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سايت اروپايي :روياي صعود ايران جدي است

سايت اروپايي موندواسپورتيوو در مقالهاي نوشت فوتبال دفاعي ايران روياي جدي صعود به مرحله
دوم جام جهاني روسيه را در سر ميپروراند و كارلوس كيروش را استاد در بردن بازيهاي يك گله ناميد.
اين سايت افزود :دفاع چند اليه تيم ملي ايران چيزي نيست كه بتوان به آساني از آن عبور كرد و به
جوانگرايي موفقيتآميز كيروش در اين تيم نيز بهاي ويژهاي داد.

غرامتخواهي  400هزار يورويي بيلهفلد

در حالي كه بنظر ميرسيد بررسيهاي بازی لغو شده پرسپوليس و استقالل در ورزشگاه شهر بيلهفلد
آلمان كه قرار بود  31تيرماه برگزار شود ،منتفي شده ،هفته پيش گفته شد بيلهفلد باشگاهي كه
استاديومش را براي اين ديدار درنظر گرفته و مهيا كرده بود ،در حال تنظيم و ارسال شكايتنامهاي 400
هزار يورويي به فيفا بابت لغو اين مسابقه به بهانه بازيابي مخارج صورت گرفته است.
بيلهفلد پيشتر چند بار به طور دوستانه از سرخابيها خواسته بود با پرداخت  100هزار يورو غرامت غائله
را ختم كنند اما آنها بياعتنايي نكرده بودند.

خيز تازه التزيو به سمت «سردار»

بر اهداي سمبليك جام قهرماني دوره قبل (كه به وي و يارانش در تيم آلمان رسيد) به روسها در امر
قرعهكشي و تعيين گروهبندي تيمها نيز ياري خواهد رساند .كلوزه در مرحله نهايي جام ملي جهاني
 2002تا  2014مجموعاً  16گل به ثمر رساند و از رونالدو برزيلي و ژوست فونتن فرانسوي پيشي گرفت.

واكنش رسانههاي پرتغالي به موفقيت امير عابدزاده

در پي دعوت شدن امير عابدزاده پسر احمد عابدزاده به اردوي تيم ملي فوتبال ايران در اروپا كه اولين
فراخواني وي به اين تيم به حساب ميآيد ،مطبوعات پرتغال (كشوري كه امير در آن به حفاظت از دروازه
تيم ماري تيمو اشتغال دارد) از اين واقعه ياد و آن را تفسير و تحليل كردند .سايت مايس نوشت با اين كه
عابدزاده جوان فقط در  3مسابقه به صورت فيكس براي ماري تيمو به ميدان آمده اما كارلوس كيروش
تصميم به آزمودن وي گرفته است و سايت باغچدا نيز دعوت عابدزاده كوچك را به اردوي ملي در عين
داشتن فقط  23سال سن افتخاري بزرگ براي او توصيف كرده است.

امارات چهار سهميهاي شد

بدنبال ارائه مدارك آسيايي تيمهاي اماراتي و بررسيهاي « »AFCبر روي آن ،چهار باشگاه مطرح
العين ،الجزيره ،الوهده و الوصل مجوز شركت در فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا را دريافت و كشورشان
را در اين مسابقات چهار سهميهاي كردند .امارات در دوره قبل  3سهميهاي بود در يكي از آنها العين تا
يكچهارم نهايي پيش تاخت و در اين مرحله بدست الهالل عربستان حذف شد.

پرسپوليس  135شد ،استقالل 283

التزيوي ايتاليا كه در تعطيالت تابستاني نتوانست سردار آزمون را حتي با ارائه پيشنهادي  18ميليون
يورويي جذب كند ،ميخواهد در نقل و انتقالهاي نيمفصل وي را مجاب به انتقال به شهر رم و پوشيدن
پيراهن خود كند .جدايي احتمالي فيلبيه جورجويچ مهاجم صربستاني و نه چندان موفق التزيو دليل
اصلي رويكرد مجدد پيراهن آبيهای شهر رم به مهاجم پيراهن روبين كارزان است .اين در حالي است
ل جاري كه از  780دقيقه هم فراتر مسدود به ستوه
كه كاژانيها از تبحر آزمون در امر گلزني طي فص 
آمدهاند و او را اص ً
ال به اندازه گذشته موفق نميدانند.

صدرنشين كالچو جهانبخش را ميخواهد

روزنامه كوريره دلو اسپورت ايتاليا مدعي شد ناپولي صدرنشين امسال ليگ فوتبال ايتاليا(كالچو) قصد
دارد دي ماه در نقل و انتقالهاي زمستاني عليرضا جهانبخش مهاجم ايراني و موفق باشگاه الكمار هلند
را خريداري كند .اين در شرايطي است كه الكمار تصريح كرده است جهانبخش را حداقل تا پايان فصل
جاري استفاده خواهد كرد .جهانبخش تا همين سه سال و نيم پيش در داماش گيالن توپ ميزد.

در تازهترين ردهبندي تيمهاي برتر باشگاهي فوتبال جهان كه هفته گذشته منتشر شد ،پرسپوليس
با تصاحب رتبه  135بازهم باالترين تيم ايراني حاضر در جدول است و استقالل و تراكتورسازي با
ايستادن در ردههاي  283و  313دوم و سوم به شمار ميآيند .بهترين تيم آسيايي الهالل عربستان است
و برترين باشگاه جهان ،بارسلوناي اسپانيا.
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