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ایــن روزنامــه بــا تحســین عملکــرد
دروازهبان تیم راســینگ ،وی را ســتاره
مســابقه تازه بین این تیم با ریورپالت
در لیگ فوتبال آرژانتین نامیده اســت
که با تســاوی بــدون گل پایــان گرفت.
اظهــارات ســرمربی ریورپــات درباره
آینــده ایــن تیــم در فصــل جدیــد این
لیگ ،دیگر بخش مهم شــماره دیروز
این نشریه است.

«مــه ســرخ ژوزه» عنوان تیتــر اصلی این
روزنامــه در آســتانه دیــدار شــب گذشــته
منچســتریونایتد با لسترســیتی در شروع
فصل جدید لیگ برتر انگلیس اســت که
به نشست خبری این مسابقه و گالیههای
ژوزه مورینیــو ،ســرمربی ایــن تیــم بابت
جذب نشــدن نفرات مورد نظر وی اشاره
دارد .وی گفتــه اســت :نخریدن این همه
بازیکن خوب واقعاً شهامت میخواهد!

این نشــریه ورود تیبو کورتــووا ،دروازهبان
بلژیکی ســالهای اخیر چلسی به برنابئو
و آغــاز عضویــت وی در رئــال مادریــد
را بــه تیتــر و عکــس اصلــی خــود تبدیل
کــرده و از تیتــر «ایــن مادریــدی تــازه»
ســود جســته اســت »AS« .از آینده کیلور
ناواس ،دروازهبان کاستاریکایی سالهای
اخیــر کهکشــانیهای مادریــد نیــز اظهار
بیاطالعی کرده است.

 6روز تا
بازیهایآسیایی

بعضی رشتههای بانوان پخش میشود

طبق اعالم شــبکه ورزش صدا و ســیما ،در بازیهای آســیایی جاکارتا ،مســابقات
بانوان ایرانی در رشتههای رزمی ،تکواندو و رقابتهایی که با شرع و عرف تلویزیون
هماهنگی داشته باشد ،پخش میشود.

قضاوت داوران ایرانی در اولین روز بازیهای آسیایی

یهای  2018آسیایی در رشته فوتبال از روز گذشته به میزبانی اندونزی آغاز شد.
باز 
برهمین اســاس ،دیدار دو تیم چین تایپه و فلســطین در حالی ساعت  19به وقت
محلی آغاز شــد که بیژن حیدری به عنوان داور چهارم و ســعید قاسمی به عنوان
کمک داور دوم از ایران در این بازی حضور داشــتند .گفتنی است افتتاحیه رسمی
بازی ها و رژه کاروان های ورزشی 6 ،روز دیگر در جاکارتا برگزار می شود.

تاپایاندولتدوازدهممجموعههایورزشینیمهکارهتکمیلمیشوند

سلطانیفر :حاال عصر طالیی ورزش بانوان است

ایسنا

بازی دو تیم پرسپولیس و استقالل خوزستان  ،صحنه های تلخ وتأسف باری را در بین تماشاچیان و هواداران رقم زد

تسنیم

حامد جیرودی
خبرنگار

سرشکســتگی! ایــن واژهای اســت کــه
میتــوان آن را دربــاره دیــدار اســتقالل
خوزســتان و پرســپولیس بــه کار بــرد.
دیــداری کــه عالوه بر اینکــه از لحاظ فنی
چنگی بــه دل نزد ،بلکه از لحاظ اخالقی
اتفاقات زشــت و زنندهای داشت که بعد
فنی بازی را تحتالشــعاع خود قرار داد.
اتفاقاتــی کــه گفتــه میشــود واکنشــی به
شــرایط رخ داده در بــازی هفتــه گذشــته
پرســپولیس و فوالد بود .در آن مســابقه،
شــعارهایی از سوی گروهی از تماشاگران
پرســپولیس ســر داده شــد کــه قومیتــی
بــود .حاال هم این طور حس میشــود که
تماشــاگران اهوازی برای جبــران مافات
به ورزشگاه غدیر این شهر آمده بودند تا
به نوعی از پرسپولیسیها انتقام بگیرند.

