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طلب  ۱۰هفتهای داوران از فصل گذشته

کالسهای آمادگی جسمانی داوران از روز دوشنبه در ورزشگاه سردار جنگل رشت آغاز شد
و داوران و کمک داوران تســتهای خود را پشــت سر گذاشتند .با وجود اینکه بیش از 2
ماه از پایان لیگ هفدهم میگذرد و کمتر از  10روز دیگر هجدهمین دوره لیگ برتر آغاز
میشــود اما داوران و کمک داوران لیگ برتری هنوز دستمزد هفته بیستم تا سیام لیگ
گذشته را دریافت نکردهاند .ضمن اینکه قرار بود دستمزد داوران طبق تصویب هیئت رئیسه
سازمان لیگ  30درصد افزایش یابد که این موضوع در نیم فصل دوم سال گذشته اعمال
نشد و ظاهرا قرار هم نیست در سال آینده اعمال شود.

شکایت سایپا از استقالل بابت صیادمنش

الهیار صیادمنش ،بازیکن جوانی که در رقابتهای جام جهانی جوانان نامش بر ســر زبانها
افتاد مدتی است با استقالل قرارداد بسته و در تمرینات این تیم هم حضور دارد .با این حال
ســایپاییها مدعیاند صیادمنش بازیکن آنهاست و به همین خاطر معترض هستند .بعد از
اینکه صیادمنش حاضر به بازگشت به سایپا نشد ،حاال مسئوالن باشگاه نارنجیپوش تهرانی
با ارسال نامهای رسمی به کمیته تعیین وضعیت رسما از استقاللیها شکایت کردند و خواهان
بازگشت صیادمنش شدند .رضا درویش ،مدیرعامل سایپا با اعالم این خبر گفت« :ما به کمیته
تعیین وضعیت نامه زدیم و خواستار مشخص شدن تکلیف خود و این بازیکن شدیم».

جهانبخش -لسترسیتی؛ شاید  2هفته دیگر

طی روزهای گذشته اخباری درباره پیوستن علیرضا جهانبخش به تیم لسترسیتی انگلیس در
رسانهها منتشر شد .در این باره عکسی از حضور جهانبخش با کیت سوم لسترسیتی برای فصل
آینده لیگ جزیره منتشر شد تا خیلیها این موضوع را قطعی بدانند .با این حال مدیربرنامههای
جهانبخش میگوید هنوز هیچ چیز قطعی نشــده است .هاشمیمقدم ،مدیربرنامههای علیرضا
جهانبخش در این باره گفت« :من هیچ چیز را تایید و تکذیب نمیکنم .این کار را هم به خاطر
صالح علیرضا و اینکه مشکلی در روند مذاکراتش پیش نیاید انجام میدهم .اگر اتفاقی رخ بدهد
تا  2هفته آینده صورت میگیرد ،شاید هم چند روز دیگر».

تساوی استقالل برابر حریف مراکشی

تیــم فوتبال اســتقالل در دیــداری تدارکاتی در محــل اردوی
آمادهسازی خود در ترکیه به مصاف تیم فوتبال راباط مراکش رفت
که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی  ۲ - ۲به پایان رسید .هر 2
گل آبیپوشان در این دیدار توسط فرشید اسماعیلی از روی نقطه
پنالتی به ثمر رسید.

مدیرعامل استقالل عزادار شد

مذاکرات بینتیجه سرمربی و رئیس در مسکو

تیم امید با چارتر به اربیل میرود

تیــم فوتبال امید که قرار اســت اردوی خود را از 30
تیــر در تهران آغاز کند یک روز در تهران حضور دارد
و ســپس راهی اربیل میشــود .تیم فوتبال امید در
بازیهای آســیایی با عربستان ،میانمار و کره شمالی
همگروه شده و این تیم برنامههای آمادهسازی خود را
پشت سر میگذارد .اردوی تیم امید از  30تیر در هتل
آکادمی آغاز میشــود و بازیکنان خود را به کادر فنی
معرفی خواهند کرد .تیم امید صبح روز دوشــنبه اول
مرداد با پرواز ساعت  8صبح راهی اربیل عراق میشود
تا در  2بازی دوســتانه طی روزهــای  3و  6مرداد به
مصاف تیم امید عــراق برود .طبــق هماهنگیهای
صورت گرفته تیم امید با پرواز اختصاصی راهی اربیل
میشود .با توجه به اینکه اردوی تیم امید در فیفادی
برگزار نمیشــود در این اردو بازیکنان لژیونر حضور
ندارند.

