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نقل و انتقاالت

  دانیال ماهینی و مهدی مؤمنی، 2 بازیکن ســابق 
استقالل خوزســتان در آستانه بازگشت به این تیم 

قرار گرفتند.
    علی دایی اعــالم کرد درصورتــی اجازه جدایی 
محمد عباس زاده از سایپا را می دهد که بتواند یک 

مهاجم دیگر جذب کند.
  محمد شریفی  هافبک جوان تیم سایپا و یعقوب 
کریمــی، بازیکن نیم فصل اول اســتقالل تهران با 
امضای قراردادی به عضویت اســتقالل خوزستان 

درآمدند.
    با اعالم مدیرعامل باشــگاه نفت تهران، عیســی 
آل کثیر با وجود داشــتن چند پیشنهاد در این تیم 

ماندنی است.

تیتربازی

  کمال کامیابی نیا،  هافبک تیم پرسپولیس به 
دلیل 3 اخطاره شدن بازی هفته بیستم این تیم را 

از دست داد.
  در روز نخست رقابت های بین المللی اسکی 
صحرانوردی در ارمنستان اسکی بازان ایران موفق 

به کسب یک مدال نقره و یک برنز شدند.
  بدهی سال های گذشته فدراسیون تیراندازی 
به فدراسیون جهانی بابت حق عضویت کشورمان 

پرداخت شد.
  جابر صادق زاده با شکست احمد میرزاپور در 
فینال مسابقات کشتی پهلوانی در مشهد به عنوان 

پهلوان کشور در  سال ۹۶ دست یافت.
  طبق اعالم کنفدراسیون هندبال آسیا، تیم 
ایران در نخســتین بازی خود در جام ملت های 

آسیا 2۹ دیماه به مصاف ازبکستان می رود.
  با اعالم کنفدراســیون بسکتبال آسیا عراق 
میزبان رقابت های باشگاه های غرب آسیا شده که 
از 21 تا 25 اسفند در این کشور برگزار خواهد شد.

  نیم فصل اول لیــگ برتر والیبــال بانوان با 
قهرمانی ذوب آهن به پایان رسید.

  ســجاد مردانــی و ناهید کیانــی به عنوان 
نخستین هوگوپوشان ایرانی امروز در گرنداسلم 

تکواندوی چین به روی شیاپچانگ می روند.

معرفی پهلوان ایران در  سال 96|  رقابت های 
کشــتی پهلوانی قهرمانی بزرگســاالن کشــور 
گرامیداشــت زنده یادان عباس زنــدی و علیرضا 
ســلیمانی که از ســاعت ۹ روز پنجشنبه در سالن 
شهید بهشتی مشهد آغاز شده بود، با مشخص شدن 
نفرات برتر و همچنین پهلوان  سال 13۹۶ کشور به 
پایان رســید. در دیدار فینال وزن 100+ کیلوگرم 
جابر صادق زاده بــا غلبه احمد میرزاپــور بازوبند 
پهلوانی کشور در  ســال 13۹۶ را به خود اختصاص 
داد. وی  سال گذشته نیز با غلبه بر میرزاپور پهلوان 
کشور شده بود. صادق زاده در  سال ۹4 نیز با پیروزی 
مقابل عبداهلل قمی بازوبند پهلوانی کشور را بر بازو 

بسته بود.
درگذشت داور بازنشسته فوتبال|  مصطفی 
حکمت شــعار، داور بازنشســته فوتبال و نماینده 
فدراســیون در لیــگ برتر به دلیــل عارضه قلبی 
درگذشت. مراسم تشییع و تدفین آن فقید سعید 
روز گذشته از ساعت ۹ صبح در بهشت زهرا برگزار 
شــد و پیکر این پیشکســوت داوری در خاک آرام 
گرفت. »شهروند« این مصیبت را به جامعه داوری 
و خانواده حکمت شعار تســلیت می گوید و برای 

