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آژیر خطر در ریو؛ المپیک وارد بحران شدید مالی شد
فرماندار ریو اعالم کرد المپیک در آستانه فروپاشی قرار گرفته است .به گزارش سایت نود ،فرماندار ریو با انتشار بیانیهای رسمی در این ایالت بحران مالی شدید اعالم کرد .به گزارش CBS
مجله رسمی فرمانداری ریو در گزارش اعالم کرده برای جلوگیری از فروپاشی کامل مدیریت امنیت  ،بهداشت و آموزش همگانی و محیط زیست اتخاد تدابیر اضطراری الزم است  .در آمد
ریو که عمدتا وابسته به صنعت نفت است طی دو سال گذشته با سقوط قیمت نفت کاهش یافت .براساس گزارش روزنامه گاردین انگلیس ریو در انتظار حدود  ۵۰۰هزار بازدید کننده خارجی
در جریان بازی های المپیک است که با بدترین رکود اقتصادی از دهه  ۱۹۳۰و یک بحران سیاسی روبه رو شده و ماه گذشته به تعلیق فعالیت ریاست جمهوری دیلما روسف انجامید .ادواردو
پائیس شهر دار ریو در توییتر خود گفت  :حالت مالی اضطراری به هیچ وجه اجرای پروژه های المپیک را به تاخیر نخواهد انداخت.

سرنوشت جالب بهترین گلزنان لیگ برتر؛

اخبار یورو 2016

شکارچیهای دروازه شکار شدند

پوتین :نمی دانم چطور  200روسی میتوانند هزاران
انگلیسی را بزنند
رئیس جمهور روسیه به درگیری های هواداران روس در جریان دیدارهای
یورو  2016واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل ،هواداران هولیگان روسی در جریان دیدارهای
یورو  2016حوادث زیادی را در کشور فرانسه ایجاد کردند و بارها با هواداران انگلیسی
و ولزی درگیر شدند .والدیمیر پوتین در واکنش به حوادثی که تماشاگران روسی و
انگلیسی در یورو ایجاد کردند گفت :واقعا شرم آور و ناراحت کننده بود ولی واقعا
نمیفهمم چطور  200هوادار روسی می توانند هزاران انگلیسی را کتک بزنند .با این
حال قانون برای همه یکسان است و باید با این افراد به صورت مشابه برخورد شود.
پوتین ادامه داد :امیدوارم بین این افراد کسانی نیز باشند که بدانند این رفتارها و
خشونت ها به روحیه پاک ورزش خدشه وارد میکند و ثمره ای ندارد.تماشاگران
و افرادی که برای حمایت از تیم ملی کشورشان به فرانسه میروند باید تنها از تیم
محبوب شان حمایت کنند و بدانند رفتارهای خشونت آمیز بیشتر به تیم خودشان
لطمه وارد میکند .روسیه از  2دیدار خود در یورو  2016یک تساوی و یک شکست
داشته است و باید در سومین دیدار خود برابر ولز به میدان برود .روس ها برای صعود از
این گروه باید این دیدار را ببرند و امیدوار به نتیجه انگلیس و اسلواکی باشند.

تمجید دل بوسکه از اینیستا بعد از صعود به مرحله حذفی
سرمربی تیم ملی اسپانیا از صعود تیمش به مرحله حذفی یورو  2016ابراز
خوشحالیکرد.
اسپانیا با برتری  3بر صفر برابر ترکیه توانست صعودش را به مرحله حذفی یورو قطعی
کند و قاطع ترین برد این رقابت ها را تا اینجای رقابت ها بدست آورد .ویسنته دل بوسکه
سرمربی اسپانیا بعد از پیروزی تیمش در این دیدار گفت :پیروزی روحیه بخشی کسب
کردیم و خیلی خوشحال هستم که تیمم توانست صعود خود را به مرحله بعدی قطعی
کند .نمایش خوبی در نیمه نخست داشتیم و در حالی که حریف بازی تدافعی داشت
توانستیم بارها موقعیت گل ایجاد کنیم .از نظر دفاعی هم بازی کاملی به نمایش گذاشتیم
و اجازه ندادیم حریف به زمین ما نزدیک شود .دل بوسکه با تمجید از اینیستا گفت:
هواداران به خوبی او را تمجید کردند و مورد تشویق قرار دادند .دیدن بازی اینیستا لذت
بخش است و او همیشه نقش مهمی در تیم ما داشته است و در این دیدار نیز تاثیر زیادی
در پیروزی تیم داشت .سرمربی اسپانیا در پایان گفت :با یک تساوی صعود ما به دور بعدی
قطعی میشود و می خواهیم هر طور شده به عناون تیم نخست راهی مرحله بعد شویم.

