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تعطیالت نوروزی برای اردوی پرسپولیس
از  با اعالم کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، سرخپوشان پس 

آخرین تمرین خود در سال ۱۴۰۱ شش روز به مرخصی رفتند.
سال  در  خود  تمرین  آخرین  از  پس  دیروز  ایران،  سرخپوشان 
۱۴۰۱ برای شش روز به استراحت خواهند پرداخت و تمرینات خود 
را در سال جدید، از دوم فروردین ماه آغاز می کنند.شایان ذکر است 
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر 
خلیج فارس، روز ۱۱ فروردین، میهمان مس رفسنجان خواهد بود.

بهترین خبر برای استقاللی ها
باشگاه استقالل با یک شرکت اپراتور تلفن همراه به توافق برای 

عقد قرارداد رسید.
سر  پشت  را  بحرانی  روزهای  اخیر  ماه  یک  طی  ها  استقاللی 
رایزنی های  استراماچونی  آندره آ  برای پرداخت مطالبات  و  گذاشتند 
زیادی را انجام دادند. طی یکی دو روز اخیر پیگیری های مسئوالن 
باشگاه استقالل به نتایج مثبتی رسیده و مسئوالن این باشگاه با یک 

شرکت اپراتور تلفن همراه به توافقات خوبی دست پیدا کرده اند.
البته مسئوالن استقالل هنوز سردرگم هستند که از مبلغ عقد 
قرارداد با شرکت تلفن همراه چگونه باید هم مطالبات استراماچونی 
را پرداخت کنند و هم مطالبات بازیکنان فعلی را در آستانه سال نو 
پرداخت کنند. با این وجود خبر امضای قرارداد با یک شرکت اپراتور 
تلفن همراه خبری خوب در آستانه سال جدید است و قطعا یکی از 

معضالت بزرگ این باشگاه پشت سر گذاشته خواهد شد.
ستاره ملی پوش ایران؛ سرمربی خارجی 

استقالل شخصا به من پیشنهاد داد
هافبک ملی پوش ایران می گوید استراماچونی همیشه به دنبال 
در  ایران  پوش  ملی  هافبک  اللهی  عزت  است.سعید  بوده  او  جذب 
خصوص پیشنهاد استقالل می گوید:  استراماچونی از زمانی که به 
استقالل آمد با بنده تماس گرفت و به صورت مستقیم با هم صحبت 
کردیم. از قبل این سرمربی از من شناخت خوبی داشت و با توجه 
به اینکه بازی های جام جهانی روسیه و همچنین فیلم های قبلی ام را 
اتفاقا در  با من تماس گرفت و  مشاهده کرده بود خودش مستقیم 
آن برهه زمانی خیلی تالش کرد تا این اتفاق بیفتد که متاسفانه در 
آن زمان نشد با هم همکاری کنیم.اما وقتی به قطر رفت و به محض 
اینکه هدایت تیم قطری را عهده دار شد، دوباره ابتدای فصل با من 
این  و  رضایتنامه  به دلیل  که  مشکالتی  به خاطر  که  گرفتند  تماس 
مسائل وجود داشت باز هم این امر محقق نشد. تا اینکه در نیم فصل 
باالخره موفق شدیم باشگاه دانمارکی را راضی کنیم رضایتنامه ام را 
به صورت قرضی صادر کند تا بتوانم باالخره شاگرد استراماچونی در 
الغرافه شوم.خوشحالم توانستم با این سرمربی همکاری و زیر نظرش 
بازی کنیم. در هر صورت تجربه شیرینی بود و همیشه با او در ارتباط 
هستم و گاهی با هم صحبت می کنیم. او بسیار مربی فنی و خوبی 
بسیار  جایگاه  همیشه  من  برای  اخالقی  لحاظ  از  و  می رود  به شمار 
باالیی داشته اند و امیدوارم هرجا هستند موفق باشند و اگر قسمت 
باعث  باشیم که حتما  با هم همکاری داشته  باز هم  شود در آینده 

می شود بیشتر از تجربیات وی استفاده کنم.
رافائل سیلوا از ایران می رود

رافائل سیلوا در تعطیلی تمرینات استقالل درخواست مرخصی 
داده است.مدافع برزیلی استقالل در تعطیلی لیگ به دنبال خروج از 
ایران است. رافائل سیلوا از مسئوالن استقالل خواسته تا با مرخصی 
او موافقت کنند و این طور که شنیده می شود باشگاه استقالل هم 
موافقت خود را با مرخصی بیشتر این بازیکن اعالم کرده است .البته 
هنوز مقصد سیلوا بین برزیل و امارات نامشخص است که او به زودی 
در این باره تصمیم می گیرد.سیلوا در این فصل هم از نفرات کلیدی 
استقالل بوده که در بین هواداران این تیم محبوبیت ویژه ای دارد.

