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کرواسی -انگلیس در نیمهنهایی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه

ﻓﻮﺗﺒﺎل

امید ابراهیمی به االهلی پیوست

نبرد برای فینالیستشدن و البته توپ طال

مخالفت رسمی باشگاه استقالل
با جدایی حسینی

 امیــد ابراهیمی ،بازیکن تیم ملــی فوتبال ایران و
فصل گذشته باشگاه استقالل ،به باشگاه االهلی قطر
پیوست .ابراهیمی که در روزهای گذشته به قطر سفر
کرده و با مسئوالن االهلی در چند نوبت مذاکره کرده
بود ،سرانجام دوشنبهشــب قرارداد رسمیاش را به
مدت یک سال با االهلی امضا کرد تا رسما پیراهن این
باشــگاه را بر تن کند .شبکه الکاس قطر هم با انتشار
تصویری از ابراهیمی در خبری اختصاصی از امضای
قرارداد یکســاله ابراهیمی با این باشگاه قطری خبر
داد .ابراهیمــی در تماس با وینفرد شــفر ،ســرمربی
اســتقالل اعالم کرده بود میخواهد از استقالل جدا
شود و به خارج از کشور برود.

رویارویی بسکتبال ایران
با آمریکا و استرالیا
 تیم ملی بســکتبال ایــران در تورنمنت اطلس
با تیمهــای آمریکا ،اســترالیا و لهســتان همگروه
شــد .آســمانخراشها که این روزها خود را آماده
حضور پرقدرت در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸میکنند،
در ادامــه برنامههــای تدارکاتی خــود از  ۲۶تا ۳۱
تیرماه در تورنمنت اطلساســپرت چین شــرکت
خواهند کــرد .گروهبندی این تورنمنــت که در دو
گروه چهارتیمی برگزار میشــود ،مشخص شده و
تیمهای قدرتمندی با ایران همگروه شدهاند .آمریکا،
ایران ،لهستان و اســترالیا در یک گروه قرار دارند و
چین ،آلمــان ،نیجریه و جمهوری چک نیز در گروه
دیگر حاضر هســتند .در پایان دیدارهای مقدماتی
تورنمنت بینالمللی اطلساســپورت ،دو تیم برتر
هر گروه راهی مرحله نیمهنهایی میشوند تا رقابت
خود را برای کســب عنوان اول تــا چهارم پیگیری
کننــد .بعد از حضور در تورنمنت اطلس ،یک دوره
مسابقه دیگر نیز پیشروی بسکتبالیستهای ایرانی
در چین خواهد بود .بسکتبالیستهای کشورمان در
تورنمنت چهارجانبه چین با تیمهای چین ،نیجریه
و آلمــان روبهرو خواهند شــد و ســپس به تهران
بازمیگردند.

سایت ایتالیایی از قضاوت فغانی
در فینال خبر داد
 براساس اعالم سایت کالچیونیوز به احتمال قوی
بازی ردهبندی را روچی ،داور ایتالیایی و بازی فینال را
علیرضا فغانی سوت خواهد زد .به گزارش وبسایت
نود ،این ســایت در تحلیل اینکه کدام داور بازی فینال
جام جهانی  ۲۰۱۸را ســوت خواهد زد ،نوشــت :اگر
علیرضا فغانی نبود ،بهطورقطع روچی برای قضاوت
دیــدار پایانــی جام جهانــی  ۲۰۱۸انتخاب میشــد.
روچی داور ۴۴ســاله ایتالیایی آخرین ســال قضاوت
بینالمللی را پشت ســر میگذارد .روز پنجشنبه داور
دیدار ردهبندی و پایانی جام جهانی  ۲۰۱۸مشــخص
خواهد شد .هشت داور در جدول قضاوت این دو بازی
باقی ماندهاند که این شــانس را دارند این دو بازی را
سوت بزنند.

