زمســتانی خود قرار داد تا جایی

که شنیده میشود یکی 2 ،مشتری در خود
روســیه و همینطور باشگاههایی از فرانسه
و آلمان برای خرید ســتاره  24ساله ایرانی
که لقب مسی را یدک میکشد ،دارد .سردار
آزمون این روزهــا در اردوی تیم ملی ایران
در جام ملتهای آســیا  2019حضور دارد
و درخشــش در این تورنمنت میتواند خبر
خوبی برای کازانیها در راه فروش با قیمت
باالتر این مهاجم مســتعد باشد ،مهاجمی
کــه در روزها و هفتههای گذشــته روسها
برچســب قیمتی  9میلیون یورویی برای او
در نظر گرفتهاند.

جبران نارضایتی کیروش از هتل تیم ملی در ابوظبی
بعد از اقامت10روزه در ابوظبی و انجام  2بازی
مرحله گروهی برابر یمن و ویتنام کاروان ایران
امروز برای رویارویــی با جدیترین رقیب خود
راهی شــهر دبی خواهد شد .به گزارشورزش
ســه ،کاروان تیم ملی بعد از اردوی آمادهسازی
در کمپ مجهز اسپایر دوحه و اقامت در بهترین
ســوئیتهای هتل این کمپ که بعد از ایران در
اختیار فوقســتارههای بایرنمونیخ قرار گرفت،
از روز 11دیمــاه در شــهر ابوظبــی اردو زد
تا بــرای  2بازی ابتدایی خــود در جام ملتها
مقابل یمن و ویتنام آماده شــود .محل اسکان
ایــران در پایتخت امارات هتل روتانا پارک بود،
یکــی از هتلهای  4ســتاره شــهر ابوظبی که
همزمان میزبان هند و تایلند هم بود .شــلوغی
و عدم پشــتیبانی از اعضای تیم ملی ایران در
ایــن مدت ،اصال به مــذاق کارلوس کیروش و
دســتیارانش خوش نیامد تا جایــی که مربی
پرتغالــی برای عبــور از دردســرهای به وجود
آمده از اســکان در هتلهای نهچندان مناسب
مثل روتاناپارک در آســتانه ســفر به شهر دبی
فدراسیون را مجبور کرد تا مقدمات اسکان تیم
ملی در یکی از بهترین هتلهای شــهر دبی را
فراهم کند .درخواســتی که بدون مخالفت اجرا
شد تا فدراسیون فوتبال ایران برای اسکان تیم
ملی در دبی این بار به سراغ یکی از نوسازترین

هتلها در منطقهای لوکس در شهر برود و هتل
هیلتون حپتورسیتى از صبح امروز میزبان تیم
ملی ایران و ســتارههایش باشد ،هتلی  5ستاره
در یکی از شــهرکهای تازهساز که مجموعهای
از بهتریــن هتلهــا با تمامی امکانــات رفاهی
و اقامتــی را در دل خــود جــای داده اســت.
ســوئیتهای مجلل هتل در طبقــات مختلف
همچون آپارتمانهای مجلل 200تا  300متری
شــمال تهران از بهترین امکانــات و مبلمانها
بهره میبرند آن هم بــا ویوی دیدنی .فاصله 5
دقیقهای هتل بــا دبیمال به عنوان بزرگترین
مال دنیا(مرکز تجــاری) همینطور برج خلیفه
به عنــوان بزرگترین برج جهان به عنوان یکی
از مزیتهــای این هتل همــواره در تبلیغات و
تیزرها مورد اســتفاده قرار میگیرد ،از همینرو
اتاقها و سوئیتهای حپتور دبی به توریستها
و مســافرهای عادی نمیرسد چون کمتر کسی
توان پرداخت پول این هتل را دارد .ویوی جالب
هتل که از یک ســو به کانال بیزنیس دی و آب
روان و شــفاف این کانال اشراف دارد و از سوی
دیگر به برجهای زیبای دبی باعث میشــود تا
توریستهایی که قصد سفر الکچری دارند برای
رزرو این اتاقها و ســوئیتهای مجلل دســت
به کار شــوند .با ورود به ســایت هتل هیلتون
حپتورســیتى میتوان به سادگی از قیمتهای

سهرابیان در تمرین آبیپوشان

آرمین ســهرابیان ،مدافع -هافبک اســتقالل که به دلیل شکستگی
دســت ،چند بازی پایانی نیمفصــل اول را از دســت داده ،با بهبود
مصدومیتش در تمرین شرکت کرد.

