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تمام کورسهایی که به هفته آخر کشید

انتخاب سرمربی تیم ملی ایران

مشکالت خانوادگی مانع از حضور دومین
رئالی در تیم ملی

قهرمانی با ترس و لرز

مارک ویلموتس برای توافق نهایی
به تهران میآید

مارک ویلموتس بلژیکی به عنوان گزینه
نهایی سرمربیگری تیم ملی ایران ،امروز به
تهران می آید.
به گزارش ورزش سه و به نقل از منابع
آگاه ،این سرمربی  50ساله که در جام جهانی
 2014و یورو  2016هدایت تیم ملی بلژیک را
بر عهده داشته ،بعد از مذاکره فدراسیون
فوتبال ایران با گزینه های مختلف ،در نهایت
به عنوان فرد نهایی برای امضای قرارداد به
تهران خواهد آمد.
پیش از ویلموتس ،مهم ترین گزینه
فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی ژولین
لوپتگی ،سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا بوده
که توافقات تا مرحله خوبی پیش رفته بود اما
بروز یک مسئله خانوادگی مانع از توافق بین
ایران و این مربی اسپانیایی شده است .تاج
در اسپانیا با لوپتگی جلساتی برگزار کرده و به
توافقاتی رسیده بود اما در نهایت این مربی به
دلیل بیماری پدرش ،فعال قادر به حضور در
ایران نیست .بنابراین پس از لوپتگی ،گزینه
اصلی مارک ویلموتس بلژیکی است که در
تیم ملی فوتبال این کشور هدایت نسل طالیی
شیاطین سرخ اروپا را بر عهده داشت.
نکته جالب درباره پروسه انتخاب سرمربی
تیم ملی ،معرفی گزینه هایی مثل خوزه
پکرمن ،مارچلو بیلسا و میرچا لوچسکیو
بوده اما فدراسیون فوتبال به دنبال چهره
جوان تری برای هدایت تیم ملی می گشته
و یکی از شروط الزم برای حضور در تیم
ملی ایران نیز برنامه ریزی و زیر نظر داشتن
تیمهای پایه عنوان شده که ظاهرا این نکات
در مذاکرات با ویلموتس به وی اعالم شده
و مورد قبول او قرار گرفته است .در نهایت
ویلموتس امروز به تهران خواهد آمد و در 2
فیفادی بعدی که بازی های تیم ملی ایران
مقابل کره جنوبی و سوریه خواهد بود ،روی
نیمکت تیم ملی خواهد نشست .مردی با
پیراهن سفید و افکاری که کیفیت آنها به
مرور برای طرفداران فوتبال در ایران مشخص
خواهد شد.
شاخص ترین وجه کار ویلموتس در
ایران جانشینی کارلوس کی روش است
که به مدت  8سال هدایت تیم ملی ایران
را بر عهده داشته است .این مربی بلژیکی
به عنوان یک بازیکن پرافتخار و مشهور در
فوتبال بلژیک بوده و در کارنامه خود حضور
در تیم های ملی بلژیک ،ساحل عاج و شالکه
آلمان را دارد.
قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس
هنوز نهایی نشده اما در صورت حضور این
مربی در ایران ،این توافقنامه به امضای
طرفین خواهد رسید؛ توافقنامه ای که یک
سمت آن مهدی تاج است و در سمت دیگر
مردی که خود را روی یکی از پر تب و تاب
ترین نیمکت های فوتبال جهان خواهد
نشاند.

