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درخشان رخ در رخ میشل الدروپ
حمیدرضا عرب: حمید درخشان در روزهايی كه حاشیه ها 
از در و ديوار باشگاه پرسپولیس باال مي رود و هركسي از اخراج 
قريب الوق��وع او مي گويد، امیدوارانه پیش مي تازد. س��رمربي 
پرسپولیس به لیگ قهرمانان آس��یا و حداقل صعود ازمرحله 
مقدماتي اين بازي هاي چشم دوخته است. حمید مي داند كه 
اگر با اين تیم درهم شكسته كه در بازي با صبا يكي از روزهاي 
موفق خود را پشت سرگذاشت، بتواند از سد لخوياي قطر بگذرد، 
آن گاه جايگاهش روي نیمكت پرسپولیس محكم ترخواهد شد. 
ازحمید درخشان درباره حال و هوايش درآستانه بازي با لخوياي 
قطرمي پرسیم و او حس��ش را اين گونه به ما انتقال مي دهد:» 
حالم خوب است و بهترهم مي شوم. بازي پرسپولیس با صبا من 
را به لیگ قهرمانان آسیا امیدوار كرد. الزم است دوباره تكراركنم! 
يكي ازبهترين پرسپولیسی هاي اين فصل مقابل صباي قم ديده 
شد اما دركمال بدشانسي مانتوانستیم ازموقعیتهاي گل مان به 
نحو مطلوب استفاده كنیم. شايد اگردراين بازي شانس يارمان 
بود، مي توانستیم با برد زمین بازي را ترك كنیم و درآستانه لیگ 

قهرمانان آسیا باروحیه تر باشیم.«
 حمید اين هفته رخ دررخ میشل الدروپ بازيكن سابق تیم 
بارسلونا و يكي از مردان ويژه تیم ملي هلند قرارمي گیرد. اين 
تقابل براي درخشان مهم است. آيا او شناختي ازهمتايش دارد؟ 
درخشان مي گويد:» دوران بازيگري با مربیگري متفاوت است. 
الدروپ درزمان بازيگري چهره مهمي دردنیاي فوتبال بود، اما 
حاال دنیاي جديدي را درفوتبال تجربه مي كند و درتیم لخويا 
حضوردارد. او با بازيكناني روبه روس��ت كه اس��تعدادهاي آن 
چناني ندارند. همه مي دانند كه بهترين فوتبالیست هاي آسیا 
ازايران و چند تیم شرق آسیا بیرون مي آيند و سطح فوتبال قطر 
چندان باال نیست. هرچند كه آنها درسال هاي اخیر روآورده اند 
به جذب بازيكنان خارجي و ازطريق تغییرملیت آنها مي كوشند 
فوتبال ش��ان را تغییر دهند. لخويا با سرمربي اش هرچه باشد 
كه براي من قابل احترامند، اما درورزش��گاه آزادي ره به جايي 
نمي برند. به اين تیم امیدارم و ترديد ندارم كه درآزادي لخويا را 
با الدروپ شكست مي دهیم. براي اينكه پیروزاين بازي باشیم 
و فقط حمايت تماش��اگران واقعي را مي خواهیم. دوست دارم 
تماشاگراني به ورزشگاه بیايند كه وضعیت كنوني پرسپولیس 
را بخوب��ي درك مي كنند. ما حامی��ان واقع��ي مي خواهیم و 
تالش مي كنیم در بهترين فرم بدني و ذهني مقابل حريفمان 

قراربگیريم.« 
آيا اين ب��ازي فرصت آخ��ر حمید براي ادام��ه حضور روي 
نیمكت پرسپولیس خواهد بود؟ س��رمربي پرسپولیس اعتقاد 
ديگري دارد:» تكرار مكرارت است، اما همه مي دانند كه من چه 
تیمي را تحويل گرفتم. پرسپولیسي را به من دادند كه با تفكراتم 
بسته نشده بود. البته اين بچه ها همگي با استعداد هستند و من 
تالش آنها را به عینه مي بینم. دوس��ت ندارم ديگر به گذشته 
فكركنم و اين موضوع را به بازيكنان هم گفته ام. به آنها تأكید 
كرده ام كه لیگ قهرمانان آسیا براي ما يك فرصت است و بايد 
به بهترين شكل ممكن از آن بهره بگیريم. بايد پیش برويم و به 
ش��ايعات توجه نكنیم. اين روزها براي من مدام حاشیه سازي 
مي كنند و برايم جانشین مي تراشند، اما توجهي به اين شايعات 
ندارم. با قدرت ادامه مي دهم و دوست دارم تیم متفاوت ما را در 
لیگ قهرمانان آسیا ببینید. من و بچه ها مصمم شديم درلیگ 
قهرمانان  آسیا نتايجي بگیريم كه سبب شگفتي همه شود. اين 
بازي ها براي ما بزرگترين فرصت است تا میان خود و تماشاگران 

آشتي ايجاد كنیم.«

ماجدی: با رنگ پیراهن تیم دیگری علیه قلعه نویی شعار دادند
میرش��اد ماجدی،سرپرس��ت تیم فوتبال استقالل در مورد ش��عارهای هواداران 
گس��ترش فوالد علیه امیر قلعه نويی و برخی بازيكنان اس��تقالل گفت: متأسفم در 
ورزش��گاهی بازی كرديم كه رنگ پیراهن و نوع شعار هواداران هیچ سنخیتی با تیم 
گسترش فوالد نداشت. نمی خواهم نام تیمی را ببرم اما الفاظی كه علیه قلعه نويی و 
بازيكنان استقالل داده شد، دور از جوانمردی بود. امیدوارم سلیمانی ناظر اين بازی 

كه شعارها را می شنید، گزارش آن را به كمیته انضباطی بدهد.

فرزاد حاتمی: سِر لجبازی به پرسپولیس رفتم
فرزاد حاتمی مهاجم ملوان گفت: در س��الی كه نیم فصل دوم از فوالدخوزستان 
به پرس��پولیس رفتم، قلعه نويی به من گفت كه رضايت نامه ام را بگیرم تا به استقالل 
برگردم ولی بعدها گفت فتح ا...زاده از دست من ناراحت اس��ت. پس از آن به همراه 
مهدی رحمتی به نزد فتح ا... زاده رفتیم كه او اعالم كرد از دست من ناراحت نیست. 
منتظر بودم كه بار ديگر با من صحبت كنند تا به استقالل بروم ولی خبری نشد و من 

هم از روی لج بازی به پرسپولیس رفتم. 

مشکل خروجی بازیکنان نفت حل شد
تیم نفت تهران در اولین ديدار خود در مس��ابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا سه شنبه هفته جاری در ازبكستان به مصاف پاختاكور می رود. با توجه به جوان 
بودن تیم نفت، چند بازيكن اين تیم به دلیل مسائل سربازی،  مشكل خروج از كشور 
داشتند كه البته اين مشكل توسط مسؤوالن باشگاه نفت حل شده است. به اين ترتیب 
نماينده كشورمان امروز)يكش��نبه( با تمام اعضا راهی ازبكستان خواهد شد تا برای 

ديدار با پاختاكور آماده شود.

دوشنبه زمان نشست خبری درخشان و الدروپ 
به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، جلسه هماهنگی ديدار پرسپولیس - لخويا 
قطر از سری مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا س��اعت 11 صبح دوشنبه 4 اسفند 93 

برگزار می شود.
همچنین نشست خبری میشل الدروپ، سرمربی لخويا قطر ساعت 12 و نشست 
خبری حمید درخشان، سرمربی پرسپولیس ساعت 12:30 در روابط عمومی سازمان 

لیگ برگزار خواهد شد.

حق پخش تا ۱۰ اسفند به سازمان لیگ پرداخت می شود
محمود گودرزی،وزير ورزش و جوانان و محمد سرافراز،رئیس سازمان صداوسیما 
در خصوص حق پخش تلويزيونی فوتبال مذاكراتی با يكديگر انجام دادند و قرار شد 
حق پخش فوتبال به زودی به سازمان لیگ واريز ش��ود. مهدی تاج با اعالم اين خبر 
گفت: ما حدود 22.5 میلیارد از صدا و سیما طلب داريم كه قرار شده تا تاريخ 10 اسفند 

بخش اعظمی از اين مبلغ به ما پرداخت شود. 

تاج: پرسپولیسی ها پول هتل و کرایه اتوبوس را هم ندارند
مهدی تاج،رئیس سازمان لیگ فوتبال گفت: اكنون ش��رايط به گونه ای شده كه 
پرس��پولیس حتی پولی برای میزبانی در لیگ قهرمانان آس��یا ندارد. آنها برای رزرو 
هتل برای تیم خودشان و تیم میهمان پولی نداشتند كه سازمان لیگ كمك كرد تا 
پرسپولیسی ها امروز)ديروز( بتوانند هتل بگیرند. حتی باشگاه پرسپولیس پولی برای 
كرايه ماشین نداشته تا بازيكنانش را به هتل ببرد كه اين مشكل به صورت موقت رفع 

شده است. 

کفاشیان: اسالمیان ارتباط مستقیمی با دولت ندارد
علی كفاشیان،رئیس فدراسیون فوتبال درباره اين شايعه كه با انتخاب اسالمیان 
به عنوان نايب رئیس فدراسیون فوتبال ارتباط مستقیمی با دولت برقرار كرده و ديگر 
نیازی به ارتباط مستقیم با وزير ورزش ندارد، گفت: نه چنین بحثی نیست و ما از طريق 

همان وزير ورزش ارتباطات خود را با دولت داريم.