مالقات رئیس یوونتوس
با رونالدو در یونان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻰ
چهارشنبه  ۲۰تیرماه
 انگلیس-کرواسی
ساعت  ،۲۲:۳۰ورزشگاه لوژنیکی

خرافات یا سرنوشت؟
انگلیسیها چندهفتهای میشود که با سردادن شعارهایي میگویند »جام به خانه برمیگردد« .این کشور
که مدعی اختراع فوتبال اســت ،بعد از  ۱۹۶۶دیگر دســتش به قهرمانی نرســیده ولی حاال بیشــتر آنها قانع
شــدهاند که این دوره انگلیس دوباره قهرمان میشود .شــاید خرافات ،سرنوشت یا هرچیز دیگری باشد ولی
برای این موضوع دالیل مشــخصی هم دارند .سال  ۱۹۶۶که انگلیس قهرمان شد :رئال لیگ قهرمانان را برد،
برنلی سهمیه اروپایی گرفت ،منسیتی قهرمان انگلیس شد و چلسی در رده پنجم ایستاد .حاال در سال ،۲۰۱۸
این ســناریو به طرز عجیبی تکرار شــده است :رئال لیگ قهرمانان را برده ،برنلی سهمیه اروپایی گرفته ،سیتی
دوباره قهرمان انگلیس شده و البته چلسی هم در رده پنجم جدول ایستاده است .تاریخ در حال تکرار است؟
بازیکنی به سنوســال من باید بگویم ،اســطوره من
پیتر اشمایکل است!«.
دو فرمانده در یک جسم
کرواســی هم برای رســیدن به نیمهنهایی جام
جهانی ،آن هم بعد از  ۲۰ســال دست به کار بزرگی
زده اســت؛ آنها از سد روســیه میزبان گذشتند ولی
در ضربــات پنالتی .ایــن دومینبار متوالــی بود که
کرواتها سرنوشتشان را در ضربات پنالتی رقم زدند؛

پیــش از آن در جــدال برابر دانمارک در یکهشــتم
نهایی هم به لطف ضربات پنالتی به برتری رســیدند
و دوباره این سناریو برابر روسیه هم تکرار شد .اینکه
یــک تیم دو بار در ضربات پنالتی در یک دوره از جام
جهانی نجات پیدا کند ،خیلی کم دیده شــده است؛
آرژانتین تنها تیمی بوده که توانســته در یک دوره از
جــام جهانی ،دو بار در ضربات پنالتی برنده شــود و
به مســیرش ادامه دهد .البته اینطور هم نیست که

ﺳﻤﭙﺎﺋﻮﻟﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ
ســرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین در ســمت خود باقی خواهد
مانــد .به گزارش ایســنا ،تیم ملــی فوتبال آرژانتیــن در جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه ناامیدکننده ظاهر شــد و در مرحله یکهشتم نهایی با
شکست  ۴بر  ۳مقابل فرانسه از صعود به دور بعد باز ماند .عملکرد
ضعیف خورخه سمپائولی در آلبی سلسته باعث شد این تیم مطابق
انتظار ظاهر نشــود و خیلیزود از جــام خداحافظی کند .هواداران و
کارشناسان معتقد بودند انتخابهای اشتباه سمپائولی در رقمخوردن

چنین نتیجهای تأثیرگذار بوده و او برای تیمی مانند آرژانتین مناســب
نبوده اســت .پس از حذف تیم ملی آرژانتین ،فدراســیون فوتبال این
کشور قصد داشــت با این ســرمربی قطع همکاری کند .چیکی تاپیا
میخواست ســمپائولی استعفا دهد اما سرمربی آرژانتینی این کار را
نکرد.
رئیــس فدراســیون فوتبال آرژانتین نمیتوانســت ســمپائولی را
اخــراج کند ،چون باید هزینــه زیادی را متقبل میشــد .درنهایت او