از جمع بهترین گلزنان لیگ برتر در فصل گذشته تعداد
زیادی تیمهای خود را تغییر دادند تا سرنوشت جالبی برای
آقای گلها در بازار تابستانی رقم بخورد.
به گزارش "ورزش سه" ،کمتر پیش آمده بود باشگاهی حاضر به
از دست دادن بهترین گلزن فصل گذشته خود شود اما از آن جا
که فوتبال ایران همواره دستخوش اتفاقات جالب توجه و غیر قابل
پیش بینی است این بار هم این اتفاق رخ داد تا تعداد زیادی از
برترین گلزنان لیگ پانزدهم جا به جا شده و تیمهای خود را تغییر
دهند .در زیر نگاهی میاندازیم به آخرین وضعیت گلزنان برتر
لیگ پانزدهم و سرنوشتی که در بازار تابستانی برایشان رقم خورد.
مهدی طارمی
کمتر پیش آمده بود باشگاهی حاضر به از دست دادن بهترین
گلزن فصل گذشته خود شود اما از آن جا که فوتبال ایران همواره
دستخوش اتفاقات جالب توجه و غیر قابل پیش بینی است این
بار هم این اتفاق رخ داد تا تعداد زیادی از برترین گلزنان لیگ
پانزدهم جا به جا شده و تیمهای خود را تغییر دهند .در زیر
نگاهی میاندازیم به آخرین وضعیت گلزنان برتر لیگ پانزدهم و
سرنوشتی که در بازار تابستانی برایشان رقم خورد.
مهدی طارمی از همان روزی که پرسپولیس به خاطر تفاضل
گل جام قهرمانی را به رقیبش استقالل خوزستان داد زمزمههایی
مبنی بر جدایی آقای گل و بهترین گلزن پرسپولیس به گوش
رسید و همان طور که پیش بینی میشد او مسیر رفتن به اروپا
را در پیش گرفت .طارمی که در تیم ملی هم جایگاه خوبی را به
دست آورده با توجه به سن کمی که داشت با مشتریان زیادی
در اروپا روبرو شد و پرسپولیسیها و برانکو هم مانع پیشرفت او

نشدند .البته از آن جا که نه پرسپولیس مهاجم خوبی جذب کرده
نه طارمی با تیمی اروپایی به توافق رسیده زمزمههایی به گوش

میرسد مبنی بر این که ممکن است او در جمع سرخپوشان
ماندنی شود.

محمدابراهیمی
بهترین گلزن گسترش فوالدیها با بازیهای درخشان نقش به
سزایی در موفقیتهای تیم تبریزی در نیم فصل دوم داشت اما
این بازیکن هم به یکباره از جمع شاگردان فراز کمالوند جدا شد و
راه تیم سابقش را در پیش گرفت تا بار دیگر به  F14تراکتوریها
تبدیل شود .محمد ابراهیمی در دو فصلی که برای گسترشیها به
میدان رفت جزو کلیدیترین بازیکنان بود به همین خاطر کمتر
کسی فکر میکرد این تیم او را از دست بدهد اما ابراهیمی هم اسیر
سرنوشت گلزنان برتر فصل قبل شد و به تیم محبوب خود بازگشت.
مهردادمحمدی
پدیده جوان راه آهن بعد از سقوط این تیم به دسته پایینتر باید
تیمش را تغییر میداد از همین رو به یکی از شاه ماهیهای بازار
تابستانی تبدیل شد و در نهایت هم وقتی همه منتظر سرخپوش
شدن این بازیکن بودند مهرداد سر از نصف جهان در آورد تا برای
سپاهان پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر توپ بزند و امید اول
گلزنی ویسی قلمداد شود.
امیدابراهیمی
کلیدیترین و بهترین گلزن فصل گذشته استقالل با اتمام
قراردادش با این باشگاه ساز جدایی کوک کرد تا راه لیگ قطر
را در پیش بگیرد اما گویا پیشنهاد مالی عربها زیاد دندان گیر
نبود تا امید استقاللیها در مسیر بازگشت به این تیم قرار بگیرد.
البته گفته میشود یک باشگاه داخلی هم به صورت پنهانی با
ابراهیمی در تماس است تا او را از چنگ استقاللیها خارج کند
اما بعید به نظر میرسد امید تیم پرطرفدار پایتخت را رها کرده و
به تیم دیگری برود.

