فوتبال جهان
باالترین دستمزدهای فوتبال

ستاره آرژانتینی بارســلونا بیشترین دستمزد
را در بین ستاره های مســتطیل سبز دریافت
میکند.به گزارش دیلی میل ،بازیکنان فوتبال
یکی از پر درآمدترین ورزشــکاران به شــمار
میآینــد و رقمهای نجومی و بــاور نکردنی را
دریافت میکنند .روزنامه دیلی میل در گزارشی
از باالترین دستمزدهای مستطیل سبز سخن
به میان آورده اســت .لیونل مسی در صدر این
فهرست جای دارد.ســتاره آرژانتینی بارسلونا
ســاالنه  ۴۰.۵میلیون پوند حقــوق دریافت
میکند؛ این در حالی اســت که نیمار با ۳۱.۷
میلیون پوند در رده دوم جای دارد .در رده سوم
نوبت به کریستیانو رونالدو میرسد تا جایی که
این فوق ستاره پرتغالی سال  ۲۸میلیون پوند
حقوق از باشــگاه یوونتوس دریافت میکند.
رونالدو در تابســتان تصمیم گرفــت که رئال
مادرید را تــرک کند و راهی یوونتوس شــود.
بعضی از رسانهها  دلیل اصلی جدایی این ستاره
پرتغالی از رئال مادرید را مخالفت این باشگاه با
برابر شدن دستمزد او با لیونل مسی دانستهاند.

هشدار فدراسیون فوتبال ایتالیا
به کاپیتانها

فدراســیون فوتبــال ایتالیــا در بیانیــهای به
کاپیتانهای تیمهای حاضر در سری  Aهشدار
داد .فصل جدید رقابتهای ســری  Aآغاز شده
است و تیمها سه دیدار برگزار کردهاند.فدراسیون
فوتبال ایتالیا بعد از گذشت سه هفته از آغاز فصل
جدید در بیانیهای  به کاپیتانهای تیمهای حاضر
در سری  Aهشدار داد.در این بیانیه آمده است که
همهکاپیتانهابایدازیکبازوبندخاصویکرنگ
استفاده کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد
میشود.طبق بیانیه فدراســیون فوتبال ایتالیا
کاپیتانهای تیمها همگی باید از بازوبند سفید که
روی آن عالمت سری   Aحک شده استفاده کنند
درغیراینصورتباآنهابرخوردمیشود.دانیلهده
روسی،کاپیتانرموالساندروگومز،کاپیتانآتاالنتا
درفصلجاریازچنینبازوبندهایاستفادهنکرده
اند و همین باعث شــده تا هشدار جدی به آنها
داده شود.در فصل جاری رقابتهای سری  Aبعد
از گذشت سه هفته یوونتوس با  ۹امتیاز در صدر  
جدول ردهبندی جای دارد.

بارزالی :یوونتوس قویترین تیم
اروپاست

مدافعیوونتوسمیگویدکهتیمشقویترینتیم
حال حاضر فوتبال ایتالیاست .یوونتوس با جذب
فوق ستارهای به نام کریستیانو رونالدو نه تنها به
دنبال تکرار قهرمانی خود در سری  Aاست ،بلکه
یک هدف بزرگتر دیگر دارد و آن هم قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپاست.بارزالی ،مدافع با تجربه
یوونتوس تیمــش را قویترین و آمادهترین تیم
حال حاضر فوتبال اروپا میداند.بارزالی در اینباره
گفت :یوونتوس فعال قویترین تیم  اروپاست .ما
ستارههای بزرگی در اختیار داریم؛ اما باید در زمین
خود را ثابت کنیم و نشــان دهیم که قدرت برتر
هستیم.این مدافع با تجربهاضافه کرد :تیمهای
بزرگ معموال لیگ را خوب آغاز نمیکنند یا اینکه
دچار لغزش میشــوند؛ اما ما فصل جدید را هم
مقتدرانه آغاز کردهایم و در هر سه دیدار خود به
پیروزی رسیدهایم .شروع مقتدرانه ما نوید روزهای
خوب را میدهد.