بازماندگان از خداوند تقاضای صبر دارد.
رئال و بارســا حریفان خود را شناختند|  با 
پایان بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
اســپانیا، قرعه کشــی بازی های این تورنمنت در 
مرحله یک چهارم نهایی انجام شد که بر این اساس 
تیم فوتبال بارسلونا، مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها 
باید به مصاف رقیب همشهری اش اسپانیول برود. 
رئال مادرید اما کار آسان تری خواهد داشت، چراکه 
برابر لگانس قرار گرفت. همچنین اتلتیکو مادرید با 
سویا و والنسیا با آالوس دیدار خواهند کرد. بازی های 
دوررفت مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی طی 
روزهــای 1۶ و 17 ژانویه )2۶ و 27 دی( و بازی های 
دور برگشت روزهای 23 و 24 ژانویه )سوم و چهارم 

بهمن( برگزار می شوند.
هوادار زن پرسپولیسی این بار شناسایی شد|  
هوادار خانمی که قصد ورود به ورزشگاه ثامن مشهد 
را داشت، شناسایی شد. یک هوادار خانم با گریمی که 
روی صورت خود انجام داده بود، قصد داشت با ورود 
به ورزشگاه ثامن دیدار مشکی پوشان- پرسپولیس 
را تماشا کند که توســط مأموران نیروی انتظامی 
شناسایی شد. مأموران نیروی انتظامی این هوادار 

پرسپولیسی را بازداشت کردند.

خارج از گود  

رضا عنایتی، سرمربی مشکی پوشان: کم است 
که در خانه غریب باشــیم/ اگر 

باز هم هــواداران علیه تیم 
شــعار بدهند، در شــهری 
دیگر بــازی می کنیم/ نگار 
مسئوالن مشــهد از حضور 

بیشتر تماشاگران پرسپولیس 
خوشحال هستند/ هفته گذشته تمرینات 

زیادی داشتیم که اثری از آنها در بازی دیده نشد

به خاطر امیر قلعه نوعی، سرمربی ذوب آهن: 
جو ورزشگاه دربی اصفهان را باید 

بازی عشق و معرفت بنامیم/ 
سال های خوبی در سپاهان 
داشتم و برای شرایط فعلی 
این تیم متاســفم/ اگر پول 

به باشــگاه تزریق نشود، کوپن 
آذری برای من هم می سوزد/ هواداران سپاهان بدانند 
کرانچار، قلعه نوعی نیست که هر چه بخواهند به او 

بگویند

برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی پرسپولیس: 
بازیکنان به بهترین شکل دین 

خود را به هواداران ادا کردند/ 
تعجــب می کنــم چطور 
جــرأت کردند جپــاروف 
را محروم کننــد، چون من 

رئیس کمیته انضباطی هستم/ 
فلسفه من تغییر نمی کند و حتی بعد از قهرمانی هم 

به دنبال برد هستم

به  سیروس پورموسوی، ســرمربی فوالد: 
ناداوری ها علیه فــوالد عادت 

کرده ایم/ از بازیکنان آکادمی 
فوالد استفاده کردم و از همه 
آنها راضی هســتم/ حضور 
مبعلــی در فــوالد از تأثیر 

روحی مثبتــی روی تیم دارد/ 
جایگاه دومی در جدول را به هیچ تیمی نمی دهیم

تریبون

طارمی باالخره قرارداد بست
با این که چند روزی از سفر 
مهــدی طارمی بــه قطر 
می گــذرد، باالخــره روز 
گذشته قرارداد این بازیکن 
با باشــگاه الغرافه رسمیت 
پیدا کرد. عــدم  توافق مهاجم 
سابق پرسپولیس با سران باشگاه قطری در 2 جلسه 
ابتدایی باعث شد تا شایعاتی پیرامون منتفی شدن 
حضور طارمی در الغرافه هم به گوش برسد. با این 
حال روز گذشته دو طرف توانستند درباره بندهای 
موجود در قرارداد به توافقاتی دست پیدا کنند تا 
قــرارداد نهایی هم امضا شــود. الغرافه به طارمی 
قراردادی 2 و نیم میلیون دالری پیشــنهاد داده و 
این بازیکن مبلغی در حدود 2 و نیم میلیارد تومان 
بابت رضایتنامه به پرسپولیس خواهد داد. مهاجم 
تیم ملی ایران که در 4 ماه اخیر به دلیل محرومیت 
نتوانســته بود برای پرسپولیس به میدان برود، به 
مدت یک فصل و نیم با باشگاه قطری قرارداد بسته 
و احتماال بندهایی را هم بــرای جدایی اش بعد از 
جام جهانی در قراردادش قرار داده اســت. پیش از 
طارمی بازیکنانی مثل محمدرضا خلعتبری، فرهاد 
مجیدی و مسعود شــجاعی پیراهن این باشگاه 
قطری را به تن کرده اند. الغرافه از نزدیک به 10روز 
دیگر می تواند طارمی را در اختیار داشــته باشد و 
احتماال نخستین بازی این بازیکن ایرانی با پیراهن 
الغرافه مقابل السد خواهد بود که پورعلی گنجی را 

در اختیار دارد. 

