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اخبار

قهرمانی فوتسال باشگاههای آسیا

صعودمسسونگونبهنیمهنهاییآسیا

تیم فوتسال مس سونگون موفق شد با
پیروزی برابر حریف خود به مرحله نیمه نهایی
مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا راه یابد.
به گزارش ایسنا ،تیم فوتسال مس سونگون
در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات
قهرمانی باشگاههای آسیا به مصاف تیم
ارم قرقیزستان رفت و در نهایت موفق شد
با نتیجه  ۸بر  ۳از سد حریف خود عبور
کند و به مرحله نیمه نهایی برسد .مسیها
در مرحله نیمه نهایی باید روز جمعه (۱۹
مرداد) به مصاف برنده واموس اندونزی و
نفت الوسط عراق بروند.

اخبار

بازیهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز و فردا برگزار میشود

الحاجی گرو با استقالل  ۳ساله بست

جانشین تیام در استقالل مشخص شد.
به گزارش وبسایت نود ،الحاجی گرو،
مهاجم نیجریهای فصل قبل اوسترشوندز با عقد
قراردادی سه ساله به باشگاه استقالل پیوست و
شاگرد وینفرد شفر در لیگ هجدهم شد.
این مهاجم نیجریهای که سابقه بازی در لیگ
سوئد را دارد ،پس از موفقیت در تستهای
پزشکی که در ایفمارک برگزار شد با مدیران
استقالل به توافق رسید و جانشین مامه تیام
در آبیهای پایتخت شد.
این مهاجم نیجریهای به لحاظ سنی ،از تیام
جوانتر است و در سن  ۲۴سالگی به لیگ برتر
ایران آمده اما فوتبالش را در نیجریه یاد گرفته
و پس از انتقال به سوئد هم نتوانسته آمار فوق
العادهای داشته باشد.
استقالل در روزهای گذشته مرتضی تبریزی
و مارکوس نیومایر را هم به خدمت گرفته بود.
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آبیهای خوزیتان پذیرایی داغ از صدرنشین
گسترش فوالد -سپیدرود
ساعت  ۱۸:۱۵ورزشگاه بنیان دیزل
نماینده گیالن در لیگ برتر خیلی زود به بحران
خورد .یک باخت سه – صفر مقابل سایپا و در
ادامه شکست شش -یک دربرابر سپاهان .به این
ترتیب سپیدرود بدترین شروع تاریخ را به نام خود
ثبت کرد .در فصل گذشته هم سپیدرود در خارج
از خانه باختهای سنگینی می داد اما در خانه تیم
قابل قبولی داشت .آمار دیدارهای خارج از خانه
سپیدرود در لیگ برتر فاجعه بار است .این تیم
تا به حال خارج از خانه به پیروزی نرسیده و در
 ۹گذشته در بازیهای خارج خانه گل نزده که از
این بین در  ۶بازی آخر با باخت سپیدرود همراه
بوده است.
خوردن گلهای فراوان در اولین بازی خانگی
موجب شد تا خیلی زود صبر رشتی ها به پایان
برسد و بین خداداد عزیزی و هواداران درگیری
پیش آمد .در ادامه اخراج حسین کعبی از تیم هم
شرایط را پیچیده تر کرد .سپیدرود در این شرایط
بحرانی فردا میهمان گسترش فوالد تبریز است.
خداداد می داند که در مصاف با سرمربی اسبقش
فیروز کریمی باید دست پر از تبریز خارج شود.
فیروز کریمی سال گذشته در تقابل با شاگردان
و دستیاران سابقش نتایج بسیار خوبی گرفت و
امیدوار است در خانه اولین برد را جشن بگیرد.
گسترش فوالد در هر دو بازی قبلی خود مساوی
کرده است.
غایبین :حسین کعبی از سیپدرود محروم
تیم داوری :سیدرضا مهدوی – جواد مداح –
امیرمحمد داودزاده – یاسر همرنگ – ناظر :رسول
فروغی
سایپا-ذوبآهناصفهان
ساعت  ۲۰:۳۰ورزشگاه امام رضا
سایپا نتایج متفاوتی در شروع لیگ برتر کسب
کرد .در بازی اول با نتیجه سه-صفر سپیدرود
رشت را شکست داد و در بازی دوم با این نتیجه
به پیکان باخت .علی دایی این فصل را با هدف
قهرمانی شروع کرده و حاال باید در بازی سوم خود
به دنبال جبران شکست هفته پیش باشد .سایپا
میهمان ذوب آهن است .ذوب آهن حریف دلخواه
علی دایی است و این مربی تاکنون در  ۲۰دیداری
که مقابل ذوب آهن قرار گرفته هیچ وقت شکست
نخورده است .این بیشترین تعداد دیداری است که
یک مربی برابر یک تیم در تاریخ لیگ برتر باختی
نداشته است.
ذوب آهن شروع خوبی در لیگ هجدهم داشته

