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رقم قرارداد اعضــای کادرفنی و بازیکنان لیگ برتــر ،بزودی اعالم
میشود
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد رقم قرارداد اعضای کادرفنی و ...

فیروزکریمی :به هیچ وجه در
ملوان نمیمانم
فیروز کریمی سرمربی
ملوان که بــا این تیم
روز جمعه جشن بقا را
در انزلــی برگزار کرد،
از جمــع ملوانی ها جدا
خواهد شد.
به گــزارش «ورزش
سه» ،ســرمربی سابق
تیم های پاس ،استقالل
و ذوبآهــن و  ...کــه
صحبت از قرارداد  3ســاله اش با ملوان بود در نهایت با
ســیروس محجوب مالک این باشگاه به توافق نرسید و
بدون شک فصل آینده در باشگاه دیگری به فعالیت ادامه
خواهد داد .کریمی در این باره به ورزش ســه گفت :به
هیــچ وجه در ملوان نمیمانم و تیم بعدی را هم به زودی
اعالم خواهم کرد.
ی شــود ســیروس محجوب مالک ملوان قصد
گفته م 
اســتخدام یک مربی خارجی را برای این باشــگاه دارد
اما در این باره هنوز هیچ چیز قطعی نیست ،ضمن اینکه
گفته می شود در ملوان تغییرات مدیریتی هم رخ خواهد
داد و یکی از مدیران سابق این باشگاه به حکم محجوب
کار را در دست خواهد گرفت.

احراز تخلف سرمربی پیشین
تیم پرسپولیس
کمیته استیناف رای خود
را دربــاره درخواســت
تجدیدنظرخواهی حمید
درخشان و نعیم سعداوی
نســبت بــه رای کمیته
اخالق صادر کرد.
به گــزارش خبرگزاری
مهر و به نقل از ســایت
فدراســیون فوتبال ،در
متن این رای آمده است:
با توجه به اعتراض حمید درخشــان و نعیم ســعداوی
نسبت به رای کمیته اخالق که به دلیل ارتکاب تخلف آنها
در عدم رعایت بنــد  17ماده  20قوانین نقل و انتقاالت
صورت گرفته و طی آن حمید درخشــان سرمربی وقت
پرســپولیس اقدام به مذاکره بــا بازیکن تحت قرارداد
باشــگاه دیگر کرده است و همچنین ضبط مکالمه حمید
درخشان و انتشار آن در محافل عمومی توسط سعداوی،
برای هر یــک از معترضــان پرداخــت جریمه نقدی
یکصد میلیون ریال معین شد.
برهمین اســاس کمیته اســتیناف با دقت در محتویات
پرونده ،تخلف حمید درخشــان را محرز و ثابت شــده
و دفاعیات وی را غیر وارد تشــخیص داده اســت اما
میــزان جریمه وی را به دلیل متناســب نبودن به تخلف
صورت گرفته ،به استناد ماده  41آیین نامه انضباطی به
پنجاه میلیون ریال تعدیل میکند.
همچنین با توجه به اینکه نعیم ســعداوی سوء نیتی در
انتشار فایل صوتی نداشــته و صرفا قصد اثبات ادعای
خود را داشته اســت ،به همین دلیل کمیته استیناف وی
را متخلف تشــخیص نداده اســت و حکم به برائت وی
میدهد.
رای صادره قطعی است.
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شکایت الهالل به ، AFCبه خاطر اتفاقات بازی با پرسپولیس
باشگاه الهالل عربســتان از تصمیم خود برای شکایت رسمی از اتفاقات بازی با پرسپولیس
در ورزشگاه آزادی خبر داد... .