چهره روز

شهروند|  بازیکنان تیم ملی 
عربستان این اجازه را پیدا کردند 
که به خاطر مرحله آماده سازی 
جام جهانی،  در ماه رمضان آینده 
روزه نگیرند! جالب اینجاســت 
که مجوز ایــن روزه خواری هم 
برای آنها گرفته شده است. خبر 
روزه خــواری بازیکنان تیم ملی 
عربستان نخســتین بار از سوی 
عادل عزت رئیس فدراســیون 

فوتبال این کشور اعالم شد. نفر اول فوتبال سعودی ها 
روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری رسما اعالم کرد 
که با دریافت فتــوا و مجوز  های الزم بازیکنان تیم ملی 
فوتبال این کشور اجازه خواهند داشت به خاطر آمادگی 
مناسب برای حضور در جام جهانی 2018 روسیه،  در ماه 
مبارک رمضان روزه نگیرند. طبق اعالم رسمی مقامات 
عربســتان، مجوز روزه خواری ملی پوشان سعودی  به 
دلیل اردویــی خواهد بود که طــی آن بازیکنان طبق 
برنامه ارایه شــده کارفنی تمرینات آمادگی جسمانی 
شــدیدی انجام خواهند داد و بــرای موفقیت در آن 
باید انرژی الزم را داشــته باشــند. نکته قابل تأمل اما 
اینجاست که عربســتان در تاریخ 14 ژوئن  سال جاری 
میالدی )24خرداد 13۹7( که احتماال با شــب عید 
ســعید فطر خواهد بود ، در بازی افتتاحیه جام جهانی 
2018 با تیم ملی روســیه دیدار خواهد کرد. به همین 

ترتیب روزه خواری بازیکنان برای موفقیت تیم ملی این 
کشور در جام جهانی آزاد اعالم شــده است. آزادشدن 
روزه خواری بازیکنان عربســتان در شــرایطی اتفاق 
افتاد که در ســال های اخیر همه بازیکنان مسلمان در 
مسابقات فوتبال هم حتی با زبان روزه به میدان رفته اند 
و فوتبال باعث نشده که از روزه گرفتن خودداری کنند. 
به همین ترتیب آزادکردن روزه خواری برای کشــوری 
که مهد اسالم است و خانه خدا در این کشور قرار دارد، 
ســروصدای زیادی به پا کرده اســت؛ چراکه به خاطر 
فوتبال فرایض دینی زیر پا گذاشته شده است. نکته قابل 
توجه در شرایط کنونی اعالم رسمی آزادی روزه خواری 
برای ملی پوشان سعودی به خاطر جام جهانی است که 
باعث انتقادهای شدید شده است. بسیاری از منتقدان 
ادعا دارند، برای انجام این کار هیچ نیازی به اعالم رسمی 

خبر نبود.

شهروند|  روند تراکتورسازی 
در هفته های اخیــر به گونه ای 
بوده که تا قبــل از دیدار این تیم 
مقابل نفت تهران همه از احتمال 
برکناری یحیــی گل محمدی 
صحبت می کردند و این که هفته 
نوزدهم آخرین بازی او در جمع 
تراکتورســازان است. اختالفات 
گل محمدی و آجورلــو قبل از 
بازی با استقالل با بیانیه تندی که 

