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ﻓﻮﺗﺒﺎل

نقش دفتر رئیسجمهور در
ترتیبدادن بازی ایران و ترکیه

 مســئوالن فدراســیونهای فوتبــال امارات و
عربســتان همچنان برای برگزاری بــازی در زمین
بیطرف تالش میکنند .به گزارش »ورزش سه«،
ســایت کورا نوشت :عادل عزت ،رئیس فدراسیون
فوتبال عربســتان ،پنجشــنبه با فاتل ،نایبرئیس
 AFCو آقای توانگ ،مدیر مسابقات و سامی جابر،
عضو فدراسیون فوتبال عربستان ،جلسهای برگزار
کردند .این جلســه درباره دیدار تیمهای سعودی
برابــر تیمهای قطــری و ایرانی بود و فدراســیون
فوتبال عربستان درخواست کرده دیدار نمایندگان
این کشــور در زمین بیطرف انجام شود .مسئوالن
فدراســیون فوتبال امــارات پیش از ایــن در کنار
عربســتان برای انجام دیدارهــای نمایندگان این
کشــور در زمین بیطرف حضور داشــتند .محمد
خلفان ،رئیس پیشین فدراســیون فوتبال امارات،
در مصاحبهای کوتاه اعالم کرده» :اطمینان کامل
دارم در این پرونده برنده خواهیم شد و میتوانیم
بازیهــا را در زمیــن بیطرف برگــزار کنیم و اگر
این اتفاق رخ ندهد ،خداحافظ آســیا!« .بر اساس
دســتورالعمل  AFCاماراتیها باید برای برگزاری
بازیهای خــود به ایــران و قطر ســفر کنند؛ اما
مســابقات میــان تیمهای ایرانی و عربســتانی در
زمیــن بیطرف انجام میشــود و حاال مســئوالن
عربســتان برای برگزاری بازی با نمایندگان قطر در
زمین بیطرف تالش میکنند .این در حالی اســت
که روزنامه العــرب قطر خبر داد :نایبرئیس اول
کنفدراسیون فوتبال آسیا به همراه هیئتی بلندپایه
در دوحــه با رئیس فدراســیون فوتبال قطر دیدار
و تأکیــد کــرد دیدارهای نماینــدگان قطر در لیگ
قهرمانان آســیا با عربســتانیها و اماراتیها طبق
برنامه به میزبانی دوحه و ورزشــگاه رقیب برگزار
میشــود و برگزاری دیدارهــای نمایندگان قطر با
ســعودیها و اماراتیها در کشور بیطرف منتفی
است .مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نزدیک به یک
ماه دیگر آغاز میشــود و هنوز کشــورهای ایران،
قطر ،عربســتان و امارات برای برگزاری دیدارهای
خــود به توافق نرســیدهاند؛ اتفاقی که در صورت
ادامهدارشدن آن ،میتواند روی کیفیت مسابقات
و اهمیت آنها تأثیر بگذارد.

حسینی جاودانه شد و گل خورد

صداي پاي دنیزلي در تبریز

طارمی رسما با الغرافه بست
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ادامه اصرار امارات و عربستان
بر بازی در زمین بیطرف

