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حرف و حدیث

یحیی و تراکتورسازی؛ دوراهی استعفا و اخراج
شکست تراکتورسازی برابر نفت تهران باعث شد آینده گلمحمدی
روی نیمکت سرمربیگری سرخهای تبریزی بیش از پیش در هالهای
از ابهام قرارگیرد.
تراکتورسازی در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه دو بر
صفر مقابل تیم رده چهاردهمی نفت شکست خورد تا عالوه بر صعود
نفت به رده سیزدهم ،تبریزیها نیز فاصل ه خود با تیمهای قعرنشین
را کمتر ببینند .یحیی گلمحمدی سرمربی فعلی تراکتورسازی که در
شرایطی نامناسب و زمانی که تراکتورسازان از پنجره نقل و انتقاالتی
محــروم بودنــد هدایت این تیم را پذیرفت تــا بتواند نتایج خوبی با
تراکتورســازی بگیرد ،هماکنون در شرایط سختی قرار دارد و از سه
بازی قبل تنها یک امتیاز به دست آورده است.
تراکتورسازان که پس از پنجره نقل و انتقاالتی نیمفصل توانستند
پنج بازیکن سرباز بگیرند و دو بازیکن را نیز به لیست تیم خود اضافه
کنند ،نتوانســتند با یحیی گلمحمدی نتایج خوبی را کسب کنند و
در چهار بازی ابتدایی خود در نیمفصل دوم دو شکست ،یک تساوی
و تنها یک پیروزی را کسب کردند تا تراکتورسازان با انجام  ۱۹بازی
و کسب  ۲۱امتیاز در جایگاه یازدهم باشند و تنها پنج امتیاز با منطقه
سقوط فاصله داشته باشند.
هواداران سرخپوشان تبریزی از سرمربی فعلی خود میخواهند به
علت کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا دهد اما با مصاحبهای
که گلمحمدی در نشســت خبری پس از دیــدار تیمش برابر نفت
تهــران انجــام داد توپ را در زمین مدیریت این باشــگاه انداخت تا
در صورت ناراضی بودن مدیران تراکتورســازی ،وی را از سمت خود
اخراج کنن د در این صورت هم هواداران به خواست دلشان میرسند
و هم یحیی گلمحمدی میتواند تمام مبلغ قرارداد خود را از باشگاه
تراکتورسازی طلب کند.
اما در مقابل ،اخراج چیزی نیســت کــه مدنظر مصطفی آجورلو
مدیرعامل تراکتوسازی تبریز و سایر اعضای هیات مدیره تراکتورسازی
باشد زیرا آنها از سرمربی خود میخواهند استعفا دهد تا مجبور نباشند
پولی بیش از این را به گلمحمدی بدهند.
در حالی که هنوز تکلیف اخراج یا اســتعفای یحیی گلمحمدی
مشخص نشده ،به نظر میرسد هواداران و مدیریت این باشگاه تبریزی،
جانشین گلمحمدی را نیز انتخاب کردهاند و به دنبال توافق با مصطفی
دنیزلی سرمربی سابق پرسپولیس هستند که سابقه همکاری با آجورلو
در پاس تهران را نیز دارد.
ت اما
بر این اساس گزینه اصلی تراکتورسازی ،مصطفی دنیزلی اس 
هنوز بر سر مسایل مالی توافق حاصل نشده در چنین شرایطی شایعاتی
درباره مذاکره با چند مربی داخلی نیز شنیده میشو د اما مدیرعامل
تراکتورســازی این موضوعات را رد کرد .آجورلو در جمعی خصوصی
درباره وضعیت سرمربیگری تراکتورسازی گفته است :با هیچ گزینه
ایرانی مذاکره نکردیم و گزینه اصلی و نهاییمان مصطفی دنیزلی است
که انشاءاهلل با او توافق کنیم و به زودی به ایران آید.
اگرچه اظهارنظر وی به طور رسمی مطرح نشده اما به نظر میرسد
با توجه به رابطه خوب مدیرعامل تراکتورســازی با مصطفی دنیزلی
حضور این مربی ترکتبار محتمل اســت .دنیزلی ،اولین بار توســط
آجورلــو به فوتبال ایران آمد و هدایت پاس تهران را برعهده گرفت و
حاال هم بدش نمیآید بار دیگر در بازگشــت به ایران با آجورلو کار
کند .با این شرایط به نظر میرسد طی روزهای آینده بر سر مسایل
مالی نیز توافق حاصل شــده و دنیزلی کارکشته بعد از پاس تهران و
پرسپولیس ،هدایت سومین تیم ایرانی را برعهدهگیرد؛ اتفاقی که برای
هواداران تراکتورسازی نیز خوشایند است.
تلكس