رکوردشکنی راموس در تیم ملی اسپانیا
مدافع ملی پوش اسپانیایی در بازی برابر ترکیه نامش را در تاریخ اسپانیا
ثبت کرد.
ب ه گزارش ایسن ا و به نقل از آس ،پس از پیروزی سه بر صفر اسپانیا برابر ترکیه،
نه تنها این تیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد بلکه خود را به عنوان یکی از
ی پیاپیاش را در
بختهای اصلی قهرمانی نشان داد .الروخا میتواند سومین قهرمان 
یورو جشن بگیرد .در این دیدار سرخیو راموس توانست نامش را در تاریخ اسپانیا ثبت
کند .این مدافع اندلسی ،صد و سی و چهارمین بازی ملیاش را انجام داد تا رکورد
 132بازی ژاوی هرناندس را پشت سر بگذارد .البته رکورد راموس بدون در نظر گرفتن
دروازهبانها به ثبت رسیده است .مدافع مادریدی برابر چک به رکورد هافبک پیشین
بارسلونا رسید و مقابل ترکیه از آن عبور کرد .تنها راموس یک بازیکن را پیشرو خود
دارد .ایکر کاسیاس  167بازی ملی را به ثبت رسانده است.

گانارسون :رونالدو نگفت پیراهنش را به من نمیدهد
مدافع تیم ملی ایسلند اعالم کرد کریستیانو رونالدو به هیچ وجه با او بد
حرف نزده و نگفته که پیراهنش را به او نخواهد داد.
ب ه گزارش ایسن ا و به نقل از آس ،روزنام ه بیلد آلمان روز جمعه از کریستیانو رونالدو
انتقاد کرد و نوشت :هنگامی که بازیکن ایسلند پس از پایان بازی خواهان پیراهن او
شد ،رونالدو در جواب گفت :تو کی هستی؟ اما گانارسون پس از انتظار این خبر این
موضوع را رد کرد و گفت :درست است که پیراهنش را از او درخواست کردم اما او به
من نگفت «چه کسی هستم ».گفت که شکی نیست اما آن را در رختکن میدهم .از
این موضوع خسته شدم .میخواهم روی بازی بعد تمرکز کنم .این حرفها میان من و
رونالدو رد و بدل شد و چیز بیشتری برای گفتن ندارم.

ده خیا رکورد  ۵۰ساله را شکست
دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد رکورد تازه ای به نام خودش در تاریخ
بازی های ملی ثبت کرد.
به گزارش وبسایت نود ،داوید ده خیا با بسته نگه داشتن دروازه اش در جریان پیروزی
 ۰-۳اسپانیا مقابل ترکیه در دور دوم مرحله گروهی یورو  ۲۰۱۶توانست رکورد تازه ای به
نام خودش در رقابت های ملی ثبت کند .ده خیا  ۲۵ساله با احتساب این بازی موفق شده
در  ۵بازی نخست خودش با پیراهن اسپانیا در بازی های رسمی کلین شیت کند تا رکورد
گوردن بنکس انگلیسی در سال  ۱۹۶۶را بشکند .ده خیا در بازی مقابل لوکزامبورگ،
مقدونیه ،اوکراین ،جمهوری چک و ترکیه دروازه خودش را بسته نگه داشته است .گوردن
بنکس در جام جهانی  ۱۹۶۶در مقابل اروگوئه برای نخستین بار در یک بازی رسمی در
دروازه انگلیس قرار گرفت و سرانجام پس از  ۴۴۲دقیقه دروازه اش باز شد.

مودریچ بازی مقابل اسپانیا را از دست داد
ستاره کرواسی بازی حساس تیمش مقابل اسپانیا را از دست داد.
به گزارش وبسایت نود ،پزشک تیم ملی کرواسی پس از توقف  ۲-۲این تیم
مقابل جمهوری چک در گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد که لوکا مودریچ به دلیل
مصدومیت در ناحیه عضله مفصل ران بازی سه شنبه مقابل اسپانیا را از دست خواهد
داد .مودریچ در دقیقه  ۶۲بازی جمعه شب کرواسی مقابل جمهوری چک مصدوم شد
و جای خودش را به کواچیچ داد .کرواسی از دو بازی خودش در یورو  ۲۰۱۶موفق
شده  ۴امتیاز کسب کند.

