
شکست بارسلونا در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا
اتلتی��ک بیلبائو با برتری 4 بر صفر برابر 
بارسلونا در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا، 

گام بلندی برای قهرمانی برداشت.
دو تی��م در حالی به مصاف هم رفتند که 
بارس��لونا فصل گذش��ته هم قهرمان لیگ 
شده بود و هم توانسته بود فاتح جام حذفی 
شود ولی با توجه به فینالیست شدن بیلبائو 
در ج��ام حذفی، این تیم ج��واز حضور در 
سوپرجام اسپانیا را کسب کرد تا برابر بارسلونا قرار گیرد.بارسایی ها پس از فتح 
سوپرجام اروپا در اندیشه یک قهرمانی دیگر بودند تا کم کم زمینه کسب 6 جام 

در یک سال را که قبال با گوآردیوال به آن رسیده بودند، فراهم کنند.
انریکه: نگرانم اما می توانیم جبران کنیم

س��رمربی بارس��لونا از اشتباهات خط 
دفاعی تیمش نگران اس��ت. او مسوولیت 
شکس��ت سنگین برابر بیلبائو را به گردن 
گرفت و تاکید کرد که آبی- اناری ها این 
توان را دارند که در دیدار برگشت جبران 

کنند و جام قهرمانی را باالی سر برند.
لوئیس انریکه پس از شکس��ت سنگین 
تیمش ناراحت اس��ت با ای��ن حال معتقد 

اس��ت که شاگردانش در دیدار برگش��ت می توانند جبران کنند و جام قهرمانی را 
باالی سربرند. وي گفت: این بازی تنها یک نیمه سوپر جام اسپانیا بود و نیمه دوم 
آن در نوکمپ باقی مانده اس��ت و ما امید خود را از دس��ت نداده ایم. اگر تنها یک 
تیم در فوتبال جهان وجود داش��ته باش��د که بتواند چهار گل خورده را جبران کند 
بدون ش��ک آن تیم بارس��لونا خواهد بود. بنابرین دلیلی ندارد که امید خود را از 
دس��ت دهیم و نهایت تالش خود را به کار می گیریم تا در دیدار برگش��ت جبران 

کنیم و جام قهرمانی را باالی سربریم.
عصر تیکی تاکای بارسا به پایان رسیده است؟

 شکس��ت سنگین بارسا در بازی دیشب 
چیزی نیس��ت که بش��ود ب��ه راحتی از آن 

عبور کرد.
نکته جالبی که درباره بازی بارسا وجود 
داش��ت این بود که مالکی��ت 75 درصدی 
توپ هم مانع شکس��ت این تیم نش��د. سه 
س��ال پیش هم چنی��ن اتفاقی افت��اده بود و 
کاتاالن ه��ا ب��ا وجود 89 درص��د مالکیت 
توپ مقابل س��لتیک در لیگ قهرمانان 2-1 شکس��ت خوردند. این اتفاق موجب 
شده همه به این نتیجه برسند که دوران تیکی تاکای بارسایی ها رو به اتمام است و 
این تیم نیازمند ش��یوه جدیدی اس��ت. به نظر خود انریکه هم به این فکر افتاده. چرا 
که فصل قبل هم در تالش ایجاد س��بک بازی س��رعتی در بارسا بود و انگار به این 

نتیجه رسیده که کم کم باید تیکی تاکا را از برنامه بازی تیمش حذف کند. 
خداحافظی ریوالدو از فوتبال در 43 سالگی

ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل باالخره 
در 43 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد.

 ریوالدو  س��تاره س��ابق تیم ملی فوتبال 
برزی��ل که ب��ا بازی های خوب��ش در جام 
جهانی 2002 توانس��ت قهرمانی در جام 
جهانی را تجربه کند تصمیم گرفت در 43 
سالگی از فوتبال خداحافظی کند.ریوالدو 
این اواخر در تیم موژی میرم با پسرش هم 

بازی بود و حتی در یک بازی همراه پس��رش گلزنی کرد. گفتنی اس��ت، س��تاره 
دوس��ت داش��تنی فوتبال برزیل در دوران پرافتخار بازی خود س��ابقه بازی در 14 
باش��گاه و نزدیک به 800 مس��ابقه رس��می را در کارنامه دارد. حاال از مربع R در 
فوتب��ال برزیل )رونالدو، روبرتو کارلوس، رونالدینیو و ریوالدو( تنها رونالدینیو 

