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ساعی :آقایان ناکامی را گردن
انگلیسنیندازند!

خرید جذابی که ستاره نشد

پایان کارگادوین منشا
دراستقــالل
علیرضا بیرانوند

به سپاهان میرســد؟
مصاحبه فردوسیپور

با ژاوی در فرودگاه
کاوه در تیم منتخب

ناموفقترینها

فرهاد و ژنرال حوالی نیمکت آبی

احتمال جدایی رسن از پرسپولیس

چشمک بشار
بهپیشنهادهای
قطـری

پایان حسرتبار لیگ قهرمانان برای سرخابی

خط و نشان پرسپولیس برای سپاهان و اتمام کار فرهاد با آبیها
هفتــه پایانی لیگ قهرمانان آســیا اگرچه  2برد
آســیایی برای ســرخابی در پی داشــت اما این
بردهــا فقط حســرت فوتبالدوســتان ایرانی را
بیشتر کردند .پرسپولیس و استقالل که با قبول
شکست و تســاوی مقابل حریفان ازبک و قطری
در هفته پنجم ،از صعود به مرحله حذفی بازمانده
بودند ،دوشــنبه شب در دیدارهایی تشریفاتی به
مصاف الســد قطر و العین امارات رفتند .با وجود
تشریفاتی بودن  2دیدار آسیایی سرخابی ،شاهد
نمایش خوب و پیروزی آنها مقابل حریفانشان
بودیم و این مســئله باعث شــد فوتبالدوستان
بابت حذف پرسپولیس و استقالل بیشتر حسرت
بخورند .پرســپولیس در حالی میزبان السد بود
که قرار بود ژاوی ســتاره اســپانیایی تیم قطری
بــه دوران بازیگریاش در ایــن بازی پایان دهد.
مهندس ســابق بارســا در بازی با پرســپولیس
کفشها را آویخت .در روزی که شاگردان برانکو با
درخشش مهدی ترابی نمایش کمنظیری داشتند
و بــرای دقایقــی طوالنی توپ را بیــن خود به
گردش درآوردند ،بهطوری که تماشاگران به وجد
آمده و برای لحظاتی ایستاده تشویقشان کردند.
پرسپولیس با این نمایش خوب و کسب  7امتیاز
در گروهش به کارش در لیگ قهرمانان پایان داد

حضــور سرمربی خارجی در استقــالل منتفی است

اما این بازی خوب نشان داد که شاگردان برانکو از
چه آمادگی و انگیزه باالیی برای بازی نیمه نهایی
جام حذفی با ســپاهان برخوردارند .استقالل هم
دوشنبه شــب در ورزشگاه هزاع بنزاید که برای
ایرانیها ورزشــگاه تداعیگر خاطرات ناخوشــی
چون شکســت -6یک استقالل و باخت  - 3صفر
تیم ملی مقابل ژاپن در جام ملتهاســت ،با ارایه
یک بازی برتر و در حالی که موقعیتهای زیادی
از جمله یک پنالتی را از دست داد ،موفق شد تیم
العین را شکســت دهد و در گروهش  8امتیازی
شــود .ضمن اینکه این آخرین دیدار استقالل
در فصــل جاری و پایــان کار فرهاد مجیدی در
استقالل به عنوان ســرمربی موقت بود .آخرین
دیدار نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا
هم قرار بود شب گذشــته بین تیم ذوبآهن با
النصر عربستان در اســتادیوم شهر کربال برگزار
شــود که این بازی به بهانه مسائل امنیتی انجام
نشــد و این در حالی اســت که النصریها برای
برگزاری این بازی به عراق سفر نکردند و از قبل
نســبت به عدم برگزاری بازی مطلع بودند .حاال
باید دیدایافسی چه تصمیمی برای این دیدار
میگیرد ،هرچند صعود ذوبآهن مســجل شده
است.

آغاز تمرینات اسماعیلی

فرشید اسماعیلی هافبک استقالل که به دلیل مصدومیت عضالت شکم مجبور به جراحی شد و مدتی است که
از تمرینات دور است ،از این هفته تمرینات سبکش را زیرنظر پزشکان آغاز میکند .اسماعیلی تالش میکند که
با شروع تمرینات نیم فصل و بدنسازی بازیکنان ،با آمادگی کامل به تمرینات اضافه شود.

ماجرای بیماری خونی ویلموتس
چه بود؟

مهــدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبــال برای
امضای قرارداد با مارک ویلموتس به بلژیک سفر
کرده اســت .با اینحال شاید جالب باشد بدانید
ویلموتس که از ســال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶هدایت
تیم ملی بلژیک را برعهده داشــت ،در مقطعی
از زمان با یک بیماری خونی دســتو پنجه نرم
میکــرد ،موضوعی که کمتر مــورد توجه بوده
اســت .ویلموتس در مصاحبــهای که چند ماه
پیش با یکی از رسانههای بلژیکی داشت به این
موضوع اذعان کرده بود .وی که در سال ۲۰۱۶
هدایت تیم ملی بلژیک را برعهده داشت ،گفته
بــود« :برای مدتی از عفونتی که در خونم وجود
داشــت ،رنج میبردم .این اتفــاق برای پیش از
مسابقات قهرمانی اروپا (یورو  )۲۰۱۶بود .حتی
از خودم پرسیدم که آیا میتوانم در این مسابقات
حضور داشــته باشم .یک ســال طول کشید تا
دوباره ســامتیام را به دســت آورم .سالمتی
مهمترین چیز است».