علیه یحیی از طرف باشگاه منتشر شد، باال گرفت. یحیی 
گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با نفت هم 
از مسئوالن باشگاه تراکتورسازی، جو حاکم بر این تیم، 
بازیکنانش و مربی تبریزی که می خواهد جای او را بگیرد،  
انتقاد کرد تا مشخص شــود که روزهای پایانی حضور 
گل محمدی در تراکتور فرا رســیده اســت. با شکست 
تراکتور مقابل نفت به  نظر می رسد پرونده گل محمدی در 
تبریز پیچیده شده اما حاال سوال اینجاست که قرار است 
چه کسی جانشین او شود؟ اولین گزینه مصطفی آجورلو 
مصطفی دنیزلی اســت. دنیزلی مربی شناخته شده ای 
در فوتبال ایران بوده و از محبوبیت کافی برای نشستن 
روی نیمکت تراکتورســازان برخوردار اســت. از سوی 
دیگر، او سابقه کار با آجورلو و مجموعه مدیریتی اش را 
دارد و طرفین بی میل به همکاری دوباره نیستند. البته 
مشکالت غیرقابل پیش بینی در روند مذاکرات با دنیزلی، 

مسئوالن باشگاه تراکتورســازی را به صرافت انداخته 
است که مذاکره با مربیان دیگر را هم در دستور کار قرار 
دهند. آنها عالوه بر دنیزلی ۶8ساله دو مربی صاحب نام 
در فوتبال این کشــور را نیز مدنظر دارنــد و با آنها هم 
مذاکراتی داشته اند. گزینه دوم تراکتورسازی »ارسون 
یانال« اســت که هم جوان تر از دنیزلی است و هم با فنر 
باغچه قهرمان لیگ ترکیه شــده. او با ترابوزن اسپور در 
جام یوفا حضور داشته و از مربیان شناخته شده در ترکیه 
است. »ارتوگرول ساالم« هم مذاکراتی با باشگاه تراکتور 
داشته است. این مربی 48ساله سرمربی بشیکتاش بوده و 
با بورسا اسپور قهرمان ترکیه شده است. البته تراکتوری ها 
درحالی به دنبال انتخاب ســرمربی هســتند که گل 
محمدی تصمیمی بر استعفا ندارد و منتظر برکناری از 
طرف باشگاه اســت تا بتواند مطالبات خود را به صورت 

کامل دریافت کند.

همسر کاوه رضایی هم به تیم زنان باشگاه می پیوندد

خانواده ایرانی در شارلروای بلژیک!

شــهروند|  فرنوش شــیخی تا چندی پیش یکی از 
ســتاره های تیم ملی والیبال ایران بود اما بعد از ازدواج با 
کاوه رضایی و ترانسفر او به تیم شارلروای بلژیک شیخی 
از حضور در تیم ملی انصراف داد تا همسر خود را همراهی 
کند. حاال او با پیشنهاد تیم والیبال بانوان شارلروا روبه رو 
شــده اما برای عضویت در این تیم مشکالتی سر راهش 

ایجاد شده است.
مانع بزرگ بر سر راه حضور شیخی در شارلروا

فرنوش شــیخی در همــان روزهــای اول حضور کاوه 
رضایی در تیم فوتبال شارلروا، در تمرینات تیم والیبال این 
باشگاه شرکت کرد. بعد از مدت 4ماه حضور شیخی در این 
تیم او با پیشنهاد انعقاد قرارداد از طرف شارلروا روبه رو شده 
 DH online است. مدیر تیم شارلروا در این باره به سایت
بلژیک گفته است: »حضور شیخی هیچ هزینه ای تاکنون 
برای ما نداشته است. او در سطح بازیکنان بلژیکی فعالیت 
می کند و ما به دنبال جذب شیخی هستیم؛ البته هنوز در 

حال مذاکره با فدراسیون والیبال هستیم و چیزی قطعی 
نیست.« شــارلروایی ها وقتی این پیشــنهاد را با شیخی 
در میان گذاشــتند، او به آنها اعالم کــرد تنها در صورت 
حفظ حجابش به این تیم می پیوندد و همین باعث شده 
مسئوالن باشگاه بلژیکی تالش خود را برای متقاعد کردن 
اتحادیه بانوان اروپا برای استفاده از بازیکن باحجاب آغاز 
کنند. باشــگاه های بانوان در اروپا اتحادیه هایی دارند که 
هر تصمیمی که برای این باشگاه ها گرفته می شود باید با 
هماهنگی این اتحادیه ها باشد. در حال حاضر مهمترین 
موضوعی که درباره حضور شــیخی در تیم والیبال بانوان 
شارلروا مطرح شــده، محجبه بودن او است.  سال گذشته 
مائده برهانی و زینب گیوه به بلغارســتان ترانســفر شده 
بودند و دلیل آن پذیرش بازی با حجاب توسط اتحادیه یا 
فدراسیون بلغارستان بود اما هنوز کشور بلژیک درخواستی 
در این باره نداشــته و مشخص نیست شیخی بتواند برای 

شارلروا در لیگ والیبال این کشور به میدان برود یا نه.

