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اخبار

وضعیت خوب السد قبل از دیدار برابر استقالل
تیم فوتبال استقالل در لیگ قهرمانان آسیا کار بسیار سختی پیش رو دارد. این تیم در مرحله یک چهارم 

نهایی باید به مصاف تیم السد قطر برود که یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی است.
السد در تابستان به خوبی تقویت شده و هدف نخست این تیم طبق اعالم روزنامه استاد الدوحه، 

درخشش در لیگ قهرمانان آسیا و پشت سر گذاشتن استقالل در گام نخست است.

وحید امیری: می دانم انتظارات از من در ترابزون اسپور باالست
وحید امیری ، بازیکن تیم   ملی فوتبال ایران و فصل گذشته پرسپولیس به تیم ترابزون اسپور پیوست. او 
در اولین صحبت های خود بعد از حضور در این تیم، گفت : خیلی خوشحال هستم که به ترابزون اسپور 
آمده ام. می دانم که ترابزون اسپور تیم بزرگی در  ترکیه است و هوادارانش قطعا خواسته های زیادی از 
این تیم دارند. همین طور واقف هستم که انتظار زیادی از من است و امیدوارم بتوانم بهترین عملکردم را 

در زمین برای تیم جدیدم داشته باشم.

تاج: امیدواریم بعد از ۴۲ سال قهرمان جام ملت ها شویم
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، رییس فدراسیون فوتبال در مورد تدارکات تیم ملی فوتبال برای 
جام ملت های آسیا گفت: با مساعدت وزیر ورزش و جوانان امیدوارم برای جام ملت های آسیا هم بعد از 

۴۲ سال بتوانیم روی سکوی قهرمانی برویم هرچند کار بسیار سخت است.

 تیم داوری ایرانی قاضی دیدار تمام کره ای لیگ قهرمانان آسیا

AFC دیدار سوآن سامسونگ و چونبوک موتورز کره جنوبی را در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا به تیم داوری ایرانی سپرد.

علیرضا فغانی، رضا سخندان، محمدرضا منصوری و ابوالفضلی دیدار تمام کره ای مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد.

 قلعه نویی: از من، وزیر و رئیس فدراسیون درباره کی روش نپرسید

امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درخصوص 
شرایط تیم ملی و بحث تمدید قرارداد کی روش هم اظهار کرد:  دو بحث وجود دارد. بحث اول این است 
که من هر حرفی بزنم آقایان جبهه می گیرند. می گویند قلعه نویی منتقد است. با توجه به محدودیت 
زمانی تا جام ملت ها و همین طور نتیجه نگرفتن ما در ادوار گذشته جام ملت ها، بهتر است که کی روش 
بماند. اما باید یک چهارچوب مشخص تعیین شود. یک سری تیم های تبلیغاتی هستند که آن ها در 

فوتبال مملکت تصمیم گیرنده هستند. نه وزیر، نه رییس فدراسیون تصمیم گیرنده نیستند و هر چیزی 
که آن تبلیغاتی ها بخواهند انجام می شود.

او ادامه داد: شما دیدید ما تیم پنجم آسیا بودیم اما آقایان در رسانه ملی کاری کردند که ما خودمان را 
با فرانسه اشتباه گرفتیم. در اینجا وزیر و رییس فدراسیون زیاد تاثیرگذار نیستند. تاثیرگذاران اصلی 
آقایانی هستند که من نمی خواهم اسم شان را ببرم ولی با توجه به تیم تبلیغاتی آقایان و زمان کمی که تا 
جام ملت ها داریم با همین کادر ادامه دهیم. ما را محاکمه می کنند اما ما در آن یک سالی که فدراسیون 
رییس نداشت در رنکینگ آسیا اول بودیم. زمانی ما را محاکمه کردند اما در حال حاضر با همان عملکرد 
ما به قهرمان ملی تبدیل می شوند. به نظر من از وزیر، رییس فدراسیون یا من در مورد ماندن یا نماندن 

کی روش سوال نپرسید. از همان آقایان بپرسید او بماند یا خیر.

