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بدترین معامله تاریخ فوتبال
در ایتالیا می گویند که پیوستن رونالدو به یوونتوس ،انتقال
قرن بوده اما تنها یک هفته بعد ،آنهــا باید با حقیقتی تلخ کنار
بیایند.
کریستیانو رونالدو پس از  9سال درخشان و باشکوه در رئال
مادرید از این تیم جدا و راهی یوونتوس شد .از نگاه من ،این یکی
از بدترین معامله های تاریخ فوتبال بود .انتقالی که در آن ،همه
طرف های ماجرا شکست خوردند .زمان این را ثابت خواهد کرد.
از رئال مادرید شــروع می کنیم :رئالی ها بازیکنی را از دست
دادند که فصلی  50گل می زد و بار دیگر فرصت یک خداحافظی
اخبار کوتاه

جباری از فوتبال خداحافظی کرد

در خور و شان یک اسطوره را از دست دادند .همانطور که پیش از
این در مورد رائول و کاسیاس شاهدش بودیم ،رونالدو نیز رئال را
با یک بیانیه و بدون مراسمی خاص ترک کرد.
این بار شــاهد خداحافظی یک بازیکن دست پرورده باشگاه
نبودیم .کســی رئال را ترک می کرد که همراه با دی اســتفانو،
بزرگترین بازیکن تاریخ باشــگاه است .فوق ستاره ای که با ثبت
 451گل 4 ،تــوپ طال و  4قهرمانــی چمپیونزلیگ به  9فصل
درخشان خود پایان بخشــید .بازیکنی که احتماال رئال دیگر
مشابهش را پیدا نخواهد کرد.
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رئال شاید یک ،دو ،سه و حتی چهار بازیکن بزرگ را به جای
وی جذب کنــد ،بدون اینکه حتی یکی بتوانــد  9فصل پیاپی
 50گل به ثمر برساند .مسئوالن رئال باید با خود تعمق کنند و
ببینند که چرا بازیکنی مثل رونالدو باید به این شکل جدا شود.
دریافت  100میلیون یورو برای بازیکنی  33ساله(به زودی 34
ساله) ،رقم خارق العاده ای است اما در مورد رونالدو صحبت می
کنیم ،افسانه ای که قیمت ندارد.
رونالدو از رئال رفت چرا که از دست «فلورنتینو پرز» عصبانی
بود .او احساس می کرد که در باشگاه دیگر عالقه ای به وی ندارند
و اینکه دســتمزدش منصفانه نیست .او به خاطر قضیه مالیاتی
نیز حمایت باشــگاه را احســاس نکرد و به همه این دالیل ،به
درهای خروجی باشگاه نزدیک و نزدیک تر شد و سرانجام رئال

را ترک کرد.
در یوونتوس ،رونالدو هرگز نخواهد توانســت  50گل در یک
فصل به ثمر برساند .او دیگر در دیداری با یک میلیارد مخاطب
حاضر نخواهد شــد(ال کالســیکو) .او آفتاب مادریــد را نیز با
سرمای تورین عوض کرده و واضح است که در فوتبالش نیز یک
قدم به عقب برداشته است.
رونالدو باید در این تعمق کند که چرا باشگاه اجازه داد انتقال
او تنها با رقــم  100میلیون یورو رقم بخــورد! اینکه چرا هیچ
هواداری بیرون درهــای برنابئو برای مخالفت با انتقالش حاضر
نشد .اینکه چرا هواداران رئال ،عاشــق مودریچ هستند و نه او.
واقعیت این است که آنها فقط عاشــق گل های رونالدو بودند و
نه خودش.

