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سایت باشگاه خونه به خونه

گزارش 1

گلرجواناستقاللرکورددار«کلینشیت»درتاریخفوتبالایرانشد

جاودانگیحسینی

پاسخ نکونام به اتهام مالک باشگاه
خونه به خونه

استقاللدردقایقپایانیبردراازدستدادولیپرسپولیس
در دقایق پایانی  3امتیــاز را به اندوختههایش اضافه کرد

هفتــه نوزدهــم رقابتهــای لیــگ برتــر
باشگاههای کشور ،روز پنجشنبه با برگزاری سه
دیــدار آغاز شــد .در بازیهای ایــن روز ،پیکان
و ســپیدرود بــا تســاوی بــدون گل بــه کار خــود
پایــان دادنــد تا مجیــد جاللی برای هشــتمین
بازی پیاپی در حســرت بــرد باقی بماند و علی
کریمــی هــم به اولیــن امتیاز خود با ســپیدرود
دســت پیــدا کنــد .در ورزشــگاه تختــی تهران،
یــک نتیجــه غیرمنتظره به دســت آمد و نفت
تهــران بــا نتیجه  2بر صفر و با گلهای عیســی
آل کثیــر در دقایــق  80و  88تراکتورســازی را
شکســت داد تا اعتراض هواداران تیم تبریزی
به عملکرد یحیی گلمحمدی بیشــتر شود و او
بیشــتر در خطر برکنــاری قرار بگیــرد .در اهواز
هم اســتقالل خوزستان ،بعد از  5بازی ،طعم
پیــروزی را چشــید و با تک گل وحیــد نامداری
در دقیقــه  42پدیــده را مغلوب کرد تا به ادامه
رقابتها امیدوارتر شود.
 ëëپیروزی سخت پرسپولیس
در بازیهــای دیــروز ،مشکیپوشــان در
ورزشــگاه ثامــن کــه مملــو از تماشــاگران
مشــهدی بود ،مقابل پرســپولیس صدرنشین
قــرار گرفتنــد .شــاگردان برانکو کــه لباسهای
یکدست سفید به تن داشتند ،در حالی در این
مســابقه به میدان رفتند که محســن مسلمان
و شــجاع خلیــلزاده را بــه دلیــل ســه اخطاره
بــودن در اختیــار نداشــتند و بشــار رســن هــم

بــه علت همراهــی تیم زیر  23ســال عراق در
این مســابقه غایب بــود اما فرشــاد احمدزاده
و گادویــن منشــا کــه بــه دلیــل انضباطــی و بــا
تصمیم برانکو در بازی قبل پرســپولیس بازی
نکرده بودند ،به ترکیب اصلی برگشتند.
در نیمــه اول ،بــازی بیشــتر در میانه میدان
در جریــان بــود و پرسپولیســیها از معــدود
موقعیتهای خود نتوانســتند اســتفاده کنند و
مشکیپوشــان هم که چشــم به ضــد حمالت
داشــت ،کاری صــورت نــداد تــا نیمــه اول بــا
تســاوی بــدون گل به پایان برســد .البته دقیقه
 29اتفاقــی افتــاد که میتوانســت جریان بازی
را بــه کل تغییــر دهد .پــاس بلند منشــا با فرار
علیپــور همــراه شــد .عیــن افشــار دروازهبــان
مشــکی پوشــان از محوطــه جریمه خارج شــد
تا فضای پشــت مدافعان تیمش که جا مانده
بودنــد را پــر کنــد .در ایــن لحظــه تــوپ کــه به
زمیــن برخــورد کرده بود ،پله شــد و به دســت
چــپ او برخورد کرد .در شــرایطی کــه توپ در
حال بیــرون رفتن بود ،علیپور خــود را به توپ
رســاند و از زاویه بســته دروازه بدون دروازهبان
مشکیپوشــان را بــاز کــرد اما کمــک داوری که
خطــای هنــد گلــر را ندیده بــود ،با اعــام اوت
پیــش از ضربه ایــن بازیکن ،به درســتی باعث
مردود شدن گل علیپور شد.
در نیمــه دوم ،پرســپولیس حمالت خود را
بــرای بــاز کــردن دروازه مشــهدیها ادامه داد