 سرمربی سابق پرسپولیس 
حامی کی روش شد

روش  کی  کارلوس  از  حمایت  به  پرسپولیس  سابق  سرمربی 
پرداخت.کارلوس کی روش بعد از جدایی از تیم ملی کشورمان راهی 
قطر شد و زمام هدایت تیم ملی این کشور و قهرمان آسیا را برعهده 
گرفت.کی روش قبل از بازگشت به ایران یک دوره 7 ماهه هدایت تیم 
ملی مصر را برعهده داشت و فراعنه را نایب قهرمان آفریقا کرد.اما بعد 
از ناکامی از رساندن مصر به جام جهانی در نهایت از این تیم جدا شد. 
نلو وینگادا سرمربی سابق پرسپولیس در مصاحبه از کی روش در زمان 
باید در مصر  کارلوس کی روش  حضورش در مصر حمایت کرد گفت: 
بیشتر می ماند. رفتن کی روش از تیم ملی مصر اشتباه بود.وی افزود: 
به نظرم فدراسیون فوتبال مصر باید کی روش را نگاه می داشت تا این 

مربی بتواند نسل جدیدی از فوتبال مصر را پرورش دهد.
 برکناری مربیان دوم، پدیده جدید

 در فوتبال ایران
کار  از  تیم  این  میثاقیان سرمربی  اکبر  داماش  باشگاه  اعالم  با 
برکنار شده است و دستیار بومی او یعنی محمد رضا مهدوی هدایت 
تیم را برعهده خواهد گرفت.این تصمیم از سوی باشگاه داماش در 
حالی اتخاذ شد که این تیم در رده دوم جدول گروه ب قرار دارد و 
این شانس را دارد، با صعود به مرحله پلی آف برای کسب سهمیه 
حضور در لیگ یک تالش کند.رقابت های لیگ 2 در گروه برگزار 
می شود. گروه اول با حضور ۱3 تیم و گروه ب با حضور ۱۴ تیم. در 
پایان تیم های اول به همراه برنده تیم های دوم به لیگ یک صعود می 
کنند. تیم داماش گیالن با گذشت 2۰ هفته از رقابت ها با کسب 35 
امتیاز تیم دوم گروه ب به حساب می آید. این تیم در هفته بیستم 
نتیجه  با  گاز گچساران  و  نفت  یعنی  خانه صدرنشین  در  و  بازی ها 
یک بر صفر شکست خورد.داماش گیالن پیش ازاین در یک تصمیم 
عجیب اعضای بومی کادر فنی را به خاطر اعتراض به عدم دریافت 
مطالبات اخراج کرده بود. اما اخراج مربیان دوم در فوتبال ایران به 
خصوص در لیگ های یک و دو چیز تازه ای نیست. همین چند روز 
پیش محمود فکری، سرمربی تیم سایپا با وجود اینکه تیمش در رتبه 
دوم جدول قرار داشت، کارش را از دست داد. پیش از در تیم بادران 
هم محسن عاشوری در شرایطی از کار برکنار شد که با این تیم در 
رتبه دوم جدول قرار داشت. به نظر می رسد اخراج مربیان تیم های 

دوم به پدیده نویی در فوتبال ایران تبدیل شده است.

