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توضیح فردوسیپور در مورد جواب رد برانکو

بعد از اینکه برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیسیها برای بازی فینال جامجهانی بین
کرواسی و فرانسه به برنامه  ۲۰۱۸نیامد ،عادل فردوسیپور در مورد دالیل نیامدن برانکو به این
برنامه گفت« :برانکو صبح یکشنبه به تهران رسید .با او در مورد حضور در برنامه صحبت کردم
ک ه برانکو به دلیل تمرین عص ر باشــگاه پرسپولیس نتوانست به برنامه  ۲۰۱۸بیاید .حتی به او
ت به دلیل گرم
گفتم که ساعت تمرین پرسپولیس را عوض کند و به برنامه بیاید که برانکو گف 
بودن هوا نمیتواند ساعت تمرین را عوض کند » .درواقع تداخل زمان فینال با تمرین پرسپولیس
دلیل اصلی نیامدن برانکو به برنامه  ۲۰۱۸و تفسیر بازی کرواسی -فرانسه بود.

مهاجم جدید استقالل باید
پایش را جراحی کند!

درحالی که حرفو حدیثهــای زیادی پیرامون
عقد قرارداد علی کریمی با استقالل و مصدومیت
این بازیکن از ناحیه کمر مطرح شــده ،یک خبر
بــد دیگر در مــورد آســیبدیدگی بازیکنان این
تیم شــنیده شده اســت .طبق آخرین خبری که
کسب کردیم مرتضی آقاخان که تنها  ۳جلسه در
تمرین آبیپوشان حضور پیدا کرده ،باید مچ پایش
را جراحی کنــد! این بازیکن نیاز به عمل جراحی
آتروزکوپی دارد و با این شرایط مدتی نمیتواند در
تمرینات تیم استقالل حضور پیدا کند.

توضیح وکیل هدایتی در مورد
بازداشت او

به نقل از ایســنا ،داریوش علیخانی وکیل حســین
هدایتــی در مــورد خبر بازداشــت موکلش گفت:
«موکلم با قرار بازداشت موقت در زندان نیست .برای
او قرار وثیقه صادر شد و به دلیل عجز از تودیع وثیقه
اکنون در زندان است .وثایق سابق در پرونده موجود
است و اخیرا هم بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم
پولی و بانکی قرار وثیقه را تشدید کرده است .ما به
تشــدید قرار اعتراض کردیم زیرا از نظر ما وجاهت
قانونی ندارد و به همین دلیل پرونده با اعتراض ما به
یکی از محاکم کیفری ارسال شده است».

پرتاب اوت محمدی در فهرست
لحظات جالب جام

با پایان یافتــن رقابتهــای جامجهانی ۲۰۱۸با
قهرمانی تیم ملی فرانســه ،نشریه مارکای اسپانیا
در گزارشــی تصویری به مرور اتفاقات و لحظات
جالب ایــن تورنمنت پرداخته و فهرســتی از۱۰
لحظه به یادماندنی جام بیســتویکم را منتشــر
کــرد ه که پرتاب اوت پشــتکی میــاد محمدی،
مدافع تیم ملی کشورمان در دقیقه سوم وقتهای
تلف شده بازی ایران و اسپانیا جزو آنهاست.

جلسه کیروش و تاج در
روسیه

مهــدی تاج کــه به دعــوت اینفانتینــو رئیس
فدراســیون بینالمللی فوتبال(فیفا) برای تماشای
دیدار فینال جام جهانی به روسیه سفر کرد ه بود،
یکشــنبه و پس از دیدار تیمهای ملی فرانسه و
کرواســی نشســتی را با کارلوس کیروش برگزار
کرد .در این جلســه که بیش از  ۴ساعت به طول
انجامید ،رئیس فدراســیون فوتبال و سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران درباره روند آمادهسازی این تیم
برای حضــور در رقابتهای جام ملتهای آســیا
بحث و تبــادل نظر کردند؛ اتفاقــی که میتواند
نشانه توافق اولیه برای تمدید قرارداد باشد.

موافقت اولیه کیروش برای هدایت مصر!