 خطیبی: نام گسترش فوالد و ماشین سازی تغییر می کند
مالک ماشین سازی می گوید بازیکنان گسترش فوالد و ماشین سازی تغییری نمی کنند و تنها اسم این 

دو تیم تغییر خواهد کرد.
رسول خطیبی گفت:  تیم های تبریزی فرق زیادی باهم ندارند. هر ۳ تیم شهر تبریزی، دوست داشتنی 
هستند و امیدوارم موفق باشند. به هرحال ماشین سازی از قدیمی ترین تیم های فوتبال است و امیدوارم 

در کنار تراکتورسازی روزهای خوبی را در لیگ هجدهم پشت سر بگذارند.
وی افزود: این لطف و موهبت آقای زنوزی بود که باعث شد سبزپوشان تبریزی لیگ برتری شوند. زنوزی 

کار بزرگی را انجام داد و چه من در تیم باشم یا نباشم، دوست دارم موفقیت های ماشین سازی را ببینم.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت تیم های ماشین سازی و گسترش فوالد اظهار کرد: 
قرار است نام دو تیم تغییر کند و باقی کارها را نیز آقای زنوزی انجام می دهند و تصمیم نهایی را هم ایشان 
خواهند گرفت. به هرحال این کار لطف ایشان بود و قطعا بهترین تصمیم را هم برای سرنوشت این تیم دو 

تبریزی خواهد گرفت.

 محمودزاده: ثبت بازیکنان جدید باشگاه ها نیاز به دریافت مجوز دارد
فریبرز محمودزاده، رئیس کمیته نقل  و انتقاالت سازمان لیگ درباره اطالعیه کمیته وضعیت فدراسیون 
گفت : از باشگاه ها درخواست می کنم که کارهای اداری شان را به روزهای پایانی نکشانند. البته من و 
همکارنم در سازمان لیگ در خدمت باشگاه ها هستیم. همچنین باشگاه ها در حال حاضر می توانند 
بازیکنان فصل گذشته خود را بدون مشکلی در سازمان لیگ ثبت کنند و نیازی به گرفتن مجوز نیست، 

فقط ثبت بازیکنان جدید باشگاه  نیاز به دریافت مجوز دارد.

 ناظم الشریعه: باید برای قهرمانی آسیا به مس کمک کنیم
محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال از آغاز دور جدید اردوی تیم ملی فوتسال خبر داد.

وي گفت: هر بازیکنی که شرایط خوبی داشته باشد، به تیم ملی دعوت خواهد شد. همواره درهای تیم 
ملی بر روی بازیکنان مستعد باز خواهد بود.

وی درباره حضور تیم مس سونگون در جام باشگاه های آسیا تصریح کرد: تیم مس سونگون یکی از 
باشگاه های مقتدری است که در سال های گذشته شرایط خوبی داشته است، باید به این تیم کمک کنیم 

تا بتواند در جام باشگاه های آسیا قهرمانی را کسب کند.

 تاکید سرمربی المپیاکوس به ماندن حاج صفی در تیمش
احسان حاج صفی مدافع تیم ملی فوتبال ایران، عملکرد خیلی خوبی در جام جهانی داشت و به همین 
خاطر زمزمه هایی مبنی بر رفتن این بازیکن به تیمی دیگر شنیده شده است. با این حال پدرو مارتینس 
سرمربی پرتغالی المپیاکوس، به صورت جدی از مدیران این باشگاه درخواست کرده است تا هر طور 

شده است حاج صفی را در این تیم حفظ کند.

پاسخ کی روش به فدراسیون مصر؛ قصد ندارم در قاره آفریقا مربیگری کنم
سایت »الیوم السابع« مصر نوشت: کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال مصر 

اعالم کرد که قصد ندارد در آینده در قاره آفریقا مربیگری کند.
فدراسیون فوتبال مصر خواهان قرارداد با کی روش بود تا او جانشین هکتور کوپر شود اما کی روش تاکید 

کرده که قصد ندارد در قاره آفریقا مربیگری کند.

چراغ سبز تیام برای تمدید،جباروف فعال توافق نکرد
امیر حسین فتحی سرپرست جدید باشگاه استقالل برای مذاکره با مامه بابا تیام و سرور جباروف راهی 
کشور ترکیه شد و مذاکراتی با نمایندگان این دو بازیکن داشت. تیام در مذاکرات خود با باشگاه استقالل 
اعالم کرد که در صورت دریافت پیش پرداخت قراردادش با این باشگاه را امضا خواهد کرد البته وی 
آپشن هایی را در نظر گرفته که تا اینجا مورد قبول باشگاه استقالل قرار گرفته است. مهاجم سنگالی هم 

از ترکیه راهی کشورش شده تا در صورت واریز پول به حسابش در تهران حضور پیدا کند.
از طرفی سرور جباروف هافبک ازبک استقالل عالوه بر طلب 1۳0 هزار دالری خواستار رقمی است که 
باشگاه با آن موافق نیست. امیر حسین فتحی سرپرست تیم استقالل رقمی را برای تمدید قرارداد این 
بازیکن در نظر گرفته که حدود ۴00 هزار دالر است ولی جباروف روی قرارداد ۳ ساله و همچنین رقمی 

حدود 500 هزار دالر با مسئوالن استقالل صحبت کرده است.