پرسپولیس بیرقیب ،رقابت بر سر دومی

گلمحمدي در انتظار دریافت حکم اخراج از تراکتورسازي

ﺧﺒﺮ

اســتقالل در روز رکوردشــکنی حســین حســینی
ســرانجام گل خورد تا یک برد شیرین را از دست بدهد.
آبیها دیروز میزبان ســایپا بودند که با تکگل نیمه اول
داریوش شــجاعیان از حریف پیش افتادند .شــاگردان
علــی دایی دیروز نمایش بدی نداشــتند و در نهایت با
گل رضا اســدی در دقیقه  ۸۵مزد بازی خوب خود در
نیمه دوم را گرفتند .این بازی جذاب در نهایت با تساوی
یک-یک به پایان رســید .استقالل پس از  ۹بازی در این
بــازی گل خورد .نوار گلنخوردنهای اســتقالل در این
بازی از بین رفت؛ اما نام حسین حسینی در تاریخ فوتبال
ایران جاودانه شد.
دروازهبان جوان اســتقالل در هفته قبل موفق شد
رکورد گلنخوردن در تاریخ لیگ برتر را بشــکند و حاال
او رکورددار گلنخــوردن در تاریخ فوتبال ایران با ۸۷۲
دقیقه بسته نگهداشتن دروازه تیمش است.
حســینی در بازی هفته گذشته مقابل تراکتورسازی
تبریز یک بار دیگر دروازه خود را بســته نگه داشت تا به
رکورد  ۷۸۷دقیقه گلنخوردن برسد؛ رکورد گلنخوردن
متوالــی در لیگ برتر .این رکــورد تا قبل از این فصل در
اختیار آرمناک پطروســیان ،دروازهبان پیشــین سپاهان،
بــا  ۷۰٤دقیقه گلنخــوردن بــود .علیرضــا بیرانوند،
دروازهبان پرسپولیس ،در بازی با فوالد خوزستان موفق
شــد از رکورد پطروســیان عبور کند؛ اما دقایقی پس از
رکوردشکنی گل خورد .رکورد گلنخوردن در تاریخ لیگ
برتر تنها دو هفته در دست بیرانوند باقی ماند و حسینی
هفته پیش از آن عبور کرد.
دروازهبان آبیها به تاریخســازی خود ادامه داد و
با  ۵۸دقیقه بسته نگهداشــتن دروازهاش مقابل سایپا
رکورد بهــرام مودت را شکســت .مــودت ،دروازهبان
پیشین تیم ملی ،در مقطعی در پرسپولیس  ۸٤٤دقیقه
متوالی دروازهاش را بســته نگه داشت .بعد از او ناصر
حجازی در اســتقالل ،رکــورد  ۸۳۷دقیقه را ثبت کرد.
سومین نفر احمدرضا عابدزاده بود که در لیگ آزادگان
با پیراهن پرســپولیس ۸۰۲ ،دقیقه به صورت ســریالی
اجازه بازشــدن دروازهاش را نداد .حسینی دیروز از هر
سه نفر عبور کرد .او برای شکستن رکورد مودت به ۵۷
دقیقه نیاز داشت و با رسیدن به دقیقه  ۵۸بازی رکورد
را شکست .حســینی البته کمی هم خوشاقبال بود و
در آستانه شکستن رکورد مودت توپ به تیر دروازهاش
خورد .دروازه حســینی ســرانجام در دقیقــه  ۸۵فرو
ریخــت تا دقایــق گلنخوردنهــای او در  ۸۷۲دقیقه
متوقف شــود .گل رضای اســدی در دقیقه  ۸۵عالوه
بر اینکه به تاریخســازی حسینی پایان داد ،باعث شد تا
اســتقالل رتبه چهارم جدول را به ذوبآهن واگذار کند
و بــه رده پنجم نزول کند .ســایپا هم تیم هفتم جدول
است .استقالل و سایپا هم امتیازند.
گل  ۳امتیازی علیپور
پرســپولیس در صدر جدول لیگ برتر دستنیافتنی
شــد .صدرنشــین لیــگ دیــروز در مشــهد میهمــان
ســیاهجامگان بود و با یک تساوی صفر-صفر تنها چند

اگــر ميخواهید دانشــگاههاي ما در ســطح
بینالمللي حرفي براي گفتن داشــته باشند ،باید
سطح آموزش زبان را باال ببرید .پیامبر اسالم)ص(
فرمودند »اطلبــوا العلم ولو في الصین« .طبیعي
اســت براي آنکه شــما علم را در چین بیاموزید،
بایــد زبان چیني بدانید .امــروز زبان علم حتي در
چین هم انگلیســي اســت و طبیعي است تسلط
مسلمانان به زبان انگلیسي آنان را قويتر ميکند.
ممنوعیت آموزش زبان انگلیســي چیزي شــبیه
به ممنوعیــت ویدئو ،دیش ماهــواره و فیلترینگ
امروز اینترنت اســت .چنیــن تصمیماتي مردم را
در پیگیري این خواست جديتر ميکند .در مقابل
موج جهانيشــدن نميتوان ایســتادگي کرد .ما
باید با تقویــت خود محصوالت فرهنگي خودمان
را به دنیا عرضه کنیم .شــعر و ادبیات فارســي و
موســیقي ســنتي ایراني در دنیا حرف براي گفتن
دارد .ما با بســتن راه آموزش زبان انگلیســي ،راه
بردن فرهنگمان را به دیگــر نقاط دنیا ميبندیم.
دانشمنداني که نتوانند با زبان دنیا گفتوگو کنند،
هرگز جهاني نميشــوند ،مگر آنکه به دیگر نقاط
جهان بروند که این همان به فنادادن سرمایههاي
فکري و سازندگي کشور است.

