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سانتر از همه جا
استخدام روانشناس برای جلوگیری از افسردگی مهدی قائدی

سفر نمایندگان استقالل به بوشهر برای بررسی شرایط

قرار است نمایندگان باشگاه استقالل پس از بازگشت این تیم از قطر به
بوشهر بروند تا وضعیت انتقال مهدی قائدی به تهران را مشخص کنند.
به گزارش تسنیم ،مهدی قائدی که چند وقت پیش دچار سانحه رانندگی شدیدی
شده و جراحی سنگینی را در ناحیه کبد پشت سر گذاشته بود ،چند روزی است که
در خان ه پدریاش در بوشهر استراحت میکند.
طبق اعالم عموی مهدی قائدی روزیکشنبه بخیههای این بازیکن برداشته شده،
اما فیزیوتراپی او هنوز ادامه دارد .حال عمومی مهدی قائدی خوب است ،اما تنها
مشکل او در حال حاضر وضعیت روحیاش است .بعد از فهمیدن موضوع درگذشت
احمدرضا شاکر که همراه مهدی قائدی بود ،وی دچار مشکالت روحی شده است.
خانواده قائدی میگویند که نمیتوانند «مهدی» را تنها بگذارند ،چون او هر وقت تنها
میشود ،بهخاطر فوت احمدرضا شاکر گریه میکند.
عموی مهدی قائدی میگوید که خانواده قائدی میترسند «مهدی» دچار افسردگی
شود و به همین خاطر روانشناس را برای او استخدام کردند .این روانشناس به آنها
اعالم کرده اجازه بدهند مهدی قائدی گاهی اوقات گریه کند ،چون این کار مشکلی
برایش ایجاد نمیکند.
میزان پالکت خون قائدی در چند وقت اخیر پایین آمده بود اما طبق پزشک معالج
روند بهبودی او خوب است.
قرار است پس از بازگشت اعضای تیم استقالل از قطر ،پندار توفیقی به همراه دکتر
نوروزی راهی بوشهر شوند تا جلسهای با پزشک جراح قائدی برگزار کنند .اگر آنها به
جمعبندی برسند که انتقال قائدی به تهران مشکلی ایجاد نمیکند ،این اتفاق رخ
خواهد داد.

رئال مادرید همچنان تیم برتر ماند

پرسپولیس یک پله صعود کرد،استقالل  ۱۲رده سقوط!
تیم فوتبال پرسپولیس یک پله صعود کرد اما استقالل تهران  ۱۲رده با نزول
مواجه شد.
به گزارش فارس ،جدیدترین ردهبندی تیمهای برتر جهان توسط سایت
کالبورلدرنکینگ اعالم شد ،برهمین اساس پرسپولیس به رده  ۱۴۴رسید.در حالیکه
هفته قبل در رده  ۱۴۵بود ،تیم برانکو با  ۳۹۲۶امتیاز یک پله باال آمد.
استقالل تهران با  ۱۲پله سقوط مواجه شد .تیم وینفرد شفر در این گزینش۲۹۶۵،
امتیاز گرفت و از رده  ۲۰۰به  ۲۱۲سقوط کرد.
ذوبآهن اصفهان هم نزول را تجربه کرد .تیم تحت امر امیر قلعهنویی  ۱۸۵۰امتیاز
گرفت و از رده  ۳۵۱به  ۳۵۳فروافتاد.
استقالل خوزستان نیز دیگر تیم سقوطکرده ایرانی در گزینش فوق بود.این تیم
 ۱۷۵۴امتیاز گرفت و از رده  ۳۶۱به  ۳۷۸سقوط کرد.
رتبه دیگر تیمهای ایران به این شرح است:
پیکان ۱۰۵۷ ،امتیاز ،رتبه ۵۷۷
سایپا ۱۰۳۰ ،امتیاز،رتبه ۵۸۶
فوالد ۱۰۰۵ ،امتیاز ،رتبه ۵۹۵
پدیده ۹۹۴ ،امتیاز ،رتبه ۵۹۸
تراکتورسازی ۹۷۴ ،امتیاز ،رتبه ۶۰۷
تنفت ۸۹۲ ،امتیاز ،رتبه ۶۲۸
صنع 
در این گزینش همچنین رئال مادرید با  ۱۷۸۹۲امتیاز تیم برتر جهان شد.بارسا
( ۱۵۵۲۹امتیاز) و اتلتیکومادرید( ۱۳۵۷۹امتیاز) دوم و سوم شدند.