 فنونی زاده: قطبی و برانکو مناسب پرسپولیس نیستند
مرتضی فنونی زاده،بازيكن اسبق تیم ملی فوتبال و پرسپولیس ضمن حمايت 
از حضور درخشان در پرسپولیس، گفت: اگر هم درخشان استعفا داد، گزينه هايی 

مثل قطبی و برانكو به هیچ وجه نمی توانند به اين تیم كمك كنند.
 آنها اگر مربی خوبی بودند از تیم هايشان اخراج نمی شدند و به درد پرسپولیس 
نمی خورند. همچنین آوردن اي��ن مربیان به تیم حداقل ب��ه 2 میلیارد پول نیاز 

دارد. 
وی ادامه داد: گزينه مناسب اين اس��ت كه تیم به صورت شورايی اداره شود و 
يك اتاق فكری به رياست آقای پروين تشكیل شود، چون كه آقای پروين به نوعی 
بزرگ تر فوتبال ما هستند. در اين اتاق فكر هم از دهه ش��صتی ها استفاده شود. 

دهه هفتادی ها مناس��ب اين گروه نیس��تند.

قیمت پایه همان 290 میلیارد تومان است

اعالم شرایط جدید واگذاری سرخابی ها 
با تأيید اعضای هیأت واگذاری، 2 باشگاه استقالل و پرسپولیس با همان قیمت پايه 
290 میلیارد تومان برای هر باشگاه، با شرايط 25 درصد حصه  نقد و بقیه به صورت 
اقساط 4 ساله)8 قسط مساوی 6 ماهه( به مزايده گذاشته خواهد شد. بر اساس اين 
گزارش؛ آگهی مزايده عمومی اين 2باشگاه نیز متعاقبا در روزنامه های كثیراالنتشار و 

سايت سازمان اعالم و منتشر خواهد شد. 

  برنامه مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی 
برنامه رقابت های مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی 2015 در منطقه آسیا به 

میزبانی قطر، اعالم شد.
به نقل از سايت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه رس��می بازی های تیم ملی در 
مرحله مقدماتی آس��یايی جام جهانی 2015 فوتبال س��احلی كه از سوم تا هشتم 

فروردين در قطر برگزار می شود به شرح زير است:
گروه اول: قطر، عمان، بحرين و الئوس
گروه دوم: ژاپن، چین، ويتنام و كويت

گروه سوم: امارات، فلسطین، ازبكستان و عراق
گروه چهارم: ايران، تايلند و لبنان

  مرحله گروهی 
3 فروردين 94:

ايران – لبنان
5 فروردين 94:
ايران – تايلند

قلعه نویی به کرار مرخصی نداد
جاسم كرار بعد از تمرين تیم استقالل به نزد امیر قلعه نويی رفت. او از سرمربی آبی 
پوشان درخواست مرخصی كرده بود اما سرمربی آبی پوشان با اين درخواست مخالفت 

كرد تا بازيكن عراقی با ناراحتی به رختكن برود.
كرار پیش از اينكه محرومیتش تعلیق ش��ود قصد داشت راهی عراق شود كه اين 

مساله با بخشش او منتفی شد.

ادینهو: اجازه نمی دهم شهباززاده به من برسد
لوسیانو ادينهو مهاجم برزيلي تراكتورسازي مي خواهد فاصله اش با ديگر گلزنان 

لیگ برتر بیشتر كند.
وی در بازی با نفت مسجد سلیمان هم گل سه امتیازی زد و دوباره موتور گلزنی 
اش روشن شده. ادينهو برای مهاجمان ديگر خط و نشان كشید كه اجازه نمی دهد 
مهاجمی در كورس گلزنان به او برسد و ادامه داد: فوروارد استقالل سجاد شهباززاده 
خیلی خوب كار كرده و 11 گل زده .اما نمی گذارم كسی به من برسد و زياد گل می 
زنم كه همیشه 5 تا 7 گل جلو باشم. من می توانم امسال آقای گل شوم و مردم تبريز 

هم به من روحیه می دهند. 

برگزاری فینال و رده بندی لیگ برتر والیبال به 
صورت تک بازی 

نشس��ت  مرحله نیمه نهايی لیگ برتر والیبال ديروز با 
حضور مسؤوالن سازمان لیگ و نمايندگان تیم های صعود 
كننده به مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال برگزار ش��د كه 
نمايندگان تیم های پیكان، نوين كشاورز، میزان خراسان، 
متین ورامین و بازرگانی جواهری گنبد در اين نشس��ت 
حضور داش��تند و نمايندگان تیم های ش��هرداری تبريز، 

شهرداری ارومیه و وزارت دفاع غايب بودند.
پ��س از صحبت ه��ای منوچه��ر پورحس��ن، رئیس 
س��ازمان لیگ در خصوص موانع برگزاری مسابقات در 
سالن 12 هزار نفری آزادی و بحث و بررسی نمايندگان 
تیم ها مقرر شد ديدار های نیمه نهايی به صورت 2 از 3 
در ش��هرهای تیم های میزبان برگزار شود و ديدارهای 
رده بندی و فینال به صورت تك بازی در سالن والیبال 
مجموعه ورزشی آزادی )فدراسیون والیبال( در تهران 

انجام شود.
روش اول به گونه  ای اس��ت كه مرحل��ه نیمه نهايی به 
بازی سوم كشیده نمی شود و بازی رفت مرحله نیمه نهايی 
روز چهارشنبه، 13 اسفندماه و دور برگشت يكشنبه، 17 
اسفندماه برگزار ش��ود. در اين روش مرحله نهايی شامل 
ديدار رده بندی و نهايی به صورت تك مسابقه روز دوشنبه، 

24 اسفندماه در تهران پیگیری خواهد شد.
بازی رف��ت مرحل��ه نیمه نهايی روز چهارش��نبه، 13 
اسفندماه و دور برگشت يكش��نبه، 17 اسفندماه برگزار 
ش��ود. در صورت نیاز به مس��ابقه س��وم چهارشنبه، 20 
اس��فندماه انجام خواهد ش��د. مرحله نهايی شامل ديدار 
نهايی و رده بندی نیز به صورت تك مسابقه روز دوشنبه، 

25 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.
رتبه بندی تیم های پنجم تا هش��تم مسابقه ای برگزار 
نمی ش��ود و رده بندی نهايی تیم ها بر اس��اس امتیازات و 
رده بندی تیم ه��ا در مرحله مقدماتی و رفت و برگش��ت 

مشخص خواهد شد.

برنامه هفته پانزدهم لیگ دسته اول 
به نقل از سايت فدراس��یون فوتبال برنامه ديدارهای 

هفته 15 لیگ دسته يك به شرح زير است
یکشنبه 93/12/3

نساجی مازندران – ايرانجوان بوشهر 
تربیت نوين يزد – نفت و گاز گچساران 
فجر سپاسی شیراز – شهرداری اردبیل

گیتی پسند اصفهان – مس كرمان 
پارسه تهران – فوالد يزد 

پاس همدان – سیاه جامگان مشهد 
مس رفسنجان – شهرداری بندرعباس

راهیان كرمانشاه – داماش گیالن
آلومینیوم هرمزگان – نیروی زمینی تهران

استقالل اهواز – فوال دنوين اهواز 
صنعت نفت آبادان – شهرداری تبريز

خیرآبادی: آرزویم سرمربیگری
 کشتی فرنگی ایران است

جمش��ید خیرآبادی،س��رمربی تی��م ملی كش��تی فرنگی 
آذربايجان پس از قهرمانی تیم كش��تی فرنگ��ی آذربايجان در 
رقابت های ج��ام جهانی تهران گفت: خیلی خوش��حالم و اين 
شاد ترين لحظه زندگی ام اس��ت. من به خاطر پیروزی بر ايران 
خوشحال نبودم، ولی از كارم راضی بودم كه برنامه ام جواب داد 
و توانستیم مقابل ايران شكست سنگین 8 بر صفر سال گذشته 
را جبران كنیم. همه اين موفقیت ها كار خدا بود و كشتی گیران 
ما زحمت زيادی كشیدند تا بتوانند عنوان قهرمانی جهان را به 

دست بیاورند.
وی سطح مس��ابقات جام جهانی تهران را باال ارزيابی كرد و 
گفت: در 10 دوره ای كه من در اين مس��ابقات شركت داشتم 
هیچ دوره ای مانند اين دوره دارای كیفیت بااليی نبود. واقعا از 
كشتی هايی كه ديدم لذت بردم. سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی 
آذربايجان درباره حمايت تماش��اگران ايران��ی در ديدار فینال 
مقابل روسیه، گفت: دست همه تماش��اگران را می بوسم و به 
ايرانی بودنم افتخار می كنم. به قدری تحت تأثیر قرار گرفتم كه 
موقع زمان دور افتخار گريه ام گرفت.  وی در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا عالقه ای برای به دس��ت گرفتن سمت سرمربیگری تیم 
ملی كشتی فرنگی ايران دارد يا خیر؟ گفت: بزرگ ترين آرزوی 
زندگی من سرمربیگری ايران است. حاضرم به عنوان سرباز اين 
مملكت بدون هیچ چشم داشتی برای ايران كار كنم. البته با تیم 
آذربايجان تا المپیك برزيل قرارداد دارم و اگر مسؤوالن بتوانند 
فدراسیون آذربايجان را راضی كنند حاضرم به ايران بیايم. البته 
افرادی مانند پازاج، ش��ربیانی، بابك و حتی نوربخش كه با من 
حرف نمی زند از بهترين ها هس��تند. من ش��اگرد آنها هستم و 

مقابلشان درس پس داده ام.