دقیقه فاصله داشــت؛ اما گل ارزشمند علی علیپور در
دقیقه  ۹۰ســه امتیاز شــیرین را به حساب پرسپولیس
واریز کرد.
پرسپولیس پس از توقف در هفته قبل مقابل نفت
تهران برای برد مقابل تیم انتهای جدولی سیاهجامگان
راهی مشهد شده بود .سیاهجامگان هم با هدایت رضا
عنایتی از ســه بازی اخیــر پنج امتیاز گرفتــه بود و به
جداشــدن از ته جدول امیدوار بود .مهاجمان بیدقت
پرسپولیس ،سیاهجامگان را به کسب یک امتیاز امیدوار
کردند؛ اما مقاومت مشــهدیها در دقیقه  ۹۰شکست.
همکاری ســیامک نعمتی و وحیــد امیری یک فرصت
عالی برای علی علیپور ،بهترین گلزن لیگ ،ایجاد کرد.
دوازدهمین گل فصل علیپور یک گل ســهامتیازی بود.
پرســپولیس با این برد  ۴۴امتیازی شد و حاال  ۱۱امتیاز
بیشتر از تیم دوم جدول دارد.
فوالد برای دومین هفته متوالی مســاوی کرد .این
تیم در شــرایطی که با یک گل از میزبان خود گسترش
فوالد پیش بود ،برد را با تســاوی یک-یک عوض کرد.
پارس جنوبی در زمین صنعت نفت آبادان میهمان این
تیم بود که این بازی  ۱-۱شد.
در صدر جدول پرســپولیس تیمی دستنیافتنی به
نظر میرســد .چند تیم ازجمله فــوالد ،پارس جنوبی،
اســتقالل ،ســایپا ،پیکان و ذوبآهن برای دومشــدن
رقابت نزدیکی با هم دارند.
روند صعودی قلعهنویی
ذوبآهن دیگر تیم موفق دیروز بود که موفق شــد
در داربی اصفهان دو بر یک همشهری خود سپاهان را
ببرد .این باخت اولین شکست زالتکو کرانچار در داربی
اصفهان و اولین پیروزی امیر قلعهنویی مقابل کرانچار
بــود .ذوبآهن در نیمفصل دوم به شــرایط مطلوبی
رســیده اســت .این تیم در پنــج بازی اخیــر خود ۱۳
امتیاز کســب کرده و حاال خود را مدعی نایبقهرمانی
میبیند؛ اما ســپاهان همچنان بحرانزده است و باید
دیــد مدیران ایــن تیم تا چه زمانی بــه زالتکو کرانچار
اعتماد میکنند.
اولین برد افاضلی
ســه دیدار هفتــه نوزدهم پنجشــنبه برگزار شــد.
موفقترین تیم نفت تهران بود که موفق شــد با دو گل
عیســی آلکثیر در دقایق پایانی بازی یک برد ارزشمند
را کســب کند .این دومین حضور هومن افاضلی روی
نیمکــت نفت تهــران بود .نفت از ایــن دو بازی چهار
امتیــاز گرفتــه و گلی هــم نخورده اســت .نفت پس
از هشــت بازی برنده شــد .دیدار پیکان و ســپیدرود با
تســاوی بدون گل به پایان رســید .پیکان هشت هفته
اســت نمیبرد .این تســاوی اولین امتیاز علی کریمی
در سپیدرود بود .اســتقالل خوزستان هم پس از چهار
باخــت موفق شــد با یــک گل پدیده را ببرد تــا به بقا
امیدوار شود .در انتهای جدول سیاهجامگان ،استقالل
خوزستان ،ســپیدرود ،نفت تهران و سپاهان در شرایط
خطر قرار دارند.