است .این تیم با امید نمازی پس از پیروزی مقابل
نساجی در هفته دوم با استقالل مساوی کرد.
ذوب آهن نمایش خوبی در این دو بازی داشت.
این دو تیم به فکر رتبه های باالی جدولاند و نبرد
آنها یکی از بازیهای مهم هفته سوم است .در
فصل گذشته ذوب آهن دوم شد و سایپا در رده
چهارم قرار گرفت.
غایبین :رضا حبیب زاده از ذوب آهن مصدوم
وحید محمدزاده از ذوب آهن محروم
استقاللخوزستان-پرسپولیس
ساعت  ۲۰:۳۰ورزشگاه غدیراهواز
در مهمترین دیدار روز پنچشنبه ،پرسپولیس و
استقالل خوزستان به دیدار هم میروند .قهرمان
دو فصل گذشته ،این فصل را به خوبی آغاز کرده و
توانسته با  ۲برد با کلینشیت در صدر جدول قرار
گیرد .استقالل خوزستان از جمله تیمهایی است
که خیلی دیر بسته شد و سرنوشت بازی این تیم
در  ۲بازی گذشته در دقایق پایانی رقم خورد .آبی

از روزنامه تا نیمکت لیگ برتری

سرمربیانی که خبرنگار بودند

دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال

سامان قدوس به اوئیسکا اسپانیا پیوست

هفته سوم لیگ در روز پنجشنبه با برگزاری  ۴بازی آغاز خواهد شد .پس از گذشت  ۲هفته از لیگ ،در هفته سوم تیمها با
سر و شکلی منسجمتر پا به میدان خواهند گذاشت در مهمترین دیدار هفته ،پرسپولیس در گرمای سوزان اهواز به دنبال
تمدید صدرنشینی است.

علی دایی این
فصل را با هدف
قهرمانیشروع
کرده و حاال
باید در بازی
سوم خود به
دنبال جبران
شکستهفته
پیش باشد

عضو هیاتمدیره تراکتورسازی شد

دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال به عنوان
عضو جدید هیاتمدیره باشگاه تراکتورسازی
معرفی شد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا زنوزی مالک
باشگاه تراکتورسازی عضو جدید هیاتمدیره
باشگاه را معرفی کرد .بر این اساس علیرضا
اسدی دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال به عنوان
عضو جدید هیاتمدیره باشگاه تراکتورسازی
منصوب شد.
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی،
نایب رئیس فدراسیون ورزشهای دانشجویی
ایران و سرپرست فدراسیون پزشکی و ورزشی
ایران در سال  ۹۳از دیگر سوابق ورزشی اسدی
است.