سید جالل:

کاپیتانتیمفوتبالپرسپولیسمیگویدبرخیهابا
صحبتهایی که مطرح میکنند میخواهند هواداران
این تیم را فریب دهند.
سیدجالل حسینی دربارهی اردوی پرسپولیس در
کشور کرواســی و همین طور شرایط این تیم در لیگ
هجدهم بــه صحبت پرداخت .کاپیتــان تیم فوتبال
پرسپولیس در این گفتوگو به هواداران هشدار داد که
فریب کسانی که میخواهند به پرسپولیس صدمه وارد
کنند را نخورند و از آنها خواســت در طول فصل از این
تیم بیشتر حمایت کنند .البته حسینی گریزی هم به
سوال خیلی خوبی پرسیدید ،من می خواستم در
دیدار تیمش برابر الدحیل قطر در مرحله یک چهارم
ت این تیم قویتر از مورد این موضوع خیلی شــفاف صحبت کنم .گاهی
نهایی لیگ قهرمانان آسیا زد و گف 
اوقات حرفهایی می شنویم که من احساس میکنم
تی مملی قطر خواهد بود.
لو
در ادام ه گفتوگوی خبرنگار ایسنا را با سید جالل برخــی میخواهند با ما شــوخی کنند .انــگار نق 
انتقاالت شوخی است .واقعا نمیدانم چه واژهای را در
حسینیرامیخوانید:
همه ساله پرسپولیس اردوهای پیش فصل مورد این افراد به کار ببرم .ما ســه تا از بهترین نفرات
تبهنظر تیم را از دست دادهایم و در مقابل نتوانستیم بازیکنی
سنگینیرابرگزارمیکندکهشایدسخ 
برسداماهمیناردوهاباعثآمادگیتیمدرطول در اختیار بگیریم .نیم فصل اول امســال سختترین
فصل فوتبالی بازیکنان ما اســت .برخــی میآیند و
فصلمیشود.
ل و انتقاالت این گونه شــد و پرسپولیس
دقیقاهمینطوراست.شرایطبدنسازیوتمریناتی میگویند نق 
تیم همیشه ســخت بوده و ما هم باید سخت تمرین فالن کار را کرد اما کسی نمیگوید ما سه نفر از بهترین
ل حاضر شــرایط ســختی داریم و بازیکنانمان را از دســت دادهایم و اصال شرایط خوبی
کنیم ،اما ما در حا 
متاسفانه بازیکنانی از جمع ما جدا شدند و نتوانستیم نداریم .قرار است لیگ را همین گونه آغاز کنیم .ما در
بازیکنان جایگزین را بگیریم .همیــن موضوع کار را مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تیمی
سخت کرده اســت .تالش میکنیم شرایط سخت را بازی داریم که از نظر مــن از تی مملی قطر هم قویتر
پشت سر بگذاریم و وقتی به ایران برگشتیم وضعیت است .حال این را هم در نظر داشته باشید که بازیکنانی
از ما جدا شدهاند و نفراتی به این تیماضافه نشده است.
خوبی در لیگ داشته باشیم.
در اردو کرواسی بازیهای دوستانه انجام از نیم فصل ســال قبل هیچ بازیکنی به پرســپولیس
دادهاید که شکست سنگینی هم در این بازیها اضافه نشده است .کسانی که برخی مباحث را مطرح
دیده میشــود .چقدر این نتایج در عملکرد میکنند ،میخواهند مردم را فریب دهند .ما در حال
حاضر سختترین شرایط را داریم .برانکو در همین
تیمتانتاثیرخواهدگذاشت؟
بدنها تحت فشار اســت و بازیهای دوستانه هم بازیهای دوستانه بازیکنانی  17و  18ساله را
برای آمادگی هر چ ه بیشــتر برگزار میشود .در نظر بازی میدهد که همینها قرار اســت در
داشته باشید ما امسال سال سختی را پیش رو داریم و لیگبرایپرسپولیسبازیکنند.
شــاید مصدومیــت و
جوانان زیادی در اختیار داریم که میخواهند خودشان
را نشان دهند .آنها باید در این بازیهای دوستانه آماده محرومیت هم گریبان برخی
از بازیکنــان را بگیرد که
شوند و تجربه کسب کنند .برانکو هم
قاعدتا کار را سختتر
شرایط خوبی را برای تیم ایجاد
کرده و سعی دارد در بازیهای
دوســتانه بیشــتر از جوانان
اســتفاده کند و تجربه کسب
کنند .من فکر میکنم که نتایج
در ایــن بازیهای دوســتانه زیاد اهمیتی
ندارد ،چرا که کادرفنی هــم میخواهد بیش از پیش
بازیکنانی را در بازی استفاده کند که تجربه پیدا کنند .میکند.
بله.دقیقا همین طور اســت .االن خود من با
ل و انتقاالت پرســپولیس به
در فصل نق 
خاطر محرومیــت نمیتواند بازیکنی را جذب مصدومیت جزئی مواجه هســتم ،شجاع خلیل
کند .همین موضوع در آغاز فصل مشــکالت زاده هم هشت روز است که تمرین نکرده است.
زیادی برای تیمتــان ایجاد خواهد کرد ،نگران اگر این گونه باشــد که کارمان خیلی سختتر
میشود .من نگران این هستم که با این شرایط
اینمسالهنیستید؟