نتوانســت این ســرمربی آرژانتینی را راضی کند .پس از صحبتهای
تاپیا و ســمپائولی ،قرار شد سرمربی آرژانتینی تا کوپا آمهریکای ۲۰۱۹
در تیم ملی باقی بماند .ســمپائولی قرار اســت هدایــت تیم زیر ۲۰
ســال آرژانتین را در تورنمنت آلکودیا بر عهده بگیــرد .این اتفاق به
علت اســتعفای سباستین بکاسسه )دستیار سمپائولی در تیم ملی و
سرمربی زیر  ۲۰سال( رخ داد و فدراسیون گزینهای بهتر از سمپائولی
را برای هدایت این تیم ندید.

دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎز ﺗﺎرﯾﺦ را از ﻧﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
شــرق :از آن روزها نزدیک به چهار دهه گذشته؛ آن
روزهایــي که صداي چکاچک شمشــیرها از ســالن
ضلــع غربــي مجموعــه ورزشــي آزادي به گوش
ميرســید؛ روزهایي که برق شمشــیرها ،رنگ مدال
داشت و شمشــیربازي ایران در آسیا مدالها را درو
ميکــرد؛ همان روزها که در همین ســالن ۱۰ ،مدال
بازيهاي آســیایي تهران بر ســینه شمشیربازان زن
و مرد درخشــید ،اما تندباد حوادث و انقالب یکباره
راه را روي آنان بســت .شمشــیربازي تعطیل شــد
و به محاق رفت .ســالن زیبــا و مدرنش را گرفتند و
مدتها طول کشــید تا دوباره این رشــته پا گرفت و
از روي ویرانههایــش ،ققنــوسوار به پــرواز درآمد؛
پــروازي با مدالهاي رنگارنگ مردان سابریســت در
آســیا ،جهان و ســکوي چهارم المپیــک  ۲۰۱۶ریو.
حاال بعد از  ۴۰ســال ،این بار نوبت به شــیرزنان این
اسلحه رسیده تا طلسمشــکن باشند .آنها که از دل
تنگناهــا و محدودیتها راه خود را پیــدا کردهاند و
ميخواهنــد در بازيهــاي آســیایي  ۲۰۱۸جاکارتا
طالیــهدار موفقیتهاي شمشــیربازي لقب بگیرند؛
یک حضــور نوبرانه کــه در آخرین لحظات میســر
شــد تا حاال رؤیاي شــیرین هر شــب آنها باشد .آنها
ميخواهند یادآور خاطرات خوش بازيهاي آسیایي
تهران باشــند؛ جایي که نقره و برنز بزرگترین رویداد
قاره کهن بــر گردن مهوش شــفایي و گیتي محبان
درخشــید و غرورانگیزتر اینکــه دو مدال طالي ناب
هم نصیب تیمهاي اپه و فلوره شــد .قرارگرفتن در
جمع برترینهاي آســیا ،پیششــرطي بود که جواز
حضور دختران سابریســت را در بازيهاي آســیایي
 ۲۰۱۸صادر ميکرد؛ شرطي که خیلي خوب از عهده
آن برآمدنــد و جاي هیــچ عذر و بهانــهاي را باقي

از راﺳﺖ :ﻓﺎﺋﺰه رﻓﯿﻌﯽ ،ﮐﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﭘﺮﯾﻤﺎه ﺑﺮزﮔﺮ و ﻧﺠﻤﻪ ﺳﺎزﻧﭽﯿﺎن