ِ
سنگتمام!

آغاز هفته سوم با  3تساوی

هفتــه ســوم رقابتهــای لیــگ برتــر روز
پنجشــنبه با برگزاری سه دیدار در شهرهای
مختلف آغاز شــد .بــازی تیمهای ســایپا و
ذوب آهن در حالی در ورزشــگاه دستگردی
تهران برگزار شــد که این مســابقه با تساوی
بدونگلبهپایانرسیدونبردشاگردانعلی
دایی و امید نمازی برندهای نداشت .در این
مسابقه ،محمد درخشانمهر مدافع چپ
ذوبیهــا با دریافت کارت زرد دوم در دقیقه
 83از بــازی اخراج شــد اما اتفــاق ویژه این
بازی ،حضور محســن مســلمان در میدان
از دقیقــه 85بــازی بــود .او که هفته پیش از
ســوی کمیته اخالق با محرومیت تا اطالع
ثانوی مواجه شــده بود ،به محــض ورود به
زمیــن ،بازوبند کاپیتانی را به بازو بســت .در
این بازی ،آرمان رمضانی مهاجم ســایپا در
دقایق پایانی از ناحیه ســر دچار شکســتگی
شدووقتیمسئوالنسایپاازآمبوالنسیکهبا
باشگاهقرارداددارد،خواستندکهاینبازیکن
رابهبیمارستانمنتقلکند،درکمالتعجب
راننده آمبوالنــس از این کار خودداری کرد و
در نهایت هم بازیکن مصدوم سایپا توسط

اورژانــس تهران کــه در واقع برای هــواداران
اســت ،به بیمارستان منتقل شــد! در دیگر
دیــدار ،بــازی نســاجی قائمشــهر و پــارس
جنوبــی جــم ،یک بــر یک مســاوی شــد تا
شــاگردان جواد نکونام در دومین مســابقه
خانگــی خود هم پیــروز میدان نباشــند .در
ایــن مســابقه ،محمــد عبــاسزاده کاپیتان
نســاجی در دقیقه  29و از روی نقطه پنالتی
دروازه پــارس جنوبی را باز کــرد اما ابراهیم
صالحــی ،مهاجم پارس جنوبــی در دقیقه
 53بازی را به تســاوی کشــاند .نکته جالب
توجه این مســابقه که جای قدردانــی دارد،
این است که طرفداران نساجی در مواجهه
با هواداران پارس جنوبی که تقریباً  ۲۰۰نفر
بودنــد و مســیر جم بــه قائمشــهر را حدود
 ۲۵ســاعت با اتوبوس طی کــرده بودند تا از
تیم محبوبشان حمایت کنند ،به گرمی از
آنها اســتقبال کردند و تمام ورزشگاه شهید
وطنــی قائمشــهر یکصدا بــه تشــویق آنها
پرداختند.
 ëëتساوی در گرمای ۴۳درجه
در حســاسترین بازی پنجشــنبه ،استقالل

خوزســتان در ورزشــگاه غدیر اهــواز میزبان
پرســپولیس بــود .نکته حائــز اهمیت اینکه
برانکــو این بار علیرضا بیرانوند را در ترکیب
اصلی تیمش قرار داده بود .در شــروع نیمه
اول ایــن دیــدار ،اســتقاللیها حمالتــی را
روی دروازه پرســپولیس تــدارک دیدنــد اما
نتوانستندفرصتگلآنچنانیایجادکنند.با
نزدیک شدن به دقایق پایانی نیمه اول ،این
پرســپولیس بود که نبض بازی را در دســت
گرفت و یکی دو فرصت نصف و نیمه ایجاد
کرد .با اینحال هیچ یک از این فرصتها به
گلتبدیلنشدتانیمهاولباتساویبدونگل
به پایان برســد .در نیمه دوم ،شاهد بازی پر
ت و خیزی نسبت به نیمه نخست بودیم.
اف 
درایننیمه،بازیکنانهردوتیمفرصتهای
متعــددی برای بــاز کــردن دروازه حریف به
دست آوردند که با بیدقتی مهاجمان توپی
از خط دروازهها عبور نکرد .در ادامه مسابقه
منشــا به جای عالیشاه به میدان آمد تا خط
حمله ســرخها تقویت شــود .در دقیقه ،۶۵
علی علیپور روی پاس سیدجالل حسینی با
دروازهبان حریف تک به تک شد اما شوت او