سایت الفجر مصر خبر داد که فدراسیون فوتبال مصر در آستانه اعالم نام سرمربی جدید تیم ملی
این کشور قرار دارد .به نقل از این سایت ابو ریده ،رئیس فدراسیون مصر تماسهای خوبی را با
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی ایران داشت ه تا هدایت فراعنه را در مسابقات مقدماتی جام
ملتهای آفریقــای  2019برعهده بگیرد .کیروش برای هدایت مصر موافقت اولیهاش را اعالم
ی از فدراسیون مصر خواسته تا کارش را با
کرده و قصد ترک تیم ملی ایران را دارد .اما او فرصت 
فدراسیون ایران به صورت دوستانه به پایان ببرد .کیروش بیشترین شانس را برای هدایت مصر
دارد چون مذاکرات با رنار ،سرمربی مراکش به خاطر مبلغ باالی فسخ قراردادش شکست خورد.

غیبت مشکوک چشمی در کلینیک استقالل

روزبه چشــمی روز شنبه جلســهای با مدیران اســتقالل برگزار کرد اما قرار بود یکشنبه در
جلســهای مجدد با مدیران این باشگاه شــرکت کند اما سیدرضا افتخاری خبری به او در مورد
برگزاری جلسه نداد تا حاال هافبک ملیپوش آبیها از رفتاری که با او شده ناراحت باشد .روزبه
چشــمی دیروز هم برای درمان مصدومیت خود در کلینیک باشگاه استقالل حضور پیدا نکرد
تا مشخص شــود از رفتار مدیران این باشگاه به شدت ناراحت است .افتخاری در ماههای اخیر
سیاســت عجیبی را در پیش گرفت ه و تمام تمرکز خود را روی تمدید قرارداد با جپاروف و تیام
گذاشت ه و این موضوعی است که بازیکنی مثل روزبه چشمی را بسیار ناراحت کرده است.

ادامه بالتکلیفی حسینی و قراردادهای مشکوک با مصدومان!

موضوع را با نامه کتبی به استحضار باشگاه رساندیم
و مدیرعامل نیز از مشکل دیسک کمر علی کریمی
مطلع شد .حال این دیگر به خود مدیرعامل مربوط
میشــود که بخواهد بازیکنی با چنین شــرایطی را
برای تقویت باشگاه جذب کند یا خیر ».درواقع این

واکنش دکتر نوروزی که چندمین واکنش اعتراضی
و انتقادی او به نقل و انتقاالت باشگاه بود ،این سوال
را به وجود آورد که مدیران باشگاه استقالل چرا قبل
از عقد قرارداد از بازیکن تست پزشکی نمیگیرند و
وقتی هم تســت گرفته میشود و پاسخش چندان

بـرش
تامین منابع مالی الزم برای حفظ تیام و جپاروف
پندار توفیقی ،معاون ورزشی باشگاه استقالل در مورد آخرین وضعیت مامه تیام و سرور جپاروف برای
ماندن در اســتقالل گفت« :ما مذاکراتمان را با جپاروف و تیام در ترکیه انجام میدهیم .امیدواریم
که درنهایت همه چیز به صورت مثبت پیش برود و این  2بازیکن همکاریشان را با باشگاه استقالل
ادامه دهند ».وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان ماندن این  2بازیکن را در استقالل قطعی
دانست ،تصریح کرد« :اگر پول باشد قطعا آنها هم در استقالل میمانند .هیئتمدیره و باشگاه ،منابع
مالی را برای حفظ جپاروف و تیام تامین کردهاند تا آنها همچنان در استقالل بمانند».