جهانورزش

سرانجام لیگ هجدهم به هفته پایانی خود رسید
و پس از یک رقابت نفسگیر و داغ بین مدعیان
قهرمانی ،تنها دو تیم پرسپولیس و سپاهان در هفته
سیام در کورس قهرمانی باقی ماندند.
به گزارش وب سایت نود ،در  10فصل قهرمان لیگ
در هفته پایانی مشخص شده است .به بهانه تعیین
تکلیف قهرمان لیگ در هفته آخر ،ادوار قبلی که
قهرمان در هفته آخر مشخص شده مورد بررسی قرار
گرفته است.
لیگ اول :پرسپولیس قهرمانی را از چنگ استقالل
خارج کرد
در نخستین دوره لیگ برتر ،در پایان هفته بیست
و پنجم (یکی مانده به پایان) استقالل با  48امتیاز و
تفاضل گل  +18در صدر جدول قرار داشت و پس
از آن پرسپولیس با  46امتیاز و تفاضل گل +12
جایگاه دوم را به خود اختصاص داده بود .با توجه
به تفاضل گل بهتر استقالل ،آبیپوشان در صورت
تساوی مقابل ملوان در هفته آخر پرسپولیس برای
مسجل کردن قهرمانی احتیاج به پیروزی با اختالف
بیش از  6گل برابر فجرسپاسی داشت و به نظر
میرسید استقالل با یک تساوی قهرمان لیگ شود
ولی استقالل در انزلی با گل بابک پورغالمی ناباورانه
شکست خورد و پرسپولیس نیز با گل ابراهیم اسدی
به پیروزی رسید تا قهرمان لیگ شود.
سومین دوره لیگ:آخرین قهرمانی پاس
تکلیف قهرمان لیگ دوم قبل از هفته پایانی
مشخص شد اما در لیگ سوم کار به روز آخر کشید.
در سومین دوره لیگ برتر در هفته ماقبل پایانی
استقالل  2بر یک مغلوب استقالل اهواز شد تا پاس
با  50امتیاز در صدر جدول قرار گیرد و استقالل با
 48امتیاز به رده دوم سقوط کرد .با توجه برابر بودن
تفاضل گل دو تیم ،پاس برای قهرمانی محکوم به
پیروزی برابر استقالل اهواز در هفته پایانی بود و
سبزپوشان موفق شدند استقالل اهواز را  5بر صفر
شکست دهند و برای آخرین بار قهرمان ایران شوند.
پنجمین دوره لیگ:اولین قهرمانی استقالل
در هفته ماقبل پایانی لیگ پنجم ،استقالل با 56
امتیاز صدرنشین بود و پاس با یک امتیاز کمتر در رده
دوم قرار داشت .با توجه به شرایط جدول ،استقالل
برای قهرمانی محکوم به پیروزی بود .این تیم،
توانست در هفته آخر در ورزشگاه مملو از تماشاگر
آزادی ،برق شیراز را با نتیجه  4بر صفر شکست دهد
و قهرمان لیگ شود.
ششمین دوره لیگ:قهرمانی سایپا و خداحافظی دایی
در لیگ ششم یکی از داغترین کورسهای قهرمانی
شکل گرفت و  4تیم در روز آخر شانس فتح جام را
داشتند که رقابت اصلی بین سایپا و استقالل اهواز
بود که  53امتیاز داشتند و سایپا به خاطر تفاضل گل
بهتر در رده نخست قرار داشت .نارنجی پوشان برای
قهرمانی باید در هفته آخر از سد مس کرمان عبور
میکردند و در نهایت نیز با  2گل به پیروزی رسیدند
و فاتح جام شدند .پس از این بازی علی دایی از دنیای
فوتبال خداحافظی کرد.
هفتمین دوره لیگ :قهرمانی دراماتیک پرسپولیس
هفتمین دوره لیگ برتر ،پایان پرهیجانی داشت.
در این دوره از لیگ پرسپولیس و سپاهان مدعیان
اصلی قهرمانی بودند ولی پرسپولیس به خاطر جریمه

مقایسه شرایط سه مدعی آقای گلی

لوپتگی – ایران؛ چند قدم مانده
بود اما...

در  10دوره از هفده دوره قبلی لیگ برتر ،سرنوشت قهرمان لیگ در هفته پایانی مشخص شده که برخی از ادوار داستانهای عجیب و جالب رقم
خورده است.