 رئیس باشــگاه یوونتوس با فوقســتاره پرتغالی
رئالمادرید دیدار خواهد کرد .به گزارش ســایت نود،
آندره آنیلی ،رئیس باشــگاه یوونتوس بنــا بر ادعای
 ESPNو اســکای انگلیس برای مالقات با کریستیانو
رونالدو به کشــور یونــان رفته تا احتمــال انتقال این
بازیکن به ســری آ قوت بگیرد .فوقســتاره پرتغالی
رئالمادریــد در حال ســپریکردن تعطیالتش در این
کشور است .این مالقات در حالی صورت میگیرد که
رسانههای ایتالیا از تماس تلفنی ماسیمیلیانو آلگری
با رونالدو خبر دادند .اخبار مربوط به پیوستن رونالدو
به یوونتوس پس از حذف پرتغال از جام جهانی آغاز
شد و در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است .بنابر
گزارشها ،فلورنتینو پرز امروز در جلسه اعضای هیئت
مدیره رئالمادرید خبر درخواســت رونالدو برای ترک
رئال و آمادگی یوونتوس بــرای پرداخت  ۱۰۰میلیون
یــورو برای جذب او را به دیگر مدیران باشــگاه اعالم
خواهد کرد.

امشــب ورزشگاه لوژنیکی در مســکو پذیرای دو
تیم انگلیس و کرواسی است تا دیگر فینالیست جام
جهانی هم مشــخص شود؛ فینالیستی که هرکدام از
دو تیم مذکور باشد ،حســابی اتفاق نادری رخ داده
است .داســتان درباره سالهای »انتظار« است؛ یکی
برای انگلیس و دیگری برای کرواســی .اولی پس از
حدود  ۳۰سال است که طعم حضور در نیمهنهایی
را چشیده اســت؛ به عبارت دقیقتر انگلیس بعد از
 ۲۸ســال غیبت دوباره به نیمهنهایــی جام جهانی
رسیده و اصال دلش نمیخواهد چنین فرصتی را به
راحتی از دست بدهد.
ســناریو البته برای کرواسی هم مشابه است با
این تفاوت که میزان انتظار آنها اندکی کمتر اســت؛
کرواتها که  ۲۰سال پیش با فرماندهی داوور شوکر
به عنوان ســومی جام جهانی رســیدهاند ،اینبار با
هدایت لــوکا مودریچ عنوان بهتــری میخواهند.
اینکــه انگلیس به فینال برســد یا کرواســی ،فقط
مربــوط بــه زمان اســت وگرنــه در این جــام که
شــگفتیهایش کم هم نبوده ،نمیشود تیمی را از
قبل برنده دانست.
فرشتهای به نام پیکفورد
انگلیســیها با شکستدادن سوئد به نیمهنهایی
رســیدند؛ در یک برد تقریبــا راحت که روی دو گل با
ضربه ســر به دســت آمد .البته این فقط بخشی از
داســتان اســت چون بخش دیگر داستان مربوط به
بستهنگهداشــتن دروازه میشــود؛ جایی که جردن
پیکفــورد ۲۴ســاله حســابی در آن درخشــید و به
عنــوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شــد .برای
تواناییهــای پیکفــورد بایــد به یک بــازی عقبتر
برگشــت؛ به بازی برابر کلمبیا .انگلیسیها که هرگز
خاطره خوشــی از ضربــات پنالتی در جــام جهانی
نداشــتند ،این بار با سیو عالی دروازهبانشان از »خان
کشــنده« پنالتیها عبور کردند و به یکچهارم نهایی
رســیدند .پیتر شــیلتون یا گردن بنکس؟ اســطوره
دروازهبــان جــوان انگلیس کیســت؟ »راســتش را
بخواهیــد قبول دارم کــه خیلــی از دروازهبانهای
انگلیســی محو مهــارت این دو بودهانــد ولی برای

