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روز گذشته با شرکت ورزشکاران اعزامی به خارج در سفارتخانههای ایران رقم خورد

مدال خوشرنگ کاروان ایران
در شنا ،شیرجه و تکواندو

مشارکت ورزشکاران در حماسه حضور

عکس یادگاری اعضای تیم ملی تکواندو پس از حضوردر سفارتخانه برای رأی دادن  -باکو  /ایسنا

انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری و
پنجمیــن دوره انتخابات شــورای شــهر از ســاعت 8
صبح  29اردیبهشــت ماه آغاز شــد و جامعه ورزش
بــا حضور پر شــور در پای صندوقهــای رأی بار دیگر
همانند اقشــار مختلف مردم حماسه دیگری خلق
کردند.
دیروز با وجود حضور تیمهای ورزشی در خارج از
کشور ،جامعه ورزش در پای صندوقهای رأی حاضر
شدند.کاروانایراندربازیهایهمبستگیکشورهای
اســامی و اعضای تیم ملی والیبال کشــورمان نیز با
حضور در پای صندوق رأی سیار به رئیس جمهوری
منتخب خود رأی دادند .ســفارت ایران درجمهوری
آذربایجان همزمان با برگزاری بازیهای کشــورهای
اسالمی شاهد حضور ایرانیان زیادی بود به نحوی که
صف چندصدمتری تا ساختمان ورودی حوزه کسب
رأی ،خبرنــگاران و عکاسهــای خارجــی را به محل
سفارتکشاندهبود.
ورزشــکاران حاضر در باکو بعد از افتخارآفرینی
در این رقابتها و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس
کشــورمان با حضور در ســفارت ایــران در باکو ،پای
صندوقهــای رأی رفتــه و آرای خــود را بــه داخــل
صنــدوق انداختنــد .همچنین رئیــس کمیته ملی
المپیکباحضوردرکنسولگریایراندرآذربایجان،
رأی خود را به صندوق انداخت .کیومرث هاشــمی
در حاشــیه انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت
جمهوری ایران گفت :بســیار خوشــحالم که مردم
ایران اینقدر گسترده و با شور و حرارت در انتخابات
و تعییــن سرنوشــت خــود و کشورشــان شــرکت
میکننــد .وی ادامــه داد :ورزشــکاران ایرانــی نیــز
همیشه در صحنههای حساس حضور داشتهاند و
دیروز (جمعه) نیز به پای صندوقهای رأی آمدند
و حماسه دیگری رقم زدند.
عالوه بر این اعضای تیم ملی ووشــو ایران نیز به
دلیل حضور در بازیهای اسالمی در باکو به سفارت
ایران در این کشور رفتند و رأی خود را به صندوق اخذ
رأی انداختند .رئیس فدراســیون جهانی ورزشهای
زورخانــهای و کشــتی پهلوانــی ،اعضــای کادر فنی و
ورزشکارانرشتهدوومیدانیجمهوریاسالمیایران،
بازیکنانتیمملیبوکسوهمراهانکاروانکشورمان
در بازیهای همبســتگی کشــورهای اســامی صبح
دیروز با حضور در ســفارت ایران در باکو ،آرای خود را
برایانتخابرئیسجمهوریبهصندوقانداختند.

