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مبلغ قرارداد مدافع جدید
استقالل

رضا دانشگر دوست داشــت از زمان حضور
منصوریانبهاستقاللملحقشود.
مدافع جدید آبی ها دوســت داشت زودتر به
اســتقالل بیاید .وقتی منصوریان از نفت تهران
این بازیکن را نیاورد ،دانشــگر آنقدر ناراحت بود
که فصل بعد و مقابل اســتقالل طوری از گلزنی
تیمش خوشــحال کــرد که باعــث دلخوری
منصوریانشد.
دانشــگر حاال آبــی پوش شــده و خبری از
منصوریان روی نیمکت اســتقالل نیست .این
مدافع اما مدافــع گرانی برای آبی هــا در آمده
چراکهبراییکفصلیکمیلیاردو 100میلیون
تومان دریافت خواهد کرد.

Alidaei
علی دایی

اعتراف عجیب ونگر درباره
رفتنش از آرسنال

ســرمربی ســابق توپچیها اعتراف کرد که
حسرت زودتر ترک نکردن قرمزوسفیدپوشان
شمال لندن را میخورد.
آرســن ونگر اعتراف کرد که شاید اصرارش
به ادامه دادن به فعالیت خود بهعنوان سرمربی
توپچیها در سالهای اخیر اشتباه بوده است.
این مرد فرانسوی که فصل گذشته به 22سال
حضور خود در شــمال لندن پایان داد ،در پاسخ
به این سؤال مجری شبکه  RTLکه بزرگترین
اشــتباه دوران کاریاش چه بوده است ،گفت:
شاید ماندن در یک باشــگاه برای  22سال .من
جزو آن دسته از افرادی هستم که مدام دوست
دارند در حال گردش باشــند ،اما در عین حال
دوســت دارم که خودم را به چالش بکشم .من
گاهی اوقات اسیر چالشهای خودم شدهام.
ونگر در پایان فصل گذشــته به کار خود در
آرســنال پایان داد و اونای امری ،سرمربی سابق
پاریسنژرمنجانشیناوشد.

تیام با استقالل بست؟

مامه بابا تیام به نظر با باشگاه استقالل به توافق
رسیدهاست.
اصلی تریــن هدف این روزهای مســئوالن
باشگاه اســتقالل تمدید قرارداد با مامه بابا تیام
مهاجمسنگالیاست.
بعد از جدایی امید ابراهیمی حاال استقاللی
ها قصد دارند با ماندن تیام خودشان را در فصل
نقل و انتقاالت از حریفان جلو بیندازند .در همین
رابطه شنیده می شــود تیام در اردوی ترکیه با
اســتقاللی ها به توافق رســیده و قراردادش را
تمدید کرده است.
البته کــه همه منتظر اعالم خبر رســمی از
سویمسئوالنباشگاههستند.

مارادونا مدیر یک باشگاه
فوتبال در بالروس شد

«دیگو آرمانــدو مارادونا» اســطوره فوتبال
آرژانتین مدیریت یک باشگاه فوتبال در بالروس
را برعهده گرفت.
به گزارش ایرنا از شــبکه تلویزیون روســی
« 360درجه» ،مارادونا که ریاست باشگاه فوتبال
«دینامو برســت» را برعهده گرفته ،در نشست
خبری اعالم کرد که ممکن اســت حتی پس از
پایان قرارداد با این باشگاه ،تا آخر عمر در بالروس
بماند.برست شهری مرزی در بالروس و کنار مرز
لهستان است که حدود  348هزار نفر جمعیت
دارد.
مارادونا همچنین گفت که با توجه به اینکه از
مدتها پیش مرخصی نرفته است قبل از آغاز کار
خود در باشگاه دینامو برست ،استراحت خواهد
کرد.وی بــا بیان اینکه بیش از یک ســال و نیم
اســت که به آرژانتین نرفته و خانواده و بستگان
خود را ندیده ،افزود :سفر به آرژانتین روحیه وی
را بازسازی و او را آماده رهبری باشگاه بالروسی
میکند.
باشگاه دینامو برست در سال )1339( 1960
تاسیس شده است و در لیگ برتر فوتبال بالروس
حضور دارد.
شــرکت عرضه خــودروی «آئــودی آوتو
بالروس» حامی مالی رســمی باشــگاه دینامو
برســت هزینه مالی قرارداد مارادونا را برعهده
گرفتهاست.
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استقالل مخالف قرارداد یک
ساله با حسینی