شیخی فرشته نجات شارلروا می شود؟
شرایط تیم والیبال شــارلروا با فوتبال آن تفاوت 

زیادی دارد. تیم والیبال این باشگاه بر خالف 
تیم فوتبال آن در قعر جدول لیگ برتر به سر 
می برد و تنها با یک برد در رده دهم لیگ 
دوازده تیمی قرار گرفته اســت. عملکرد 
خوب فرنوش شــیخی در تمرینات این 
تیم باعث شد مدیر ایرانی باشگاه شارلروا 
به فکر جذب او بیفتد تــا بلکه والیبال 
بانوان این تیم شرایط بهتری در جدول 
پیدا کند و به دســته دوم لیگ بلژیک 

ســقوط نکند. باید دیــد درنهایت 
اتحادیه بانوان اروپا درخواســت 

باشگاه شارلروا برای استفاده از 
بازیکن باحجاب را می پذیرد 

یا خیر.

شــهروند|  جواد نکونــام در نخســتین تجربه 
سرمربیگری اش اتفاقات عجیبی را پشت سر می گذارد؛ 
او بعد از 5 ماه عملکرد خوب در خونه به خونه، حاال با یک 

اتهام عجیب در آستانه جدایی قرار گرفته است.
استعفا به خاطر رفتارهای بد

در ابتدای کار بــا خونه به خونه همه چیز خوب بود. 
این تیم با هدایت کاپیتان سابق تیم ملی نتایج خوبی 
کسب کرد و در جدول دسته اول هم باال آمد و تقریبا 
تبدیل به یک مدعی شد. چند ماه بعد دو لیدر با حضور 
در تمرینات به بازیکنان فحاشی کردند که این اتفاق با 
اعتراض و قهر نکونام و تصمیم او برای استعفا همراه شد؛ 
البته با دخالت مدیران باشگاه و خواسته هواداران این 
تصمیم اجرایی نشد و نکونام با خونه به خونه به نتایج 
خوب خود ادامــه داد و در جام حذفــی هم به جمع 
4 تیم برتر صعود کرد و حاال با توجــه به رویارویی با 
استقالل خوزستان در نیمه نهایی شانس زیادی برای 
صعود به فینال رقابت ها هم دارد. با وجود این اتفاقات 
خوب مشــکالت مالی و ادامه دخالت لیدرها در امور 
تیم باعث شــد زخم اختالفات سر باز بکند. درنهایت 
نکونام در تعطیالت نیم فصل رســما اعالم کرد که به 
خاطر مشکالت مالی تبعات نتایج تیم در نیم فصل دوم 
بر عهده باشگاه باید باشد و بازیکنان به خاطر بی پولی 
شرایط خوبی ندارند؛ درنهایت هم وقتی چیزی تغییر 

نکرد، نکونام باز هم استعفا کرد. 
اتهام جنجالی به نکونام

در شرایط کنونی گفته می شود که در صورت جدایی 
قطعی نکونام هدایــت خونه به خونه به اکبر میثاقیان 
داده خواهد شــد؛ البته اتفاق بزرگ روز گذشته اتهام 
عجیب و جنجالی مالک خونه به خونه به جواد نکونام 
بود. حسن زاده در گفت وگو با برنامه فوتبال یک رسما 

درباره اتفاقات اخیر اعالم کرد: »100 میلیون به کادر 
فنی و 50 درصد قرارداد بازیکنان نیز پرداخت شــده 
است. نکونام از پیکان و تراکتورسازی تبریز پیشنهاد 
دریافت کــرد و بــرای جدایی هوایی شــد و تمرین 
خونه به خونه را هم تعطیل کرد. نکونام با بازیکنان پیکان 
و تراکتورسازی تماس گرفت و آنها را به انجام بازی های 
ضعیف دعوت کرد تا تیم های شان نتیجه نگیرند و او 