رضایی پاس گل داد

توقف شارلوا مقابل لوکرن تهجدولی
شارلوا در دیداری که کاوه رضایی پاس گل تیمش را ارسال کرد مقابل تیم ته
جدولی لوکرن به تساوی دست یافت.
به گزارش وبسایت نود ،در ادامه هفته بیست و ششم لیگ بلژیک شارلوا که کاوه
رضایی را در اختیار دارد به مصاف لوکرن رفت.
شارلوا که نزدیک ترین تعقیب کننده تیم بروژ صدرنشین به حسا ب می آید در این
دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.
برای شارلوا مامودو فال روی پاس گل رضایی در دقیقه  ۵۳گلزنی کرد.
کاوه رضایی طبق معمول بازی های گذشته از ابتدا در ترکیب حضور داشت و ۹۰
دقیقه برای شارلوا بازی کرد.
در جدول لیگ بلژیک شارلوا با  ۴۸امتیاز در مکان دوم و لوکرین با  ۲۸امتیاز
چهاردهم است.

جانشین آدیداس
به عنوان اسپانسر جدید میالن مشخص شد
باشگاه میالن بعد از فسخ قراردادش با شرکت تولید لوازم ورزشی آدیداس از
فصل آینده با یک اسپانسر جدید همکاری خواهد داشت.
به گزارش تسنیم ،به دنبال فسخ یکطرفه قرارداد مابین آدیداس و باشگاه میالن از
سوی شرکت آلمانی یکی دیگر از برندهای پوشاک و لوازم ورزشی آلمان با روسونری
همکاری خواهد داشت.
آدیداس سال گذشته از گزینهای که در قرارداد  10سالهاش با باشگاه میالن برای
فسخ قرارداد فیمابین داشت ،استفاده کرد و در پایان فصل جاری به همکاریاش با این
تیم پایان خواهد داد و طبق بیانیه منتشر شده در سایت باشگاه میالن ،از فصل آینده
شرکت پوما اسپانسر و تهیه کننده البسه ورزشی روسونری خواهد بود.
طبق اعالم باشگاه میالن ،قرارداد دو طرف از روز نخست ماه جوالی سال 2018
آغاز میشود برای مدتی طوالنی اعتبار خواهد داشت و به این ترتیب روسونری به جمع
باشگاههایی مانند بوروسیا دورتموند و آرسنال میپیوندد که از محصوالت این شرکت
آلمانی استفاده میکنند.

حضور ماموران نیروی انتظامی در فدراسیون فوتبال
دو مامور نیروی انتظامی پس از حضور علی کریمی در فدراسیون فوتبال ،به محل این فدراسیون آمدند.به گزارش ایسنا ،پس از این که علی کریمی به فدراسیون فوتبال آمد تا در جلسه
کمیته انضباطی شرکت کند ،خبرنگاران زیادی برای پوشش این جلسه به فدراسیون آمده بودند .که در ادامه دو مامور نیروی انتظامی به محل فدراسیون آمده و از خبرنگاران خواستند مقابل
ساختمان فدراسیون تجمع نکنند.به نظر میرسد ماموران نیروی انتظامی به دلیل حضور علی کریمی ،نگران حضور هوادارانش مقابل فدراسیون و تجمع آنها بودند.