محسن مهرعلیزاده ،رئیس فدراسیون جهانی
ورزشهای زورخانهای و کشــتی پهلوانی درحاشیه
این برنامه گفت« :با حضور پرشــور ایرانیان ســاکن
جمهــوری آذربایجــان ،مــردم کشــور قصــد دارنــد
آینــده پرشــکوه کشــورمان را تــداوم ببخشــند و این
حضور چشــمگیر ،نمادی از همین اهتمام است».
بهرام افشارزاده ،مشــاور اجرایی فدراسیون جهانی
ورزشهایزورخانهاینیزباتجلیلازاستقبالمردم
از حضور پای صندوقهای رأی افزود« :مردم ایران
یک بار دیگر عالق ه شــان به کشــور و نظام را نشــان
دادنــد .حضورچندیــن ســاعته در صف رأی نشــان
داد کــه مردم خوب کشــورمان درهــر نقطه جهان،
ایمــان قلبیشــان به همبســتگی ملــی را از دســت
نمیدهند».
ëëرأیوالیبالیهادرلهستان
تیــم ملــی والیبــال کشــورمان کــه خــود را بــرای
حضوریشایستهدرلیگجهانی۲۰۱۷آمادهمیکند،
هم اکنون در آخرین مرحله اردوی برون مرزی خود
در شــهر کاتوویــچ (کاتوویتســه) در لهســتان بــه ســر
میبرد .با هماهنگی امیر خوش خبر سرپرست تیم
ملی والیبال کشــور با مهماندوست سفیر جمهوری
اسالمی ایران در ورشو لهستان که از پیش انجام شده
بود ،صبح دیروز جمعه  ۲۹اردیبهشت ماه صندوق
ســیار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
در لهســتان ،در هتل پارک شــهر کاتوویــچ به همراه
نمایندگان سفارت و انتخابات مستقر شد و بازیکنان
و کادر فنــی تیــم ملی والیبال کشــورمان با حضور در
پای صندوق رأی ،به رئیس جمهوری منتخب خود
رأی دادند .نکته جالب توجه حضور برخی از ایرانیان
مقیم لهســتان درهتل پارک بود کــه آنها هم در کنار
ملیپوشــان به رئیــس جمهوری منتخب خــود رأی
دادند و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
بــا توجه بــه نبود تیم ایران در کشــور ،همــه نفرات با
پاسپورت اقدام به رأی دادن کردند.
ëëملیپوشانفوتسالدرتایلندرأیدادند
تیم ملی فوتســال زیر  20ســال ایران جهت شــرکت
در اولیــن دوره مســابقات قهرمانــی آســیا در تایلند
بســر میبرد و صبح دیروز(جمعه) در سومین بازی
مرحلــه گروهی به مصاف چین رفــت .اعضای کادر
فنی و ملیپوشان فوتسال ایران بعد از پیروزی مقابل
چین د ر سفارت ایران در بانکوک حاضر شده و آرای
خود را داخل صندوق رأی انداختند.

وزیر ورزش :حماسه حضور مردم در انتخابات دوباره تکرار شد

نیم نگاه

مسعود سلطافی فر ،وزیر ورزش و جوانان که برای حضور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات
شورای شهر تهران به مسجد هدایت رفته بود ،افزود« :حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری چشمگیر بود و حماسه حضور
مردم در انتخابات دوباره تکرار شد و در روز  29اردیبهشت ماه شاهد پیروزی بزرگ و سرنوشت ساز ملت ایران بودیم».

«آندره ارهرا» بازیکن فصل منچستریونایتد شد
وصال روحانی

برانکو به «منشا» برنامه داد

تمرینات آمادهسازی پرسپولیس برای
فصــل آینــده از تاریــخ  30خــرداد مــاه
آغاز خواهد شــد ،اما در این بین برانکو
ایوانکوویــچ از گادویــن منشــا خواســته
تمریناتــش را زودتــر آغــاز کنــد .منشــا
بعد از مســابقات لیگ تمرین نداشــته
و از اینرو دوران اســتراحت او تا شــروع
دور جدید تمرینات پرســپولیس طوالنی خواهد شــد به این خاطر
برانکــو طی جلســه با منشــا بــه او برنامه تمرینــی داد تــا طبق این
برنامه بزودی تمرینات خود را در ایتالیا آغاز کند .مهاجم نیجریهای
پرسپولیس چهارشنبه شب ایران را به مقصد ایتالیا ترک کرد و قرار
اســت در اواخر خردادماه برای شــرکت در تمرینات پرسپولیس به
تهران برگردد.

