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«من انجامش دادم » اشاره به خالصه
اظهــارات گراینــت تومــاس ،ســتاره
جدید دوچرخــه ســواری بریتانیا پس
از فتــح مهمتریــن مســابقه دوچرخه
ســواری جهــان یعنــی تــور دوفرانــس
اســت که یکشــنبه شــب پایان گرفت.
کریــس فــروم ،فاتح ســه دوره از چهار
دوره گذشــته این تور نیز مدعی شــده
نفرت عمومی نســبت به وی و تیمش
پایهگذار شکست امسال او بودهاند.

ایــن هفتهنامــه عکــس اول خــود را بــه
گفتوگــو و شــادباش گراینــت تومــاس و
کریــس فــروم ،قهرمانــان جدیــد و قبلــی
دوچرخهسواری «دور فرانسه» اختصاص و
از تیتر «تور را با لهجه بریتانیایی فتح کنید»
با اشــاره به بریتانیایی بودن هــر دو رکابزن
فوق ســود جسته اســت .آخرین اخبار نقل
و انتقاالت لیگ فوتبال فرانســه بخصوص
شرایط ادینسون کاوانی در پاری سنژرمن،
دیگر مطلب مهم این نشریه است.

ایــن روزنامــه بــا تیتــر «راه خــوب
پیشــرفت» و عکــس بــزرگ کریــس
رونالــدو ،از تحوالتــی میگویــد کــه
پــس از جــذب ایــن ســتاره پرتغالــی
در یوونتــوس روی داده و آن را
مــدل موفقیــت توصیف کرده اســت.
حرفهــای تــازه لوچانــو اســپالتی،
ســرمربی اینتــر کــه میتوانــد حریــف
اصلی یووه در «ســری  »Aباشد ،دیگر
مطلب اصلی این روزنامه است.

«یک ایران ،یک صدا» در بازیهای آسیایی

گفتوگوی «ایران» با امیرحسین اسفندیار ،ارزشمندترین بازیکن مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا

می خواهم هت تریک کنم!

کوالکوویچ به خاطر  10دقیقه تأخیر اسمم را خط زد /خیلیها از سنم تعجب میکنند
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران
در آسیا و صعود والیبالیستهای جوان
کشــورمان بــه مســابقات جهانــی اتفاق
خوشــایندی بود که روز شــنبه در بحرین
رقــم خورد ،تیمی که عالوه بر قهرمانی،
در رده انفــرادی هــم  4بازیکــن برتــر در
پســتهای مختلــف داشــت کــه یکی از
این عناوین ،ارزشــمندترین بازیکن بود.
امیرحســین اســفندیار ،بازیکن  19ساله
تیم ملی جوانان در این دوره از مسابقات
به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب
شــد ،عنوانی که بــرای اولین بــار نبود به
این بازیکن میرســید ،او سال گذشته در
مســابقات نوجوانــان جهان هــم به این
عنوان دســت یافت و برای دومین سال
البته این بار در آسیا این عنوان را به خود
اختصاص داد تا به مسیر پیشرفتش در
این رشته ادامه دهد.
دریافــت کننــده قدرتــی تیــم ملــی
والیبــال جوانان درخصوص مســابقات
قهرمانــی جوانــان آســیا در بحریــن بــه
خبرنــگار «ایــران» میگویــد« :تیمهای
خوبــی در این دوره از مســابقات حضور
داشــتند البتــه ایــن دوره از مســابقات
قهرمانی آسیا همانند جام جهانی 2018
فوتبال در روســیه ،جام شــگفتیها بود.
تیمی مثل ژاپن در همه مسابقات خود
بــا اقتدار پیروز شــد امــا در مراحل باالتر
مقابــل ســریالنکا نــه چنــدان قدرتمند
شکســت خود و ســریالنکا به عنوان تیم
شگفتیســاز مســابقات ،در مرحله بعد
به چین باخت .رقابت بین تیمها کامالً
فشرده بود و تنها تیم ما بود که توانست
با اقتدار حریفانش را شکســت دهد و به
عنوان قهرمانی دست یابد».
امیرحســین اســفندیار بیان میکند:

