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توقف تیم قوچاننژاد برابر قعرنشین

تیم افســی سیدنی در مصاف خانگی با صدرنشین ایلیگ اســترالیا به تساوی بسنده کرد.
آخرین بازی هفته نوزدهم ایلیگ استرالیا دیروز به میزبانی تیم افسی سیدنی از تیم قعرنشین
سنترالکوست مارینرز برگزار شد که درنهایت با تساوی یک-یک پایان یافت .ابتدا آیدین نیل
در دقیقه  39برای تیم سنترالکوست مارینرز گلزنی کرد و گل تساویبخش افسی سیدنی نیز
در دقیقه  76توسط آدام فوندره از روی نقطه پنالتی زده شد .رضا قوچاننژاد ،مهاجم ایرانی در
ترکیب اصلی تیم افسی سیدنی به میدان رفت اما از دقیقه  62جای خود را به آلکس داد .در
جدول ردهبندی  10تیمی ایلیگ استرالیا تیم افسی سیدنی با  36امتیاز سوم است.

آمادگی پاتوسی چشم خبرنگاران
را گرفت

بازیکن جدید اســتقالل در فرم بســیار خوبی است و
مشکلی برای دیدار با پارس جنوبی ندارد .پاتوسی بعد
از پشت سر گذاشتن  2هفته سخت ،درنهایت توانست
کارت بازی خود را دریافت کند و میتواند از دیدار برابر
پارس جنوبی برای استقالل به میدان برود و یا در زمین
مسابقه حاضر شود .این بازیکن اهل آفریقای جنوبی اما
برخالف ایسما وضعیت بسیار خوبی دارد؛ موضوعی که
باعث شــد تا خبرنگاران حاضر در تمرین استقالل که
بعد از مدتها فرصت حضور در تمرین را یافته بودند ،از
آمادگی و فرم ایدهآل او متعجب شوند .پاتوسی برخالف
ایســما که نزدیک به  40روز از مســابقات دور بود ،در
کوران مسابقات لیگ آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد.

مخالفت ایافسی برای استفاده
از  VARدر مرحله گروهی لیگ
قهرمانان

کنفدراســیون فوتبــال آســیا اســتفاده از تکنولوژی
ویدیوچک در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2019
را نپذیرفت .کمیته داوران کنفدراســیون فوتبال آسیا
پیشــنهاد اســتفاده از تکنولوژی ویدیوچک در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آســیا  2019را رد کرد .کمیته
داوران ایافســی اعــام کرده که در جلســات آینده
اســتفاده از این تکنولــوژی را در مراحل حذفی لیگ
قهرمانان آسیا بررسی خواهد کرد.

فغانی داور بازی پرسپولیس و
پدیده شد

دپارتمــان داوری اســامی داوران دیدار پرســپولیس-
پدیده شــهرخودرو را اعالم کرد .به نقل از سایت رسمی
فدراسیون فوتبال ،دیدار  2تیم پرسپولیس-پدیده مشهد
امروز ساعت  17:15در ورزشگاه آزادی برگزار میشود که
علیرضا فغانی قضاوت این دیدار را بر عهده دارد .محمدرضا
ابوالفضلی ،آرمان اسعدی ،حسن اکرمی ،یاسر همرنگ و
محمد عطایی کمکهای فغانی در این دیدار هستند .ایرج
نظری نیز به عنوان ناظر این دیدار حضور دارد.

نیمکتنشینی کاوه رضایی
برابر صدرنشین

در مهمترین مســابقه هفته بیستوششــم ژوپیرلیگ
بلژیک ،تیم کلوب بروژ که کاوه رضایی را برای سومین
دیدار پیاپی در لیست داشت ،در استادیوم جان بریدل به
مصاف تیم صدرنشین خنک رفت .کاوه رضایی که بعد
از پشت سر گذاشــتن دوران آسیبدیدگی در  2هفته
گذشــته ژوپیرلیگ بلژیک بهعنوان یار جانشــین برابر
خنت و سرکل بروژ بازی کرد و در مسابقه اخیر مرحله
یکشانزدهم نهایی لیگ اروپا به طور کامل نیمکتنشین
بود ،دیروز هم جزو نفرات ذخیره تیمش برابر خنک بود.