پرسپولیس  -نسف قارشی

طعم خوش میزبانی در آسیا

پرسپولیس می خواهد بازهم در آسیا موفق باشد
به گزارش وب سایت برنامه نود ،پرسپولیس فصل گذشته
با رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به بهترین نتیجه
خود در تاریخ این رقابت ها دست پیدا کرد .قرمزها در نیمه
نهایی در یک روز بد در غیاب چند مهره کلیدیشان چهار-
صفر به الهالل باختند و در بازی برگشت موفق به جبران
نشدند .پرسپولیس امروز دوباره به آسیا برمیگردد و قصد
دارد مانند فصل گذشته یک مدعی باشد.
برخالف سال  ۲۰۱۷این بار گروه پرسپولیس یک گروه
مطلوب است .خبری از تیمهای عربستانی نیست و سه تیم
دیگر تیم هاییاند که پرسپولیس پتانسیل شکست دادن
آنها را دارند .نسف قارشی ازبکستان ،الوصل امارات و السد
قطر رقبای پرسپولیساند ،تیمهایی که پرسپولیس سابقه
رویارویی با آنها را ندارد.
رقابت پرسپولیس و السد برای سرگروهی خواهد بود.
پرسپولیس اگر میخواهد در مرحله بعد هم از مصاف با تیم
های عربستانی معاف شود باید سرگروه شود .برای رسیدن
به این هدف باید فردا در اولین گام نسف قارشی را شکست
دهد.

بازگشت هواداران
اولین دیدار پرسپولیس یک دیدار مطلوب محسوب می
شود؛ دیدار خانگی مقابل نسف قارشی ازبکستان .تیمی
که در لیگ ازبکستان دوم شد و با شکست دادن حریف
عمانیاش از پلی آف راهی مرحله گروهی شد .نکته مهم این
بازی حضور تماشاگران پرسپولیس است .پرسپولیس فصل
قبل در شش دیدار میزبان بود اما تنها در دو بازی اجازه پیدا
کرد به صورت کامل از تماشاگرانش استفاده کند.
امروز فرصت خوبی است که هواداران پرسپولیس ورزشگاه
آزادی را پر کنند و یک برد آسیایی را جشن بگیرند.
نسف قارشی به دور از مسابقه
قهرمان لیگ ایران ،این فصل قدرت بالمنازع لیگ ایران
بوده و کیفیتش به مراتب بهتر از نسف قارشی است.
پرسپولیس می تواند با ارائه یکی از بازی های همیشگیاش
به راحتی نسف قارشی را شکست دهد.
لیگ ازبکستان مدتی است که پایان رسیده و نسف قارشی
که در این لیگ دوم شده از فرم بازی کردن دور است .این
تیم در این دو ماهه تنها در یک دیدار پلی آف لیگ قهرمانان
آسیا بازی کرده است .پرسپولیس باید از این فرصت استفاده

الریان -استقالل

زنده کردن گروه مرگ

کند .نسف قارشی البته تیم دست پا بسته ای نیست .هدایت
این تیم را روزیکول بردیف ازبک برعهده دارد .این تیم دو
بازیکن صرب،یک بازیکن تاجیک و یک بازیکن روس دارد.
دراگان چران صرب در فصل قبل با  ۱۹گل در رده دوم
گلزنان برتر لیگ ازبکستان قرار گرفت.
غایبانپرسپولیس
پرسپولیس برای بازی امروز کامال آماده است .در جمع
قرمزها احمد نوراللهی آسیب دیده است و به این بازی
نمی رسد .ترکیب پرسپولیس هم احتماال همان ترکیب بازی
با صنعت نفت خواهد بود .احتمال بیشتر بازی کردن کمال
کامیابی نیا البته وجود دارد ولی محسن مسلمان بعید است
به این زودی با روی خوش برانکو روبرو شود.
آمار
نایب قهرمان لیگ ازبکستان در چهار مصافش با ایرانی ها
صاحب دو برد ،یک مساوی و یک باخت شده است .این تیم
با پرسپولیس بازی نداشته است.
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا شش بار با تیم های
ازبک بازی کرده که صاحب دو برد ،یک تساوی و سه باخت
شده است.