آمارامیدوارکننده
برایسرخپوشان،
عملکرد خوب این
تیم در هفتههای
آخری است که در
کورسقهرمانی
قرار داشته است.
پرسپولیسدر
 5فصل در این
وضعیت بوده که
در هر  5فصل به
پیروزی رسیده
است
انضباطی فیفا با کسر  6امتیاز مواجه شده بود و
سپاهان نیز به خاطر رفتار تماشاگران خود  3امتیاز
جریمه شد تا درهفته ماقبل پایانی سپاهان با 58
امتیاز در رده اول و پرسپولیس با  56امتیاز در جایگاه
دوم جای گیرد .این دو تیم در هفته آخر با هم دیدار
داشتند و با توجه به شرایط جدول ،سپاهان با تساوی
در بازی فینال گونه لیگ به قهرمانی میرسید .این
مسابقه تا دقیقه  96با نتجه تساوی یک-یک دنبال
میشد تا اینکه سپهر حیدری گل قهرمانی سرخپوشان
را به ثمر رساند.
هشتمین دوره لیگ :روزی که مجید جاللی خیلی
مرد بود
در هفته ماقبل پایانی لیگ هشتم ذوب آهن با 66
امتیاز و تفاضل گل  +19در صدر جدول قرار داشت
و استقالل با  63امتیاز و تفاضل گل  +35دوم بود.
قهرمانی استقالل تنها در شرایطی میسر بود که در
هفته آخر به پیروزی رسیده و ذوبآهن نیز مغلوب
شود تا استقالل با تفاضل گل قهرمان لیگ شود.
ذوبآهن در اهواز با  4گل مغلوب فوالد خوزستان با
مربیگری مجید جاللی شد و استقالل در مشهد پیام
این شهر را با تک گل فابیو جانواریو شکست داد تا
قهرمان لیگ شود.
یازدهمین دوره لیگ:هتتریک قهرمانی سپاهان
در لیگ یازدهم در هفته سی و سوم سپاهان 66
امتیاز داشت و تراکتورسازی و استقالل با  63امتیاز
در تعقیب این تیم بودند .تفاضل گل سپاهان 27
و تفاضل گل تراکتور  23بود و تنها در صورتی
تراکتورسازی به قهرمانی میرسید که سپاهان در
روز آخر شکست بخورد و تراکتورسازی پیروز شود و
حداقل یکی از این بازیها با اختالف بیش از یک گل
باشد .در روز آخر سپاهان مقابل مس سرچشمه
که به دسته پایینتر سقوط کرده بود به تساوی
بدون گل رسید تا به سومین قهرمانی پیاپی خود
دست یابد.