باقی مانده است که همچنان فوتبال بازی می کند.
ریوالدو همچنین در تیم هایی چون میالن و بارس��لونا نیز بازی کرد و گل قیچی 
برگردان او به والنس��یا یکی از زیباترین گل های این س��تاره برزیلی است.ریوالدو 
ویتور بوربا فریرا در تاریخ 19 آوریل س��ال 1972 در پائولیس��تای برزیل به دنیا 
آمد.ریوالدو در بین سال های 1997 تا 2002 که در تیم ملی برزیل بازی می کرد، 

یکی از بهترین و گلزن ترین هافبک های دنیا به شمار می رفت. 

قضاوت بانوي ایرانی در بدمینتون سنگاپور
داور زن ایرانی از س��وی کنفدراس��یون 
بدمینتون آسیا به عنوان سرداور مسابقات 

بین المللی سنگاپور انتخاب شد.
زهرا حق نژاد داور بین المللی بدمینتون 
ایران به عنوان سرداور قضاوت مسابقات 
بین المللی سنگاپور را بر عهده دارد. حق 
نژاد در رقابت ه��ای بین المللی بدمینتون 
دهه فجر که هر سال در ایران برگزار می شود، به عنوان کمک سرداور از سوی 

کنفدراسیون بدمینتون آسیا در چندین دوره انتخاب شده بود.
دختران هندبالیست، سهمیه جهانی را از دست دادند

تیم ملی هندبال دختران ایران پنجمین بازی خود را به قزاقستان واگذار کرد.
تی��م مل��ی هندبال دخت��ران جوان ای��ران در آخرین دیدار خود در مس��ابقه های 
قهرمانی آس��یا به مصاف تیم میزبان رفت. ملی پوش��ان ایران که 4 بازی گذش��ته 
خ��ود را واگ��ذار کرده بودند، برای کس��ب آخرین س��همیه مس��ابقه های جهانی، 
رودرروی قزاقستان میزبان قرار گرفتند. در پایان این بازی تیم قزاقستان با نتیجه 
35 بر 29 پیروز ش��د تا ایران از کس��ب س��همیه مس��ابقه های جهانی بازبماند. 
سیزدهمین دوره مسابقه های قهرمانی هندبال دختران آسیا از 15 مرداد در آلماتی 
قزاقستان آغاز شده بود و تیم های کره جنوبی، ژاپن،  چین، قزاقستان و ازبکستان 

به عنوان 5 تیم نخست این رقابت ها راهی مسابقه های جهانی روسیه شدند.
80 درصد نحوه تمرینات تیم تغییر کرده است

س��رمربی تیم ملی فوتس��ال بانوان معتقد اس��ت انجام دو دیدار تدارکاتی برابر 
ازبکستان باعث می شود تا نقاط ضعف و قوت تیم مشخص شود.

فروزان سلیمانی گفت: تا فرصت باقی مانده باید ضعف ها و ایرادات خود را بررسی 
کنیم. با توجه به انجام دو بازی دوس��تانه با تیم ازبکس��تان که تیم بس��یار حرفه ای و 
قدرتمند است، می توانیم وضعیت بازیکنان را در مدتی که تمرینات مختلف را انجام 
داده اند ارزیابی کنیم. این تیم از لحاظ جس��مانی قوی اس��ت و بازیکنانش فوتبال و 
فوتسال بازی می کنند. بازی در مقابل این تیم بسیار سخت است و امیدوارم بازیکنان 
آسیب نبینند.وی افزود: ما نیاز به بازی تدارکاتی داشتیم تا ایرادات بازیکنان را پیدا 

کنیم و تا زمان اعزام به مالزی، به آمادگی باالیی برسیم. 

پرسپولیس را منحل کنید، همه را خالص!
 مهم ترین سوژه فوتبال، قعرنشینی 

پرسپولیس در لیگ برتر است.
حت��ی شکس��ت اس��تقالل مقاب��ل 
ذوب آهن در ورزش��گاه آزادی هم به 
اندازه قعرنش��ین ش��دن پرسپولیس 
بازت��اب نداش��ت. طبیع��ی ب��ود که 
روزنام��ه پیروزی به عنوان روزنامه 
م��ورد عالق��ه ه��واداران ای��ن تی��م 
پرطرفدار، به این موضوع واکنش نش��ان دهد. این روزنامه در تیتر 
اول صفحه نخست خود کنایه ای به مسووالن فدراسیون فوتبال زده 
و نوشته:  با داوری ها هوادار را خون به دل کرده اند / پرسپولیس را 