«تیــم خوبــی داشــتیم و توانســتیم از
بازیکنــان جوانــی کــه در مســابقات
لیــگ جهانی تیــم ملــی بزرگســاالن را
همراهی کردند ،استفاده کنیم .مرتضی
شریفی ،امیرحســین توخته و پوریا یلی
جــزو بازیکنانــی بودنــد کــه بــا تصمیم
کوالکوویــچ ،ســرمربی تیــم بزرگســاالن
در لیــگ جهانی حضور یافتنــد و واقعاً
این مربــی با بازی دادن به این جوانها
در لیــگ جهانــی بــه تیم ملــی جوانان
خدمت کرد و ایــن قهرمانی تاحدودی
حاصل این کار کوالکوویچ بود».
ارزشــمندترین بازیکــن مســابقات
قهرمانی آســیا میگوید« :من هم برای
لیــگ جهانــی به تیــم ملی بزرگســاالن
دعوت شده بودم اما با  10دقیقه تأخیر
در تمرینات تیم ملی حاضر شدم و این
موضــوع باعث شــد تا کوالکوویچ اســم
من را خط بزند و نگذارد که با تیم ملی
بزرگساالن در لیگ جهانی بازی کنم».
اسفندیار با اشاره به این موضوع
که این اتفاق باعث شــد تا از نظر
روحــی و روانــی بــه هــم بریزم،
ادامــه میدهــد« :در آن مقطــع
سعی کردم خودم را با تیم ملی جوانان
ســرگرم کنم تا ایــن موضــوع فراموش
شود .در مسابقات قهرمانی آسیا تالشم
بر این بود تا بهترین عملکرد را داشــته
باشــم و با این عملکرد نظر کوالکوویچ
را عــوض کنم و بــه اردوهــای تیم ملی
بزرگساالن دعوت شوم».
او میافزایــد« :والیبــال ایــران با این
قهرمانیها نشــان داد که خــودش را از
آســیا جدا کــرده ،قهرمانیهایــی که در
ردههای سنی مختلف به دست آمده و
هر ساله تکرار میشود .این قهرمانیها
حاصل برنامهریزی فدراســیون اســت.
مثالً دعوت بازیکنان جوان برای حضور
در تیــم ملــی بزرگســاالن و بــازی کردن

ایــن بازیکنــان جــوان در لیــگ جهانــی
نشــان میدهد که فدراســیون به دنبال
نتیجه نیســت و هدف فدراسیون تغییر
نسل و قهرمانی در سالهای آینده
اســت .قطعاً جوانگرایی نیاز
بــه زمــان دارد و بایــد در
ایــن راه عالقهمندان
به این رشته کمی
صبور باشند تا

نتیجه آن را در آینده ببینند .کوالکوویچ
به جوانگرایــی اعتقاد ویــژهای دارد و او
یکی از بهتریــن مربیان جهان در تغییر
نسل تیمها به حساب میآید».
اســفندیار درخصــوص کســب
سهمیه جهانی توسط تیم ملی والیبال
جوانان میگوید« :والیبال ایران تاکنون
یک مدال برنز جهانی دارد که در سال
 2007و در مراکش به این مدال رســید
امــا مــا امیدواریــم کــه در مســابقات

بهروز عطایی :کار بزرگ ،نگاه بزرگ میخواهد

بهــروز عطایــی ســرمربی تیم
ملی جوانان پــس از قهرمانی
بــــرش
ایــن تیــم در نوزدهمیــن دوره
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در بحرین
و کســب ســهمیه حضــور در مســابقات قهرمانــی
جهــان ،در گفتوگو با خبرنــگار «ایران» درباره این
رقابتهــا چنین صحبــت کرد« :قهرمانی در آســیا
از ایــن جهت مهم اســت که تیم قهرمان ســهمیه
حضور در مسابقات جهانی را هم به دست میآورد
و مثل قهرمانی اروپا نیســت که تیم قهرمان ،فقط
قهرمان شده باشــد .در آسیا تمام تیمهای شرکت