زهیوی در انتظار جراحی

درحال حاضر هیچ بازیکن مصدومی در اردوی ذوبآهن نیست و تنها
بازیکن مصدوم ذوبآهن رحیم زهیوی اســت که رباط صلیبی پاره
کرده .با توجه به پارگی رباط داخلی مهدی رحیمزهیوی ،پزشــک
معالــج این بازیکن  6هفته برای وی فرصــت تعیین کرده بود که با
فیزیوتراپــی زانویش را ترمیم کند .قرار اســت این هفته زمان عمل
جراحی زهیوی مشخص شود.

بازگشت بنگر به تمرین کارون اروند

محســن بنگر ،مدافــع تیم فوتبــال کارون اروند خرمشــهر پس از
مصدومیتی که پشتســر گذاشت ،به تمرینات این تیم بازگشت .تیم
فوتبال کارون اروند خرمشــهر 10روز پیش ،در دیداری دوســتانه به
میدان رفته بود که محسن بنگر ،مدافع جدید این تیم دچار مصدومیت
شــدیدی شد .سر مدافع باتجربه و پیشین پرسپولیس در جریان این
مسابقه با آرنج بازیکن حریف برخورد کرد و بنگر بیهوش شد.

انتقاد پیشکسوت استقالل از وزیر ورزش

حسین ترابپور پیشکسوت باشگاه استقالل با انتقاد از عملکرد وزارت
ورزش به مهر گفت« :وزارت ورزش مقصر اســت ،در غیر اینصورت
چطور میشود پرسپولیس به اردوی قطر برود و بازیکن جذب کند اما
به استقالل به یک دید دیگر نگاه شود .مگر هر  2تیم زیرنظر وزارت
ورزش نیســتند .چرا یکی تمام امکانات را دارد و دیگری سختترین
شرایط را سپری میکند».
ل رای خــود را درباره بازی پدیده
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبا 
و اســتقالل صادر کرد .به نقل از ســایت فدراسیون فوتبال ،به دلیل
بیتوجهی به تذکرات نماینده فدراســیون که سبب تاخیر در شروع
مســابقه توسط ســیدمهدی رحمتی در دیدار تیم استقالل تهران و
پدیده مشهد شد ،دروازهبان استقالل به توبیخ کتبی محکوم شد.

بدهی مانع پروسه نقلو انتقاالت پرسپولیس و استقالل

سرخابی مجوز ثبتقرارداد ندارند!

اســتقالل ،پرســپولیس و  ۱۲باشــگاه دیگر مجوز ثبتقرارداد
ندارند! درحالی که  ۲۰روز تا پایان فصل نقلوانتقاالت زمستانی
باقی مانده ،فقط  2باشــگاه لیگبرتری برای ثبت قرارداد مجوز
دارند .به گــزارش خبرآنالین؛ کمتر از  3هفتــه تا پایان مهلت
نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال مانده و به نظر میرســد تمامی
تیمهای لیگ برتری بــه جز ذوبآهن و فوالد باید برای گرفتن
مجــوز به کمیتــه تعیینوضعیت مراجعه کننــد .همینطور 6
باشگاه استقالل تهران ،پرســپولیس تهران ،پدیده مشهد ،نفت
مسجدسلیمان ،نســاجی مازندران و تراکتورسازی تبریز به غیر
از کمیته تعیینوضعیت بایــد از کمیته انضباطی نیز برای ثبت
قراردادهای خود مجوز کســب کنند .تاکنون فقط باشگاه فوالد
بــرای ثبت قراردادهایش اقــدام کرده و باشــگاه ذوبآهن نیز
مشــکلی برای ثبت قرارداد ندارد و فقط هنــوز اقدامی در این
خصوص نکرده است.