مهدی تاج پس از جلسه  ديروز با مسووالن داوری فدراسیون فوتبال، گفت: سازمان لیگ 
روی بحث داوری ها بسیار حساس است. چون در هفته های اخیر اعتراض ها به نحوه قضاوت ها 
بسیار زياد شده بود جلسه ای را با حسین عس��گری و فريدون اصفهانیان برگزار كرديم كه 
خروجی خوبی هم داشت و مشاهده كرديم كه در لیگ يك هم از داوران لیگ برتری استفاده 
می شود و اين جای خوشحالی دارد.اكنون در لیگ دسته اول شرايط بسیار حساسی در باال 
و پايین جدول وجود دارد و بايد در بحث داوری ها دقت ش��ود. موضوع ديگری كه مربوط به 
بحث داوری می شد دستمزد داوران بود كه ما به دنبال اين هستیم پول داوران را فدراسیون 
پرداخت كند و ديگر اين پول از طريق سازمان لیگ پرداخت نشود. پیشنهاد كرديم دستمزد 
داوران تا هفته بیستم برعهده سازمان لیگ باشد و بعد از آن فدراسیون اين موضوع را بپذيرد 

و امیدوارم اين اتفاق بیفتد.
ريیس سازمان لیگ با بیان اينكه مشكل حق پخش تلويزيونی پس از مذاكره وزير ورزش 

و جوانان با رئیس سازمان صدا و سیما حل شده اس��ت، خاطرنشان كرد: جا دارد از محمود 
گودرزی تشكر كنم. در صحبتی كه او با رئیس سازمان صدا و سیما داشته قرار است تا يك 
هفته آينده پول حق پخش تلويزيونی به ما پرداخت شود تا باشگاه ها از شرايط موجود بیرون 

بیايند.
تاج يادآور شد: اكنون شرايط به گونه ای شده كه پرس��پولیس حتی پولی برای میزبانی 
در لیگ قهرمانان آس��یا ندارد. آنها برای رزرو هتل برای تیم خودش��ان و تیم میهمان پولی 
نداشتند كه سازمان لیگ كمك كرد تا پرسپولیسی ها امروز بتوانند هتل بگیرند. حتی باشگاه 
پرسپولیس پولی برای كرايه ماشین نداش��ته تا بازيكنانش را به هتل ببرد كه اين مشكل به 
صورت موقت رفع ش��ده است. امیدوارم با رس��یدن پول حق پخش تلويزيونی مشكل مالی 
باشگاه به صورت كلی رفع ش��ود و طبق مذاكره گودرزی با سرافراز قرار شده اين پول تا 10 

اسفندماه به سازمان لیگ برسد.

به گزارش بانك ورزش، تاج در پاس��خ به اين سوال كه صداوس��یما چقدر بايد بابت حق 
پخش به س��ازمان لیگ پرداخت كند، گفت: اين مبلغ طبق قراردادی ك��ه داريم پرداخت 
خواهد شد. حدود 22.5 میلیارد از صدا و سیما می خواهیم كه بخش اعظمی از اين مبلغ به 

زودی پرداخت می شود.
ريیس س��ازمان لیگ درباره اينكه در خصوص داوری ها و اش��تباهاتی كه به سود برخی 
تیم ها شده گزارشی به دست وزير ورزش رسیده است، عنوان كرد: ممكن است در قضاوت ها 
اشتباهاتی صورت بگیرد كه اين جزيی از كارهای عملیاتی داوری محسوب می شود اما اينكه 
بگويیم چنین اشتباهاتی سازمان يافته است، چنین نیس��ت. گزارش هايی كه به گودرزی 
رسیده به دس��ت ما هم رس��یده كه مثال در 3 بازی آخر يك تیم داوری ها مشكوك به نظر 
می رسد. قرار است داوری بازی اين تیم ها كه 2،3 تیم لیگ دسته اولی و دسته دومی هستند 

بررسی شود و حسین عسگری فیلم ها را مورد بازبینی قرار خواهد داد.

مهدی تاج: پرسپولیسی ها پول هتل و کرایه اتوبوس را هم ندارند

قطبی: توافقم با پرسپولیس فقط برای این فصل است

س�ایت فوتس�ال پلنت 
که فهرست 10 باشگاه برتر 
جهان را اعالم ک�رده بود و 
نام باش�گاه دبی�ری نیز در 
این فهرست دیده می شد، 
دیروز نیز فهرست بهترین 
بازیکنان جهان ک�ه نامزد 
کسب این عنوان هستند را 
اعالم کرد. در این فهرست 
نام علی اصغر حس�ن زاده 
کاپیتان تیم ملی فوتس�ال 
و لژیونر فوتس�ال ایران در 
روس�یه نیز دیده می شود 
ک�ه باید ب�رای کس�ب این 
عنوان با بازیکنان برزیلی، 
پرتغال�ی، روس، ژاپن�ی، 
اس�پانیا و آرژانتین رقابت 

کند.

حسن زاده نامزد کسب عنوان 
بهترین بازیکن فوتسال جهان 
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ریز و درشت از فوتبال ایران
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برنامه   و نتایج
 لیگ برتر فوتبال 

هفته هجدهم
نفت مسجد سلیمان صفر 

– پیكان صفر
گسترش فوالد2 –سايپا3

صبا صفر - پديده خراسان 
صفر

ملوان صفر – تراكتورسازی 
صفر

ذوب آهن1 – پرسپولیس 
صفر

فوالد  خوزستان2 -راه آهن 
صفر

نفت تهران 1- 
استقالل خوزستان1

 – ته��ران2  اس��تقالل 
سپاهان1 

هفته نوزدهم
سايپا صفر – استقالل1

سپاهان1 - نفت تهران1
گس��ترش   – پی��كان1 

فوالد1
نفت مسجد سلیمان 1 – 

صبا صفر
راه آهن صفر - ذوب آهن3

پرسپولیس صفر – ملوان1 
اس��تقالل  خوزستان صفر 

-فوالد  خوزستان 3
تراكتورس��ازی1 - پديده 

خراسان 3

هفته بیستم 
استقالل تهران1 – پیكان 

صفر
نفت تهران3 – سايپا1
ملوان 3- راه آهن صفر

صبا2 – تراكتورسازی3
فوالد  خوزستان – سپاهان

پدي��ده خراس��ان صفر – 
پرسپولیس1

گس��ترش صف��ر - نف��ت 
مسجد سلیمان  صفر

ذوب آهن2 - اس��تقالل 
 خوزس��تان 1

 
  هفته بیست و یکم 

 سايپا 3- فوالد 1
نفت  م.سلیمان1  

تراكتورسازي 2
پرسپولیس صفر-  صباي 

قم صفر
راه آهن1-  پديده صفر

اس��تقالل خوزس��تان1- 
ملوان3 

گس��ترش ف��والد-  صفر 
استقالل صفر

سپاهان1 - ذوب آهن1 
پیكان1 - نفت1 

  هفته بیست دوم 
 جمعه 15 اسفند

اس��تقالل   - پدي��ده  
خوزستان 15:00

صباي قم - راه آهن 15:30
ملوان-  سپاهان 15:30

ذوب آهن-  سايپا 16:30
استقالل-  نفت  م.سلیمان 

17:30
یکشنبه 17 اسفند

نفت ته��ران-  گس��ترش 
فوالد 16:00

فوالد - پیكان 16:30
تراكتورسازي - پرسپولیس 

 16:30
 

استعفای افاضلی از 
عضویت در کمیته فنی 

فدراسیون فوتبال 
هوم��ن افاضل��ی، يكی از 
اعضای كمیته فنی و توسعه 
فدراسیون فوتبال از حضور 
در اين كمیته اس��تعفا كرد.

افاضلی در 2 جلسه اخیر اين 
كمیته ش��ركت نكرده بود تا 
شائبه خداحافظی وی از اين 

كمیته به وجود بیايد.

تمرین پرسپولیس از 
امروز پشت درهای بسته 

تمرين��ات تی��م فوتبال 
پرس��پولیس قب��ل از ديدار 
مقاب��ل لخويا قط��ر از امروز 
پشت درهای بس��ته برگزار 
می ش��ود.با توج��ه ب��ه در 
پیش ب��ودن اين مس��ابقه با 
تصمیم كادرفن��ی تمرينات 
پرس��پولیس ط��ی روزهای 
يك شنبه و دوش��نبه پشت 
درهای بسته برگزار می شود.

افشاگری و هشدار کاپیتان پیشین پرسپولیس
كاپیتان سابق پرسپولیس به حس��ین هدايتی به خاطر تصمیم اخیرش 
درباره باشگاه پرسپولیس هشدار داد.بهروز رهبری فرد كه فعالیت بااليی در 
شبكه های اجتماعی داشته و در روزهای گذشته يكی از حامیان سرسخت 
واگذاری پرس��پولیس به هدايتی بود، در تازه ترين مطل��ب خود به هدايتی 

هشدار داده است.
رهبری فرد با اشاره به اينكه شنیده می ش��ود تا پايان خرداد قرار نیست 
خبری از واگذاری باشد، از نژادفالح به خاطر حضور مقطعی در پرسپولیس و 
همینطور از هدايتی به خاطر اينكه تصمیم دارد دوباره به باشگاه كمك مالی 

كند، گاليه كرده است.
كاپیتان سابق پرس��پولیس اعالم كرده كه نژادفالح برای آوردن برانكو و 
آبروداری در لیگ قهرمانان آسیا از هدايتی درخواست كمك كرده و جالب 
اينكه رهبری فرد افشا كرده كه چندی پیش پرسپولیس با پول هدايتی چند 

بازيكن جذب كرده است.
رهبری فرد از هدايتی خواس��ته برای خريد قطعی پرس��پولیس پا پیش 
بگذارد و حاضر به كمك مقطعی به باش��گاه نش��ود و البت��ه در انتهای متن 
خود نیز به هدايتی هشدار داده اس��ت: »اينم میدونیم مردم عهد اخوتی كه 
سرانجامی نداشته باشه با هیچ كسی نمی بندن حتی اگه اون شخص هدايتی 
لوتیه با معرفت و خوش قلب باشه، دل خوش��ی هم از مسكن های مقطعی 

ندارن چون داره جواب معكوس میده...«

عابدینی: کفاشیان سیاسی شده است و دیگر فوتبالی نیست
امیر عابدينی،عضو هیأت رئیسه س��ازمان لیگ در پاسخ به اين سؤال كه 
اگر مجمع اسفند ماه برگزار نشود چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: بايد مجمع 
فوق العاده فدراس��یون فوتبال در ماه اسفند برگزار ش��ود. اگر نشود بايد به 
صورت كتبی درخواس��ت كرده و ضرب االجل بگذاريم اما ش��ايد هم تعلل 
می كنند تا برخی وارد مجمع شده و برخی از آن خارج شوند. در هر صورت 

كفاشیان ديگر سیاسی شده و فوتبالی نیست.
عابدينی در پاسخ به اين سؤال كه به نظر می رسد با به تعويق انداختن در 
زمان مجمع شايد می خواهند برخی موارد را مشمول مرور زمان كنند گفت: 
شفاف سازی در مورد مس��ائل مالیاتی كه فراموش نمی ش��ود شايد ما آن را 
فراموش كنیم اما اداره مالیات ك��ه آن را فراموش نمی كند و به طور حتم به 

دنبال گزارش های الزم در مورد آن است.
 