فرکی:

میخواهند سپاهان را متهم کنند
ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان میگوید طرح موضوع
مافیای اصفهانیها برای قهرمانی سپاهان در لیگ برتر
بسیار زشت است و اگر کسی ،یک جایی این مساله را
عنوان میکند دور از اخالق و ورزش بوده و میخواهند
سپاهان را متهم کنند.
ی ایسنا
حســین فرکی در گفتوگو با خبرنگار ورزشــ 
دربارهی تمامی اتفاقاتــی که پس از امضای قرارداد با
تیم سپاهان از هفته هفتم در رابطه با این تیم رخ داد ،از
جمله شرایط سختی که به دلیل از دست دادن بازیکنان
ســرباز به این تیم تحمیل شــد ،مصدومیت
محــرم نوید کیا ،حضور بازیکنان بزرگســال
و امید در اردوهای مختلــف تیمملی ،تغییر
تاکتیک در تیم ســپاهان ،قبول سرمربیگری
ســپاهان به دلیل حواشــی و شایعات مطرح
شــده د ر رابطه بــا ســرمربیگری تیمملی
بزرگســاالن ،قطع یا ادامــه همکاریاش در
فصل بعد با زردپوشــان اصفهانی ،وقایع رخ
داده در هفته پایانی لیگ و نیز صحبتهایی
که پس از آن در رابطه با مافیای اصفهانیها
در لیگ برتر شد ،صحبت کرد که در ادامه آن
را میخوانیم:
* از هفته هفتم تیم سپاهان را تحویل
گرفتید و در آن زمان شرایط چندان
در این تیم مساعد نبود و کرانچار به
دلیلی نامعلوم اصفهان را ترک کرد.

 درســت اســت .من از هفت ه هفتم تیــم را تحویلگرفتهام و بازی مقابل پدیده در مشــهد را از ســکوها
نظاره گر بودم .ســعی کردم به مرور با شرایط سپاهان
آشــنا شــوم اما در همان ابتدا علی حمودی و شجاع
خلیل زاده را به دلیل شــرایط سربازی از دست دادیم و
محرم نوید کیا هم به دلیل مصدومیت از تیم جدا شد.
بعضا بازیهای خــود را در هفتههای اول میبردیم و
گاهی نیز میباختیم شرایط مساعد نبود ،چرا که من در
میانه راه کار را قبول کرده بودم .وقفههایی همزمان در
لیگ به دلیل اردوهای تیمملی بزرگساالن و امید ایجاد
میشد و ما به دلیل حضور بازیکنان ملیپوش و امید در
تیمهای ملی آنها را در اختیار نداشتیم و همین اتفاقات
کار را بیش از پیش سخت کرده بود تا این که توانستیم
در طی مسیر بر اوضاع تیم کم کم مسلط شویم.

* قطعا سیســتم به کار گرفته شده توسط
کرانچار با ایده های شــما تفاوت میکرد،
چگونه توانستید این مساله را در طول فصل
حل کنید؟

 کرانچــار تیــم را  3 – 5 – 2در زمین میچید ابتداترکیب تیم را تغییــر ندادم و با همان تفکرات کرانچار

کار را ادامــه دادیــم و ســعی میکردیم با سیســتم
 4 – 4 – 2لوزی یا خطی سیســتم تیم را به سیستم
قبلی نزدیک کرده باشــیم اما با توجه به شــناخت از
بازیکنان و نیز نزدیک شــدن به هفتههای پایانی لیگ
و با توجه به این که شــرایط قهرمانی و کسب سهمیه
ســپاهان در خطر بود به صورت جدی در شــش بازی
پایانی ترکیب تیم را به  4 – 3 – 2 – 1و 4 – 3 – 3
تغییــر دادم تا بتوانیم خود را به صــدر جدول نزدیک
کنیم .ما نیروهــای تعویضی خوبی نیز همچون محرم

نوید کیا و حسین پاپی داشتیم که با توجه به شکلگیری
تیم در شش هفته پایانی کار را به خوبی پیش بردیم.