برنامه امشب مسابقات
شنبه  ۱۸زوئن ( ۲۹خرداد  :)۱۳۹۵شهر بوردو ،بلژیک  -ایرلند جنوبی ،ساعت
( ۱۷:۳۰گروه پنجم)
شنبه  ۱۸ژوئن ( ۲۹خرداد  :)۱۳۹۵شهر مارسی ،ایسلند  -مجارستان ،ساعت
( ۲۰:۳۰گروه ششم)
شنبه  ۱۸ژوئن ( ۲۹خرداد  :)۱۳۹۵شهر پاریس ،پرتغال  -اتریش ،ساعت ۲۳:۳۰
(گروه ششم)

کیروش وارد بازیهای خطرناک شده است

لیگ جهانی والیبال؛

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران؛

برانکو :از او مایوس شدم!

آمریکا دومین شکست ایران را رقم زد

مراسم برترین های لیگ پانزدهم سوم مرداد برگزار میشود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در انتقادی بیسابقه از سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران ،گفت :کیروش وارد بازیهای خطرناک شده و با بازیکنان تیم
ملی گروکشی میکند!
به گزارش مهر ،برانکو ایوانکوویچ که صبح دیروز برای انجام تست پزشکی بازیکنان
پرسپولیس به مرکز پزشکی فیفا مراجعه کرده بود ،درباره این مرکز گفتگویی با اهالی
رسانه داشت .البته وی در بخشی از صحبتهایش انتقادات بی سابقهای را از تصمیم
کارلوس کیروش مبنی بر منع تمرین ملی پوشان و عدم حضورشان در تست پزشکی
انجام داد .برانکو که از عدم حضور بازیکنان ملی پوشش در تست های پزشکی ناراحت
بود ،درباره تصمیم کیروش و استراحت به بازیکنان تیم ملی گفت :کیروش باید در
خدمت فوتبال ایران باشد نه اینکه با بازیکنان گروکشی کند .من از او مایوس و ناامید
شدم .وی با بیان اینکه برایش عجیب است سرمربی تیم ملی نسبت به تست دادن
بازیکنان ملی پوش اینطور تصمیم بگیرد ،گفت :بازیکنان بدون تست دادن نمیتوانند
در مسابقات حضور یابند .به نظرم کیروش وارد بازیهای خطرناک شده است .شاید
کیروش میخواهد تصمیم بگیرد که چه تیمی از لیگ سقوط کند و چه تیمی قهرمان
شود! سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که درباره این موضوع آیا کی روش مقصر
است یا بازیکنان و اینکه چه تنبیهی برای بازیکنان درنظر میگیرد ،گفت :به نظرم بازیکنان
مقصر هستند .بازیکن پول می گیرد و باید به وظیفه خود در قبال باشگاه عمل کند .من در
حیطه وظایف خودم میگویم که اجازه نمیدهم بازیکنان ملی پوش به اردو تیم ملی بروند.

