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احتمال بازگشت شجاعیان به گسترش

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد درباره اینکه رضا افتخاری مدیرعامل سابق
باشگاه استقالل در آخرین مصاحبه خود مدعی شده بود گسترش در موضوع داریوش شجاعیان
«شلوغ» کرده ،گفت« :ما کجا شلوغ کردهایم؟ شرطی در قرارداد انتقال شجاعیان وجود داشت
که امضای مسئوالن باشگاه استقالل هم پای آن بوده است .اینکه شلوغ کردن نیست .باشگاه
اســتقالل ۲۰۰میلیون تومان بابت انتقال شجاعیان به ما بدهکار بود که این پول هم گویا به
حساب باشگاه گسترش واریز شد ولی ما آنرا برگرداندیم .این تصمیم هیئتمدیره است که این
پول به حساب استقالل برگردد .باشگاه گسترش فقط شجاعیان را میخواهد».

رحمانی :استقالل به من
پیشنهاد داده بود

بختیار رحمانی ،بازیکن سابق ذوبآهن اصفهان که
این فصل به سپاهان پیوسته ،در واکنش به شایعات
موجود مبنی بر بازگشت دوبارهاش به تیم استقالل
گفت« :پیشنهاد استقالل هم بود ،ولی فکر میکنم
بهترین تصمیم را گرفتم و خدا را شکر میکنم .از
استقالل و همه تیمهایی که پیشنهاد دادند ممنونم.
من از چند نفر از دوســتان و مربیان هم مشــورت
گرفتم که گفتند به ســپاهان برو و من هم همین
کار را کردم .فکر میکنم کار درست را انجام دادم».

پوالدی به ایران برمیگردد

مهرداد پوالدی ســتاره تیم ملی فوتبال کشورمان
در جامجهانی  ۲۰۱۴بعد از جام ملتهای آسیای
 ۲۰۱۵اســترالیا به دلیل مسائلی که در ارتباط با
ســربازیاش پیش آمد ،دیگر به کشور بازنگشت
و فوتبالــش را در لیگهای آســیایی دنبال کرد.
پوالدی که مدتی اســت فوتبال بازی نمیکند ،با
انتشار پستی در اینســتاگرام نوشت« :اگر اتفاقی
رخ ندهد در آینده نزدیک به کشورم بر میگردم و
حدود  ۶ماه باید خدمت مقدس سربازی را انجام
دهم».

لغو بازی استقالل -کارلسروهه

تیم اســتقالل تهران که از چهارشنبه هفته قبل
تمرینات خــود را در اردوی آمادهســازی ترکیه
پیگیــری کرده بود و بازیهــای تدارکاتی هم در
جریان این اردو داشــت ،قرار بود طی یکی 2 ،روز
آینده به آلمان سفر کند و دیداری دوستانه در این
کشــور انجام دهد .در برنامه قبلی آبیپوشان سفر
به آلمان قرار داشت و حتی برنامهریزیهای الزم
برای انجام این سفر در روزهای پنجشنبه یا جمعه
انجام گرفته بود ،اما این سفر استقاللیها و انجام
دیدار تدارکاتی مقابل کارلسروهه لغو شد.

مراسم معارفه فتحی در اردوی
استقالل

امیرحسین فتحی بعد از انتخاب به عنوان سرپرست
جدید باشگاه استقالل صبح روز جمعه برای مذاکره
با تیام و جپاروف به ترکیه سفر کرد و جلسه معارفه
او هم برگزار شــد .فتحی در جلسه فنی استقالل
پیــش از بازی دوســتانه با حریف ترکمنســتانی
حاضر شــد و دقایقی برای بازیکنــان این تیم به
صحبت پرداخت .گفتنی است با منتفی شدن سفر
اســتقاللیها به آلمان برای جدال با کارلســروهه،
کاروان این تیم فردا به تهران برمیگردد تا خود را
برای بازی هفته اول لیگ برتر آماده کند.