هفته نوزدهــم رقابتهاي لیگ برتر در شــرایطي
روز گذشــته به پایان رســید که یکيدیگــر از مربیان
جوان ایــن دوره هم به پایان خط نزدیک شــد؛ یحیي
گلمحمدي ،ســرمربي جــوان تراکتورســازي که در
روزهاي سخت ،هدایت باشــگاه تراکتورسازي تبریز را
به عهده گرفت با شکســت دو برصفر و عجیب مقابل
تیم بحرانزده نفت تهران به درهاي خروجي باشگاه
نزدیک شــد .یحیــي در همین تابســتان و درحاليکه
تراکتورسازي از پنجره نقل و انتقاالت محروم بود ،تیم
نصفونیمهاي را در اختیار گرفت ،با جوانان باشــگاه
خوب کار کرد و ایــن تیم را در میانههاي باالي جدول
نگه داشــت .بااینحال ،همهچیز براي او از نیم فصل
بههم ریخت ،جایــي که او چندین بازیکن جدید خرید
تا تیمش را تقویت کند؛ هرچند که هرگز چنین اتفاقي
نیفتاد و تیــم او و نتیجهاي کــه گرفت ضعیفتر هم
شــد :سه بازي و تنها یک امتیاز ،نشان از حال و روز بد
تراکتورســازي در ســه هفته اخیر لیگ برتر دارد .آنها
ابتدا برابر پرســپولیس بازي را واگذار کردند و ســپس
با اســتقالل تهران در تبریز مساوي کردند .دست آخر
دیدار سرنوشتساز مقابل نفت تهران را هم با دو گل
واگذار کردند تا شــرایط براي یحیي حســابي بحراني
شــود .در مجموع در نیمفصل دوم در چهار بازي ،دو
شکســت ،یک تســاوي و یک پیروزي کارنامهاي است
که براي یحیي در تراکتورســازي به ثبت رسیده است.
این نتایج هم درحالــي رقم خورد که آنها پنج بازیکن
ســرباز جدید به خدمت گرفتند و یکيدو بازیکن دیگر
را هم وارد فهرســت کردند» .شکست خیلي سخت و
تلخــي بود .از هواداران عذرخواهي ميکنم .آنها حق
دارند ناراحت شوند .امتیازات ازدسترفته را امیدوارم
در ادامه جبران کنیم« .این جمالت ،نخســتین واکنش
یحیــي گلمحمدي ،ســرمربي تراکتورســازي ،بعد از
شکســت مقابل نفت در تهران بود .صحبتهایي که
نشان ميدهد خود او هم به روزهاي بدش در این تیم
عمیقا فکر ميکند.
حیا کن ،رها کن
یحیي گلمحمدي چند بازياي ميشــود که مورد
غضب هواداران تراکتورســازي قرار گرفته اســت؛ این
غضب از شکست مقابل پرســپولیس در تهران ،بیشتر
هم شد .او که هفته پیش بعد از بازي با استقالل هم با
شعارهاي اعتراضي هواداران در تبریز مواجه شده بود،
امید داشت تیمش در تهران فشار کمتري را تحمل کند
ولي باز هم ســههزار هوادار تراکتورسازي دست از سر
یحیي برنداشتند و با شــعارهاي »حیا کن ،رها کن« به
ســراغش آمدند .حاال که یحیي هشتمین شکست این
فصــل را به همراه تراکتور تجربه کرده اســت ،عرصه
را حســابي تنگ ميبیند و همین امروز و فرداســت که
جایــش را به گزینههاي دیگري بدهــد؛ گزینههایي که
البتــه چندین هفته اســت مطرح ميشــود ولي هنوز
رنگ واقعیت به خود نگرفته اســت .گلمحمدي البته
معتقد است همین مطرحشدن نامها ،روي تیمش اثر