کننده مثل چین ،ژاپن ،تایلند و کره جنوبی با تمام
قوا میآیند .ما هم با علم به اینکه سطح مسابقات
باالســت ،در آن شــرکت کردیــم کــه خوشــبختانه
توانســتیم عنوان قهرمانی را هم به دست آوریم».
وی ادامــه داد« :تیم جوانان فعلی و تیم دوره قبل
حتمــاً میتوانند تیم خوبــی را برای آینــده والیبال
ایران بسازند .اگر نگاهها سلیقهای نباشد و در گرفتن
تصمیمــات دقت شــود .ایــن تیم امیــد فعلی هم
خیلی خوب است و در کل امیدوار هستیم ».عطایی
دربــاره شــانس ایران بــرای موفقیت در مســابقات
جهانــی هم این پاســخ را داد« :مســابقات جهانی،

جهانی به ســکوهای
بهتری دست یابیم.
بــه نظــرم شــرایط
مهیــا شــده و تنهــا
نیاز بــه تالش بیشــتری
از ســوی بازیکنــان تیــم ملــی
وجود دارد».
بازیکــن  19ســاله تیــم والیبــال
جوانــان کــه اندامــش بیشــتر از ســن
و ســالش نشــان میدهــد ،میگویــد:
«حقیقتــاً خیلیهــا از ســنم تعجــب
میکننــد و به هر کســی کــه میگویم 19
ساله هســتم ،باور نمیکند .میخواهم
در کســب عنوان ارزشــمندترین بازیکن
مســابقات هــت تریک کنم .یــک بار در
مســابقات نوجوانان جهان و یک بار در
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به این
عنوان دست یافتم و حاال نوبت رسیدن
به این عنوان در رده بزرگساالن است».
او بیــان میکند« :آرزویــم حضور در
لیگ کشورهای ایتالیا ،روسیه و لهستان
اســت و تالشــم را خواهم کرد تا آرزویم
بــزودی محقــق شــود .برای رســیدن به
آرزوها باید تالش کرد».

شــرایط و ســختیهای
خــاص خــودش را دارد و
ما برای رســیدن به نتایج
خــوب ،باید هزینــه کنیم.
کار بــزرگ ،نــگاه بــزرگ
میخواهــد اما متأســفانه
بعضیهــا ایــن نــگاه را
ندارند .ما در دوره قبل مســابقات جهانی عملکرد
خوبــی داشــتیم و پنجم شــدیم .به تیــم اول و دوم
مســابقات یعنی لهســتان و کوبا سه بر دو باختیم و
ایتالیا ،آرژانتین و اوکراین را بردیم».