شفر :نمی خواهم رسانه ها نظرم را در
مورد بازیکنان بدانند

سرمربی اســتقالل معتقد است
موقعیت قربانی اگر گل میشــد
همــه خوشــحال میشــدند.
وینفــرد شــفر بعــد از تســاوی
مقابل ســایپا این صحبــت ها را
مطرح کرد « :بــازی کردیم و گل
خوردیم و طبیعی بود که تا آخر فصل نمیتوانستیم بدون
گل خــوردن بازیهایمــان را ادامــه بدهیم امــا فکر میکنم
دروازهبــان مــا و دروازهبــان پرســپولیس در ایــران بهتریــن
هســتند .در دقایق آخر یک موقعیت عالی گل داشــتیم که
اگر گل می شــد همه خوشــحال میشــدند .به علی قربانی
گفتــم بهترین گلت را بــه زودی میزنی .در جام جهانی 94
دیدیــد کــه روبرتو باجو پنالتــیاش را به آســمان زد .فوتبال
همین است .باید کمک کنیم تا علی برگردد درباره عملکرد
بازیکنانــم اگر بخواهم دقیق صحبت کنم به صورت چهره
به چهره با خودشــان حرف میزنم و نمیخواهم رســانهها
بدانند که نظرم در مورد بازیکنان چیست».

امــا این تیــم فرصتهای خود را از دســت داد
و علــی علیپور نتوانســت چند موقعیت خوبی
که برایش ایجاد شــده بود را تبدیل به گل کند.
در این شــرایط برانکو ،منشــا را بیرون کشــید و
نعمتــی را به میدان فرســتاد امــا در دقیقه 90
و در حالــی کــه بازی رو بــه پایان بــود ،نعمتی
بــا توپگیری عالی در ســمت چــپ ،به امیری
پــاس داد و ســانتر بلنــد ایــن بازیکــن را علــی
علیپــور با یک ضربه بغــل پا به گل تبدیل کرد
تــا پرســپولیس از میزبــان خــود پیــش بیفتــد.
یــک دقیقــه بعــد پرســپولیس روی یــک ضــد
حمله میتوانســت به گل دوم برســد که پاس
کامیابینیــا را در محوطــه  6قــدم احمــدزاده
نتوانســت وارد دروازه کند .در نهایت این بازی
بــا همــان نتیجه یــک بر صفــر به پایان رســید
تــا پرســپولیس به ســه امتیاز این بازی ســخت
دست پیدا کند.
ëëتقسیم امتیازات بین شفر و دایی
در یکــی از مهمتریــن دیدارهــای هفتــه،
اســتقالل در ورزشــگاه آزادی مقابل سایپا قرار
گرفت؛ دو تیم  27امتیازی که در پی آن بودند
تــا بــا پیــروزی در ایــن مســابقه ،از هــم پیشــی
بگیرند .ســایپا این مســابقه را خــوب آغاز کرد
امــا در ادامــه این اســتقالل بــود که بــازی را در
دســت گرفت و توانســت در دقیقــه  23به گل
برســد .ارســال خــوب فرشــید باقــری از میانــه
میــدان بــه روی دروازه ســایپا ،بــا ضربــه ســر

دایی :همین امروز قربانی
را می خواهیم

ســرمربی ســایپا اعــام کــرد
مهاجم استقالل را میخواهد.
علــی دایــی پــس از تســاوی
مقابل اســتقالل در مورد اینکه
بــازی تحت تأثیر رکوردشــکنی
دروازهبان اســتقالل قرار گرفته
بود ،چنین صحبت کرد« :ما به دنبال این مسائل نبودیم.
ببینید قبل از اینکه گل بزنیم ،چند فرصت گل داشــتیم.
دو بار توپ را به تیرک دروازه زدیم .از نظر مالکیت توپ و
موقعیت گلزنی برتر از حریف بودیم .دایی در مورد اینکه
علی قربانی راحت فرصت گلزنی را از دســت داد ،چنین
واکنشی داشت« :من حاضرم همین امروز علی قربانی را
بــه تیم خودم بیاورم .اگر قربانی را نداشــتند ،همان 3-2
ضربه ســری که به دروازه ما بــا این بازیکن زدند ،فرصت
گل دیگری داشتند؟ قربانی بازیکن بزرگی است .دوست
دارم او در تیم من باشــد اگر اســتقالل او را نمیخواهد ،با
کمال میل او را به خدمت میگیرم».