منفي گذاشــت» :گزینههاي خیلي زیادي مطرح شده
که ایــن موضوع روي تیم تأثیر منفي گذشــته و کار را
براي ما ســخت کرده بود .ما تحت فشــار بودیم و این
فشار به بازیکنان هم منتقل ميشد«.
بازي آجرلو براي بقا؟
حاال که صبر هواداران تراکتورســازي لبریز شــده
است تا سرمربي این تیم را عوض کنند ،برنامه دیگري
را هم در دســتور کار قــرار دادهاند :آنهــا به مدیریت
مصطفي آجرلو در این باشــگاه نیــز اعتراض دارند و
در کنار یحیــي گلمحمدي ميخواهنــد که او هم از
این باشــگاه برود .البته موضــوع مالکیت هم به این
موارد اضافه شــده و بهطورمشــخص هــواداران این
باشگاه خواستار تغییرات گســتردهاي شدهاند .بعد از
اعتراضات گستردهاي که علیه مدیریت صورت گرفته
حاال بــه نظر ميرســد آجرلو در پي بهدســتآوردن
دل هواداران باشــگاه اســت و گفته ميشود به جاي
گلمحمــدي ميخواهد یــک مربي ترکتبــار بیاورد
تا هواداران راضي شــوند .در این راه شــنیده ميشود
مصطفي دنیزلــي و ارتوغرول ســاغالم از اصليترین
گزینههاي تراکتورسازي هســتند .دنیزلي اولین تجربه
خود را در فوتبال ایران ،در زمان مدیرعاملي مصطفي
آجرلو در باشگاه پاس تجربه کرد و بههمیندلیل شاید
مشــتاق باشــد تا بار ســفر را به تبریز ببندد ولي گفته
ميشــود این مربي بهدلیل بیماري قادر به حضور در
تیم جدید نیســت که البته این موضوع تأیید یا تکذیب
نشــده اســت .رقم پیشــنهادي دنیزلي هم باال اعالم
شــده است .ارتوغرول ســاغالم هم از مربیان باتجربه
ترکیه محسوب ميشود که ســرمربیگري در تیمهاي
بشــیکتاش ترکیه ،بورسیا اســپور ترکیه ،اسکي شهیر
اسپور ترکیه در کارنامه این مربي وجود دارد.
استعفا یا اخراج؟
بااینحــال ،قبــل از اینکه مربي جدیــدي پا به این
باشــگاه بگذارد ،ابتدا باید تکلیف گلمحمدي روشــن
شــود؛ تکلیفي که حسابي پیچیده شــده چون هر دو
طرف منتظر هســتند تــا طرف مقابل پا پس بکشــد؛
یحیي منتظر اســت تــا حکم اخراجش را از باشــگاه
بگیرد تا بتواند با تراکتورســازي تصفیه مالي کند و در
ســوي مقابل هم تراکتورســازي منتظر است تا یحیي
تحت فشار هواداران ،استعفایش را بنویسد تا نخواهد
هزینه مالي زیادي بدهد .مورد مشخص اینکه تا عصر
روز گذشــته هنوز هیچ یک از طرفیــن کوتاه نیامدهاند
و یحیــي هــم به صراحت تــوپ را در زمین باشــگاه
انداخته اســت» :من مربي حرفهاي هستم و با باشگاه
تراکتورســازي قرارداد دارم .نظر باشــگاه در این مورد
خیلي مهم اســت و من تابع تصمیم باشگاه هستم و
مجبورم از تصمیم باشگاه اطاعت کنم .فوتبال همین
اســت .مربي یک روز خوب و یک روز بد دارد .شما در
عالم مربیگري یک روز شعار علیه خودتان ميشنوید و
یک روز هم تشویق ميشوید .من حرفهاي هستم و این
هم در عالم مربیگري حرفهاي عادي است«.