کوچ ستاره ایرانی به اللیگا

سیروس پورموسوی در روزنامه پیروزی کار میکرد و رضا
مهاجری هم مسئول مطالب حوزه استقالل بود.
م گذاری
به گزارش وبسایت نود ۱۷ ،مرداد روز خبرنگار نا 
شده است .روزی که با دنیای فوتبال هم بیگانه نیست و خیلی
از خبرنگارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه حضور
دارند .بعضا برخی از فوتبالیستهایی که در زمین فوتبال توانایی
رقابت با سایر بازیکنان را نداشتند راهشان را به سمت تحریریههای
رسانهها کج کردند .برخی دیگر هم با وجود حضور در خارج از
ی و استعدادشان را تا حدی باال میدیدند که
مستطیل سبز ،توانای 
پا در این چارچوب گذاشتند .مانند رضا مهاجری ،فراز کمالوند،
اکبر محمدی ،محمد ربیعیفر و سیروس پورموسوی که کارشان
را با روزنامهنگاری و خبرنگاری شروع کردند و حاال در کارنامهشان

خوزستان در بازی نخست در دیدار با گسترش
فوالد در دقیقه  ۸۵بازی را به تساوی کشاند ولی
در هفته دوم در مصاف با پدیده از دقیقه  ۹۲به
بعد بازی برده را با باخت عوض کرد تا یک امتیاز
در رده سیزدهم قرار گیرد.
گرمای اهواز ،بزرگترین تهدید سرخپوشان برای
ادامه روند پیروزیهایشان خواهد بود .این دو
تیم فقط یک بار در اهواز در مرداد با هم دیدار
داشتند که تنها برد استقالل خوزستان در ۱۰
تقابل با پرسپولیس در آن بازی شکل گرفته است.
اما پرسپولیس آمار درخشانی مقابل استقالل
خوزستان دارد و در  ۳تقابل گذشته به پیروزی
رسیده و  ۵مصاف قبلی ۴ ،بازی با برد پرسپولیس
همراه بوده است
غایبین :وحید نامداری از استقالل خوزستان
محروم
تیم داوری :وحید کاظمی – علیرضا ایلدورم –
علی اکبر نوری – علی میرغفاری

هدایت تیمی لیگ برتری یا لیگ یکی ثبت شده است .حتی
هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل فعلی گسترشفوالد که شروع کار
داوریاش ،مطالب کارشناسی بود و در هفتهنامه تماشاگران
منتشر میکرد .جالبترین فرد در این حوزه هم جهانگیر کوثری
است که دوران بازیگریاش با روزهای حضورش در مطبوعات و
گزارشگری فوتبال ،همزمان شده بود.
فراز کمالوند :سرمربی سابق تراکتورسازی و نفت آبادان در دهه
 ۷۰در روزنامه مشهور ابرار ورزشی کار میکرد .کمالوند آن سالها
همراه با عادل فردوسیپور زیر نظر اردشیر الرودی قلم میزدند.
البته فراز به کار روزنامهنگاری قانع نبود و از همان سالها با حضور
در تیم نوجوانان پاس ،حرفه مورد عالقهاش یعنی مربیگری را هم
تمرین میکرد.
سیروس پورموسوی :روزهای بسیاری از زندگیاش ،البهالی
صفحات هفتهنامهها و روزنامههای رسالت ،قدس ،خبر ورزشی،
ارزش و پیروزی گذشت .پورموسوی در کنار خبرنگاری ،همزمان
دو حرفه داوری و مربیگری را هم انجام میداد ،ولی به یکباره
در دوراهی انتخاب تنها یک شغل از میان مربیگری و خبرنگاری
قرار میگیرد .او در نهایت خبرنگاری را به اجبار و علی رغم میل
باطنیاش کنار میگذارد و مربی تیم فوتبال جوانان فوالد میشود.
پورموسوی درباره دوران خبرنگاریش میگوید« :بعد از پایان
دوران سربازیام که سال  ۶۹-۶۸بود ،در دفتر روزنامه یکی از
دوستانم به نام آقای میربابایی که آن زمان به عنوان سرپرست
روزنامه رسالت انتخاب شده بود ،به عنوان مسئول آگهیهای