بتواند سرمربی یکی از دو تیم شود!«
نمی خواهم با جیره خواران روبه رو شوم

جواد نکونام روز گذشــته به صراحت اعالم کرد که 
از پیکان و هیچ باشــگاه لیگ برتری پیشنهاد ندارد. 
او گفت: »اگر پیشنهاد داشــتم پس چرا به پیکان یا 
تراکتورسازی نرفتم؟ به شایعات توجهی ندارم. یک بار 
حسن زاده شــخصا به خانه من آمد و من هم صراحتا 
به او گفتم که پیشــنهادی ندارم تا جایــی بروم. من 
هیچ پیشنهادی از تراکتورسازی، پیکان، استقالل یا 
هر تیم دیگری نداشتم و ندارم. تنها اینها را می گویم 
تا ذهن ها روشــن شــود.« نکونام که از رفتار مدیران 
باشــگاه و عدم پرداخت پول بازیکنان خود هم شاکی 
است، درباره تصمیم خود برای استعفا هم این حرف 
را زده و گفته اســت: »امیدوارم مربیانی که در آن جا 
موفق بودند، برگردند و دوباره موفق باشند. جواد نکونام 
نمی تواند با این باشگاه همکاری کند، چون نمی خواهم 

با جیره خواران روبه رو شوم«.
بازگشت به تیم ملی؟

شیعی، مدیرعامل پیکان بحث حضور نکونام در این 
باشگاه را تکذیب کرد. تراکتورسازی هم به دنبال جذب 
مربی ترکیه ای بزرگ اســت. به این ترتیب احتمال 
این که در صورت جدایی رسمی نکونام از خونه به خونه،  

او دوباره به کادرفنی تیم ملی برگردد هم وجود دارد.

شــهروند|  هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
با برگزاری دیدارهای مهمی در روزهای پنجشــنبه و 
جمعه پایــان گرفت. در یکی از مهمتریــن دیدارها در 
دربی اصفهان ذوب آهن با نتیجه 2بر یک مقابل سپاهان 
پیروز شد تا روند موفقیت های این تیم ادامه پیدا کند. 
پرسپولیس هم در مشــهد حریف قعر جدولی خود را 
شکست داد و استقالل در تهران مقابل سایپا متوقف شد.

سیاه جامگان- پرسپولیس؛ سه امتیاز از 
استقاللی سابق

امتیازات از دست رفته پرســپولیس در لیگ امسال 
معموال مقابل تیم های ته جدولی بوده است. پرسپولیس 
هفته گذشته در تهران مقابل نفت متوقف شد و در هفته 
نوزدهم به مشهد رفت تا برابر یک تیم ته جدولی دیگر 
قرار بگیرد. برانکو در غیاب  هافبک های بازی ســازش 
مقابل ســیاه جامگان به میدان رفت و همین موضوع 
پرسپولیس را در حفظ توپ دچار مشکل کرد. البته باز 
هم فرصت های مناسب گلزنی برای پرسپولیس ایجاد 
شــد که یکی پس از دیگری از دست رفت تا سرخ های 
پایتخت نیمه اول دســت خالی راهی رختکن شــوند. 
عنایتی که تیمش را با سیســتمی کامال دفاعی راهی 
میدان کــرده بود در نیمــه دوم هم با ارایــه یک بازی 
تاخیری و دفاع الیه ای امید داشت تا یک امتیاز باارزش از 
صدرنشین لیگ بگیرد. شاگردان بازیکن سابق استقالل 
که نخستین تجربه مربیگری خود را پشت سر می گذارد، 
به دنبال تخریب بازی پرسپولیس بودند و تا دقیقه 8۹ 
هم توانستند دروازه شان را بســته نگه دارند. در حالی 
 که هواداران ســیاه جامگان از این تساوی راضی بودند، 
ســیامک نعمتی خود از یک توپ مرده فرصت گلزنی 
برای علی علیپور ایجاد کرد تا پرسپولیس با خوش اقبالی 
ســه امتیاز را از آن خود کند تا با توجه به مساوی فوالد 

اختالف دو تیــم در رده اول و دوم جدول به یازده امتیاز 
افزایش پیدا کند.