وضعیت مبهم سعداوی در فوالد
ســعید اژدریزاده ،مدیرعامــل فوالد
خوزســتان گفــت هنــوز نمیتوانــد به
صراحــت بگویــد که نعیم ســعداوی
به عنوان ســرمربی این تیــم میماند
یا خیر و متذکر شــد بررسی گزینههای
این امر توسط هیأت مدیره ادامه دارد
و در میان گزینهها ،مربی خارجی هم
یشود.
دیده م 
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منچســتریونایتد آخریــن بــازیاش را در فصل رو
به پایــان لیگ برتر فوتبال انگلیس فردا شــب در
خانــهاش برابــر کریســتال پاالس انجــام میدهد
امــا چــه ببرد و چــه ببازد ،هیــچ تغییــری در رتبه
ششمیاش حاصل نمیآید و این برابر با رتبهای
اســت که فصل پیش با هدایت لوئیس فان خال
هلنــدی هــم حاصل آمــده بود و یــک فصل «بد
اندر خوب» را گواهی میدهد .اما شــیاطین سرخ
که امســال با هدایــت ژوزه مورینیــوی معروف به
میــدان آمدهاند تا این لحظه جــام خیریه ابتدای
فصــل (یــا همــان ســوپرجام انگلیــس) و جــام
اتحادیــه این کشــور را فتــح کردهاند و چهارشــنبه
شــب در اســتکهلم نیز با آژاکس آمستردام بر سر
عنوان قهرمانی «لیگ اروپا» مسابقه میدهند که
دومین جام عمده باشــگاهی این قاره به حساب
میآید .سرمربی پرتغالی و واقعاً خاص منچستر
به همین مناســبت دیروز (جمعــه) مصاحبهای
مطبوعاتی در شــهر منچستر داشت و با احتساب
وجود لشــکری از مصدومــان و غایبــان در اردوی

اســت که در استراحت مطلق بسر میبرد و  5روز
باقی مانده تا دیدار استکهلم را نیز بدون مسابقه
سپری خواهد کرد.
ëëبوس:آنهادوترکیبدارند
در حالــی کــه مورینیــو همیــن مســأله را یــک

هفتمین و هشتمین روز از مسابقات همبستگی کشورهای
اسالمیروزهایپنجشنبهوجمعهدرباکوبرگزارشدوکاروان
ورزشــی کشــورمان درهفتمیــن روز از این بازیهــا موفق به
کســب  ۲طال ۵ ،نقره و  ۵برنز شــد .مجتبی ولیپورو مهدی
یوســفی دو طالیی ایران در رشتههای شــنا و تکواندو بودند.
ک پرســت در پرتاب نیزه معلوالن ،سحر ضیایی
ســجاد نی 
در دوومیدانی ،احمد محمدی ،سیداحمد خسروفر و ملیکا
میرحســینی در تکواندو به مدال نقره دســت یافتند و ســید
عرفان حسینی و آرش خسروی در دوومیدانی معلوالن ،مهدی زیدوند ،شهاب قوره
جیلی و مهدی فالح در کشتی فرنگی به مدال برنز رسیدند تا پرونده هفتمین روز از
بازیهایهمبستگیکشورهایاسالمیباکسب 12مدالبرایکاروانایرانبستهشود.
هشتمین روز از مسابقات بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی نیز روز جمعه
برگزار شــد و ورزشــکاران کشورمان در رشتههای تنیس ،تنیس روی میز و کشتی
آزاد به مصاف رقبای خود رفتند.
در تنیس غزل پاک باطن با باخت 2بر صفر مقابل تنیسور ازبکستان در مرحله
یک شــانزدهم از دور رقابتها حذف شد .امیر واال معدنچی ،دیگر نماینده تیم
ملی تنیس ایران توانست در بخش انفرادی به مرحله یک هشتم صعود کند.
در تنیــس روی میز نوشــاد عالمیــان مقتدرانه راهی فینال شــد و در فینال به
مصاف نیما عالمیان برادر خود خواهد رفت تا یک فینال کامالً ایرانی بین این
دو تنیس باز کشورمان برگزار شود .در مرحله نیمهنهایی رقابتهای تنیس روی
میز بانوان نیز ندا شهسواری دستش از مدال کوتاه ماند.
در کشــتی آزاد امیــر محمــدی در وزن  97کیلوگــرم بــه فینال رســید و پیمان
یاراحمدی حذف شــد .در وزن  57کیلوگرم یونس سرمســتی برای کسب مدال
برنز تالش میکند و در  65کیلوگرم میثم نصیری به فینال راه یافت.
تیــم شــیرجه  3متر دوبــل ایران با ترکیــب مجتبی ولیپور و شــهنام نظرپور
توانست مدال طالی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