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در لیگ جهانی نمایش بهتری
نسبت به دیدار اول داشت ،اما نتوانست از سد محکم آمریکا رد شود.
به گزارش ایرنا ،دومین روز رقابت های لیگ جهانی والیبال در گروه دوم سطح یک
با دو مسابقه در ریودوژانیرو پیگیری شد که تیم ملی والیبال ایران در مسابقه دوم به
مصاف آمریکا رفت .ملی پوشان والیبال ایران در این مسابقه نمایشی بهتری نسبت به
روز نخست این رقابت ها برابر برزیل داشتند اما سه بر یک مغلوب حریف قدرتمند
خود شدند تا همچنان بدون برد و امتیاز در این رقابت ها باقی بمانند.
شاگردان رائول لوزانو در ست نخست این دیدار  25بر  23به پیروزی رسیدند تا
امید کسب پیروزی به اردوی تیم ملی بازگردد ،اما در ست های دوم تا چهارم به
ترتیب با امتیازهای  25بر  27 ،13بر  25و  26بر  24مغلوب آمریکا قهرمان جام
جهانی سال  2015شدند.
سعید معروف ،میالد عبادی پور ،شهرام محمودی ،سید محمد موسوی ،عادل
غالمی ،محمد جواد معنوی نژاد و مهدی مرندی ترکیب تیم ایران در ابتدای مسابقه
با آمریکا بود.
همچنین در تیم ملی والیبال آمریکا متیو آندرسون ،تیلور ساندر ،دیوید لی
(کاپیتان) ،ارون راسل ،میکا کریستنسن ،راسل هولمز و اریک شوجی در ابتدای
مسابقه به میدان آمدند .متیو آندرسون با  23امتیاز ،امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران
و آمریکا شد و در تیم ایران نیز شهرام محمودی با  16امتیاز ،موفق ترین بازیکن بود.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران از برگزاری
مراسم برترین های لیگ پانزدهم در روز سوم مرداد خبرداد.
به گزارش ایسنا ،حجت اهلل بهمنی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ
فوتبال ایران گفت :مراسم برترین های لیگ برتر پانزدهم روز سوم مرداد ماه در
سالن همایش های برج میالد تهران برگزار می شود .برای انتخاب برترین های
لیگ پانزدهم یک هیات ژوری متشکل از کارشناسان خبره فوتبال تشکیل شده
است .ضمن این که برای انتخاب برترین های لیگ از سرمربیان ،مدیران عامل
باشگاه های لیگ برتری ،سرمربی تیم ملی ،سردبیرخبرگزاری ها و روزنامه های
ورزشی ،گزارشگران و تهییه کنندگان برنامه های ورزشی صدا و سیما ،رای
گیری شده است.
مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران افزود :در مراسم
انتخاب برترین های لیگ برتر پانزدهم در قسمت آقایان  14بخش داریم .برترین
دروازهبان ،برترین مدافع ،برترین بازیکن خط میانی ،برترین گلساز ،بازیکن اخالق،
پدیده فصل ( زیر  23سال) ،برترین مربی ،برترین باشگاه( قهرمان) بهترین هیات
فوتبال استان ،اخالق مدارترین باشگاه ،برترین داور ،برترین کمک داور ،آقای گل،
مرد سال فوتبال و همچنین درفوتبال بانوان نیز  5بخش خانم گل ،بهترین بازیکن،
بهترین داور ،بهترین کمک داور و بهترین هیأت فوتبال میزبان در این مراسم انتخاب
خواهند شد.

فسخ قرارداد ستاره های ایران با االهلی؛

پرونده بازگشت جباری و منتظری به استقالل باز شد
در ادامه خبرهای ضد و نقیض در ارتباط با لژیونرهای
ایرانی حاضر در قطر این بار روزنامه الوطن از فسخ قرارداد
دو ستاره ایرانی االهلی خبر داد و نوشت لوکا جباری و
منتظری را نمی خواهد.
به گزارش ورزش سه ،در شرایطی که طی هفته های گذشته
خبرهای ضد و نقیض زیادی در ارتباط با سرنوشت بازیکنان ایرانی
شاغل در قطر به گوش می رسید از جمله در ارتباط با دو ستاره
ایرانی االهلی این بار روزنامه الوطن با نوشتن این خبر که لوکا
بوناچیچ سرمربی کروات و جدید این تیم نظری روی استفاده
از دو بازیکن ایرانی ندارد از فسخ قرارداد مجتبی جباری و عدم
تمدید قرارداد پژمان منتظری بر اساس بندی که در قراردادش
وجود داشت خبر داد.
نکته جالب در خصوص این خبر برمی گردد به سکوت باشگاه
االهلی و مدیرانش که ترجیح دادند هیچ واکنشی به گزارش
الوطن نداشته باشند .با توجه به این که در این چند هفته بارها
ماجرای جدایی و ماندن منتظری و جباری در االهلی نقل محافل
خبری دوحه شد و با تایید و تکذیب مدیران باشگاه روبرو شد این
بار هم با توجه به این که تنها الوطن به این خبر واکنش نشان داد