استقالل گروه بسیار سختی را پیش روی خود میبیند.
به گزارش وب سایت برنامه نود ،استقالل در سخت ترین گروه ممکن قرار
گرفته است و ماموریت این تیم برای صعود از گروه مرگ از امروز آغاز خواهد
شد .الهالل عربستان ،الریان قطر و العین امارات سه تیم نام آشنای فوتبال آسیا
هم گروه های آبی ها محسوب می شوند .هر چهار تیم مدعی صعودند.
استقالل امروز در اولین گام میهمان الریان قطر است .استقالل برای صعود
باید به فکر به زیر کشیدن الریان و العین باشد .از آنجا که الهالل تیم قدرتمندی
است و بازی با این تیم در زمین بی طرف برگزار می شود ،العین و الریان رقبای
مطلوب تری به شمار می رود .استقالل پس از آمدن وینفرد شفر به تیم به
مراتب بهتری تبدیل شد و حاال باید در این بازی مهم آسیایی عیار خود را
نشان دهد .پیروزی در خانه الریان گام بلند استقالل در مسیر صعود خواهد
بود .استقالل در سال های گذشته نتایج بسیار خوبی مقابل الریان گرفته است
و امیدوار است آن نتایج را تکرار کند.
آبی ها پس از شکست شش-یک مقابل العین دوباره به آسیا برمیگردند و
می خواهند آن خاطره تلخ را پاک کنند.
دو تابعیتیهای نام آشنا
الریان دو فصل پیش موفق شد پس از  ۱۱سال قهرمان لیگ قطر شود .این
تیم البته فصل گذشته و این فصل افت کرد.هدایت الریان را میشل الدروپ
دانمارکی برعهده دارد و گفته می شود او در خطر اخراج قرار دارد و محکوم
است که مقابل استقالل نتیجه بگیرد .الریان فصل قبل پرسپولیس را در دوحه
شکست داد .رودریگو تاباتا برزیلی االصل و سباستین سوریای اروگوئهای
بازیکنان نام آشنایی برای فوتبال ایران اند .در کنار اینها باید به چند بازیکن
ساحل عاجی ،کره ای ،اروگوئه ای و مراکشی هم اشاره کرد.
حسینی یا رحمتی؟
استقالل برای بازی امروز فرشید اسماعیلی را به دلیل محرومیت در اختیار
ندارد .ابهام اصلی در درون دروازه است .به نظر می رسد وینفرد شفر ،حسین
حسینی را به مهدی رحمتی ترجیح خواهد داد.رحمتی با  ۱۸کلین شین
دومین رکورددار کلین شیت در آسیاست.
آمار
*استقالل و الریان حریفان نام آشنایی برای همدیگر به شمار می روند .این
دو تیم پیش از این شش بار در این رقابت ها بام بازی کردند که استقالل در
این شش بازی صاحب چهار برد ،یک تساوی و یک باخت شده است ۱۳ .گل به
الریان زده و  ۵گل خورده است .استقالل و الریان در سال های  ۲۰۱۳ ،۲۰۱۲و
 ۲۰۱۴با هم همگروه بودند و حاال پس از چهار سال دوباره به مصاف هم می روند.
*الریان در سه میزبانی خود از استقالل صاحب یک برد ،یک تساوی و یک
باخت شده است.
*استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا  ۱۱بار با قطری ها بازی
کرده که صاحب  ۵برد ۴ ،تساوی و دو باخت شده است.