اخبار

«قیچیساز» لوتسه را فتح کرد
و به هشتهزاریها پیوست

عظیمقیچیساز،هیمالیانوردپرافتخارایرانیبامداددیروزبهسمتقله«لوتسه»حمله
کرد و توانست بدون کپسول اکسیژن چهارمین قله بلند دنیا (ارتفاع ۸۵۱۶متر) را فتح
کند .عظیم قیچیســاز با فتح این قله ،جزو  ۱۶رکورددار جهان شد که بدون استفاده از
کپسولاکسیژنتمام ۱۴قلهباالیهشتهزارمتریراپیمودهاند.برودپیک،دائوالگیری،
نانگاپاربــات ،کانچــن چونگا ،گاشــربروم ۱و ،۲آناپورما ،کی ،2ماناســلو ،ماکالو ،چو آیو،
شیشــاپانگما ،اورست و لوتسه  ۱۴قله هشت هزاری است که او موفق به فتح آنها شده
است .حسین مقدم و سعید میرزایی نیز کوهنوردان ایرانی هستند که به همراه عظیم
بهقلهلوتسهرسیدند.حسینمقدمنیزهمانندعظیمقیچیسازبدونکپسولاکسیژن
در حال فتح لوتسه است .ایرج معانی و محمود هاشمی نیز پیش از او به لوتسه رسیده
بودند .بدین ترتیب عظیم قیچیســاز ،حسین مقدم ،ســعید میرزایی ،ایرج معانی و
محمودهاشمیپنجکوهنوردایرانیهستندکهدربهار ۹۶موفقبهفتحلوتسهشدند.

سومین برد متوالی جوانان فوتسال ایران

فصل <بد اندر خوب> آقای خاص!
تیمــش که شکســت شــیاطین را برابــر آژاکس به
یــک احتمال قــوی تبدیل کــرده اســت ،گفت هر
نتیجهای در اســتکهلم به دست آید ،او به داشتن
چنیــن شــاگردانی افتخار میکنــد و نتیجه همین
تــک دیــدار بــرای قضــاوت کار منچســتریها در
فصــل  2016-2017کفایــت نمیکنــد .وی افزود:
مــا در طول فصل تــاش زیادی کردیــم و با انواع
کمبودها جنگیدیم و این مسأله مهمتری نسبت
به نتیجه یک تک مسابقه است.
ëëرجحانحریفهلندی
آقــای خــاص بارهــا بــه مســأله زیــاد بــودن
مســابقات تیمش و فرسوده شــدن شاگردانش از
آن طریق تأکید ورزید و همین مسأله و کم مسابقه
بــودن آژاکس را یک موهبت برای حریف هلندی
تیمش دانسته است .فینال منچستر -آژاکس در
حالي شــکل میگیرد که یونایتد چهارشــنبه شب
گذشــته در لیــگ برتــر انگلیــس با ســاوتهمپتون
صفر -صفــر کرد ،فردا با کریســتال پــاالس پنجه
در پنجه میاندازد و چهارشــنبه با آژاکس مصاف
میدهــد .حــال آن کــه غول فوتبــال هلنــد  5روز
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اجحاف آشــکار در حق شاگردانش دانسته است،
پیتــر بوس ســرمربی آژاکس دیروز ایــن ادعا را رد
کرد و گفت منچستر با تعدد نفراتش و تعیین دو
ترکیب متفاوت برای لیگ انگلیس و لیگ اروپا از
حجم مشــکالت فوق کاسته اســت .این در حالی

سرنوشت عالیشاه و نوراللهی در دست پرسپولیس

امید عالیشــاه و احمد نوراللهی
فصل گذشته برای سپری کردن
دوره خدمــت سربازیشــان
راهی تراکتورسازی تبریز شدند،
امــا بعــد از  3بــازی بــه دلیــل
محرومیت از فهرست بازیکنان
ایــن تیم خــارج شــدند و حاال با
شــرایط خاصــی میتواننــد بــه
لیــگ برتــر بازگردنــد .بازیکنان
پیشــین پرســپولیس تــا پایــان
دوره خدمــت ســربازی قطعــاً
نمیتواننــد به جمع قرمزهای پایتخت ملحق شــوند و بایــد در یک تیم نظامی حضور پیدا کنند .در این
بیــن البتــه نوراللهــی امیدوار اســت پیش از آغــاز فصل جدید با تکمیــل مدارک کســری خدمت ،کارت
پایــان خدمــت خودش را بگیــرد و به پرســپولیس برگردد .اگر این امکان فراهم نشــود ،بازیکنان ســرباز
تراکتورســازی برای حضور در این تیم به همکاری باشــگاه پرسپولیس نیاز دارند .تراکتورسازی بر اساس
قوانین میتواند در پایان فصل نقل و انتقاالت نسبت به جذب  3بازیکن آزاد اقدام کند که نام عالیشاه
و نوراللهی به همین ترتیب میتواند در فهرست تراکتوریها قرار گیرد ،اما مشکل اصلی این دو بازیکن،
قرارداد با باشگاه پرسپولیس است .برای حضور در نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر و ورود به لیست
تراکتورســازی ،الزم اســت قرارداد عالیشاه و نوراللهی با پرسپولیس فسخ شود تا این دو بتوانند به عنوان
بازیکن آزاد و ســهمیه فیفا وارد لیســت سرخپوشان تبریزی شــوند و پس از پایان دوران خدمت سربازی
به تیم ســابق خودشــان برگردند .در صورت مخالفت باشــگاه پرســپولیس با این درخواست ،عالیشاه و
نوراللهی برای حضور در یک تیم نظامی تنها میتوانند به ملوان یا فجرسپاسی در لیگ دسته یک ملحق
شوند که برای این دو بازیکن اتفاق جالبی نیست.