مسئولیت بلیتفروشی به
باشگاهها سپرده شد

مدیــر کمیتــه بازاریابی ســازمان لیگ اعــام کرد
مسئولیت بلیت فروشی لیگ هجدهم تماما بر عهده
باشگاهها خواهد بود .به گزارش تسنیم ،صادق درودگر
درباره نحوه بلیتفروشــی مســابقات فصل هجدهم
لیگ برتر گفت« :طبق مصوبه هیئت رئیســه سازمان
لیگ ،بلیت فروشــی مسابقات فصل پیش رو تماما بر
عهده باشــگاهها خواهد بود ».وی درباره اینکه دلیل
برکناری محمودیفر از سمت مدیریت ورزشگاه آزادی
عدم انتقال تجهیزات شرکت برهانمبین (مجری بلیت
فروشی فصل گذشته) به خارج از این ورزشگاه عنوان
شده ،خاطرنشان کرد« :همانطور که گفتم مسئولیت
بلیت فروشــی به صــورت کامــل و صددرصدی به
ت برهان مبین که پیش
باشگاهها محول شده و شرک 
از این متولی بلیت فروشی مسابقات بوده دیگر در این
امر هیچ دخل و تصرفی نخواهد داشت».

تالش توفیقی برای منصرف
کردن چشمی

روزبه چشــمی ،مدافع ملیپوش استقالل روز شنبه
جلســهای با ســیدرضا افتخاری ،مدیرعامل باشگاه
استقالل برگزار کرد اما قرار بود روز یکشنبه توافق
نهایی در مورد رقم قرارداد این بازیکن انجام شود که
این اتفاق نیفتاد و این مســئله باعث شده او مدیران
باشــگاه را تهدید به رفتن کند .با این حال توفیقی
معاون ورزشــی باشگاه استقالل در چند روز گذشته
تالش کرده چشــمی را آرام کند و بــه او اطمینان
داده در بازگشــت به ایران فورا اصالحاتی در قرارداد
او انجام بدهند تا این بازیکن راضی به ماندن شود.

موضعگیری معاون وزیر علیه کیروش و سردار!

داورزنی :همه باید از ورود به
حاشیهها بپرهیزند حتی کیروش

معــاون توســعه ورزش
قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانــان اعتقــاد
دارد بــرای یــک بازیکن
ملی هزینه زیادی شــده
و خداحافظــی بیموقــع
ملیپوشــان رشــتههای
مختلــف ورزش مــا را از ســرمایههای ملی محروم
میکند .به گزارش ورزش سه ،محمدرضا داورزنی در
گفتوگوی اختصاصی با پایگاه خبری وزارت ورزش و
جوانان تمام مدیران و رسانهها را به دوری از تصمیمات
احساسی توصیه کرد و گفت« :هر مسابقه و تورنمنتی
شرایط خاص خودش را دارد و در رشتههای مختلف
اتفاق میافتد که بازیکنی در شرایطی دچار تصمیمات
احساسی شود و باید توسط مدیران این قضیه مدیریت
شود ».معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان ادامه داد« :بهتر است خداحافظی یک
قهرمان ملی با اطالع قبلی باشد تا روسای فدراسیونها
و مدیران بتوانند از سالها زحمت ورزشکاران تجلیل
مناسب به عمل آورند .آوردگاه تیم ملی آوردگاهی است
که همه ورزشکاران ما سرباز آن هستند و تا زمانی که
تیم ملی به آنها نیاز دارد نباید ســنگر را ترک کنند
و من این مدل خداحافظیها را نمیپسندم ».داورزنی
در بخش دیگری از حرفهایش گفت« :در رشتههای
مختلف ورزشی رنج سنی مشخصی برای بازنشستگی
ورزشکاران وجود دارد .در بعضی رشتهها زیر  30سال
و در بعضی دیگر تا  35سال و حتی باالتر .این موضوع
با توجه به پســت ورزشــکاران هم متغیر است اما به
هر حال متوســط تا  32سال میتوان به راحتی بازی
کرد .بعد در چنین شرایطی یک ورزشکار  23ساله ما
میخواهد از بازیهای ملی خداحاقظی کند که هیچ
منطقی ندارد مگر اینکه خدای نکرده مصدومیتی در
کار باشــد ».وی در خصــوص اختالف نظر و جدلها
بین کــیروش و افراد مختلف گفت« :اختالف نظرها
همیشه طبیعی اســت اما ما نباید به این موضوعات
دامن بزنیم .رسانهها ،وزارت ورزش ،فدراسیون فوتبال
و باشگاهها همه و همه باید از ورود به حاشیهها پرهیز
کنیم و اجازه ندهیم منافع ملی تحت تاثیر قرار گیرد.
روی صحبت من با کیروش هم هست و همه موظف
هســتند این موارد را رعایت کننــد .همه ما در یک
کشــتی سوار هســتیم و باید متوجه باشیم هر اتفاق
ناخوشایندی منافع ملی را تخریب میکند و به همه
لطمه میزند».