منتظری کاپیتان شد

سرخپوشان نسف قارشی را دست کم نگیرند

حسینی دروازهبان استقالل برابر الریان

بهترین بازیکن آسیا در مقابل پرسپولیس

سرمربی استقالل باالخره تصمیم خود در مورد دروازه
بان تیمش را گرفت.
به گزارش ورزش سه ،از مدت ها پیش این بحث مطرح
شده است که دروازه بان استقالل در بازی های لیگ قهرمانان
آسیا چه کسی است که البته سکوت وینفرد شفر در این باره
این معما را پیچیده تر کرد.
از یک طرف شفر مهدی رحمتی را در اختیار دارد که هم
در اوج آمادگی قرار دارد و هم با  ١٧کلین شیت بهترین آمار
را در تاریخ لیگ قهرمانان در بین دروازه بان های ایرانی دارد.
اما طرف دیگر سیدحسین حسینی هست ،دروازه بان
جوانی که اخیرا موفق شده رکورد کلین شیت در تاریخ
فوتبال ایران را بزند و حتی در تمرینات ریکاوری هم در
اردوی تیم ملی حضور دارد.
در این بین شفر هیچ اظهار نظری در مورد اینکه چه کسی دروازه بان تیمش است نشان نداده بود؛ اما در تمرین روز گذشته
استقالل سیدحسین حسینی در درون دروازه تیم اصلی ایستاد تا مشخص شود امروز او در بازی برابر الریان در درون دروازه استقالل
خواهد ایستاد.
اما به جز این پژمان منتظری به عنوان کاپیتان استقالل با شفر به نشست خبری می رود تا مشخص شود نیمکت نشینی رحمتی
در بازی با الریان قطعی است.
البته حضور منتظری در نشست خبری قبل از بازی با الریان یک پیامد دیگر هم خواهد داشت و آن هم این است که خسرو
حیدری هم در بازی با الریان جایی در ترکیب استقالل نخواهد داشت چراکه او بعد از رحمتی کاپیتان دوم استقالل است و اگر در
ترکیب قرار داشت به جای منتظری او به همراه شفر به نشست می رفت.
با این شرایط حسینی در بازی با الریان جلوتر از بازیکن با تجربه ای مثل رحمتی در درون دروازه استقالل خواهد ایستاد و امیدوار
است با درخشش در این بازی بتواند در بازی با الهالل هم جایگاه خود را تثبیت کند.

تیم فوتبال نسف قارشی نخستین حریف آسیایی
پرسپولیس خواهد بود.
به گزارش ورزش سه ،در چارچوب مسابقات گروه  Cلیگ
قهرمانان امروز تیم های پرسپولیس ایران و نسف قارشی
ازبکستان به مصاف هم می روند .بازی در ورزشگاه آزادی
مقابل تیم دوم ازبکستان ،می تواند شروع مناسبی برای
قهرمان و البته صدرنشین لیگ فوتبال ایران باشد و بسیاری
معتقدند پرسپولیس کار سختی مقابل این حریف پیش رو
نخواهد داشت؛ اما نسف قارشی هم تیم کوچکی نیست و
شاگردان برانکو نباید فریب این جو ایجاد شده را بخورند.
یکی از نکات مثبت و مهمی که در ترکیب نسف قارشی به
چشم می خورد ،حضور یک ستاره جوان در این تیم است.
«اودیلجون هامروبکوف» هافبک  21ساله تیم نسف قارشی
ازبکستان شاید یکی از مهم ترین مهره های این تیم در آسیا به شمار بیاید و قطعا ازبک ها در انتظار درخشش او هستند .این هافبک
 178سانتی متری حدود یک ماه پیش با تیم ملی زیر  23سال ازبکستان مقام قهرمانی آسیا را به دست آورد .او که در حذف ژاپن و کره
جنوبی و در نهایت کسب عنوان قهرمانی یکی از عناصر مهم تیمش بود ،پس از پایان رقابت ها عنوان بهترین بازیکن تورنمنت را از آن
خود کرد و ارزشمندترین فوتبالیست زیر  23سال آسیا نام گرفت .هامروبکوف در فهرست  10بازیکن تماشایی لیگ قهرمانان که از سوی
 AFCمنتشر شد نیز در کنار بازیکنان بزرگی مثل هالک ،اکسل ویتسل و عمر عبدالرحمان قرار گرفت؛ فهرستی که نام علی علیپور،
مهاجم پرسپولیس ایران نیز در آن قرار داشت .حاال این بازیکن باید با شماره  7تیم نسف قارشی در میانه میدان مقابل هافبک های توانای
پرسپولیس صف آرایی کند و با توجه به بهره مندی از نیروی جوانی ،محل بازی او یکی از نقاط کلیدی زمین برای نسف خواهد بود .در
کنار هامروبکوف ،دراگان سران صربستانی اصلی ترین امید ازبک ها برای باز کردن دروازه پرسپولیس خواهد بود .این مهاجم  30ساله
در فصل گذشته لیگ ازبکستان  15بازی برای نسف انجام داد و موفق شد  19گل به ثمر برساند .او در فصل  2016هم دوازده گل در 9
بازی برای نسف قارشی زده بود و به عنوان یک مهاجم خطرناک و زهردار خود را در فوتبال ازبکستان معرفی کرده است.