سیزدهمین دوره لیگ :فوالد فاتح کورس داغ مدعیان
در لیگ سیزدهم در یک اتفاق بیسابقه پنج تیم
نفت تهران ،فوالد ،استقالل تهران ،پرسپولیس و
سپاهان در روز آخر شانس قهرمانی داشتند که نفت
تهران با  54امتیاز هم امتیاز با فوالد با تفاضل بهتر
در صدر جدول قرار داشت و برای قهرمانی احتیاج
به پیروزی در روز آخر برابر سپاهان داشت ولی این
تیم  2بر صفر مغلوب سپاهان شد و فوالد در تبریز
گسترش فوالد را شکست داد تا فاتح جام شود.
چهاردهمین دوره لیگ:جنجال در تبریز ،قهرمانی
در اصفهان
لیگ چهاردهم جنجالی ترین پایان تاریخ لیگ برتر
را داشت .در هفته ماقبل پایانی تراکتورسازی با 57
امتیاز و تفاضل گل  24در صدر جدول قرار داشت
و نفت با همین امتیاز و تفاضل  17در رده دوم بود.
سپاهان با  56امتیاز دیگر شانس قهرمانی در روز
آخر محسوب میشد .در هفته سیام دو تیم نفت
و تراکتورسازی باید در تبریز با هم روبهرو میشدند
و تیم پیروز برای اولین بار در تاریخ جشن قهرمانی
میگرفت ولی در صورت تساوی این فرصت برای
سپاهان ایجاد میشد تا با پیروزی برابر سایپا قهرمان
شود .تراکتورسازی و نفت در یک جدال پرهیجان
به تساوی  3-3رسیدند و سپاهان با پیروزی  2بر
صفر برابر سایپا فاتح مسابقات شد .در پایان بازی
تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شایعه پخش شد
که دیدار اصفهان با نتیجه تساوی به پایان رسیده
و تراکتورسازی به خاطر تفاضل گل بهتر قهرمان
شده ولی پس از تکذیب این شایعه جنجال بزرگی در
استادیوم برپا شد.
پانزدهمین دوره لیگ:شگفتی بزرگ با قهرمانی
استقالل خوزستان
در هفته بیست و نهم دو تیم استقالل خوزستان و
پرسپولیس با  54امتیاز در صدر جدول قرار داشتند و
استقالل خوزستان به خاطر تفاضل گل بهتر در رتبه

اول جای داشت .استقالل نیز با  51امتیاز از شانس
کمی برای قهرمانی برخوردار بود .استقالل خوزستان
برای قهرمانی احتیاج به پیروزی در هفته آخر داشت
و با برتری  2بر صفر مقابل ذوبآهن شگفتی تاریخی
خلق کرد.
خطر مساوی گرفتن
با مرور ادواری که سرنوشت لیگ به هفته آخر
کشیده شده در  5دوره از  10دوره ،تیم صدرنشین
هفته ماقبل پایانی ،رتبه نخست را از دست داده و در
 5دوره موفق به حفظ آن شده است .تنها در  4دوره
لیگ بوده که وضعیت قهرمانی مشابه این فصل بوده
و تیم قهرمان با یک تساوی قهرمان میشده که در 3
دوره تیم صدرنشین با شکست در روز آخر قهرمانی را
از دست داده و در یک مورد به قهرمانی رسیده است.
در  3دورهای که تیم صدرنشین در حفظ موقعیت
خود ناکام بوده در هفته آخر مهمان بوده و در تنها
فصلی که صدرنشین هفته ماقبل آخر قهرمان شده
در روز آخر میزبان بوده است.
پرسپولیس و سپاهان در کورس
آمار امیدوارکننده برای سرخپوشان ،عملکرد خوب
این تیم در هفتههای آخری است که در کورس
قهرمانی قرار داشته است .پرسپولیس در  5فصل
در این وضعیت بوده که در هر  5فصل به پیروزی
رسیده است .این اولین دورهای است که پرسپولیس
در هفته آخر لیگ در شرایطی که قهرمانیاش قطعی
نشده در صدر جدول جای گرفته است .پرسپولیس از
 5دوره قبلی که سرانجام جام به هفته آخر کشیده و
در کورس بوده در  2دوره قهرمان شده است .سپاهان
نیز در  4دوره در هفته آخر مدعی قهرمانی بوده که
در  2فصل به قهرمانی رسیده است .این تیم در این 4
بازی به  2پیروزی ،یک تساوی و یک شکست دست
یافته است .این تیم دو بار در شرایطی که در هفته
ماقبل آخر در صدر جدول نبوده در کورس قرار داشته
که یک بار موفق به قهرمانی شده است.