بازیکنان دورگه در اردو تیم ملی جوانان
2 بازيكن اوكراينی و اتريشی كه دو رگه هس��تند از عید به تمرينات تیم 
ملی جوانان اضافه می شوند. يكی از اين بازيكنان دارای مادری ايران و بازيكن 

ديگر پدری ايرانی دارد.
 

سلیمان فالح: از تعویضم ناراحت نیستم 
میالد سلیمان فالح،بازيكن تیم فوتبال استقالل در خصوص اينكه خیلی 
زود در بازی با گسترش فوالد تعويض شد و آيا اين مسأله او را دلسرد نكرده 
است گفت: من به نظر مربی احترام می گذارم و اصال دلسرد نشده ام. تعويض 
من كامال تاكتیكی بود چون ما بازی را با سیس��تم 2-4-4 ش��روع كرديم و 
سرمربی تیم وقتی ديد كه فشار از كناره ها زياد شده از مهاجمان كم كرد و 

تغییر سیستم داد.
 وی تأكید كرد: طبیعی اس��ت وقتی من و آقا رضا)عنايتی( داخل زمین 
هس��تیم من تعويض ش��وم چون او از لحاظ بار فنی و روانی كمك حال تیم 
اس��ت.من اصال از تعويضم ناراحت نیس��تم و به نظر آقای قلعه نويی احترام 

می گذارم.
 

لغواردوی استقالل در کیش 
سخنگوی باشگاه استقالل از لغو اردوی اين تیم در جزيره كیش خبر داد. 
سید سعید افجه ای گفت: به دلیل اينكه محل اسكان مناسبی را جهت اردوی 
كیش پیدا نكرديم، اين اردو لغو ش��د. اين درحالی بود كه حتی بلیت های 

پرواز را هم تهیه كرده بوديم.
 

دروازه بان اسلوونیایی راه آهن بازمی گردد
ايگور ننزيچ، دروازه بان اسلوونیايی راه آهن در اين فصل با اين تیم پايتختی 
قرارداد بست و در نیم فصل اول با وحید طالب لو و امیر عابدزاده برای حضور 
در چارچوب دروازه راه آهن رقابت می كرد اما ننزيچ پس از مشكالتی كه برای 
راه آهن به وجود آمد و مس��ؤوالن اين تیم نتوانستند قرارداد بازيكنانشان را 
در نیم فصل پرداخت كنند از اين تیم جدا شد و به كشورش بازگشت.حاال با 
بازگشت فرهاد كاظمی و بهبود شرايط اين تیم قرار شده 30 درصد از قرارداد 

ننزيچ پرداخت شود تا اين دروازه بان به تمرينات راه آهن بازگردد.
 

تکلیف سردار آزمون در ترکیه مشخص می شود
سردار آزمون مورد توجه تیم روستوف قرار گرفته و اين باشگاه روسیه ای 
درخواست كرده مهاجم ايرانی روبین كازان را تا پايان فصل به صورت قرضی 
جذب كند. آزمون هم روند مذاكرات را به مديربرنامه هايش س��پرده است. 
مديربرنامه های آزمون روز جمعه راهی تركیه ش��د تا با مس��ؤوالن باشگاه 
روبین كازان كه اكن��ون به دلی��ل اردوی میان فصل در اين كش��ور حضور 
دارند، مذاكره كند. قرار اس��ت مذاكرات انجام ش��ود ت��ا در صورت موافقت 
روبین كازانی ها آزمون راهی روستوف شود. اگر هم توافقی صورت نگیرد اين 

بازيكن تا پايان فصل در تیمش خواهد ماند و سپس به تیم ديگری می رود.
 

پیشنهاد ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیونی مالک ملوان به کریمی 
سیروس محجوب،مالك باشگاه ملوان برای تمديد قرارداد 3 ساله فیروز 
كريمی پیشنهاد 3 میلیارد و 750 میلیون تومانی به او داده است كه در نوع 
خود قرارداد س��نگینی به حس��اب می آيد. صحبت هايی كه مالك باشگاه با 
كريمی انجام داده به پیروزی های اخیر ملوان ارتباطی ندارد و اين مذاكره به 

حدود يك ماه قبل بازمی گردد.
مالك باش��گاه ملوان به كريمی گفته در صورت كس��ب سهمیه آسیايی 
در س��ال اول يا دوم، پاداش 700 میلیون تومانی ب��رای وی در نظر گرفته و 
اگر بتواند ملوان را در برنامه 3 ساله قهرمان كند، اين پاداش به يك میلیارد 

خواهد رسید.

پیام یونس�ی پور: حمید درخش��ان به آخرين تارهای باقی 
مانده از انتهای ريسمان چنگ می زند تا به هر قیمتی كه شده در 
پرسپولیسی بمانده كه يك عمر كلبه آمال و آرزوهايش بود. يك 
روز از اما و اگرها در مورد قیمت قراردادش حرف می زند، به دايی 
كنايه ای می اندازد ك��ه اگر قراردادش حدود به س��ه میلیارد بود، 
كس��ی نمی توانس��ت او را اخراج كند. بار ديگر با نژادفالح عكس 
يادگاری می اندازد و ي��ك روز هم در كنفرانس خبری، مقابل تك 
تك گزينه های سرمربیگری كه به عنوان آلترناتیو برايش تعیین 
شده اند، می ايستد. اما درخشان انگار نه طناب محكمی در دست 

دارد و نه دستی قوی برای نگه داشتن خودش.
درخشان راه را گم كرده. نه می بیند و نه می شنود. خبرهايی از 
حضور برانكو در تهران می رسد و البته در سويی ديگر می شنويم 
كه قطبی هم چراغ سبز نشان داده. اين كه وزارت ورزش و جوانان 
چگونه حاضر ش��ده برای يك فص��ل، هزينه ای بی��ش از دو برابر 
آنچه خرج كارلوس كی روش در فدراس��یون فوتبال ش��ده، برای 
پرسپولیس بپردازد و بعد سرش را باال بگیرد و از آن هم دفاع كند، 
جالب توجه اس��ت. وزارت ورزش، رحیمی را عزل كرد، سیاس��ی 

را در حبس ديد، برای دايی و دس��تیارانش غرامتی بیش از س��ه 
میلیارد تومان هزينه روی دست دولت گذاشت، حمید درخشان 
را آورد و ق��راردادی جديد برای او و دس��تیارانش در نظر گرفت و 
البته بازيكنانی جديد در نیم فصل را در كارتابل هزينه های باشگاه 
ديد! وزارت ورزش حاال برای آوردن برانكو اول بايد مالیات معوقه و 
جريمه حاصله اش به قیمت بیش از 730 میلیون تومان را بپردازد 
)كه خود وزارت هم دقیقاً بايد اين رقم را بپردازد( و بعد تازه بر سر 
قیمتش برای 1/5فصل كه رقمی بیش از دو میلیارد تومان خواهد 
بود، چانه زنی كند.  تمام اين مجموعه هزينه ها رقمی بیش از دو 
برابر قرارداد كی روش با فدراسیون فوتبال می شود. اينها به كنار و 
آمدن نژادفالح در سويی ديگر. مديری كه دقیقا نمی داند در ادبیات 

محاوره ای خود هم چه می گويد!
وقتی حمید درخش��ان س��عی می كند كه خ��ودش را در هر 
كنفرانس خبری ب��ه نژادفالح اثب��ات كند و او را ب��رای ماندنش 
متقاعد كند، در موردش ترديد می كنیم. آيا سرمربی پرسپولیس، 
مصاحبه های سرپرست تازه وارد باشگاه را نديده؟! نژادفالح مدعی 
شده، برای سرمربیگری پرسپولیس با برانكو ايوانكوويچ و افشین 

قطبی به توافق نهايی دس��ت يافته! عجیب نیس��ت؟ مردی كه با 
سودای مديريت بر پرسپولیس وارد باشگاه شده است، ادعا می كند 
با دو مربی به توافق نهايی رسیده. هم برانكو و هم قطبی! يعنی دو 
سرمربی با هم روی نیمكت پرسپولیس خواهند نشست. درخشان 
برای ماندن در چه مجموعه ای دست و پا می زند؟ پرسپولیسی كه 
مديرش با دو مربی وارد مذاكره می ش��ود، هر دو را در يك اولويت 
قرار می دهد و با هر دو هم به توافق نهايی می رسد. بعد قرار است 

چگونه يكی را قبول كند و ديگری را كنار بگذارد؟
نتیجه باشگاهی كه نه هیأت مديره درس��تی دارد و نه وزارت 
ورزش با پش��توانه فكر و تعق��ل و تجربه براي��ش تصمیم گیری 
می كند، همین مجموع��ه زيانده و ضررآفرينی می ش��ود كه يك 
پیروزی اش پس از پنج بازی شبیه به يك معجزه می ماند. تیمی 
كه در گذشته ای حدود يك و نیم دهه قبل، در هر 10 بازی يكی را 
می باخت، حاال هر پنج بازی يكی را می برد و البته وزارت ورزش به 

عنوان متولی اش، هر بار انتخابی فاجعه بارتر از قبل برايش دارد.
درخشان باز هم برای ماندن در اين تیم و نابود كردن گذشته و 

آينده اش تالش می كند.