تشکیل پرونده ویژه با قید زمانی

اسماعیلحسنزادهرئیسکمیتهانضباطیدربارهحواشی
رخ داده دیدار اســتقالل خوزستان و پرسپولیس گفت« :به
بــــرش
طــور حتــم پرونــده ویژهای بــا قید زمــان درباره ایــن دیدار
تشکیل خواهد شد .بی شک ،پرونده مربوط به این بازی در اسرع وقت و با بررسی
و تحلیل تمامی جزئیات در کمیته انضباطی رسیدگی خواهد شد ».وی ادامه داد:
«از ناظران محترم این مسابقه درخواست می کنم در اسرع وقت و با قید فوریت،
گزارشهــا را بــه کمیته انضباطی ارســال کنند تا ضمن اتخــاذ تصمیمگیریهای
الزم ،اقدام مقتضی صورت پذیرد .اگر در بررسیها ،به جمعبندی خاصی درباره
حواشی این بازی برسیم ،تصمیمات قاطع کمیته انضباطی اعمال میشود».
سرنگون شد که واکنش تند و عصبی این
بازیکن را بههمراه داشــت .در این میان،
شــجاع خلیلزاده نیز به کمــک او آمد تا
اوضاع متشنج شود .وحید کاظمی ،داور
ایــن دیدار بــرای ختم غائلــه ،خلیلزاده
و شــاه مکوند را بــا اخطار جریمــه کرد تا
ایــن بازی خشــن و بیکیفیت ،با تســاوی

وحید عیدی

خبرنگار

بازیکنانپرسپولیسدرپایاندیدارتیمشان
مقابــل اســتقالل خوزســتان با حضــور در
رختکــن بشــدت علیــه عباس اســماعیل
بیگی ،رئیس کانون هواداران باشگاهشــان
موضع گرفتند و او را مقصر اصلی حواشی
اهواز نامیدند .ماجرا از این قرار بود که وقتی
اتوبوس پرسپولیسیها به اهواز رسید ،چند
لیدرباحضوردرفرودگاهبهدنباللیدرهای
باشــگاه پرســپولیس بودنــد و مــدام فریاد
میزدند«کارتاندرتهرانراتالفیمیکنیم
و »...آنها اعتقاد داشــتند هفته گذشــته در
جریان بازی پرسپولیس و فوالد ،لیدرهای
پرسپولیسشعارهایقومیتیعلیهآنهاسر

داد ه و در آخر هم حسابی کتک خوردهاند.
اعضای پرســپولیس از همان زمانی که به
اهواز رسیدند ،متوجه اختالف شدید پیش
آمده بین لیدرهای تیمشــان بــا لیدرهای
اهوازیشدندوفهمیدندکهشرایطسختی
را در جریــان بــازی با اســتقالل خوزســتان
شروخواهندداشت.پسازحاشیههای
پی 
زیــادی کــه در جریان بــازی به وجــود آمد،
حســین ماهینــی در رختکــن از کــوره در
رفتــه و رئیــس کانــون هــواداران تیمش را
مقصر خیلــی از اتفاقــات پیرامون تیمش
دانســت .از جدایــی مهــدی طارمی گرفته
تــا نماندن فرشــاد احمدزاده و مشــکالتی
که بیــن برانکو و محســن مســلمان پیش
آمــد .او در توئیتــر خــود نوشــت 2« :امتیاز
حســاس امروز رو ،رئیس بیعرضه کانون