 بن عطیه مرد سال فوتبال مراکش شد
 هری کین بهترین بازیکن ماه دسامبر لیگ برتر انگلیس شد
  لغو موقت فناوری ویدئوچک در فرانسه
 گاتزتا ایتالیا :التزیو خواهان بــه خدمت گرفتن آزمون و
جهانبخش
(منبع :خبرگزاریهای داخلی)

تیر خالص علیپور در دقیقه 90
پرسپولیس در حالیکه تا دقیقه پایانی بازی با سیاهجامگان با نتیجه تساوی
متوقف شده بود ،توسط علی علیپور به گل برتری رسید تا یک پیروزی شیرین
به دست آورد .پرسپولیس در نوزدهمین دیدار خود در لیگ برتر فوتبال از ساعت
 ۱۴:۳۰دیروز در ورزشــگاه ثامن مشهد به مصاف
تیم سیاهجامگان رفت که این بازی در نهایت با یک
گل به سود پرسپولیس به اتمام رسید .علی علیپور
در دقیقه  ۹۰برای پرســپولیس گلزنی کرد .برانکو
ایوانکوویچ پرسپولیس را با ترکیب علیرضا بیرانوند،
محمد انصاری ،سیدجالل حسینی ،صادق محرمی،
حسین ماهینی ،کمال کامیابینیا ،محسن ربیعخواه،
فرشاد احمدزاده ( -۹۳شایان مصلح) ،وحید امیری،
علی علیپور و گادوین منشا ( -۷۶سیامک نعمتی) به زمین فرستاد .پرسپولیس با
این برد  ۴۴امتیازی شد تا صدرنشینیاش ادامه داشته باشد .علی علیپور هم با این
گل خود  ۱۲گله شد و در صدر جدول گلزنان جای خود را محکم کرد.

ادامه البی عربستان و امارات؛

تهدید اماراتیها :زمین بیطرف یا خداحافظ آسیا!
مسووالن فدراسیونهای فوتبال امارات و عربستان همچنان برای برگزاری بازی
در زمین بیطرف تالش میکنند.
سایت کورا نوشت عادل عزت رییس فدراسیون فوتبال عربستان پنجشنبه گذشته
با نایب رییس AFCفاتل و مدیر مسابقات توانگ و سامی جابر عضو فدراسیون
فوتبال عربستان جلسهای برگزار کردند .این جلسه درباره دیدار تیمهای سعودی
برابر تیمهای قطری و ایرانی بود و فدراسیون فوتبال عربستان درخواست کرده تا
دیدار نمایندگان این کشور در زمین بیطرف انجام شود.
مســووالن فدراسیون فوتبال امارات پیش از این در کنار عربستان برای انجام
دیدارهای نمایندگان این کشور در زمین بیطرف حضور داشت اما در جلسهای که
روز پنجشنبه برگزار شد ،مسووالن این فدراسیون حضور نداشتند و عربستانیها
حاال به تنهایی برای این درخواست خود تالش میکنند.