داریــوش شــجاعیان همراه شــد که فــاحزاده
توپ را دفع کرد اما در برگشت خود شجاعیان
توانســت دروازه را بــاز کنــد .در ادامــه ســایپا
روی ارســالهای ایســتگاهی تــاش کــرد تا به
گل برســد اما ایــن اتفاق نیفتاد تــا نیمه اول با
برتری آبیپوشان به پایان برسد.
ســایپا کــه در دقیقــه  38نیمــه اول محمــد
عبــاسزاده را به میدان فرســتاده بود ،در نیمه
دوم تالش زیادی داشــت که بازی را به تساوی
بکشــاند .در دقیقــه  51ضربــه زیبــای مهــدی
ترابی بازیکــن ملیپوش ســایپا روی موقعیت
ایســتگاهی بعــد از برخــورد به تیرک به پشــت
ســر حســینی برخورد کرد اما وارد دروازه نشــد.
در ادامه حسینی مصدوم شد و حدود  5دقیقه
مشغول به درمان بود و بعد رکورد گل نخوردن
در تاریــخ فوتبــال ایــران را شکســت .ســایپا در
دقیقه  71میتوانســت به گل برســد اما این بار
ضربه ســر عباسزاده روی ارسال ترابی دوباره
به تیرک خورد .در دقیقه  74هم موقعیت تک
بــه تک برای قلیزاده را حســینی مهار کرد و با
مشتهای گره کرده شادیاش را نشان داد .اما
ایــن پایان کار نبود چرا کــه در دقیقه  85بازی،
اســدی بازی را به تساوی کشاند اما در حالی که
بازی در وقتهای تلف شــده ســپری میشــد،
علی قربانی یک فرصت خوب را از دســت داد
تــا آه از نهاد اســتقاللیها بلند شــود .این بازی
در نهایــت با همان نتیجه یــک بر یک به پایان

عنایتی :بهتر است
در شهر دیگری بازی کنیم

سرمربی مشکیپوشان معتقد
اســت اثــری از تمرینــات را در
بــازی تیمــش ندیــده اســت.
رضــا عنایتــی بعــد از شکســت
تیمش مقابل پرسپولیس ،این
صحبتهــا را انجــام داد« :مــا
توانســتیم بازی را ببندیم .موقعیت آنها از ما بیشتر بود.
البته از بازیکنان تیــم راضی نبودم ما تمرینات مختلفی
را طی یک هفته پشــت ســر گذاشــتیم تا آماده این بازی
شــویم اما در بازی اثری از ایــن تمرینات ندیدم ».وی در
مورد حضور هواداران زیاد پرسپولیس در ورزشگاه عنوان
کرد« :اگر قرار اســت هواداران به این شــکل به ورزشــگاه
بیایند ،بهتر اســت بازیهایمان را در شهر دیگری برگزار
کنیم .اینکه پشــت نیمکــت ما در مســابقهای که میزبان
هستیم به ما فحش بدهند ،زیبنده فوتبال مشهد نیست.
البتــه از آنهایی که به ورزشــگاه آمدند و تیم خودشــان را
تشویق کردند ،ممنون هستم».

ســرمربی پرســپولیس از بــازی
شــاگردانش برابــر مشکیپوشــان
ابراز رضایت کرد .برانکو گفت« :از
موقعیتهــای زیادمان اســتفاده
نکردیــم تــا اینکــه در دقایــق آخر
گل زدیم .هــواداران بدون توهین
فقط تیم خود را تشویق کردند و فضا بسیار خوب بود .ما سزاوار
برد بودیم و شانسهای زیادی داشتیم .دینمان را به بهترین
شــکل به هواداران ادا کرده و همیشــه تالش میکنیم تا باعث
شادی آنها شویم .برای ما مهم است که در دیدارهای خانگی و
خارج از خانه برنده شویم .فقط مقابل پیکان و الهالل شکست
خوردیم .قهرمان ایران هســتیم و وظیفه داریم تالش کنیم تا
بهترین شــرایط را داشته باشیم ».وی در مورد درگیری محمد
انصاری و علیرضا بیرانوند چنین واکنشی داشت« :این مسائل
در فوتبال طبیعی است! مهم حس اتحاد است انضباط باید
ســرلوحه کار ما باشد .منشــا و احمدزاده مسألهای بینشان به
وجود آمد که از سوی باشگاه جریمه شدند».