چشمی منتظر بازگشت فتحی از ترکیه

روزبه چشــمی و مدیربرنامههایش چهارشنبه شــب بعد از انتخاب امیرحسین فتحی به عنوان
سرپرست جدید باشگاه استقالل ،نشستی شبانه را با عباسی ملکی برگزار کرده و پیرامون وضعیت
قرارداد این بازیکن صحبتهایی را انجام دادند .در این نشست رئیس هیئتمدیره باشگاه استقالل
مباحث مختلفی را مطرح کرد و مقرر شــد بعد از بازگشــت فتحی از ترکیه جلسهای دیگر بین
طرفین برگزار شود .از طرفی شایعاتی به راه افتاده که روزبه چشمی به دلیل ناراحتی از مسئوالن
باشگاه استقالل برای مذاکره با یک تیم دیگر راهی قطر شده اما این بازیکن در تهران حضور دارد
و قصد دارد فردا در نشست با سرپرست جدید باشگاه استقالل خواستههای خود را مطرح کند.

رئیس فدراســیون فوتبال الجزایر شایعات درباره مذاکره این فدراسیون با سرمربی تیم ملی ایران را
تکذیب کرد .به نقل از سایت « »competitionالجزایر ،خیرالدین زطشی ،درباره انتخاب سرمربی
جدید تیم ملی کشــورش گفت« :من به شــما اعالم میکنم که آمدن وحید خلیلهوژیچ ،سرمربی
بوســنیایی منتفی شــد .به همین شــکل رنار نیز نخواهد آمد ».وی درباره گزینه بودن و مذاکره
فدراسیون الجزایر با کیروش ،ســرمربی تیم ملی ایران گفت« :درباره کارلوس کیروش ،سرمربی
پرتغالی باید بگویم که من شــخصا تماســی با او نداشتم و نمیدانم چه کسی با او مذاکره کرده .ما
اکنون در حال مذاکره با  2مربی هستیم .نام سرمربی جدید تیم ملی الجزایر را در اول ماه آگوست
خواهید شنید».

شرایط متفاوت سرخابی در نقلو انتقاالت

ستارههای بالتکلیف استقالل و وداع پرسپولیس با امیری

در فاصلــه کمتــر از یــک هفته
مانده به آغاز لیگ هجدهم ،نقلو
انتقاالت تابســتانی لیگ ایران با همان حرارتی
که در این روزهای گرم تابســتان از خورشید به
زمین میرســد ،داغ داغ است .در حالی که طی
فصلهای گذشــته تیمها در ایــن فاصله زمانی
اندک تا آغاز لیگ تقریبا ترکیب اولیه خود را هم
شــناخته بودند اما برخی از تیمهای لیگ برتری
هنــوز از ماندن یا رفتن بازیکنانشــان مطمئن
نیســتند و حتی برخی باشــگاهها پروسه جذب
بازیکنان سرشناس را به تازگی شروع کردهاند.
استقالل و بحران بالتکلیفی ستارهها
در بین لیگ برتریها ،قطعا شــرایط اســتقالل
تهران حادتر از همه اســت ،باشگاهی که با انبوه
مشکالت مالی و مدیریتی به تازگی دچار شوک
شد و با اســتعفای سید رضا افتخاری مدیرعامل
پیشین با سرپرست جدید باید به استقبال لیگ
بــرود ،آن هم در شــرایطی که هنــوز وضعیت
بســیاری از بازیکنــان تاثیرگــذار این باشــگاه
مشخص نیست .اســتقاللیها که اردوی نصفهو
نیمــهای را در ترکیــه برپا کــرده بودند ،هنوز
نمیدانند لیگ هجدهم را با تیام ،جپاروف ،سید
مجید حســینی و روزبه چشمی آغاز میکنند یا
نــه .این  4بازیکن با وجــود مذاکرات چند باره،
هنــوز با اســتقالل تمدید نکردهاند یــا با وجود
داشتن قرارداد و شرایط خاص برای جدایی ،زیر
بار ماندن نمیروند .تیام برای نیمفصل ۵۰۰هزار
دالر میخواهد .جپاروف هــم درکنار قرارداد 3
ســاله ،برای هر فصل ۴۵۰هزار دالر طلب کرده،
ضمن اینکه مجید حســینی همچنان ســودای
لژیونــر شــدن دارد و اگــر هم بمانــد با رقمی
هنگفت خواهد ماند .البته پرونده ترابوزوناسپور
ترکیه برای این ملیپوش ایرانی بســته شــده،