* ســپاهان بعد از رفتــن کرانچار از نظر
روحی – روانی شرایط خوبی نداشت ،چگونه
توانستید تیم را به شرایط عادی باز گردانید؟

 ما به ویژ ه در هفتههای پایانی از نظر روحی – روانیبر روی تیم کار کردیم .دور کردن استرس از بازیکنان
در بخشهــای تئوری مدنظر قــرار گرفت که با آمدن
محرم نویدکیا شــرایط به خوبی پیــش رفت و تیم با
حضور او به شــکلی درست ســازماندهی شده بود .ما
میدانســتیم که بعد از بازی با صبا نباید امتیازی را از
دست می دادیم  ،چرا که در این صورت کسب سهمیه
حضور در آسیا و قهرمانی سپاهان به خطر میافتاد.
* صحبتهایی مطرح شــد که شــما
ســرمربیگری تیم ســپاهان را به دلیل
فضای ایجاد شــده آن زمان در تیم ملی
و فدراســیون فوتبال قبول کردید .عنوان
کرده بودید که سرمربیگری سپاهان را به
این دلیل قبول کردید که نمیخواســتید
بیش از این در مورد شما شایعه و حاشیهای
در مورد سرمربیگری تیمملی ایجاد شود.
 -بله ! نمیخواســتم فضا را بــه گونهای رقم بزنم که

بهانهای برای برنده نشدن ما وجود ندارد
مدیرعامل پیشین باشگاه پرســپولیس با بیان اینکه پیش از بازشدن پاکتهای پیشنهادی،
دو مرتبه احساس بازندگی کرده ،گفت :از امروز کارمان را شروع میکنیم ...

ورزش امروز

وارد مســایلی که ایجاد کرده بودند شــوم .وقتی دیدم
که جو به گونهای آن چنانی رقم خورده اســت تصمیم
گرفتم که وارد مســائل نشــوم .من در آن زمان اصال
نمیخواســتم در فصل جاری سرمربیگری کنم و قصد
داشــتم که دو پایم را عمل کنم که تنها موفق شــدم
یکی از پاهایم را مورد عمل جراحی قرار دهم و به دلیل
حاشــیه هایی که در آن زمان مطرح شده بود تصمیم
گرفتم ســرمربیگری سپاهان را قبول کنم تا به تمامی
این مسائل خاتمه بدهم.

* قرارداد شــما با سپاهان به مدت
 24هفته در لیــگ چهاردهم و لیگ
پانزدهم فوتبال ایران اســت .ادامه
یا قطع همکاری شــما با سپاهانیها
مشخص شده است یا خیر؟

 درســت اســت .از نظر قــراردادی چنینتوافقی صورت گرفته اســت ،ولی هم اکنون
باید با باشگاه بررسیهای الزم را انجام دهیم.
زمانی که مــن آمدم کار را آغاز کنم هر چند
می دانستم که مشکالتی وجود دارد که قابل
پیشبینی نیســت اما کار را شروع کردم .در
مورد فصل بعد هنوز نمی دانم چه شــرایطی
در انتظار است و علیرغم قراردادی که امضا
شده اســت هنوز نتیجهگیری صورت نگرفته
است.

* اتفاقات ،حواشی و شایعههای بسیار زیادی
با اتمام دیدار تیمهای تراکتورسازی و نفت
تهران در ورزشــگاه یادگار امام (ره) تبریز
ایجاد شد .از مسائل بسیاری در مورد قهرمانی
سپاهان صحبت کردند و نتیجهگیریهایی نیز
چه درســت و چه غلط در این رابطه صورت
گرفت.

 ما کار خودمان را انجام دادیم .آیا همان دو دقیقهایکه در برنامه « »90هم نشان داده شد باعث شد شرایط
تا این حــد تغییر کند؟ چرا؟ علت را من نمیدانم .همه
چیز به خودشان باز میگردد .در رابطه با این بازی هم
طبق قانون بعید میدانم که تغییری ایجاد شود.

* حتی با قهرمانی سپاهان به دلیل اتفاقات
رخ داده در تبریــز از مافیای اصفهانیها در
فوتبال ایران حرف و حدیث به میان آمد .در
این باره نیز صحبت کنید؟

 طرح موضوع مافیای اصفهانی بســیار زشــت است.من این مســاله را برای قهرمانی سپاهان به شدت رد
میکنم .حتی صحبت کردن درباره آن درســت نیست،
حتی اگر کســی یک جایی ایــن صحبتها را مطرح
میکنــد دور از اخــاق و ورزش اســت و میخواهند
این چنین سپاهان را متهم کنند.