بازگشت علیزاده به تمرینات گل گهر 
هافبک تیم فوتبال گل گهر چند هفته پس از مصدومیت شدید 
در انزلی، شرایط حضور در تمرینات تیم را پیدا کرد.در دیدار هفته 
اول پس  نیمه  پایانی  دقایق  در  علیزاده  علی  که  بود  یکم  و  بیست 
داشت،  ملوان  بازیکن  مطلق زاده  محمود  با  که  شدیدی  برخورد  از 
به  دنده  بالفاصله دچار مصدومیت شدیدی شد و ضمن شکستگی 
ریه او هم آسیب وارد شد. علیزاده بالفاصله تحت عمل جراحی قرار 
امیر  ترخیص شد.  بیمارستان  از  استراحت  روز  دو  از  و پس  گرفت 
قلعه نویی در سه دیدار بعدی تیمش مقابل پیکان، استقالل و نفت 
مسجد سلیمان نتوانست از علیزاده استفاده کند و این در حالی بود 
که تا پیش از مصدومیت، این هافبک دفاعی قلدر و جنگنده یکی 
از نفرات بدون جانشین سرمه ای پوشان سیرجانی بود.  حاال انتشار 
شرایط  علیزاده  می دهد  نشان  گل گهر  تمرین  آخرین  از  تصاویری 
سیرجانی  پوشان  سرمه ای  است.  کرده  پیدا  را  تمرینات  در  حضور 
پیدا  حضور  رقابت ها  در  قلعه نویی  امیر  با  دیگر  بازی  یک  تنها  که 
می کنند، باید روز جمعه در چارچوب دیدار معوقه مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی به مصاف فوالد خوزستان بروند و البته بعید به نظر 
می رسد علیزاده با توجه به شدت مصدومیت شانسی برای حضور در 

این مسابقه داشته باشد.

ما  بازیکنان  اما جسم  باشیم  با عراق  بازی  برنده  ما می توانستیم 
هم  کردن  گرم  زمین؛ حتی حین  از  خارج  روح شان  و  بود  زمین  در 
مشخص بود که این تیم می بازد. تیم ملی جوانان ایران پس از پیروزی 
برابر قطر و ویتنام و شکست برابر استرالیا، با ۶ امتیاز از مرحله گروهی 
تا در مرحله  رقابت های جام ملت های زیر 2۰ سال آسیا صعود کرد 
تنها  ایران  جوانان  که  شرایطی  در  اما  بگیرد  قرار  عراق  برابر  حذفی 
یک قدم با صعود جام جهانی فاصله داشتند، در این مسابقه شکست 
ملی  تیم  اعضای  بازگشت  از  بمانند.پس  ناکام  امر  این  در  تا  خوردند 
جوانان به ایران، انتقادات زیادی به نسبت به عملکرد این تیم در دیدار 
با عراق مطرح شد و در این شرایط به سراغ مسعود مومنی، بدنساز این 
او درباره دوره آماده سازی جوانان و همچنین دالیل  از  تا  تیم رفتیم 

نمایش ضعیف برابر عراق سوال کنیم.
* در ابتدا به پیش از مسابقات جام ملت های آسیا برگردیم که 

اوایل حضورتان قهرمان کافا شدید. شما در 
عنوان سرمربی  به  مرفاوی  آقای  که  بود  پیش  ماه  تقریبا هشت 
کردند  آغاز  را  زمان تست ها  و همان  انتخاب شدند  ملی جوانان  تیم 
باید  اول  بازیکنان جوان تست گرفتند. در وهله  از  از تعداد زیادی  و 
بگویم که این یکی از سالم ترین تیم های جوانان بود که از تست بازیکن 
گرفتیم و همه جوانان، چه تهرانی و چه شهرستانی و حتی بازیکنانی 
را که باشگاه نداشتند، دیدیم و 3۰ بازیکن را انتخاب کردم و بعد از 
۱۶ روز تمرین به تورنمنت کافا رفتیم و با وجود اینکه زمان کمی در 
اختیار داشتیم، شبانه روز زحمت کشیدیم در در نهایت قهرمان شدیم. 
در همان تورنمنت من با مربی ازبکستان صحبت کردم و گفتند ما ۱۶ 
ماه است که در اردو هستیم. پس از آن دوران آماده سازی مسابقات 
مرحله اول انتخابی جام جهانی در قرقیزستان را آغاز کردیم و باز هم 
تعدادی بازیکنان دیدیم و در آن مسابقات هم بدون گل خورده اول 
شدیم و پس از آن به عمان رفتیم و دو بازی کردیم که در هر دو بازی 
پیروز شدیم. پس از آن در بالروس با امیدهای این تیم بازی کردیم؛ در 
زمینی که به حدی برف و یخ بود که انگار زمین پاتیناژ است اما در آن 
شرایط بازیکن ما کفش شش استوک نداشت. ما در بازی اول شکست 
خوردیم اما در بازی دوم به حدی عالی بودیم که خود آقای ماجدی 
گفت در حد برد بود. سپس به اردن رفتیم و یک بازی را باختیم و یکی 