کرواسی فقط شانس آورده باشد؛ آنها با داشتن زوج
مودریچ – راکیتیچ در خط میانــی ،دو نفر از بهترین
هافبکهــای دنیــا را در اختیار دارنــد .دو هافبکی
که هر بار تیم کرواســی گیر کرده ،گــره را به راحتی
باز کردهانــد .زالتکو دالیچ درباره ایــن دو میگوید:
»درست است که در اسپانیا در دو تیم مختلف با هم
رقیب هســتند ولی در تیم ملــی این دو بازیکن یکی
هستند؛ یک جسم و یک روح«.
جدال برای توپ طال
عالوه بر طعم شــیرین رســیدن به فینــال ،بازی
کرواسی و انگلیس نوعی جدال برای رسیدن به توپ
طال هم هســت؛ از زمانی کــه فرانسفوتبال از فیفا
جدا شــده و توپ طال را بــه تنهایی میدهد ،آنهایی
که در جام جهانی میدرخشــند ،امید زیادی دارند؛
این بازی هم یکی از آن دیدارهایی اســت که جدال
دو توپ طالیی احتمالــی را دارد؛ یکی لوکا مودریچ
است که با رئالمادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده
و اگر تیمش به فینال برســد ،میتوانــد امید زیادی
برای کســب توپ طال داشته باشد .نفر دوم اما هری
کین اســت؛ بازیکن ششگله جام جهانی که تا اینجا
بهترین گلزن جام اســت .هری اگــر بتواند انگلیس
را به فینال برســاند و قهرمان کنــد ،نهتنها میتواند
دلخوش به کســب کفش طال باشد بلکه میتواند
امیدوار باشــد بعد از ســالها یک انگلیسی هم در
فهرست برندگان توپ طال قرار بگیرد.
آیا میدانستید...
جــردن هندرســون برای انگلیســیها شــانس
مــیآورد .بازیکنی که در تقابل برابر ســوئد مصدوم
شد و میگفتند احتماال به بازی با کرواسی نمیرسد،
در  ۳۰بازی گذشــته ملیاش شکستی نداشته است.
او در  ۳۰بازی گذشــته که برای انگلیس بازی کرده،
تیمش  ۲۷بار برنده شــده و هفت بار مســاوی کرده
است.
*کرواســی در دیدار برابر روسیه برای پنجمینبار در
این جــام جهانی پیراهن دومش که مشــکی و آبی
اســت را پوشید و برنده شد .تا اینجا این پیراهن برای
آنها خیلی خوششانسی آورده است.

نگذاشتند .تیم ملي شمشــیربازي اسلحه سابر زنان
ایــران در حالي چندي پیش در رقابتهاي قهرماني
آســیایي تایلند شــرکت کــرد که در هــر دو بخش
انفــرادي و تیمي ،نتیجهاي تاریخي از خود به یادگار
گذاشــت .نجمه سازنچیان با صعود به جمع هشت
نفر برتر ،بهترین نتیجه انفرادي شمشــیربازي بانوان
را بعد از انقالب رقم زد و در بخش تیمي نیز ســایر
بازیکنــان این تیم در کنار نجمــه ،آنقدر خوب بازي
کردند که به رتبه دستنیافتني ششمي رسیدند.
پریماه برزگر :شانس مدالآوري داریم
زنان سابریست کشــور این روزها آنقدر با انگیزه
شمشیر ميزنند که با جرئت و اعتمادبهنفس تمام،
از مدال بازيهاي جاکارتا ميگویند .پریماه برزگر که

بعد از ســازنچیان بهترین عملکرد را در مســابقات
اخیر تایلند داشــت ،از اوضــاع و احوال این روزهاي
ســابر بانوان براي اعزام به این بازيها به »شــرق«
ميگویــد» :اگر بتوانیــم در جاکارتا هــم مثل تایلند
بازي کنیم و به جمع هشت نفر بیاییم ،کارمان براي
مدالگرفتــن در بخــش تیمي خیلي راحت اســت.
قطعا براي ورود به جمع چهار تیم با قرعه آســاني
مواجه ميشویم و باید با یک تیم همسطح خودمان
بازي کنیم؛ آنجاست که شانسمان براي گرفتن مدال
باال ميرود.
ما از ابتداي اردیبهشــت در اردو هستیم و از آن
زمان تاکنون پرفشــار تمرین ميکنیم .کسب عنوان
ششمي آسیا کار سختي بود که توانستیم از عهده آن