ســیدرضا افتخاری ،مدیرعامل باشگاه استقالل در سوگ از دست
دادن پدر خود عزادار شد .افتخاری که در اردوی تدارکاتی استقالل
در ترکیه بسر میبرد عصر دیروز به تهران بازگشت.

ســفر دوباره کارلوس کــیروش و
مهدی تاج ،ســرمربی تیــم ملی و
رئیــس فدراســیون فوتبال ایران به روســیه جهت
تماشــای دیدار فینال جام جهانــی  2018فرصتی
شــد تا رئیس و مرئوس پس از حدود  2هفته دوباره
همدیگــر را ببینند و بــرای ادامه همــکاری با هم
گفتوگو و مذاکره کنند .هفتــه دوم تیرماه بود که
تاج و کیروش برای ادامه همکاری در تهران مذاکره
کردند و بســته پیشنهادی فدراسیون فوتبال قرارداد
کوتاهمــدت  6ماهه با مرد پرتغالی بود که در صورت
موفقیت در جام ملتهای آســیا  2019برای  4سال
دیگر یعنی ســال  2020تمدید خواهد شــد .اما با
وجود چند باره مذاکره ،کیروش پاســخ قطعی نداد
و اصــرار به عقد قرارداد بلندمدت داشــت .از این رو
نظرش را به تاج گفت و  10روز به فدراسیون فوتبال
ایران فرصت داد تا تصمیم خود را بگیرد .فرصت 10
روزه  23تیر به پایان رسید؛ درست یک روز پیش از
مالقات دوباره تاج و کیروش در مســکو .در همین
گیرودار بود که ســایتهای خبری داخلی و خارجی
از پیشــنهادهای آفریقایی کیروش نوشتند و از دور
شــدن مرد پرتغالی از تیم ملی ایــران خبر دادند .با
وجود این اخبار مهدی تــاج و کارلوس کیروش در
هتل رادیسون بلو مسکو مقابل هم نشستند و درباره
تمدید قرارداد صحبت کردند و با توجه به ســکوت

کیروش گوشبه زنگ تاج!

تاج در بازگشت از روسیه ظاهرا توافقی حاصل نشده
است .تاج به خواست مســئوالن رده باالی ورزش و
وزیر خواســتار عقد قرارداد کوتاهمدت مشروط است
و کــیروش هم عقد قرارداد  6مــاه را برای خود که
چهرهای شناختهشــده در دنیای فوتبال است کسر
شــان میداند .در چنین شــرایطی یکی از طرفین
باید کوتاه بیاید که اگر فشــار وزارت نبود شاید قرعه
به نام تاج میافتاد اما در حال حاضر مســئوالن رده
باالی ورزش ایران خواســتار عقد قرارداد مشروط و
 6ماهه هستند و در شرایط کنونی قرارداد  4ساله را