فدراسیون کشتی

مسابقات کشــتی پهلوانی و زورخانهای قهرمانی
کشــور روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه  20و 21
دی ماه در ســالن شــهید بهشــتی مشــهد بــا نام
زندهیادهــا عبــاس زنــدی و علیرضــا ســلیمانی
پهلوانان کشــور و با حضور مســعود سلطانی فر،
وزیر ورزش و جوانان برگزار شد و در نهایت جابر
صادق زاده با پیروزی بر احمد میرزاپور در فینال
ســنگین وزن بــه عنــوان پهلــوان ســال  96ایــران
انتخاب شد.
این دوره از مسابقات در  6وزن  60کیلوگرم70،
کیلوگرم 80،کیلوگرم 90،کیلوگرم 100،کیلوگرم و
 +100کیلوگرم با حضور  131کشتی گیر از 8استان
برگــزار شــد که مهــم تریــن بخــش آن برگــزاری
مســابقات وزن  +100کیلوگــرم بود که بــا برگزاری
ایــن وزن پهلــوان ایــران معرفی می شــد .در این
وزن جابــر صادق زاده به مصــاف احمد میرزاپور
رفت ،مســابقه ای که ســال گذشــته نیز میان این

دو برگزار شــد که در پایان صادق زاده موفق شــد
حریفش را شکســت دهد و به بازوبند پهلوانی در
سال  95دست یابد .در مبارزه امسال صادق زاده
در حالــی که از حریفش عقب بــود ،با به روی پل
بــردن میرزاپور به برتری با ضربه فنی رســید و به
بازوبند پهلوانی ســال  96دست یافت .در جریان
فینال مســابقات کشــتی پهلوانی قهرمانی کشور
تماشــاگران مشــهدی نســبت بــه نتیجــه دیــدار
فینــال معترض شــدند آنهــا معتقــد بودند حق
کشــتیگیر شهرشــان ضایــع شــده اســت ،در این
هنگام میرزاپور برای آرام کردن تماشــاگران وارد
تشــک شــد و از آنها خواســت تــا آرامش خــود را
حفظ کنند .صادقزاده نیز در این حین به سمت
او رفت و از حریفش تشــکر کرد .بر همین اساس
فدراسیون کشــتی اعالم کرد که از احمد میرزاپور
قدردانــی ویژه ای را به عمــل خواهد آورد .پس از
اتمام مســابقات مراســم اهدای بازوبند پهلوانی

رســید تا هم دایی هیچ گاه با سایپا به استقالل
نباخته باشــد و هم استقالل برای دومین بازی
پیاپی مساوی کرده باشد.
ëëژنرال ،برنده دربی اصفهان
در دیگــر بازیهــای روز جمعــه ،گســترش
فــوالد در تبریــز به مصــاف فوالد رفــت که این
دیــدار در پایان با تســاوی یک بر یــک به پایان
رســید .در این مســابقه ،حســن بیت سعید در
دقیقــه  22فــوالد را پیــش انداخت امــا پیمان
بابایــی در دقیقــه  57بــازی را بــرای گســترش
فوالد به تساوی کشاند.
امــا دربی اصفهــان را ذوب آهــن برد و این
تیــم با نتیجه  2بر یک میزبان خود ســپاهان را
شکســت داد .در این بازی ،میــاد فخرالدینی
در دقیقــه  11ذوب آهــن را پیــش انداخت و در
دقیقــه  88بود که مرتضــی تبریزی گل دوم را
زد .در دقیقــه  93هم ساســان انصاری از روی
نقطــه پنالتی ،یکی از گلهای خورده ســپاهان
را جبــران کــرد امــا در نهایــت ایــن ذوب آهن
بــود که برنده شــد تا امیر قلعهنویــی موفق به
شکســت دادن زالتکو کرانچار شــده باشــد .در
آخریــن بازی هفتــه هم ،دیــدار صنعت نفت
آبــادان و پــارس جنوبی با تســاوی یک بر یک
به پایان رســید .روحاهلل ســیفاللهی در دقیقه
 15جمیها را پیش انداخت اما آگوســتو ســزار
در دقیقه  87بازی را مساوی کرد تا نفتیها در
خانه بازنده نشوند.