کفش طال به چه کسی میرسد؟

کیروش با زدن ِ یک گل بیشتر از علیپور و پریرا صدرنشین
جدول آقایگلی لیگ هجدهم است.
به گزارش وبسایت نود ،هفته پایانی لیگ عالوه بر اینکه
جدال پرسپولیس و سپاهان برای کسب عنوان قهرمانی است،
یک دوئل فردی هم بین مهاجمهای این دو تیم شکل میگیرد.
کیروش تا پیش از شروع هفته پایانی ،با  15گل زده در
صدرجدول گلزنان حضور دارد .علی علیپور با وجود اینکه در
این فصل  254دقیقه بیشتر از کیروش بازی کرده ،با تعداد
پاسگل برابر ،یک گل کمتر از او زده است .با این تفاوت که
کیروش 34درصد از گلهای تیمش را زده ،ولی سهم علیپور از
گلهای پرسپولیس 40درصد است .دیگر مدعی آقای گلی لیگ

هجدهم ،لوسیانو پریراست .پریرا که در پایان فصل اوج گرفته،
در هر شش مسابقه اخیر برای فوالد گل زده است .پریرا با 7
گلی که در این شش هفته زده ،خودش را به کورس آقای گلی
رسانده و باالتر از استوکس به طور مشترک با علیپور دومین
گلزن برتر فصل است .پریرا هم  271دقیقه بیشتر از کیروش
بازی کرده 2 ،پاسگل کمتر داده و یک گل هم کمتر زده است.
آمار فوقالعاده شیمبا این است که دقیقا نیمی از گلهای این
فصل فوالد را به تنهایی زده است.
در هفته آخر سپاهان میزبان قعرنشین جدول ردهبندی
است .اتفاقی که شانس آقای گلی کیروش را بیشتر از بقیه
میکند .فرصت خوبی پیشروی کیروش استنلی است که در

هفته پایانی به استقاللخوزستان گل بزند و فاصلهاش را با سایر
مدعیان افزایش دهد .علیپور و پریرا برخالف کیروش همچنان
پنالتیزن اول تیمشان هستند و اگر پرسپولیس و فوالد در هفته
پایانی پنالتی بگیرند ،این دو بازیکن شانس مضاعفی دارند که
عالوه بر گل زدن در جریان مسابقه از روی نقطه پنالتی هم
فاصلهشان تا کیروش را جبران کنند.
هر چند که بعید نیست در هفته پایانی قلعهنویی هم یک
بار دیگر به کیروش اعتماد کند و اگر سپاهان صاحب پنالتی
شد ،آقای گل این تیم پشت توپ قرار بگیرد .اگر دروازهبانهای
مقابل این سه مدعی را هم بررسی کنیم ،شانس آقایگلی بیشتر
با کیروش است.

سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا و باشگاه
رئال مادرید برای پیوستن به تیم ملی ایران
به توافقاتی رسید اما به دلیل یک مسئله
خانوادگی نتوانست در ایران حضور پیدا کند.
به گزارش ورزش سه ،منابع آگاه و نزدیک
به فدراسیون فوتبال در حالی خبر از نهایی
شدن حضور مارک ویلموتس در تیم ملی ایران
دادهاند که یکی دیگر از گزینه های جدی آنها
ژولین لوپتگی بود.
در شرایطی که چه از نظر رسانه ای و چه
در مذاکرات رسمی ،گزینه های مختلفی برای
هدایت تیم ملی فوتبال ایران پس از کارلوس
کی روش مطرح بوده اند ،سرمربی پیشین تیم
ملی اسپانیا و باشگاه رئال مادرید یکی از نفراتی
بود که مذاکره با او تا حدود بسیار خوبی پیش
رفته بود.
مهدی تاج با ژولین لوپتگی گفت و گوها
را برای پذیرش هدایت تیم ملی ایران آغاز
کرده بود و تا مراحل خوبی نیز این مذاکرات
پیش رفته بود .اما با وجود توافقات نسبتا
خوب حاصل شده در این مذاکرات ،سرمربی
اسپانیایی اعالم کرد که به دلیل بیماری پدرش
نمی تواند در مقطع فعلی کار در ایران را
بپذیرد .شنیده ها حاکی از آن است که لوپتگی
از رئیس فدراسیون ایران وقت خواسته و گفته
که اگر پروسه انتخاب سرمربی برای تیم ملی به
تعویق بیفتد و بیشتر طول بکشد ،ممکن است
بتواند در ایران حضور پیدا کند.
حتی وزارت ورزش ایران هم در بین
گزینههای نهایی موجود برای هدایت تیم ملی،
نگاه ویژهای به ژولین لوپتگی داشتند و تمایل
آنها برای مرد اول نیمکت تیم ملی بعد از کی
روش ،این سرمربی نامدار اسپانیایی بود.
حاال با نهایی بودن حضور ویلموتس در
ایران ،باید منتظر واکنش های رسانه ای و
همچنین اهالی فوتبال درباره این موضوع
باشیم؛ بازخوردهایی که اگر شخصی مثل
لوپتگی سرمربی ایران می شد ،قطعا کمتر
می بود و در نگاه اولیه ،افراد بیشتری با
حضور او موافقت می کردند .شاید یکی
از نکات جالب چنین انتخابی ،جایگزینی
یک رئالی ِ سابق با سرمربی همین فصل
سفیدپوشان مادریدی بود و از این زاویه،
حضور لوپتگی به جای کی روش اتفاق
جذابی به نظر می رسید.