شرایط خوبی نداریم
Pهواداران فریب خیلی حرفها را نخورد

بازیکن فصل گذشته استقالل از دنیای فوتبال
خداحافظیکرد.
ب ه گزارشایســنا ،مجتبی جباری ،بازیکن با
ســابقه فوتبال ایران که در تیمهای اســتقالل و
سپاهان بازیهای درخشــانی از خود به نمایش
گذاشــت در لیــگ هفدهم یک فصل نــاکام در
اســتقالل داشــت که در نهایت منجر به شکایت
این بازیکن از آبیپوشــان پایتخت شد .مجتبی
جباری در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیتش در
فصل هجدهم لیگ برتــر ،اظهار کرد :من تصمیم
به خداحافظی از فوتبال گرفتهام .االن به شرایطی
رســیدهام که دیگر امکان ادامــ ه فوتبالم وجود
نداشــت .او درباره علت خداحافظیاش از میادین
حرفهای گفــت :دلیل خداحافظی مــن این بود
که دیگر شــرایط بازی کردن در استقالل وجود
نداشــت و به همین دلیل من انگیزهای برای ادامه
فوتبال نداشتم .بازیکن پیشین تی مملی در پایان
در پاسخ به این ســوال که چه برنامهای برای پس
از خداحافظیاش از میادین حرفهای دارد ،گفت:
احتماال در کالسهای مربیگری شرکت کنم تا در
آینده وارد این حرفه شوم.

جهانبخش در راه «سوسیداد»

نشریه معتبر چاپ بارسلونا خبر از عالقه باشگاه
سوسیداد به علی رضا جهانبخش ،ستاره تیم ملی
کشورمانداد.
تیم اول شهر سن سباستین ،برای فصل بعد به
دنبال تقویت خود به خصوص در فاز حمله اســت
و در نظر دارد تــا یک وینگر باکیفیت را به خدمت
بگیرد .کار انتقال میکل مرینو در حال نهایی شدن
است اما این باشــگاه به یک بازیکن با خصوصیات
تهاجمی دیگر نیز نیاز دارد ،بازیکنی که اسپانیایی
نخواهد بود و هزینه باالیی نیز برای این تیم خواهد
داشــت .اولی ماکسیمیلیانو مسا ،ســتاره جوان
ایندیپندینته آرژانتین اســت که در جام جهانی
نیز برای آلبی سلسته به میدان رفت و مورد اعتماد
سمپائولیقرارداشتودومیعلیرضاجهانبخش،
ســتاره تیم ملی ایران و باشــگاه الکمار که فصل
گذشته با ثبت  21گل در  33بازی ،آقای گل لیگ
هلندشد.