مجیدحسینیبرایتمدیدقراردادبااستقالل
راهی ترکیه شده است.
حسینی با باشگاه اســتقالل به توافق اولیه
دست یافته و در ترکیه بر ســر برخی جزییات
مذاکره خواهد شد.
استقالل در تالش اســت با حسینی قرارداد
دو ســاله امضا کند و با وجود اینکه قرارداد گران
قیمتی با او امضا میکند بتواند در فصل آینده این
بازیکنراترانسفرکند.
باشگاه به حسینی اعالم کرده یکی از دالیل
پذیرفتن مبلغ پیشنهادی او درآمدزایی از طریق
ترانسفرش در سال آینده است.
حسینی اما اصرار دارد قرارداد قطعی یکساله
و مشروط دو ســاله امضا کند اما در مجموع او و
اســتقالل به توافق رســیدهاند و تا پایان امروز
تمدید قرارداد رسمی او اعالم میشود و سپس
عازم اردو خواهد شد.
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با اعالم سازمان لیگ؛

پرسپولیس قهرمان سوپرجام اعالم شد

به دلیل انصراف تیم استقالل تهران
از حضور در سوپر جام باشگاه های کشور،
تیم پرسپولیس برنده این دیدار اعالم شد.
به گزارش ایرنا؛ ســوپر جــام فوتبال
باشــگاه های قرار بــود روز جمعه هفته
جاری  29تیر ماه در ورزشگاه آزادی بین
تیم های پرسپولیس و اســتقالل که به
ترتیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و
جام حذفی هستند ،برگزار شود.
با این اوصاف طی روزهای گذشته بارها
مسئوالن باشگاه استقالل از حاضر نشدن
در این دیدار بــه دلیل های مختلف خبر
داده و خواستار لغو یا تغییر زمان این بازی
شدند که با مخالفت سازمان لیگ مواجه
شد.
در نهایت ســایت رســمی ســازمان
لیگ دیروز (ســه شــنبه) اعالم کرد ،به
دلیل انصراف باشــگاه استقالل از حضور
در ســوپرجام ،دیدار دوتیم اســتقالل و
پرسپولیس در روز  29تیرماه برگزار نمی
شود و طبق مقررات تیم پرسپولیس  3بر
صفر برنده این مسابقهو قهرمان سوپرجام
است.
مســئوالن مربوطه برای مشــخص
شــدن تکلیف ســوپر جام فوتبال ایران
دیروز تشکیل جلســه دادند و در نهایت
پرسپولیس به دلیل کنارهگیری استقالل
 3بر صفر برنده اعالم شد.
بر اســاس این گزارش ،دیــروز برای
مشخص شــدن وضعیت بازی سوپر جام
فوتبال ایران جلسهای با حضور مسئوالن
مربوطهبرگزارشد.
در این جلســه اعضای شورای تامین،
مهدی تاج رئیس فدراسیون ،حمیدرضا
گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس،
ملکی عضو هیأت مدیره استقالل و سعید
فتاحیحضورداشتند.
در ابتدای جلســه در مــورد اینکه آیا

ورزشگاه آزادی شرایط میزبانی از مسابقه
دربی را دارد یا نه صحبت شد که سرپرست
جدید ورزشگاه آزادی اعالم کرد آمادگی
الزم برای برگزاری دیدار سوپر جام وجود
دارد.
ســپس طرفین در مورد تاریخ و زمان
اعالم شــده از سوی ســازمان لیگ برای
برگــزاری این بــازی صحبــت کردند.
پرسپولیس با زمان برگزاری بازی موافقت
کرد و اعالم کــرد مثل گذشــته حاضر
هستند در همان تاریخ در دیدار سوپر جام
حضوریابند.
ملکی کــه به عنوان نماینده باشــگاه
استقالل در جلســه بود مخالفت باشگاه
استقالل با زمان بازی را اعالم کرد و گفتند
حاضر به شــرکت در این مسابقه در زمان
اعالم شده نیستند .موضع رسمی باشگاه
استقالل هم به صورت کتبی با ارائه نامهای