برانکو :قهرمان ایران هستیم
و وظیفه داریم بهترین باشیم

بازوبند پهلوانی سال  96بر دستان «جابر صادق زاده»

با حضور پدر شــهید مؤمن ،وزیر ورزش و جوانان
و جمعی از مســئوالن و پیشکسوتان کشتی برگزار
شــد .در ایــن مراســم پــس از خواندن نماز شــکر
توســط جابر صادق زاده ،بازوبند پهلوانی توســط
پــدر شــهید مؤمــن و بــا همراهــی وزیــر ورزش و
جوانان بر بازوی پهلوان صادق زاده بسته شد که
«پهلوان» صادق زاده نیز بازوبند خود را به بازوی
دست راست پهلوان میرزاپور بست .جابر صادق
زاده در ســال هــای  95 ،94 ،91و ( 1396چهار بار)
عنــوان پهلوانــی کشــور را به دســت آورده اســت.
کمیــل قاســمی دارنده مــدال نقره و برنز کشــتی
آزاد المپیک ،میاندار مراسم افتتاحیه رقابتهای
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در مشهد بود.
در ســایر اوزان نیــز رضــا قنبرزاده از خراســان
رضوی ب در  60کیلوگرم ،علیرضا محمدحسنی
از تهــران را ضربــه فنــی کــرد و در  70کیلوگــرم
نیــز علیرضا کشــاورز از فارس موفق شــد فرهاد

میزان

ســید حســین حســینی ،دروازهبان اســتقالل دیروز با بســته نگه داشــتن دروازهاش
تا دقیقه  57بازی با سایپا رکورددار شد .در تاریخ فوتبال بهرام مودت در مقطعی
در پرســپولیس  844دقیقــه متوالــی دروازهاش را بســته نگــه داشــت؛ بعــد از او
ناصــر حجازی در اســتقالل رکورد  837دقیقهای ثبت کــرده و احمدرضا عابدزاده
نیــز در  802دقیقــه بــه صورت پیاپــی اجازه بــاز شــدن دروازهاش را بــه مهاجمان
و بازیکنــان دیگــر نــداد .به این ترتیب حســینی با بســته نگه داشــتن دروازه خود تا
دقیقــه  57با  845دقیقه باالتــر از همه دروازهبانهای تاریخ فوتبال ایران (مودت،
مرحوم حجازی و عابدزاده) ایستاد و جاودانه شد .پس از این رکوردشکنی هواداران
استقالل به حسینی لقب عقاب آسیا را دادند ،لقبی که پیش از این بارها روی سکوها
هــواداران برای ســید مهــدی رحمتی ســر داده بودند ولــی این بار مقابــل دیدگان
او این گلر جوان آبیها بود که با رکوردشکنی تاریخی این شعار را برای خود کرد.
لطفا این در انتهای مطلب اضافه شود :دروازه بان استقالل که دقایقی قبل از ثبت
رکــورد به دلیــل مصدومیت روی زمیــن افتاده و بازی متوقف شــده بــود ،در پایان
بازی به شــائبه وقت کشــی چنین پاســخ داد« :تمارض نکردم ،بینی ام کج شده و
از آن خون آمد .ناچار بودیم مداوا کنیم .از طرفی باید بگویم که از رکوردشــکنیام
خوشحالم اما از تساوی ناراحتم».

نــوری از تهران را شکســت دهــد .در 80کیلوگرم
امید حســن تبــار ازمازندران محســن مصطفوی
از آذربایجــان شــرقی را ضربــه فنــی کــرد .در 90

کیلوگــرم علی ابراهیمی از خراســان رضوی الف
رســول صحرایی از خراسان رضوی ب را مغلوب
کــرد و در وزن  100کیلوگــرم مجتبــی کالنتریان از
خراســان شــمالی با ضربه فنــی حامــد میرزاپور
ازخراسان جنوبی را شکست داد.
مســعود ســلطانی فــر ،وزیــر ورزش و جوانان
در حاشــیه مســابقات کشــتی پهلوانــی در جمــع
خبرنــگاران در مورد مســابقات کشــتی پهلوانی و
بحث تعلیق فدراسیون کشتی گفت« :مسابقات
بــا شــور و شــعف خاصی برگــزار شــد و جمعیت
حاضر در سالن نشان از این داشت که مردم واقعاً
عالقهمند هستند و این ریشه در فرهنگ و هویت
ملی و مذهبی مــا دارد .امیدوارم با تمهیداتی که
صورت گرفته شــاهد گسترش این رشته باشیم تا
قهرمانــان روحیــه پهلوانی هــم بگیرند و موجب
سالمســازی فضــای ورزشــی باشــند .فعــاً هیچ
بحثی در مورد تعلیق کشتی نداریم».