بربیاییم .همین به ما خیلي انگیزه داده که ميتوانیم
در جاکارتا کارهاي بزرگتــري انجام بدهیم .ضمن
اینکه هفته آینده قرار اســت به مسابقات قهرماني
جهان در چین برویم .این مسابقات حکم یک میدان
تدارکاتــي را برایمان خواهد داشــت و بدون شــک
بهتر از این که هســتیم ،خواهیم شد« .در بازيهاي
آسیایي در بخش انفرادي دو نفر براي هر تیم بازي
ميکند که براي تیم ایران تا این لحظه حضور نجمه
ســازنچیان که نفر اول ســابر بانوان کشــور است،
قطعي شده .تکلیف سهمیه دوم را مسابقه انتخابي
تیم ملي معلوم ميکند که قرار اســت بین پریماه و
کیانا باقرزاده و فائزه رفیعي برگزار شود .نتایج اخیر،
اما نشان ميدهد پریماه استعداد و توانایي بیشتري
در مقایســه با دو رقیب براي کســب این ســهمیه
داشته باشد.
پریماه و نجمه در مســابقات تایلند در یکهشتم
با هم روبهرو شــدند که در نهایت نجمه برتري این
میدان را به دســت آورد» :خوشــبختانه من شرایط
بدني خیلي خوبــي دارم و از نتیجهاي که در تایلند
گرفتم ،راضي هســتم .آنجا با نجمه به هم خوردیم
و من باختــم .بههرحال یک طرف مســابقه باخت
اســت .ما تا االن خیلي با هم مســابقه دادهایم ،اما
آن چیزي کــه برایمان اهمیت داشــت ،این بود که
مربیان از عملکرد هــر دو ما راضي بودند .امیدوارم
بتوانــم در انتخابي بهترین باشــم« .ورزش ایران در
حالي پانزدهمین حضور خود را در بازيهاي آسیایي
تجربه ميکند که در این دوره بزرگترین کاروان خود
را راهي این رویــداد معتبر خواهد کرد .رویدادي که
بانوان ورزشــکار ایراني نیز در مقایســه با دورههاي
قبل ،حضوری حداکثري و البته تاریخي دارند.

 باشگاه استقالل بهصورت رسمی با جدایی مدافع
ملیپــوش این تیم مخالفت کرد .به گزارش تســنیم،
سیدمجید حســینی ،مدافع جوان تیم استقالل که در
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه هم بازی کرد ،با تیم ترابزون
اســپور ترکیه مذاکراتی انجام داده و به توافق رسیده
بود اما ســیدرضا افتخاری ،مدیرعامل اســتقالل روز
گذشته اعالم کرد که با جدایی مدافع تیمشان موافقت
نخواهند کرد .در مذاکره دیروز حسینی با استقاللیها،
از سوی مســئوالن باشگاه بهصورت رســمی به این
مدافــع ملیپوش اعالم شــد که مخالــف جدایی او
هســتند .قرارداد حسینی به شکلی است که میتواند
با پرداخت  ۱۰۰هزار دالر راهی یک تیم اروپایی شــود
اما به شــرطی که رضایت باشــگاه استقالل را بگیرد.
مسئوالن استقالل بخشی از مطالبات مدافع تیمشان
را هم پرداخت کردهاند تا مشــکلی بابت حضور این
بازیکن در اســتقالل نباشد .براساس این گزارش ،البته
حسینی در تالش است تا با گرفتن رضایت از مسئوالن
استقالل بتواند در فصل پیشرو لژیونر شود.