استقالل همچنان کانون اتفاقات و اخبار فوتبال ایران است

ëëحسینی هم به ترابزون رفت
اتفــاق مهــم بعــدی ،جدایــی
بــــرش
ســید مجیــد حســینی مدافــع
ملیپوش فصل گذشته استقالل بود که پس از جام
جهانــی ،اخبار زیــادی درباره پیوســتن او به ترابزون
اســپور ترکیه شــنیده میشــد .انتقالی که روز گذشته
رنــگ حقیقت به خود گرفت و آبیپوشــان که اجازه
جدا شدن را به این بازیکن تیمشان نمیدادند ،پس
از مذاکره مســئوالن باشگاه ترابزوناسپور ،با آنها به
توافق رسیدند تا این انتقال نهایی شود .جالب اینکه
حسینی یکشــنبه و پیش از آنکه مراسم معارفهاش
برگــزار شــود ،در تمرین ترابزون اســپور شــرکت کرد
و دیــروز هــم مراســم معارفــهاش بــا پیراهــن تیــم
جدیدش در ســاحل استانبول برگزار شد و مشخص
شــد که شــماره پیراهن این مدافع  22ســاله در تیم
ترکیهای  5خواهد بود .فتحی درباره اینکه آیا منافع
باشــگاه اســتقالل در انتقال حســینی درنظــر گرفته
شــده یا با مبلغ  100هزار دالر بند فسخ قراردادش با
استقالل جدا شــده ،این پاسخ را داد« :چندین برابر
این مبلغ اســت و اگر حسینی به هر تیم دیگری هم
ëëتیامبهعجمانپیوست
ایــن تنهــا اتفــاق اردوگاه آبیپوشــان
نبــود .چــرا که مامــه بابــا تیــام ،مهاجم
سنگالی فصل قبل اســتقالل که در چند
وقت اخیــر خبرهای مختلفی دربــاره او
به گوش میرســید ،با عقد قــراردادی به
عجمان امارات پیوست تا فصل آینده در
این تیم توپ بزند .این در حالی است که
مدیران باشــگاه استقالل مدعی هستند
کــه ایــن بازیکن باید پیش از پیوســتن به
تیــم اماراتی ،رضایت آنها را برای صدور
رضایتنامهجلبکند.
ëëمشکلدیگراستقالل
امــا در شــرایطی که روز یکشــنبه خبر

مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت ورزش و جوانان گزارشی از کارکرد این
وزارتخانه در قبال دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ظرف حداقل سه سال گذشته
ارائه کرد .در بخشی از گزارش این مرکز آمده است« :از نظر وزارت ورزش تقویت
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تقویت فوتبال ملی است و این وزارتخانه تأکید
دارد مدیــران عامــل و هیأت مدیره هر دو باشــگاه در تمامــی اموری که به صالح
و صرفه دو باشــگاه منتهی میشود اختیار تام دارند .بدهی انباشته ،بیبرنامگی
و شــفافیت نداشــتن مالی و مدیریتی دو باشــگاه در گذشته میراثی سنگین برای
فوتبال کشــور بهجای گذاشــته بــود و با تدابیر ســلطانیفر در حال حاضر شــاهد
وضعیــت مطلوبی در این دو باشــگاه هســتیم؛ بهعنوان نمونه تشــکیل مجامع
قانونی ،پرداخت بیش از  ۸۰درصد بدهیهای  ۱۰تا  ۱۵ساله اخیر ،تعیین تکلیف
بدهیهــای مالیاتــی باشــگاه ،تالش گســترده و مذاکــره با نهادهــای بینالمللی
فوتبال برای جلوگیری از محرومیت دو باشــگاه ،اســتخدام دو ســرمربی توانمند
خارجی و ســاماندهی اداری و تشــکیالتی مناســب در دو باشــگاه وایجاد روش و
برنامه روشن و منظم برای تأمین منابع مالی توسط حامیان مالی تنها بخشی از
موفقیتهای حاصل از مدیریت سلطانیفر و مجموعه مدیریتی وزارت ورزش و
جوانان با همکاری فدراسیون فوتبال و هر دو باشگاه است».