حضور احتمالی فرنوش شیخي در لیگ والیبال بانوان بلژیک

زوج اﯾﺮاﻧﻰ در ﺷﺎرﻟﺮوا

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

ممنوعیت آموزش زبان؛
اجحاف به معلمان

ﻋﮑﺲ :اﺣﺴﺎن ﻧﺎدريﭘﻮر ،اﯾﺮﻧﺎ

 دیــدار تدارکاتــی و دوســتانه تیمهــای ملی
فوتبال ترکیه و ایران که خرداد ســال آینده برگزار
خواهد شــد ،با پیگیری مســتقیم یــک مقام دفتر
رئیسجمهور قطعی شــده اســت .بــه گزارش
خبرنگار ورزشــی ایســنا ،چندی پیش خبرگزاری
آناتولی بــه نقل از فدراســیون فوتبــال ترکیه از
موافقت این فدراسیون با مســابقه دوستانهای با
تیــم ملی ایران ،قبل از آغاز بازیهای جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه ،خبــر داده بود .بعــد از مکاتبات
مقامــات فدراســیون فوتبــال ایران بــا همتایان
ترکیــهای ،یکــی از معاونان دفتــر رئیسجمهور
که پیش از این ســالها ســابقه تصدی نمایندگی
سیاســی کشــورمان در ترکیه را بر عهده داشــته،
نقشــی اساســی در موافقــت طرف تــرک با این
بازی داشته اســت .گفته میشود او که به همین
مناسبت ارتباط خوبی با مقامات ترکیهای دارد ،در
تماس با وزیر ورزش و مقامات ارشد دولت ترکیه،
موضوع مکاتبه فدراســیون فوتبــال را پیگیری و
موافقــت نهایی در این زمینه را اخذ کرده اســت.
بر همین اســاس ،دیــدار دوســتانه تیمهای ملی
فوتبــال ترکیه و ایران قبل از شــروع جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه برگزار خواهد شد .ایران در گروه B
رقابتهای جام جهانی روسیه با مراکش ،پرتغال
و اسپانیا رقابت خواهد کرد.
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شــرق :اروپــا منتظــر ســتارهای دیگر از
والیبــال زنان ایران اســت .پــس از مائده
برهانی و زینب گیوه ،حاال خبر لژیونرشدن
احتمالی فرنوش شیخی سر زبانها افتاده
اســت .والیبالیســتی که این روزها بعد از
ازدواجش بــا کاوه رضایی ،عضو تیم ملی
فوتبــال ،نامش در رســانهها زیــاد دیده
میشــود .مقصد شــیخی حضور در لیگ
والیبال بلژیک اســت .جایی که همسرش
هم در آنجا لژیونری بســیار موفق است و
برای تیم فوتبال »شــارلروا« بازی میکند.
پس از پیوســتن رضایی به این تیم بود که شــیخی از
حضور در اردوهای تیم ملــی والیبال بانوان انصراف
داد و تصمیــم گرفت همســر خود را در راه ســفر به
بلژیک همراهی کند .او در ســال جــاری در هیچ تیم
باشگاهی و تیم ملی بازی نکرد تا شانس خود را برای
لژیونرشدن بیازماید.
شــیخی که در یکی ،دو ماه گذشــته با تیم والیبال
زنان شــارلروا تمرین کرده حاال در تالش اســت تا از
موقعیتی که کاوه رضایی در این باشگاه دارد ،استفاده
کرده و رسما قراردادی را با این تیم منعقد کند .هرچند
برخی از کارشناسان والیبال زنان میگویند بعید است
شــیخی با شــرایط فیزیکیای که دارد ،شانس زیادی
برای قرارگرفتن در پســت ســرعتیزن تیم شــارلروا
داشته باشد؛ مگر اینکه پست خود را تغییر داده باشد.
قد شیخی یک متر و  ۸۳سانتیمتر است ،این در حالی

است که گفته میشود بهترین سرعتیزنهای بلژیک
و اروپا باالی یکمتر و  ۹۰سانتیمتر هستند .بااینحال
مدیر تیم شــارلروا دراینباره به ســایت DH online
بلژیک گفته اســت» :حضور شیخی در تیم ما تاکنون
هیچ هزینهای برایمان نداشــته اســت .او در ســطح
بازیکنــان بلژیکــی فعالیت میکند و بــا نظر کاوه به
اینجا آمده است .هنوز کارهای اداری برای قرارداد با
این بازیکن به سرانجام نرسیده است و در حال مذاکره
با فدراســیون والیبال هستیم« .صحبتهای مدیر تیم
شارلروا اما در حالی است که کمیته بانوان فدراسیون
والیبال در شرایط کنونی بدون مسئول اداره میشود.
نایبرئیسی فدراسیون والیبال در امور بانوان برعهده
فریبــا صادقی بــود که او چندی پیــش ،قبل از اتمام
دوره ریاســت محمدرضا داورزنی در این فدراســیون
از ســمت خود اســتعفا داد .بااینحــال هیچ مقامی