کپا گرانترین دروازهبان جهان شد

گواردیوال پیشنهاد مربیگری تیم ملی آرژانتین را رد کرد

باشگاه چلسی برای جذب دروازهبان اسپانیایی ۸۰
میلیون یورو به اتلتیک بیلبائو پرداخت کرد.
ب ه گزارش ایسناو به نقل از آس ،باشگاه
چلسی روز چهارشنبه از طریق وکالی کپا
آریساباالگا مبلغ بند آزادسازی دروازهبان
اسپانیایی را به باشگاه اتلتیک بیلبائو پرداخت
کرد تا این دروازهبان به گرانترین دروازهبان
جهان تبدیل شود.
تیم انگلیسی برای جذب کپا  ۸۰میلیون یورو
هزینه کرد .دروازهبان اسپانیایی عصر دیروز به لندن سفر کرد تا به تیم
جدیدش ملحق شود.
پس از پیوستن رابرت گرین ،یک دروازهبان باید تیم انگلیسی را ترک
کند .بیلی کابایرو در چلسی باقی خواهد ماند و دروازهبانی که این تیم
را ترک خواهد کرد ،تیبو کورتوا خواهد بود .او سال آینده دروازهبان آزاد
میشود و رئال مادرید که نتوانست فصل گذشته با کپا قرارداد امضا
کند ،عالقمند به جذب این دروازهبان بلژیکی است.
با توجه به رقمی که چلسی برای کپا هزینه کرده است ،به نظر میرسد
او دروازهبان اصلی چلسی در فصل پیش رو خواهد بود.

رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین فاش کرد که برای
جانشینی سامپائولی با گواردیوال تماس گرفته بود.
به گزارش ورزش سه ،پس از بازی های
ضعیف آرژانتین در جام جهانی و حذف
در مرحله یک هشتم نهایی ،فدراسیون
فوتبال آرژانتین تصمیم به برکناری خورخه
سامپائولی گرفت و فعال هدایت آلبی سلسته
بر عهده اسکالونی و آیمار است.در همین
بین تالش ها برای یافتن بهترین گزینه برای هدای
آرژانتین ادامه دارد.
چیکی تاپیا ،رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین در مصاحبه با تیک
اسپورتس فاش ساخت که با گواردیوال برای این موضوع مذاکره کرده اما
نتیجه ای حاصل نشده است «:واقعیت این است که بله ،با گواردیوال
صحبت کردم اما خیلی زود متوجه شدم که امکان جذب او وجود ندارد.
دلیلش واضح است ما نیاز به منابع مالی فراوانی برای در اختیار داشتن
گواردیوال داریم که در حال حاضر غیرممکن است.
نیاز است تا وام کالنی گرفته شود و این شدنی نیست .خیلی زود
فهمیدم که گواردیوال گزینه ای غیرممکن است».

نساجی-پارسجنوبی
ساعت  ۲۰:۳۰ورزشگاه شهید وطنی
نساجی مازندران هفته قبل اولین امتیازش در
لیگ برتر را دشت کرد .این تیم فردا می خواهد
اولین برد را جشن بگیرد .نساجی فردا میزبان پارس
جنوبی جم است.
شاگردان جواد نکونام در اولین بازی خانگی به
ذوب آهن باختند و حاال میخواهند اولین برد را
به هوادارانشان تقدیم کنند .پارس هم پس از
باخت در هفته اول در هفته دوم پیروز شد.
این بازی اولین مالقات دو تیم در تاریخ لیگ
برتر است.دو تیم فصل گذشته در جام حذفی با
هم روبهرو شدند و در شرایطی که پارس جنوبی
روزهای خوبی را در لیگ برتر سپری میکرد در
جم مغلوب نساجی لیگ یکی شد و از گردونه
رقابتها خارج شد
تیم داوری :پیام حیدری – علی میرزابیگی –
محمدعلی پورمتقی – کمیل غالمی