رقابتهــای بســکتبال ســه نفــره بانــوان غــرب آســیا در بیروت
پایتخت لبنان برگزار شــد و تیم ملی بانوان ایــران در فینال این
اخبـــــار رقابتهــا ســوریه را بــا نتیجــه  ۱۸بــر  15شکســت داد و به مقام
قهرمانی رسید .ایران با ترکیب تینا عیسائیان ،سعیده علی ،مژگان خدادادی،
معصومه اسماعیل زاده و با هدایت نیکا بیک لیک لی در این رقابتها شرکت
کرده بود .دختران بسکتبالیست در حالی به این موفقیت دست یافتند که سال
گذشته حسرت  38ساله آنها برای حضور در میادین بینالمللی به پایان رسید.

بــدون گل خاتمــه یابــد .البتــه حواشــی
دیدار تمامی نداشت و درگیریهای بین
هواداران دو تیم ،در پایان بازی هم ادامه
پیدا کــرد .مأموران در پایــان بازی تالش
زیادی کردند تا هواداران را از ورزشگاه دور
کنند اما درگیریهای زیادی اتفاق افتاد و
سنگهای زیادی هم پرتاب شد.

در پایان نظرسنجی سایت کمیته بینالمللی پارالمپیک ،مرتضی مهرزاد مرد
بلندقامت تیم ملی والیبال نشسته ایران ،موفق شد با اختالفی چشمگیر ،عنوان
برتریــن ورزشــکار معلول ماه جوالی جهــان را از آن خود کنــد .تیم ملی مردان
ایــران ،اخیــراً بــا قهرمانی در رقابتهــای جهانــی والیبالنشســته  ،۲۰۱۸مجوز
مســتقیم ورود به پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو را کســب کرد .پس از ساره جوانمردی
ملیپوش تیراندازی ،مرتضی مهرزاد دومین ورزشکار ایرانی است که به عنوان
بهترین ورزشکار در یکی از ماههای سال جاری میالدی ،انتخاب میشود.

قدوس به سوئد برمیگردد؟

در حالــی کــه خبر رســید ســامان قــدوس ،ســتاره ایرانی استرشــوندس رســماً
قراردادی را با باشــگاه هوئســکای اســپانیا امضا کرده تا برای این تیم در اللیگا،
تــوپ بزند ،انتشــار تصاویر امضــای قرارداد قــدوس ،صدای دنیــل کیندبرگ،
رئیــس باشــگاه استرشــوندس را درآورد و او ایــن انتقال را غیرقانونی دانســت.
کیندبرگ اعالم کرد« :قدوس باید به سوئد برگردد .من امضای هر گونه قرارداد
با باشگاه هوئسکا را رد میکنم چون هیچ رضایتی به این انتقال ندارم».

مسسونگون،فینالیستفوتسالباشگاههایآسیا

مس ســونگون ،نماینده ایران در فوتســال باشگاههای آســیا  2018در اندونزی
دیروز در مرحله نیمه نهایی این مســابقات با پیروزی  3-2برابر نفت الوســط
عراق به دیدار نهایی راه یافت تا فردا(یکشنبه) در این مرحله به میدان برود.