بنابــر خبری کــه احمد آقااوقلو رئیس باشــگاه
ترابوزوناسپور داد و گفت« :ما فشارهایی آوردیم
اما از مذاکره با رئیس باشــگاه استقالل منصرف
شــدیم و او کارهای دیگــری را در پیش گرفت
که شــامل ضبط پاســپورت مجید حسینی بود.
این انتقال دیگر بعید است انجام شود ».چشمی
نیز مدعی است پیشنهاد خوبی از تیمهای عربی
دارد و حاضر اســت طبق قرارداد 400هزار دالر
بابت فســخ به باشــگاه بدهد و برود .حال باید
دید امیرحسین فتحی سرپرســت باشگاه که با
وعده حل مشــکالت و رساندن کشتی توفانزده
اســتقالل به ســاحل آرامش ،به مسند مدیریت
نشســت ،میتوانــد تدبیری کند کــه آبیهای
نهچندان آماده حداقل لیگ را با ستارههایشان
شروع کنند یا نه.
امیری نقلو انتقاالت پرسپولیس را بست!
درمورد نقــلو انتقاالت پرســپولیس فقط یک
مورد وجود داشــت که آنهم با رســمی شدن
انتقال وحید امیری به باشــگاه ترابوزوناســپور

واکنش ابراهیمی به صحبتهای افتخاری

ترکیه پروندهاش بســته شــد .پس از چند دور
مذاکره وکیل وحید امیری با مســئوالن باشگاه
پرســپولیس ،چهارشــنبه اعالم شــد که توافق
حاصل شــده و طرفین برای عقد قرارداد  2ساله
مشــروط به توافق رســیدهاند .قــرار بود وحید
امیری پنجشنبه در باشگاه حضور یابد و آخرین
مراحل قــرارداد خود را انجام دهد که این اتفاق
نیفتاد و وکیل این بازیکن مدعی شد که منتظر
جواب باشــگاه اســت .این درحالی بود که پندار
خمارلو ،مدیر روابط عمومی باشــگاه پرسپولیس
واکنش نشــان داد و گفت« :این مصاحبه تعجب
ما را برانگیخت چون به ایشــان گفته بودیم که
شــرایط و پیشــنهادات وی مورد قبول باشگاه
واقع شــده و هماکنون نیز منتظر وحید امیری
هســتیم تا وی بتواند پس از ثبت قرارداد ،برای
پرســپولیس بازی کند ».اما واقعیت این بود که
پيشنهاد يك ميليون و 300هزار يورويي باشگاه
تركيهاي باعث چرخش امیری شــد ،پولی که به
هیچ عنوان نمیشــد روی آن چشم بست .خبر

توافق اولیه امیری و باشگاه ترابوزوناسپور ترکیه
درحالــی روی خروجــی خبرگزاریها رفت که
اواخر هفته گذشــته باشگاه الریان قطر به وحید
امیری ،پیشنهاد یک میلیون و ۳۵۰هزار دالری
بابت یــک فصل داد اما امیری ترجیح داده بازی
در یک لیگ اروپایــی را تجربه کند .این بازیکن
تیم ملی هفته جاری راهی استانبول خواهد شد
تا در تست پزشکی شرکت کرده و قرارداد رسمی
خود را به امضا برساند.
آقای گل اسکاتلند و دژاگه در تراکتور!
باشــگاه تراکتورســازی تبریز که جان توشاک
ســرمربی سرشــناس ولــزی را روی نیمکتش
نشانده ،اواخر هفته گذشته آقای گل سابق لیگ
اسکاتلند را جذب کرد .آنتونی استوکس مهاجم
م سابقه آقای
پیشین سلتیک که با پیراهن این تی 
گلی در لیگ اســکاتلند در فصل 2013-2014
را در کارنامــه دارد ،بــا عقد قراردادی  2ســاله
به تراکتورسازی پیوســت .این مهاجم  29ساله
متولد کشور ایرلند سابقه بازی برای تیم زیر 21
سال ایرلند و تیم ملی بزرگساالن این کشور را در
کارنامه دارد .اما تراکتورســازان همچنان بازیکن
میخواهند و پس از آنکه مذاکراتشان با مسعود
شــجاعی کاپیتان اول تیم ملی به بنبست خورد
به دنبال جذب اشــکان دژاگه کاپیتان دوم تیم
ملی ایران هستند ،ضمن اینکه رامین رضاییان
هم در لیســت خرید تبریزیهاست .البته دژاگه
بــا وجود اینکه تاکنون پیشــنهادی برای فصل
آینــده از تیمهای خارجی دریافت نکرده ،تمایل
چندانی بــرای حضور در لیگ ایــران ندارد ،اما
مذاکرات بیــن طرفین ادامه دارد و مســئوالن
باشگاه تراکتورســازی امیدوارند بتوانند رضایت
این ملیپــوش را برای حضــور در لیگ برتر به
دست بیاورند.