رقابت  ۱۵نامزد بعد از  ۱۵سال ریاست مشحون؛

آزمون بزرگ بسکتبال زیر حلقه انتخابات

توسوم دیماه  ۱۳۹۶روز تاریخی و البته بزنگاه بسکتبال ایران است .در
شنبه بیس 
تاریخ ثبت خواهد شد که اهالی این رشته و آنها که صاحب رای بودند برای آینده خود
چه تصمیمی گرفتند .آیا آنها رای به آینده دادند یا به خود .امروز ،روزی اســت که باید
منافع بسکتبال بر منافع شخصی سایه بیندازد و آنچه که بهترین است اتفاق بیفتد .همه
میدانند که امروز بسکتبال به مدیری توانمند و مشرف به این رشته نیاز دارد که بتواند
مشکالت مختلف از جمله مشکالت اقتصادی دنیای توپ و تور را حل کند .صاحبان رای
نماینده اهالی بسکتبال هستند و باید بدانند رایی که به درون صندوق میاندازند حکم
حقالنــاس را دارد .خــدا از حق خود میگذرد اما از حقالناس نه و حاال اعضای مجمع
انتخاباتی فدراسیون به عنوان نماینده جامعه بسکتبال باید تصمیم درست را بگیرند و
به فکر آینده باشند .آنچه هیاتها باید بدانند این است که اگر به مدیری توانمند اعتماد
کنند بسکتبال ساخته خواهد شد و ساخته شدن بسکتبال یعنی ساخته شدن هیاتها و
رشد و توسعه سراسری این رشته.
مجمع انتخاباتی بسکتبال در حالی امروز برگزار میشود که قرار است بعد از سالها
مدیریت این رشته تغییر کند و فردی غیرقابل پیشبینی امور کار را به دست بگیرد .محمود
مشحون آخرین رییس فدراسیون بسکتبال بود که ۱۵سال متوالی این مسوولیت را برعهده
داشت .وی خرداد ماه سال  ۹۲چهارمین دوره متوالی ریاست خود در بسکتبال را آغاز
کرد و یک ماه و نیم پیش به خاطر بازنشستگی پیش از موعد مقرر استعفا کرد .البته به
غیر از  ۱۵سال اخیر ،مشحون در دو مقطع دیگر هم ریاست بسکتبال را عهدهدار بود.
فدراسیون بسکتبال ایران  ۱۳۲۴تاسیس شد و مشحون اولین نفری بود که بعد از انقالب
ریاست این فدراسیون را برعهده گرفت .به غیر از وی چهار نفر دیگر نیز تجربه نشستن
روی صندلی ریاســت بسکتبال را تاکنون داشتهاند و حاال قرار است با برگزاری مجمع
انتخاباتی مشخص شود .اما رییس جدید چه کسی خواهد بود؟
آنچه مسلم است برخالف ادوار گذشته مشحون که به دلیل بازنشستگی مجبور به
استعفا شد در جمع کاندیداها نیست و همین مساله نتیجه انتخابات امروز را تا حد زیادی
غیرقابل پیشبینیتر کرده است .انتخاباتی که برای آن  ۲۴نفر کاندیدا شدند ،چهار نفر
انصراف دادند و در نهایت هم  ۱۵نفر در بازههای زمانی مختلف برای شرکت در آن تایید
صالحیت شدند.
در جمع کاندیداها مهرداد آگین تنها فردی است که تجربه ریاست بسکتبال را دارد،
وی پنجمین رییس این فدراسیون بعد از انقالب بود .حسن میرزاآقابیک نیز که تایید
صالحیتش دیرتر از سایرین آمد جزو خانواده بسکتبال است و بازیکن تیم ملی ایران بوده
است .خیلی از کاندیداهای دیگر هم مدیریت ورزشی در کارنامه دارند و تایید صالحیت شدند
مانند بهروز منتقمی سرپرست سالهای گذشته پرسپولیس که حاال مدیریت منابع انسانی
وزارت ورزش را برعهده دارد .مازیار ناظمی مدیر مرکز اطالعرسانی این وزارتخانه ،حسن
طباطبایی مدیر مجموعه ورزشی آزادی که البته تجربه سرپرستی و اداره فدراسیونهای
کاراته ،دوومیدانی و وزنهبرداری را هم دارد ،رضا درویش مدیرعامل سایپا و ...جواد داوری
هم که تا همین چند وقت پیش برای تیم ملی بازی میکرد جوانترین کاندیداست که
به نظر میآید هیچ تجربهای از مدیریت ورزش نداشته باشد.
در کل تعداد افرادی که برای ریاست بسکتبال کاندیدا و تایید صالحیت شدهاند یک
رکورد در انتخابات ورزشی به حساب میآید .شاید ورود این تعداد کاندیدا به انتخابات
بسکتبال به مدیریت طوالنی قبل مربوط میشو د و اینکه حضور متوالی یک فرد در راس
فدراسیون آن هم طی سالهای زیاد ،دیگر عالقهمندان و مدعیان مدیریت این رشته را
پشت خط نگه داشته بود.
جالب اینکه در میان افراد تایید صالحیتشده مدعی کم نیست حتی از جمع آنها که
بسکتبالی به حساب نمیآین د اما با داشتن پشتوانهای مثل وزارت ورزش یا حمایتهای
شخصی ،نامشان برای میز و صندلی بسکتبال به شدت مطرح شده است.
البته آنچه در نهایت رییس چهار سال آینده بسکتبال را تعیین میکند این حمایتها،
رایزنیها و البیهایی که برخی کاندیداها اقدام به انجام آن کردهاند ،نیست .رایی که از