در کمیتــه بانوان وجود نــدارد که خبر لژیونرشــدن
احتمالی فرنوش شــیخی را تأیید کند؛ حتی شــخص
رئیس فدراسیون .احمد ضیایی ،رئیس این فدراسیون
دراینباره به »شــرق« میگوید» :من بشــخصه هیچ
اطالعــی از حضور خانم فرنوش شــیخی در این تیم
بلژیکی ندارم و از طرف این باشگاه هم هیچ صحبتی
با ما نشده است .ســعی میکنیم تا یکماهونیم دیگر
نایبرئیس بانوان فدراسیون را معرفی کنیم«.
بااینحال باشگاههای بانوان در اروپا اتحادیههایی
دارند که هر تصمیمی در این باشگاهها باید با تأیید آن
از سوی اتحادیههای مربوطه باشد .اینکه یک بازیکن
زن محجبــه میتواند در لیگ والیبــال بلژیک حاضر
شود یا خیر ،باید به تأیید اتحادیه برسد.
ســال گذشــته مائده برهانــی و زینــب گیوه به
بلغارستان ترانسفر شده بودند و این کار با پذیرش بازی

با حجاب از ســوی اتحادیه یا فدراســیون
بلغارستان میسر شد .شرط فرنوش شیخی
برای پیوســتن بــه تیم شــارلروا نیز حفظ
حجاب اوست که هنوز دراینباره صحبتی
به میان نیامده است .تیم والیبال شارلروا
بر خــالف تیم فوتبــال آن در پایین جدول
لیگ برتر والیبال بانوان این کشــور به ســر
میبرد و با  ۴بــرد و  ۸باخت در رده دهم
قرار دارد .گفته میشود شیخی هماکنون
در اسپانیا به سر میبرد و در انتظار تصمیم
مســئوالن والیبال بلژیک اســت .شیخی
که ســرعتیزن تیم ملی والیبال بانوان ایران اســت،
در دوران حضــورش در این تیــم ،در رقابتهای جام
باشــگاههای آســیا و رقابتهای انتخابــی قهرمانی
جهــان برای کشــورمان به میدان رفته اســت .او در
مســابقات مالدیو که مرحلــه اول مقدماتی قهرمانی
جهان بود به همراه ســودابه باقرپور بهعنوان برترین
بازیکنان پســت خود انتخاب شدند .این ملیپوش در
رقابتهای باشگاهی هم ســابقه حضور در تیمهای
بانک سرمایه ،سایپا ،پارسه و گاز را دارد.
طلسم لژیونرشــدن بانوان والیبالیست ایرانی سال
گذشته ابتدا با پیوســتن مائده برهانی و سپس زینب
گیوه به تیم شــومن کالب صوفیه بلغارستان شکسته
شد .پس از درخشش خیرهکننده کاوه رضایی در لیگ
فوتبال بلژیک ،حاال همه در شــارلروا منتظر تماشای
بازیهای همسر او در تیم والیبال این باشگاه هستند.

 مهدی طارمــی ،مهاجم ملیپوش پرســپولیس،
با عقد قراردادی یکســالونیمه ،رســما به عضویت
تیــم الغرافه قطر درآمد .طارمی که از اواســط هفته
گذشته در قطر بهســر میبرد ،با انجام تست پزشکی
و قبولی در آن ،دیروز )جمعه( با این باشــگاه قطری
به توافق نهایی رســید .الغرافه به طارمی قراردادی
۲/۵میلیوندالری پیشــنهاد داده و این بازیکن مبلغی
در حــدود ۲/۵میلیــارد تومان بابــت رضایتنامه به
پرســپولیس خواهد داد ،البته طارمــی هنوز بازیکن
پرسپولیس اســت و در صورت دریافت رضایتنامه،
الغرافــهای میشــود .مذاکرات طارمــی و الغرافه
چندروزی طول کشید و سرانجام دو طرف برسر مدت
قرارداد به توافق رسیدند .الغرافه که در فصل گذشته
لیگ قطر نمایش نســبتا خوبی داشته و جزء تیمهای
صعودکننــده به پلیآف لیگ قهرمانان آسیاســت ،با
وسلی اسنایدر و مهدی طارمی امیدوار است نیمفصل
خوبی را تجربه کند و به ردههای باالی جدول بازگردد.
این تیم در مرحله پلیآف با پاختاکور ازبکستان بازی
میکند .الغرافهایهــا از یک مربی ترک به نام بولنت
بهره میبرند که ســابقه طوالنی کار در لیگ ستارگان
را دارد .پیــش از طارمی ،بازیکنانــی مثل محمدرضا
خلعتبری ،فرهاد مجیدی و مســعود شجاعی پیراهن
ایــن باشــگاه قطری را به تــن کردهانــد .محرومیت
چهارماهــه طارمی اول بهمنماه به پایان میرســد.
طارمی در چهار ســال قبل عضو پرســپولیس بود و
نمایش بسیار خوبی در این تیم داشت .او در  ۱۰۲بازی،
 ۵۵گل برای پرسپولیس به ثمر رساند .این ملیپوش
امیدوار است با برگشتن به شرایط فنی و بدنی مناسب،
یکی از بازیکنان ایران در جام جهانی باشد.