سروش بدون تیم میماند؟

رضا افتخاری مدیرعامل ســابق استقالل ،از ســمت خود استعفا داد و در
مصاحبــه خود پس از اســتعفا صحبتهایی را درخصوص مشــکالتش در
استقالل ارایه داد .او مدعی شد که امید ابراهیمی  2هفته پس از جامجهانی
به تلفنهایش جواب نمیداد .امید ابراهیمی ،بازیکن جدید االهلی قطر در
پســتی اینستاگرامی نوشت« :من یک میلیارد از باشگاه طلب داشتم و قرار
بود بعد از تسویهحساب پای مذاکره بنشینیم .من به مسافرت رفتم و برگشتم و ديدم هيچ خبري از
باشگاه نشده و با توجه به پيشنهادهايي كه شد ،رفتم مذاكره كردم و توافق شد .من بازيكن آزاد بودم
و نميتوانستم بگویم لطفا بيایيد قرارداد امضا كنيم .بعد از توافق تماس گرفتند كه ديگر من قرارداد
را امضا كرده بودم .من بازيكن آزاد بودم و بايد تالشي انجام ميشد كه متاسفانه نشد».

درحالی که ســروش رفیعی هافبک تیــم فوتبال پرســپولیس مذاکراتی
با باشــگاه فوالد برای حضــور در این تیم در نیمفصل اول لیگ داشــت،
هیئتمدیره فوالد با این درخواســت مخالفت کرد .سروش رفیعی که فصل
گذشــته در تیم الخور بازی میکرد ،قصد داشــت در نیــمفصل تیمی را
انتخاب کند تا هم ۱۵هفته ابتدایی لیگ را از دست ندهد و از نظر فیزیکی
هم در شرایط آمادگی باقی بماند .مذاکرات با فوالد که به صورت دوستانه صورت گرفته بود ،درنهایت
با مخالفت هیئتمدیره باشگاه فوالد مواجه شد تا احتمال بیرون ماندن چند ماهه رفیعی در نیمفصل
اول قــوت بگیــرد .درصورتی که رفیعی تیم دیگری را برای بازی پیدا نکند ،مجبور اســت بازیهای
پرسپولیس در نیمفصل را از روی سکوها دنبال کند و در  ۱۵هفته دوم به پرسپولیس اضافه شود.

برنامه کیروش برای ادامه حضور در تیم ملی

در جلسه سوپرجام چه گذشت؟

فرصت  48ساعته به استقالل

دیــدار ســوپرجام فوتبــال ایران بیــن تیمهای
پرسپولیس ،قهرمان لیگ برتر و استقالل ،قهرمان
جام حذفــی فصل  96-97قرار بــود طبق برنامه
دیروز (جمعه) برگزار شود که استقاللیها به تاریخ
برگزاری این بازی اعتراض کردند .پس از برگزاری
جلســه هماهنگی این مسابقه نیز از سوی سازمان
لیگ اعالم شــد استقاللیها از حضور در این بازی
انصراف دادهاند و از همینرو نتیجه بازی  - 3صفر
به سود پرسپولیس اعالم شد .به دنبال این اتفاقات،
استقاللیها اعالم کردند که از حضور در سوپرجام
انصراف ندادهاند و فقط به تاریخ برگزاری این بازی
اعتراض داشتهاند .با اینحال در جلسهای که برای
هماهنگی این بازی در فدراســیون فوتبال برگزار
شــد ،رئیس شــورای تامین که رئیس جلسه نیز
بوده ،درخصوص برگزاری بازی از طرفین ســوال
میکند .از ملکی ،رئیس هیئتمدیره استقالل در
خصوص برگزاری بازی در تاریخ  29تیرماه سوال
میشود که او پاسخ میدهد ما در این تاریخ بازی
نمیکنیم .با اینحال سازمان لیگ تاریخ جدیدی در
شهریورماه و همزمان با فیفادی را پیشنهاد میکند
که از گرشاســبی و ملکی در خصــوص برگزاری
بازی در این تاریخ بدون حضور ملیپوشــان سوال
میشــود که هیچکدام از دو طرف پرسپولیسی و
اســتقاللی موافق برگــزاری بازی ســوپرجام در
شــهریورماه و بــدون حضور ملیپوشــان نبودند.
از همینرو با توجه به اینکه برنامه ســوپرجام از
قبل اعالم شده بود و استقاللیها که نماینده آنها
در جلســه رئیس هیئتمدیره باشگاهشان بوده ،با
تاریخ  29تیرماه مخالفت میکند ،این مســئله به
عنوان انصراف اســتقالل از حضــور در بازی تلقی
میشود .صورتجلسه این جلسه هماهنگی نیز با
امضای حاضران در جلسه سند شد ه و حاال کمیته
انضباطی باید در خصوص سرنوشت بازی تصمیم
بگیرد .کمیته انضباطی در انتظار دفاعیات باشگاه
استقالل اســت و در صورتی که دفاعیات آبیهای
پایتخت قانعکننده نباشــد ،نتیجــه  - 3صفر به
سود پرسپولیس از ســوی کمیته انضباطی تایید
و تصویب خواهد شــد .بر همین اساس مراتب به
صورت کتبی به باشگاه استقالل ابالغ شده تا این
باشــگاه ظرف  48ساعت (بدون احتساب تعطیلی
روز جمعه که روز کاری فدراسیون فوتبال نیست)
دفاعیات خود را به صورت کامل و مستند به کمیته
انضباطی ارسال کند.