در اختیار مسئوالن مربوطه قرار گرفت.
در نهایــت بعــد از صبحتهــا و
رایزنیهای صورت گرفته استقالل طبق
قانون و مقررات  3بــر صفر بازنده اعالم و
پرسپولیسقهرمانسوپرجاممعرفیشد.
آبی ها دبه کردند !
باشــگاه اســتقالل بــه رای پیروزی
پرســپولیس در دیدار سوپرجام اعتراض
کرد.
اعــام  0-3شــدن نتیجــه دیــدار
سوپرجام فوتبال ایران به سود پرسپولیس
به دلیل انصراف اســتقالل از این دیدار با
اعتراض آبیپوشــان همراه بود و باشگاه
استقالل با ارســال نامهای به فدراسیون
فوتبال و ســازمان لیگ نسبت به این رای
اعتراضکرد.
در نامــه اســتقالل به فدراســیون و

سازمان لیگ آمده اســت که این باشگاه
از حضور در ســوپرجام انصــراف نداده و
تنها نسبت به زمان برگزاری ان معترض
بــوده و خواهان تغییر زمــان این دیدار و
موکول شــدن به وقت دیگری بوده چرا
که ملیپوشان این تیم به تازگی از روسیه
بازگشتهوبهدلیلنداشتناستراحتکافی
خطرمصدومیتدارند.
باشــگاه اســتقالل صراحتا خواهان
تعویــق دیدار شــده اما ســازمان لیگ
برخالف این درخواست ،مســابقه را لغو
کردند .باشگاه استقالل و هواداران منتظر
ارائه توضیح از ســوی مسئوالن سازمان
لیگ برای این اقدام یک جانبه و شائبه بر
انگیزهستند.
ریشه یابی موضوع
در میــان کش و قــوس در خصوص

بازی ســوپرکاپ میان دو تیم استقالل و
پرسپولیس در نهایت سازمان لیگ خبر
عجیبی روی خروجی خود قرار داد.
موضوع اصلی این روزهای فوتبال ایران
یعنی برگزاری بازی ســوپرجام باالخره با
نظر ســازمان لیگ به پایان رسید و طبق
اعالم مسئوالن این تیم پرسپولیس است
که به عنوان برنده ایــن بازی معرفی می
شود .روابط عمومی سازمان لیگ در این
باره اعالم کرد :به دلیل انصراف باشــگاه
اســتقالل از حضور در مسابقه سوپرجام،
دیدار دوتیم استقالل و پرسپولیس در روز
 29تیرماه  1397برگزار نمی شود و طبق
مقررات تیم پرســپولیس  3بر صفر برنده
این مسابقهو قهرمان سوپرجام است.
در روزهای اخیر و با توجه به بازگشت
پرسپولیســی ها از اردوی تدارکاتی خود
و اظهارتمایل این تیم برای برگزاری این
بازی کار را برای مســئوالن سازمان لیگ
سخت کرده بود چرا که آبی پوشان تمایلی
به برگزاری این دیدار نداشتند و در تاریخ
مورد نظر نیز در حال گذراندن برنامه های
تمرینی در اردوی تدارکاتی خواهند بود.
با توجه به این موضوع مسئوالن سازمان
لیگ کــه در دو راهی برگزاری و یا لغو این
بازی قرار داشتند به ناگاه تصمیمی جالب
گرفتند که طی آن پرسپولیس را به عنوان
برنده این بازی اعالم کردند.
بدیــن ترتیب تمام حواشــی مربوط
به برگزاری و یا عدم برگــزاری این بازی
را باید پایان یافتــه تلقی کرد .دیداری که
به دلیل حضور اســتقاللی هــا در اردوی
تدارکاتی آلمان برگزار نخواهد شد و به این
ترتیب شاگردان برانکو که فصل قبل نیز
با شکست تیم نفت تهران موفق به کسب
این عنوان شــده بودند برای دومین سال
پیاپی به عنوان قهرمان ســوپرجام ایران
معرفیشدند.