بدهی  5میلیارد و  700میلیونی
پرسپولیس به سازمان لیگ

باشگاه پرسپولیس بیش از  ۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومان به سازمان لیگ فوتبال ایران بدهکار است .به
نقل از سایت سازمان لیگ ،در روزهای اخیر باشگاه
پرســپولیس در رسانهها مدعی شــده که با ارسال
نامهای به ســازمان لیگ خواستار دریافت پول خود
از محل درآمدهای تبلیغات محیطی شده است .این
در حالی است که این باشگاه نه تنها ریالی از سازمان
لیگ طلب ندارد که براساس اسناد مالی موجود در
سازمان لیگ ،باشگاه پرسپولیس بیش از  ۵میلیارد
و  ۷۰۰میلیــون تومان بــه این ســازمان بدهکار
اســت ۵۷۳۱۲۳۹۰۶۲۳ .رقم دقیق بدهی باشگاه
پرســپولیس به سازمان لیگ فوتبال ایران است .در
مورد میزان بدهی باشــگاه پرسپولیس به سازمان
لیگ بارها بــا مدیران مالی این باشــگاه مکاتبات
مختلفی انجام شده اما متاسفانه باشگاه پرسپولیس
هیچ اقدامی در زمینه تسویهحساب یا حتی بررسی
اســناد مربوطه انجام نداده و متاسفانه پاسخ نامهها
را در این خصوص نمیدهد .ضمن اینکه باشــگاه
پرسپولیس از زمانی که بلیتفروشی به این باشگاه
واگذار شــده مبلغ  ۲۰درصد از حق بلیتفروشــی
فدراسیون فوتبال ،ســازمان لیگ و هیئت فوتبال
استان تهران را هم پرداخت نکرده است.

اصرار قطبی برای آماده شدن فوالد آرهنا

باشگاه فوالد از مدتها قبل اعالم کرده بود که در لیگ هجدهم از ورزشگاه فوالد آرهنا رونمایی
میکند اما این ورزشگاه با وجود مشکالت عمرانی فعال نمیتواند میزبان مسابقات باشد .با وجود
آماده شــدن زمین و سکوها اما پارکینگهای این مجموعه هنوز تکمیل نشده است بنابراین
ورزشــگاه فوالد آرهنا هنوز برای برگزاری مسابقات لیگ برتر آماده نیست .با توجه به اینکه
ورزشــگاه در مکانی واقع شده که محل تردد ماشینهای سنگین است حضور تماشاگران به
ورزشگاه میتواند خطرناک باشد .با این وجود افشین قطبی در این هفتهها اصرار زیادی دارد تا
هرچه سریعتر مسئوالن فوالد این ورزشگاه را برای بازیهای این تیم آماده کنند.

جلسه شفر با چند بازیکن استقالل

مربی و بازیکن استقالل در تمرین دیروز حضور نداشتند .وریا غفوری و فرهاد مجیدی 2 ،چهره
کلیدی استقاللیها در تمرین آبیپوشان غایب بودند .فرهاد مجیدی ،مربی استقالل از اعضای
کادر فنی در این جلســه تمرینی حضور نداشــت که به نظر میرسد این موضوع با هماهنگی
شفر بوده است .از ســوی دیگر وریا غفوری نیز در این تمرین غایب بود؛ غفوری هفته گذشته
مصدومیت شدیدی داشت و نتوانست مراحل درمانی را با توجه به دیدار با تراکتورسازی کامل
طی کند و به نظر میرسد با توجه به دیدار روز چهارشنبه کادر فنی و کادر پزشکی استقالل به
دنبال برطرف کردن مشکالت او هستند.