کیروش -الجزایر تکذیب شد

 5میلیون دالر برای قهرمانی در آسی ا

بالفاصلــه بعد از اتمام جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه ،جلســات کارلو 
س
کیروش و فدراســیون فوتبال برای تمدید قــرارداد این مربی پرتغالی
برگزار شــد و این مربی این بار تاکید کرد کــه برای ماندن در ایران به
قول و قرارهایش با مقامات فدراســیون فوتبــال اکتفا نمیکند و برای
برگزاری اردوهای تدارکاتی نیازمند تضمین است .او در دیدار با مهدی
تاج خواهان  2مســئله بسیار مهم از دیدگاه خودش شده است؛ نخست
رفع مشکل سربازی بازیکنان جوان تیم ملی و دوم ،قطعی شدن برگزاری
اردوها و بازیهای تدارکاتی در  6ماه آینده .مســعود ســلطانیفر وزیر

ورزشو جوانان که در خالل جامجهانی قول داده بود که قرارداد سرمربی
پرتغالی تمدید میشود ،تمام تالش خود را برای گرفتن معافیت سربازی
 7بازیکــن جوان تیم ملی کرد اما با واکنش منفی ســتادکل نیروهای
مسلح مواجه شد تا حداقل از گرفتن معافیت دایم این بازیکنان منصرف
شــود و به گرفتن مجوز خروج ا ز کشور در آســتانه مسابقات و اردوها
اکتفا کند .اما مهمترین خواســته کیروش ،گرفتن معافیت ســربازی
بازیکنان نیســت و او به برگزاری اردوها و بازیهای تدارکاتی در خالل
لیگبرتر تاکید دارد .درکنار دادن تضمین برای برگزاری برنامههای تیم

ملــی ،کیروش انتظار دارد تیم ملی با تیمهــای خوبی بازی تدارکاتی
ی با تیمهایی مانند سیرالئون
داشته باشد و دیگر به خاطر برگزاری باز 
و توگو تیم ملی مورد تمســخر قرار نگیرد .کیروش در نظر دارد برای
جام ملتهای آسیا  7دیدار تدارکاتی در طول  ۵اردو برگزار کند که در
طول  6ماه آینده تعداد بازی قابل قبولی جهت آمادگی تیم ملی به نظر
میرسد .طبق برآوردهای کیروش تیم ملی برای برگزاری  5مرحله اردو
و  7بازی تدارکاتی ،نیازمند  ۵میلیون دالر است که رقم بزرگی است و
باید دید فدراسیون توان تامین این مبلغ را دارد یا خیر؟