آغاز طوفانی سردار و گلزنی امیری

یکشنبه شبی که گذشت با درخشش لژیونرهای فوتبال ایران
همراه بود .در ادامه هفته اول رقابتهای فوتبال لیگ روسیه،
اخبـــار
روبیــن کازان در حضــور ســردار آزمون به مصاف کراســنودار
رفت و با درخشش ستاره ایرانی خود با نتیجه دو بر یک پیروز شد .هر دو گل این
بازی را سردار با فرصت طلبی به ثمر رساند تا شروع طوفانی در رقابتهای لیگ
روســیه داشــته باشد .آزمون در این بازی در دقیقه  72تعویض شد و جای خود را
به بوخاروف داد .ســایت چمپیونات روســیه در ارزیابی فنی خــود از این دیدار به
سردار آزمون نمره  7و نیم را داد تا به عنوان بهترین بازیکن دیدار شناخته شود.
اما ترابزون اسپور ترکیه ،در دیداری تدارکاتی به مصاف سامسون اسپور دیگر تیم
ترکیهای رفت و با  3گل پیروز شد .در این بازی ،امیری از دقیقه  46به میدان آمد
و موفق شــد در دقیقه  ،72با ضربه ســر گلزنی کند و دومین گل تیمش را به ثمر
برســاند .در حاشــیه این بازی ،مراسم جشن  51سالگی باشــگاه ترابزون اسپور با
حضور هواداران این تیم در استادیوم اختصاصی ترابزون برگزار شد .امیری پس
از درخشش در اولین بازی برای تیم جدیدش چنین صحبت کرد« :موفقیت تیم
مهمتر از گلزنی من در این بازی اســت .ما تیم بســیار خوبی داریم .جو دوســتانه
خوبی در تیم حکمفرماســت .من تمام ســعی خودم را میکنم تا به تیم کمک
کنم .من تنها یک هفته بود همراه تیم بودم و در این مدت جو دوســتانه خوبی
در تیم حکمفرما بود .همه بازیکنان و دیگر اعضای باشگاه از من استقبال گرمی
کردند .امیدوارم در شرایط جدید خیلی خوب کار کنم».
فرزیــن نــوری وزنهبــردار معلــول ایــران مــدال نقــره خــود را در مســابقات
پاراآســیایی جوانان در ســال  2017به دلیل مثبت شــدن تست دوپینگش از
دست داد .کمیته پارالمپیک آسیا ( )APCبا اعالم این خبر تأکید کرد تست
دوپینگ این ورزشکار به دلیل ماده استروئید مثبت شده است.

عکس :سایت باشگاه ترابزون اسپور

بــا اینکــه تمرینــات صبــح روز گذشــته
اســتقالل در ورزشــگاه صنایــع دفــاع
تهران ،پشت درهای بسته برگزار شد اما
اخبار مختلــف و زیادی از آبیپوشــان به
بیــرون درز پیدا کرد تا اتفاقاتی که به این
باشگاه مربوط میشود ،همچنان یکی از
مهمترین اخبار فوتبال ایران باشد.
ëëمعارفهحاجیلوومعاوناناستقالل
تمرین صبح دیروز استقالل در حالی
بعــد از یک روز اســتراحت از ســاعت 10
صبح برگزار شــد که امیرحســین فتحی،
سرپرست باشگاه استقالل پیش از شروع
تمرینهمراهمعاونانشدرمحلتمرین
حاضر شــد و اصغر حاجیلو ،سرپرســت
جدیــد تیــم را بــه بازیکنــان و کادر فنــی
معرفی کرد .وی همچنین علی خطیر را
به عنوان معاون ورزشــی باشگاه وهادی
مباشــری را بــه عنــوان معــاون اجرایــی
اســتقالل به بازیکنــان معرفــی و بعد از
آن ،جلسهای را با وینفرد شفر ،سرمربی
آبیپوشــان برگــزار کــرد .فتحــی دربــاره
اینکــه چرا خبــری از نصــراهلل عبداللهی
سرپرســت قبلی اســتقالل در این جلسه
نبــود ،چنیــن پاســخ داد« :بــا عبداللهی
جلسه داشــتیم .ایشــان و حاجیلو دو یار
قدیمی هســتند و عبداللهی را در سمت
باالتر بــه عنوان مدیر فنی گذاشــتیم و از
تجربه او استفاده خواهیم کرد».
ëëتمرینحسینیوغیبتساناک!
در این تمرین ،ســید حسین حسینی
کــه از ناحیــه مــچ و کف دســت مصدوم
شده ،به صورت اختصاصی تمرین کرد
و جابر انصاری هم که دوباره در استقالل
ماندنــی شــده ،در ایــن تمریــن حضــور
داشــت .ضمــن اینکه آرمین ســهرابیان
کــه به خاطــر مصدومیــت از ناحیه لگن
دیدار اول آبیپوشان را از دست داده بود،