سپاهان فعال مذاکره ای با
چپاروف نداشته است

مدیرعامل باشگاه سپاهان به جذب جپاروف از
استقالل واکنش نشان داد.
مســعود تابش در خصوص اینکه علی کریمی
هافبک فصل گذشــته تیم فوتبال ســپاهان در
آستانه جدایی از این تیم قراردارد و شنیده میشود
که با اســتقالل مذاکراتی را داشته ،اظهارداشت:
کریمی با قلعهنویی صحبت کرده بود و این مربی
هم به باشــگاه آمد و گفت که کریمی می خواهد
جدا شــود .این بازیکن دیگر قراردادی با سپاهان
ندارد و بازیکن آزاد محســوب میشود .از همین
رو او مختار اســت هر تصمیمی برای آینده خود
بگیرد .اینکه اســتقالل با او مذاکرهای داشــته یا
خیر را نمیدانم ولی اگر بخواهد بماند با او تمدید
میکنیم .وی در خصوص اینکه شــنیده میشود
این باشــگاه مذاکراتی را با سرور جپاروف داشته،
خاطرنشان کرد :ما طبق درخواست کادرفنی قصد
داریم یک هافبک بازیساز جذب کنیم و در همین
راستا هم مذاکراتی با چند گزینه خارجی داشتیم.
باشگاه سپاهان فعال مذاکرهای با جپاروف نداشته
اما اگــر کادرفنی به ما اعالم کنــد که این بازیکن
را میخواهد برای جــذب او اقدام میکنیم .ما در
حــال حاضر با  2گزینه خارجــی در حال مذاکره
هســتیم تا در نهایت یکی از آنهــا را جذب کنیم.
البته در این خصوص به توافقات اولیهای هم دست
پیداکردیم.

ســخت برخی بیایند و مردم را فریب دهند و بگویند
کار ما آسان اســت .االن همه تیمها تقویت شدهاند و
پرسپولیسازنیمفصلسالقبلهیچبازیکنینگرفته
اســت .حال این مسائلی که مطرح میشود چیست؟
ل حاضر شــش ـ هفت بازیکن جذب
هر تیمی در حا 
میکنند و راحت هستند و ما نمیتوانیم کاری انجام
دهیم.
خطاب به هــواداران چه صحبتی در این
زمینهدارید؟
من از هــواداران میخواهم
فریب خیلی از حرفها
را نخورند .حرفهایی
کــه زده میشــود
دروغ اســت .از ماه
آینده فشارها روی
پرســپولیس دو
چندان میشــود،
چرا که میدانند االن
بهترین زمــان برای
ضربــه زدن به

پرسپولیس است .امیدوارم مردم و هواداران نسبت به
این مساله آگاه باشند .اگر نیم فصل اول به پایان برسد
با آغاز نیم فصــل دوم ،زمانی که بازیکنان جدید به ما
اضافه شــوند باز هم شرایطمان سختتر خواهد شد،
چون کار برای آنها هم سخت است .بازیکنانی از جمع
ما شدهاند و دو بازیکن دیگر هم تکلیفشان مشخص
نیست.
به دیدار برابر الدحیل اشاره کردید ،شاید
این بازی ســختترین دیدار شما در نیم فصل
نخستباشد؟
همان طور که گفتم الدحیل از تی مملی فوتبال قطر
قویتر اســت .این مساله به شما هم ثابت خواهد شد.
این همان تیمی است که به العین هشت گل زده است
و در مرحله گروهی همه تیمها را شکست داده است.
در این شرایط که پرسپولیس محروم است
خیلی از تیمها همچون استقالل ،ذوب آهن و
همین طور ســپاهان تیم خوبی را برای فصل
جدید آماده کردهاند ،نظرتــان در این مورد
چیست؟
ایــن تیمها خودشــان را برای فصل جدیــد آماده
میکنند و ما نمیتوانیم بازیکن بگیریم و در سختترین
شــرایط کار میکنیم و باید در این شــرایط کار را ادامه
دهیم .در طول فصل هم قاعدتا مصدومیت و محرومیت
نیز خواهیم داشت .خواهشــم از هواداران این است که
فریب کســی را نخورند .آنهایی که محســن ربیعخواه
و حســین ماهینی را اذیت میکردند ،بــرای این روزها
آماده بودند که به پرسپولیس لطمه بزنند و سعی کنند
بازیکنان را تحت فشار قرار دهند .به خاطر همین فشارها
محســن ربیع خواه را از دســت دادیم و در حا ل حاضر
حسین ماهینی نیز شرایط ســختی دارد .برخی با این
وضعیتچشمشانرابهرویمشکالتمیبندندوخیلی
از مسائل را نمی بینند .خدای نکرده اگر چند بازیکن تیم
ما در حا ل حاضر مصدوم یا محروم شــوند اتفاقات بدی
برای پرسپولیس می افتد .من میخواهم به این مسائل
توجه شود و همه مسائل را بدانند .در حا ل حاضر تنها
کسانی که پشت سر تیم هســتند همین هواداران
هستند که واقعا در ســختترین شرایط از تیم ما
حمایت میکنند .ما بزرگترین سرمایه را داریم
اماکسانیدراینمیانهستندکهمیخواهند
همین هواداران را فریب دهند.
در این میان شــاید مقصر
لو
اصلی بســته شــدن نق 
انتقاالت پرسپولیس بدون هیچ
عذرخواهی به زندگی خود ادامه
میدهد.
متاسفانه همین طور است .متاسفانه قانونی وجود
ندارد که افراد مســئولیت خود را بپذیرند .شــما می
توانید هر کاری را انجام دهید و بدون هیچ مشــکل و
عذرخواهی به زندگی شخصیتان ادام ه دهید .این جا
فقطبازیکنومربیمقصرهستند.