استعفای پکرمن از هدایت تیم
ملیکلمبیا

ل پوترو به نیمه نهایی تنیس اپن آمریکا
صعود نادال و د 

کشتیگیران ایران با هزینه روسها عازم جام کرکین شدند

مرد شماره یک و سه جهان با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند .رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی تنیس اپن
آمریکا ،دیشب آغاز شد .در نخستین بازی در بخش مردان خوان مارتین دل پوترو برابر جان ایزنر آمریکایی قرار گرفت و توانست  ۳بر یک
پیروز شود .تنیسور آرژانتینی ،ست اول را  ۷بر  ۶واگذار کرد؛ اما توانست در سه ست بعدی به ترتیب  ۶ــ  ۷ ،۳ــ  ۶و  ۶ــ  ۲پیروز شود.
بامداد دیروز (چهارشنبه) رافائل نادال به مصاف دومینیک تیم رفت و پس از یک بازی طوالنی به سختی توانست حریف اتریشی خود را
با نتیج ه  ۳بر  ۲شکست دهد .مرد شماره یک جهان ،ست اول را با نتیج ه عجیب  ۶بر صفر واگذار کرد؛ اما توانست در دو ست بعدی آن را
جبران کند .تنیسور اسپانیایی در ست دوم  ۶بر  ۴و  ۷بر  ۵پیروز شد .تیم توانست در ست چهارم بازی را به تساوی برساند و  ۷بر  ۶پیروز
شود .رقابت نزدیک دو تنیسور در ست پنجم نیز ادام ه داشت تا اینکه نادال با نتیج ه  ۷بر  ۶پیروز  این بازی  شد و به نیمه نهایی صعود کرد.
مرد شماره یک جهان در نیمه نهایی به مصاف دل پوترو میرود.

تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت های جام دیمیتری کرکین روسیه ،راهی یاکوتسک محل برگزاری این مسابقات
شد.تمامی هزینه های تیم اعزامی از سوی برگزار کننده این مسابقات پرداخت می شود و تیم کشورمان با دعوت فدراسیون روسیه
راهی این مسابقات شد؛در حالیکه کادر فنی تیم ملی از رضا یزدانی آزادکار با تجربه ایران و دارنده  ۲طالی جهان که  ۲سال به علت
مصدومیت از میادین به دور بوده برای حضور در این تورنمنت دعوت کرده بود ،وی حاضر نشد عازم این رقابتها شود .ظاهرا یزدانی
قصد دارد در لیگ به روی تشک برود .رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین روزهای  ۱۵تا  ۱۷شهریورماه در شهر
یاکوتسک روسیه برگزار می شود.
بر اساس برنامه اعالمی مسابقات اوزان  ۸۶ ،۷۴ ،۶۵ ،۵۷و  ۹۷کیلوگرم روزهای پنجشنبه و جمعه و مسابقات اوزان ۹۲ ،۷۹ ،۷۰ ،۶۱
و  ۱۲۵کیلوگرم روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود.
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فوتبال ایران
 پایان همکاری پورموسوی و
فوالد

کرانچار :این تیم توان شکستن طلسم المپیک را دارد

پورموسوی با رأی اعضای هیئت مدیره باشگاه
فوالدخوزســتان برکنار شــد .پس از جلسه
اعضای هیئت مدیره باشگاه فوالد ،این اعضا
از اتمام همکاری با ســیداکبر پورموســوی
خبر دادند.در این جلســه عملکرد فوالد در
بازیهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت که در
نهایت اعضای هیئت مدیره رأی به برکناری
این مربی دادند.این در حالیست که چند روز
پیش صحبتهایی مبنی بر برکناری این مربی
مطرح شده بود.قرار است تا انتخاب سرمربی
جدید" ،ایلی استان" مربی خارجی تیم ،هدایت
موقت فوالدی ها را برعهده داشته باشد.