با برخورد به تیرک افقی دروازه به اوت رفت.
در دقیقه ،۷۸احسان الوانزاده به جای بشار
رسن و در دقیقه 90شایان مصلح جایگزین
سیامک نعمتی شــد اما این تغییرات برای
ســرخها حاصلی نداشــت .این بــازی که در
گرمای  43درجه اهواز برگزار شــد در نهایت
با تســاوی بدون گل به پایان رســید تا برانکو
و داریــوش یــزدی امتیازات را تقســیم کنند.
سرخپوشــان تهرانی پس از دو برد پیاپی ،در
اهواز امتیاز از دست دادند.
ëëحرکتجوانمردانهتبریزیها
روز پنجشــنبه قرار بود بازی ماشینســازی
(گسترش فوالد) و سپیدرود نیز برگزار شود
اما رشتیها که در تهران اردو زده بودند روز

درخواست ماهینی از گرشاسبی :رئیس کانون هواداران باشگاه اخراج شود
هواداران خودمون از تیم گرفت ».ماهینی
ازهمبازیانشمیخواهدهمهباهممتحد
شوند تا خاطیان از پرسپولیس کنار گذاشته
شــوند .اخبــار رختکــن از طریــق اطرافیان
تیم به حمیدرضا گرشاســبی میرسد و او
هم حاال قصــد دارد رئیس کانون هواداران
باشــگاهش را احضــار کــرده و حرفهــای
او را بشــنود .البتــه این اولین بار نیســت که
ماهینی علیه کانون هواداران پرســپولیس
موضعگیری تندی میکند .او فصل پیش
هم وقتــی مهدی طارمی تشــویق نشــد و
هواداران خواستار حضور منشا در زمین به
جای طارمی شدند ،در مصاحبهای اعالم
کرد که برخی لیدرها در تیمش از دشــمن
خطرناکترند اما این بار قضیه جدیتر از
همیشه است و خواسته ماهینی و برخی از

قهرمانی بسکتبال سه نفره بانوان در غرب آسیا

مهرزاد ،برترین ورزشکار معلول جهان درماه جوالی

سایت 90

حاشــیههای بازی اســتقالل
خوزســتان و پرســپولیس بــا
واکنش واکنشهایمختلفیازسوی
بازیکنان،مربیانومسئوالندوتیمهمراهشد.
گرشاسبی ،سرپرست باشــگاه پرسپولیس:
«در ایــن بازی که فوتبال انجام نشــد .همه
تالشمیکردندتافقطآسیبنبینند،چون
ســنگپرانیهای زیادی در ورزشگاه انجام
میشد.شرایطواقعاًناامنبود».
عبدالکاظم طالقانــی ،رئیس هیأت فوتبال
استان خوزستان« :عدهای فرصتطلب و
سودجو همیشه وجود دارند که میخواهند
بین تماشــاگران تیمها اختالف بیندازند تا
منجربهاغتشاششود».
سیدجالل حسینی ،کاپیتان پرسپولیس« :در
این بازی دائماًبه من فحاشی میکردند .من
منتظر تصمیم کمیته انضباطی در این باره
هستم .ناموسمان را از سر راه نیاوردهایم که
هرکسیهرچهدلشبخواهد،بگوید».
کمــال کامیابینیــا،هافبــک پرســپولیس:
«چیزی که مشخص است ،هواداران فوالد
در ایــن بــازی بــه ورزشــگاه آمــده بودنــد تا
انتقــام بگیرند .اگــر یکی از آن ســنگها به
بچههای ما میخورد ،چه کســی جوابگوی
خانوادههایشانبود؟»
ســلطانی،مدیرعاملاســتقالل خوزستان:
«بعــد از بــازی پرســپولیس و فــوالد،
فراخوانهایــی در فضای مجازی داده شــد
که عدهای برای این بازی به ورزشگاه بیایند
کــه اینها هیــچ کــدام به باشــگاه اســتقالل
خوزستانوهوادارانشارتباطینداشتند».
داریوشیزدی،سرمربیاستقاللخوزستان:
«هواداران ما ســنگ تمام گذاشتند و نشان
دادند که این تیم را دوست دارند!»
احمدآلنعمه،مدافعاســتقاللخوزســتان:
«اتفاقاتی رخ داد که در شأن هواداران اهوازی
نبود .اتفاقاتی در بــازی با فوالد رخ داده بود و
آنهامیخواستندامروزجبرانکنند».
ایمانمبعلی،کاپیتاناستقاللخوزستان«:تا
حدودیبههوادارانتیمحقمیدهمکهاین
کارها را انجام دهند چرا که در تهران اتفاقاتی
رخ داد که آنها را ناراحت کرده بود».