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال
15روز تا آغاز لیگ برتر باقی مانده اســت
و باشــگاهها ،برای تقویت خود مشغول انجام
مذاکره و بســتن قرارداد با بازیکنان مختلف
هستند.
به گزارش ایسنا ،فصل نقل و انتقاالت لیگ
برتر فوتبال ایران زیر سایه جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه جریان دارد و در روزهایی که تب و تاب
فوتبال ،جهان را فراگرفته ،باشگاههای لیگ
برتری ایران مشغول جذب بازیکنان مد نظر
خودهستند.
پرسپولیس
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر تا این جای
کار از رقیب تهرانی خود ،به علت محرومیت در
نقل و انتقاالت ،بازیکنان کمتری جذب کرده
اما در حال حاضر با مهدی شــریفی مهاجم
فصل پیش ســپاهان ،مهدی شیری مدافع
راست پیشین پیکان و سعید کریمی ،مهاجم
تیم ملی امید ایران به توافق رسیده است .امید
عالیشاه ،هافبک فصل گذشته تراکتور سازی،
که فصل گذشته به صورت قرضی به این تیم
پیوسته بود در این فصل ،به جمع قرمز پوشان
بازمیگردد .سروش رفیعی هافبک تیم الخور
قطر ،با قراردای یک سال و نیمه با این تیم به
توافق رســید .مهدی ترابی هم در نیم فصل
دوم به قرمز پوشــان پایتخــت اظافه خواهد
شد .محسن مسلمان ،صادق محرمی و فرشاد
احمدزاده بازیکنان سابق این تیم هستند که
در فصل آینده در پرسپولیس نخواهند بود.
ذوبآهن
هــادی محمدی و محســن مســلمان
بازیکنانی هســتند که در فصــل جدید به
ذوب آهــن بازمیگردند و به همراه مســعود
ابراهیمزاده ،بازیکن فصل پیش صنعت نفت
آبادان و مســعود حســنزاده مهاجم سابق