مرتضی محصص رئیس کمیته فنی فدراسیون  :در مورد جدایی امیر قلعه نویی باید بگویم که او در چند سال
اخیر ثابت کرده که مربی الیقی اســت و رکوردهایی که او در فوتبال به دست آورده تا مدتها برای مربیان
دست نیافتنی خواهد بود .آنچه که مسلم است اینکه هیچ مربی قرار نیست مادام العمر در تیمی بماند .بودن
و یا نبودن امیر قلعه نویی در استقالل مهم نیست .مساله با اهمیت این است که استقالل نتیجه بگیرد.

شکایت الهالل به AFC
به خاطر اتفاقات بازی با پرسپولیس

باشگاه الهالل عربستان از تصمیم خود برای شکایت رسمی از
اتفاقات بازی با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی خبر داد.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر ،باشــگاه الهالل عربســتان
سه شنبه شب گذشته اعالم کرد که به خاطر اتفاقات بازی این
تیم با پرســپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به طور رسمی به
کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت میکند.
این باشــگاه مدعی شده است تماشــاگران دیدار این تیم برابر
پرســپولیس در جریان بازی روز گذشــته شــعارهای سیاسی
ســر میدادند و بطری آب به ســوی بازیکنان سعودی پرتاب
می کردند.
بخش اطالع رسانه ای باشگاه الهالل با اعالم این خبر افزود :این اعتراض شامل اعتراض به تصمیمات داوری
و کمک داورها و حوادث و اتفاقات مربوط به بازی در ورزشگاه آزادی تهران است.
بخش حقوقی باشــگاه الهالل پس از تکمیل شــکایت نامه خود روز چهارشــنبه از طریق فدراسیون فوتبال
عربســتان سعودی به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد و در تالش برای حفظ حقوق خود تمامی
ادله و مدارک را ضمیمه شکایت خواهد کرد.

عابدینی:

آن سو

«گلدن استیت»  ،فاتح نخستین فینال کنفرانس غرب NBA
“گلدن اســتیت” نخستین فینال کنفرانس غرب لیگ  NBAرا با برد
پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایســنا)،
دیدارهای مرحله نهایی کنفرانسهای شــرق و غرب لیگ بســکتبال
حرفهای آمریکا  NBAاز بامداد دیروز (چهارشــنبه) آغاز شــد که در
نخستین دیدار کنفرانس غرب گلدن استیت به مصاف هیستون رفت و
با درخشش اســتفان کری  110بر  106به پیروزی رسید .در این دیدار
اســتفان کری با کسب  34امتیاز و انجام شش ریباند و پنج پاس منجر
به گل بهترین بازیکن میدان بود و نقش زیادی در برد تیمش داشــت.
در طرف مقابل جیمز هاردن با کســب  28امتیاز و انجام  11ریباند بهترین بازیکن هیســتون بود ،اما نتوانست از
شکســت تیمش جلوگیری کند .فینال کنفرانس شرق نیز از بامداد امروز (پنجشنبه) بین دو تیم کلیولند و آتاالنتا
برگزار میشود .دیدارهای مرحله نهایی لیگ  NBAبه صورت چهار برد از هفت مسابقه برگزار میشود.

رويارويی آزادكاران آمریکا و کوبا
تیمهای کشــتی آزاد آمریکا و کوبا در یک دیدار دوستانه و نمادین در میدان منهتن شهر نیویورک به مصاف هم
میروند .به گزارش خبرگزاری مهر ،مسابقات دوستانه و نمادین تیم کشتی آزاد آمریکا در میدان منهتن نیویورک
از سال  ۲۰۱۱آغاز شده كه تیم میزبان تاكنون در سه دیدار به مصاف تیم روسیه رفته است.
در این راســتا این بار تیم آمریکا به مصاف تیم کوبا خواهد رفت كه این دیدار دوســتانه امروز (پنجشنبه) برگزار
می شــود .همچنیــن جردن باروز قهرمان جهــان و المپیک در وزن  ۷۴کیلوگرم نیز پیش از این مســابقه برای
حاضرین سخنرانی خواهد کرد.
ترکیب دو تیم در این رقابتها به شرح زیر است:
 ۵۷کیلوگرم :تونی راموس  -بن خولیوس
 ۶۵کیلوگرم :برنت متکالف -فرانکلین کاستیلو
 ۷۴کیلوگرم :جردن باروز -لوئیس کوینتینا
 ۷۴کیلوگرم :دیوید تیلور -لیان لوپز
 ۸۶کیلوگرم :جک هربرت -رانیررز ساالس پرز
 ۹۷کیلوگرم :کایل اسنایدر -خاویر کورینتینا
 ۱۲۵کیلوگرم :ترول دالگنف -آندرس راموس
همچنین دو تیم در کشتی زنان و مدعیان دو وزن کشتی فرنگی نیز به مصاف یکدیگر میروند.