شــرایطی کــه ســبب شــد تــا حاشــیهها و
درگیریهای زیادی در این مســابقه رقم
بخــورد و ســرهایی شکســته شــود کــه در
نهایــت باعــث «سرشکســتگی» فوتبال
ایران شد.
ماجرا از شکســته شــدن شیشــه اتوبوس
پرسپولیســیها در ابتــدای ورود بــه اهواز
آغــاز شــد .حادثــهای که حســین خبیری
مشــاور سرپرســت باشــگاه پرســپولیس
آن را کامــاً اتفاقــی خواند و به اســتقبال
هوادارانی اشاره کرد که با خانوادههایشان
بــرای خوشــامدگویی به سرخپوشــان به
فــرودگاه آمــده بودند اما هر چــه بود این
اســتقبال بــا بدرقــهای بد همراه شــد! در
حالــی کــه اتوبــوس پرســپولیس قصــد
حضــور در ورزشــگاه غدیــر را داشــت،
بهدلیل ســنگ پرانی هواداران اســتقالل
خوزســتان ،مجبور به تغییر مســیر و این
موضــوع باعث شــد تا اتوبوس بــا تأخیر

وارد اســتادیوم محــل بــازی شــود .با این
حال ،سنگ پرانی و فحاشی همچنان در
ورزشــگاه غدیــر ادامه داشــت و در حالی
که همه چیز برای شــروع مســابقه آماده
بود ،بازیکنان پرسپولیس با پرتاب سنگ
از ســوی هواداران میزبان روبهرو شدند و
به نشــانه اعتراض کنار خط طولی زمین
تجمــع کردنــد و به صحبت با مســئوالن
برگزارکننده بازی پرداختند.
بازی در این شرایط آغاز شد اما هواداران
خشــمگین اهــوازی عــاوه بــر ســر دادن
شــعارهایی علیه تیــم میهمــان ،پرچم
پرسپولیس را آتش زدند و با پرتاب سنگ
به داخل زمین و ســکوهای پرسپولیسی،
ســعی داشــتند پاســخ حواشــی به وجود
آماده در فضــای مجازی را بدهند .در اثر
این خشــونتها که باعث ملتهب شدن
شــدید ســکوها شــده بــود ،چنــد هــوادار
مصــدوم و بــا آمبوالنس به بیمارســتان

منتقــل شــدند .بــر اســاس اخبــاری کــه
رســانهها منتشــر کردنــد بیــن دو نیمــه
درگیری روی سکوها شدت گرفت و سر 3
پرسپولیسی و  2استقاللی بهدلیل سنگ
پرانــی تماشــاگران هــر دو تیــم شکســته
شــد .ضمن اینکــه در خــال درگیریها،
پیراهــن یک هــوادار خردســال هــم پاره
شــد و از تنش در آمد! در این بین ،برخی
از خوزســتانیها هــم قصــد میانجیگری
داشــتند اما فایدهای نداشت و حتی بین
یگان ویژه و تماشاگران معترض درگیری
بــه وجود آمد و چند نفر از نیروهای یگان
ویــژه نیز بــا مصدومیــت مواجه شــدند!
درگیــری روی ســکوها در نهایــت تأثیــر
خــود را در داخــل زمیــن هــم گذاشــت و
دقایــق پایانی دیــدار دو تیم ،بــا درگیری
بیــن بازیکنان پیش رفــت .علی علیپور،
مهاجــم پرســپولیس در ضدحملــ ه بــا
تکل خشن و خطرناک میثم شاه مکوند

تسنیم

شبی که فوتبال «سرشکسته» شد!