کریمی در شروع لیگ برای آبیها به میدان میرود؟

احتمال بازگشت جباری به استقالل

علی کریمی ،هافبک جوانی که به تازگی به استقالل پیوسته است ،مهرهای است که در صورت عدم
مصدومیت و سالمت کامل میتواند در کنار فرشید باقری یکی از بهترین خطوط میانی لیگ را برای
استقالل بسازد و با توجه به خروج ابراهیمی ،گزینه فوقالعادهای برای جانشینی او محسوب میشود.
با این وجود اما هنوز وضعیت او برای شــروع لیگ برتر مشــخص نیســت .کریمی بعد از حضور در
تمرینات استقالل پا به توپ شد و در تمرینات گروهی نیز شرکت کرده و بر اساس گزارش پزشکی
نیز اکنون مصدومیتی ندارد اما هنوز تصمیم شــفر برای استفاده از او برای شروع لیگ برتر مشخص
نیست .ســرمربی آلمانی برای انتخاب گزینه مکمل فرشید باقری کار سختی پیش رو دارد و تقریبا
گزینــه فوقالعادهای بــرای این کار ندارد اما به خوبی میداند در صــورت عجله برای بازی دادن به
کریمی ممکن اســت این بازیکن را برای دیدارهای مهم آسیایی از دست بدهد .تمرینات یک هفته
باقی مانده تا شروع لیگ برتر و وضعیت جذب بازیکنان جدید اتفاقی است که میتواند تاثیر زیادی
در پاسخ این سوال داشته باشد.

مجتبی جباری فصل پیش بعد از  4ســال دوری از استقالل با قراردادی  2ساله به این تیم برگشت
تــا بتوانــد فوتبالش را در تیمی که از آن اعتبار گرفته به اتمام برســاند اما او پیش از بازی با پارس
جنوبی جم در هفته ششــم لیگ برتر به دلیل اختالف با سیدرضا افتخاری از این تیم کنار گذاشته
شــد و هرگز به جمع آبیها برنگشــت .اما حاال با اســتعفای افتخاری ،مانعی که برای بازی کردن
مجتبی جباری وجود داشت برطرف شد ه و طبیعی است که پیشنهاد بازگشت او به میادین هم برای
خودش و هم برای اســتقالل در شرایطی که این تیم در پست هافبک بازیساز با مشکل روبهروست،
میتواند خبر جذابی باشــد .هرچند مجتبی جباری هفته گذشته خبر خداحافظی خود از فوتبال را
رسانهای کرد اما او در این مدت تمرینهای فشردهای را زیرنظر محمود موالیی ،بدنساز سابق باشگاه
اســتقالل و پرسپولیس انجام داده و در صورت موافقت شفر ســرمربی و البته امیرحسین فتحی به
عنوان سرپرســت جدید باشگاه به نظر نمیرسد او زمان زیادی برای رسیدن به شرایط مسابقه الزم
داشته باشد.

تاثیر افزایش قیمت ارز در لیگ هجدهم
اگرچه یکی از مهمترین انتقادهایی
که به لیــگ برتر فوتبــال ایران
میشود ،حضور بازیکنان خارجی بیکیفیت در آن
اســت ،اما جدا از بحث کیفی ،در بحث کمی نیز
امسال شــاهد حضور کمترین بازیکن خارجی در
لیگ برتر خواهیم بود .بعد از حرفهای شدن لیگ
فوتبال ایــران تعداد بازیکنهــای خارجی که به
تیمهای ایرانی میپیوســتند ،افزایش یافت و این
روند تا لیگ هفدهم با نوســانی بســیار کم ادامه
داشت اما به نظر میرسد امسال باید شاهد کاهش
چشــمگیر تعداد خارجیهای لیگ برتر باشــیم؛
کاهشی که مســلما با نوســانات ارزی در کشور
بیارتباط نیست و باال رفتن قیمت ارز در ماههای
اخیر باعث شده تا خیلی از تیمها پرداخت دستمزد

ریالــی را به پرداختهــای دالری ترجیح دهند.
درحالی که فقط  6روز تا آغاز لیگ هجدهم باقی
مانده ،تراکتور هم یک بازیکن ایرلندی جذب کرد
تــا تعداد خارجیهای لیگ تا به امروز به عدد 22
برسد که این تعداد حکایت از آماری  31درصدی
برای استفاده از ســهمیه بازیکنان خارجی دارد.
طبق آییننامه ســازمان لیگ ،تیمهای حاضر در
لیگ برتر میتوانند از  4بازیکن خارجی اســتفاده
کنند و طبق این قانــون تعداد خارجیهای لیگ
میتواند به  64بازیکن برسد .اگر تعداد خارجیهای
لیــگ هجدهــم در روزهای باقیمانــده افزایش
چشمگیری نداشته باشد ،امسال رکورد کمترین
تعداد بازیکن خارجــی در یک دهه اخیر به ثبت
خواهد رســید .تعداد خارجیهای لیگ هجدهم

در انتظار جنجال جدید برانکو

درحالی که این روزها بزرگترین شوک به فوتبال ایران ،نا بهسامانی
بیپایان استقالل است ،حاال نزدیکان به برانکو خبر از دلخوری او بابت
طلبی ۶۰۰هزار دالری که از سال قبل باقیماند ه دادهاند؛ طلبی که با
توجه به قیمت روز دالر به هیچعنوان رقم کمی نیست.