شایعه عجیب برای عزتاللهی

خوب نیست ،باز قرارداد میبندند؟
آبیها اگرچه چنــد روزی اســت در ترکیه اردوی
تدارکاتــی برپا کردهاند اما اســتقالل عمال با نصف
بازیکنانــش تمرین میکند .جپاروف ،تیام و هافبک
آلمانی تازه از روز گذشــته وارد کمپ محل استقرار
استقالل شــدهاند و با توجه به اینکه هنوز وضعیت
قراردادشان مشخص نیست ،عمال تمرینی با آبیها
ندارند .روزبه چشمی هم به خاطر اینکه جلساتش
با مسئوالن باشگاه در تهران به نتیجه نرسیده ،هنوز
در تمرین حضور ندارد و سیدمجید حسینی مدافع
ملیپوش اســتقالل هم ســودای لژیونر شدن دارد.
مجيد حسيني که تا چند روز پیش بهخاطر ضبط
پاســپورتش توسط باشــگاه و کنسل شدن سفرش
به ترکیه برای مذاکره با باشــگاه ترابوزاناســپور به
شــدت عصبانی بود ،ظاهرا پاسپورتش را گرفته اما
دیگر مقصدش ترکیه نیست! او که پس از بازیهای
ایران در جامجهانی موردتوجه تیمهای خارجی قرار
گرفت ،گویــا از لیگ هلند و بلژیک هم پیشــنهاد
دارد و اینکــه دیگر تمایلی ندارد بــه ترکیه برود،
شاید بدانمعنا باشد که مقصدش لیگهای معتبرتر
اروپاست .البته روز گذشته برخی سایتهای داخلی
خبر دادند که حسینی با پیشنهادی نجومی از سوی
باشگاه اســتقالل روبهرو شده ،پیشــنهادی که در
صورت قبول آن ،به گرانقیمتترین بازیکن داخلی
فوتبال ایران تبدیل میشود اما حسینی اصرار دارد
لژیونر شــود .در چنین شرایطی هواداران استقالل و
وینفرد شفر ســرمربی آبیها حق دارند نگران فصل
آینده باشــند و شفر هم کامال خود را محق میداند
که از حضور در سوپرجام انصراف دهد.

جهانبخش بهترین گزینه برای تاتنهام

بعد از بازگشــت تیم ملی از روســیه خبرهای زیادی درخصوص پیشنهادات
اروپایی به ملیپوشــان کشورمان به گوش میرسد .یکی از جدیدترین خبرها
در اینخصوص تمایل اینتر برای جذب ســعید عزتاللهی است .این خبر در
حالی مطرح شــده که اینتر درحال حاضــر ۵ ،هافبک میانی دارد که همگی
میتوانند در پست هافبک دفاعی یا هافبک میانی برای این تیم به میدان بروند.
راجا ناینگوالن ،مهمترین خرید این فصل سری آ بعد از رونالدو یکی از این بازیکنان است .ماتیاس وچینو
بازیکن ثابت تیم ملی اروگوئه ،مارســلو بروزوویچ ک ه در فینال جامجهانی حاضر بود ،بورخا والرو و روبرتو
گالیاردینی دیگر گزینههای اینتر هستند .ناینگوالن  ۴۵میلیون ،بروزوویچ  ۲۷میلیون ،وچینو  ۲۱میلیون
و گالیاردینی ۲۰میلیون یورو در ترانسفرمارکت قیمتگذاری شدهاند .قیمت عزتاللهی در ترانسفر مارکت،
فقط یک میلیون و ۲۰۰هزار یوروست .در این شرایط ،پیشنهاد اینترمیالن به عزتاللهی منطقی نیست.

روزنامه ســان انگلیس هافبک تیم ملی ایران و عضو باشگاه آلکمار را بهترین
گزینه برای تاتنهام برای جانشینی مالکوم در صورت شکست مذاکرات با این
ستاره برزیلی عنوان کرد .روزنامه سان انگلیس نوشت؛ تاتنهام در یک قدمی
امضای قرارداد با مالکوم ،ســتاره برزیلی بوردوست .با وجود این توجه زیاد از
سوی باشگاه لندنی ولی هنوز آنها یک پیشنهاد رسمی برای این هافبک ۲۱
ساله عرضه نکردند .البته این را نیز باید درنظر گرفت که باشگاههای بزرگ اروپایی دیگر به دنبال مالکوم
هســتند و تاتنهام باید جانشینی برای او نیز داشــته باشد .علیرضا جهانبخش ،ستاره تیم ملی ایران در
جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه است .وینگر  ۲۴ساله میتواند جانشین مناسبی در صورت شکست مذاکرات با
مالکوم ،ستاره برزیلی باشد .ما باید فقط به فصل گذشته نگاه کنیم تا عملکرد خوب جهانبخش را ببینیم.
او در لیگ برتر هلند موفق شد به همراه آلکمار  ۲۲گل و  ۱۴پاس گل در  ۳۹بازی بدهد.