توقف استقالل در روز رکوردشکنی حسینی
در روز توقف اســتقالل مقابل سایپا، دروازه بان جوان 
آبی پوشان با شکستن رکوردهای احمدرضا عابدزاده و 
ناصر حجازی و بسته نگه داشتن دروازه خود تا دقیقه 57 
رکورد 844 دقیقه ای بهرام مودت را شکست تا با ثبت 
بیشترین دقایق متوالی کلین شیت در میان دروازه بانان 
ایرانی، تاریخ ســاز شود. اســتقالل که مثل دیدارهای 
قبلی بازی را تهاجمی آغاز کرد و هواداران خود را ســر 
ذوق آورد، در نیمه اول با تک گل داریوش شــجاعیان 
پیروز به رختکن رفت. در نیمه دوم جریان بازی تغییر 
کرد و شاگردان دایی عملکرد بهتری از خود به نمایش 
گذاشتند. به نظر می رســید بازیکنان استقالل بیشتر 
از این که به فکر پیروزی در این دیدار باشــند در رویای 
شکســتن رکورد گل نخوردن متوالی در لیگ بودند به 
همین دلیل موقعیت های زیادی نصیب سایپا شد که 
دو بار تیر دروازه اســتقالل را از گل خوردن نجات داد. از 
دقیقه 52 تا 57 این دیدار، به دلیل مصدومیت حسینی 
بازی متوقف شد تا او در کمال آرامش بتواند رکورد 844 
دقیقه ای مودت را بشکند اما او که در روز خوبش نبود، 
مرتکب اشتباه شد تا در دقیقه 85 گل تساوی سایپا به 
ثمر برسد. استقالل با این تساوی یک پله سقوط کرد و در 

رده پنجم قرار گرفت.
نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر

پیــکان صفر- ســپیدرود صفــر/ نفت تهــران 2- 
تراکتورســازی صفر /استقالل خوزستان یک - پدیده 
صفر/ گســترش فوالد صفر- فوالد صفر/ سیاه جامگان 
صفر- پرسپولیس یک / ســپاهان یک- ذوب آهن 2/ 

استقالل یک- سایپا یک

کاپیتان سابق تیم ملی کجا مربیگری را ادامه می دهد؟

اتهام جنجالی به نکونام
 مالک خونه به خونه می گوید نکونام در تماس با بازیکنان پیکان خواهان عملکرد 

ضعیف آنها شده است!

اختالف پرسپولیس با تیم دوم جدول به 11 امتیاز رسید

تاریخ سازی حسینی، توقف استقالل
 دربی جذاب اصفهان با برتری ذوب آهن همراه شد تا شاگردان قلعه نوعی باز هم در 

جدول صعود کنند

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 ربیع خواه هرچقدم خوب نباشه همین 
که غیرتش از خیلی ها بیشتره کافیه و ما 

دوسش داریم! منظورم طارمی و امثالهم.
  االن جــوری شــده که یــه امتیاز از 
پرسپولیس گرفتن برد واسه تیمای مقابل 

محسوب میشه.
  استیل حمل توپ ربیع خواه یه جوریه که 
وقتی پا به توپ میشه، باید موسیقی متن 

پهلوانان نمی میرند پلی شه.
 خبر کوتاه بود و خوشحال کننده؛ طارمی 

در الغرافه ماندنی شد!
 وقتــی بــه ســیاه جامگان میگن 
مشکی پوشان حس می کنم رضا صادقی 
رفته یه تیم تو لیگ برتر خریده و هواداراشو 

به عنوان بازیکن فرستاده تو زمین.
  گزارشــگر فوتبــال پرســپولیس 
سیاه جامگان آن قدر پاچه خواری کرد تو این 
بازی که اگه دور بعدی رئیس مجلس بشه، 
من اصال تعجب نمی کنــم! فوتبالو گزارش 

بکن بابا!
  وقتی ربیع خواه از چهل متری شــوت 

می زنه، تن باقری رو نیمکت می لرزه.
 قطر کاری کرد عربستانیا تو دوحه بازی 
کنن، بعد این جا دنبال کشور ثالث هستن 
واســه میزبانی، ســال دیگه مجبورمون 
می کنن دنبال کشــورای رابــع و خامس 

بگردیم!
  عکس توییت: زمین ورزشگاه ثامن موقع 
بازی پرسپولیس و ســیاه جامگان از نمای 

دوربین هلی شات!

رئیس فدراسیون فوتبال آل سعود اعالم کرد: 

روزه خواری عربستانی ها برای جام جهانی
یحیی گل محمدی در تبریز به آخر خط رسید

مربیان ترکیه ای در صف هدایت تراکتور