شرط المپیاکوس برای فروش حاجصفی

منطقی نمیدانند .با توجه به حضور  7ساله کیروش
در فوتبال ایران وزارت و فوتبالدوستان و کارشناسان
حق طبیعیشان میدانند که از این مربی سرشناس
یک قهرمانی بخواهند چراکه هم زمان کافی داشته و
هم حداکثر امکانات ممکن را در اختیارش گذاشتهاند.
البته درباره جلســه تاج و کیروش در مسکو روایت
دومی هم وجود دارد .گفته میشود کیروش با وجود
مخالفت شدید اولیه پیشنهاد قرارداد  6ماهه ایران را
به شــرط تحقق  2درخواست پذیرفته است .در واقع

فوتبال ساحلی ایران در جایگاه سومی جهان
کیروش به نوعی از تاج تضمین خواســته تا تیمش
بدون مشــکالت قبلی مثل خروج بازیکنان جوان از
کشور و اجرای برنامههای آمادهسازی تیم ملی بدون
مخالفت باشگاهها خود را برای جام ملتها آماده کند.
شــرط اول او با وجود نامه و درخواست رسمی وزیر
ورزش به رئیس ستاد نیروهای مسلح و پاسخ سردار
کمالی فعال اجراشدنی نیست اما فدراسیون فوتبال و
وزارت ورزش تالش میکنند تا حداقل مشکل خروج
بازیکنان جوانی چون سردار آزمون ،سعید عزتاللهی،
مجید حسینی و ...که خدمت سربازی نرفتهاند برای
مدت محدود حل شــود .برنامه آمادهسازی تیم ملی
هم طبق خواســته کیروش باید از شــهریورماه که
همزمــان با مرحله یکچهارم نهایــی و نیمه نهایی
لیگ قهرمانان آسیاســت ،آغاز شــود کــه قطعا با
دیدارهای پرســپولیس و استقالل در لیگ قهرمانان
تداخل خواهد داشــت .با توجه به اهمیت دیدارهای
سرخابی در آســیا برای فوتبال ایران و هوادارانشان
بعید است آنها بدون ملیپوشان خود در دیدارهای
آسیایی حضور یابند بنابراین میتوان گفت فدراسیون
فوتبال سر دوراهی سختی قرار گرفته و عمال دومین
ضمانتی هم که کیروش خواســته نمیتواند تامین
کند .کیروش هم از مســکو راهی لیســبون شده و
منتظر پاســخ نهایی فدراسیون فوتبال ایران است تا
درباره آیندهاش تصمیم بگیرد.

استقبال ساکت از فغانی و کمکهایش
علیرضا فغانی ،رضا ســخندان و محمدرضا منصوری داوران ایرانی حاضر در جام
جهانی  2018روســیه ،پس از درخشش در این مسابقات بامداد دیروز از طریق
فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) وارد ایران شدند .همچنین مهدی تاج ،رئیس
فدراســیون فوتبال نیز که برای تماشای دیدار فینال جام جهانی به روسیه سفر
کــرده بود ،همراه با تیم داوری ایران به تهران بازگشــت .تیــم داوری ایران در
رقابتهای جام جهانی  2018روسیه به ترتیب دیدارهای مکزیک-آلمان ،برزیل-صربستان ،آرژانتین-فرانسه
و بلژیک-انگلیس را سوت زد .محمدرضا ساکت ،دبیرکل فدراسیون فوتبال و فریدون اصفهانیان رئیس کمیته
داوران مسئوالنی هستند که برای استقبال از فغانی در فرودگاه امام خمینی(ره) حضور داشتند .نمایندگانی از
سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم در فرودگاه بودند.

باشگاه المپیاکوس یونان مشکلی با جدایی مدافع ایرانی خود ندارد و برای
فروش وی مبلغی در نظر گرفته است .احسان حاجصفی که در المپیاکوس
بازیکن فیکس محسوب نمیشــود در جام جهانی خوش درخشید و مورد
توجــه تیمهای اروپایی قرار گرفت .به گزارش نامهنیوز ،رســانههای یونان
مدعی شــدند که چند تیم انگلیســی خواســتار جذب این مدافع ایرانی
شــدهاند و ظاهرا المپیاکوس نیز مشکلی با فروش او ندارد .تیم مطرح یونانی البته اعالم کرده که هر
تیمی خواهان جذب این مدافع ایرانی اســت ،باید مبلغ  2میلیون دالر پرداخت کند .گفته میشــود
جدیترین پیشنهادها از انگلیس مربوط به تیمهای دسته اولی است ولی ظاهرا یک تیم لیگ برتری
نیز عالقهمند به جذب حاجصفی است.

