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قرارداد  700هزاردالری آماده امضا

استراماچونی شنبه در تهران؟

تماس مجیدی با صالحیامیری
برای حل مشکل امید
علی دایی رقابت با پپ گواردیوال
را از دست داد

پایان چالش در قفس توری آبیها

رحمتی رفتنی شد  ،حسینی تمدید میکند
پشت پرده تکذیب مصاحبه
جنجالی سرمربی پرسپولیس

ترس برانکو از گروکشی مالی!

فوالدیها در انتظار جبران خسارت  1.5میلیاردی فینال حذفی

برنامهریزیهای اشتباه در برگزاری دیدار فینال جام حذفی بین تیمهای داماش و پرسپولیس باعث شد
که ورزشگاه فوالد آرهنا شاهد اتفاقاتی تلخ باشد و در پایان این شب طوالنی خسارتهای زیادی بر آن
وارد شود .با فروکش کردن ماجراهای فینال ،اکنون برآوردهای صورتگرفته حکایت از خسارتهای
 1.5میلیاردی به ورزشگاه نوساز فوالد آرهنا دارد ،این در حالی است که باشگاه فوالد که ورزشگاه خود
را برای برگزاری این بازی در اختیار ســازمان لیگ قرار داده بود برای جبران خســارتهای وارده در
چند نوبت با ارسال نامه به سازمان لیگ خواهان پیگیری و پرداخت این خسارتها شده اما در مقابل
هیچگونه پاسخی دریافت نکرده است .بیاعتنایی در قبال درخواست بحق فوالدیها در حالی است که
این سازمان خود اصرار زیادی برای انجام فینال جام حذفی در این ورزشگاه داشته و این درخواست
در ادامه با موافقت مجموعه فوالد خوزستان روبهرو شده است .پس از این بازی وزارت ورزش و کمیته
اخالق فدراسیون فوتبال درصدد جبران برآمدند و برخی از مسئوالن امر را محروم کردهاند اما همچنان
نســبت به بخش دیگر این ماجرا بیتفاوتند چراکه خوزستانیها و صدها هزار هوادار فوالد در انتظار
انتشار گزارش تخلفات صورتگرفته در این بازی و اقدامات اساسی برای جبران خسارتهای میلیاردی
به باشگاه فوالد خوزستان هستند.

احوالپرسی تصویری ویلموتس با حسینی

مارک ویلموتس در اردوی ملیپوشــان از طریق تماس تصویری با ســیدمجید حسینی گفتوگو کرد.
ویلموتس در جریان این تماس از آخرین وضعیت حســینی و عمل جراحی دست وی مطلع شد و ابراز
امیدواری کرد این بازیکن با طی کردن دوران نقاهت هر چه سریعتر تمرینات خود را آغاز کند .در این
تماس ساکت و هاشمیان مدیر و مربی تیم ملی نیز به صورت جداگانه پیگیر وضعیت وی شدند.

ویلموتس با ملیپوشان برمیگردد

تیم ملی فوتبال کشــورمان  2روز پیش در ورزشگاه
ســئول و در دیداری دوســتانه مقابل کرهجنوبی به
تساوی رسید و شــاگردان ویلموتس به کار خود در
فیفــادی خردادماه با برگزاری  2دیــدار پایان دادند.
مارک ویلموتس ،ســرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال
ایران قرار است به همراه ملیپوشان به تهران برگردد
و برای اردوی آینده تیم ملی که به احتمال فراوان در
تیرماه برگزار میشود برنامهریزی کند.

واکنش مباشری به خبر استعفایش

هادی مباشــری ،معاون اجرایی باشــگاه استقالل به
خبر استعفایش از این باشگاه واکنش نشان داد .دیروز
شایعهای مطرح شد مبنی بر اینک ه هادی مباشری،
از سمت خود اســتعفا داده است .هادی مباشری در
خصوص اســتعفایش گفت« :من استعفای خود را به
مدیرعامل باشگاه دادم و دست آنها را باز گذاشتم تا
یک جوان را به جای من بیاورند .من خستهام و از نوع
کارم خود راضی نیســتم چون فکر میکنم میتوانم
بیشتر به تیم کمک کنم».