توقف پرسپولیس مقابل ماهشهریها

پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به
مصاف شهرداری ماهشهر رفت که این دیدار درنهایت با تساوی بدون
گل به پایان رسید.

استقالل حریفش را 6تایی کرد

دیدار دوستانه استقالل و زیر ۲۳سالههای بورسااسپور در ترکیه برگزار
شــد که این دیدار درنهایت با نتیجه  -6صفر به سود شاگردان شفر
به اتمام رسید .ا...یار صیادمنش و سجاد آقایی هرکدام  2گل ،فرشید
اسماعیلی و محمد دانشگر زننده  6گل آبیها در این دیدار بودند.

رکورد جاودانه مرد نارنجی

ابراهیم صادقی را میتــوان باثباتترین فرد در فوتبال ایران نام
برد ،ورزشــکاری که نماد اخالق و وفاداری اســت .صادقی روز
گذشــته قراردادش را با ســایپا تمدید کرد تــا نوزدهمین فصل
حضورش را در این باشــگاه ســپری کند و از اینرو صاحب یک
رکورد بینظیر و جاودانه شود .صادقی  ١٧فصل با عنوان بازیکن
و  ٢فصل در ردای مربیگری بهصورت مســتمر در باشگاه سایپا،
مشغول به فعالیت است.

برتری سپاهان در آخرین بازی تدارکاتی

تیم سپاهان که از  5روز قبل اردوی آمادهسازی خود را در ترکیه برپا
کرده ،در شهر گبزه سومین و آخرین دیدار دوستانهاش در این اردو را
برابر بچمیونایتد افسی غنا ،تیم دهم جدول لیگ یک غنا انجام داد و
توانست این تیم را با نتیجه پرگل  -6یک شکست دهد.

ماهینی با پرسپولیس سفید امضا کرد

حســین ماهینی قراردادش را برای یک فصل دیگر هم با پرسپولیس
تمدید کرد و حاال تا پایان لیگ بیستم در این تیم خواهد ماند .ماهینی
تا پایان لیگ نوزدهم با سرخها قرارداد داشت اما تصمیم گرفت سال
سوم را سفید امضا کند و تا پایان لیگ بیستم در این تیم ماندنی شود.

تقابل زوج رویایی  98در هفته اول

هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از پنجشــنبه هفته آینده آغاز
میشود و در یکی از این دیدارها سایپا در ورزشگاه دستگردی تهران
میزبان سپیدرود رشت خواهد بود .با ثبت قرارداد مربیان سپیدرود و
صدور کارت برای آنها ،تقابل علی دایی و خداداد عزیزی زوج رویایی
خط حمله تیم ملی در جامجهانی  ۹۸فرانسه در هفته اول قطعی شد.

فرهاد و فرزاد مجیدی عزادار شدند

فرهاد مجیدی پیشکسوت استقالل در سوگ از دست دادن پدر خود
عزادار شــد .پدر برادران مجیدی بازیکنان سابق استقالل دیروز دار
فانی را وداع گفت.

فغانی :رونالدو فوقالعاده مغرور است

علیرضا فغانی داور بینالمللی فوتبال ایران ،در مورد بازیکنان حاضر در
جامجهانی گفت« :ادنهازارد بازیکن تیم ملی بلژیک که قضاوت دیدار
آنها با انگلیس را در بازی ردهبندی برعهده داشــتم ،بسیار با اخالق و
فوقالعاده فنی است و به همان اندازه رونالدو فوقالعاده مغرور است».