منحل کنید، همه را خالص
آخرین وضعیت حاجیلو از زبان همسرش

پیشکسوت استقالل صبح یکشنبه 
ب��ار دیگ��ر تحت عم��ل جراحی قرار 

می گیرد.
 اصغ��ر حاجیل��و به دلی��ل گرفتگی 
رگ های��ش در بیمارس��تان کس��ری 
بس��تری است. همسر این پیشکسوت 
فوتب��ال ایران با بیان این مطلب گفت: 
ش��رایط آقای حاجیلو بهتر شده است. 

پنج رگ ایش��ان گرفته بود که دوتای آنها در عملی باز ش��د و قرار 
اس��ت صبح یکش��نبه هم طی عمل جراحی دو رگ دیگر ایش��ان باز 
ش��ود. در ح��ال حاضر آق��ای حاجیلو در بخش CCU بیمارس��تان 

کسری تحت مراقبت هستند. 
نوازی: از اول ادعای قهرمانی نداشتیم

مرب��ی اس��تقالل گفت: م��ا از اول هم 
ادعای قهرمانی در لیگ را نداشتیم بلکه 

برای درست کردن استقالل آمده ایم.
محمد نوازی، در خصوص شکست 2 
بر صفر استقالل مقابل ذوب آهن اظهار 
داش��ت: ما در نیمه اول س��وار بر بازی 
بودی��م و عملک��رد خوبی داش��تیم اما 
نتوانستیم از موقعیت های به دست آمده 
اس��تفاده کنیم. بازیکنان ما در نیمه دوم بد ظاهر ش��دند و بدن های آنها 
تحلیل رفت. تعویض های تیم، آمدن کرار و مصدوم شدن او، توپ هایی 
که به گل تبدیل نشدند، روحیه بازیکنان که از دست رفت، همه و همه از 

جمله مواردی بود که ما نتوانستیم در دیدار روز جمعه نتیجه بگیریم.
 بازی های بزرگ، داور بزرگ می خواهند

سرپرس��ت تیم فوتبال پر سپولیس 
می گوی��د: بازی های ب��زرگ، داور 

بزرگ می خواهند.
محمود خوردبین با انتقاد از داوری 
دیدار تیم های پر س��پولیس و سپاهان، 
اظها ر کرد: به اعتقاد من همان طور که 
بازی های بزرگ، بازیکنان بزرگ هم 
می خواهند، این بازی ها داوران بزرگ 

ه��م می خواهند. داور دیدار ما مقابل س��پاهان اش��تباه ها ی زیادی را 
انجام داد. این داور پنا لتی  روی عالیش��اه را نگرفت و در صحنه های 
دیگر هم اشتباه های تاثیرگذاری داشت. باشگاه باید به خاطر عملکرد 

این داور به صورت رسمی اعتراض کند.
پورعلی گنجی: من سالم هستم!

چند روز قبل انفجار مهیبی در شهر 
تیانجین تدا چین رخ داد.

پس از انتش��ار فیلم ه��ای این انفجار 
خیلی ها نگران مرتضی پورعلی گنجی 
بازیک��ن ای��ران تیانجین ش��دند. این 
بازیکن اما می گوید کامال سالم است. 
مدافع ایرانی توضیح می دهد:  من سالم 
هس��تم و کسی نگرانم نباشد. در جایی 
که ما هس��تیم کس��ی درباره بمب حرفی نمی زند. تیانجین یک ش��هر 
بزرگ در کش��ور چین است و انفجار خیلی دورتر از محل زندگی من 
بوده است.  پورعلی گنجی ادامه می دهد:  البته انفجار زمانی رخ داد که 

ما در استادیوم بازی داشتیم به همین دلیل چیزی از آن نفهیدیم. 
استقالل به ۱۵ سال قبل برگشته است

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه دوست و دشمن در این 
تیم می سوزد، گفت: این سال آخر مربیگری مظلومی است و استقالل با 

او به 15 سال پیش برگشته است.
حس��ن روش��ن به انتقاد کلی از وضعیت انتخاب مربی در اس��تقالل 
پرداخت و گفت: در کل قضاوت کردن زود است ولی کامال سرنوشت 
این تیم مشخص است. قبل از لیگ در جلسه ای که داشتیم و مثل همیشه 
ه��م آب دوغ خی��اری ب��ود م��ن تاکید ب��ر مربی خارجی داش��تم ولی 

پورحیدری خواستار مظلومی شده بود. 