وزارت ورزش :به استقالل و پرسپولیس نگاه عادالنه داریم

تست دوپینگ وزنهبردار ایران مثبت شد

از جدایی تیام و حسینی تا واکنش به حضور مجیدی
روز گذشــته به تمرینــات گروهی تیمش
برگشت.البتهجیریساناک،دستیارشفر
همچنــان در تمرینــات اســتقالل غایب
اســت و مشخص نیست آیا وی به جمع
آبیپوشان برمیگردد یا خیر!
ëëخبردعوتمجیدیوواکنشفتحی
اعتــراض هــواداران اســتقالل بــه
وضعیت این تیم و رفتن بازیکنان مهم
و تأثیرگــذار آبــی بــه تیمهــای مختلف،
موضوعــی بــود کــه باعــث شــده پــای
وزارت ورزش و جوانــان هــم به مســائل
این تیم کشــیده شــود .در همین رابطه،
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مسعود
ســلطانیفر وزیــر ورزش و جوانــان در
صحبتــی تلفنــی بــا فرهــاد مجیــدی
کاپیتان پیشین و محبوب آبیها ،ضمن
تســلیت به او بابــت درگذشــت پدرش،
از وی خواســته تا در این مقطع به کمک
استقالل بیاید و همراه آبیپوشان باشد.
موضوعی که با واکنش فتحی ،سرپرست
باشــگاه اســتقالل مواجــه شــد و او کــه
ایــن روزهــا روزی چنــد مصاحبــه انجام
میدهــد ،اعــام کــرد« :خیر .آقــای وزیر
تیــم ما را به خوبی حمایت کرده اســت.
 30اســتان و  40فدراســیون زیرمجموعه
وزارت ورزش هســتند ،جلســات هیــأت
دولت را دارد ،اما هر زمان برای استقالل
از ایشــان وقت خواســتیم ،به  24ساعت
نرســیده ،به درخواســت ما پاسخ مثبت
داده اســت .هــر جایی نیاز بــوده که زنگ
بزنــد ،ایــن کار را کرد ه اســت .شــأن وزیر
اجــل از ایــن اســت کــه بخواهــد در مورد
فــردی نظر بدهد یــا وزارتخانــه بخواهد
وارد چنیــن مــواردی شــود .ایشــان از
استقالل و پرسپولیس بخصوص باشگاه
ما حمایت کرده اســت و ما ممنون وزیر
ورزشهستیم».

آخرین جلســه ســتاد عالی بازیهای آســیایی و پاراآســیایی
اندونزی با حضور مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان
ویــــژه و ســید رضــا صالحی امیــری ،رئیس کمیته ملــی المپیک و
اعضای این ســتاد در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد و در نهایت «یک
ایــران ،یــک صدا» به عنــوان شــعار کاروان ایــران در بازیهای آســیایی انتخاب
شــد .در ادامــه وزیــر ورزش و جوانــان در آخریــن جلســه ســتاد عالــی بازیهای
آســیایی و پاراآســیایی درخصوص انتخاب شــعار کاروان ایران گفــت« :به دلیل
اینکه کاروان ورزشــی ایران نشــان دهد با مردم یکصدا و یکدل اســت ،این شعار
توانســت آرای بیشتری کسب کند ».مسعود ســلطانیفر ادامه داد« :امیدواریم
همــان طــور که تیم ملی فوتبال بازیهای آبرومنــدی در جام جهانی انجام داد
و نتایــج تاریخی گرفت ،رشــتههای مختلف ایــران در بازیهای اندونزی بتوانند
کارنامه خوبی داشــته باشــند و رتبه خوبی کســب کنند .با توجه به اینکه میزبان
از امتیازات خاصی برخوردار اســت و شانسهای کسب مدال ما با حذف برخی
اوزان و رشــتهها کاسته شــده ،اما امیدواریم با عزم و ارادهای که ورزشکاران عزیز
مــا دارند ،بتوانیــم در این رویداد بزرگ موفق و کارنامه خوبی داشــته باشــیم».
همچنیــن رضا صالحی امیری با بیان اینکه امیدوارم با همه تالشهای صورت
گرفتــه نتایج خوبی در بازیهای آســیایی جاکارتا بگیریــم ،گفت« :آن چیزی که
در ایــن دوره اهمیــت دارد ،این اســت که وجدانمان از اینکه بــرای ورزش ایران
کم نگذاشــتیم و از همه ظرفیتها برای موفقیت کاروان ایران اســتفاده کردیم،
راحت است و میتوانیم از این بابت سرمان را باال بگیریم ».او با اشاره به شعار
کاروان ایــران در بازیهــای آســیایی گفــت« :همه مــا باید صدایی واحد داشــته
باشیم و با همدلی که وجود دارد ،به سوی موفقیت ورزش ایران حرکت کنیم».