پرسپولیس-پدیده؛ این بار در جامحذفی

برانکو به دنبال طلسمشکنی ،یحیی به دنبال هتتریک

امروز ســاعت  17:15پرسپولیس و
پدیده در ورزشگاه آزادی به مصاف
هم خواهند رفــت؛ دیداری که در چارچوب مرحله
یکچهارم نهایی جام حذفی برگزار میشــود .این
بازی در حالی برگزار میشــود کــه  2تیم  2هفته
پیش در لیگ برتر به مصاف هم رفتند که آن بازی
با برتری -2صفر سرخپوشان تهرانی به اتمام رسید.
حاال پرسپولیس برای رسیدن به نیمهنهایی به دنبال
تکرار چنین نتیجهای اســت و پدیده هم قصد دارد
با پیروزی در بازی امروز با یک تیر دو نشــان بزند؛
هم به نیمهنهایی صعود کند و هم انتقام شکســت
در لیــگ را بگیرد .هرچند پرســپولیس و برانکو به
عنوان مدعی نگاه ویژهای به کسب سومین قهرمانی
متوالی در لیگ برتر دارند اما نباید از کنار انگیزههای
شخصی ســرمربی سرخها به ســادگی بگذریم2 .
قهرمانی و یک نایب قهرمانــی در لیگ 2 ،بار فتح
سوپرجام و کسب نایب قهرمانی آسیا دستاورد دوران
حضور پروفسور در جمع سرخپوشان پایتخت است
ولی این مربی همچنان در کســب قهرمانی در جام
حذفی ناکام بوده و مســلما خیلی دوست دارد تا با
قهرمانی در این دوره از رقابتها کلکسیون افتخارات
خــود را در ایران تکمیل کند .پرســپولیس برانکو
تاکنون  2بار در مرحله یکچهارم نهایی حذف شده
و این بار به دنبال شکســتن این طلسم است .البته

به این مرحله رسیده است .تیم پیروز این دیدار در
مرحله نیمهنهایی به مصاف سپاهان خواهد رفت .در
صورتی که پرســپولیس به نیمهنهایی صعود کند،
ســپاهان میزبان این دیدار خواهد بود و در صورت
پیروزی پدیده ،میزبان از طریق قرعهکشی مشخص
خواهد شد.

پروفسور و شاگردانش برای رسیدن به این هدف کار
چندان آسانی نخواهند داشت .یحیی گلمحمدی،
ســرمربی پدیده با  2قهرمانی یکی از پرافتخارترین
مربیان تاریخ جامحذفی اســت و مسلما او و تیمش
امروز رقیب دست و پا بســتهای برای سرخپوشان
پایتخت نخواهند بود .گلمحمدی در جامحذفی 2
بار با پرسپولیس روبهرو شده که هر  2بار با پیروزی
گلمحمدی و نهایتــا قهرمانی تیم تحت هدایت او
همراه بوده است؛ یک بار در آذر  93که با ذوبآهن
توانست در نیمهنهایی پرسپولیس را شکست دهد و

برانکو :استقالل-تراکتور چه ارتباطی به من دارد؟!
برانکو ،سرمربی پرسپولیس در کنفرانس خبری پیش از بازی با پدیده در مرحله یکچهارم نهایی جامحذفی گفت:
«بعد از مدت زیادی فعال گزینه قهرمانی نیستیم؛ نه به خاطر اینکه نمیخواهیم ببریم زیرا این جامحذفی است.
جامحذفی پر از مســائل غیرقابل پیشبینی اســت و ممکن است هر اتفاقی بیفتد .ما به دنبال این هستیم تا به
فینال صعود کنیم ،تا فینال راه سختی خواهیم داشت .پدیده را اگر ببریم با سپاهان بازی داریم .هدف ما قهرمانی
جامحذفی است ».برانکو درباره اینکه خریدهای جدید به هماهنگی الزم نرسیدهاند و آیا این موضوع او را نگران
میکند ،گفت« :واقعیت این است که بازیکنان جدید زیادی داریم و طبیعی است که در یک شب نمیتوان هیچ
مشکلی را حل کرد ».او درباره واکنش بازیکنان استقالل بعد از شکست مقابل تراکتورسازی و هجمه علیه بازیکنان
تیمش گفت« :در این باره حرف نمیزنم ،بازی استقالل-تراکتورسازی چه ارتباطی به من دارد؟