هیچ بعید نیست تکذیب شود.
دیگر موضوعی که می تواند کمی ماجرا را پیچیده تر از قبل کند
این است که مدیربرنامه های لوکا بوناچیچ سرمربی کروات مد نظر
االهلی همان مدیربرنامه های دو بازیکن ایرانی نیز هست از همین
رو مسلما اگر چنین سیاستی مد نظر لوکا قرار داشت خبر کنار
گذاشته شدن دو بازیکن ایرانی از مدت ها قبل به واقعیت تبدیل
می شد ضمن این که هنوز انتخابات ریاست باشگاه انجام نشده
و مشخص نیست که بوناچیچ به آرزویش مبنی بر نشستن روی
نیمکت االهلی برسد.
به هر ترتیب خبر دیروز الوطن مبنی بر جدایی دو بازیکن ایرانی
االهلی باعث خواهد شد تا پرونده بازگشت این دو نفر به استقالل
بار دیگر بازشود .علیرضا منصوریان در اولین کنفرانس مطبوعاتی
خود با اشاره به این که استقالل خانه جباری و منتظری است از
جذب آنها به شرط مشخص شدن تکلیف شان با االهلی استقبال
کرده بود به خصوص منتظری که حضورش می تواند تمام نگرانی
های این مربی در ساختار تدافعی را از بین ببرد.
به همین خاطر باید منتظر ماند و دید تا یکی  ،دو روز آینده
چه اتفاقاتی پیرامون دو بازیکن ایرانی االهلی رخ خواهد داد جایی

که گفته می شود مجتبی جباری با توجه به پیشنهاداتی که از
یکی دو تیم قطری دارد در دوحه خواهد ماند اما بازگشت پژمان

منتظری به ایران محتمل تر است و مقصد هم می تواند استقالل
به عنوان یکی از سورپرایزهای علی منصور برای طرفداران باشد.

آرش افشین در تست پزشکی استقالل

شکایت وزارت ورزش از رویانیان و فتح اهللزاده

دروازهبان دوم استقاللیها آمد

آرش افشین مهاجم سابق تیمملی به احتمال زیاد خرید بعدی استقاللیها
در فصل نقل و انتقاالت خواهد بود.
با نظر علیرضا منصوریان آرش افشین در اختیار کاوه ستوده پزشک تیم فوتبال
استقالل قرار گرفته است تا در صورت تایید سالمتی اش با این باشگاه قرارداد امضا
کند .او دیروز به مرکز کنترل پزشکی بازیکنان لیگبرتر ،ایفمارک رفت تا تست 17
مرحلهای خود را پشت سر بگذارد.
هرچند آرش افشین در دوسال گذشته به دلیل مشکل مصدومیت و البته کارت
پایان خدمت سربازی اش کمتر فرصت بازی کردن را پیدا کرده است اما علیرضا
منصوریان امیدوار است با تمرینات ویژه ای که برای این بازیکن در نظر می گیرد،
ستاره سال های گذشته فوالد را بار دیگر به فوتبال برگرداند.

دو مدیر سابق باشگاه استقالل و پرسپولیس با شکایت باشگاه شان مواجه
شده اند و باید در رابطه با مسائل مالی زمان خود پاسخ دهند.
به گزارش "ورزش سه" ،محمد رویانیان و علی فتح اهلل زاده که چند فصل قبل در
راس مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقالل حضور داشتند ،اکنون با شکایتی مبنی
بر پرداخت میلیاردی به بازیکنان در زمان عقد قرارداد مواجه شده اند .اتفاقی که در
آن زمان تکذیبیه های فراوانی درباره آن منتشر شد و اکنون به بزرگترین دردسر برای
این دو مدیرعامل تبدیل شده است .در این رابطه وزارت ورزش با ارسال نامه ای به
سازمان بازرسی بابت این قضیه از آنها شکایت کرده و این شکواییه به دیوان عدالت
اداری رفته و شکواییه ای تنظیم شده تا علی فتح اهلل زاده و محمد رویانیان برای پاسخ
به اتهامات(پرداخت مبالغ میلیاردی به فوتبالیست) به دادسرای کارکنان دولت بروند.

تمرین عصر جمعه استقاللیها در حالی برگزار شد که سید حسین حسینی
در آن حاضر شد.
به گزارش ایسنا ،تمرین عصر جمعه استقاللیها در کمپ ناصر حجازی برگزار شد.
پیش از آغاز این تمرین علیرضا منصوریان با بازیکنان استقالل جلسهای را برگزار
کرد و بعد از آن بازیکنان وارد زمین شدند و بعد از گرم کردن به فوتبال درونتیمی و
پاسکاری ترکیبی مشغول شدند .سید حسین حسینی که در این فصل به جای وحید
طالبلو به استقالل اضافه شده اولین تمرین خود را با استقالل انجام داد .از نکات مهم
این تمرین نصب  GPSروی بازیکنان بود تا بتوان میزان دویدن آنها را محاسبه کرد.
تمام تمرین روز جمعه استقاللیها با نظارت کامل علیرضا منصوریان برگزار شد و
حدود هزار تماشاگر این تمرین را تماشا کردند.