برود ،باید مبلغی به باشگاه استقالل بپردازد».
ëëحسینی :امیدوارم با عملکرد خوب ترانسفر شوم!
حســینی پس از اینکه قــراردادش را رســماً با ترابزون
اسپور امضا کرد تا در فصل آینده در سوپر لیگ ترکیه
در کنــار وحیــد امیــری توپ بزنــد ،ایــن صحبتها را
مطرح کرد« :من از تیم بزرگ و خوبی به نام استقالل
آمدم و مســئوالن این باشــگاه به هیــچ عنوان به من
اجــازه خــروج نمیدادند .من به دنبــال ماجراجویی
این تصمیم را گرفتم .مسئوالن خیلی کمک کردند تا
این انتقــال رخ دهد ،امیدوارم بتوانم در تیم جدیدم

توافق ذوب آهن و استقالل بر سر پیوستن
مرتضــی تبریــزی به جمــع آبیپوشــان
اعــام شــد ،چهارمیــن اطالعیــه کمیته
وضعیــت دربــاره مجــوز ثبــت قــرارداد
بازیکنــان جدید باشــگاههای لیــگ برتر
 97-98منتشر شد که در آن باز هم تأکید
شد استقالل دارای  8پرونده محکومیت
قطعی از سوی کمیته وضعیت میباشد
کــه تعداد  3پرونــده را حل و فصل کرده
ولی کماکان تعداد  5پرونده حل و فصل
نشــده .برای همین مجــوز قطعی صادر
نشــده و صرفاً مجوز یک مسابقه (اولین
مســابقه لیگ) بــرای این باشــگاه صادر
شــده بــوده و در صورتــی کــه باشــگاهها

خوب کار کنم و بتوانم جواب این زحماتی را که برای
من کشیدند بدهم ».وی مدعی شد که پیشنهادهای
دیگری هم داشته است« :پس از اتمام بازیهای جام
جهانی ،پیشــنهادهای دیگری نیز از چند تیم اروپایی
داشــتم ولی با توجــه به بند قراردادی که با اســتقالل
داشــتم ،باید ســریع تیم آیندهام را انتخاب میکردم
و تصمیــم گرفتــم بــه تیــم ترابــزون اســپور بیایــم.
میخواســتم اینجا را انتخاب کنم تا پیشــرفت کنم و
اولویتــم این تیم بــود .امیدوارم با عملکــرد خوب در
ن اسپور ،بتوانم به تیمهای بهتر ترانسفر شوم».
ترابزو 

اقدام به حل و فصــل پروندههای دارای
احکام محکومیت قطعی خود در کمیته
وضعیــت ننماینــد ،مجوز ثبت قــرارداد
بازیکنــان جدید برای آنها صادر نخواهد
شــد و امکان اســتفاده از بازیــکان جدید،
از هفتــه دوم لیــگ بــه بعــد ،بــرای ایــن
باشگاههاامکانپذیرنخواهدبود.
ëëفتحی:نیومایرازنظرفنیتأییدشده
امیرحســین فتحــی ،سرپرســت
اســتقالل ،درباره نیومایر،هافبک آلمانی
مدنظــر شــفر چنیــن توضیــح داد« :او
یکشــنبه به تهران آمد و در تست پزشکی
ن هافبــک آلمانــی-
شــرکت کــرد .ایــ 
سوئیســی از لحاظ فنی تأیید شــده و کادر