را بردیم و برای بازی های نهایی آماده شدیم.
* آقای مرفاوی پیش از اعزام به مسابقات جام ملت ها از مشکالتی 
که تیم ملی جوانان در برگزاری اردو داشت صحبت کردند. شرایط در 

آن دوره چطور پیش رفت؟
ما واقعا زحمت کشیدیم اما پشتوانه خوبی نداشتیم و حتما برای 
فدراسیون مقدور نبود که به آن صورت به ما کمک نکردند. زمانی که 
ما در عمان بودیم قرار شد که اردویی را در پرتغال برای ما برگزار کنند 
اما کنسل شد و گفتند به آنتالیا می رویم اما آن هم کنسل شد و گفتند 
به کیش می رویم. اوج تمرینات ما در بهمن ماه بود اما ما یک هفته در 
چمن مصنوعی تمرین کردیم و درست هم زمانی بود که برف سنگینی 
می آمد و در دو جلسه ما یک سوم زمین چمن مصنوعی را در اختیار 
و  می کردند  پارو  بچه ها  خود  بود.  برف  از  پر  زمین  مابقی  و  داشتیم 
تمرینات را انجام می دادند. به هر حال اردوی کیش کنسل شد و آقای 
از یکنواختی  تا بچه ها  برویم  المپیک  به هتل  مرفاوی گفتند حداقل 

خارج شوند اما آن هم برای فدراسیون مقدور نبود و در همان کمپ 
ماندیم و با همان مشکالت وارد مسابقات شدیم. البته در بین اشاره 
کنم که زمانی که ما اردوهای مختلف در  کمپ تیم های ملی حضور 

داشتیم، برای استفاده از سالن پک مشکل و جنگ داشتیم.
* یعنی به شما اجازه حضور در پک را نمی دادند؟

در دوره ای که آقای کی روش هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتند، 
چند بازیکن از قطر آمدند و اردویی آغاز شد. در آن زمان ما می خواستیم 
به سالن پک برویم اما به ما وقت نمی دادند. برای مثال می گفتیم در 
این تایم می خواهیم به سالن برویم اما می گفتند نمی شود، چرا؟ چون 
دو دستیار آقای کی روش در حال تمرین هستند و شما اجازه ندارید. 
می خواستیم به استخر برویم اما می گفتند نمی شود، چون دو دستیار 
آقای کی روش شنا می کنند. به هر حال این هم تیم ملی مملکت بود 
اما در هر صورت من فدراسیون را مقصر نمی دانم؛ شاید برایشان مقدور 

نبود و اولویت با تیم ملی بزرگساالن بود.
شروع  هم  برد  با  که  برسیم  آسیا  ملت های  جام  مسابقات  به   *

برداشتید. خوب  را  اول  قدم  و  کردید 
داشتند  هم  اسپانیایی  کمک   ۱۱ و  بود  اسپانیایی  قطر،  مربی 
چند  هر  دادیم؛  شکست   ۰-۱ تیم  این  ما  اما  می شدند  پشتیبانی  و 
قرار  استرالیا  برابر  بعد  بازی  بزنیم.  هم  گل  سه  یا  دو  می توانستیم 
گرفتیم که تیم خیلی خوبی بود اما بچه های ما گول بازی استرالیا و 
ویتنام را خوردند و کمی هم غرور برد برابر قطر را داشتند؛ در آن بازی 
در نیمه اول حریف خیلی بهتر از ما بود اما در نیمه دوم ما بهتر بودیم 
و اگر بازی پنج دقیقه دیگر هم ادامه داشت، ما گل سوم را هم زده 
بودند. ما در آن بازی موقعیت های زیادی داشتیم و استرالیا از دقیقه 

نداشتیم. برای گفتن  75 دیگر حرفی 
عملکردی  با  و  داشتید  خوب  بازگشت  یک  وجود  این  با  اما   *

دادید. شکست  را  ویتنام  درخشان، 
پس از شکست برابر استرالیا، آقای مرفاوی جلسه ای را با بازیکنان 
برگزار کرد و از نظر روحی بازیکنان را برگرداند. ویتنام واقعا قوی بود 
و حتی می توانم بگویم گروه ما، گروه مرگ بود  . ویتنام یک فوتبالیست 
بردیم و صعود  بر یک  ما سه  و  ارائه می داد  برنامه  با  و  فوق سرعتی 

