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توافق سیدمجید حسیني
با ترابزوناسپور ترکیه

استفاده خالقانه آتشنشانان
از تصاویر تمارضهای نیمار
 اســتفاده آتشنشــانان فرانســوی از تصاویر
تمارضهــای نیمــار در جــام جهانــی روســیه
درحالیکــه روی زمین از درد بــه خود میپیچد،
برای تبلیغ کالسهای آمــوزش کمکهای اولیه
به شهروندان فرانســوی ،روند بدبیاریهای نیمار
در جام جهانــی را تکمیل کرد .به گــزارش ایرنا،
ســایت یورو اســپورت نوشت» :فوقســتاره تیم
پاریســنژرمن فرانسه که نتوانســت مانع حذف
آخریــن تیم منطقــه آمریکای جنوبــی از گردونه
رقابتهــای جام جهانی  ۲۰۱۸شــود ،بیشــتر از
تواناییهــای فوتبالی ،به واســطه مــدل موهای
عجیــب و تمارضهای مصنوعــی خود در کانون
توجــه قــرار گرفــت .در ایــن بین ،آتشنشــانان
فرانســوی تصویر او را درحالیکه از شدت درد به
خود میپیچد ،به شخصی تشبیه کردهاند که افراد
متخصص او را برای جلوگیری از خفگی در حالت
اضطراری و در برخی مواقع روی صندلی چرخدار
قرار ميدهنــد .آنها با انتشــار ایــن تصویر قصد
دارند مردم را به شــکلی خالقانه برای شرکت در
کالسهای آموزش کمکهای اولیه ترغیب کنند«.

 سیدمجید حسیني بازیکن استقالل تهران با باشگاه
ترابزوناســپور ترکیه به توافق رسیده است و طرفین
امــروز یا حداکثر فردا قرارداد همکاري امضا ميکنند.
به گزارش ایســنا ،روزنامه صباح اعالم کرد سیدمجید
حســیني امروز به ترابزون ترکیه مــيرود و مذاکرات
بیــن طرفین به نتیجه خوبي رســیده اســت .یکي از
مســئوالن ترابزون اعالم کرد که هر دو طرف با شرایط
انتقال مجید حسیني بازیکن ۲۲ســاله ایراني موافق
هستند و به احتمال بسیار این قرارداد انتقال به زودي
امضا خواهد شــد .ازوکان سومر ،مدیر هماهنگي این
باشگاه ترکیهاي اعالم کرد :به احتمال بسیار انتقال این
بازیکن انجام خواهد شــد .به مراحل نهایي مذاکرات
رسیدهایم .اگر مشکلي پیش نیاید پنجشنبه این بازیکن
رســما به ترابزون خواهد پیوست .قرارداد سیدمجید
حسیني با باشگاه استقالل تهران یک سال دیگر معتبر
است و بر اســاس این قرارداد ،در صورت جدایي این
بازیکن ،حسیني باید رضایت باشگاه استقالل را جلب
کند .البته در قرارداد او با اســتقالل قید شــده که این
رضایت با پرداخت  ۱۰۰هزار دالر انجام خواهد شد.

تیم هندي دنبال جذب
»مسعود شجاعي«
 تیم فوتبال »افســي« شــهر »گوا« از ایالتهاي
جنوبــي هند بــه دنبــال بهخدمتگرفتن مســعود
شــجاعي کاپیتان تیم ملــي فوتبال ایران اســت .به
گــزارش ایرنا بــه نقل از »تایمــز او ایندیا« ،باشــگاه
فوتبال گوا قصد دارد مســعود شــجاعي را جایگزین
»مانوئل النزروت« بازیکن اســپانیایي خــود کند .به
گفته مقامات این باشــگاه ،مسعود شجاعي ميتواند
در هند طرفداران زیادي پیدا کند .مسعود شجاعي که
در بازي ایران با مراکش در جام جهاني  ۲۰۱۸روسیه
کاپیتان تیــم ملي ایران بود ،با »ســرگیو لوبرا« مربي
باشگاه فوتبال گوا آشنایي دارد» .لوبرا« در سال ۲۰۱۴
در »لوس پالماس« اسپانیا مربي شجاعي بوده است.
یک مقام باشــگاه فوتبال گوا گفت» :شجاعي داراي
پیشنهاد از دو باشگاه بزرگ دیگر هم هست .مربي این
باشگاه از زمان حضور در اسپانیا با وي آشنایي دارد«.
این نخســتین بار است که یک بازیکن ایراني پیشنهاد
بازي در فوتبال هند دریافت کرده است.