آژاکس ،اندرلخت و سلتیک به دنبال جهانبخش
علیرضا جهانبخش ســتاره ایرانی تیم نایمخن مــورد توجه تعداد
زیادی از مدیران تیم های صاحب نام اروپایی قرار گرفته است.
به گزارش «ورزش سه» ،پس از انتشار خبر عالقه سه تیم هلندی
مشــهور آژاکس ،پی اس وی و فاینول به استخدام بهترین بازیکن
لیگ هلند حاال اخباری مبنی بر احتمال عقد قرارداد تیم سلتیک به
علیرضا جهانبخش منتشر شده است.
به نوشــته یک سایت انگلیســی با توجه به اینکه جهانبخش تنها
یک فصل دیگر با نایمخن قرارداد دارد شانس انتقال او به سلتیک
زیاد است .او بازیکنی است که توسط استعدادیاب های این باشگاه
بزرگ اسکاتلندی به سرمربی سلتیک توصیه شده است .به نوشته
این سایت دو تیم آلکمار هلند و اندرلخت نیز جهانبخش را می خواهند.
پیگیری مربوط به اخبار این ستاره جوان در فصل نقل و انتقاالت برای هواداران فوتبال ایران جذاب خواهد بود.

بهانهای برای برنده نشدن ما وجود ندارد
از قیمت هدایتی خبر نداشتم

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه پیش
از بازشــدن پاکتهای پیشــنهادی ،دو مرتبه احساس
بازندگی کرده ،گفت :از امروز کارمان را شروع میکنیم
زیرا مطمئنیم هیچ بهانهای برای برنده نشدن ما وجود
ندارد.
امیر عابدینی در گفتگو بــا خبرنگار مهر ،درباره قیمت
باالتر حســین هدایتــی برای حضــور در مزایده
پرســپولیس ،ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد:
پیش از باز شــدن پاکتهای پیشنهادی ،دو اتفاق
جالــب برایم افتــاد و خودمان را بازنــده مزایده
میدانســتم .اولین بار وقتی که دیدم از دو شرکت
خودروسازی ایرانخودرو و سایپا در مزایده شرکت
کردهاند؛ تصورم این بود که قیمت پیشنهادی آنها
باالتر از ما باشد زیرا در این شرکتها برای نحوه
پرداخت پول سخت نمیگیرند.
وی افزود :بار دوم زمانی احساس بازندگی مطلق
کردم که پاکت شــرکت بهنام پیشــرو کیش باز
شــد .من از رقم شرکت اســتیل آذین و حسین
هدایتی برای خرید پرسپولیس خبر نداشتم و برای
همین فکر کردم رقم بهنام پیشــرو خیلی بیشتر از رقم
استیل آذین باشد.
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس که همراه حسین
هدایتی برای خرید باشــگاه پرسپولیس بود ،تاکید کرد:
وقتــی رقم بهنام پیشــرو را خواندند ،پیش خودم گفتم
بازنده شــدیم چون هیچکس حتی من از رقم هدایتی
اطالعی نداشتیم .هدایتی خودش به تنهایی مبلغ خرید
را در اتاقی که هیچکس نبود ،نوشــت تا خدای ناکرده
این مبلغ لو نرود!
وی ادامه داد :وقتی مبلغ شــرکت استیل آذین خوانده
شد ،رقم را نمیفهمیدم و بعد از دقایقی به خودم آمدم!
عابدینی با بیان اینکه به خاطر پیشــنهاد باالتر شرکت
اســتیل آذین ،مــا برنده مزایده بوده و کار تمام شــده