خلعتبری :ذوبآهن در نیمفصل دوم
متحول میشود

ملیپوشان در هتل الکچری شهر دبی
پایــه اتاقهای  2نفره همینطور ســوئیتهای
مجلل مطلع شــد .قیمتی که از 750درهم (2
میلیــون و  250هزار تومان) بــرای ارزانترین
اتاق در هر شــب آغاز میشود و تا 1700درهم
( 5میلیون و 100هزار تومان) برای سوئیتهای
مجلل ادامه دارد ،سوئیتهایی که در هر طبقه
از  4سمت سازه هتل اشراف کاملی به شهر دبی
و زیباییهایش دارد.
ویوی دیدنی از اتاقهای هتل
درکنار امکانات فوقالعاده در اتاقها و سوئیتها
که پرداختن بــه آن حوصله فراوانی میخواهد،
میتوان به امکانات بینظیر دیگر این هتل برای
میهمانانش اشاره کرد .از جکوزیهای سرد و گرم
با جدیدترین تکنولوژی بخار سرد و گرم گرفته
تا سالنهای پذیرایی چند منظوره با تنوع غذایی
متنوع با سرآشپزانی از بیش از 50کشور دنیا در
 5قاره مختلف که براســاس ذائقه مسافران غذا
سرو میکنند .در کنار این میتوان از سالنهای
بدنســازی ویژه ،همینطور ســالن کنفرانس و
اتاقهای رومینگ برای آنالیز و بازبینی فیلمهای
مدنظر مربیان برای تیمهای ورزشی نیز نام برد
که تصاویر این ســالنها کیفیــت و کاربردهای
قابل تحســین را بازگو میکند .ســالن جکوزی
و ســونای هتل حپتورسیتى در حاشیه اتاقها و
ســوئیتهای مجلل در هر طبقــه یکی دیگر از

عبدالعلی چنگیز ،پیشکسوت فوتبال استقالل در مورد حضور فرهاد
مجیدی در کادر فنی این تیم ،گفت« :بازیکنان بزرگ هر باشــگاهی
میتواننــد در کادر فنی آن تیم موفق باشــند .االن کریم باقری در
کادرفنی پرسپولیس خیلی تاثیرگذار است .مجیدی اگر با شفر و باقی
اعضای کادر فنی کنار بیاید ،میتواند در استقالل موفق باشد».

دروازهبان استقالل توبیخ شد

اعتراض هواداران استقالل به محل اردوی آبیپوشان در ترکیه
اسپایر که پرســپولیس در آنجا اردو زده ،برگزار کنند اما به دلیل
اینکه باشــگاه درگیر پرداخت مطالبــات بازیکنان بود و آنها به
نوعــی اعتصاب کرده بودند ،این اتفاق نیفتــاد و پس از چند روز
مسئوالن باشــگاه تصمیم گرفتند اردوی اســتقالل در کمپی در
آنتالیای ترکیه برگزار شود .هواداران استقالل در صفحات مجازی

ن برای برپایــی اردوی تدارکاتی به اهواز رفت و
تیــم فوتبال ذوبآه 
در هوای گرم این شــهر اردوی آمادهســازی خود را برگزار میکند.
تیــم فوتبال ذوبآهن دیــروز در دیداری دوســتانه به مصاف نفت
مسجدســلیمان رفت .علیرضا منصوریان تصمیــم دارد با بازیهای
پرتعداد در تعطیالت نیم فصل تیمــش را آماده حضور قدرتمند در
نیم فصل دوم کند.

چنگیز :مجیدی در استقالل موفق میشود

نگاهی به محل اردوی زمستانی لیگ برتریها

پیش از پایان نیمفصل نخست لیگ برتر مقصدهای
احتمالی تیمهای لیگ برتری بخصوص مدعیان و
متمولها برای برپایی اردوی زمســتانی از کیش
تا قطر و دبــی متغیر بود و بقیــه تیمها مناطق
گرمســیری کشــورمان از جمله کیــش را برای
برپایی اردو مدنظر داشــتند .در اینمیان همیشه
مقصــد اردویی پرســپولیس و اســتقالل و البته
قهرمان نیمفصل برای رســانهها و فوتبالدوستان
جذابیت بیشتری داشته و دارد .در فصل جاری با
وجود مشکالت مالی اکثر باشگاهها تصور میشد
بســاط اردوهــای خارجی حداقــل در تعطیالت
نیم فصل جمع شــود اما از مدتها قبل شــنیده
میشــد کادرفنی پرسپولیس و استقالل خواستار
برپایی اردوی خارج از کشــور شدهاند و در ابتدا
مقصد سرخابی قطر اعالم شــده بود .با توجه به
آب و هوای مطلوب کشــورهای حوزه خلیجفارس
در فصل زمستان و امکانات زیرساختی مناسب و
پیشرفته آنها ،برانکو و شفر خواستار برپایی اردو
در این منطقه بودند .البته شــرایط پرسپولیس با
توجه بــه حضور این تیم در فینال لیگ قهرمانان
آسیا و درآمدزایی خوبش در این مسابقات بسیار
بهتر از رقیب سنتیاش بود و برپایی اردو در قطر
یا هر کشــور دیگری توجیه داشت .حتی صحبت
از حضور سرخپوشان در کرواسی بود که درنهایت
کمپ اســپایر قطر انتخاب شــد و پرسپولیسیها