ذوبآهن براي انتقال تبریزي به
استقالل شرط گذاشت

فرانسه برای سومینبار در ۲۰سال اخیر به فینال جام جهانی رسید

دشان یک قدم تا بکنبائرشدن
فرانســه پس از  ۱۲ســال یک بار دیگر در فینال جام جهانی حاضر خواهد
بود .فرانســه با برتری یک بر صفر مقابل بلژیک بــه فینال جام جهانی ۲۰۱۸
صعود کرد .سهشنبهشب در نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی بیستویکمین
دوره رقابتهــای جــام جهانی فوتبال ،تیمهای فرانســه و بلژیک در شــهر
»ســنپترزبورگ« به مصاف هم رفتند که شاگردان »دیدیه دشان« در تیم ملی
فرانســه با تنها گل »ساموئل اومتیتی« به برتری دست یافته و برای سومینبار
فینالیســت شــدند .بلژیک که با حذف برزیل و پنج برد متوالی پا به این بازی
گذاشته بود ،مسابقه را بهتر شــروع کرد اما مقهور بازی فکورانه فرانسه شد.
درنهایت بلژیک موفق نشــد گل خورده خود را جبران کند تا نسل طالیی این
تیم از رســیدن به فینال باز بماند .بلژیــک در دومین حضورش در نیمهنهایی
موفق نشد خود را به فینال برساند .آنها در نیمهنهایی  ۱۹۸۶هم حاضر بودند.
خروسها در  ۲۰ســال اخیر بیشــترین تجربه حضور در فینــال را در میان
تیمهای دیگر داشــتند .فرانسه از آلمان و برزیل در این زمینه پیشی گرفت که
در شــش سال اخیر به دو فینال صعود کرده بودند .در این مدت ایتالیا ،هلند،

اســپانیا و آرژانتین افتخار حضور در این بازی را داشتند .خروسها در دو فینال
اخیر خود یک بازی را با پیروزی و دیگری را با شکســت پشتسر گذاشتند .این
تیم در ســال  ۱۹۹۸برزیل را  ۳بر صفر شکســت داد اما در سال  ۲۰۰۶مقابل
ایتالیا مغلوب شــد .آلمان تیمی اســت که بیشــترین حضور را در فینالهای
جام جهانی داشــته است .این تیم هشت بار دیدار نهایی را تجربه کرده است.
ژرمنهــا در ســالهای  ۱۹۹۰ ،۱۹۷۴ ،۱۹۵۴و  ۲۰۱۴فاتح جام جهانی شــدند.
این درحالی بود که در ســالهای  ۱۹۸۶ ،۱۹۸۲ ،۱۹۶۶و  ۲۰۰۲از دســتیافتن
به جام بازماندند .دیدیه دشــان ،سرمربی فرانســه ،که میتواند پس از ماریو
زاگالو و فرانتس بکنبائر به ســومین فردی تبدیل شود که هم در قامت مربی
و بازیکن قهرمان جهان شــده ،پس از بازی گفت» :ما دست به کاری استثنایی
زدیم و من به بازیکنانم بــه خاطر محققکردن این هدف افتخار میکنم .تیم
من ذهنیت و شــخصیتش را نشــان داد و مقابل تیم خوب بلژیک عملکردی
فوقالعاده داشت .اینکه یک مدافع برای ما گل زد نشانه خوبی است .ما حتی
بعد از این گل هم عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم نتیجه را حفظ کنیم .به
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 باشــگاه ذوبآهن تنهــا در صورتي که باشــگاه
اســتقالل مبلغ موردنظــرش را بدهد ،بــه مرتضي
تبریــزي اجــازه جدایي ميدهد .به گــزارش فارس،
باشــگاه اســتقالل از مدتها قبل بــه دنبال جذب
مرتضــي تبریــزي بود امــا ســعید آذري مدیرعامل
باشــگاه ذوبآهن صراحتا اعالم کــرد تبریزي را به
اســتقالل نميفروشــد .با ایــن حال ظاهــرا بعد از
تغییــر و تحــول در کادر فني ذوبآهــن و همچنین
پافشــاري اســتقالل براي جذب این بازیکن ،باشگاه
ذوبآهن اکنون بــه مهاجم خود براي جدایي چراغ
سبز نشــان داده و احتمال جدایي مرتضي تبریزي از
ذوبآهن وجود دارد .مدیران باشگاه ذوبآهن براي
جدایي تبریزي و انتقالش به استقالل فقط یک شرط
گذاشــتهاند مبلغ موردنظرشــان که مبلغ کمي هم
نیست از سوي استقالل پرداخت شود.