مشکل ممنوعالخروجی شفر
در هنگام خروج از کشور
 استقالل برای برپایی یک اردوی ۱۰روزه دیروز راهی
کشــور ترکیه شد .به گزارش ایسنا ،این تیم مشکالت و
ســرگردانیهای زیادی در فرودگاه داشت .در هنگام
خروج این تیم از ایران و در فرودگاه امام خمینی)ره(
وینفرد شفر ،ساشا شفر و کولی بهخاطر آنچه باشگاه
استقالل تمدیدنشدن ویزای کار نامیده است ،نتوانستند
از کشــور خارج شــوند اما پــس از پیگیری باشــگاه
در نهایت این مشــکل حل شد و ســرمربی استقالل
پــس از پرواز تیمــش ،اجازه خروج از کشــور گرفت.
همچنین مهدی قائدی و ســهرابیان نیــز که بهدلیل
ممنوعالخروجی نتوانسته بودند با تیم پرواز کنند ،در
نهایت اجازه خروج گرفتند تا آنها هم تیم استقالل را
در سفر به ترکیه همراهی کنند.

اعتراض خبرنگاران زن حاضر در
جام جهانی به آزارهای جنسی
 زنــان خبرنگار جام جهانــی  ۲۰۱۸در اعتراض به
آزارهای جنسی و توهینهای صورتگرفته به آنها در
جریان برگزاری ایــن رقابتها اعتراض کرده و کمپین
تشکیل دادند .به گزارش ایسنا و به نقل از  ،APبا توجه
به اینکه پیش از این زنان در عرصههای مختلف شروع
به اعتراض به آزارهای جنسی کردهاند ،زنان خبرنگار
ورزشی نیز با رسانهایکردن آزار جنسی صورتگرفته
در جریان جام جهانی ،به این مسئله اعتراض کردند.
زنان خبرنگار برزیلی کمپینی برای این منظور تشکیل
دادهاند .زنان خبرنگار ورزشــی در جام جهانی اعالم
کردهانــد که به توهینها و آزارهای جنســی اعتراض
دارند .پســتهای مختلفي در شــبکههای اجتماعی
با هشــتک  Lether workدراینباره منتشر شده است.
خبرنــگاران زن حاضــر در جام جهانــی  ۲۰۱۸اعالم
کردهاند بــا توجه به اینکه پلیس شــاهد توهینهای
جنســی هواداران به آنها بــوده ،هیچ عکسالعملی
نشان نداده است.

واکنش سازمان مالیات به
ممنوعالخروجی مرحوم »نوروزی«
 رئیــس امــور مالیاتــی شــهر و اســتان تهران
خبــر انتشــاریافته در برخــی رســانهها دربــاره
ممنوعالخروجی مرحوم »هادی نوروزی« به دلیل
بدهــی مالیاتــی را تکذیب کرد .به گــزارش ایرنا از
سازمان امور مالیاتی» ،محمدرضا نوری« با تکذیب
خبر ممنوعالخروجی مرحوم هادی نوروزی به دلیل
بدهی مالیاتی گفت» :علیرضا خوشوقت« ،مدیرکل
امور مالیاتی شــمال تهران که حوزه ورزشکاران در
این اداره کل مستقر است ،با »معصومه ابراهیمپور«،
همســر مرحوم هادی نــوروزی و همچنین »حمید
رضا گرشاســبی« ،سرپرســت باشــگاه پرسپولیس
تمــاس گرفته و اعالم کــرده که نامــهای مبنی بر
ممنوعالخروجی این بازیکن به دلیل بدهی مالیاتی
صادر نشده و این خبر کذب است .همچنین همسر
این بازیکن تیم پرسپولیس گفتند که به خبرگزاریها
اطــالع دادهاند هیچ نامهای از اداره مالیات مبنی بر
ممنوعالخروجی مرحوم »هادی نوروزی« دریافت
نکــرده و ایــن موضــوع را تکذیب کردهانــد .خبر
ممنوعالخروجی کاپیتان فقید پرســپولیس زمانی
قوت گرفت که بســتگان هادی نوروزی در سه سال
گذشته همواره از پرداختنشدن بسیاری از مطالبات
بازیکن متوفی این تیم گالیه داشتند.
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