مخالفت پرسپولیس با درخواست رضایتنامه دروازهبان ملیپوش

بیرانوند نیم فصل دیگر پرسپولیسی ماند

برانکو :مشکل بیرانوند حل شده

برانکو ایوانکوویچ در
حاشــیه تمرین تیم
فوتبال پرســپولیس
در جمــع خبرنگاران
حضــور یافــت و به
ســواالت آنها پاسخ
داد .در ادامه شــما را
به خواندن بخشــی از صحبتهای سرمربی
سرخپوشان دعوت میکنیم.
تمرینات پرسپولیس بدون حضور امیری و
بیرانوند درحال برگزاری است .از این موضوع
ناراحت نیستید؟
فقــط میتوانم بگویم که امیــری قراردادش تمام
شــده اما باشــگاه مایل به ادامه همکاری اســت.
بیرانوند قرارداد دارد اما نمیدانم چرا در تمرینات
حاضر نشــده است .البته مشــکل او حل شده و
بهزودی به جمع ما اضافه خواهد شد.
بیرانوند مدعی شــده چندین پیشنهاد از
تیمهای اروپایــی دارد .با جدایی او موافقت
خواهید کرد؟
این مسئله مربوط به باشگاه است.
درباره طارمــی و رضاییــان گفتید که
نمیخواهید جلوی پیشرفت آنها را بگیرید
و درنهایت اجازه رفتنشان را هم دادید.
وقتی درباره طارمی صحبت میکنیم او قراردادش
تمام شــده بود و فقط چند ماه قرارداد داشــت،
خودش امضا کرد و نوشت که دوست ندارد بماند
امــا بیرانوند قرارداد دارد و ما با توجه به شــرایط
فعلی به او نیاز داریم.
با توجه به بســته بودن پنجــره نقل و
انتقاالت پرسپولیس دوباره دست شما روی
نیمکت خالی مانده .این موضوع نگرانکننده
نیست؟
بله .ما ســعی میکنیم بــا همین پتانســیل در
نیمفصــل اول پیــش برویم امــا پیشبینی این
موضــوع را برای نیمفصــل دوم کردهایم .طبیعی
است که کار ما سخت خواهد شد چون تنها تیمی
هستیم که حق گرفتن بازیکن نداشتیم.
هدف اصلی شما این روزها چیست؟
درحال حاضر لیــگ قهرمانان مهمترین بازیهای
ماست چون شاید ضعف در لیگ را بتوانیم جبران
کنیم اما لیگ قهرمانان بازگشتی ندارد.

علیرضا بیرانوند که در جامجهانی با مهار پنالتی رونالدو
موردتوجه قرار گرفت ،پس از بازگشت پرسپولیسیها از
کرواسی در تمرینات این تیم حاضر نشد .غیبت او در
تمرین روز یکشــنبه و تمرین صبح دیروز با واکنش
منفی برانکو همراه و ســرمربی پرسپولیس دربارهاش
گفته بود من هم پیشــنهاد دارم ولی در تمرین حاضر
میشوم .حتی شایعاتی به راه افتاد که با ادامه این روند
و ماندن بیرانوند در پرسپولیس ،احتمال نیمکتنشینی
دروازهبان ملیپوش ســرخها زیاد است و برانکو نشان

داده با هیچ بازیکنی تعارف نــدارد .درحالی که اخبار
ضدو نقیضی درباره حضــور یا عدم حضور بیرانوند در
تمرین عصر دیروز پرســپولیس به گوش میرســید،
این بازیکن به باشــگاه پرسپولیس رفت و جلسهای با
مســئوالن باشــگاه برگزار کرد .بیرانوند در جلسهای
که در باشــگاه پرسپولیس داشــت ،خواهان دریافت
رضایتنامهاش برای لژیونر شــدن بود اما درنهایت این
باشــگاه با صدور رضایتنامه علیرضا بیرانوند مخالفت
کرد تا ایــن دروازهبان که تا ســال ۱۴۰۰با باشــگاه

