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قهرمانان اروپا

دوباره پپ و بارسا،
دوباره بایرن و اتلتیکو!

پادوانی و استقالل
منتظر جواب استعالم فیفا
دژاگه :هیچ بـازیآسـانی
در گـروه نـداریـم
دردسرهای تراکتورسازی برای بازی با پرسپولیس

داربی سرخ در محلی
نامعلوم و مجهول!
توضیحـات طاهری
درباره پرونده ژوزه

سالم ســـردار به لیگ قهرمانان اروپــا

درخواست منصوریان از دایی

رضاییان :قرارداد بیقید
و شـرط میبندم!

کیروش به ایفمارک رسید

س��رمربی تی��م مل��ی فوتبال ای��ران ام��روز در
س��اختمان جنجال��ی کم��پ تیم ملی مس��تقر
خواهد ش��د .کارل��وس کیروش ،س��رمربی تیم
ملی ایران پس از بازگش��ت به ایران از امروز در
مح��ل کار جدی��د خود در کم��پ تیمهای ملی
مس��تقر ش��ده و کارش را پیگیری خواهد کرد.
این ساختمان پیش از این به ایفمارک اختصاص
داشت اما پس از هماهنگیهای صورت گرفته با
مسئوالن فدراس��یون فوتبال ،وسایل مربوط به
ساختمان ایفمارک به محل کار سابق کادر فنی
تیم ملی در کمپ انتقال پیدا کرده و مقرر ش��د
تا کادر فنی تیم ملی در ساختمان جدید مستقر
ش��وند .بر همین اساس دستیاران کیروش پس
از بازگش��ت به ایران قب��ل از اردوی تیم ملی در
ایتالیا در این ساختمان مستقر شده و قرار است
تا کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی نیز امروز
با حضور در س��اختمان جدید ،رسما کار خود را
در این محل آغاز کند.

آزمون پنجمیـن
گلزن ایرانی چمپیونزلیگ؟

صدرنشینی اکسین در روز پرحاشیه داربی گیالن

هفته چهارم لیگ دسته اول با برگزاری  9دیدار پیگیری
ش��د و در حالی که تیمهای مدعی خونهبهخونه و مس
کرمان متوقف شدند تیم اکسین البرز با کسب پیروزی
مقابل تیم خیبر خرمآباد با  9امتیاز صدرنش��ین ش��د.
حس��استرین بازی هفته چهارم نیز داربی گیالن بود
ک��ه در این دیدار تیمهای ملوان و س��پیدرود در انزلی
به مصاف هم رفتند و بازی حواش��ی زیادی داشت و در
نهایت با نتیجه یک  -صفر به س��ود ملوان پایان یافت.
نتایج هفته چهارم به این شرح است.

مس رفسنجان صفر ..............آلومینیوم اراک یک
نساجی مازندران صفر .................مس کرمان صفر
بادران تهران صفر ............ایران جوان بوشهر صفر
پارس جنوبی جم صفر ...........خونه به خونه صفر
فجر سپاسی ............................................2راهآهن 2
گل گهرسیرجان صفر .........نفت م .سلیمان صفر
خیبر خرمآباد یک  ........................اکسین البرز 2
استقالل اهواز یک ..........................فوالد یزد یک
ملوان یک ...............................سپیدرود رشت صفر
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تمرین تیم ملی  ۸و ۹
شهریور در ورزشگاه آزادی

تیم ملی فوتبال برای آمادهسازی دیدار با قطر و
چین  ۸و  ۹ش��هریور در ورزشگاه آزادی تمرین
میکن��د .تیم مل��ی فوتبال ایران ک��ه به منظور
آمادهس��ازی رقابته��ای مقدمات��ی جامجهانی
 2018روسیه راهی ایتالیا شده بود بامداد امروز
به تهران بازگش��ت .برای آمادهسازی تیم ملی و
با هماهنگیهای انجام شده با فدراسیون فوتبال،
قرار اس��ت این تیم در تاریخ  8و  9ش��هریورماه
امس��ال در ورزش��گاه آزادی تمریناتش را دنبال
کرده و س��ایر تمرینات این تیم در پژوهش��گاه
نفت ی��ا کمپ تی��م مل��ی برگزار خواهد ش��د.
ب��ر همین اس��اس اردوی تیم ملی از ف��ردا و با
حضور بازیکنان داخلی دعوت ش��ده آغاز ش��ده
و تمری��ن اول ش��اگردان کیروش ب��ه احتمال
زیاد فردا در پژوهش��گاه نفت تهران آغاز خواهد
ش��د .مسئوالن فدراس��یون فوتبال در نامهای به
مس��ئوالن پژوهش��گاه نفت تهران ب��رای حضور
در این زمین درخواس��ت خ��ود را ارائه کردهاند
ب��ا این حال امکان برگ��زاری تمرینات در کمپ
تیم ملی نیز وجود دارد .البته قرار اس��ت امشب
همراه با لیست اعالم ش��ده زمان و مکان اولین
تمرین تیم ملی نیز اعالم شود .تیم ملی ایران از
هفته اول رقابتهای مقدماتی جامجهانی 2018
روسیه پنجش��نبه آینده به مصاف تیم ملی قطر
خواهد رفت.
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