مصاف دوستانه ذوبآهن و نفت

مزیتهای بزرگ حپتور اســت .سالن کنفرانس
و نشســتها کــه مجهز به بهتریــن تکنولوژی
دالبی برای برگزاری مراســمهای مهم ســاخته
شده است .ســالن همایشهای هتل با ظرفیت
بیش از 50نفر کــه میتواند بهترین مکان برای
آنالیز رقبای تیم ملی باشــد .ســالن بدنسازی
هتل مجهز به جدیدترین دســتگاههای تمرینی
از بهترین برندهای دنیاســت .مشتریان هتل در
مدت اقامت خود لذت تمرین با این دستگاهها را
نیز خواهند چشید .سالن مجهز برای ریکاوری و
تمرینات ایروبیک که بهترین مکان برای بدنساز
تیم ملی اســت تا برنامههای خود را اجرا کند.
شــهرک توریســتی و اقامتی در حاشیه اتوبان
شیخ زاید و کانال بیزنیس دی این فرصت را در
اختیار میهمانان هتل حپتورسیتى قرار میدهد
تا هم از زیباییهای حضور در ســواحل شــنی
اطــراف کانال بهره ببرند ،هم از ســایر امکانات
تفریحی که ســاخته شده اســت .از پیستهای
موتورســواری تا دوچرخهســواری همین طور
استخرهای بزرگ اطراف هتل که ویوی زیبایی
به آن اعطا کرده اســت .اتاقهای ماساژ در کنار
بهره بردن از متخصصان طب سوزنی را میتوان
از دیگر آپشــنهای مســافران این هتل چه در
اتاقهای تک و  2نفره چه در سوئیتهای مجلل
قلمداد کرد.

محمدرضا خلعتبری درمورد اینکه چرا تصمیم به ترک پدیده گرفت،
گفت« :من روزهای خوبی در پدیده داشــتم و همیشه برای بازیکنان
و کادر فنــی این تیم خصوصا آقا یحیــی (یحیی گلمحمدی) آرزوی
موفقیت دارم .بعد از اینکه با پیشنهاد ذوبآهن مواجه شدم درنهایت
تصمیم گرفتم به این تیم برگردم .من چند سال در این تیم بازی کردم
و ذوبآهن مثل خانهام اســت .خیلی خوشحالم که به خانهام برگشتم
و امیدوار م در این تیم عملکرد خوبی داشته باشم ».وی در ادامه افزود:
«بههرحال هر فوتبالیستی برای انتخابهای خود دالیلی دارد که ممکن
است برخی از آنها شخصی باشد .من سعی کردم برای نیمفصل دوم
و آیندهام تصمیم درســتی بگیرم و خوشحالم که ذوبآهن را انتخاب
کــردم .بعد از اینکه با آقــای آذری صحبت کردم ،در نهایت به توافق
رسیدیم و قراردادی یک سال و نیمه امضا کردم ».مهاجم جدید ذوبیها
در پاسخ به این پرســش که آیا ذوبآهن میتواند در نیمفصل دوم از
بحران خارج شود ،تصریح کرد« :ذوبآهن بازیکنان بسیار خوبی دارد و
علیرضا منصوریان هم تالش میکند تا این تیم را به روزهای اوج برساند.
من اطمینان دارم که ذوبآهن در نیمفصل دوم متحول میشود».

پرداخت طلب ساکونی پس از دریافت
پول اسپانسر

باشگاه استقالل خوزستان به دلیل پرداخت نکردن طلب فرانک
ســاکونی ،بازیکن خارجی خــود از یک پنجــره نقلوانتقاالتی
محروم و  ۶امتیاز از این تیم کم شــد .قرار است پس از دریافت
اولین قســط از اسپانسر جدید این باشگاه این مبلغ به پرداخت
اولین قسط طلب ساکونی که 70هزار دالر است ،اختصاص پیدا
کند ،این درحالی اســت که مهلت مســئوالن باشگاه استقالل
خوزســتان بــرای پرداخت اولین قســط حدود  2هفته اســت
که به پایان رســیده و هر لحظه ممکن اســت این تیم با حکم
جدید فیفا به یک دســته پایینتر ســقوط داده شود .خبر دیگر
از اســتقالل خوزستان اینکه ،محمداســد مسجدی ،سرپرست
باشــگاه استقالل خوزســتان که به دلیل بیماری قلبی از سمت
خود اســتعفا داد ،به نظر میرسد با استعفای وی موافقت شده
اســت .شنیده میشــود تا  2روز آینده مدیرعامل جدید باشگاه
استقالل خوزستان هم انتخاب میشود.