نسلطالییامید

ســرمربی تیم ملی امید میگوید در
جاکارتا به بخش زیــادی از اهدافش
دســت یافته و میخواهد از حمایت
همه جانبه فدراســیون تشکر کند.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران معتقد
است با اجرای برنامههای آماده سازی
و اتحاد و همدلی همه اعضای خانواده
بزرگفوتبالایرانمیتوانبهشکست
طلسم صعود به المپیک امیدوار بود.
زالتکــو کرانچار پــس از برگزاری
نشستهای مشترک با مسئوالن تیم
ملی امید و تدوین برنامه آمادهسازی
این تیم در مسیر مسابقات مقدماتی
المپیک  ۲۰۲۰اظهار امیدواری کرد با
اجرای برنامهای منسجم و هدفمند
طلسم صعود فوتبال ایران به المپیک
شکستهشود.
■ پس از پایان بازیهای جاکارتا چه
برنامهای را برای آماده سازی تیم امید
پیش از حضور در بازیهای مقدماتی
المپیک در نظر گرفتهاید؟
برنامه ریزی الزم در این خصوص پیش از
این صورت گرفته بود و در نشست مشترکی
با آقای استیلی به جمع بندی و توافق نهایی
رسیدیم .بر این اســاس طبق برنامه در هر
فرصت فیفا دی تــاش میکنیم بین ۱۴
تا  ۱۵روز اردوی آمادهســازی تیم امید را
با حضــور تمامی بازیکنان برگــزار کنیم.
نخستین اردوی مورد نظر در ماه مهر برگزار
میشود و قصد داریم در هر اردو با حریفان
بین المللی شامل بر تیمهای ملی و باشگاهها
مسابقات مهمی را برگزار کنیم .دومین اردو
در ماه آبان به مدت دو هفته برگزار میشود
همچنین در ســومین اردو که همزمان با
تعطیالت نیم فصل لیگ برگــزار خواهد
شد در ماه دسامبر برنامه ویژهای خواهیم
داشت .در این اردو تالش میکنیم با توجه به
فرصت زمانی بهتری که در اختیار داریم در
یک تورنمنت خوب شرکت کنیم و بتوانیم
بازیهای تدارکاتی مفیدی داشته باشیم.
همچنین طبق برنامه پیش از آغاز مسابقات
هم اردوی دیگری را برگزار خواهیم کرد تا با
آمادگی کامل در این رقابتها حضور یابیم.

سرمربیآرژانتینیتی مملیفوتبالکلمبیاتصمیم
گرفت که از ادامه همکاری با این تیم خودداری
کند .خوســه پکرمن آرژانتینی در سال 2012
هدایت تی مملی فوتبال کلمبیا را بر عهده گرفت
و توانســت نتایج خوبی با این تیم به دست آورد.
کلمبیا در جام جهانی  2014برزیل توانســت تا
مرحله یک چهارم نهایی پیش برود ولی در جام
جهانی  2018روسیه نتوانست عملکرد خوبی از
خودبهنمایش بگذارد.اینمربی آرژانتینیتصمیم
گرفتکهبهخاطردالیلشخصیازادامههمکاری
با فدراسیون فوتبال کلمبیا خودداری کند.

■ طبق برنامه شــما چند مســابقه
تدارکاتی جهت رسیدن به آمادگی
مطلوب پیش بینی شده است؟
پیش بینی و انتظار ما این اســت که بین
 ۱۰الی  ۱۲مسابقه تدارکاتی در این اردوها
داشته باشــیم که میتواند برنامه اجرایی
خوب و مفیدی برای آمادهسازی تیم باشد.
البته تالش ما این است که مسابقات مورد
نظر مقابل تیمهای بین المللی با کیفیت
برگزار شود .در اینجا جا دارد از همراهی و
همکاری فدراسیون فوتبال به دلیل شرایط
بسیار مطلوبی که برای آماده سازی پیش
از حضور در بازیهای جاکارتا فراهم شــد
تشــکر ویژهای کنم .تمامی امکانات مورد
نیاز خوشبختانه فراهم شــده بود و هیچ
مشکلی در این بخش نداشتیم .همچنین
تشکر میکنم از رئیس فدراسیون و دبیرکل
همچنیناعضایهیئترئیسهوکمیتهفنی
که با درخواست و سیاست ما برای حضور
تیم زیر  ۲۱ســال در این بازیها موافقت
کردند؛ البته ما در خصوص اعزام تیم زیر ۲۱
سال صحبت میکنیم؛ اما به واقع بخشی از
تیم ما حتی زیر ۱۸سال بودند ،بازیکنانی که
در آینده میتوانند توان و عملکرد به مراتب
بهتری داشته باشند .هدف ما این بود که یک
تیم شکل بگیرد و تجربه بین المللی مناسب
را در این رقابتها به دست آورد .همان طور
که دیدیم برخی فدراسیونها و کشورهای
دیگر هم این سیاست را اجرا کردند .دیدیم
که استراتژی درستی در این مقطع اتخاذ شد
و امیدوارم با همین همکاری و استمرار این
تعامل بتوانیم اردوهای بعدی را نیز با بهترین
شرایط و در باالترین سطح برگزار کنیم.
■ گفته شــده به دنبــال حضور در
اردوی باشگاهها و گفتوگو با مربیان
باشگاهی هستید .چه هدفی را با این
رویکرد دنبال میکنید؟
ما هدف بزرگی داریم کــه بدون همکاری
همه اهالی فوتبال محقق نمیشود .مربیان
باشگاهی همنقشبسیار مهمیدر این پروژه
دارند .من و همکارانم در تمرین باشگاهها
حضور پیدا میکنیم و با مربیان در خصوص
آخرین وضعیت بازیکنانشــان گفتوگو