پرســپولیس قرارداد دارد ،کماکان ســرخپوش بماند.
البته گفته میشود پرسپولیسیها برای انتقال بیرانوند
به تیمهای خارجی بیمیل نیســتند اما آنها ترجیح
میدهند این اتفاق در نیمفصل رخ دهد یعنی درست
پس از جام ملتهای آسیا تا هم محرومیت پرسپولیس
از نقلو انتقاالت به پایان رســیده باشد و هم مشتریان
بیشتری برای بیرانوند با پیشنهادهای بهتر پیدا شود.
وحید امیری دیگر بازیکن ملیپوش قرار بود شنبه به
باشــگاه برود و برای تمدید قرارداد مذاکره کند اما این

امیرحسین طبسی

پرونده جام بیستو یکم با قهرمانی تیم ملی فرانسه بسته شد .در این
رقابتها تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی توانست با کسب  4امتیاز
عملکرد قابل قبولی داشته باشــد .هرچن د تیم ملی ایران با برد مقابل
مراکــش و متوقف کردن قهرمان اروپا از نظر نتیجه نمره قبولی گرفت
بازیکن

بازی

احسان حاجصفی

3

میالد محمدی

2

روزبه چشمی

مرتضی پورعلیگنجی
مجید حسینی
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کریم انصاریفرد
مهدی طارمی

3
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وحید امیری

8.8

13

11

0
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دوندگی(کیلومتر)

پاس

پاس سالم

18.9
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مسعود شجاعی

جدول عملکرد بازیکنان تیم ملی در جام جهانی
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هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترشفوالد تبریز گفت« :با
توجه به اینکه قرارداد ســهجانبه بین گســترش و استقالل امضا
شــد ه و شخص شــجاعیان آن را امضا کرده ،با این شرایط او باید
به گســترش فوالد تبریز برگردد .از  25اســفند تا به امروز هیچ
پولی از باشگاه اســتقالل دریافت نکردیم و استقاللیهانسبت به
ما بدقولی کردند».

عیادت فتحی از پادوانی

امیرحســین فتحی ،عضو جدید هیئتمدیره باشگاه استقالل به
عیادت لئوناردو پادوانی ،مدافع برزیلی فصل گذشــته آبیپوشان
رفت .پادوانی فصل گذشــته در جریان بازی با فوالدخوزستان از
ناحیه سرو گردن دچار شکستگی شد.

دیدار تاج و فغانی در روسیه

مهدی تاج یکشــنبه در روسیه حضور داشت و با علیرضا فغانی،
داور فوتبال کشــورمان دیدار و گفتوگو کرد .رئیس فدراســیون
فوتبال ضمن تبریک به فغانی و تیم داوری ایران برای آنها آرزوی
موفقیت کرد .فغانی هم از حضور تاج در روسیه تشکر کرد.

قلعهنویی با برد شروع کرد

شــاگردان قلعهنویی در نخســتین دیدار تدارکاتی خود در ترکیه
مقابل ارزروماســپور ترکیه به پیروزی دســت یافتنــد .این بازی
درنهایت با نتیجه  -3یک به سود سپاهان به پایان رسید .گلهای
ســپاهان در این دیدار را کیروش اســتنلی در دقیقه  ،۲۳سجاد
شــهباززاده در دقیقه  ۸۲و مهرداد محمدی در دقیقه  ۸۷به ثمر
رساندند.

دومین شکستگی پا ،در پدیده

درشــرایطی کــه در اولین روزهــای اردوی آمادهســازی پدیده،
شکستگی استخوان کف پا باعث کنار رفتن محمدحسین مرادمند
مدافع مشهدیها از تمرینات آمادهســازی این تیم شد ،زامهران
دومین بازیکنی اســت که یحیی گلمحمدی به دلیل شکستگی
پا از دست میدهد.

ذوبآهن در مشهد

تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم
فوتبال پدیده ،راهی مشــهد میشــود .ذوبآهن که تمریناتش از
روز  26خــرداد ماه در اصفهان آغاز کــرده بود ،تاکنون دیدارهای
دوستانهای را مقابل پیکان ،شهرداری ماهشهر ،شهاب تهران برگزار
کرد ه و چهارشنبه از ســاعت  18در مشهد به مصاف تیم فوتبال
پدیده خواهد رفت.