روزهای سرنوشتساز استقالل در ترکیه

حسینی با پیشنهاد  3میلیاردی از ایران رفت!

مجید حســینی ،مدافع تیم فوتبال استقالل پس از یک کشمکش
طوالنی با مســئوالن باشــگاه بر ســر جدایی و رفتن به لیگهای
اروپایی سرانجام روز گذشته راهی ترکیه شد اما نه برای مذاکره با
باشگاه ترابزون اسپور بلکه برای حضور در اردوی استقالل .حسینی
کــه در چند روز گذشــته دائما از جدایی و لژیونر شــدن صحبت
میکرد و خواســتار فسخ قرارداد با باشــگاه استقالل بود به خاطر
ضبط پاسپورتش توسط باشگاه به شدت از استقاللیها عصبانی بود
به طوری که تهدید به شــکایت از آنها کرد .با این حال مسئوالن
باشگاه اســتقالل با وجود تاکید شفر ســرمربی تیمشان به حفظ
حســینی ،ناچار شدند پاســپورت او را برگردانند و منتظر تصمیم
او باشــند .در حالی که گفته میشد مقصد حسینی ترابزون است

و این باشگاه هم رســما درباره مدافع تیم ملی ایران اطالعرسانی
کرده و او را یکی از خریدهای تابســتانی عنوان کرده بود اما  2روز
پیش خبر رسید شــاید مدافع استقالل راهی تیم اروپایی دیگری
شــود! حسینی به واســطه عملکرد خوبش در جام جهانی روسیه
پیشــنهادهای خوبی از آلمان ،هلند و بلژیک هم داشــت و برخی
رســانهها از این کشورها به عنوان مقصد نهایی او یاد میکردند اما
پیشنهاد وسوسهانگیز استقالل کل ماجرا را تغییر داد .برخی منابع
خبری  2روز پیش نوشتند مسئوالن باشگاه استقالل که به خاطر
مشــکالت نقلوانتقاالتشان به شدت از سوی شــفر و هواداران و
وزارت تحت فشار قرار دارند برای حفظ حسینی حاضر شدهاند سر
کیسه را شل کنند و به او پیشنهاد  3میلیاردی دادهاند؛ پیشنهادی

فهرست نهایی برترینهای جام جهانی 2018روسیه
پــس از برگزاری فینال رقابتهــای جام جهانی
 2018روسیه سایت بلیچرریپورت اقدام به معرفی
برترین بازیکنان پســتهای مختلف کرد .علیرضا
بیرانوند ،رامین رضاییان و احســان حاجصفی در
ردهبندی نهایی سایت بلیچرریپورت همچنان در
جمع برترینهای جام جهانی در پســتهای خود
قرار دارند .برترینهای جام جهانی در پســتهای
مختلف به این قرارند.
دروازهبانان برتر
 -1تیبو کورتووا (بلژیک)

که میتواند حســینی را به گرانترین بازیکن ایرانی لیگ هجدهم
تبدیل کند .سفر روز گذشته او به ترکیه آن هم با بلیتی که باشگاه
اســتقالل تهیه کرده بود این موضــوع را به طور ضمنی تایید کرد
با این حال تا زمانی که قراردادی امضا نشــود مشخص نخواهد شد
منظور اصلی سفر حسینی به ترکیه استقالل بوده یا تیمهای دیگر!
البته اســتقاللیها در ترکیه روزهای شلوغی را سپری میکنند و
حســینی تنها بازیکنی نیســت که باید تکلیفش قبل از بازگشت
تیم به تهران مشــخص شود .مسئوالن باشــگاه در حال مذاکره با
ســرور جپاروف و مامه تیام هســتند که نگه داشتن آنها یکی از
خواستههای اصلی شفر اســت هرچند راضی کردن این  2بازیکن
خارجی با توجه به بدقولی چند باره باشگاه کار دشواری است.