است که تعدد مصدومان در اردوی منچستر طی
ماههــای اخیر در جهــت تأیید اظهــارات مورینیو
حرکت میکند.
ëëاز «ارهرا» تا رونی و پوگبا
در یــک تحول تــازه دیگر ،آنــدره ارهرا ،هافبک
وسط محوری منچستر در نظرسنجی از هواداران
این تیم به عنوان بهترین بازیکن فصل جاری این
تیم گزینش شــد و از زالتان ابراهیموویچ ســبقت
جســت کــه پــس از زدن  38گل بــرای شــیاطین
سرخ ،دچار پارگی رباط پا گردید و از صحنه خارج
شد و از آنتونیو والنسیایی پیش افتاد که او هم در
پســت مدافع راســت نفوذی بازیهای با کالســي
را برای منچســتر انجام داد .با ایــن حال ،مورینیو
دیــروز به جای تمجیــد از ارهرا ،از رونــی و پوگبا به
نیکی یاد کرد .وی گفت :رونی در اکثر اوقات فصل
نیمکتنشــین بــود ولی هیــچ حرفی نــزد و پوگبا
آنقدر دربــاره قیمت زیاد انتقالش به اولدترافورد
بحث و صحبت شــد که تمرکزش را از دست داد
و کارایــیاش کاهش یافت .امیــدوارم فصل بعد
برای هر دوی آنها بهتر از اینها باشد.

ابراهیمی غایب قطعی استقالل مقابل العین

امید ابراهیمی به دلیل آسیبدیدگی
از ناحیــه عضلــه شــکم در بــازی بــا
التعــاون عربســتان در نیمــه دوم از
زمین خارج شد و از آن زمان مشغول
فیزیوتراپی اســت .با وجــود این کادر
پزشــکی اســتقالل تمــام تــاش خود
را بــرای رســاندن امیــد ابراهیمــی به
مســابقه روز دوشــنبه مقابــل العین انجــام داده اما سرپرســت
تیم اســتقالل اعــام کرد این بازیکن به دیدار بــا العین نخواهد
رســید .عبداللهی با اعــام این خبر گفت« :ابراهیمی مشــغول
فیزیوتراپی اســت و به این مســابقه نمیرسد .برنامهریزی ما به
شکلی است که از ابراهیمی برای دیدار برگشت استفاده کنیم و
او قطعاً به مسابقه روز دوشنبه نخواهد رسید».

عنایتی و تکذیب شایعه مربی شدنش در استقالل

رضا عنایتی که اخیراً بازنشســته شــده
است ،روز گذشــته شایعات مربوط به
بازگشــتش به اســتقالل و پیوســتن به
کادر فنــی ایــن تیــم را رد کــرد و گفت:
اســتقالل تیــم محبــوب مــن اســت
و مربیگــری در ایــن تیــم بــرای مــن
جذاب است اما در این خصوص هیچ
صحبتی با منصوریان و سایر سران باشگاه آبی نداشتهام.