انتقال بزرگ تابستانی انجام شد .سهشنبهشب در
شرایطی که تمام نگاهها متوجه دیدار نیمهنهایی جام
جهانی در سنپترزبورگ بود ،بمب نقلوانتقاالت اروپا
منفجر شد .کریســتیانو رونالدو پس از  ۹سال حضور
در رئــال مادرید به یوونتوس ایتالیا ملحق شــد .یک
هفتهای بود که شــایعه انتقال برنده پنج توپ طال به
یووه به گوش میرسید ،اما شاید کسی انتظار نداشت
که دو باشــگاه یوونتــوس و رئالمادرید به این زودی
به توافق برسند .باشگاه رئالمادرید سهشنبه گذشته
اعالم کرد با جدایی کریستیانو رونالدو موافقت کرده و
این بازیکن با مبلغ  ۱۰۰میلیون یورو به یوونتوس ایتالیا
میپیونــدد .او با این انتقال به گرانترین بازیکن باالی
 ۳۰سال تاریخ تبدیل شــد .رونالدو  ۳۳ساله در سال
 ۲۰۰۹با مبلغ  ۸۰میلیون پوند از منچســتر یونایتد به
رئالمادرید ملحق شد تا به گرانترین بازیکن تاریخ در
آن زمان تبدیل شــود .این بازیکن در  ۴۳۸بازی موفق
شــد  ۴۵۱بار برای رئالمادرید گلزنــی کند تا برترین
گلزن تاریخ این باشگاه محســوب شود .رونالدو ۳۳
ســاله در  ۹فصل حضورش در رئالمادرید توانســت
با این تیــم فاتح دو اللیگا و چهار لیگ قهرمانان اروپا
شــود .رونالدو با پیراهن رئال همچنین فاتح دو کوپا
دلری و دو سوپرکاپ اســپانیا شد .این بازیکن موفق
شد دو ســوپرکاپ اروپا و سه جام باشگاههای جهان
را هم به همــراه رئال فتح کند .کریســتیانو در این ۹
فصل همچنین توانســت برنده چهار جایزه توپ طال،

برنامه هفته اول لیگ برتر
 برنامــه هفتــه اول هجدهمیــن دوره لیگ برتر
فوتبال اعالم شد .این برنامه به این شرح است؛
 پنجشنبه  ۴مرداد
پدیده مشهد  -پرسپولیس
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد
سایپا  -سپیدرودرشت
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه پاس قوامین تهران
نساجي مازندران  -ذوبآهن اصفهان
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه متعاقبا اعالم ميشود
فوالد خوزستان  -پارس جنوبي جم
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه غدیر اهواز خوزستان
 جمعه  ۵مرداد
گسترش فوالد تبریز  -استقالل خوزستان
ساعت  ۲۰ورزشگاه بنیاندیزل تبریز
سپاهان  -صنعت نفت آبادان
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان -تراکتورسازي تبریز
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه متعاقبا اعالم ميشود.
استقالل  -پیکان
ساعت  ،۲۰:۴۵ورزشگاه آزادي