رضاییان ،بیرانوند و حاجصفی در جمع ستارهها

 -2کاسپر اشمایکل (دانمارک)
 -3جردن پیکفورد (انگلیس)
علیرضا بیرانوند از ایران هفتم است.
دفاع راست و هافبک دفاعی راست برتر
 -1کایرن تریپیه (انگلیس)
 -2ماریو فرناندز (روسیه)
 -3توماس مونیر (بلژیک)
رامین رضاییان از ایران در این ردهبندی هفتم است.
دفاع چپ و هافبک دفاعی چپ برتر
 -1لوکاس هرناندز (فرانسه)

انتقاد شدید مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد از باشگاه استقالل

نصیرزاده :شجاعیان را به تبریز برمیگردانیم!
باشــگاه گسترش فوالد تبریز بابت انتقال داریوش شجاعیان یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
از اســتقالل دریافت کرد اما هنوز آخرین چک به مبلغ  ۳۰۰میلیون تومان پاس نشــده است.
البته  ۲۵اسفندماه سال گذشته مهلت قانونی برای نقد شدن این چک بود که با وجود گذشت
 ۵ماه هنوز پاس نشده و همین مسئله باعث دلخوری مسئوالن گسترش شده است .به گزارش
مهر ،هوشــنگ نصیرزاده ،مدیرعامل گسترش فوالد تبریز با بیان اینکه از باشگاه استقالل نه
پول قبول میکند و نه چک گفت« :ما فقط داریوش شجاعیان را میخواهیم و پیگیر بازگشت
این بازیکن هســتیم ».وی ادامه داد« :مسئوالن استقالل یادشان رفته که به ما بدهی دارند و
ماهها از موعد آن میگذرد .طی این مدت پیگیر موضوع دریافت بخش باقی مانده بدهی خود
بودیم و در پاسخ مسئوالن استقالل به ما اینگونه گفتند که درگیر مشکالت آسیایی هستیم .ما
هم گفتیم اشکال ندارد چون دقیقا درکشان میکردیم اما بعدا انگار نه انگار که این بدهی باید
پرداخت شــود .به نظرم مشکل اصلی استقالل این است که آداب اداری در این باشگاه به هیچ
وجه مراعات نمیشود .وقتی نامهای نوشته میشود قاعدتا برحسب احترام و اصول اخالقی باید
پاسخی به آن داده شود .یک نفر نیست در این باشگاه به نامههای ما پاسخ دهد .من نمیدانم
این همه کارمند و طبقات اداری در اســتقالل برای چیســت؟» نصیرزاده با اشاره به اقدامات
باشــگاهش گفت« :پرونده در کمیته تعیین وضعیت قرار دارد ،آنقدر موضوع برای من اهمیت
دارد که میخواهیم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و تمام اقدامات الزم را انجام دادهایم حتی
 ۶۰۰هزار تومان بابت هزینه دادرســی را هم واریز کردهایم .به هیچ وجه از باشــگاه استقالل
نه پول میگیریم و نه چک جدید .اگر مســئوالن اســتقالل خارج از اراده ما پولی را به حساب
باشگاه واریز کنند ،آن را برمیگردانیم .ما فقط خواستار بازگشت شجاعیان به تیم هستیم».

 -2لوکاس الکسالت (اروگوئه)
 -3لودویگ آگوستینسون (سوئد)
احســان حاجصفی از ایــران در این ردهبندی دهم
است.
مدافعان میانی برتر
 -1آندراس گرانکویست (سوئد)
 -2دیهگو گودین (اروگوئه)
 -3هری مگوایر (انگلیس)
هافبکهای دفاعی و مرکزی برتر
 -1لوکا مودریچ (کرواسی)

 -2انگولو کانته (فرانسه)
 -3پل پوگبا (فرانسه)
هافبکهای هجومی برتر
 -1ادن هازارد (بلژیک)
 -2کیلیان امباپه (فرانسه)
 -3آنتوان گریزمان (فرانسه)
مهاجمان برتر
 -1روملو لوکاکو (بلژیک)
 -2هری کین (انگلیس)
 -3ادینسون کاوانی (اروگوئه)