سپاهان ،شاگرد امید نمازی خواهند شد .ادی
گابریل هرنانــدز مهاجم تیم ملی هندوراس،
تنها خرید خارجی ذوبیها ،تــا اینجای کار
است .نایب قهرمان فصل  ۹۷-۹۶لیگ برتر،
این فصل بــا هدایت ســرمربی جدید خود
امیدوار است روند قابل قبول خود در در فصل
پیش را ادامه دهد.
استقالل
شــاگردان شــفر ،که فصل پیــش نایب
قهرمانی لیــگ برتر را از دســت دادند ،خود
را بــرای حضور پر قــدرت در لیگ قهرمانان
میکنند .استقالل کار خود را با خرید مرتضی
آقاخان ،مهاجم فصل پیش پیکان آغاز کرد.
الهیار صیادمنــش مهاجم تیم ملی نوجوانان
ایران ،با قــراردادی پنج ســاله ،به جمع آبی
پوشان اظافه خواهد شد .این تیم همچنین از
تیم پیکان ،امیر حسین اسماعیل زاده ،مدافع
چپ تیم ملی فوتبال امید را به خدمت گرفت.
آبیهای تهران برای تقویت بیشتر خط دفاع
خود با بازیکنانی چون ،محمد دانشگر ،میثم
تیموری و امید ســامکن هم قرارداد بستند.
بهنام برزای ،امید ابراهیمی ،علی قربانی ،جابر
انصاری و امید نورافکن بازیکنان خروجی این
تیمهستند.
سایپا
تیم علی دایی که ســال گذشــته ،فصل
خوبی را پشت سر گذاشــت و با  ۵۴امتیاز در
رده چهارم ایســتاد ،توانسته تا این جای کار،
رحیــم زهیوی و عبد اهلل ناصــری را از پارس
جنوبی جم ،محمد امیــن حاجمحمدی را از
پدیده و معین عباسیان را از خونه به خونه بابل
به خدمت بگیرد .مهدی ترابی تا نیم فصل اول
در سایپا خواهد ماند و سپس به پرسپولیس
منتقل میشــود .علی قلی زاده ،این فصل در

جمع نارنجی پوشــان نخواهد بــود و در تیم
شــارلروا بلژیک توپ خواهد زد و محمدرضا
اخباری هم احتمال ماندنش در این تیم بسیار
کم است.
پارس جنوبی جم
تیم پارس جنوبی جم ،که فصل گذشــته
اولین حضور خود را در لیگ تجربه کرد ،برای
شــروع این فصل توانست با رحمان احمدی،
دروازبان فصل پیش پیکان و محمد ستاری،
مدافع فصل قبــل تیم ذوب آهــن به توافق
برسد .همچنین این تیم بوشهری از شهرداری
ماهشــر دسته یکی ،ســه بازیکن به نامهای
فرشیدپاداش،میالدشیخسلیمانیوپویازارع
را به خدمت گرفت .محســن فروزان و محمد
طیبیازخروجیهایمهماینتیمهستند.
پیکان
پیکان که فصل گذشته را با  ۴۵امتیاز در
جایگاه ششم به پایان رساند ،برای فصل پیش
رو محد قاضی ،عیسی آل کثیر و مگنو باتیستا
را به خدمت گرفتــه و از بازیکنان جوان تازه
واردی چون ،سعید واسعی ،علی شهسواری و
مهدیامینیاستفادهخواهدکرد.
فوالد خوزستان
فوالدیها که فصل پیش ،با کســب رتبه
هفتم عملکرد بدی نداشتند ،فصل آینده را با
حضور دوباره لوسیانو پریرا پیش خواهند برد.
شاهینشفیعی،هافبکفصلگذشتهاکسین
البرز و میثــم دورقی ،کاپیتــان فصل پیش
استقالل خوزستان ،بازیکنانی هستند که در
فصل پیشرو شاگردان سیروس پور موسوی
خواهندشد.
صنعت نفت آبادان
بهنام برزای و شــهاب گردان ،خریدهای
جدید صنعت نفت آبــادان در فصل ۹۸-۹۷