سوسیهداد
جهانبخش را میخواهد

دو جایزه بهترین بازیکن ســال فیفا و ســه کفش طال
شــود .از مجموع  ۴۵۱گل رونالدو برای رئال مادرید،
 ۳۱۱گل در اللیــگا رقــم خــورد و  ۱۰۵گل در لیــگ
قهرمانان ۲۲ ،گل در جام حذفی اسپانیا و شش گل در
جام باشگاههای جهان ،چهار گل در سوپرجام اسپانیا
و دو گل در سوپرجام اروپا .رونالدو با زدن  ۱۰۵گل در
لیگ قهرمانان با پیراهن رئالمادرید ،توانست به صدر
بهترین گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان برسد و البته اولین
بازیکنی شود که برای یک باشگاه بیش از صد گل در
لیگ قهرمانان میزند .رونالــدو در لیگ قهرمانان در
 ۱۵۲مســابقه ۱۲۰ ،گل زده و بهترین گلزن تاریخ این
تورنمنت بزرگ است .جالب اینجاست که رونالدو در
لیگ قهرمانان ۱۰ ،گل به یوونتوس زده که بیش از هر
تیم دیگری در تاریخ لیگ قهرمانان ،مقابل بیانکونری
گلزنی کرده اســت .رونالدو در پیام خداحافظیاش
خطاب به هــواداران رئال گفت» :ســالهایی که در
رئالمادرید و شهر مادرید سپری کردم ،شاید شادترین
دوران زندگــی من باشــد .تنهــا میتوانــم قدردان
باشــگاه رئالمادرید ،هوادارانش و شهر مادرید باشم.
میخواهم از آنها بابت حمایتهایشــان تشکر کنم.
باور دارم زمانی مناســب برای اینکه چالشــی جدید
در زندگیام را تجربه کنم فرا رســیده و برای همین از
رئالمادرید خواســتم که با درخواستم موافقت کند.
امیدوارم که هواداران رئــال و طرفدارانم بتوانند این
موضوع را درک کنند«.

بازیکنان تبریک میگویم .حاال ما فینالیســت هستیم .احساس غرور میکنم.
واقعا حقمان بود که فینالیست شویم و بازیکنانمان متحد بودند و نتیجهاش
هم این شــد که در فینال هستیم .ما دو سال پیش یک فینال را از دست دادیم
)یورو  (۲۰۱۶که هنوز هضم آن برایم سخت است .از آن زمان تاکنون اتفاقات
زیادی رخ داده است«.
روبرتو مارتینس ،سرمربی اسپانیایی بلژیک ،بعد از شکست تیمش در این
مسابقه عنوان کرد» :شکســت در این مسابقه به دلیل یکسری جزئیات بود.
متأسفانه فرق ما و فرانســه یک توپ مرده بود .بازی بسیار نزدیک بود؛ بسیار
نزدیک .در واقع کسی میتوانست سرنوشت بازی را تعیین کند که یک اثر روی
توپ در محوطه جریمه بگذارد .بازیکنانم تالش زیادی کردند .نمیتوانســتم
بیش از این از آنها درخواست کنم .این بازیکنان حقشان نیست که با ناراحتی
جام را تمام کنند .درســت اســت االن خیلی ناراحت و عصبانی هستیم ،ولی
قطعا تالش میکنیم با کسب عنوان سومی مسابقهها را بهخوبی تمام کنیم«.
فینال جام جهانی  ۲۰۱۸یکشنبه  ۲۴تیرماه برگزار خواهد شد.

ﻫﺸ ِ
ﺖ آﺑﯽ ،ﻗﯿﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل را زد
مجتبــي جباري ،یکــي از بهترین بازیکنــان تاریخ
اســتقالل ،در ســکوت ،دوران بازیگــرياش را تمــام
کرد .شــماره هشــت محبوب آبيها ،بدونشک یکي
از بهترین فوتبالیســتهاي ایران بود؛ فوتبالیستي که
اگر مصدومیتهاي پيدرپي گریبانگیرش نميشــد،
ميتوانســت حتي به اروپا برود .این بازیکن  ۳۵ساله
پس از چهار ســال دوري از استقالل دوباره به این تیم
برگشت ،اما در پي اختالفنظر با مدیریت باشگاه از تیم
کنار گذاشته شد .باالرفتن سن ،مصدومیتهاي مداوم
و یک سال بازينکردن باعث شده تا جباري به آویختن
کفشها فکر کند .او دراینباره به خبر ورزشــي گفت:
»مسلما وقتي از فوتبال ميروي زمان ميبرد تا با شرایط
جدید کنار بیایي .من خودم را کمکم براي شرایط جدید
آماده کردهام .در این سالها بهخاطر اردوها و بازيها
خیلــي از خانــواده دور بودم و حــاال بهترین فرصت
اســت تا کنارشان باشــم .واقعا تا زماني که ميشد از
پاهایم کار کشــیدم ،از زانوهایم خیلي کار کشــیدم و
تالش کردم .حتي بعد از اتفاقاتي که در استقالل افتاد،
ميتوانســتم یک ســال دیگر بازي کنم ،ولي دوريام
باعث شد تا از شــرایط آرماني فاصله بگیرم و این کار
را سختتر کرد .از طرفي من آدمي نیستم که بخواهم
با هر شــرایطي کنار بیایم و با هــر کیفیتي بازي کنم.
همیشه خوببودن برایم مهم بوده است .االن هم با
وضعیتي که دارم ،دیگر بازگشــتم سخت شده است.
استقالل هم حاال جاي جوانترهاست؛ جوانهایي که