توافق همزمان با برانکو و قطبی
پرسپولیس دو برابر کی روش هزینه داشت!

افشین قطبی از توافق اولیه با پرسپولیس برای بازی های 
باقیمانده لیگ و لیگ قهرمانان آس��یا خبر داد و گفت: يك 
پرسپولیسی ام و آرزوی موفقیت تیمم را دارم، چه با قطبی و 

چه با درخشان يا برانكو ايوانكوويچ.
    تا آخرین لحظه از حمید درخشان حمایت شود

س��رمربی اس��بق پرس��پولیس ابت��دا درب��اره توافق با 
پرسپولیسی ها اظهار كرد: فكر می كنم شرايطی كه درباره 
موضوع تغییر سرمربی پرسپولیس ايجاد شده، به هیچ وجه 
زيبنده اين باشگاه و هوادارانش نیست. معتقدم باشگاه بهتر 
اس��ت تا آخرين لحظه تصمیم قطعی ، از حمید درخشان و 
س��اير اعضای كادر فنی اين تیم حمايت كنن��د تا آنها هم 
بتوانند عملك��رد و نتايج خوب��ی را برای اي��ن تیم بر جای 

بگذارند.
    از برخورد آقایان در زمانی که سرمربی تیم ملی 

بودم ناراحتم
سرمربی پیش��ین تیم ايران با انتقاد از شرايط مشابهی 
كه زمان سرمربیگری اش در تیم ملی برای او وجود داشته 
است، افزود: بخاطر دارم زمانی كه سرمربی تیم ايران بودم، 
آقايان با مربیان مختلف مذاكره می كردند و شرايط برای من 
كه هنوز سرمربی تیم بودم اصال مساعد نبود! وقتی خودم 
آن وضعیت را درك كردم و ناراضی ب��ودم چطور می توانم 
مشابه آن را برای حمید درخشان بخواهم؟! از آن برخوردها 
ناراحتم و هیچ وقت نمی خواهم ب��رای همكارم هم وجود 
داشته باشد؛ ضمن اينكه پرس��پولیس هم ممكن است از 

چنین وضعیتی متضرر شود.
    پرسپولیس بهتر است رفتار حرفه ای تر داشته 

باشد
قطبی با بیان اينك��ه انتظار رفتار حرفه ای تر از س��وی 
باش��گاه پرس��پولیس دارد، تصريح ك��رد: از طريق مهدی 
حاج باقر مدير برنامه هايم مذاكره ای با باشگاه پرسپولیس 
شده اس��ت و من هم پذيرفتم اگر روزی بتوانم به اين تیم 
خدمت كنم، بخاطر هواداران با كم��ال میل آن را بپذيرم؛ 
نهايتا برای حض��ور در اين تیم اع��الم آمادگی كردم. فقط 

فرصت زياد نیس��ت و با نزديك ش��دن به بازی های لیگ 
قهرمانان آس��یا انتظار می رود باشگاه پرسپولیس بخاطر از 
دست نرفتن زمان، اگر تصمیم نهايی اش را گرفته حرفه ای 

تر عمل كند.
    توافقم با پرسپولیس برای این فصل و آسیاست 

نه فصل آینده
سرمربی اسبق پرسپولیس در پاسخ به اينكه توافق شما 
با اين باش��گاه برای عقد قرارداد چندس��اله است، به ايسنا 
گفت: مذاك��ره و توافق صرفا برای بازی ه��ای باقیمانده از 
لیگ برتر و همینطور مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست. ما 
توافقی برای فصل آينده نكرديم و اگر اين همكاری ش��كل 
گرفت، در انتهای فصل می توانیم برای آينده مذاكره كرده 

و تصمیم  بگیريم.
    موفقی�ت پرس�پولیس را می خواه�م حتی با 

درخشان یا برانکو
وی همچنین در واكنش به اينكه برانكو ايوانكوويچ هم به 

نوعی يكی از رقبای شما به حساب می آيد، اظهار كرد: من 
يكی از هواداران پرسپولیس هستم و مربیگری ام در ايران 
را هم از اين تیم آغاز كردم. افشین قطبی از پرسپولیس به 
تیم ملی رفت و همیشه خودش را يك پرسپولیسی می داند. 
طبیعت��ا موفقیت تیم��م را می خواهم. اگر پرس��پولیس با 
درخشان يا برانكو می تواند موفق باشد، شك نكنید موافق 
اين تصمیم هستم. من آرزوی سربلندی اين تیم را دارم چه 
با قطبی باشد و چه با هر مربی ديگری، بنابراين نگاهم به اين 

مساله از زاويه يك هوادار است.
تصمیم و زمان دست مسووالن پرسپولیس است

قطبی در پايان در پاسخ به اينكه فكر می كنید چه زمانی 
تكلیف اين موضوع مشخص می ش��ود نیز گفت: همانطور 
كه گفتم مذاكرات مدير عامل باش��گاه با مدير برنامه های 
من انجام شده و به توافق اولیه هم رسیده ايم؛ ديگر تصمیم 
و زمان دست آنهاس��ت كه بايد ديد چه برنامه ای برای آن 

دارند.

علیرضا مرزبان س��رمربي پديده اعتق��اد دارد بحران 
هايي كه در اين تیم وجود داشت از لحاظ روحي و رواني 
روي اين تیم تاثیر گ��ذار بوده.با هم حرفهای او با ورزش 

سه را می خوانیم
    دو بازیک�ن خارج�ی پدیده ای�ران را ترک 

کردند
قبل از اينكه در مورد بازی صحب��ت كنم بايد بگويم 
متاسفانه دو بازيكن خارجی ما كه در اين فصل از بهترين 
بك های وسط بودند به خاطر مشكالت مالی ايران را ترك 
كردند. آنها اعالم كردند كه به ايران برنمی گردند. ايگور 
پراهیچ و میالن يوانوويچ برای تیم ما خیلی مثمر مثمر 

بودند اما ديگر اين دو بازيكن را در اختیار نداريم.
    بازیکنان جدید پرداختی نداشتند

به هر حال شرايط نا امن مالی روی تیم تاثیر گذاشته و 
كیفیت كاری تیم را پائین آورده. بازيكنان هم می خواهند 
به پول شان برسند و متاس��فانه با وجود چك هايی كه 
داديم هنوز مش��كالت مالی وجود دارد. در جلس��ه ای 
كه داشتیم قرار شد باشگاه پرداختی هايی داشته باشد 
تا بازيكنان بتوانند با آرامش بیش��تری ب��ازی كنند.ما 
می خواهیم نماينده بزرگی برای ش��هر مشهد باشیم اما 
اين مس��ائل روی ضمیر ناخودآگاه بازيكنان تاثیر گذار 
است. در نیم فصل دوم بازيكنانی به تیم آمدند كه به تیم 
كمك كنند حتی دو نفر از اين بازيكنان خودش��ان پول 
رضايتنامه شان را دادند اما هنوز هیچ پرداختی نداشتند. 

در واقع بازيكنان جديد هیچ پرداختی نداشته اند.
     برای بحران راه حل داریم

ما برای رهايی از بحران راه حل های طبیعی و خوبی 
داريم و مجموعه باشگاه هم تالش شان را می كنند. من 

افتخار می كنم در اين تیم حض��ور دارم و بازيكنان هم 
همین حس را دارند. بازيكنان جايگزين هم به جای اين 
دو بازيكن خارجی خوب كار كردن��د و در آينده نتیجه 

خواهیم گرفتم.
    بازیکنان پدیده با غیرت بازی می کنند

ما مش��كالت مالی را داريم اما بايد در ادامه راه موفق 
باش��یم.ما هدفمند كار می كنیم و اجازه نمی دهیم در 
ادامه راه اين مسائل حاشیه ای به تیم ضربه بزند. بازيكنان 
ما غیرت دارند و به همین دلیل در بازی های آينده از جان 
مايه می گذارند تا تیم نتیجه بگیرد. به هر حال در 2 هفته 
گذشته تیم بحران داشت و اين مسائل خیلی انرژی از تیم 

گرفت اما بايد به شرايط عادی برگرديم و نتیجه بگیريم. 
مطمئن باشید باز همان پديده را خواهد ديد.

    این شکست را به فال نیک می گیریم
در بازی با راه آهن يك گل ديرهنگام خورديم اما باز 
هم می توانس��تیم گل بزنیم و غالمی يك موقعیت صد 
درصدی را از فاصله كمی بی��رون زد. غريبی هم فرصت 
داشت و حتی ش��انس بزرگی برای مساوی كردن بازی 
داش��تیم اما اين اتفاق نیفتاد. من اين شكست را به فال 
نیك می گیرم و اين ضربه بزرگ باعث ش��د بیدار شويم 
و زنگ ها برای ما به ص��دا در آمد و اجازه نمی دهیم اين 

مسائل به ما ضربه بزند.