گروه  ورزش�ی: تیم فوتبال اس�تقالل در هفته س�وم 
لیگ برتر فوتبال برابر ذوب آهن شکست خورد تا اولین 
باخت آبی پوش�ان در لیگ رقم بخورد و در هفته س�وم، 
ه�ر دو تی�م اصفهاني مقابل دو تیم س�رخابي تهران به 

پیروزي هاي با ارزش دست يابند.
در ادامه مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال عصر جمعه و از 
ساعت 19:20 دو تیم استقالل و ذوب آهن در ورزشگاه آزادی 
به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 2 بر صفر 
به س��ود ذوب آهن به اتمام رس��ید. احس��ان پهلوان و مرتضی 
تبری��زی به ترتیب در دقای��ق 63 و 85 برای ذوب آهن گلزنی 
کردند. استقالل در این مسابقه برای اولین بار از  پرو پژیچ  مهاجم 
ُکروات خود رونمایی کرد و این بازیکن در ترکیب اصلی قرار 
داش��ت. کرار جاسم هم همانند هفته گذشته روی نیمکت قرار 
داش��ت و در نیمه دوم به زمین آمد. جذابیت این مسابقه بعد از 
گل ذوب آهن چند برابر شد و هر دو تیم بارها دروازه همدیگر را 
تا آس��تانه باز شدن پیش بردند. بازیکنان ذوب آهن بعد از این 

گل هم عقب ننشس��تند و به دنبال زدن گل دوم بودند. آنها در 
دقایق 69 و 71 دو فرصت خوب گلزنی به دست آوردند که از 
دست رفت. در مقابل پژیچ هم می توانست دردقیقه 78 کار رابه 
تساوی بکشد که دروازه بان ذوب آهن باز هم ناجی تیمش شد.

در دقای��ق 80 و 83 هم ای��ن بازیکنان ذوب آهن بودند که 
فرصت خوب گلزنی را از دست دادند ولی در نهایت مرتضی 
تبریزی که اواخر نیمه دوم وارد زمین ش��ده بود، توانس��ت 
روی یک ضد حمله و اش��تباهات مکرر خط دفاعی گل دوم 
ذوب آهن را در دقیقه 85 وارد زمین کند تا بازی با همان 
دو گل به اتمام برسد. استقالل بعد از دو پیروزی متوالی 
در لیگ، مقابل ذوب آهن شکس��ت خورد تا به رده س��وم 
س��قوط کند. ذوب آهن هم که لیگ را با دو باخت ش��روع 
کرده بود، با این پیروزی از بحران خارج شد و ضمن کسب 
3 امتی��از از قعر جدول جدا ش��د و پرس��پولیس را به رده 
شانزدهم فرستاد!یداله جهانبازی داور این مسابقه به  هرایر 
مگویان  و محسن کریمی از استقالل و مرتضی تبریزی از 
ذوب آه��ن کارت زرد نش��ان داد. مجتبی حس��ینی مربی 
ذوب آهن هم در نیمه دوم به خاطر اعتراض به عملکرد داور 
از روی نیمکت اخراج ش��د. با نتایج این هفته، پرس��پولیس 
پرطرفدارتری��ن تیم فوتبال ایران اولین حض��ور خود را در 
جای��گاه آخ��ر جدول رده بن��دی لیگ پس از 47 س��ال از 

موجودیت خود تجربه کرد.
اشتباهات فردی و داوری

پرس��پولیس برای اولین بار در تاریخ رقابت های لیگ 
برت��ر فوتبال ایران به قعر جدول رده بندی س��قوط کرده 
اس��ت، سرمربی کروات پرس��پولیس اما می گوید که با 