کی روش هنوز سردار را می خواهد
امیررضاپرحلم
خبرنگار ورزشی

بعدازخداحافظیجنجالیسردارآزمونازتیمملی
و حواشی پس از آن ،کی روش که از مدتها قبل خاطره
خوبی از سردار داشت تمایل خود را برای ماندن او در
تیم ملی اعالم کرد
برخی نگاههای احساسی به خداحافظی ناباورانه
سردار آزمون باعث شد تا اصل علل این موضوع چندان
به چشم نیاید .اکنون با حســاس شدن موضوع جام
ملتهای آسیا بحث ماندن سردار یا بازگشت او به تیم
ملی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.
ســردار هنوز خودش هــم اظهارنظــری در این
خصوص نکرده و مشخص نیست آیا با نزدیک شدن
به اردوی بعدی تیم ملی برای جام ملت های آســیا او
بازهم پیراهن ایران را برتن خواهد کرد یا خیر .خصوصا
اینکه خیلی ها بعد از خداحافظی سردار این تصمیم
مهاجم تیم ملی را احساســی دانســتند و حتی گاها
آزمون را متهم نیز کردند.
در این شــرایط کارلوس کی روش ابراز امیدواری
کرد که ســردار نظرش را تغییر دهــد و به تیم ملی
برگردد .در حالی که هنوز کی روش خودش مشخص
نیســت در جام ملت های آســیا روی نیمکت ایران

خواهد نشســت یا خیر ،او خواهان بازگشت سردار به
تیم ملی شده و شاید این موضوع یک پیام دارد و آن هم
عالقه کی روش برای ماندن در تیم ملی حداقل تا جام
ملت های آسیا است.
کــی روش در گفــت و گو با خبرگزاری رســمی
روسیه(تاس) با اعالم این موضوع گفت« :جام جهانی
 2018روسیه تمام شد .باید تمام احساساتمان تا دو
ماه آینــده فروکش کند .طبیعی اســت که وضعیت
خوبی نیست و من متاسفم که سردار آزمون تصمیم
به خداحافظی از تیــم ملی را گرفت .در آینده نزدیک
با او صحبت خواهم کــرد و امیدواریم او به اردوی تیم
ملیبرگردد».
کی روش در صحبت های خــود اعالم کرده برای
بازگشت سردار با او صحبت خواهد کرد؛ این موضوع
در شــرایطی محقق می شــود که کی روش بخواهد
در تیــم ملی به کارش ادامه دهد.از این رو ســرمربی
پرتغالی ایران در جام جهانی روســیه در گذشته در
مواجهه با بازیکنانی که احساسی یا عقالنی از تیم ملی
خداحافظی کردند ،هرگز چنین موضعی نگرفت .در
گذشته نیز افرادی در مقاطع زمانی مختلف تصمیم به
خداحافظی گرفتند اما کی روش با اعالم این موضوع
که برایشان آرزوی موفقیت می کند ،از کنارشان ساده

گذشت .حتی در ماجرای مهدی رحمتی بسیاری از
اهالی فوتبال واسطه شدند تا او برگردد و بتواند بار دیگر
برای تیم ملی بازی کند .خود او نیز بارها پشیمانی اش
را اعالم کرد اما کی روش پای اصولش ایستاد و حتی
رحمتی را دعوت نکرد.
حاال اما ســردار آزمون تنها موردی است که کی
روش نمی خواهد از او دل بکند و حتی حاضر می شود

با او برای بازگشت صحبت کند .البته سردار آزمون بعد
از تصمیمش در مصاحبه ای گفته بود که با کی روش
درباره خداحافظی مشورت کرده و حاال این حرف های
سرمربی تیم ملی تناقض ایجاد می کند.
البته این روزها خود کی روش در وضعیت برزخی
قرار دارد چرا که هنــوز تکلیفش را با ادامه کار در تیم
ملی ایران مشخص نکرده است