بوردو فرانسه به دنبال جذب قدوس

کیندنبرگ ،رئیس باشگاه استرشوندس سوئد عنوان کرد ه که تیم
بوردو فرانسه به دنبال جذب سامان قدوس است و ممکن است این
بازیکن در تابستان راهی بوردو شود.

احتمال جدایی ایرانیها از المپیاکوس

یک رسانه ورزشی یونان با وجود حضور کریم انصاریفرد و احسان
حاجصفی در اردوی خارجی المپیاکوس از جدایی احتمالی آنها
در روزهای آینده خبر داد .براســاس این گزارش ،رسانههای ترک
همچنــان از نزدیک شــدن کریم انصاریفرد به تیم بشــیکتاش
مینویسند و از ســویی شنیده میشود که بســیاری از تیمهای
انگلیسی احســان حاجصفی را یکی از اهداف خرید خود در فصل
نقلوانتقاالت تابستانی تعیین کردهاند.

فغانی بهترین داور جامجهانی

با پایان بیســتویکمین دوره مســابقات جامجهانی و قهرمانی
فرانسه در این رقابتها ،ســایت « »ratetheref. netاقدام به
معرفی برترین داوران جام جهانی  2018روسیه کرد که علیرضا
فغانی از ایران با کسب اکثریت آرای کاربران اینترنتی و با 4 .76
امتیاز بهعنوان بهترین داور جام انتخاب شد .بیورن کوئیپرس از
هلند با  4 .08امتیاز در این نظرسنجی دوم شد.

دالیچ :امیدوارم پرسپولیس قهرمان
آسیا شود

این نقطه ضعف باید برطرف شود .با اتمام رقابتهای جامجهانی سایت
ترانسفرمارکت آلمان به آنالیز دقیق بازیکنان  32تیم جام بیستو یکم
پرداخته که تیم ملی ایران و بازیکنان ملیپوش کشورمان هم به دقت
توسط این سایت آنالیز شدهاند .جدول ذیل عملکرد بازیکنان تیم ملی
کشورمان در جام جهانی را نشان میدهد.
شوت(در چارچوب)

38

سعید عزتاللهی

1

اما نگاهی به آمار بازیکنان یکبار دیگر این واقعیت را ثابت میکند که
تیم کیروش را میتوان در  2جمله خالصه کرد« :فوقالعاده در دفاع و
ضعیف در حمله!» آمار ضعیف بازیکنان در شوتزنی ،دریبل و حضور در
حمالت ،گویای این واقعیت است که تیم ملی کشورمان در فاز تهاجمی
با مشکالت زیادی مواجه است و برای موفقیت در جام ملتهای آسیا

30

2

جلسه دیروز با حضور وکیلش در باشگاه برگزار شد که
قرار بود در صورت توافق وکیلش با گرشاسبی ،امیری
هم به جلسه اضافه شود .اما ظاهرا پیشنهاد مسئوالن
باشگاه پرسپولیس برای عقد قرارداد  2ساله باعث شده
طرفین به نتیجه نرســند و دوباره باید جلسه دیگری
برگزار شــود .وکیل امیری اصرار بــه عقد قرارداد یک
ساله دارد مضاف بر اینکه در صورت داشتن پیشنهادی
مطلــوب از تیمهای خارجــی امیری بتوانــد پس از
بازیهای جام ملتهای آسیا از پرسپولیس جدا شود.

شاهکار در دفاع ،فاجعه در حمله

عملکرد  ملیپوشان ایران زیر ذرهبین سایت ترانسفر مارکت

مارکوس نیومار هافبک آلمانی روز سهشــنبه اعالم کرد مذاکرات
اولیه خود را با باشگاه استقالل انجام داده و در آستانه عقد قرارداد
و توافقات نهایی با این باشــگاه اســت .براساس اعالم این بازیکن،
استقاللیها دوشنبه با این هافبک آلمانی مذاکره کردند و به نظر
میرسد با حضور افتخاری در ترکیه ،مذاکرات نهایی استقاللیها با
این بازیکن نهایی شود.

شجاعیان باید به گسترش برگردد!