آغاز نه چندان خوب خریدهای تازه پرسپولیس و استقالل

مسیر دشوار خارجيهاي سرخابي

با صدور مجوز آیاندا پاتوسی ،مهاجم آفریقایی استقالل،
تعداد خارجیهای جدید این تیم به  3نفر رسید ،این
در حالی است که پرسپولیس هم در نقلوانتقاالت یک
بازیکن کروات جذب کرد تا تعداد خارجیهای سرخابی
به  7نفر برسد .با گذشت  3هفته از دور برگشت لیگ
هجدهم  3تن از خارجیهای تازهوارد سرخابی محک
خوردهاند و تنها پاتوســی است که هنوز بازی رسمی
نداشــته اســت .در مورد  3بازیکن تازهوارد سرخابی
یعنی منشا ،ایســما و بودیمیر تقریبا نظرات چندان
مثبت نبوده و رســانهها و کارشناسان انتقادات زیادی
به آنها وارد کردهاند .با این حال کادر فنی پرسپولیس
و استقالل از عملکرد آنها دفاع کرده و معتقدند باید
به آنها فرصت بیشــتری داده شــود .در پرسپوليس
بوديمير آمده تا حداقل فضــاي محوطه جريمه رقبا
را براي آنها ناامن كند .يك مهاجم بلندزن كه توقع
ميرود برخالف آمار نه چندان مطلوب منشا؛ چارچوب
را بشناسد ،ببيند و تير خالص را شليك كند .قضاوت
در مورد عملكرد او مستلزم گذر زمان است ولي نبايد
از نظر دور داشــت كه توقعات روي دوش اين مهاجم
منتخب برانكو سنگيني ميكند .او براي اثبات خود و
پاسخ به اعتماد برانكو كار راحتي ندارد .گادوین منشا
گزينه نامآشناي استقالل بود .عمدتا بازيكنان آفريقايي

بعد از حضور در تهران ،خوشگذراني و تفريح را در صدر
برنامههايشــان قرار ميدهند و از فوتبال دور و دورتر
ميشوند .تصور اينكه منشا به گلزني قهار در استقالل
تبديل شــود تصور راحتي نيســت هرچند فوتبال را
نميتــوان پيشبيني كرد اما او هم كار آســانی ندارد
به خصوص اینکه ترافیــک در خط حمله و هافبک
استقالل زیاد است .ایســمای استقالليها در بازي با
پيكان يك گل زد و خيلي زود تيتر رسانههاي عمدتا
هواداري شد .كسي نپرسيد چرا او همان توپ را آنقدر
به زاويه بسته برد كه فقط بخت و اقبال توپش را بعد
از برخورد به گلر حريف به تور رساند .اين بازيكن هم
مشــخصا اضافه وزن دارد و در ليگ پرفشار ،نيمفصل
دوم براي روي فرم آمدن كار سختی دارد .پاتوسي بعد
از كلي جنجال مجوز گرفت .اينكه او آيا ميتواند ثابت
كند كه ارزش اين همه هياهو را دارد يا خير را بايد در
ادامه بازيها ديد .كار او هم با اين همه ماجرا آسانتر از
ديگران نيست .حال سوال اینجاست كداميك از اينها
ميتوانند خود را ستارهاي باالتر از رقباي داخلي نشان
دهنــد؟ آیا بودیمیر توان رقابت با علی علیپور آماده و
 9گله را دارد و یا ایســما ،پاتوسی و منشا میتوانند از
پس رقابت با بازیکنان باانگیزهای چون تبریزی ،قائدی،
صیادمنش ،باقری و ...برآیند؟

موضع برانکو برای تمدید قرارداد بشار رسن

بشــار رسن همچنان قرارداد خود با باشگاه پرســپولیس را تمدید نکرده تا هافبک ملیپوش عراقی این تیم در پایان
فصل بازیکن آزاد محسوب شود و به راحتی بتواند به پیشنهادات خود فکر کند .مسئوالن باشگاه پرسپولیس قبل از
شروع رقابتهای جام ملتهای  ۲۰۱۹آسیا به رسن پیشنهاد تمدید قرارداد را دادند اما هافبک عراقی منتظر ماند تا
با درخشــش در جام ملتها پیشنهادات قابل توجهی از باشگاههای مختلف دریافت کند؛ اتفاقی که تاکنون برای وی
نیفتاده اســت .برانکو ایوانکوویچ که عالقه ویژهای به استفاده از رسن در ترکیب خود دارد درباره وضعیت این بازیکن
تصمیم نهایی را گرفته اســت .سرمربی پرســپولیس به مسئوالن باشگاه اعالم کرده مایل به ادامه حضور هافبک تیم
ملی عراقی در تیمش اســت اما باید مسائل مالی را مدنظر قرار دهند تا باعث شکاف بین اعضای تیمش نشود .برانکو
نمیخواهد پیشنهاد این باشگاه برای تمدید قرارداد بشار باعث دلخوری سایر بازیکنان شود.