روزنامهاش ،مشغول به کار شدم .بعد از آن نیز اشتیاق من خیلی
بیشتر شد و آقای میربابایی ،سرپرستی روزنامه پیروزی را هم بر
عهده گرفت و در مقطعی نیز هفتهنامه خبر ورزشی را هم در
اختیار داشت که صفحهای ویژه خوزستان در آن بود و از ورزش
خوزستان مینوشتیم و پدیدههای فوتبال استان را به فوتبال ایران
معرفی میکردیم .از همان زمان تحلیل فوتبال را دوست داشتم
و مطالب تحلیلی مینوشتم .تا سال  ۸۰هم در نشریات خوزستان
کار میکردم».
رضا مهاجری :بعد از پورموسوی که اعتراف کرده بود در روزنامه
پیروزی کار میکرد ،رضا مهاجری هم هیچ وقت برای نام بردن
از تیم محبوبش یعنی استقالل حساسیتی نشان نمیداد .رضا
مهاجری در دفتر مشهد روزنامه قدس ،به عنوان دبیر سرویس
ورزش مشغول به کار بود.
اکبر محمدی :سرمربی سابق ردههای پایه تیم ملی که سردار
آزمون را هم کشف کرده بود ،از دیگر رسانهایهای سابق فوتبال
است .محمدی در لیگ هفتم برنامهای به نام توپ طال را از شبکه
 ۲روی آنتن میبرد که به عنوان مجری در آن برنامه حاضر
میشد.
محمد ربیعیفر :سرمربی فعلی شهرداری اراک که سال قبل
با بادران در جام حذفی مقابل پرسپولیس قرار گرفته بود هم
از روزنامهنگاران سابق است .ربیعیفر که حاال کارشناس ثابت
برنامههای فوتبالی در تلویزیون است ،در سال  ۸۷به روزنامه
دنیای فوتبال مطالب تحلیلی میداد.

«الحاجی گرو» آخرین خرید آبی پوشان در نیم فصل
سرپرست باشگاه استقالل تهران گفت :در چند روز اخیر
بازیکنان بسیار خوبی به ترکیب استقالل اضافه
شدند و به طور حتم «الحاجی گرو» آخرین
خرید ما تا نیم فصل خواهد بود.
امیرحسین فتحی در گفت و گو با ایرنا در
خصوص آخرین وضعیت جذب این بازیکن
نیجریهای اظهار داشت :مذاکرات بسیار
خوبی با این بازیکن داشتیم و پس از دریافت
جواب تست پزشکی ،کارهای ثبت قرارداد صورت

خواهد گرفت.
وی تاکید کرد :او بازیکن بسیار توانمندی است و پس از جذب وی
پرونده جذب بازیکنان استقالل بسته خواهد شد.
سرپرست باشگاه استقالل ادامه داد :در ابتدای فصل نفرات خوبی
از ترکیب استقالل جدا شدند اما با جوانان آینده دار و بازیکنان خوبی
که جذب شدند ،می توانیم حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
وی تصریح کرد :در این روزهای سخت بیش از همیشه نیاز به حمایت
هواداران فهیم خود داریم و آنها مطمئن باشند با تالش وینفرد شفر و
بازیکنان به شرایط ایده آل بازخواهیم گشت.