قطبی: توافقم با پرسپولیس فقط برای این فصل است

بازیکنان من غیرت دارند

مرزبان: دو خارجی پدیده ایران را ترک کردند

هفته بیست وسوم لیگ 
برتر فوتسال

فینال 
زودهنگام در 
تهران

بعد از هفته ای پرتنش )به واس��طه داربی تبري��ز و اعتصاب داوران( 
كه لیگ برتر فوتس��ال در هفته بیست و دوم پشت س��ر گذاشت، هفته 
بیست وس��وم عصر امروز در ش��هرهای مختلف پیگیری خواهد شد كه 
می توان ديدار تأسیسات دريايی و گیتی پس��ند را حساس ترين مسابقه 
اين هفته عنوان كرد. مسابقه ای كه بین تیم های اول و دوم جدول برگزار 
می شود و برنده تا حدود بسیار زيادی می تواند به قهرمانی امیدوار باشد، 
گرچه بعد از رقابت های اين هفته، همچن��ان 3 هفته ديگر تا اتمام لیگ 
93 راه خواهد بود. تأسیسات و گیتی پسند تقريبا با تمام توان شان و بدون 

محروم و مصدوم رودرروی هم قرار می گیرند.
مس س��ونگون بع��د از باخت در درب��ی تبريز، در قرچ��ك به مصاف 
منصوری می رود و حفاری نی��ز میهمان پاياس��ازه ای خواهد بود كه در 

آستانه سقوط به لیگ دسته پايین تر است.

دبیری با ش��هروند مصاف خواه��د داد و ماهان تندي��س نیز پذيرای 
مقاومت البرز خواهد بود.

میثاق تهران نیز در تهران از فرش آرای مشهد  میزبانی خواهد نمود.
برنامه بازی های هفته به اين شرح است:

 یکشنبه، 3 اسفند
     تاسیسات دريايی تهران - گیتی پسند اصفهان

     منصوری قرچك - مس سونگون
     پاياسازه تبريز - حفاری اهواز 
     شهروند ساری - دبیری تبريز

     میثاق تهران - فرش آرای مشهد
     ماهان تنديس قم - مقاومت البرز
     فردوسی مشهد - شهرداری ساوه



پیش از بازی این هفته 
در لیگ قهرمانان

پیگرینی: 
بهترین کار 
فکرنکردن به 
بارساست

مانوئل پیگرينی قبل از بازی اين هفته تیمش با بارسلونا 
به اين تیم فكر نمی كند. او در كنفرانس خبری ديروز گفت 
كه می خواهد تیمش به طور كام��ل روی لیگ برتر تمركز 
داش��ته باشد.منچسترس��یتی ش��نبه مقابل نیوكاسل قرار 
گرفت و مربی ش��یلیايی در مورد اختالف هف��ت امتیازی 
تیمش با چلسی پیش از شروع رقابتهای اين هفته لیگ برتر 
گفت:” من خیل��ی به امتیازها فكر نمی كنم. ما قباًل نش��ان 
داده ايم كه صدرنشینی قابل تغییر است.  تقريباً در شرايط 
امتیازی يكس��انی با س��ال گذش��ته قرار داري��م و هنوز 
چیزی معلوم نیس��ت.” او در مورد توره گفت:” بازگشت 
او از جام ملتهای آفريق��ا خبر  خوبی برای تیم ماس��ت. 
برای اينكه او يك رهبر واقعی و يكی از بازيكنان كلیدی 

تیم ما محسوب می شود. توره برای تیم ما اهمیت زيادی 
دارد، ولی بايد ياد بگیريم بدون او هم بازی كنیم.” او در 
مورد خريد بونی گفت:” ما به او نیاز داشتیم. مصدومیت 
های زيادی در خط حمله ب��رای تیم ما ايجاد ش��د و به 
بازيكنی با خصوصیات او احتیاج داش��تیم. او سبك بازی 
متفاوتی نس��بت به نگردو دارد، ولی از جهاتی ش��بیه به 
هم بازی می كنند. بونی تجربه بازی در لیگ برتر دارد و 
مطمئناً حضورش در تیم مؤثر است. دمیچلیس هم جزو 

بازيكنان كلیدی اس��ت.
 او تجربه زيادی كس��ب كرده و يكی از رهبران خط دفاعی 
تیم ماست. اينكه دمیچلیس با تیم قرارداد دايمی امضا كند، 

برای ما اهمیت زيادی دارد.”
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فوتبال در جهان

 

۳
قدس ورزشی

فن خال و رد پیشنهاد 
بازگشت رونالدو 

دورو روزنامه نگار اسپانیايی 
مدعی شد ژرژ مندس، مدير 
برنامه مش��هور كريس��تیانو 
رونالدو، ماه گذش��ته پروازی 
ب��ه منچس��تر داش��ته و ب��ا 
استعدادياب ارش��د يونايتد، 
مارتی��ن فرگوس��ن )ب��رادر 
سرالكس(، ديدار كرده است. 
دورو ادعا كرد مندس پیشنهاد 
بازگشت كريس را به فرگوسن 
داده، ولی وقتی اين مساله به 
گوش لوئی فن خال رس��یده، 
او با گفت��ن اينك��ه رونالدو را 
نمی خواهد، پیش��نهاد را رد 
كرده است. شايعات بازگشت 
برنده 3 ب��اره جايزه توپ طال 
به اولدتراف��ورد، همواره نقل 
محاف��ل فوتبالی اروپ��ا بوده 
و طرف��داران منچس��تر برای 
نشان دادن عالقه قلبی شان 
به رونالدو، در ماه س��پتامبر با 
اجاره هواپیماي��ی، پیغام ‘به 
خانه برگرد’ را در يكی از بازی 
های رئال مادريد، به نمايش 
درآوردن��د. با اين ح��ال، اين 
صحبت ها در م��اه های اخیر 
كمتر ش��ده بود كه اكنون با 
صحبت های دورو، دوباره به 

سر زبان ها خواهد افتاد.

اتلتیکو و سیمئونه در 
آستانه قراردادی ۷ ساله

باش��گاه اتلتیكو مادريد در 
حال برنامه ري��زی برای ارائه 
كردن ي��ك قرارداد 7 س��اله 
شگفت انگیز به ال چولو است. 
طبق گزارش نش��ريه آس به 
همین منظ��ور خواهر ديه گو 
س��یمئونه، ناتالیا س��یمئونه 
كه مدير برنامه های اوس��ت ، 
مذاكرات را با مديران اتلتیكو 
آغاز كرده  و اين باشگاه قصد 
دارد تا س��یمئونه را به الكس 
فرگوس��ن اين باشگاه تبديل 
كند. البته جزئیات مربوط به 
اين گفت وگوها هنوز منتشر 

نشده اند.

ماسکرانو: آگوئرو قابل 
مقایسه با مسی نیست

خاوي��ر ماس��كرانو، مدافع 
بارس��لونا معتق��د اس��ت كه 
نمي توان س��رخیو آگوئرو را 
با لیونل مس��ي مقايسه كرد. 
مسی در طول هفته های اخیر 
عملكرد بسیار خوبی داشته و 
تاثیر زي��ادی در 11 پیروزی 
پیاپی بارس��ا پس از شكست 
1-0 مقابل سوسیداد داشته 
اس��ت. آگوئ��رو كه دوس��ت 
نزديك مسی اس��ت، روز سه 
ش��نبه در ديدار سیتی مقابل 
بارسا، به مصاف هم وطن خود 
خواهد رفت و ماسكرانو معتقد 
اس��ت كه قهرمان لیگ برتر، 
بازيكنی در حد و اندازه های 
مسی ندارد. او گفت:” آگوئرو و 
مسی هر دو خیلی با استعداد 
هستند. آگوئرو بازيكن بسیار 
خوبی است و سرعت فوق العاده 
ای در فضاهای كوچ دارد و در 
يك به يك ها استثنايی است. 
مهار او كار خیلی سختی است 
ولی هیچ كس قابل مقايسه با 
مسی نیس��ت زيرا او بهترين 
اس��ت و بازيكنی در سطح او 

وجود ندارد.”

پسر مسی عامل ماندگاری 
پدر در کاتالونیا

مسی در مصاحبه با راديو 
كاتالونی��ا گفت پس��رش به 
مقدار قابل توجهی در مسائل 
فوتبال حرف��ه ای اش اثرگذار 
است. به نقل از راديو كاتالونیا، 
لیونل مسی ستاره آرژانتینی 
بارسلونا اعالم كرد كه شواهد 
واضحی مبن��ی بر تصمیمش 
برای ماندن با باشگاه كاتالونیا 
برای مدت طوالن��ی دارد. او 
گف��ت ك��ه در مق��دار قابل 
توجهی از مناس��بات فوتبالی 
اش، پس��رش اثرگذار اس��ت.  
لیونل مسی مهاجم 28 ساله 
بارسلونا پول ساز ترين بازيكن 
تاريخ فوتبال است. دارايی او 
بالغ بر معادل دويست میلیارد 

تومان برآورد می شود.