گذشت زمان مشکالت این تیم حل می شود.برانکو ایوانکوویچ 
درباره شکست پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان اظهارکرد: 
همه دیدند که ما یک بازی خوب و هوشمندانه مقابل سپاهان 
انجام دادیم اما متاسفانه در انتها نتیجه به سود تیم ما نبود. تمام 
تالش هایی که در طول هفته انجام داده بودیم به خاطر اشتباهات 
فردی و همین طور اش��تباهاتی که داور مسابقه داشت، از بین 
رفت. در بازی س��پاهان داور اش��تباهات تاثیرگذاری به سود 
سپاهانی ها انجام داد و من به همین خاطر ناراحتم. باشگاه باید 
بابت این اشتباهات رسما اعتراض کند.برانکو در پاسخ به این 
س��ئوال که پرس��پولیس چه زمانی از بحران خارج می شود و 
پیروزی های این تیم آغاز خواهد ش��د، گفت: باید در دو بازی 
دیگر به مصاف ذوب آهن و فوالد خوزستان برویم و بعد از آن 
لیگ برای مقطعی تعطیل می ش��ود. در تالش هس��تیم طوری 
برنامه ریزی کنیم که در این دو بازی به پیروزی برس��یم تا با 
کس��ب 7 امتیاز، به تعطیالت برویم. می دانم کار سختی پیش 

رو داریم اما همان طور که گفتم به این پیروزی ها نیاز داریم.
2 ديدار ديگر هفته سوم لیگ برتر:

* فوالد خوزس��تان صفر...............اس��تقالل خوزستان 2 
گل: حس��ن بیت س��عید )53( و فرش��اد جان افزا )93( برای 

استقالل خوزستان 
* سایپا تهران 2.......................... پدیده مشهد 1 گل: غالمرضا 

رضایی )13 و 67( برای سایپا دقیقه 82 )گل به خودي سایپا(

سرپرس�ت تیم فوتبال اس�تقالل گفت: 
اس�تقالل روزجمعه خیلی بد بازی کرد و به 
اعتقاد من نمره تیم صفر بود، به ش�خصه از 

هواداران عذرخواهی می کنم.
منص��ور پورحیدری در خصوص شکس��ت 
اس��تقالل مقاب��ل ذوب آهن اظهار داش��ت: فکر 
می کنم شکست تلخی بود و ما روزجمعه اصال 
خ��وب نبودی��م. برخالف آنکه عده ای که می گویند ما در نیمه اول خوب بودیم ولی فقط س��ه، 
چهار فرصت گل از حریف بیشتر داشتیم. کار تیمی ما کند بود و بچه ها کار قابل قبولی به نمایش 
نگذاشتند و باید این موضوع را بپذیریم و قبول کنیم.وي تاکید کرد: اشکاالتی در خط دفاعی ما 
وجود داشت که قطعا باید بررسی شود و من بعد از پایان بازی در رختکن از کادر فنی خواهش 
کردم که اش��کال را پیدا کنند. پورحیدری در پاس��خ به این سئوال که آیا هواداران باید انتظار 

قهرمانی از این تیم جوان استقالل را داشته باشند یا خیر؟ گفت: البته با یک باخت نباید همه 
چی��ز را قض��اوت کرد. مردم از اس��تقالل انتظار برد دارند و همیش��ه دوس��ت دارند این تیم 
قهرمان شود ولی وقتی تیمی این همه تغییرات دارد باید برایش صبر و حوصله به خرج داد. 
اعتقاد من این اس��ت که اس��تقالل دو س��ال دیگر یکی از تیم های مدعی لیگ برای قهرمانی 
است. سرپرست آبی پوشان تاکید کرد: من از شما می پرسم چه چیز این استقالل به قهرمانی 
می خ��ورد؟ من نمی خواهم خیلی از مس��ائل را باز کن��م ولی قبول کنید هر روز در تمرینات 

قیافه بازیکنانی را می بینم که غرغر می کنند و مشکالت آنان حل نشده است!
وی تاکید کرد: باز هم می گویم نمی خواهم خیلی از مسائل را باز کنم ولی باید در حد انتظار 
توقع داشت. البته شکست روزجمعه ربطی به حرف های من ندارد و یک تیم نباید به یکباره 
این همه افت داشته باشد. در مجموع افت و خیز برای استقالل بوده و خواهد بود ولی نه اینکه 
تی��م صفر باش��د. به نظر من روزجمعه اس��تقالل به خصوص در نیم��ه دوم صفر بود و باید از 

هواداران عذرخواهی کنیم و به شخصه من این کار را انجام می دهم. 
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هفته سوم لیگ برتر؛ شکست استقالل پس از پرسپولیس

بعد از 47 سال؛ پرسپولیس برای اولین بار آخر شد

ضعف فوالد به خاطر تغییرات زیاد است
پیشکس�وت تیم فوتبال فوالد خوزس�تان گفت: 
ضعف فوالد خوزس�تان در کس�ب نتیج�ه به دلیل 
تغیی�رات زياد و رفتن تعداد زي�ادی از بازيکنان اين 