است ،تصریح کرد :آقای پوری حسینی (رئیس سازمان
خصوصیسازی) هم گفت که شرایط سه باشگاه بررسی
شده و ان شاءاهلل که مشکلی هم نیست.
«پوری حســینی اعالم کرده بود مبلغ باالتر به معنای
برنده شدن در دربی نیست .با این حساب چطور خودتان
را برنده میدانید؟» وی در واکنش به این سئوال ،اظهار

کرد :خود آقای پوریحســینی در جلسهای که خیلیها
شــاهد بودند گفتند که ما برنده شده ایم! مزایده یعنی
همیــن ،هر چه قیمت باالتر باشــد همان طرف برنده
میشود.
همراه حسین هدایتی برای شــرکت در مزایده ،درباره
میزان ســهام فرزندان حســین هدایتی و بدهی او به
سیســتم بانکی ،تاکید کــرد :یکی از بهانهها ســهام
فرزندان هدایتی بود که ســهام آنها به زیر یک درصد
آمد .اســتیل آذین یک شــرکت ســهامی عام است و
صورت جلســه تمام مســائل آن آماده است .من حتی
خودم پیشنهاد دادم که سهامداران سایر خریداران را هم
اعالم کنند ولی از این کار خودداری کردند.
وی ادامه داد :در هر صورت پاسخ نهایی تا روز شنبه یا
یکشنبه هفته آینده مشخص میشود ولی ما فکر بدی

مهدی تاج  :رقم قرارداد اعضای کادرفنی و
بازیکنان لیگ برتر ،بزودی اعالم میشود
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد رقم قرارداد
اعضای کادرفنی و بازیکنان با باشگاههای لیگ برتری
بزودی اعالم میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ســایت سازمان
لیــگ فوتبال ایران ،مهدی تاج ضمن اشــاره به نکات
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باال افزود :صحبتهای مسعود رضائیان مدیرعامل نفت
مسجدســلیمان در مورد هزینههای این باشگاه که بالغ
بر  ۵/۷میلیارد تومان بود ،صحیح است.
وی در ادامه افزود :این ارقام از ســوی باشــگاهها به
ما اعالم شــده و از سوی ســازمان بازرسی کشور نیز

نمیکنیم و هیچ نگرانی را به خودمان راه نمیدهیم.
عابدینــی در خصوص دخالت و نقــش امیررضا خادم
برای برنده شدن شرکت بهنام پیشرو کیش ،یادآور شد:
خادم از این شرکت حمایت کرد ولی بهنام پیشرو رقیب
نجیبی بود .آنها جنجال و سر و صدا نکردند و خودشان
هم قبول داشــتند که پاکت مزایده آنها در دور گذشته
نباید باز میشد.
وی همچنیــن درباره زمان شــروع کار در
باشگاه پرســپولیس در صورت برنده شدن
حســین هدایتی ،خاطرنشان کرد :از امروز
چهارشنبه کارمان را شــروع میکنیم زیرا
مطمئنیم هیچ بهانهای برای برنده نشــدن
مــا وجود نــدارد! ما حتی آمادگــی داریم
ســریعتر از زمان مقرر برای پرداخت اولیه
اقســاط خرید باشــگاه اقــدام کنیم .حتی
ممکن است پرسپولیس در رشتههای دیگر
هم فعالیت کند.
عابدینــی در پاســخ به ســئوالی مبنی بر
انتخابــش به عنــوان مدیرعامل باشــگاه
پرســپولیس هم تاکید کرد :من یک عضو از باشــگاه
خواهم بود و هر مســئولیتی بدهند ،قبول میکنم .حاال
در هر قالبی که میخواهد باشد .شاید مدیرعامل نباشم
ولی حتما در چارچوب هیات مدیره خواهم بود.
مدیرعامل پیشــین باشــگاه پرســپولیس در خصوص
حضور شــرکتهای خودروسازی در مزایده پرسپولیس و
اســتقالل ،یادآور شــد :ای کاش دولت به دو دلیل از
این باب وارد نمیشــد .اول اینکــه پیکان خودش تیم
دارد و تیمداری آنها با عدم موفقیت همراه بوده اســت.
دوم اینکه شرکتهای خودروسازی خودشان بدهکاران
بزرگی هستند و به قطعه ســازان ،شرکتهای بیمه و
مالیات بدهی دارند .آنها با این تفاسیر نمیتوانند بودجه
کالنی را برای ورزش هزینه کنند.
راســتی آزمایی
آن انجام شــده
است اما در زمان
انتشار هزینههای
برخی باشگاهها با
سایر تیمها تغییر
کرده است.
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران همچنین گفت :ارقام
همه باشگاهها به زودی از سوی سایت رسمی سازمان
لیگ فوتبال ایران اعالم خواهد شد.