واکنش عادل به شایعه قطع همکاری با تلویزیون

فردوسیپور :نه نامه نوشتهام و نه خداحافظی کردهام

عادل فردوســیپور ،گزارشــگر و مجری ورزشــی تلویزیون موضوع قطع همکاریاش با سازمان صدا و سیما
را تکذیب کرد .عادل فردوســیپور ،گزارشــگر برنامه  ۲۰۱۸جام جهانی فوتبال ضمن رد حاشیههای مطرح
شــده پس از دیدار اختتامیه جام جهانی فوتبال به ایسنا گفت« :هیچ نامهای ننوشتهام .موضوع نگارش نامه
و اتفاقات پس از آن را تکذیب میکنم ».او افزود« :این بحثها و حاشــیههایی که مطرح شــده را در فضای
مجازی دیدهام و از طرح آنها تعجب میکنم ».فردوســیپور قطع همکاریاش با تلویزیون را به شدت رد و
اظهار کرد« :موضوع پایان همکاری من با تلویزیون صحت ندارد ».ب ه گزارشایســنا ،پخش زنده رویدادهای
اختتامیه جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه از شبکه سوم صداوسیما که طی آن رئیسجمهور زن کرواسی ،پوتین و
مکرون به توزیع مدال تیم قهرمان پرداختند حاشــیههای زیادی را در فضای مجازی مطرح کرده بود و پس
از آن اعالم شــد به دلیل اظهارات عادل فردوســیپور در این برنامه ،وی مجبور به کنارهگیری از همکاری با
سازمان صداوسیما شده است.

در آخرین رنکینگ اعالم شده از تیمهای فوتبال ساحلی جهان،
تیم ملی کشــورمان توانســت با یک پله صعود بار دیگر جایگاه
سومی جهان را پس بگیرد .در این ردهبندی تیم برزیل با 3813
امتیاز همچنان رده نخست را در اختیار دارد و پرتغال با 3344
امتیاز دوم اســت .ایران نیز بــا  2626امتیاز با یک پله صعود به
رده سوم رسید.

سایپا حریف پارس جنوبی شد

دیدار دوستانه پارس جنوبی و نساجی که قرار بود فردا برگزار شود،
لغو شــد تا سایپا مقابل شاگردان مهدی تارتار قرار بگیرد .با توجه
به اینکه پارس جنوبی و نســاجی در هفته سوم لیگ برتر مقابل
یکدیگر قرار میگیرند ،مربیان نساجی تصمیم گرفتند در این بازی
حاضر نشوند؛ به همین خاطر مهدی تارتار سریعا حریف دیگری را
برای بازی فردا جایگزین کرد.

امید ابراهیمی در عمان

به نقل از روزنامه الوطن قطر ،تیم االهلی دیروز برای برپایی اردوی
ک هفتهای و انجام  2بازی تدارکاتی راهی عمان میشــود .امید
ی 
ابراهیمی ،ملیپوش ایرانی که به تازگی به االهلی قطر پیوسته در
اردوی عمان حضور مییابد.

چکهای سپیدرود باز هم پاس نشد

با وجود اینکه قرار بود دیروز چکهای بازیکنان ســپیدرود پاس
میشــود اما باز هم این اتفاق رخ نداد .البته امروز قرار است دادگاه
نظر نهایی خود را درباره مالکیت ســپیدرود اعالم کند و شاید به
همین دلیل اســت که هر  2مالک فعــا تصمیم گرفتند پولی به
بازیکنان پرداخت نکنند تا تکلیف آنها مشخص شود.

هشدار سازمان لیگ به گسترش

مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت« :نور ورزشگاه بنیان
دیزل تبریز تا آخر هفته باید اصالح شــود».ســعید فتاحی اظهار
داشت« :سیستم ورزشگاه بنیان دیزل تبریز هم اشکاالتی دارد که
تا آخر هفته باید اصالح شــود .در صورتی که نور ورزشگاهاصالح
نشود ،تیم گسترش فوالد تبریز نمیتواند در ورزشگاه خانگی خود
به مصاف حریفان برود».

