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گفتني اس��ت محمود خوردبين به عنوان قائممقام ورزش باشگاه پرسپوليس منصوب شده است ولي به سبب
عوارض جراحي بر روي كمر دردناكش فعال در خانه استراحت ميكند.
پيوس :به خوردبين ظلم شد

فرش��اد پيوس مدعي ش��د نتايج برانك��و ايوانكوويچ به اكبر طاه��ري فرصت داد در زم��ان مديرعاملياش در
پرس��پوليس هر كاري خواست انجام بدهد .وي همچنين تصريح كرد در ماجراي اخير تعيين سرپرست جديد
براي سرخها به محمود خوردبين ظلم شد.

مجري «كاله قرمزي» پرسپوليس!

زالنكو ايوانكوويچ برادر برانكو ايوانكوويچ كه مدتي اس��ت به تهران رس��يده و به عنوان جانش��ين سرتن چوك
مش��غول كار شده هنوز در تهران جا نيفتاده دچار ناماليمات ش��بكههاي مجازي شد .اين شبكهها به آرامي از
عكسهاي او و ايرج طهماس��ب طراح و مجري برنامه معروف و كمدي «كالهقرمزي» سرش��ار شد و كاربران به
شوخي يا جدي پرسيدند آيا این مرد كه دستيار برانكو شده و به زعم آنها بسيار شبيه به طهماسب است و همان
كمدين و مجري معروف نيست؟!

ساعات بازيهاي آسيايي پرسپوليس مشخص شد

پرسپوليس س��اعات دلخواه مورد نظر خويش را براي سربازي خانگي خود در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا
به اطالع « »AFCرس��اند .طبق اين برنامه س��رخهاي تهراني س��اعت  17/15روز  24بهمن ب��ا برنده ديدار
نمايندگان ازبكس��تان و اردن در تهران مصاف ميكنند و  14اس��فند در همين ساعت روبروي الوصل امارات
ميايستند و در نهايت ساعت  19روز  27فروردين  1397با السد قطر مسابقه خواهند داد.
ادامه باالنشيني برانكو در بين مربيان ايران

جدول جدي د برترين مربيان فوتبال باش��گاهي جهان توسط س��ايت  clubworldkingاعالم شد و برانكو
ايوانكوويچ كه در ماههاي اخير دائماً باالتر از س��اير مربيان ش��اغل در ايران تلقيش��ده است ،در اين جدول نيز
پيش��تازي كرد و يك پله هم باال آمد و در جاي  134نشس��ت .عليرضا منصوريان به رغم گذش��ت  5ماه از زمان
بركنارياش از استقالل همچنان نفر دوم جدول در بین ايرانيها است.
حسيني :عدهاي بايد جوابگوي اعمال خود باشند

س��يدجالل حسيني كاپيتان پرس��پوليس گفت محتويات برنامه تلويزيوني اخير « »90نشان داد عدهاي بايد
جوابگوي اعمال خود در پرس��پوليس باش��ند .وي وضعيت روحي س��رخها را به رقم ناكامي اخيرشان در جام
حذفي كشور خوب توصيف كرد و گفت پرسپوليس ميتواند در جام باشگاههاي آسيا هم بدرخشد.
برانكو ايوانكوويچ سرمربي كروات پرس��پوليس در مصاحبهاي گفت بهرغم داشتن باالترين مدرك مربيگري
در دنيا براي او يك سوالي است كه چطور كارلوس كيروش ميخواهد بازيكنان را بالفاصله از هر مسابقه ليگي
براي مدت يك روز و نيم در خدمت بگيرد و اسباب پيشرفت آنها شود  ،آن هم در حالي كه روز بعد از بازي ،روز
ريكاوري فوتباليستها است!
وي افزود :درس��ت اس��ت كه پرس��پوليس مش��كالت مالي ويژه خود را دارد اما اين را ميدانم كه سران باشگاه
مشغول حل مشكالتاند .برانكو همچنين با تاكيد بر اين كه هيچگاه در فيس بوك خود به كسي بد و بيراه نگفته
و قصد قهر و دعوا هم ندارد .درباره رقابت خود با وينفردش��فر سرمربي آلماني استقالل گفت :ما روابطي مبتني
بر احترام با يكديگر داريم اما در زمين مسابقه ميخواهيم يكديگر را لت و پاره كنيم!
با پولهاي هدايتي چهها ميتواند كرد؟!

معصومه رضازاده س��رمربي تيم فوتس��ال زنان نفت تهران گفت پولي كه هدايتي اخيرا ًبه پرسپوليس داده به
اندازه كل هزينههاي تيم وي است .وي افزود حميدرضا جهانيان مالك نفت چنان به اين باشگاه بياعتنايي مي
كند كه وي مجبور شده پول سفرها و رفت و آمدهاي اين تيم را از جيب خودش و كمك مربي تيم بدهد.

استراحت پروين در خانه
علي پروين سلطان سرخهاي پايتخت كه بدليل باال رفتن قند خونش در بيمارستاني در تهران بستري
شده و در دو هفته گذشته نامداران زيادي و بخصوص پرسپوليسيها به عيادت وي رفته بودند ،با ارسال
پيامي به هواداران گفت حالش خوب شده است و در خانه استراحت ميكند.
وي در مصاحبهاي گفته است مهدي طارمي به جاي ليگ قطر بايد به اروپا ميرفت.
رو شدن يك قرارداد قديمي
كامران منزوي قائممقام س��ابق استقالل گفت علي كريمي پيش از پيوستناش به پرسپوليس در سال
 1376با آبيها قرارداد بسته بود اما پس از برخورد ناشايستهاي كه برخي هواداران آبيها در پايان ديدار
تيم فتح با استقالل با وي داشتند از خير الحاق به استقالل گذشت و قراردادش را فسخ كرد .منزوي متن
آن قرارداد را هم انتش��ار داده است .اين در حالي است كه كريمي اين روزها مشغول رتق و فتق امور تيم
سرشار از مشكل سپيدرود رشت است.
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