با مخالفت  AFCبازی ذوبآهن و
النصر در کربال برگزار می شود
مسابقه ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان
در کربال برگزار می شود.
به گزارش ایلنا،با توجه به تاخیر در ارسال
نامه موافقت  ،وزارت خارجه امارات با برگزاری
مسابقه در این کشور و زمان بر بودن مکاتبات
و اتمام مهلت اعالم شده  AFC ،با برگزاری
مسابقه در کشور امارات مخالفت و مسابقه
ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان در شهر
کربال برگزار میشود.
پیش از این باشگاه ذوب آهن به دلیل
اتفاقاتی که در پایان بازی این تیم مقابل الزورا
در ورزشگاه کربال رخ داد ،درخواست تغییر
میزبانی از تیم سعودی در کربال را داشت که
در نهایت با خواسته باشگاه اصفهانی موافقت
نشد.

پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری برای بیرانوند از بلژیک و ترکیه

غیبت ستاره اسپانیا در جام جهانی

بازگشت قهرمان المپیک پس از غلبه بر سرطان

پدیده ،سپاهان ،ذوب آهن و پرسپولیس جریمه شدند

دروازهبان ایرانی تیم پرسپولیس پیشنهادهای
مالی خوبی از ترکیه و بلژیک به دستش
رسیده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از
 gazetedamgaترکیه ،علیرضا بیرانوند
دروازهبان پرسپولیس و تیم ملی ایران مورد
توجه تیمهای فنرباغچه ،بشیکتاش و رایزه
اسپور قرار گرفته است.
این دروازه بان ایرانی که نمایش خوبی در جام جهانی داشت و تیمش
یعنی پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان آسیا رساند ،پیشنهادهایی
دریافت کرده است .هر چند تیم باشگاهی او در ایران خواستار ادامه
ماندنش در تیم شده است.بعد از فنرباغچه و بشیکتاش که به این
دروازهبان پیشنهاد دادند ،باشگاه رایزه اسپور اخیرا ً به صف تیمهای
خواهان بیرانوند اضافه شده است .البته تیم خنک بلژیک نیز پیشنهاد
 ۷۰۰هزار دالری خود را به پرسپولیس برای جذب بیرانوند ارائه داده
است.
یزاده ،کاوه رضایی در لیگ بلژیک بازی
بازیکنانی چون علی قل 
میکنند و مرتضی پورعلی گنجی نیز سابقه بازی برای مدت کوتاهی
در لیگ بلژیک دارد.

