اصال نباید به سراغ فدراسیون فوتبال میرفتند!

شکست پپ ورق را به سود کلوپ برگرداند

انتقـال قدرت
از سیتی به لیورپول
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هاشمیطبا :اجرای قانون عمومی
کشور تعلیق به دنبال ندارد
تیم ملی به دنبال هواپیما
برای جام ملتها!
واکنش ژنرال به مخالفت هواداران با جذب گرو

قلعهنویی :من بلدم
چطور از گرو بازی بگیرم!

بازگشت تبریزی به
ذوب ممکن نیست
از داوری در اصفهان
تجربه خوبی ندارم

واکنش گرشاسبی
به مذاکره با گوچی
دربی ایران تحتتاثیر تصمیم جنجالی فغانی

سپاهان نبـرد و صدرنشین شد!
رودنیل :قبـل از پنـالتـی ،منشـا خطـا کـرد

قرعهکشی نیمه نهایی جام حذفی؛

سپاهان در انتظار
یکی از  3سرخپوش!

نگاهی به
چهرههای جذاب نقلوانتقاالت زمستانی

گـوچـی ،طارمی و دوستـان
مراسم قرعهکشی مرحله نیمهنهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی
کشور عصر دیروز یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار
شد .تیمهای فوتبال ســایپا ،داماش گیالنیان ،سپاهان اصفهان و
پیروز دیدار پرسپولیس -ســپیدرود رشت و پدیده مشهد در این

مرحله حضو دارند که قرعه به شرح زیر است:
داماش گیالنیان  -سایپا تهران
برنده دیدار (پرســپولیس -ســپیدرود) و پدیده با ســپاهان
اصفهان(میزبان این دیدار قرعهکشی میشود).

واکنش سرمربی سپاهان به مخالفت
هواداران با جذب الحاجی گرو

قلعهنویی :من بلدم چطور از
گرو بازی بگیرم!

در چند روز اخیر اخباری منتشــر شــده مبنی بر
اینکه باشــگاه ســپاهان برای جذب الحاجی گرو
مهاجم نیجریهای و ضعیف تیم استقالل ابراز تمایل
کرده است .درواقع امیر قلعهنویی سرمربی سپاهان
از مسئوالن باشگاه خواسته با استقالل مذاکره کنند
تا در صورت امکان گرو به اصفهان منتقل شــود .با
انتشار این خبر برخی از هواداران سپاهان و طرفداران
قلعهنویی در فضای مجازی موضع گرفتند و به انتقاد
از این انتخاب سپاهان پرداختند .به اعتقاد آنها گرو
که آمار ضعیفی در استقالل به جای گذاشته ،گزینه
مناسبی برای تقویت خط حمله زردپوشان نبوده و
از اینرو خواستار تجدیدنظر قلعهنویی در انتخابش
شــدند .گویا قلعهنویی در جریان ایــن مخالفتها
قــرار گرفته و اتفاقا به دفــاع از گزینه مورد نظرش
پرداخته است .گفته میشــود سرمربی سپاهان در
توجیه انتخــاب گرو برای تقویت خط حمله تیمش
گفته است« :شاید الحاجی گرو در استقالل شرایط
خوبی نداشته و عملکردش ضعیف باشد اما او به درد
بــازی در تیم من میخــورد و میدانم که چطور از
این مهاجم بازی بگیرم!» با این اظهارنظر قلعهنویی
دربــاره مهاجم آفریقایی اســتقالل و بــا توجه به
نارضایتــی آبیها از این بازیکــن و عدم تمایل گرو
به ماندن در اســتقالل ،به نظر میرسد گرو را باید
سپاهانی دانست .البته سپاهان تنها مشتری داخلی
گرو نیست و این مهاجم نیجریهای موردتوجه جواد
نکونام ســرمربی نســاجی مازندران هم قرار گرفته
است .سرمربی جوان نساجی برای تقویت خط حمله
تیمش که  14گل زده ،به دنبال مهاجمی جنگنده
و به اصطالح کارگر اســت که با دوندگی بیامانش
خــط دفاع حریف را آزار دهــد و از نفس بیندازد تا
دیگــر بازیکنان تیم گلزنی کنند .به نظر نکونام گرو
تمام ایــن مولفهها را دارد و از اینرو خواهان جذب
الحاجی گرو شده است.