کردیم.
* فکر می کنید عراق تیم قوی تری نسبت به ایران یا حتی رقبای 

مرحله گروهی بود که توانست پیروز شود؟
عراق تیم فیزیکی و گردن کلفتی بود اما خیلی ضعیف تر از ویتنام 
مراحل حذفی  وارد  که  زمانی  ولی  بودیم  بهتر  واقعا  ما  و  بود  استرالیا  و 
می شوید، بازیکن باید انگیزه داشته باشد اما متاسفانه بچه های ما انگیزه ای 
نداشتند؛ نه که نخواهند یا دوست نداشته باشند، بلکه از خدایشان بود که 
تیم به جام جهانی برود اما باید پیشتیبانی می شدند اما اینطور نشد. در 
واقع در آن مسابقه، بازیکنان ما در زمین بودند اما روح شان در بازی نبود. 
پیش از بازی که من برای گرم کردن تیم رفتم، اولین باری بود که خودم 
به خودم گفتم این تیم می بازد؛ وقتی تیم را به رختکن آوردم داد زدم 
که یک لحظه بنشینید و چشم هایتان را ببندید و تمرکز کنید اما دیدم 

تمرکزی ندارند. به تیم ما هیچ انگیزه ای برای برد ندادند.
* منظورتان پاداش است؟

حال  هر  به  اما  بودم  اشتباه  من  شاید  می گویم.  کلی  صورت  به 

تیم نیاز به انگیزه دارد. بازی ایران و عراق به دربی آسیا معروف است 
و همیشه بازی حساسی محسوب می شود اما عراق خواست و انگیزه 
کادر  و  ما  شاید  نیاوردند.  وجود  به  ما  در  را  انگیزه  این  ولی  داشت 
از  داشتیم،  توان  در  که  را  هر چیزی  واقعا  اما  بودیم  مقصر  فنی هم 
بلد نبودیم  این  از  اما بیش  انجام دادیم  نظر فنی و حرفه ای و روانی 
بازی که من  از  باید کمک می کردند. پس  و به هر حال دیگران هم 
ما  می گفت  می کردیم،  صحبت  عمادرضا  آقای  کمک های  از  یکی  با 
فیلم بازی شما در مرحله گروهی را که دیدیم، ترسیدیم اما بعد ده 
دقیقه فهمیدیم این تیم، آن تیم نیست؛ امروز تیم شما طور دیگری 
یا دیشب چیزی خورده اند. اگر  یا تیم شما را جادو کرده اند و  بود و 
بحث افت بود، یک یا بازیکن افت می کردند اما مگر می شود هم یازده 
بازی  البته  باشند؟  کرده  افت  تعویضی  بازیکنان  هم  و  اصلی  بازیکن 
موقعیت خاصی هم نداشت؛ عراق دو موقعیت داشت که یکی گل شد 
و ما هم دو موقعیت داشتیم که روی یکی از آنها، گلر عراق واکنش 
بی نظیری داشت. ما اگر تیمی بودیم که در مرحله گروهی بازی کردیم، 
خیلی راحت عراق را شکست می دادیم. به صراحت می گویم باخت ما 
ما  به  هم  این مشکل  از  بخشی  شاید  و  بود  روانی  روحی  عراق  برابر 
برمی گشت اما ما بیش از این بلد نبودیم؛ تیم ما روح نداشت و شبیه 
انسان های چاق با روح هایی الغر بودیم. البته با این تفاسیر هم ما الیق 

نبودیم. باخت 
سوی  از  مبلغی  مسابقات،  به  تیمی  هر  اعزام  از  پیش  اصوال   *
را  مبلغی  شما  می شود.  اهدا  تیم  اعضای  و  بازیکنان  به  فدراسیون 

کردید؟ دریافت 
ما می دانیم فدراسیون درگیر است و بودجه ای ندارد اما با این حال 
آقای ماجدی شبانه روز تالش کرد تا بتواند امتیازی به بچه ها بدهد و 
یا حتی در تهران آقای تاج با آقای مرفاوی به صورت تلفنی صحبت 
کرد. با این حال دست و بال فدراسیون تنگ بود و حتما به همین دلیل 
نتوانست ساپورت کند. ما هر بار که به خارج از کشور می رفتیم، دالر 
می دادند و روزی 35 دالر که مقرر بود، پرداخت می کردند اما این بار 
این اتفاق رخ نداد و هیچکس حتی یک دالر هم نگرفت. البته در اردن 
هم به کادر فنی پرداخت شد اما به بازیکنان چیزی ندادند و در این 
بودند و می گفتند شما  اردن  بازیکنان مدام دنبال دالرهای  سفر هم 
گفتید در ایران ریالی می ریزید. در هر صورت فدراسیون هم با مشکل 
مالی مواجه است و خود ما هم ۶ ماه حقوق نگرفته بودیم و چند روز 
بعد از اعزام، با پیگیری های آقای تاج و ماجدی حقوق دو ماه را واریز 
کردید اما ۴ ماه باقی ماند. ما مربیان هم نه بیزینس و سپرده ای داریم 
و  کنیم  جمع  را  آن  دخل  به شب  که شب  داریم  سوپرمارکت  نه  و 

