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روشن :برانكو مناسبتر از كيروش است
حس��ن روشن پيشكسوت استقالل در ارتباط با شايعاتي كه در خصوص تغيیر سرمربي تيم ملي فوتبال پس
از اتمام جام جهاني  2018و س��پرده ش��دن اين پس��ت به برانكوايوانكوويچ به گوش ميخورد و گفت برانكو
مناسبتتر از كيروش است و از نظر شخصيت و احترام متقابل تفاوت زيادي با اين مربي پرتغالي دارد.

اسپانيا و پرتغال مراقب ايران باشند
بنگاه خبري آسوش��يتد پرس در گزارش��ي پيرامون تيم ملي فوتبال ايران متذكر ش��د كه اين تيم به لطف
هدايت كارلوس كيروش از انس��جام و قدرت الزم بهره ميگيرد و بهتر است كه اسپانيا و پرتغال مراقب اين
حريف در مرحله گروهي جام جهاني  2018باش��ند AP .افزود :ايران نتايج فوقالعاده در دور مقدماتي اين
جام گرفته و به روسيه ميآيد تا به آن روال استمرار بخشد.

آرزوي موفقيت رقباي مصر براي محمد صالح
به رغم حذف شدن «آ .اس .ام» بدس��ت ليورپول در مرحله نيمهنهايي ليگ فوتبال قهرمانان اروپا امري يك
پيام آرزوي موفقيت براي محمد صالح ستاره بيچون و چراي تيم حريف فرستاند و براي او روزي خوش را در
ديدار فينال مقابل رئال مادريد طلب كردند .البته اين مهاجم مصري قبل از عضويت در ليورپول به مدت يك
فصل عضو آ.اس.رم بود .از س��وي ديگر رقباي آفريقايي مصر كه در مرحله انتخابي جام جهاني  2018توسط
اين كشور ناكام و حذف شدند نيز براي صالح و يارانش در روسيه آرزوي توفيق كردند.

استارت دوباره تيم ملي با محدودي بازيكن

تمرينات تيم ملي فوتبال ايران در ش��رايطي از نو استارت زده شد كه فقط  5نفر در تمرينات روزهاي نخست حاضر
بودند و بقيه يا گرفتاري شركت در ليگ قهرمانان آسيا را داشتند و يا لژيونر هستند و در خارج از كشور بسر ميبرند و
همين مسئله ناراحتي عميق كارلوس كيروش راموجب شده اما وي اين وضعيت را گريزناپذير خوانده است.

پيشتازي گرگها در تصاحب مهاجم ايران

ت با س��اير تيمهاي بريتانيايي خواهان
وولورهمپتون تيم تازه بازگش��ته به ليگ برتر فوتبال انگليس در رقاب 
س��ردار آزمون از حريفاني چون اورتون و سلتيك پيش افتاده اس��ت .ارتباط كاري مناسب «گرگها» (لقب
وولورهمپت��ون) با ژرژ مقدنر «واس��طه» مدير برنامههاي سرش��ناس پرتغالي از مواردي اس��ت كه آنها را به
موفقيت در جذب مهاجم ايراني روبين كازان خوش��بين ميس��ازد .از حاال خيليها منتظر ديدن آزمون در
صحنه مسابقات جامجهاني  2018هستند تا اقدامات خود را براي جذب وي بيشتر سازند.

سانتوس:فقط جاي رونالدو محفوظ است

فرناندو سانتوس سرمربي تيم ملي فوتبال پرتغال يكي از حريفان ايران در مرحله گروهي جام جهاني 2018
در مصاحبهاي به ش��اگردانش هشدار داد بر اساس ش��هرت و افتخارات قبلي خود منجله فتح «يورو »2016
انتظار فراخواني به تيم اعزامي پرتغال به اين جام را نداش��ته باش��ند .وي افزود :فقط يك نام از حاال در تيم ما
حضور دارد و او كريس رونالدو است و بقيه ،جملگي قابل تغييرند.

گلزني سرنوشتساز رضايي در بلژيك

كاوه رضايي هفته گذش��ته يك گل انفرادي زيبا زد تا تيمش شارلروا در ادامه ديدارهاي پلياف ليگ فوتبال
بلژيك تيم حریف را 0ـ 1شكس��ت بدهد و شانس خود را براي راهيابي به فصل بعدي مسابقات اروپايي حفظ
كند .رضايي كه يك كارت زرد هم در اين بازي گرفت ،از انتخابهاي مهم و نزديك به حتي كارلوس كيروش
براي شركت در جامجهاني بيست و يكم است.

استاديوم سامارا هم آماده شد

دوازدهمين (وآخرين) استاديوم در نظر گرفته شده براي ميزباني مسابقات جامجهاني فوتبال  2018كه در
شهر ساماراي روسيه قرار دارد ،هفته پيش افتتاح و آماده بهرهبرداري شد .اين ورزشگاه كه  320ميليون دالر
هزينه ساخت آن بوده 45،هزار تن گنجايش دارد.

كاپيتان ايران بهبود يافت

درپي غيبت مس��عود شجاعي در برخي تمرينات هفته گذشته «آ.ا.ك آتن» سران اين باشگاه ضمن تاكيد بر
مصدوميت وي در آخرين مس��ابقه اين تيم در ليگ فوتبال يونان متذكر شدند كه وي مراحل درماني خود را
س��پري ميكند .كاپيتان تيم ملي ايران كه در نيم فصل به آ.ا.ك پيوست سهم مهمي در پيشتازي و قهرماني
اين تيم در ليگ فوتبال يونان داش��ته است و مصدوميت وي نيز در دو روز ابتدايي اين هفته رفع شد .شجاعي
در تعدادي از مسابقات اخير تيم ملي ايران بازوبند كاپيتاني را بردست بسته است.
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