جهانبخش نمره  7گرفت

تیم فوتبال استقالل به دلیل مشکالت مالی و نداشتن
زمین تمرین مناســب با مشکالتی روبهروست .این
تیم در حالی تمرین دیروز خود را در زمین شماره 2
آزادی برگزار کرد که کیفیت چمن اصال خوب نبود.
همچنین در این تمرین برخــی از بازیکنان جوان
استقالل ســراغ باتجربهها رفته و به مشکالت مالی
تیمشان اشــاره کردند .پس از پایان تمرین مهدی
رحمتی ،روزبه چشــمی و داریوش شــجاعیان به
سمت وینفرد شفر و اصغر حاجیلو رفته و جلسهای
به صورت سرپایی برگزار کردند .سرمربی استقالل
پس از پایان تمرین همچنین درخواســت کرد که
تمرین فردا(امروز) با حضور تماشاگران برگزار شود.
حاجیلو نیز در حال رایزنــی بود که تمرین پس از
مدتها با حضور هواداران این تیم برگزار شود.

غیبت مجیدی و وریا در تمرین استقالل

لژیونر ایرانی تیم فوتبال برایتون انگلیس در بازی با دربیکانتی نمره  7گرفت .شنبه شب در ادامه مسابقات جامحذفی
فوتبال انگلیس موسوم به افای کاپ ،علیرضا جهانبخش در مصاف با دربیکانتی در ترکیب برایتونیها جای گرفت.
این بازیکن در برد -2یک مقابل حریف سهیم شد .روزنامه آرگوس بعد از اتمام این مصاف به بازی بازیکنان نمره داد
که جهانبخش  7گرفت .این نشریه همچنین در مورد لژیونر ایرانی نوشت« :با دیدن بازیاش این حس در شما ایجاد
میشود که بهترین عملکرد او خواهد بود .او در خیلی از حرکات ریز تیمش در بازی سهیم بود و به خصوص همکاری
خوبی با بیسوما در شکلگیری گل اول تیمش داشت».

یک بار هم در آبان  94که باز هم با ذوبآهن موفق
شــد این بار در یکچهارم نهایی از سد پرسپولیس
عبور کند .حاال یحیی برای نزدیک شدن به سومین
افتخار خــود در جامحذفی باید مقابل تیم ســابق
خود هتتریک کند؛ هتتریکی که میتواند به یک
هتتریک بزرگتر و شــیرینتر یعنی کسب سومین
جام قهرمانی در جامحذفی ختم شود .پرسپولیس
برای رســیدن به این مرحله تیمهــای نودارومیه و
سپیدرود رشــت را از پیش رو برداشته و پدیده نیز
پس از حذف ذوبآهن اصفهان و فوالد خوزســتان

نکته خاص بازی امروز تیمهای پرسپولیس-پدیده به
حضور مهدی ترابی در ترکیب پرسپولیس برمیگردد.
هرچند رئیس کمیته برگزاری مســابقات سازمان
لیگ اعالم کرده حضور ترابی در ترکیب پرسپولیس
منعی ندارد اما مشخص نیست قانون چنین اجازهای
به برانکو میدهد یا نــه؟ مهدی ترابی در نیمفصل
نخست در سایپا به میدان میرفت و در جامحذفی
هم برای تیم ســابقش بازی کرد .در زمستان  ۹۷با
باز شدن پنجره نقلوانتقاالتی سرخپوشان به لیست
این تیم اضافه شد .نکته اینجاست که این بازیکن در
نیمفصل نخســت در مرحله یکچهارم نهایی برای
ســایپا به میدان رفت و مشخص نیست دقیقا طبق
قوانیــن چگونه یک بازیکــن میتواند در مرحلهای
مشابه در یک جام با لباس  2تیم مختلف به میدان
برود؟ از باشگاه پدیده شهرخودرو خبر میرسد که
مدیران باشگاه میخواهند این ماجرا را از ایافسی
و فیفا پیگیری کنند.

گلمحمدی :امیدوارم عدالت رعایت شود
یحیی گلمحمدی که این فصل هر  2بازی لیگ برتر برابر پرسپولیس را با شکست به پایان رسانده ،اکنون در
جامحذفی باید برابر شاگردان برانکو قرار بگیرد .سرمربی پدیده در نشست خبری پیش از جدال با پرسپولیس
در خصوص شرایط تیمش گفت« :جامحذفی و یک تکبازی با پرسپولیس داریم که بازی بسیار سختی است
که با بازی با لیگ فرق دارد .مهم این است در این بازی اشتباه تاثیرگذار نداشته باشیم .مثل بازی قبل نباید
مقابل پرسپولیس اشتباه کنیم چون در بازی قبل با اشتباهات وحشتناک بازی را واگذار کردیم ».وی در پاسخ
به این سوال که با توجه به هجمهای که علیه داوران شکل گرفته ،نگرانی بابت قضاوت مقابل پرسپولیس ندارد،
گفت« :ما از بحث داوری ضرر کردیم شاید پرسپولیس هم ضرر کرده باشد .داور این بازی علیرضا فغانی است
که تجربه زیادی دارد و من نگرانی بابت داور ندارم .امیدوارم عدالت رعایت شود».