جابر صادقزاده پهلوان ایران شد
 رقابتهــای کشــتی پهلوانــی قهرمانی کشــور،
گرامیداشــت زندهیــادان عبــاس زنــدی و علیرضــا
ســلیمانی ،روز پنجشــنبه در ســالن شــهید بهشتی
شــهر مشهد برگزار شــد و در پایان ،جابر صادقزاده با
شکســت احمد میرزاپور ،به عنوان پهلوانی ســال ۹۶
رســید .دیدار فینال وزن  +۱۰۰کیلوگرم این مســابقات
در حالی برگزار شــد که صــادقزاده از میرزاپور عقب
بــود ،اما او بــا روی پلبردن حریفــش و انجام ضربه
فنی توانست به برتری برســد .سال گذشته نیز این دو
کشــتیگیر به دیدار پایانی رسیده بودند که صادقزاده
در ســال قبل هم بازوبند پهلوانی ایــران را از آن خود
کرد .این مســابقه البته با حاشیههایی هم همراه بود.
تماشاگران مشهدی که برای تشویق میرزاپور ،کشتیگیر
محبوب استان خراســانرضوی ،به سالن آمده بودند،
بعد از باخت او مقابل رقیب مازنیاش ،به رأی داوران
بهشــدت اعتراض کردند ،طوری کــه بطریهای آب
خود را به وســط تشک مســابقه انداختند .اگرچه این
اعتراضهــا منجر به بازبینی فیلم این دیدار شــد ،اما
در نهایــت تأثیــری در رأی داوران ایجــاد نکرد .اتفاق
جالبتوجه درخصوص درگیریهای بهوجودآمده در
این مســابقه ،رفتار جوانمردانه احمد میرزاپور بود که
از سوی مســئوالن فدراسیون کشــتی بهعنوان »رفتار
برگزیده پهلوانی« انتخاب شــد .میرزاپــور نیز باوجود
ناراحتی شدید خود به رأی داوران ،در کنار صادقزاده
قرار گرفت تا مراسم اهدای بازوبند رقیبش در فضایی
آرام و بهدور از اعتراضات مردمی برگزار شــود .رسول
خادم ،سرپرســت فنی تیم ملی کشتی آزاد ،بعد از این
مسابقات ،احمد میرزاپور را به اردوی تیم ملی کشتی
آزاد که هماکنون در خانه کشتی در حال برگزاری است
دعوت کرد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ
لیگ برتر -هفته ۱۹
 پنجشــنبه :پیکان صفر -سپیدرود رشت صفر،
نفــت تهــران  -۲تراکتورســازی صفر ،اســتقالل
خوزستان یک – پدیده صفر.
 جمعه :ســیاهجامگان صفر-پرســپولیس یک،
گســترش فوالد یک -فــوالد یک ،ســپاهان یک-
ذوبآهن  ،۲استقالل یک -سایپا یک ،صنعت نفت
آبادان یك -پارسجنوبی جم یک.

ﺟﺪول
ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﯿﻢ

ﺑﺎزي

ﺑﺮد

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

19

13

24

44

ﻓﻮﻻد

19

8

6

33

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻢ

19

8

10

32

ذوب آﻫﻦ

19

7

5

29

اﺳﺘﻘﻼل

19

7

9

28

ﭘﯿﮑﺎن

19

7

4

28

ﺳﺎﯾﭙﺎ

19

7
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28

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد

19

8

-4

27

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان 19

7

-3

25

ﭘﺪﯾﺪه

19

7

5

22

ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزى

19

5

-4
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ﺳﭙﺎﻫﺎن

19

4

-2

20

ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

19

4

-12

17

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن 19

4

-16

17

ﺳﭙﯿﺪرود رﺷﺖ

19

4

-7

16

ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن

19

2

-10
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