پائو گسول جام جهانی  ۲۰۱۹بسکتبال چین را
از دست داد و تیم اسپانیا که با ایران همگروه
است را همراهی نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،سرخیو
اسکاریولو ،سرمربی تیم ملی بسکتبال
اسپانیا در یک مصاحبه تلفنی گفت که پائو
گسول در جام جهانی بسکتبال  ۲۰۱۹چین
حضور نخواهد داشت .سرمربی اسپانیایی در این
باره گفت :این هفته وضعیت گسول را بررسی کردم و متوجه شدم
که نمیتواند ما را در جام جهانی همراه کند .او بازیکن مهمی برایمان
محسوب میشد و نبودش اتفاق بدی برای تیم ملی است .سرمربی تیم
ملی اسپانیا در پایان اظهار کرد :نبود گسول در تیم ملی یک فقدان بزرگ
خواهد بود چون او بازیکن ارزشمندی است و همچنین یک رهبر بزرگ
محسوب میشود .برای نخستین بار است که در یک تورنمنت بزرگ
ناوارو و گسول را در اختیار نداریم .گسول در این هفته پای خود را
جراحی کرد و به همین خاطر نمیتواند در جام جهانی اسپانیا را همراهی
کند .این خبر خوبی برای تیم ملی ایران محسوب میشود .ایران و اسپانیا
در جام جهانی همگروه هستند .جام جهانی سی و یکم آگوست به
میزبانی چین آغاز خواهد شد.

ناتان آدریان پس از  ۶ماه دوری از رقابت به دلیل
ابتال به سرطان در مسابقات شنا شرکت خواهد
کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از موندو
دپورتیوو ،ناتان آدریان آمریکایی ژانویه
گذشته اعالم کرد که به سرطان مبتال شده
است و باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد .با
این حال شناگر آمریکایی به بازگشت به میادین
امیدوار بود چون پزشکان به او گفته بودند میتواند سالمتی اش را
دوباره به دست آورد .دارنده پنج طال ،یک نقره و دو برنز المپیک دوست
نداشت بازیهای المپیک توکیو  ۲۰۲۰را از دست بدهد.
در نهایت او سه شنبه اعالم کرد بهبود یافته است و هفته آینده دوباره
به رقابت خواهد پرداخت .او در توئیترش نوشت :زمانش فرا رسید! این
عکس این موضوع را نشان نمیدهد اما من مشتاق رقابت دوباره هستم.
بر این اساس شناگر آمریکایی پس از  ۶ماه و نیم دوباره در مسابقات
شنا خواهد کرد .آخرین حضور آدریان به مسابقات قهرمانی آمریکا در
گرینزبورو در اواخر نوامبر بر میگشت.
این شناگر در سه المپیک پکن ،لندن و ریودوژانیرو به مدال طال
رسیده است و با مایکل فلپس در مواد امدادی هم تیمی بوده است.

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیمهای
مختلف لیگ برتر صادر کرد.
به گزارش فدراسیون فوتبال ،پس از ارائه
گزارش از سوی دپارتمان داوران علیه باشگاه
پدیده شهر خودرو مبنی بر نشر اکاذیب
از طریق مصاحبه و بیان مطلب کذب
علیه داوران بعد از دیدار دو تیم پدیده و
تراکتورسازی تبریز ،کمیته انضباطی طبق ماده ۷۱
مقررات انضباطی باشگاه پدیده شهر خودرو را به پرداخت  ۵۰میلیون
ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
دیدار تیمهای سایپا و سپاهان اصفهان در هفته بیست و ششم لیگ
برتر برگزار و از سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی
به تیم داوری رخ داد .تیم سپاهان به پرداخت  ۱۰۰میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم شد.
مسابقه تیمهای پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان برگزار و از سوی
تماشاگران تیم ذوب آهن تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم مقابل رخ داد.
تیم ذوب آهن باید مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
تیم پرسپولیس تهران نیز به دلیل فحاشی تماشاگران به داوران و پرتاب
بطری آب و اشیا نیز باید  ۲۰۰میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