هستند و لوســیانو پریرا هم احتماال در این
فصل در صنعت نفت حضور نخواهد داشــت
و به فوالد میپیوندد .طالییپوشان که فصل
گذشته با هدایت فراز کمالوند پیش رفتند و
با  ۴۰امتیاز در رده هشــتم به کار خود پایان
دادند ،با سرمربی پرتغالی جدید خود ،پائولو
سرجیوبنتوبریتوبهروزهایآیندهامیدوارند.
تراکتورسازی
تراکتور سازی تبریز برای فراموش کردن
فصل پیش نه چندان خوب خود در لیگ برتر،
این فصل علیرضا تقیزاده و علی عبد اهللزاده
جوان ،به همراه محمد طیبی و محسن فروزان
با تجربه را به خدمت گرفته اســت .تراکتور
ســازان ،مهدی کیانی ،بازیکن سرشناس و
قدیمی خود را بــه همراه محمد ایران پوریان
به سپاهان داده است .مهدی کیانی بعد از ۱۰
ســال حضور در تبریز ،در تیم اصفهانی توپ
خواهد زد.
پدیده
پدیده فصل پیش را در جایگاه یازدهم به
پایان رســاند و این فصل با هدایت یحیی گل
محمدی ،تا این جای کار تنها مسعود ریگی،
هافبک سابق بادران تهران و یونس شاکری،
مهاجم سابق سیاه جامگان را به خدمت گرفته
است .محمد قاضی و شهاب گردان از این تیم
جداشدهاند.
سپیدرود رشت
این تیــم گیالنی که فصل گذشــته را با
حاشیه های زیادی پشت ســر گذاشت و در
اولین فصل حضورش ،با  ۳۰امتیاز در جایگاه
ســیزدهم به کار خــود پایــان داد ،در حال
حاضر بــرای فصل آینده ،یعقــوب کریمی و
ایوب کالنتــری را در اختیار دارد و همینطور
با علیرضا عزت کرامت ،کاپیتان ســابق نفت

تهران به توافق نهایی رسیده است.
سپاهان
تیمسپاهاناصفهانکهفصلکابوسواری
را گذراند ،قرار است با هدایت امیر قلعه نویی
در فصل جدید ،و جذب بازیکنان سرشناسی
چون مهدی کیانی ،سجادشهباززاده و خالد
شفیعی،اتفاقاتتلخفصلپیشراجبرانکند.
مهدی شــریفی و علی کریمی هم در فصل
آینده این تیم را همراهی نخواهند کرد.
نساجی مازندران
نساجی مازندران ،تیم تازه وارد لیگ برتر،
برای اولین حضور خود در لیگ برتر ،با حامد
لک به توافق رسیده و در تالش است که علی
قربانی و میالد زکیپور را برای تقویت بیشتر
تیم به خدمت بگیرد .شاگردان جواد نکونام،
فصل گذشته را در لیگ آزادگان با ۶۴امتیاز در
جایگاه دوم پایان دادند و جواز حضور در لیگ
برتر را به دست آوردند.
نفتمسجدسلیمان
نفت مسجد سلیمان هم که دوباره به لیگ
برتر بازگشته ،تا این جای کار ،میالد فراهانی
دروازهبــان نفت تهران و موســی کولیبالی،
مدافع آفریقایی فصل گذشــته اســتقالل
خوزســتان را به تیم خود ملحق کرده است.
طالییپوشان خوزستانی فصل پیش در لیگ
آزادگان ،با اختالفی بســیار کم نسبت به تیم
دوم ،قهرمانی این لیگ را به دســت آوردند و
موفق بــه حضور دوباره در لیــگ برتر خلیج
فارسشدند.
گسترش فوالد و استقالل خوزستان هم
تیمهایی هستند که تا این جای کار با بازیکن
خاصی به توافق نرســیدهاند و در حال حاضر
بازیکنورودیندارند.
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چشمی هم رفتنی شد؟

این روزها شــایعات زیادی پیرامون جدایی
روزبه چشمی از استقالل مطرح میشود اما این
جدایی کمی بعید به نظر میرسد.
طی یکی دو روز گذشته عکسی در صفحات
مجــازی از روزبه چشــمی در صفحات مجازی
دست به دست میشــود که این بازیکن در قطر
حضور دارد ،از طرفی به گفته مسئوالن باشگاه
االهلی قطر آنها به دنبال جذب یک بازیکن ایرانی
دیگر هســتند که همین موضوع شایعه حضور
چشمی در این تیم را افزایش داده است اما اینکه
چشــمی چگونه میتواند از استقالل جدا شود
سوالی اســت که برای طرفداران این تیم ایجاد
شده است.
چشمی یک ســال دیگر با استقالل (یعنی تا
پایان فصل هجدهم) قــرارداد دارد ضمن آنکه
بندی در قرارداد ایــن بازیکن وجود دارد که اگر
چشمی بخواهد از استقالل جدا شود باید 400
هزار دالر یعنی با رقم ارز فعلی حدود  3میلیارد
تومان به باشگاه پرداخت کند.
با این شرایط چشمی باید خود را به کلینیک
باشگاه استقالل معرفی کند که هر چه سریعتر
روند درمانش آغاز شود یا اینکه تکلیفش با این
باشگاه برای فصل آینده مشخص شود.
منهای فوتبال