خواهیم کرد .برای ما بسیار مهم است که
بازیکنانمان در باشگاههای خودشان به بازی
گرفته شــوند و در فرم خوبی قرار بگیرند.
همچنین با مربیــان در خصوص وضعیت
تیم مشورت میکنیم و میخواهیم تعاملی
سازنده در این مسیر داشته باشیم .این اتفاق
میتواند کمک بزرگی برای ما باشــد تا از
تمام ظرفیت و تــوان موجود در این بخش
استفاده شود.
■ مسابقات جاکارتا چه دستاوردی
برای تیم شما داشت؟
فکر میکنم به بخش قابل توجهی از اهداف
خودمان در این بازیها دست یافتیم .تالش
ما این بود که یک تیم منسجم شکل بگیرد
و تجربه بین المللی خوبی کســب کند .ما
سه بازی تدارکاتی بسیار خوب قبل از آغاز
رقابتها داشــتیم و پــس از آن در مرحله
گروهی و مرحله دوم چهار بازی در جاکارتا
انجام دادیم .طبیعتا این هفت مسابقه برای
ما بســیار مفید و ارزشــمند بود .شناخت
خوبی از اعضای تیم پیــدا کردیم و تجربه
خوبی هم برای نفرات ایجاد شد .همچنین
توانســتیم آنها را به خوبی در یک میدان
مهمبینالمللیآزمایشکنیمکههمهاینها
اهمیت زیادی دارد .من فکر میکنم بر این
مبنا به بخش زیادی از خواستههای خودمان
و کســب تجربه برای حضور در بازیهای
مقدماتی المپیک ۲۰۲۰دست یافتیم.
■ فکر میکنید تیم حاضر در جاکارتا
چه میزان از شــاکله تیمی را شکل
میدهد که در بازیهــای مقدماتی
المپیک حاضر میشود و چه میزان
امکان تغییر و تقویت این تیم وجود
دارد؟
بدون تردید شــاکله اصلی تیم ما را نفراتی
شکل میدهند که در این هفت بازی حضور

قهرمانی کاناپولو با قایق کرایهای و
وسایل مشترک!

ملیپوش کانوپولوی بانوان با گالیه از بیمهریها پس
از قهرمانی گفت :قایقهای ما در رقابتهای آزمایشی
اندونزی تایید نشد و مجبور شدیم از قایقهای کرایهای
استفاده کنیم.صبا رحمتی در این باره اظهار کرد :بعد
از قهرمانی در بازیهای آسیایی جاکارتا ،کسی به ما
اهمیت نداد ،به هر حال ما هم ورزشــکار بودیم .این
دیگر تقصیر ما نیست که کانوپولو به طور آزمایشی
در بازیهای آســیایی حضور داشته است.وی ادامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکتمهندسیالکترونیکوکامپیوتربهپژوه(سهامیخاص)بهشمارهثبت 9591وشناسهملی10260306778
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شرکتبهآدرس:اصفهان–خیابانسجاد–کوچهشماره– 39پالک 106تشکیلمیگرددحضوربههمرسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی  -1:گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت یکساله شرکت  -2بررسی و تصویب صورت های مالی سال
 1397وترازنامهآن -3انتخاببازرسینقانونیوروزنامهکثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت
-4سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیعادیباشد.

آگهی دعوت از بستانکاران

ن وبتدوم

شرکت منحله در حال تصفیه سرمایه گذاری راد هشیار (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت38989
و شناسه ملی10260566588
پیرو آگهی منحله در روزنامه رسمی شماره  20347مورخ  1393/10/22در اجرای ماده  215قانون تجارت بدینوسیله
از کلیه ا شخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی از شرکت فوق دارند دعوت می شود با در دست داشتن مدارک،
حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس :اصفهان ،خیابان حکیم سنائی ،خیابان آذر بیگدلی ،
بن بست زیتون ،پالک 6و کدپستی به شماره 8199889855مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه سهامی خاص -آقای میثم شهبازی