فینال لیگ برتر بسکتبال

مهرام یا شهرداری تبریز؛ کدام تیم قهرمان میشود؟

آخرین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال امروز در تبریز
برگزار میشود و مهرام و شهرداری تبریز به دنبال کسب
مقامقهرمانیهستند.
به گزارش ایسنا ،پس از چهار مسابقه نزدیک و جذاب حاال مهرام
و شهرداری تبریز امروز آخرین رقابت خود در مسیر قهرمانی را
برگزار میکنند و برنده این دیدار قهرمان لیگ خواهد شد .دو تیم
در دیدارهای خانگی به یک برد رسیدند و حاال تبریزیها میزبان
هستند و در خانه پذیرای حریف خود خواهند بود .برخالف یکی دو
فصل قبل مرحله نیمهنهایی و نهایی این فصل از لیگ برتر جذابیت
بسیار زیادی داشت و حاال سالن شهید توانای تبریز اوج حساسیت
و جذابیت را به خود خواهد دید .در نهایت این ماراتن سنگین مهرام
قهرمان خواهد شد یا شهرداری تبریز برای نخستینبار به این عنوان
میرسد؟
مهرامیها با ترکیبی از بازیکنان جوان و دو خارجی توانمند برای
رسیدن به فینال پتروشیمی ،تیم پرمهره فصل را شکست دادند و
تبریزیها نیز که تعداد بازیکنان با تجربه بیشتری دارند توانستند
نفت آبادان دیگر مدعی فصل را مغلوب کنند و به دیدار نهایی برسند.
دو تیم در فینال دو بر دو شدند و فردا ساعت  ۱۶در آخرین مسابقه
برای قهرمانی تالش خواهند کرد.
آنطور که اعالم شده بازی قرار است در همان سالن شهید توانا
که در دیدارهای گذشته انتقادهای زیادی به آن شده بود برگزار شود
اما احتمال دارد زمین دیدار پایانی تغییر کند و مسابقه در سالن
صدرا برگزار شود.

آفساید
توضیحات بهداد سلیمی در مورد
حضورش در ورزشگاه نیوکمپ
قهرمان وزنهبرداری المپیک لندن درخصوص
حضورش در اسپانیا و ورزشگاه نیوکمپ
توضیحاتی را ارائه داد.
توگو با تسنیم ،درخصوص
بهداد سلیمی در گف 
سفرش به اسپانیا اظهار داشت :برای چند روزی
به اسپانیا آمدم و از آنجایی که عالقه زیادی به
فوتبال دارم و بارسلونا را خیلی دوست دارم ،راهی
استادیوم نیوکمپ شده تا بازی این تیم مقابل
ختافه را از نزدیک ببینم .وی تاکید کرد :از شانس
بد من بعد از سالها بارسلونا در یک بازی گل نزد
و تا آخر بازی در حسرت گل ماندم .دوستم به
شوخی میگفت یک دقیقه برو بیرون تا بارسلونا
گل بزند و بعد برگردد .انگار مسی هم جادو شده
بود و گل نمیزد؛ کال از خوش شانسی من است.

مهرام تا کنون شش قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در لیگ
ملی دارد و به دنبال هفتمین قهرمانیاش است و تبریزیها نیز برای
نخستینبار به فینال رسیدهاند و در خانه به دنبال اولین قهرمانی

خواهند بود.
دیدار دو تیم ساعت  ۱۶برگزار میشود اما به دلیل پخش زنده بازی
احتمال تغییر در زمان وجود دارد.