باشگاه پدیده  ،مذاکرهای با
قلعه نویی نداشته
مدیر رســانهای پدیده
گفــت :باشــگاه پدیده
مذاکــرهای با قلعه نویی
انجام نداده است.
به گزارش “ورزش سه”
و به نقل از تسنیم ،مدیر
رســانه ای پدیــده در
رابطه با آخرین وضعیت
ســرمربی تیــم پدیده
خراســان اظهار داشت:
در حــال حاضر فصل فوتبالی کشــور در تعطیالت قرار
دارد و هیچ چیزی در ارتباط با انتخاب ســرمربی پدیده
مشخص نیست تا زمانی که مدیرعامل مجموعه به طور
رسمی سرمربی پدیده را انتخاب کند.مدیر رسانهای تیم
پدیده خراســان در پاسخ به این سوال که اخبار شنیده
شده حاکی است که «امیر قلعه نویی» قرار است هدایت
تیم پدیــده را بر عهده گیرد ،گفت :اینکه میگویند امیر
قلعه نویی به مشــهد آمده و صحبتهایی را با باشگاه
انجام داده این گونه نیست چرا که تاکنون هیچ صحبتی
با امیر قلعــه نویی حتی به صــورت تلفنی هم صورت
نگرفته است.وی گفت :درست است که امیر قلعه نویی
با مجموعه پدیده همکاریهای بســیار خوبی داشته اما
مرزبان و مربیان دیگری هســتند که هم اکنون بر روی
این گزینهها در حال فکر کردن هستیم اما در هر صورت
مدیرعامل باشگاه پدیده در این رابطه تصمیم نهایی را
اتخاذ میکند.
وی تصریح کرد :نظر باشــگاه پدیده ادامه همکاری با
مرزبان است ،اما باید دید در پایان چه تصمیمی از سوی
مدیر عامل باشگاه و اعضای هیئت مدیره گرفته میشود.

پاداش جالب اسپانسر
پرسپولیس به ایمون زاید
اسپانســــــر باشــگاه
پرســپولیس ســه شنبه
شب گذشته پاداش جالب
توجهی به گلزن دربی 74
سرخپوشان داد!به گزارش
«ورزش ســه» سه شنبه
شب گذشته و پس از برد
تیم فوتبال پرســپولیس
مقابل الهالل عربســتان
در بــازی رفت مرحله یک
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،مدیر کاشی پرسپولیس
که اسپانسر سرخپوشــان در این بازی بود عالوه بر اهدای
 55سکه طال به بازیکنان پاداش جالب توجهی هم به گلزن
سرخپوشــان در دربی  74داد.مالک کاشــی پرسپولیس 3
سکه طال به محمد نوری کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس داد
تا این ســکهها را به ایمون زاید گلزن پرسپولیس در دربی
 74بدهد اما به دلیل اینکه تعداد سکهها کم بود کریم باقری
این  3ســکه را از نوری گرفت و آن را به ماساژورها داد و
قرار شد رمضانی  3سکه دیگر به نوری بدهد تا این سکهها
به زاید به دلیل هتتریک در دربی  74داده شود.این سکهها
برای قدردانی از این بازیکن و اینکه پرسپولیسیها هنوز او
را فراموش نکردهاند توسط مالک شرکت کاشی پرسپولیس
به این بازیکن اهدا خواهد شد.