تیم است.
ابراهی��م میرزاپور  گف��ت: جدایی بازیکنانی مثل بختیار 
رحمانی، سروش رفیعی، احمد عبداله زاده، آرش افشین و.... 
در رون��د این تیم خلل ایجاد کرده اس��ت. وی افزود: فوالد 

خوزستان در نقل و انتقاالت بازیکنان بدی جذب نکرده است. این نفرات برای اینکه به هماهنگی 
برسند نیاز به گذشت زمان دارند. وي تصریح کرد: فراموش نکنید که وقتی یحیی گل محمدی به 
ذوب آهن رفت این تیم در هفته های ابتدایی نتایج بسیار بدی گرفت اما در نیم فصل دوم ذوب آهن 
به شرایط خوبی رسید و کم کم به رده های باالیی جدول رفت.میرزاپورگفت: در فوتبال ایران همه 
در کمترین زمان به دنبال کسب نتیجه هستند اما در فوتبال باید به تیم ها زمان داد. فکر می کنم فوالد 

خوزستان از چند هفته دیگر می تواند شرایط خوبی پیدا کند و به روند مناسبی برسد.

حمله هواداران خشمگین به اتوبوس فوالد
فوالد که پس از دو تساوی مقابل راه آهن و پديده 
برای جبران ناکامی ها به مصاف استقالل خوزستان 
رفت�ه بود برای اولین ب�ار در تاريخ رويارويی های دو 

تیم دست خود را به عالمت تسلیم باالبرد.
 ای��ن اتفاق در ش��رایطی رخ داد ک��ه دو بازیکن تیم 
ف��والد نوی��ن ه��ردو گل ش��اگردان ویس��ی را به ثمر 
رس��اندند تا توفانی از خشم هواداران دوآتشه فوالد را 
در بربگیرد. جمعه ش��ب، س��اعتی پس از مس��ابقه ، درشرایطی که فوالدی ها به سمت هتل 
بازمی گش��تند ، کاروانی از طرفداران فوالد کی در پی اتوبوس تیم بودند در میانه جاده 
راننده را وادار به توقف کردند و سپس با حالتی هجومی برای صحبت با مدیر و سرمربی 
تیم وارد اتوبوس شدند. البته دراگان اسکوچیچ که ظاهرا سوژه اصلی این هجوم بوده ، در 
جمع بازیکنان حاضر نبود و جدا به هتل رفته بود ولی در کشاکش اتفاقات و توهین شدید 

به مدیرعامل ، درگیری لفظی نسبتا شدیدی بین طرفین رخ داد.

پیغام روحیه بخش یک پرسپولیسی؛
 آخر هم بشی دوستت داریم!

حس�ین ماهین�ی دفاع س�ابق پرس�پولیس 
حمايت خود را از اين تیم اعالم کرده.

ماهینی که از فصل قبل به دلیل مشکالت کارت 
پای��ان خدم��ت قادر به همراهی تیم محبوب خود نیس��ت ، همچن��ان از اعتقاد قلبی 
خودش به پرسپولیس می گوید. ماهینی با انتشار عکسی از لوگوی پرسپولیس در 

اینستاگرام خود گفت : اول یا آخر باشی همچنان دوست داریم. 
رکورد باور نکردنی عادل!

مج�ری و تهیه کننده 90 درب�اره اين برنامه 
حرف های جالبی می زند.

عادل فردوس��ی پور می گوید:  نزدیک به 15 سال 
است که این برنامه روی آنتن می رود. فکر کنم بین 
650 تا 700 بار روی آنتن رفته است.  این یک رکورد برای عادل فردوسی پور است 
که شاید هرگز فکر نمی کرد در ابتدای شروع برنامه اش، به آن دست پیدا کند. او ادامه 
می دهد:  االن برنامه ام با س��ال 79 خیلی فرق کرده اس��ت. مخاطب ها و رس��انه ها خیلی 

صمیمانه با ما همکاری کرده اند. همه دست به دست هم تالش کردیم.
کنایه سید جالل حسینی به کاپیتانی کفشگری

 مدافع ملی پوش و س��ابق پرس��پولیس نس��بت به کاپیتانی هافبک جوان و کم تجربه 
سرخ ها اظهار نظر جالبی داشته.سید جالل حسینی گفت :  این اتفاق اصال عجیب نیست. 
وقتی که شما یک بازیکن بزرگ. با تجربه و حتی قدیمی ندارید او باید کاپیتان شود!  این 
صحبت سید جالل به نوعی کنایه به برانکو هم بود چرا که مربی کروات ابتدای فصل با 

برگشتن مدافع سابق پرسپولیس به این تیم مخالفت کرد تا او راهی نفت تهران شود.