داشتند و البته نشــان دادند از ظرفیت و
توان خوبی برخوردار هستند .با این وجود
به خوبی میدانیم اســتعدادها و بازیکنان
توانمند دیگری هم وجود دارند .همچنین
حضور در جاکارتا همــان طور که خیال ما
را در بعضی از پستها راحت کرده از سویی
به ما نشان داده که در بعضی از پستها نیاز
به تقویت و اســتفاده از گزینههای دیگری
داریم .به طور مثال من احســاس خأل در
پست بازیساز را داشتم و فکر میکنم حتما
باید در این پست به دنبال یک گزینه ایدهآل
و توانمند باشیم .در خصوص ترکیب تیم
همچنین باید بگویم اوال ما تعدادی لژیونر
توانمند در این رده سنی داریم که طبیعتا
نمیتوانستند در مسابقات جاکارتا حاضر
شوند و از این بازیکنان استفاده خواهیم کرد.
همچنین تعدادی از بازیکنان را داشتیم که
متاسفانه نامشان در لیست ثبت نشده بود و
نتوانستیم از آنها در این بازیها استفاده
کنیم .این نفرات به جمع ما اضافه خواهند
شــد .همچنین همکاران و دستیاران من
شــبانهروزی در تمرینات و بازی تیمهای
باشــگاهی بزرگســال و امید حضور پیدا
میکنند .باید تمامی بازیکنان این رده سنی
راببینیمتاهیچکسازاینفهرستجانماند.
قطعابهدنبالانتخاببهترینوشایستهترین
نفرات خواهیم بود تا تیم قدرتمندی را برای
حضور در مسابقات آماده کنیم.
■ تیمهایی مثل عربستان و ژاپن هم
مانند ایــران در جاکارتا با نفرات زیر
 ۲۱سال حضور داشتند ،با شناختی
که از حریفان دارید فکر میکنید کدام
کشــورها رقیبان اصلی ما در مسیر
صعودمحسوبمیشوند؟
همان طور که گفتید تیمهای عربستان و
ژاپن هم مثل ما با ترکیب زیر  ۲۱سال در

داد :بدون حقوق مدتهــا در اردو بودهایم و انتظار
داریم مسئوالن بعد از قهرمانی به ما دلگرمی بدهند
و مثل سایر ورزشکارهای مدالآور با ما رفتار کنند.
رحمتی تأکید کرد :درست است که این رقابتها به
طور آزمایشی و برای اولین بار در بازیهای آسیایی
گنجانده شــده بود؛ اما مدعیان با تمــام قوا و برای
قهرمانی آمده بودند.این کانوپولیســت با اشــاره به
دیدار فینال بین ایران و سنگاپور ،تصریح کرد :یکی
دو وسیله تیمهای بانوان و آقایان کشورمان مشترک
بود و قبل از ما آقایان در دیدار ردهبندی بازی داشتند و
بعد از باخت یکی از ملیپوشها از شدت ناراحتی کاله

بازیها حضور داشتند .عالوه بر آنها که مثل
همیشه تیمهای قدرتمند و مدعی هستند.
من فکر میکنم نباید از چین ،ازبکستان و
حتی استرالیا غافل باشیم .همین طور کره
جنوبی که در همین مســابقات  ۹بازیکن
این تیم هم زیر  ۲۱سال بودند .به هر ترتیب
رقابت ســختی برای صعود وجود خواهد
داشت و ما حریفان قدرتمندی داریم .ابتدا
باید به عبور از مرحله نخست دور مقدماتی
فکر کنیم تا در مرحله نهایی برای کســب
مجوز صعود تالش کنیم.
■بهعنوانآخرینسوال،شمابهخوبی
میدانید که انتظار فوتبال ایران برای
صعود به المپیک از مرز  ۴۰سال عبور
کرده ،تا چه حد به شکستن این طلسم
امیدوارید؟
می خواهم به مردم ایــران بگویم که تمام
تالش خودمــان را میکنیــم و با بهترین
برنامهریزی و هدف گذاری به دنبال کسب
این افتخار خواهیم بود .ما با نســلی آماده
حضــور در این رقابتها میشــویم که در
رده پایه تجربه حضور در دو جام جهانی را
داشته است .همچنین به خوبی میدانیم
چه بازیکنان جوان و مستعدی در فوتبال
ایران حضور دارند .تردید نکنید تمام توان
خودمان را به کار میگیریم و این نسل توان
شکستن این طلسم را دارند .باید برنامههای
آماده سازی را در باالترین سطح و با کیفیت
مناسب دنبال کنیم ،روحیه و اتحاد و همدلی
الزم را ایجاد کنیم و با خود باوری به دنبال
شکســتن این طلسم باشــیم .من از همه
خانواده بزرگ فوتبال ایران و اهالی فوتبال
درخواست میکنم با یکدلی و اتحاد در این
مسیر سخت در کنار تیم امید فوتبال ایران
باشند با اینامیدکه طلسمصعودبهالمپیک
را در کنار هم بشکنیم.