پس از استعفای جواد نکونام از هدایت تیم دسته یکی خونه به خونه بابل ،قاسم
حسنزاده ،مالک این باشگاه درباره اختالفات این باشگاه با جواد نکونام صحبت
کرد .حســنزاده گفت« :همه اختالفات در چند روز گذشــته به وجود آمده اســت.
مهــرداد خانبــان پیــش از بــازی با مس رفســنجان زنــگ زد و گفت ،جــواد نکونام
میگوید باید نامه بدهید که مســئولیت شکست مقابل مس با شماست ،من هم
گفتــم به هیــچ وجه چنین چیزی را قبول نمیکنــم ».وی ادامه داد« :خانبان پس
از آن اعــام کــرد نکونام از جای دیگری پیشــنهاد دارد و میخواهــد برود  ،من هم
اعالم کردم اگر میخواهد از تیم برود  ،باید به باشــگاه بیاید و رســماً اســتعفا دهد.
حقیقت این اســت که نکونام و دوســتانش به دنبال این بودند که ســابقهای برای
او درســت کننــد تــا بعد از آن بــه تیمهایی مثل تراکتورســازی و پیکان بــرود! ما به
نکونــام اعتمــاد کردیم و او را به تیممان آوردیم ،اما آنهــا برنامهریزی کرده بودند
کــه نکونام به تراکتورســازی و تیمهــای دیگر برود 100 .میلیــون تومان به کادر فنی
پول دادهام و  50درصد پول بازیکنان هم پرداخت شــده است ».استعفای نکونام
به دســت ما رســیده اســت  ،اما ما آن را نپذیرفتیم .او باید برگردد و تیم را تمرین
دهد .جواد نکونام در ادامه به اظهارات اخیر قاسم حسنزاده ،مالک و مدیرعامل
باشــگاه خونهبهخونــه بابــل پاســخ داد .او اظهار داشــت« :اینکه پنــج بازیکن هم
نمیخواســتند در سفر به رفسنجان برای دیدار با مس ما را همراهی کنند ،باز هم
مــن مقصر هســتم! یــک نیمفصل به تیم ما بدقولی شــد .انگار تا دعوایی نباشــد
پولی پرداخت نخواهد شــد .حســنزاده با یکی از سایتها مصاحبه کرده و دستور
داد مصاحبــه مــن را پنج ســاعت پس از انتشــار از آن ســایت بردارند!» ســرمربی
مستعفی خونهبهخونه درباره پیشنهاداتش خاطرنشان کرد« :من هیچ پیشنهادی
از تراکتورســازی ،پیکان ،اســتقالل یا هر تیم دیگری نداشــتم و نــدارم .تنها اینها را
میگویم تا ذهنها روشن شود».

گزارش 2

یحیی رفتنیتر شد!