 ۱۱باشگاه حق ثبت قرارداد ندارند

کمیته تعیین وضعیت ،اطالعیه شــماره  ۲خــود را درخصوص
نقلو انتقاالت پنجره تابســتانی فصــل  ۹۷ - ۹۸صادر کرد .در
ایــن اطالعیه آمده که تا تاریخ  ۲۸تیر  ،۱۳۹۷باشــگاههایی که
دارای حکم یا احکام قطعی و الزماالجرا از کمیته وضعیت هستند
تا حــل و فصل پروندههــا ،امکان صدور مجوز از ســوی کمیته
وضعیــت جهت ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نخواهند داشــت.
نفت مسجدسلیمان ،پدیده مشهد ،سپاهان اصفهان ،پرسپولیس،
تراکتورسازی ،استقالل ،گســترشفوالد تبریز ،نساجی مازندران،
س جنوبی 11 ،باشگاهی
سپیدرود رشت ،استقالل خوزستان و پار 
هستند که حق ثبت قرارداد با بازیکنان جدید را نخواهند داشت.

اولین پیشنهاد خارجی به فغانی

مسئوالن فدراســیون فوتبال ازبکستان از داور بینالمللی فوتبال
کشورمان برای قضاوت در لیگ فوتبال این کشور دعوت کردهاند.
دعوتنامهای از ســوی فدراسیون فوتبال ازبکستان به فدراسیون
فوتبال ایران رسید ه که براساس آن علیرضا فغانی را برای قضاوت
در یکی از دیدارهای لیگ فوتبال این کشور دعوت کردهاند.

فقط  3تازهوارد خارجی!
درحالــی کاهش یافته که در لیــگ هفدهم35 ،
بازیکن خارجی برای  16تیم لیگ برتری به میدان
رفتنــد و و این تعداد در لیگ شــانزدهم هم 34
بازیکن بود .در لیگهای چهاردهم و پانزدهم نیز به
ترتیــب  48و  36بازیکن خارجــی در لیگ ایران
حضور داشتند و بهطور متوسط در  4سال اخیر10
تا  15بازیکن خارجی برای اولین بار حضور در لیگ
ایران را تجربه کردهاند .این درحالی اســت که تا به
امروز لیگ هجدهم فقط  3بازیکن خارجی تازهوارد
داشــته و  19بازیکن دیگر خارجیهای بازمانده از
لیگ هفدهم هستند که یا با تیم قبلی خود در لیگ
هجدهم حاضر میشوند و یا با یکی دیگر از تیمهای
لیــگ برتری به توافق رســیدهاند .گابریل هرناندز،
آنتونی اســتوکس و هری فورستر تنها خارجیهای

تازهوارد لیگ هجدهم هســتند که قراردادشــان با
تراکتور و ذوبآهن در سازمان لیگ ثبت شده است.
البته توضیح این نکته ضروری است که پنجره نقل
و انتقاالت تابستانی فوتبال ایران تا 13شهریورماه
باز خواهد بود و احتماال در این روزهای باقیمانده،
باتوجه به اینکه اکثر بازیکنان داخلی ،تیمهای خود
را انتخاب کردهاند ،نگاه مربیان لیگ برتری بیشتر به
جذب بازیکنان خارجی خواهد بود و احتماال تعداد
خارجیهای لیگ هجدهم در عدد  ۲۲باقی نخواهد
ماند اما با مقایســهای بین تعداد خارجیهای لیگ
امسال با لیگهای قبلی در همین مقطع میتوان از
حــاال پیشبینی کرد که در لیگ امســال شــاهد
کمترین تعداد بازیکن خارجی در 10دوره اخیر لیگ
برتر خواهیم بود.

ظاهر جدید جهانبخش برای انتخاب تیم جدید

علیرضــا جهانبخش بازیکــن ایرانی آلکمار و آقــای گل فصل
گذشــته لیگ هلند در آســتانه انتقال به لیــگ معتبرتری قرار
دارد .جهانبخش که بر اســاس گزارش سایت ترانسفرمارکت با
18میلیــون یورو ارزشگذاری ،گرانترین بازیکن ایرانی اســت،
پیشــنهادهای خوبی از سری آ ایتالیا ،اللیگا ،بوندسلیگا و لیگ
برتر انگلیس دارد و گویا در هفته جاری تیم جدیدش را انتخاب
خواهد کرد .با اینکــه از ناپولی ایتالیا به عنوان مقصد احتمالی
ملیپوش ایرانی یاد میشــد اما جهانبخش به زودی سورپرایزی
بزرگ خواهد داشــت و بر اساس شنیدهها سورپرایزش انگلیسی
اســت .نکته جالــب اینکــه جهانبخش پیــش از انتخاب تیم
جدیدش با تراشــیدن ریش و کوتاه کردن موی ســر با ظاهری
جدید دیده شده و شاید این مقدمهای باشد برای انتقالی بزرگ!