پیش بینی ترکیب ایران درجام جهانی۲۰۲۲

سایت «فاکس اسپورتس ا ِیژیا» در گزارشی به بررسی ترکیب احتمالی
تیم ملی فوتبال ایران در جــام جهانی  2022قطر پرداخت ،تیمی که در
مرحلــه گروهی جام جهانی  2018روســیه در گروهTمقابل مراکش به

پیروزی یک بر صفر دست یافت ،سپس برابر اسپانیا تن به شکست یک بر
ی پایانیاش هم پرتغال را یک بر یک متوقف کرد.
صفر داد و در باز 
در گزارش «فاکس اســپورتس ا ِیژیا» آمده اســت؛ با توجه به ســن
بازیکنان در جام جهانی  2022انتظار میرود که چند بازیکن کلیدی تیم
ملی در جام بیستودوم در ترکیب ایران نباشند از جمله مسعود شجاعی
( 38ساله در ســال  ،)2022اشکان دژاگه ( 36ساله در سال  ،)2022رضا
قوچاننژاد ( 34ساله در سال  ،)2022ســردار آزمون ( 27ساله در سال
 ،)2022امید ابراهیمی ( 34ساله در ســال  )2022و وحید امیری (34
ساله در سال  .)2022سردار آزمون و رضا قوچاننژاد بعد از جام جهانی از
بازیهای رده ملی خداحافظی کردند.
«فاکس اسپورتس ا ِیژیا» ترکیب احتمالی تی م ملی فوتبال ایران برای
دوره بعدی جام جهانی و سن آنها در سال  2022را به شرح زیر اعالم کرد:
دروازهبان:علیرضابیرانوند( 29ساله)

مدافع راست :رامین رضاییان ( 32ساله)
مدافعمیانی:مرتضیپورعلیگنجی( 30ساله)
مدافعمیانی:مجیدحسینی( 26ساله)
مدافع چپ :میالد محمدی ( 29ساله)
هافبکمیانی:سعیدعزتاللهی( 25ساله)
هافبک میانی :احسان حاجصفی ( 32ساله)
هافبکنفوذی :محمد شریفی ( 22ساله)
مهاجمراست:علیرضاجهانبخش( 28ساله)
مهاجم چپ :مهدی طارمی ( 29ساله)
مهاجم نوک :کریم انصاریفرد ( 32ساله)
بر اساس این گزارش ســتارههای جوان آیندهدار تیم ملی میتوانند
یونس دلفی ( 21ساله در ســال  ،)2022امید نورافکن ( 25ساله در سال
 )2022و محمد شریفی ( 32ساله در سال  )2022باشند.
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منهای فوتبال

شهرداری اصفهان خانه اهدایی به
قهرمان المپیک را پس گرفت!

آپارتمانی را که شهرداری اصفهان به قهرمان
المپیک هدیه داده بود به شــکل عجیبی از وی
پس گرفت .ســهراب مرادی قهرمان دسته 94
کیلو گرم وزنه برداری جهــان و المپیک پس از
المپیک ریو از ســوی اصفهانی هــا مورد تقدیر
قرار گرفت و شــهرداری یک دســتگاه آپارتمان
به او اهــدا کرد .قهرمان المپیک اما با دریافت این
آپارتمان بسیاری از مشــکالتش قابل حل شده
بود و با تمرکز بیشتری در تمرینات حضور یافت
تا اینکه شهرداری در یک اقدام عجیب این خانه را
مجدد از او پس گرفت و قهرمان المپیک یکروز هم
نتوانست در آپارتمان رویایی زندگی کند .سهراب
مرادی ،تصریح کرد :پس از کســب مدال طالی
من در المپیک ریو با توجه به اینکه اولین کســی
بودم برای استان اصفهان در رویداد بزرگ المپیک
مدال آوری کردم ،شــهرداری اصفهان تصمیم
گرفت یک آپارتمان به من هدیه دهد تا آنجا بدون
هیچ گونه هزینه ای زندگی کنم اما پس از مدتی با
آوردن بهانه های مختلف و هزاران ترفند ،آن خانه
را از من پس گرفت .به نظر شــما این مسائل می
تواندزیبندهیکقهرمانالمپیکباشد؟!