ستاره ایرانی باشگاه اوسترسوند سرانجام به
اللیگا کوچ کرد تا بازی در یکی از معتبرترین
رقابت های اروپا را تجربه کند.
به گزارش ورزش سه ،سامان قدوس کاپیتان
ایرانی اوسترسوند و بهترین ستاره ماه گذشته
لیگ سوئد در میان تمام گمانه زنی هایی
که پیرامون حضورش در تیم های فرانسوی
و انگلیسی به گوش می رسید در انتقالی
غیرمنتظره و جذاب راهی یکی از معتبرترین
لیگ های اروپا شد تا از این پس شاهد
هنرنمایی او در اللیگا باشیم.
دانیل کیندبرگ در صحبت هایی که پیرامون
دریافت پیشنهادی وسوسه کننده از باشگاهی
اسپانیایی برای خرید ستاره ایرانی داشت
در گفتوگو با رسانه های سوئد از جمله
 fotbollskanalenمدعی شد مذاکرات با باشگاه
اوئسکا اسپانیا برای واگذاری سامان جدی تر از
همیشه پیگیری می شود و هیچ بعید نیست
ظرف چند ساعت آینده توافقات نهایی به
دست آید .بعد از این صحبت ها دقایقی قبل
باشگاه اسپانیایی از امضای قراردادی سه ساله
با سامان خبر داد تا قدوس سومین ایرانی اللیگا
لقب بگیرد.
اوئسکا که برای اولین بار صعود به اللیگا را
تجربه کرد نه تنها خواسته مالی اوسترسوند
برای پرداخت  50میلیون کرونی را برآورده
کرد تا به هر شکل ممکن از بهترین مهاجم
فوتبال سوئد و آقای گل حال حاضر این
رقابت ها برای تقویت خط حمله اش بهره
ببرد از همین رو قدوس در نشستی با
مدیرنقل و انتقاالت باشگاه اسپانیایی قرارداد
خود را امضا کند.
باشگاه اوئسکا که در این فصل صعود به
اللیگا را تجربه کرد در حال حاضر هدایتش بر
عهده یک چهره نام آشنای آرژانتینی به نام لئو
فرانکو قرار دارد ،دروازه بان سابق باشگاه های
آتلتیکو مادرید و ساراگوسا همین طور تیم ملی
آرژانتین که در اولین تجربه مربیگری خود موفق
شد دست به کار بزرگی بزند و این تیم را به
اللیگا برساند.
در فهرست بازیکنان حال حاضر این باشگاه
نفرات خارجی کم دیده نمی شود تا جایی که در
بین مهاجمان دو مهاجم ایتالیایی و هندوراسی
در کنار دو اسپانیایی دیده می شود که لئو
فرانکو برای تقویت این خط به خرید سامان
قدوس ستاره ایرانی از اوسترسوند پرداخت تا
در کنار ساموئل لونگو که به صورت قرضی از
اینتر در این تابستان راهی اوئسکا شده خط
آتش ویرانگری بسازد.
اوئسکا شهری در ایالت آراگون در شمال
اسپانیا محسوب می شود که حضور این تیم
در اللیگا بعد از موفقیت های فصل گذشته در
دسته دوم اسپانیا باعث شد تا تمامی نگاههای
به این شهر و تیم محبوب شهر معطوف شود.
سامان قدوس که فصل پیش بعد از ابراز تمایل
سلتاویگو برای خرید او فرصت حضور در اللیگا
را از دست داد حاال دوباره می تواند خود برای
چالشی بزرگ و هیجان انگیز در این رقابتهای
معتبر آماده کند چون کوچ به اوئسکا میتواند
زمینه برای درخشش بیشتر ستاره  24ساله
ایرانی را فراهم کند به خصوص در تیمی کوچک
اما امیدوار مثل اوئسکا که موفقیت در آن می
تواند پلی برای رسیدن به تیم های بزرگتر
باشد.

مردان تکواندو ،جویندگان دالر در مسکو
تیم تکواندوی مردان ایران کار خود در رقابت های
گرندپری که دارای جوایز نقدی دالری است را از
روز جمعه در مسکو آغاز می کند.
به گزارش ایرنا ،مرحله دوم مسابقات
گرندپری در سال  2018از روز جمعه هفته
جاری به میزبانی روسیه و در شهر «مسکو»
آغاز میشود .این پیکارها در چهار وزن
المپیکی و به مدت سه روز برگزار می شود.
رقابت های گرندپری از مهمترین رویدادهای
سالیانه رشته تکواندو است و داشتن جوایز ارزنده دالری نیز موجب شده
تا اکثر کشورها و چهره های مطرح این رشته برای رسیدن به موفقیت در
گرندپری حاضر شوند.
به نفرات اول تا سوم این مسابقات ،پنج ،سه و یک هزار دالر جایزه
اهدا می شود که موجب شده تا استقبال خوبی از این رویداد شود.
جمعه و در روز نخست ،مبارزات اوزان منهای  68و به اضافه 80
کیلوگرم مردان و منهای  67کیلوگرم زنان انجام خواهد شد که «ابوالفضل
یعقوبی»« ،سوش احمدی»در منهای  68و «سجاد مردانی» در به
اضافه  80به عنوان نخستین نمایندگان ایران روی شیاپچانگ میروند.