براي خودشــان اسمورسمي دستوپا کنند .در نهایت
بهخاطــر اتفاقاتي کــه در فوتبال افتاد ،خدا را شــکر
ميکنم« .مجتبي جباري عنوان کرد که مصدومیتها
مانع او شــد که به تمامي اهدافش در فوتبال برســد.
این هافبک تکنیکي پس از چهرهشدن در ابومسلم در
ســال  ۱۳۸۵به استقالل پیوست و هشت سال پیراهن
این تیم را بر تن داشــت .در سه قهرماني استقالل در
تاریخ لیگ برتر جباري نقش مهمي ایفا کرد .او دوران
حضورش در اســتقالل را بهترین دوران ورزشــياش
عنــوان کرد؛ »مــن از بودن در اســتقالل خیليخیلي
لذت بــردم .قبل از جامجهانــي  ۲۰۰۶بود که یکي از
روزنامههاي ژاپني نوشــت جباري زیدان آسیاســت.
برایم بســیار لذتبخش بود؛ لقب من اســم بازیکني
بود که به او عالقه داشتم .امیدوارم در نهایت همیشه
اتفاقات خوبي براي استقالل بیفتد« .جباري که سابقه
بازي در ســپاهان و االهلي قطر را هــم دارد ،در لیگ
هفدهم با اســتقبال هواداران به استقالل برگشت ،اما
تنهــا چند هفته دوام آورد .او بین ســالهاي  ۱۳۸۴تا
 ۱۳۹۳عضو تیم ملي بود ،اما مصدومیتهایش باعث
شــد تا بازيهاي ملي زیادي نداشــته باشد .او در ۳۱
بازي ملي سه گل زده است .جباري جام جهاني ۲۰۰۶
را به دلیل آسیبدیدگي از دست داد .در صعود ایران
به جام جهاني نقش قابلتوجهي داشت ،اما چند ماه
مانده بــه جام جهاني برزیل ،بــه دلیل اختالفاتش با
کارلوس کيروش قید تیم ملي را زد.

ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺮي در راه ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﺷﺪن
پرسپولیس حاال در خطر ازدستدادن بازیکنان مليپوش خود قرار گرفته
اســت .پس از جدایي امید ابراهیمي از اســتقالل و اخبــاري که درباره رفتن
مجید حسیني منتشــر شده است ،پرسپولیســيها هم در این روزها با چنین
مشکلي روبهرو شدهاند .درخشــش در بازيهاي تیم ملي در مسابقات جام
جهاني ،وحید امیري و علیرضا بیرانوند را در آســتانه لژیونرشــدن قرار داده
اســت ،.علیرضا بیرانوند جــزء بازیکناني بود که در جام جهاني درخششــي
قابل توجه داشــت؛ مهار پنالتي کریســتیانو رونالدو و آمادگي خوب بیرانوند
در مســابقات جام جهاني باعث شده تا حاال پیشنهادهای متعددي به دست

این بازیکن برسد .گلر مليپوش پرسپولیس که البته هنوز با این تیم قرار دارد،
حاال ســاز جدایي کوک کرده و ظاهرا پیشنهاد وسوسهکننده فنرباغچه ترکیه،
او را در دوراهي قرار داده است .روز گذشته روزنامههاي ورزشي خبر دادهاند
پیشنهاد دو تا سه میلیون یورویي فنرباغچه باعث شده تا بیرانوند براي مذاکره
راهي ترکیه شــود .گلر مليپوش پرســپولیس بعد از فصل خوبي که با این
تیم داشــت و کســب عنوان قهرماني ،حاال ميخواهد طعم لژیونرشــدن را
هم بچشــد .از سوي دیگر ،وحید امیري که قراردادش با پرسپولیس به اتمام
رســیده هم دیگر بازیکني است که گفته ميشــود قصد جدایي از این تیم را