وزیر ورزش و جوانان ســفری دو روزه به اســتان خراســان رضوی داشت.
مســعود ســلطانیفر در حاشــیه افتتــاح دو مجموعه ورزشــی فــاز دوم
بازتــاب موجهای آبی و خانه کاراته در استان خراسان رضوی ،گفت« :هم اکنون
در بخشهای مختلف ورزشی ،پروژههای نیمه کاره بسیاری از حدود 10-15سال گذشته
وجــود دارد بــا این وجود با برنامهریزیهای دقیق انجام شــده امیدواریــم تا پایان دولت
دوازدهــم این پروژههای تأثیرگــذار در ورزش را به بهرهبرداری برســانیم .مهمترین این
پروژهها اســتادیومهای  ۵تا  ۱۵هزار نفره بوده که در نقاط مختلف کشــور اجرا میشــود و
همچنین سه پیست دوچرخهسواری که در سال جاری دو تا از این پیستها افتتاح خواهد
شد.چندیناستخرسرپوشیده،حدود۱۰سالن۶هزارنفرهسرپوشیدهدرشهرهایمختلف
کشور هم وجود دارند که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم این پروژهها تکمیل شود ».وی
درخصوص تیمهای اعزامی به بازیهای آســیایی عنوان کرد« :خوشــبختانه حدود یک
سوم از تیم اعزامی ایران را بانوان تشکیل میدهند که به نسبت دوره گذشته تعداد بانوان
دو برابر افزایش یافته است .در بازیهای آسیایی ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی حدود۴۰
مدال توسط بانوان کسب شد ه که از این تعداد ۳۰،مدال از سال ۲۰۱۲تاکنون بوده و از این
جهت میتوان گفت دهه اخیر عصر طالیی و خیزش ورزش بانوان است».

دیگر بازیکنان پرسپولیس ،برکناری رئیس
کانون هواداران تیمشــان است .گرشاسبی
درباره اینکه به نظر میرســد پرســپولیس
اســیر چنددســتگیها شــده ،گفــت« :این
طور نیســت .بــه هرحال از این طــرف و آن
طــرف روی پرســپولیس فشــار میآورند و
میخواهند ما را بــا چالش روبهرو کنند اما
مــا مراقب هســتیم و اجــازه ایــن اتفاقات
را نمیدهیــم .شــنبه (امروز) جلســهای با
مسئولکانونهوادارانبرگزارخواهمکردتا
همهچیزمشخصشود».
در ایــن شــرایط ،اســماعیل بیگــی گفــت:
«اینکه ریشــه این ماجــرا را در بازی با فوالد
میدانند ،به هیچ عنوان درســت نیســت.
در آن بازی ما بخوبی از هواداران و بازیکنان
حریف اســتقبال کردیم .در پایان بازی هم

چهارشنبه کارت بازی بازیکنان و کادر فنی
اینتیمدرهتل ُبستانتهرانبهدلیلعدم
تسویهحســاب گرو نگه داشته شــد! کاروان
ســپیدرود پس از معطلی چند ســاعته در
هتــل ،با اتوبــوس راهی تبریز شــد و حدود
ساعت 3بامدادپنجشنبهبهمقصدرسید.
اینموضوعباعثخستگیشدیدبازیکنان
ســپیدرود شده بود و در این میان هوشنگ
نصیــرزاده مدیرعامل گســترش فــوالد ،با
خداداد عزیزی تماس میگیرند که نگران
نباشــند و بازی را به تعویــق میاندازند .در
این شرایط ،با درخواست باشگاه سپیدرود
و موافقت سازمان لیگ و باشگاه گسترش
فوالد بازی به جمعه (دیروز) موکول شد.