امورات مان از همین راه می گذرد.
دریافت  تاخیر  با  هم  را  قطر  برابر  برد  پاداش  * شنیده می شود 
این  کرد.  واریز  را  پاداش  این  آقای حدادیان  هم  نهایت  در  و  کردید 

شد؟ پرداخت  زمانی  چه  و  بود  چقدر  پاداش 
ما پاداش بازی با قطر را که پنج میلیون تومان بود، بعد از بازی 
با ویتنام دریافت کردیم و پاداش برد برابر ویتنام را هم نگرفتیم اما 
من درباره موضوع آقای حدادیان اطالعی ندارم و نمی توانم ورود کنم، 
چون در حوزه من نیست. جسته و گریخته چیزهایی شنیده بودم اما 

نیستم. مطمئن 

تکلیف سرپرست تیم ملی مشخص شد
مهدی محمدنبی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال سرپرستی تیم ملی را در یک تورنمنت بزرگ دیگر بر عهده خواهد داشت.با حضور امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی تکلیف اصلی ترین صندلی این نیمکت 
مشخص شد اما یک ابهام در خصوص سرپرست تیم ملی وجود داشت که پیگیری ها نشان می دهد این صندلی بدون تغییر خواهد ماند.مهدی محمدنبی به عنوان یکی از چهره های شاخص فدراسیون فوتبال ایران طی 
یک دهه گذشته که سمت های دبیرکلی و نایب  رئیسی فدراسیون را بر عهده داشته، پس از تجربه حضور روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 2۰22 در کنار کارلوس کی روش، کماکان این مسئولیت را بر عهده خواهد 
داشت و تا پایان جام ملت ها نیز در کنار امیر قلعه نویی، مدیر تیم ملی بزرگساالن ایران خواهد بود.با این حساب نبی ضمن انجام وظایف نایب  رییسی فدراسیون، به یکی از رکوردداران حضور با تیم ملی در مسابقات بزرگ 

تبدیل خواهد شد که در جام های جهانی 2۰۱۴ و 2۰22 و جام ملت های آسیا 2۰۱5 سرپرست تیم ملی بوده و حاال برای چهارمین بار با تیم ملی در یک رقابت بین المللی همراه خواهد بود.

پایان آخرین انتخابات فدراسیونی سال

 حقدادی رییس فدراسیون
 ژیمناستیک شد

کریم باقری: فصل را بدون جام 
حسرت هیچ مسابقه ای را نمی خوریم

 شماره بعدی دوشنبه
 14 فروردین 1402 منتشر می شود

تمام نخواهیم کرد

فراخواندن ۱۸ ملی پوش برای اردوی وزنه برداری

 نصیرشالل ، کیانوش رستمی را
 دعوت کرد

وعده 
اسطوره 

اسپانیایی فرمول یک

 فرناندو آلونسو :
  به امید قهرمانی 

در این فصل تالش 
خواهم کرد

حدادی فر: چیزی جز قهرمانی در جام 
ملت ها مردم را راضی نمی کند

رشیدی: اگر ساپینتو مراقب رفتارش باشد 
شرایط استقالل بهتر می شود

درویش: قلعه نویی در این مقطع مسئولیت حساسی را قبول کرد

دعوت 
محمدحسین 

کنعانی زادگان و 
شجاع خلیل زاده 

به تیم ملی

 بهتاش فریبا: باید
  هر چه سریعتر
با ساپینتو تمدید کنند

 شاهرخ بیانی:قلعه نویی
از لحاظ فنی و اخالقی بهترین 
مربی ایران است

انتظاری: پرسپولیس نباید بابت 
قهرمانی در لیگ ناامید شود

تالش برای رازگشایی: چرا تیم جوانان ایران حذف شد

اگر پاداش برد ویتنام را می دادیم، صعود می کردیم؟