اردوی نصفو نیمه آبیها در ترکیه

در روزهای گرم تابستان اخبار نقلو
انتقاالت فوتبــال ایران و لژیونرهای
ایرانی داغ داغ است .با اینکه بیشتر باشگاههای لیگ
برتری تقریبا لیستشان را تکمیل کردهاند اما باشگاه
استقالل و پرسپولیس همچنان منتظر تعیین تکلیف
چند بازیکن و ملیپوششــان هســتند .در اینبین
نقلو انتقاالت باشــگاه استقالل چه به لحاظ کمیت
و چه به لحاظ کیفیت حســابی خبرساز شده است.
باشگاه از یکسو با مشکل مالی و ناتوانی در پرداخت
مطالبات بازیکنان فصل گذشــته که شــرط تمدید
را تسویهحساب گذاشــتهاند مواجه است و از سوی
دیگر پیشنهادات خوب خارجی به ملیپوشان و دیگر
بازیکنان این تیم کار را برای حفظ آنها دشوار کرده
است .مشکل دیگ ر هم ،عقد قرارداد با برخی بازیکنان
بدون انجام تست پزشکی و تایید کادرپزشکی باشگاه
است که باعث شــده  2خرید جدید استقالل یعنی
میثم تیموری و مرتضی آقاخــان توانایی حضور در
تمرینات را نداشته باشند و حتی روز گذشته رسانهها
خبر دادند این  2بازیکن نیاز به جراحی و استراحت
چند هفتهای دارند! روز گذشــته هم که استقالل با
علی کریمی بازیکن سابق سپاهان و تیم ملی قرارداد
یک ساله بست ،آنقدر خبر حاشیهای و نگرانکننده
درباره این بازیکن روی خروجیها رفت که جای هیچ
خوشحالی برای هواداران باقی نماند .امین نوروزی
معاونت پزشکی باشگاه استقالل چند دقیقه پس از
عقد قرارداد علی کریمی با این باشگاه به ایسنا گفت:
«با تستهایی که از علی کریمی هافبک جدید آبیها
گرفته بودیم ،متوجه شدیم که او مشکل دیسک کمر
دارد و ما این موضوع را به باشــگاه اطالع دادیم .این

هافبک آلمانی در آستانه استقاللی شدن

6

4

5
0
0
0
0
0

دالیچ ســرمربی موفق تیم ملی کرواســی بعد از فینال در پاسخ
به سوال یکی از خبرنگاران ایرانی مبنی بر احتمال حضورش در
فوتبال ایران گفت« :در این مورد حرف خاصی برای گفتن ندارم
اما برانکو دوست خوب من اســت که امیدوارم بتواند تیمش را
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا کند».

گل کوارشما به ایران ،کاندیدای
بهترین گل جام

ســایت فیفا در پایان رقابتهای جامجهانی  ۲۰۱۸فهرستی از
زیباترین گلهای جام را که کاربران این سایت میتوانند با رای
دادن به آنهــا بهترین گل جام بیســتویکم را انتخاب کنند،
منتشر کرد .در این فهرســت که  ۱۸مورد از زیباترین گلهای
جام قرار گرفته ،گل ریکاردو کوارشــما ،مهاجم تیم ملی پرتغال
در دیدار مقابل ایران هم دیده میشــود .او در بازی آخر تیمش
در مرحلــه گروهی با یک ضربه بیرون پای راســت زیبا دروازه
علیرضا بیرانوند را باز کرد.

پرسپولیس برای لغو سوپرجام شرط
گذاشت

با نظر باشگاه اســتقالل برای به تعویق افتادن داربی و موافقت
باشگاه پرسپولیس ،ســوپرجام فوتبال ایران لغو شد .به گزارش
نود ،با پیشنهاد گرشاســبی سرپرست باشگاه پرسپولیس مبنی
بر برگزاری سوپرجام بعد از رفع محرومیت پرسپولیس از جذب
بازیکن در نیمفصل ســرانجام برگزاری سوپرجام لغو شد و این
بازی به تعویق افتاد .اســتقالل حاضر به بازی در قبل از شــروع
لیگ نبود و حاال باشگاه پرسپولیس پذیرفته داربی سوپرجام به
شرطی لغو شود که در نیمفصل یا بعد از آن برگزار شود .شرطی
که استقالل هم دقیقا موافق آن است.