دونده ایرانی
به نیمه نهایی نرسید

دونده ســرعتی ایــران در مــاده  ۴۰۰متر
رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در رده پنجم
ایستاد.
به گزارش ایســنا ،میالد ناصح جهان دونده
ســرعتی ایران در ماده  ۴۰۰متــر رقابتهای
قهرمانی جوانــان جهان در فنالند با ثبت رکورد
 47.91ثانیــه به مقام پنجمی دســته دوم دور
مقدماتی دست یافت و از صعود به مرحله نیمه
نهاییبازماند.
تیم ملی دوومیدانی ایــران در این رقابتها
چهار نماینده در مواد ۴۰۰متر ۴۰۰،متر بامانع و
پرتاب دیسک دارد .این رقابتها در فنالند تا ۲۴
تیرماه ادامه دارد.

توقع از پینگ پنگ بازان
در جاکارتا باید منطقی باشد

سرمربی تیم ملی پینگ پنگ گفت :به دلیل
مشکالت شخصی نتوانستم همراه ملی پوشان
به اردوی باکو بروم اما در تور کره جنوبی و اردوی
مجارستانهمراهشانهستم.
جمیل لطف اهلل نســبی در گفتگو با ایســنا
درباره حضور نداشــتن به همراه ملی پوشان در
اردوی تیم ملی پینگ پنگ در باکوی آذربایجان
بیان کــرد :من به دلیل مشــکالت شــخصی
نتوانستم در اردوی آذربایجان حاضر شوم.
سرمربی تیم ملی پینگ پنگ ایران در مورد
توقعاتی که از ملی پوشان در بازی های آسیایی
وجود دارد تا نمایش خوبی داشته باشند ،تصریح
کرد :ملی پوشان از لحاظ فنی ،جسمی و روحی
و روانی شرایط خوبی دارند اما توقعات از آنها باید
منطقی باشــد .ما در رویدادی حضور داریم که
تیم های قوی چون چین ،ژاپن و کره جنوبی هم
هســتند و تیم های هنگ کنگ ،کره شمالی و
هند هم ضعیف نیستند .از این رو هیچ تضمینی
وجود ندارد که ما روی سکو می رویم ولی انتظار
بازی خوب از ملی پوشــان را داریم و ان شاءاهلل
نتایجخوبیهمهمراهشباشد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان و
مردان در راه هلند

تیم ملی والیبال نشسته زنان و مردان به هلند
میروند.تیم ملی والیبال نشســته زنان و مردان
برای شــرکت در مســابقات جهانی بامداد روز
پنجشنبه ۲۱تیر ( امروز) راهی هلند میشوند.
به گزارش ایسنا ،مســابقات جهانی والیبال
نشســته زنان و مردان از روز یکشنبه  ۲۴تیر با
حضور  ۱۶تیم در بخش زنان و  ۱۶تیم در بخش
مردان در هلند برگزار میشود.
تیم ملی والیبال نشســته زنان که سومین
حضور خــود را در مســابقات جهانــی تجربه
میکند ،در نخستین دیدار خود در دور مقدماتی
روز یکشــنبه  ۲۴تیر ساعت  ۱۳به مصاف تیم
اسلوانی خواهد رفت ،روز دوشنبه  ۲۵تیر ساعت
 ۱۳به مصاف چین میرود و روز سهشنبه  ۲۶تیر
ساعت ۱۱در برابر ایتالیا به میدان خواهد رفت.