 یــک نشــریه اســپانیاییزبان از قرارگرفتــن
بــال تیــم ملــی ایــران در فهرســت خریدهای
تابســتانی تیم رئالسوســیهداد خبر داده اســت.
نشــریه موندودپورتیووی اســپانیا نوشته :باشگاه
رئالسوســیهداد در بازار نقلوانتقاالت تابســتان
امســال قصــد خریــد مهاجــم را دارد و یکی از
گزینههای مدنظر این باشگاه علیرضا جهانبخش،
مهاجــم ایرانی تیــم آزد آلکمار هلند اســت که
فصل گذشــته بــا ثبــت  ۲۱گل در  ۳۳بازی خود
بــرای این تیم ،به آقای گل لیگ هلند تبدیل شــد.
موندودپورتیوو در همین حال از ماکسیمیلیانو مزا،
مهاجم تیم ملی آرژانتین در جام جهانی  ۲۰۱۸که
برای باشگاه ایندپندینته توپ میزند ،نیز بهعنوان
دیگر گزینه مدنظر سوسیهداد برای خط حملهاش
نــام برده و در واقــع او را گزینه اول این باشــگاه
عنوان کرده است.

تعطیلی اردوی امیدها با ناامیدی
 به دلیل همکارینکردن تعدادی از باشگاههای
فوتبال ایران بــا زالتکو کرانچار ،ســرمربی کروات
تیم امید کشــورمان ،اردوی این تیم را که فقط چند
روزی از تشــکیل آن میگذشــت ،تعطیل کرد .به
گزارش ایرنا ،در حالی تیم فوتبال امید ایران خود را
برای حضور در بازیهای آســیایی جاکارتا و سپس
انتخابی المپیک آماده میکند که همچنان این تیم
با مشکالت  ۴۴سال گذشته که موفق به صعود به
المپیک نشده ،دستوپنجه نرم میکند .فدراسیون
فوتبال که پس از حضــور در جام جهانی در همه
ردههای ســنی بــرای تکمیلکــردن موفقیتهای
خود دنبال قهرمانی در بازیهای آســیایی جاکارتا
و سپس صعود به المپیک است ،باز هم نتوانست
از حق تیم امید مقابل باشــگاهها دفاع کند .ابتدای
هفته جاری ،جواد نکونام ،ســرمربی تیم نســاجی
قائمشــهر ،دســتور به خــروج بازیکنــان خود از
اردوی تیــم امید داد تا ایــن دو بازیکن در تمرینات
تیم باشــگاهی خود حاضر شوند .جرقه نارضایتی
کرانچار از همکاری باشــگاهها با تیم امید دقیقا از
این مسئله زده شــد تا با توجه به همکارینکردن
چنــد باشــگاه دیگــر ،او روز گذشــته تصمیم به
تعطیلی تمرینات تیم امید تا اول مرداد سال جاری
بگیرد .تیم امید ایران اول مرداد ســال جاری برای
برگــزاری اردوی خــود راهی عراق میشــود و دو
بازی دوســتانه با تیم امید این کشور برگزار میکند
و ســپس برای برگزاری دیدار دوســتانه با تیم امید
چین ،راهی این کشــور میشــود .امیدهای فوتبال
کشورمان از چین مســتقیم راهی جاکارتا خواهند
شد تا در بازیهای آسیایی حضور پیدا کنند.

تبریک پوتین به مکرون
دارد .امیري هم از ترکیه و البته قطر پیشنهاد جدي دارد و او هم مثل بیرانوند
ميخواهــد بازي در خارج از ایران را تجربــه کند .در همین زمینه حمیدرضا
گرشاسبي ،سرپرست باشگاه پرسپولیس ،ابراز امیدواري کرد که این دو بازیکن
در پرســپولیس بمانند» :ما امیري را ميخواهیــم و پیگیر تمدید قرارداد با او
هستیم .درباره بیرانوند نیز باید بگویم که او با باشگاه قرارداد دارد و در اینباره
هیچ شک و شــبههاي وجود ندارد .او در حال استراحت بوده و پس از دوره
اســتراحت به جمع سرخپوشان اضافه خواهد شــد .البته در اینباره بعضي
اظهارنظرهاي غیررسمي هم مطرح شده است که اصال صحت ندارد«.

 والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه پس از
پیروزي تیم ملــي فوتبال فرانســه در نیمهنهایي
جام جهاني بــه امانوئل مکــرون ،رئیسجمهور
فرانسه تبریک گفت .کاخ کرملین در بیانیهاي این
مسئله را تأیید کرد .پوتین همچنین تماسي تلفني
با شاه فیلیپ بلژیک داشت که براي دیدن مسابقه
نیمهنهایي به روسیه سفر کرده بود.
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