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پایان کار تقوی و تیتیها
در غبار شایعات
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سرپرستی مجدد خوشخبر در
گرو رای مثبت کوالکوویچ!

گـربـه پیشگو
ایران را برنده کرد
تیم ملی در امارات
امنیت ندارد!

دکتر کریگ ،عضو
ناشناخته تیم ملی کیست؟

صعود چین و لیپی
به مرحله یکهشتم

ایـران-ویتـنـام؛ امـــروز 14:30

فینـــال دوم
ترافيك خط حمله پرسپولیس با حضور ماریو

آخرین وضعیت بازگشت جپاروف به استقالل

ماریو بودیمیر ،مهاجم کروات مدنظر برانکو ایوانکوویچ ،صبح دیروز در محل اردوی تیم
فوتبال پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر حاضر شد .این مهاجم کروات هنوز قراردادی با
تیم پرسپولیس امضا نکرده و قرار است به زودی به طور رسمی به جمع سرخپوشان اضافه
شــود .جذب مهاجم خارجي ،حضور علي عليپور و قابليت بهكارگيري ترابي ،عاليشاه و
سيامك در خط حمله ترافيك بااليي را در اين خط ايجاد ميكند اما برانکو در این سالها
نشان داده افزايش رقابت سبب ميشود پرسپوليس زودتر به هدفش برسد .اما موضوعی
که باعث نگرانی و حتی انتقاد نسبت به پرسپولیسیها برای جذب این مهاجم شده قیمت
باالی اوست که گویا  800هزار دالر آب خورده و به عبارتی بیش از  10میلیارد تومان آن
هم در شرایط بد اقتصادی و مالی کشور و باشگاه پرسپولیس!

اســتقاللیها از دیروز اردوی آمادهســازی نیمفصل خــود را در آنتالیای ترکیه برپا
کردهاند و از این رو شفر خیلی دوست دارد تا بازیکنان جدیدی که مد نظر دارد هم
برای هماهنگی بیشتر با سایر بازیکنان در این اردو حضور داشته باشند .یکی از این
بازیکنان جپاروف است که صحبتهایی در مورد بازگشت او به استقالل مطرح شده
است .جپاروف هنوز  ۶۰هزار دالر از زمان حضورش در باشگاه استقالل طلب دارد و
بازگشتش به این تیم را منوط به دریافت این پول کرده است .موضوعی که به دلیل
مشکالت مالی باشگاه استقالل هنوز تحقق پیدا نکرده است .البته مسئوالن باشگاه
استقالل در حال رایزنی با این هافبک ازبکستانی هستند تا با شرایطی او را راضی به
حضور در اردوی آمادهسازی این تیم بکنند.

برترین گلزنان لیگ امید در استقالل

باشــگاه استقالل در ادامه سیاســت جوانگرایی و ســرمایهگذاری روی بازیکنان جوان و آیندهساز خود ۲ ،بازیکن مطرح و
بااستعداد تیمهای پایه را به تیم بزرگساالن اضافه کرد .براساس اعالم امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل ،معراج
پورتقی و زکریا مرادی ۲ ،بازیکن جوان و آیندهدار تیم امید اســتقالل که در لیگ امیدها نیز عملکرد موفقی داشــتند بنا
به درخواســت وینفرد شفر از این پس به تیم بزرگساالن منتقل میشوند .باشــگاه استقالل قصد دارد روند بازیکنسازی و
استعدادپروری خود را همچنان ادامه دهد و سرمایهگذاری مناسبی روی جوانها داشته باشد .زکریا مرادی در مسابقات این
فصل لیگ امیدها  ۱۷گل و معراج پورتقی نیز  ۱۹گل به ثمر رساندهاند.

خلعتبری شاگرد منصوریان شد

بازیکن نیمفصل اول پدیده مشهد به تیم ذوبآهن اصفهان پیوست .محمدرضا خلعتبری که در نیمفصل اول لیگبرتر در
تیم پدیده مشهد حضور داشت با قراردادی یک سال و نیمه به تیم پیشین خود یعنی ذوبآهن پیوست و شاگرد علیرضا
منصوریان شد .ذوبآهن اصفهان در نیمفصل اول لیگبرتر با کسب  13امتیاز در رده چهاردهم ایستاد.

تصمیم جالب مدیران و سرمربی سایپا به خاطر کارگران

تیم فوتبال سایپا فعال تصمیم ندارد برای تقویت تیم خود بازیکن خارجی جذب کند .مسئوالن سایپا این روزها به
دنبال جذب بازیکن جدید هستند اما فعال با هیچ بازیکنی به توافق نرسیدهاند .همچنین چند بازیکن تستی و چند
بازیکن امید این تیم همراه با تیم بزرگساالن تمرین میکنند تا در صورت صالحدید کادر فنی به تیم اضافه شوند.
البته تیم ســایپا به خاطر وضعیت معیشتی کارگرانش فعال قصد ندارد بازیکن خارجی بگیرد .پیش از این نیز علی
دایی ،ســرمربی این تیم بعد از بازدید از کارخانه سایپا و شنیدن درددلهای کارگران این مجموعه اعالم کرده بود
به خاطر وضعیت معیشتی این کارگران تیمش به اردوی خارجی اعزام نمیشود.

صادقزاده پهلوان ایران در سال  ۹۷شد

به گزارش ایسنا ،در جریان برگزاری رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشور که در اوزان مختلف در سالن انقالب شهر کرج
برگزاری شــد ،در دیدار فینال وزن  +۱۰۰کیلوگرم جابر صادقزاده برابر امیر محمدی به روی تشــک مبارزه رفت و در پایان
با نتیجه  ۲-۶و ضربه فنی مقابل امیر محمدی به برتری رسید و برای دومین سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی کشور شد.

تایید افشاگری عضو سابق
هیئت مدیره استقالل با نرخ
دالر در بازار آزاد!

چند روز پیش اکبر عباسملکی ،عضو ســابق هیئت
مدیره باشگاه اســتقالل با تکذیب بدقولی اسپانسر
مشــترک ســرخابی برای پرداخت پول به استقالل
دســت به افشاگری زد و گفت جدايي نويماير و گرو
 ٥ميليارد هزينه داشــت و همین مسئله باعث شد
آبیها در نقلوانتقاالت دچار مشکل مالی شوند! البته
مسئوالن باشــگاه بالفاصله این اظهارات را تکذیب و
تاکید کردند آخرین دریافتی نویمایر و گرو 2 ،بازیکن
خارجی و سابق استقالل در ماه آذر بوده و مشکالت
مالی باشــگاه ربطی بــه آنها ندارد .ایــن اظهارات
ضدونقیض در حالی مطرح شــده که پس از مطرح
شــدن احتمال جدایی نویمایر و گرو شنیده میشد
باشگاه ملزم است مبلغی حدود  ٢٥٠و  ١٨٠هزار دالر
به این  2بازیکن خارجی بدهد تا آنها راضی به فسخ
شوند و بعدها از استقالل شکایت نکنند .ارقامي كه با
نرخ دالر در بازار آزاد که حدود  11هزار تومان است
همان عدد مدنظر ملكي ميشود.

واکنش کیروش به پیشنهاد کلمبیا

مسئوالن نخواستند
ماندنم طوالنیتر شود

یوفا تیم منتخـب
 ۲۰۱۸را اعالم کـرد