 اس�ماعیل زاده: يوونتوس می توانس��ت در بازی با 
آتاالنتا ي��ك فاجعه بدتر از آنچه مقابل چزنا ديده ش��ده 
بود، رقم زند، ولی در نهايت به لطف گل تماش��ايی و به 
يادماندنی پیرلو حريفش را در خانه شكست داد تا با يك 
بازی بیش��تر از رم با اختالف 10 امتیاز در صدر جدول 
ايتالیا تكیه زند. پیرلو با تكنیك خاص خود تأثیر خاصی 
روی توپ گذاشته و البته گل او سرنوش��ت اين بازی را 
عوض كرد. او در 36 س��الگی مثل هر بازيكن ديگری در 
اين سن و سال شك و ش��بهاتی در ذهن منتقدان ايجاد 
می كنند. گاهی به نظر می آيد كه او خسته می شود و زمان 
نیمكت نشین كردن او در بیشتر بازی ها فرا رسیده ولی 
وقتی پیرلو گل می زند، تیم نفس راحتی می كشد. او يك 
بازيكن خارق العاده اس��ت و آلگری هم اين را می داند و 
نمی خواهد تحت هیچ شرايطی از به كار  گیری او در زمین 

منصرف شود. بعد از بازی با آتاالنتا كه البته بازی خیلی 
خاص و خوبی نبود، يووه حاال برای بازی لیگ قهرمانان 
اين هفته با دورتموند فرصت كاف��ی دارد. بینكونری در 

شرايط خوبی به سر می برند، ولی ش��ايد بازی با آتاالنتا 
نبردی نبود كه آنها همه ت��وان خود را به معرض نمايش 
بگذارند. پوگبا از وقتی ك��ه در مورد ارزش 100 میلیون 
يورويی او حرف زده ، كار خاصی در زمین نمی كند. كل 
تیم افت محسوسی به هفته های قبل كرده و خودآلگری 
هم متوجه اين قضیه ش��ده واز كوره در رفتن های او در 
كنفرانس خبری هم تا حدی نگران كننده است. مشكل 
يووه اينجاست كه دورتموند هم بتدريج به فرم ايده آل 
خود بازگش��ته و پیروزی اخیر مقابل اشتوتگارت زنگ 
خطر را برای بینكونری به صدا درآورده است. اين سومین 
پیروزی پیاپی زردپوشان در بوندس��لیگا بود. تیمی كه 
نیم فصل اول يك كابوس به تمام معنا بود، حاال بتدريج 
درحال اوج گیری است و اين اوج گیری در بدترين زمان 

ممكن برای يووه اتفاق افتاده است.

با وجود ادامه شاهکارهای پیرلو
یووه نگران دورتموند آماده

ادامه جنجال بر سر حرف های اخیر ساکی

ماجرا به آنچلوتی و فاشیسم کشیده شد!
بعد از اينكه كارلو آنچلوتی در حمايت از اريگو ساكی كه برای وضعیت فعلی 
فوتبال ايتالیا ابراز نگرانی كرده بود، حرف زد حاال او به سوژه اصلی نشريات 

ايتالیايی تبديل شده و انتقادهای تندی از كارلتو صورت گرفته است. 
آنچلوتی بعد از بازی رئال و ش��الكه در حمايت از ساكی جمله “ دشمنان 
زياد، افتخار زياد” را به زبان آورده بود كه از نگاه خیلی ها يكی از ش��عارهای 
معروف دوران فاشیس��م بوده و به همین خاطر انتقادهای زيادی را به جان 
خريد. اما مربی رئال در گفت وگوی اخیرش با گاتزتا دلوسپرت توضیحاتی در 
اين زمینه ارايه كرد و گفت:” در جمل��ه ای كه به زبان آوردم هیچ چیزی كه 
به آرمان های فاشیسم و شخصیت هايی همچون موسولینی نزديك باشد ، 

وجود نداشته است. 
من همیشه گفته ام كه اين جمله ژولیوس سزار بوده و تأكید می كنم كه 
به هیچ وجه ارزش های فاشیسم را تأيید نمی كنم. فقط می خواستم با ساكی 
ابراز همدردی كرده باشم.” س��اكی اخیراً به دلیل اينكه گفته بود بازيكنان 
سیاه پوست زيادی در تیمهای پايه فوتبال باش��گاهی ايتالیا حضور دارند با 
انتقادهای شديد روبه رو شده بود. او تأكید كرده كه حرف هايش به هیچ وجه 
جنبه نژادپرستی نداشته اند و او صرفاً می خواس��ته در مورد از دست رفتن 

هويت ملی ايتالیا هشدار دهد.

لیست خرید رئال در تابستان 
رئال مادريد برای خريد در تابستان 2015 گزينه های مختلفی را زير نظر 
دارد ، از پوگبا و رويس برای خط هافب��ك گرفته تا دروازه بان هايی نظیر ده 

خیا و كاسیا.
هر چند كه هنوز چندين ماه تا آغاز تابستان باقی مانده است اما شايعات 
زيادی در مورد رئال مادريد وجود  دارد. نگاهی داريم به لیست خريد احتمالی 

رئال مادريد در تابستان.
 پل پوگبا: هافبك فرانسوی در حال حاضر يكی از بازيكنانی است كه حرف 
و حديث ها در مورد رس��یدنش به توپ طال در آينده خیلی زياد است. اين 
بازيكن ستاره امسال يووه بوده است و وكیلش بارها تايید كرده است كه به 
احتمال فراوان در تابس��تان از تورين جدا می شود. رئال يكی از جدی ترين 
مشتريان اوست اما بايد برای خريدنش با باشگاه های متمول نظیر سیتی و 

پی اس جی رقابت كند.
دانیلو: مدافع راست برزيلی پورتو  نگاه رئال را به خود جلب كرده است و 
سران باشگاه می خواهند او را جايگزين آربلوا كنند. در نقطه مقابل بارسا به 
او به چشم جايگزين دنی آلوس نگاه می كند و امیدوار است كه رفاقت وی با 

نیمار كارساز شود.
گايا: رئال مادريد به صورت جدی خريد مدافع چپ 19 ساله والنسیا را زير 
نظر دارد. سران باشگاه والنسیا سخت در تالش هستند تا قرارداد او را تمديد 

كنند اما رئال هم  او را به صورت جدی می خواهد.
رويس: هر چند كه قرارداد رويس با دورتموند اخیرا تمديد شده است اما 
گفته می شود كه تمديد قرارداد هم اثری در جدايی احتمالی وی در تابستان 

نخواهد داشت و او به زودی راهی برنابئو می شود.
 الپورته: هر چند كه رئال در حال حاضر با حضور په په ، راموس و واران با 
ترافیك در خط دفاعی مواجه است اما الپورته، مدافع 19 ساله فرانسوی يكی 
از اهداف آنهاست. رقم فسخ قرارداد وی 42 میلیون يوروست و رابطه رئال با 

اتلتیكو خوب است.
ده خی��ا:  دروازه ب��ان يونايتد يكی از گزين��ه های رئال برای جانش��ینی 
كاسیاس در آينده است. بازيكن سابق اتلتیكو قراردادش را با شیاطین سرخ 
تمديد نكرده است. در صورتی كه كاسیاس بخواهد جدا شود او اصلی ترين 

جايگزينش خواهد بود.
كیكو كاسیا: رئال مادريد می تواند او را با 10 میلیون يورو بخرد. اين دروازه 
بان  در آكادمی رئال رشد كرده است و عملكرد خوبی در والنسیا از خود نشان 

داده است. رئال مادريد شرايطش را با دقت زير نظر دارد.

موناکو عالقمند به شکار لوکاس دینیه 
 براساس گزارش روزنامه اكیپ، موناكويی ها به استخدام »لوكاس دينیه« 
هم اكنون تمايل پیدا كرده اند. باش��گاه فرانس��وی با آگاهی از اين نكته كه 
»الوين كورزاوا« در پايان فصل رهسپار تیمی ديگر خواهد شد،  به فكر انتخاب 

جانشین برای وی هستند.
 براين اساس نام دينیه 21 ساله كه با پاری سن ژرمن تا سال 2018 قرارداد 

دارد   را به عنوان گزينه خريد و جانشینی منظور كرده اند.
با توجه به اين كه دينیه از كم بازی كردن در تیم پاريس��ی در چند وقت 
اخیر اظهار ناراحتی كرده،  به نظر می رس��د ش��انس حضورش برای انتقال 

افزايش يابد.

 آرسنال رقیب جدی بارسلونا برای به خدمت گیری الرس بن در
چند روز بعد از آنكه اعالم ش��د تیم بارس��لونا می خواهد تابستان آينده 
»الرس بن در« ستاره 25 س��اله لوركوزنی را به خدمت بگیرد، گزارش شد 
آرسنال نیز رقیب كاتاالن ها در اين مورد شده است. براساس گزارش روزنامه 
ديلی استار،  آرسن ونگر، سرمربی توپچی های لندن پیشنهاد خريد بازيكن 

تیم ملی آلمان را مطرح كرده است.
بن در با باير تا س��ال 2019 قرارداد دارد اما طبق اين گزارش س��رمربی 
فرانسوی آرسنال می كوشد بن در را به مجموعه نفرات كادر تیم خود اضافه 

كند.

پوگبا برای رئال ۱۰۰ میلیون یورو آب می خورد
باشگاه رئال مادريد برای خريد ستاره فرانسوی يوونتوس بايد 100 میلیون 
يورو هزينه كند. مدير برنامه های پل پوگبا به نشريه ماركا اسپانیا گفته كه اگر 
رئالی ها قصد خريد اين بازيكن را دارند، ابتدا بايد با او تماس بگیرند و مبلغ 

انتقال ملی پوش فرانسه نیز 100 میلیون يورو است.
مینو رايوال در اين باره اظهار داش��ت: اگر رئال مادري��د می خواهد پوگبا 
را بخرد و يا هر كاری در اين زمین��ه دارد، ابتدا بايد با من تماس بگیرد. رئال 
باشگاه خطرناكی است. فشاری كه او به بازيكنان می آورد می تواند يك بازيكن 
را بسوزاند! پوگبا اما برای همه چیز آماده است. او تمركز بااليی روی فوتبال و 
زندگی خودش دارد. هیچ چیز برای او دور از دسترس نیست. بايد بگويم كه 

مبلغ انتقال او 100 میلیون يورو است.
در اين میان، نش��ريه آس نیز اعالم كرده اگر رئال مادريد به دنبال خريد 
پوگبا برود، بدون شك گرت بیل را می فروشد. اين اتفاق می تواند به حضور 

بیل در منچستريونايتد كمك كند.