بسکتبال ایران تورنمنت اطلس
اسپورت را با برد آغاز کرد

تیم ملی بســکتبال ایران در نخســتین بازی
خــود در تورنمنت اطلس اســپورت ،مقابل یک
تیم استرالیایی به پیروزی رسید .شاگردان مهران
شاهین طبع هر چهار کوارتر این بازی را با امتیازات
 20بر  18 ،19بر  21 ،9بر  4و  20بر  13به ســود
خود رقم زدند.تیم ملی بسکتبال ایران امروز و فردا
در مسابقات بعدی خود در این تورنمنت ،به مصاف
نمایندگان لهســتان و آمریکا می رود.تورنمنت
اطلس اسپرت از  26تا  31تیر در چین برگزار می
شود و تیم ملی بســکتبال ایران در گروه دوم این
رقابت ها با آمریکا ،لهســتان و استرالیا رقابت می
کند.ملی پوشان ایران خود را برای شرکت در بازی
های آسیایی  2018جاکارتا و رقابت های انتخابی
جام جهانی 2019آماده می کنند.

راهیابی خالدان به جدول اصلی
رقابتهای بین المللی فیوچرز

شاهین خالدان جواز حضور در جدول اصلی
رقابتهای بین المللی فیوچرز گرجســتان را
کسب کرد.به گزارش سایت فدراسیون تنیس،
جدول مقدماتی رقابت های بین المللی تنیس
فیوچرز گرجســتان در حالی به پایان رسید که
شــاهین خالدان تنها نماینده کشورمان در این
مسابقات موفق شــد با شکست نماینده روسیه
به جدول اصلی بازیهــا راه یابد.در آخرین دیدار
جدول مقدماتی بازیها خالدان با نتیجه ( 6-1
و  ) 6-1تنیســوری از روســیه را شکست داد و
به همراه تنیســورهایی از کشــورهای اکراین ،
رومانــی ،آرژانتین و روســیه جــواز حضور در
جدول اصلی رقابت ها را کســب کرد.این رقابت
هابهمدتیکهفتهبهمیزبانیگرجستانبرگزار
می شــود.در جدول بازیها روسیه ،صربستان،
گرجستان ،اوکراین ،آرژانتین ،قزاقستان ،ترکیه،
رومانی ،لهستان و مصر حضور دارند.

اعزام  13ورزشکار به تورنمنت
بینالمللی دوومیدانی در بالروس

تیم منتخــب دوومیدانی ایران بــرای حضور
در تورنمنت بینالمللی بالروس عازم این کشــور
میشــود .به گزارش روابط عمومی فدراســیون
دوومیدانــی ،تیم منتخــب دوومیدانــی ایران با
هدف حضــور در تورنمنت بینالمللــی بالروس
فردا (چهارشــنبه)  27تیرماه عازم مینسک ،محل
برگزاری این مســابقات می شود .حسین کیهانی
( 3000متر بامانع) ،امیر مرادی ( 800متر) ،مسلم
نیادوســت ( 1500متر) ،علی خدیور ( 400متر)،
جلیل ناصری ( 5000متر و 10000متر) ،رضا ملک
پور ( 400متر بامانع) ،علی ثمری ،شاهین مهردالن
و مرتضی ناظمــی (پرتاب وزنه) ،محمد صمیمی و
بهنام شیری (پرتاب دیســک) ،رضا مقدم (پرتاب
چکش) و سپیده توکلی (پرش ارتفاع) ورزشکارانی
هستند که در این رقابتها حضور خواهند داشت.
همچنین محمد محســن ربانی به عنوان مربی و
هاشم صیامی (دبیر فدراسیون) نیز منتخبین دو و
میدانی ایران را همراهی خواهند کرد.