دنیزلی و دو هموطنش در جلوی صف جانشینها

در پی شکست تراکتورسازی که عصر پنجشنبه با نتیجه  2بر صفر برابر نفت تهران
شکل گرفت ،فرضیه برکناری یحیی گلمحمدی جدیتر شد و زمانی که مصطفی
آجورلــو ،مدیــر این باشــگاه تبریزی هم متذکر شــد کــه گزینه اصلــی او ،مصطفی
دنیزلی اســت ،این امر و احتمال جدیتر شــد .این در حالی اســت که طبق برخی
اخبــار ،تراکتوریها در حــال گفتوگوی همزمان با  3مربی ترکیهای هســتند و اگر
دنیزلی جور نشود ،ارسون ینال که پیشینه قهرمانی فنرباغچه در لیگ ترکیه را دارد
یا ارتوگرول سالم که  48ساله است و در بشیکتاش و بورسا اسپور کار کرده ،به تبریز
کوچ خواهند کرد .آنچه در موردش شکی وجود ندارد ،قطع همکاری قریبالوقوع
تراکتوریهــا بــا یحیــی بویــژه پــس از رو در رو شــدن آشــکار وی بــا آجورلــو اســت.
تراکتوریها پس از باز شدن مجدد پنجره نقل و انتقاالتی 7 ،بازیکن جدید گرفتند
که  5نفرشــان ســرباز هســتند اما در  4دیدار اولشــان در نیم فصل دوم لیگ برتر
فقط به یک پیروزی رســیدهاند .شاید هم یحیی با مصاحبههای انتقادی اخیرش
میخواهــد مدیران تراکتور را وادار به اخراج خــود کند زیرا در آن صورت مجبورند
تمام مبلغ قرارداد وی را پرداخت کنند .این در حالی است که عدهای میپرسند با
احتساب نامه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر عدم جذب بازیکنان خارجی
بــه تیمهــای نظامی ،برخی میپرســند آیــا به تراکتوریهــا اجازه اســتخدام مربی
خارجی داده خواهد شد یا نه؟

اخبــار

نقش دفتر رئیسجمهوری در بازی
ایران و ترکیه

دیــدار تدارکاتــی و دوســتانه تیمهــای ملــی فوتبــال
ترکیــه و ایران که حداکثــر تا هفته پایانی ماه مه برگزار
خواهــد شــد ،بــا پیگیــری مســتقیم یــک مقــام دفتــر
رئیسجمهوری قطعی شــده اســت .گویا بعد از مکاتبات مقامات فدراسیون
فوتبــال ایــران با همتایان ترکیــهای ،یکی از معاونان دفتــر رئیسجمهوری که
پیش از این ســالها ســابقه تصدی نمایندگی سیاسی کشــورمان در ترکیه را بر
عهده داشــته ،نقش اساســی در موافقت طرف ترک با این بازی داشــته است.
گفتــه میشــود وی که بــه همین مناســبت ارتباط خوبــی با مقامــات ترکیهای
دارد ،در تمــاس بــا وزیر ورزش و مقامات ارشــد دولت ترکیــه موضوع مکاتبه
فدراسیون فوتبال را پیگیری و موافقت نهایی در این زمینه را اخذ کرده است.
بــر همین اســاس ،دیدار دوســتانه تیمهای ملــی فوتبال ترکیه و ایــران قبل از
شــروع جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه برگزار خواهد شــد .شش دیدار قبلی ایران با
ترکیه با  ۴برد ترکیه و  ۲مساوی به پایان رسیده است.

طارمی رسم ًا به الغرافه قطر پیوست

مهــدی طارمــی ،مهاجم ســابق پرســپولیس که برای عقــد قرارداد
با باشــگاه الغرافه به دوحه ســفر کــرده بود ابتــدا مذاکراتش با این
باشــگاه بینتیجــه مانــد ،اما در نهایت دیــروز برای عقــد قراردادی
یک ســال و نیمه با این باشــگاه به توافق رســید و به باشــگاه قطری
پیوست.

حجاب؛ شرط همسر کاوه رضایی

بازیکن تیم سابق والیبال بانوان برای حضور در یک
تیــم خارجی شــرط حفظ حجاب را گذاشــته اســت.
فرنوش شیخی بعد از ازدواج با کاوه رضایی بازیکن
شــالروا ،از ایران رفــت و با توجه به اینکه همســرش
در بلژیک بازی میکند ،شــیخی نیز مذاکراتی با تیم
والیبال بانوان شــارلروا داشــته اســت .با وجود اینکه
برخی رسانهها خبر توافق نهایی شیخی را با این باشگاه اروپایی ذکر کردهاند،
وی در صورتــی بــرای ایــن تیــم توپ خواهــد زد که با شــرط بازی بــا حجابش
موافقت کنند .در غیر این صورت توافق نهایی حاصل نخواهد شد.

زنان عربستانی به ورزشگاه رفتند

حســرت بانوان عربســتانی به اتمام رســید .اتفاق تاریخی دیروز در
بــازی االهلی و الباطن از ســری رقابتهای ســوپر لیــگ فوتبال این
کشــور افتاد و باالخره بانوان برای تماشــای یک مســابقه فوتبال به
ورزشگاه رفتند.