پیشکسوت پرسپولیس اعتقاد دارد 
مشکل اصلی اين تیم برانکو ايوانکويچ 
اس�ت و اين مربی ک�روات بايد هرچه 

زودتر برکنار شود.
مرتض��ی فنون��ی زاده در گفت و گو با 
ایلن��ا، اظه��ار داش��ت: ه��ر س��ه ب��ازی 
پرس��پولیس را در این فص��ل دیده ام و با 
نهایت تاس��ف باید اع��الم کنم که نتایج 

حاصله بسیار اسف بار بوده است. 
وی ب��ه گالیه از محمد نوری پرداخت و 
گفت: کس��ی که ادعای پرسپولیسی بودن 
می کند و بازوبند این تیم را بر بازو می بندد 
نباید برای پول با دل میلیون ها هوادار بازی 
کند. به نظر من نوری نباید در این وضعیت 

تیم را تنها می گذاش��ت. وی به ش��دت از 
سرمربی سرخ ها انتقاد کرد و گفت: برانکو 
دندان پوسیده اس��ت. هرچه زودتر برود به 
سود تیم است زیرا تفکرات او قدیمی شده و 
به درد ما نمی خورد. فنونی زاده افزود: هیچ 
مرب��ی در ط��ول تاریخ با لجب��ازی نتیجه 
نگرفته که این آقا دومین نفر باش��د. خیلی 
بازیکن داریم، به امثال بنگر، نورمحمدی و 
مس��لمان هم از سر لجبازی بازی نمی دهد. 
مطمئن باش��ید با ادامه این روند امسال هم 

حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
ملی پوش اس��بق فوتبال ایران با اشاره 

به اینک��ه برانکو بهترین تیم تاریخ ایران 
را به جام جهانی برده است، گفت: اگر آن 
تیم را به هر مربی دیگری هم می دادند به 
س��ادگی به جام جهانی صع��ود می کرد. 
بازیکنان��ی مثل مهدوی کی��ا، کریمی و 
علی دای��ی که به مربی خارجی احتیاجی 
ندارن��د.وی ضم��ن انتق��اد از عملکرد 
پرس��پولیس در فصل نقل و انتقاالت بیان 
داش��ت:در هی��ات مدی��ره یک��ی دو نفر 
فوتبال��ی حضور دارند و بای��د در مورد 
نقل و انتقاالت اظهار نظر می کردند.بهتر 
اس��ت اگر آقای زادمهر وقت رسیدن به 

باش��گاه را ندارد هرچه زودتر جایش را 
به فرد دیگری بدهد.ملی پوش س��ال های 
دور فوتبال کش��ورمان تصریح کرد: گر 
ه��م نیاز ب��ه اس��تفاده از بازیکنان جوان 
است چرا از سرمایه های خودمان استفاده 
نکنیم.مگر امی��ر محمد مدنی چه چیزی 
برای بازی کردن کم داش��ت که حاال باید 

برود در ملوان بازی کند؟

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

باخت
0
0
1
1
1
0
1
2
0
2
1
1
1
1
1
2

مساوي
0
1
0
0
0
2
1
0
3
0
2
2
2
2
2
1

برد
3
2
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

بازي ها
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

تیم
سپاهان
سایپا

استقالل خوزستان
استقالل
ملوان

تراكتورسازي
استقالل اهواز

ذوب آهن
صبای قم

سیاه جامگان
پدیده

نفت تهران
راه آهن
فوالد

گسترش فوالد
پرسپولیس

گل زده
6
4
4
4
3
4
1
2
2
2
4
1
3
3
2
5

گل خورده
2
1
2
3
2
2
2
2
2
3
5
2
5
5
4
8

امتیاز
9
7
6
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1

پورحیدری: از هواداران عذر خواهی می كنم

فنونی زاده:  برانکو دندان پوسیده است

هفته سوم لیگ برتر »جام خلیج فارس«