تیــم ملی فوتســال جوانان ایــران دیــروز در ادامه مســابقات قهرمانی
فوتســال زیر  20ســال آســیا کــه در کشــور تایلنــد جریــان دارد ،چین را
 6-1شکســت داد .محمــد جامــع ،محمــد طاهری ،محمــد حیدری،
حمیدرضا کریمی ،حمید قهرمانی و مدافع چین (به اشتباه به دروازه
خودی) به سود ایران گلزنی کردند .ایران پیشتر مغولستان و امارات
را هم برده بود و باید امروز با قرقیزستان هم مسابقه بدهد و صعودش
از گروه چهارم مسابقات تحت هر شرایطی حتمی شده است.

تاج :پرسپولیس بیشترین پروندهها را در فیفا دارد

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال ایران با تأکید بر اینکه پرسپولیس بیشترین
پروندههای انضباطی را در فیفا دارد ،گفت این باشگاه با بهکارگیری وکالی مجرب
در حال تســویه حســاب با بازیکنان خارجی ســابق خود اســت که به فیفا شکایت
کردهاند .وی با اشاره به محرومیت اخیر سرخها توسط « »AFCنیز گفت :درست
است که آقای فوتبال آسیا هستیم اما باید امنیت ورزشگاههای خود را حفظ کنیم.

کرانچار،رضائیان را نمیخواهد

باشــگاه ســپاهان اصفهان بعد از تمدید قرارداد با زالتکو کرانچار به دنبال
جذب بازیکنان مدنظر این مربی کروات و بستن تیمی در قامت قهرمانی
است.هرچندکرانچاربهکرواسیبازگشتهامامسئوالنباشگاهباچندبازیکن
وارد مذاکــره شــدهاند .یکــی از بازیکنانی که این روزها ســر و صــدای زیادی
پیراموناووتیمجدیدشمطرحشده،رامینرضائیاناست.اینملیپوش
فوتبال ایران بعد جدایی از پرسپولیس مورد توجه چند باشگاه قرار گرفته و
از استقالل و سپاهان به عنوان دو مشتری اصلی رضائیان نام برده میشود.
مهدی اخوان ،سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در این باره عنوان
کــرد« :رامین رضائیان در فهرســت کرانچار نبوده و مــا هم هیچ مذاکرهای
با وی نداشــتهایم .در حال حاضر باشگاه با چند بازیکن مذاکره کرده است
اما هنوز قراردادی به امضا نرسیده و نمیتوانیم نامی از کسی ببریم .با این
حالفکرمیکنمتاپایانهفته،بازیکنانیکهبهسپاهانپیوستهاند،معرفی
شوند.احسانحاجصفیاگردرایرانباشد،فقطبرایسپاهانبازیمیکند.
احسان در مسافرت خارج از کشور بوده و بزودی با او مذاکره خواهیم کرد».

نصیرزاده :پرسپولیس باید چک آقایی را پاس کند

سعید آقایی که پس از اتمام خدمت سربازیاش در تراکتورسازی چک ضمانت
م میلیارد تومانی به باشــگاه گسترش فوالد داده بود تا همچنان بتواند
یکو نی 
در تیم سرخپوش تبریزی بازی کند ،حاال برای جدا شدن از تراکتورسازی ،شرایط
خاصی دارد .او برای اینکه از تراکتورســازی جدا شــود ،باید از باشــگاه گســترش
ت بگیرد .هوشــنگ نصیرزاده ،مدیرعامل باشــگاه گســترش فوالد
فــوالد رضای 
تبریز در این خصوص گفت« :هر باشــگاهی که آقایی را بخواهد ،باید تعهدات
او را مد نظر بگیرد .ســعید آقایی اگر به هر باشــگاه دیگری غیر از گسترش فوالد
بــرود ،باید تعهدات مالی خود را در اینجا تســویه کنــد وگرنه میتوانیم مطابق
آییننامه انضباطی مانع بازی رســمی او در پرســپولیس  ،سپاهان یا هر باشگاه
دیگری شویم .تراکتورسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست .پرسپولیس ،آقایی
را بخواهد باید چک  1/5میلیاردیاش را «پاس» کند».

همسر پورحیدری :قسمت اعظم طلب
منصورخان را نپرداختهاند

فریده شــجاعی ،همســر منصور پورحیدری پدر معنوی «استقالل»
و کاپیتان و ســرمربی و سرپرست اسبق تیم فوتبال این باشگاه گفت
آبیهــا از مبلغ دو قرارداد آخر آن مرحوم حدود  400میلیون تومان
به وی بدهکارند و فقط  70میلیون آن را دادهاند.