واکنش کیروش به خداحافظی آزمون از
تیم ملی

بعد از اتمام جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه ،سردار آزمون اعالم کرد
که به خاطر نامالیمتها و بد شدن شــرایط مادرش از بازیهای
ملی خداحافظی کرده است .کارلوس کیروش ،سرمربی تی مملی
فوتبال ایران درباره خداحافظی بازیکن  ۲۳ساله از تی مملی که در
عضویت باشگاه روبین کازان اســت ،گفت« :جام جهانی به اتمام
رســیده و در  2ماه آینده تمامی هیجانات این رقابتها هم کمتر
خواهد شــد و از بین خواهد رفت .قطعا این شــرایط ،شرایط بد و
ناپسندی است و من متاسفم که سردار تصمیم گرفته از تی مملی
کنارهگیری کند .در آینده نزدیک قصد دارم با او صحبتی داشــته
باشم و امیدوارم او را در اردوی بعدی تی مملی فوتبال ایران ببینم».
ســردار آزمون در هر  3دیدار ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
به میدان رفت .او در ســال  ۲۰۱۴اولین بار برای تی مملی فوتبال
ایران بازی کرد و تاکنون طی  ۳۶بازی  ۲۳گل به ثمر رسانده است.

تقابل دیناموزاگرب با نماینده رژیم صهیونیستی در لیگ اروپا

صادق محرمی در موقعیت شجاعی

در این روزها که همه نگاهها متوجه جام جهانی است دیدارهای
انتخابی لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار میشــود .دیناموزاگرب،
تیمی که به تازگی صادق محرمی ،مدافع ســابق پرســپولیس را
به خدمــت گرفته یکی از تیمهای حاضر در مرحله پلیآف لیگ
قهرمانان اروپاســت .دینامو هفته آینــده در اولین بازی خود در
انتخابی لیگ قهرمانان به مصاف برنده بازی فلورا تالین استونی و
هاپوئل بیرشاو رژیم صهیونیستی میرود .به گزارش آیاسپورت،
نماینده رژیم صهیونیســتی در بازی در استونی میزبان خود را 4
 یک شکست داد و به احتمال فراوان به دور دوم صعود میکند.بازی برگشت  2تیم امروز برگزار میشود .اگر شگفتی بزرگی رخ
ندهد هاپوئل حریف دینامو میشــود .برای اینکه اتفاقات سال
گذشــته تکرار نشود ،مسئوالن فدراســیون برای حضور نیافتن
صادق محرمی در این بازی ،یک هفته فرصت دارند تا مســئوالن
دینامو را توجیه کنند .ســال گذشــته مسعود شجاعی و احسان
حاجصفی با اصرار باشــگاه پانیونیوس یونان مقابل تیمی از رژیم
صهیونیستی به میدان رفتند و به دردسر افتادند .آنها بعدا گالیه
کردند که با تدبیر فدراســیون میشد جلوی این اتفاق را گرفت.
در این میان البته شــرایط محرمی متفاوت است .او به تازگی به
دینامو پیوســته و هنوز در ترکیب اصلی وارد نشده و بعید است
باشگاه با بازی نکردن او در  2بازی مقابل هاپوئل مخالفت کند.

جهانبخش گرانترین بازیکن تاریخ ایران

گرانتریــن و باارزشترین بازیکــن ایران در ایــن روزهایی که
قیمتهای نجومــی در مورد همه بازیکنان به گوش میرســد،
کیســت؟ به گزارش وبســایت رســمی برنامه نــود ،حضور در
جامجهانی عالوه بر تمام افتخارات جمعی برای بعضی از بازیکنان
میتواند جنبههای مثبت فردی هم داشته باشد .بازیکنانی که در
این تورنمنت معتبر قیمت و ارزششان باال میرود و به رکوردهای
جالبی میرســند .اتفاقی که برای جهانبخش افتاده و او را تبدیل
بــه گرانترین بازیکن فعلی و گرانترین بازیکن تاریخ ایران کرده
اســت .در حال حاضر جهانبخش بــا ارزش  ۱۸میلیون یورو در
ســایت ترانسفرمارکت گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران شده
است .اگرچه تا مدتی پیش این عنوان در اختیار سردار آزمون بود
اما افت ارزش این بازیکن در جدول ترانسفرمارکت او را به رده دوم
فرستاد و جهانبخش را در صدر قرار داد.