را به داخل استخر انداخته بود و در چند دقیقه اول تا
کاله پیدا نشده بود من بیرون بودم که در ادامه با پیدا
شدن کاله به بازی رفتم و گل هم زدم .خوشبختانه
با پیاده کردن نظرات کادر فنی و بستن چند بازیکن
اصلی حریف توانستیم  ۲-۵به پیروزی برسیم.وی در
ادامه یادآور شد :قایقهای ما چون غیراستاندارد بودند
در اندونزی تایید نشدند و مجبور شدیم قایقهای تیم
مالزی را کرایه کنیم که استاندارد بودند و در نتیجه
تأثیر داشتند.این گلزن تیم ملی تأکید کرد :اگر وسایل
استاندارد باشد به مراتب بهتر میتوانیم نتیجه بگیریم
و این موضوع را ثابت کردهایم.

محمد غالمی به سپیدرود
پیوست

پس از کش و قوس های فراوان محمد غالمی به
سپیدرودپیوست.بانظرعلیکریمیومساعدت
باشــگاه آلومینیوم اراک ،رضا معقولی هافبک
سپیدرودیهابامحمدغالمیمهاجمآبیپوشان
اراکی معاوضه شد.ســرخ پوشان رشتی که در
آخرین روز های نقل و انتقاالت به دنبال جذب
مهاجم بودند ،موفق شدند مهاجم فصل گذشته
خود را به سپیدرود بازگردانند.

اضافه شدن  ۵ملیپوش دیگر به
تمرینتیمملی

سومین جلسه تمرینی تیمملی با اضافه شدن
 ۵ملیپوش دیگر برگزار شد.ســومین جلسه
تمرینی تیمملی در نخستین اردوی آمادهسازی
برای حضور در جامملتهای آسیا(  ،سهشنبه)
از ســاعت  ۱۷:۳۰در زمین چمن پژوهشگاه
صنعت نفت برگزار شد.در این جلسه تمرینی
احسانحاجصفی،اشکاندژاگه،میالدمحمدی،
کریم انصاریفرد و صادق محرمی به جمع ۱۷
ملیپوشی که از سه شــنبه در تمرین حضور
داشــتند ،اضافه شــدند.در ادامه این تمرین،
بیرانوند و حســینی از باقی ملیپوشــان جدا
شــدند تا جداگانه با مربی دروازهبانان تمرین
کند .باقی ملیپوشــان هم زیرنظر رودولفو و
اوســیانو کروز کارهای ترکیبی با توپ انجام
دادند.در طول تمرین ملیپوشان ،روزبه چشمی
به صورت اختصاصی تمرین کــرد و کارلوس
کــیروش از روی صندلــی نظارهگر عملکرد
بازیکنانشبود.

آخرین وضعیت بازیکن عراقی
مورد نظر پرسپولیس

مدیر برنامههای بازیکن عراقی مورد نظر برانکو
گفت که هنوز "ایمن حســین" از گزینههای
اصلی سرمربی پرسپولیس است.ایمن حسین،
مهاجم عراقی مورد نظر تیم فوتبال پرسپولیس
استوباوجوداینکهخبرهایزیادیدربارهتوافق
سرخپوشان با این بازیکن به گوش میرسد؛ اما
هنوز دو طرف قــراردادی امضا نکردهاند.مدیر
برنامههای این بازیکن عراقــی درباره آخرین
وضعیت این بازیکن گفت :برانکو ایوانکوویچ از
تابستان سال قبل به جذب ایمن حسین عالقه
دارد؛ اما قرارداد این بازیکن با نفت عراق مانع این
انتقال شد .ایمن در تابستان سال جاری تا آستانه
پیوستن به تیم فوتبال پرسپولیس پیش رفت؛
اما  این بار محرومیت فیفا مانع این انتقال شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
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