هوادارانآنهاازنتیجهناراضیبودندکهاین
مســأله به درگیری کوچکی بین طرفداران
ما و آنها انجامید .در نهایت با میانجیگری
خودمان قائله خاتمه یافت .رئیس کانون
هــواداران فــوالد هــم حــی و حاضر اســت
و بابــت همــکاری ما تشــکر کردنــد و هیچ
دعوای قومیتی و ...هم در میان نبود».
او درخصوص اینکه آیا توهینی به هواداران
عرب زبان اهوازی شــده ،پاســخ داد« :این
موضوع شــیطنت اســت .هیچ فیلمی در
این زمینه وجود ندارد که ما این کار را کرده
باشــیم .بشــار رســن بازیکن تیم مــا عرب
است و ما بهترین حمایت را از او داشتهایم
و ایــن بحث عــرب و عجــم واقعاً عجیب
و باورنکردنــی اســت و هیــچ گاه توهیــن
نداشت هایم».

پورعلی گنجی برای عقد قرارداد با ترابزون آمد

روزنامه ورزشی فوتو ماچ ترکیه با تیتر «مرتضی آمد» از ورود مرتضی پورعلی گنجی،
مدافع ملیپوش فوتبال ایران به ترکیه به قصد عقد قرارداد با ترابزون اســپور خبر
داد .ترابزون دو ایرانی دیگر (وحید امیری و سیدمجید حسینی) را نیز در هفتههای
اخیر جذب خود کرده است .پورعلی گنجی پس از ورود به استانبول و جلسهای که با
سران ترابزون داشت ،گفت هیچ مشکلی برای آغاز عضویت رسمیاش در این تیم
ندارد ولی هنوز به قدری زمان برای رفع ابهامهای کنونیاش محتاج است.

بازگشتعزتاللهیبهروستوف

سعید عزتاللهی ،هافبک ایرانی روستوف در آستانه بسته شدن پنجره نقل و
انتقاالتی تابستان اروپا به این تیم روسی بازگشت و روزهای پنجشنبه و جمعه
کنار ســایر نفــرات این تیم تمرین کرد .وی در دو فصــل قبلی به عنوان بازیکن
قرضی برای تیمهای آنژی ماخاچکاال و آمکار به میدان آمده بود.

آزمون بازمیگردد ،خانزاده یک ماه غایب است

مصدومیت ســردار آزمون ،مهاجــم روبین کازان که در هفته دوم لیگ روســیه حادث
شده بود ،برطرف گشت و وی آماده حضور در هفته سوم و دیدار با زنیت است .در نقطه
مقابل ،محمدرضا خانزاده مدافع جدید االهلی قطر به ســبب مصدومیتی جدی در
هفته اول از فصل جدید لیگ این کشور به مدت یک ماه از میادین دور خواهد ماند.

رد نامه تیام و عجمان توسط استقالل

مامه تیام و باشــگاه عجمان در نامهای به باشــگاه استقالل تهران ،درخواست
کرده بودند تا ( ITCمجوز بازی بینالملل) این بازیکن صادر شــود ولی آبیها
این نامه را ریجکت کردند .خطیر ،معاون ورزشــی اســتقالل در این باره گفت:
بله نامه به دست ما رسید و ما آن را رد کردیم .از این به بعد پرونده در مجاری
قانونی آن و به واقع در فیفا پیگیری خواهد شد.

کاوه رضایی تا  2022در شارلروا

کاوه رضایی که فصل گذشــته  16گل برای شــارلروا به ثمر رســاند ،به پاس این
درخشــش ،قراردادش به مدت چهار سال دیگر تمدید و ابقایش تا سال 2022
در این باشگاه بلژیکی محقق شد.

مصاف جهانبخش و یارانش با واتفورد

هفته نخســت از فصــل  2018-2019لیگ برتر فوتبال انگلیس که از دیشــب با
بازی منچســتریونایتد با لسترسیتی شــروع شد ،امشــب با انجام  6دیدار دیگر
ادامه مییابد و در یکی از آنها برایتون هم که علیرضا جهانبخش را اســتخدام
کرده است ،روبهروی واتفورد صفآرایی میکند.