فنی تیم نظر به جذب او داده و در صورت
نبودن هیچگونه مشــکل و مصدومیتی با
او قرارداد امضا خواهیم کرد ».وی درباره
جــذب بازیکنــان عراقی و نیجریــهای نیز
چنیــن صحبت کــرد« :ما با چنــد بازیکن
از جملــه آیمــن حســن و الحاجــی گــرو
صحبــت کردهایم اما این صحبتها تنها
در حد مذاکــره و رایزنی بوده و هیچ کدام
از آنها نهایی نشده ».فتحی درباره مذاکره
با مجتبی جباری برای بازگشت به میادین
نیــز چنیــن واکنشــی داشــت« :جبــاری،
پیشکسوت و بزرگ باشگاه استقالل است
اما هیچ صحبتی برای بازگشت او و بازی
کردن برای استقالل انجام ندادهایم».

معرفی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سرخابیها

ســیدصادق طباطبایینــژاد بــه عنــوان رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص
باشگاههای فرهنگی -ورزشــی وابسته به وزارت ورزش شامل سرخابیهای
پایتخــت انتخاب شــد .ســایر اعضای این کمیته جمشــید جعفرپــور ،اصغر
مســعودی و طیبه سیاوشی شاهعنایتی هستند و به این کمیته  6ماه فرصت
داده شده تا گزارش تنظیمی خود را به صحن علنی مجلس بفرستد.

دعوت ژاپنیها از فغانی و تیمش

فدراســیون فوتبــال ژاپن با ارســال نامهای بــه همتای ایرانــیاش ،از علیرضا
فغانی و تیم داوریاش دعوت کرد مسابقه دوستانه  16شهریورماه تیم ملی
ژاپن با شیلی را که در شهر هوکایدوی ژاپن برگزار میشود ،قضاوت کند.

آلکمار ،مشتری جدید پورعلی گنجی

آلکمار ،باشــگاه ســابق علیرضا جهانبخش ،مرتضــی پورعلی گنجی مدافع
ســابق الســد قطر را می خواهــد .امیــر هاشــمیمقدم مدیر برنامههــای پور
علــی گنجی در مورد پیشــنهاد آلکمار گفت« :آلکمــار و دو تیم دیگر هلندی
مرتضی را میخواهند اما احتمال حضور او در آلکمار ضعیف است و برای
پیوستن مرتضی به یک تیم خوب احتماالً یک هفته دیگر زمان الزم است».

اعالم برنامههای کیروش برای آمادهسازی تیم ملی

در جلســه دیروز فدراســیون فوتبــال ،برنامههــای تیم ملی برای کســب آمادگی
جهت جام ملتهای آسیا  2019تبیین و اعالم شد .طبق درخواستهای کارلوس
کــیروش ،نخســتین اردوی تمرینــی تیم ملی از  9تا  21شــهریور ســر میگیرد که
شامل دو دیدار دوستانه در روزهای  15و  20شهریور نیز میشود .اردوی دوم از 13
تا  25مهر برگزار میشود و دو بازی تدارکاتی را در  16و  19مهر دربر خواهد داشت.
سومین اردو از  24تا  29آبان (شامل یک مسابقه دوستانه) و اردوی چهارم از 29
آذر تا اول دی و پنجمین (و آخرین) اردو را هم از  8تا  12دی شاهد خواهیم بود.
مجموع هزینه این اردوها  5میلیون و  800هزار دالر تخمین زده شده است.

تحسین بیرانوند در صفحه توئیتر لیگ قهرمانان آسیا

صفحه رســمی توئیتر لیگ فوتبال قهرمانان آســیا با انتشــار پســتی ،عملکرد
علیرضا بیرانوند را در برخی مسابقات این لیگ و جام جهانی اخیر در روسیه
ســتود .در این صفحه ،پرســیده شــده آیا او میتواند به این درخشش در جام
ملتهای آسیا  2019هم استمرار بخشد؟