اعالم زمان جراحی رباط صلیبی خلعتبری

محمدرضــا خلعتبری که در دیدار ذوبآهن مقابل نســاجی رباط
صلیبــی پــاره کرده بــود ۱۰ ،روز دیگر زیر تیــغ جراحی خواهد
رفت .پزشــکان فعال منتظر رفع التهاب زانوی خلعتبری هستند و
پیشبینی میشود این اتفاق تا  ۱۰روز دیگر رخ بدهد.

خداحافظی قنبرپور در تمرین سرخپوشان

تمرین دیروز سرخپوشــان از ساعت  11برگزار شد .پیش از شروع
رســمی تمرین ،مصطفی قنبرپور ،سرپرست سابق تیم پرسپولیس
با حضور در جمع بازیکنان از آنها خداحافظی و برایشــان آرزوی
موفقیت کرد .وی در صحبتهای خود تاکید کرد؛ آنها شایســته
کسب ســومین قهرمانی پیاپی هســتند و نباید یک لحظه از این
هدف غافل شوند.

 19اسفند زمان مجمع فدراسیون فوتبال

نشســت اعضای هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در دفتر ریاست
فدراســیون برگزار و تاریخ برگزاری مجمع مشــخص شد .در این
جلســه ،اعضای هیئت رئیسه فدراســیون ضمن تاکید بر ضرورت
تمکین از قوانین ،زمان برگزاری مجمع عادی فدراسیون فوتبال را
روز یکشنبه  ۱۹اسفندماه سال جاری اعالم کردند.

بازدید سرخابی از گیتهای آزادی

روز گذشته جلسهای در ورزشــگاه آزادی بین مسئوالن  2باشگاه
پرسپولیس ،استقالل ،نیروی انتظامی ،مسئوالن برگزاری مسابقات
لیگ برتر و مســئوالن ورزشــگاه آزادی در مورد آخرین وضعیت
بلیتفروشــی در این ورزشــگاه و وضعیت گیتهایی بلیتفروشی
برگزار و از گیتها هم بازدید شد.

برخورد سرد قطبی و مرزبان

ســرمربیان تیم فوتبال فوالد و نفت مسجدســلیمان قبل از شروع
بازی برخورد ســردی با هم داشتند .افشین قطبی ،سرمربی فوالد
و علیرضا مرزبان ،ســرمربی نفت مسجدسلیمان فقط با هم دست
دادند و برخورد سردی با یکدیگر داشتند.

مصاحبه علیه داوران ممنوع!

نشســت بررســی امور فرهنگی ورزشگاههای کشــور با حضور
ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شد .در این نشست مصوب شد
با هرگونه مصاحبه قبل ،حین و بعد از مســابقه توســط هر فرد
حقیقی و حقوقی منتســب به باشــگاهها و تیمهای فوتبال علیه
مقامات رسمی فوتبال و جامعه داوران و بازیکنان و عوامل تیمها
شدیدا برخورد شود.

پیشنهاد خانههای جدید به مهاجم پرسپولیس

بعد از اینکه ماریو بودیمیر به تیم پرســپولیس پیوست اعالم شد
که قرار اســت خانهای که گادوین منشــا در آن سکونت داشته به
بودیمیر برســد اما این اتفاق رخ نداد .حاال خانه پیشــین منشا به
بودیمیر پیشــنهاد شــده و چند خانه دیگر هم به مهاجم کروات
پرسپولیس نشان داده شده تا یکی از آنها انتخاب شود.

رکورد جالب پارس جنوبی

پارسیها که هفته آینده باید مقابل استقالل تهران صفآرایی کنند
حاال یک رکورد جالب را در نیمفصل دوم بر جای گذاشــتند؛ بدون
شکست در نیمفصل .آنها در  3مسابقه ابتدایی نیمفصل دوم باختی
را تجربــه نکردند و این موضوع به شــاگردان مهــدی تارتار کمک
میکند تا با روحیه باالیی مقابل استقالل تهران صفآرایی کنند.