 چیرو ايموبیله روزهای سختی را در دورتموند سپری 
می كند. درجريان پیروزی اين تیم مقابل اش��توتگارت، 
مهاجم ايتالیايی صرفاً نظاره گیر پیروزی خارج از خانه 
ش��اگردان كلوپ بود. او در گفت وگوي��ی اختصاصی با 
گاتزتادلوسپرت از شرايط سخت تطبیق يافتن با فرهنگ 
و فوتبال آلمان حرف زده و البته گفته كه بر اين شرايط 
غلبه می كند. سرماخوردگی او در روزهای اخیر به بدتر 
شدن ش��رايط او در تیم دامن زده و حاال ايموبیله از نظر 
روانی و ذهنی هم حال و روز خوشی ندارد؛ حتی اين تب 
شديد ممكن است حضور او در بازی س��ه شنبه مقابل 
يوونتوس در تورين را هم به خطر بین��دازد؛ نبردی كه 
حضور در آن برای ايموبیل��ه از اهمیت زيادی برخوردار 
بوده و او انگیزه های زيادی برای حضور در اين بازی دارد.  
ايموبیله در چمپیونزلیگ بهترين روزهای حضورش در 
دورتموند را تجربه كرده اس��ت، ولی تع��داد گلهای زده 
او در اين مدت برای دورتموند به ح��دی كم بوده اند كه 
برای مهاجمی كه تابس��تان با هجده و نیم میلیون يورو 
از تورينو به تیم آلمانی پیوس��ته، بیالن ضعیفی اس��ت. 
ايموبیله در واقع برای اينكه جای لواندوفسكی را در خط 
حمله دورتموند پر كند به اين تیم آمد. مهاجم لهستانی 
در دورتموند هنوز حامیان زيادی دارد. او در اولین فصل 
خود در بوندس��لیگا در 33 بازی لیگ 7 گل زده بود. اين 
مقايسه ها كار ايموبیله را در دورتموند سخت كرده اند.” 
مردم چیزی كه می خواهند را به ياد می آورند و تقريباً هم 
خاطرات آنها مربوط به چیزهای اخیر است. لواندوفسكی 
بعد از اولین فصل در اين تیم گلهای زيادی زد و جام های 
زيادی فتح كرد و خاطره خوبی از خود برجای گذاشت.
نمی دانم من هم چنین موقعیتی را به دست می آورم يا 

نه.”
 از حرف زدن ايموبیله معلوم است كه او انگیزه چندانی 

ندارد، ولی هنوز خودش را شكست خورده نمی پندارد. 
او ابتدا در محل باشگاه و سپس در آپارتمان زيبای خود 
در شهر كوچك “اوننا” در بیست كیلومتری دورتموند با 
خبرنگار گاتزتا مالقات كرده و به س��ؤاالتش پاسخ داده 
اس��ت. او در مورد برخورد مردم آلم��ان با خودش گفته 
است: “ آلمانی ها سرد و يخ هستند. كاری نمی توان كرد. 
در هشت ماهی كه اينجا هس��تم، هیچ يك ازهم تیمی 
هايم يك بار هم من را به خانه اش  برای شام دعوت نكرده 
است. نش��ريه بیلد تا جايی كه می تواند من را می كوبد. 
شايد برای اينكه اين نشريه مونیخی است و هیچ فرصتی 
برای انتقاد از دورتموند را از دست نمی دهد.” ايموبیله در 
مورد رابطه اش با كلوپ گفت:” حرف هايی كه می زنند 
درست نیست. او خیلی به من كمك می كند. خیلی با من 
حرف می زند و مرتب من را تشويق می كند و به اندازه من 

از اين شرايط ناراحت اس��ت.” او در مورد شرايط سخت 
دورتموند در هفته های اخیر گفت:” بعد از پیروزی آلمان 
در جام جهانی بعضی از بازيكنان اين تیم خیلی تمركز 
خود را از دست داده اند. مشكل اين است كه ما در بازی 
هايمان نمی توانیم كارهای خوبی را كه در تمرين انجام 
می دهیم، تكرار كنیم؛ البته مسلماً مشكالت تیم هم جا 
افتادن من در تیم را س��خت تر می كنند.” ولی ايموبیله 
در اين مصاحبه همچنین گفته كه از هیچ فرصتی برای 
اينكه به همه نشان دهد كه قصد بازگش��ت به ايتالیا را 
ندارد و االن برای حرف زدن از شكست و ناكامی خیلی 
زود است.” من مسیری را در پیش گرفته ام و می خواهم 
تا آخر آن بروم. اگر به عقب برگردم، باز هم همین تصمیم 
را می گیرم. خ��ودم را در ح��د و اندازه ه��ای دورتموند 

می دانم.”

لويی فن خال، مربی هلندی منچستريونايتد معتقد 
است كه دل هواداران اين تیم را به دست آورده و حامیان 
اين تیم ايده های تاكتیكی او را درك می كنند. او گفته كه 
از بازيكنان تیم هم تعريف و تمجیدهای زيادی شنیده و 
اينكه با وجود انتقادها از سیستم بازی يونايتد، طرفداران 

اين تیم به خوبی ايده های او را درك می كنند.
 فن خال اعتراف كرده كه يونايتد می تواند به مراتب 
بهتر از اين بازی كن��د و اين تی��م در 19 بازی خود در 
تمامی رقابتها تا پیش از نبرد شنبه با سوانسی تنها يك 

بار شكست خورده بود. 
روحیه تیمی در اوج گیری اين تیم مؤثر بوده است. 
يونايتد هفته گذش��ته با پی��روزی در ج��ام حذفی به 
مرحله بعدی اي��ن رقابتها راه يافت. اي��ن تیم در لیگ 
برتر درحالیكه 12 بازی تا پايان فص��ل باقی مانده، در 
مكان سوم جدول ايس��تاده و تنها به دو پیروزی ديگر 

برای حض��ور در فینال جام حذفی نی��از دارد. فن خال 
روز جمعه در كنفرانس خبری خ��ود در مورد اينكه آيا 
حمايت كافی از او در يونايتد ش��ده يا نه گفت:” من از 

بازيكنانم اين حمايت را دريافت می كنم. اين مهمترين 
چیز است. من و همكارانم و كل تیم با هم كار می كنیم 
و همین به كل تیم روحیه می دهد.” منچسترايوينینگ 
نیوز يك نظرسنجی از هواداران يونايتد انجام داده كه 
80درصد آنها گفته اند، مسیری را كه فن خال برای اين 
تیم درپیش گرفته، می فهمند. مرب��ی هلندی در اين 
زمینه گفت:” اين باورنكردنی است. با وجود انتقادهايی 
كه شما روزنامه ها به س��بك بازی تیم می كنید، عالی 

است. ممنونم. 
اين اولین باری نیست كه می فهمم هواداران شگفت 
انگیز هستند. در بازی با پرستون نورث اند در نیمه دوم 
بعد از دو دقیقه ما عقب افتاده بوديم و حمايت هواداران 
تا انتهای بازی ادامه داش��ت. اين اولین بار نیس��ت كه 
چنین چیزی رخ می دهد. آنها بارها وقتی عقب افتاده 

ايم، حمايت خود را از تیم نشان داده اند.”

اعتراف های مهاجم ایتالیایی دورتموند

ایموبیله: آلمانی ها سرد هستند

با وجود انتقادهای گسترده از سبک بازی مربی هلندی

فن خال به هواداران یونایتد دلخوش است

مویس: در اورتون بهترین روزهای زندگی حرفه ای ام را داشتم
س��رمربی رئال سوس��یداد اعالم كرد روزهای حضورش در اورتون بهترين روزهای 
دوران حرفه ای اش بود. ديويد مويس ادامه داد: خاطرات بسیار خوبی از اورتون دارم. كار 
من بازسازی تیم بود. وظیفه بسیار دشواری داشتم. اگر پول نداشته باشید، تنها كاری كه 
می توانید انجام دهید اين است كه هر فصل يك قدم كوچك پیش برويد. سرمربی رئال 
سوسیداد خاطرنشان كرد: پیشنهادهای بزرگی از باشگاه های ديگر داشتم اما در پايان 
به منچستريونايتد رفتم كه مدت زيادی در آنجا دوام نیاوردم. زمانی كه يونايتد به من 
پیشنهاد داد، می دانستم كه كار درستی انجام می دهم زيرا منچستر باشگاهی بود كه از 
مربیانش حمايت می كرد و به آنها در اين مسیر كمك می كرد. منچستر باشگاهی است 
كه شهرتش برای اين است كه همیشه كار درست را انجام می دهد. نكته غم انگیز اينجا 

است كه قراردادی 6 ساله داشتم اما يك سال هم در اين تیم نماندم.

الشراوی قرضی از میالن به جنووا می رود
در ش��رايطی كه آ.ث میالن در فصل جاری درگیر يكس��ری بحران ها بوده، به نظر 

می آيد روسونری ها تابستان آينده استفن الشراوی را به صورت موقت از دست دهند.
براساس گزارش روزنامه توتواسپرت، تیم اف.ث. جنووا كه قبال اين گلزن 22 ساله 
را در اختیار داشت، با میالنی ها مذاكره كرده و به توافق هايی هم برای در اختیار گرفتن 

موقت الشراوی رسیده است.
مطابق اين گزارش ستاره ملی پوش كه در چند وقت گذشته درگیر ناماليمت هايی 
مثل مصدومیت ها شده،  احتمال دارد با حضور در تیم سابقش، فرصت بازی بیشتر را 

كسب كرده و با كسب آمادگی مطلوب مجددا به كادر میالنی  ها افزوده شود.
قرارداد كنونی وی با میالنی ها تا تابستان 2018 است.
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