طرف اعضای مجتمع به صندوق انداخته میشود تعیینکنندهترین است .روسای هیاتهای
استانی صاحب اکثر این آرا هستند و بر همین اساس میتوان آنها را تعیینکنندهترینها در
این انتخابات نامید و اینکه رایزنیها و البیها چه تاثیری روی رای آنها گذاشته است.
بسکتبال که به عنوان اولین رشته تیمی ایران صاحب سهمیه المپیک شد آینده خود
را در گرو فردی میبیند که امروز انتخاب میشود این فرد میتواند حسن طباطبایی باشد
که پیشینه بسکتبالی ندارد اما تجربه مدیریت در چند فدراسیون ورزشی و مجموعه بزرگ
ورزشــی آزادی تهران را دارد ،رضا مهندسی باشد که اتفاقا نزدیکترین رقیب مشحون
در انتخابات سال  ۹۲بود یا رامین طباطبایی که برای دومین بار کاندیدای ریاست شده
است یا حسن میرزا آقابیک که از مدعیان همیشگی ریاست بسکتبال است اما در روزهای
آخر تایید صالحیت شد.
اسامی کاندیداهای فدراسیون بســکتبال به این شرح است -۱ :بهروز منتقمی -۲
سیدمهردا د هاشمی  -۳رمضان علی دولو  -۴مهرداد آگین  -۵مازیار ناظمی  -۶سیدحسن
طباطبایی  -۷کرماهلل علیمرادی  -۸رضا درویش  -۹غالمعلی محمدعلیپور  -۱۰رضا
مهندسی  -۱۱رامین طباطبایی  -۱۲محمدرضا علی  -۱۳جواد داوری  -۱۴حسن میرزاآقا
بیک  -۱۵داریوش سلیمی
 رقابت وزارتیها با بسکتبالیها
آنطورکه پیشبینی میشود رقابت بین تعداد کمی از نامزدهای انتخاباتی خواهد بود
که در نهایت تقابل بین مدیران وزارتی و مدیران بسکتبالی است .در میان تایید صالحیت
شدهها اکثرا نام مدیران وزارتی دیده میشود اما حسن میرزاآقابیک ،رضا مهندسی ،جواد
داوری و کمی هم مهرداد آگین و داریوش سلیمی بسکتبالی هستند و باقی مدیران وزارت
ورزشاند که وارد میدان رقابت شدهاند .در میان آنها اما برخی مدعیتر هستند و به نظر
میرسد رقابت اصلی بین آنهاست .یک نفر خود را گزینه وزارت معرفی کرده ،یک نفر با
حمایت فردی دیگر آمده تا مقابل گزینه وزارت قرار گیرد و دیگری بسکتبالی است .در
ادامه مدعیان معرفی میشوند.
  حسن میرزاآقابیک
مرد همیشه در صحنه و منتقد اصلی محمود مشحون ابتدا تایید صالحیت نشد اما
باالخره مجوز حضورش در انتخابات روز شنبه را گرفت و قرار است که در مجمع حضور
پیدا کند .رییس انجمن راگبی به عنوان مدیری بسکتبالی وارد میدان شده و مدعی شده
برنامه زیادی برای بسکتبال در سر دارد اما اگر مثل گذشته باشد او در روز مجمع انصراف
خواهد داد و ترجیح میدهد یک مدیر بسکتبالی دیگر تا انتها در رقابت بماند.
  رامینطباطبایی
با اینکه خیلیها تصور میکنند حاشیههای تبلیغاتی رامین طباطبایی او را به طورکامل
از عرصه رقابت حذف کرده اما این گمان اشتباه است و طباطبایی با تمام حواشی که این
روزها در کنار خود میبیند وارد میدان شده و در رقابت شرکت خواهد کرد .خودش گفته
ضیافتش در برج میالد جلسه با چند رییس هیات بوده اما به هرحال برایش گران تمام
شدهاست .صحبت درباره رامین طباطبایی زیاد است .این ذهنیت هم درباره او شنیده
میشد که طباطبایی به عنوان یک مدیر وزارتی از نامزد دیگر وزارت ورزش حمایت کند
و انصراف دهد اما این هم اتفاق نخواهد افتاد و آنچه تاکنون مشخص و قطعی است حضور
او در مجمع انتخاباتی و عدم انصرافش است.
  جواد داوری
داوری هم مثل حســن میرزا آقابیک دیرتــر از دیگران مجوز حضور در انتخابات را
گرفت .او تالش زیادی داشت تا بتواند در انتخابات شرکت کند و یکی از مدیران جوانی
است که وارد عرصه شده اما مشخص نیست که تا نهایت میماند یا انصراف میدهد .او
از ملیپوشــان شناخته شده بسکتبال بود که در پایان دوران ورزشیاش ریاست هیات
استان اصفهان را کسب کرد و باید دید حاال که مجوز حضور در انتخابات را کسب کرده
چه تصمیمی میگیرد .شنیده شده رایزنیهای زیادی در استانها انجام داده اما تصمیم
نهاییاش مشخص نیست.
  رضا مهندسی
دیگر مدیر بسکتبالی رضا مهندسی است .او که خود را یک مدیر اقتصادی معرفی
میکند در برنامههایش تاکید کرده که نگران تزریق پول به بسکتبال نیست چون از
این نظر مشکلی ندارد و میخواهد دغدغههای دیگرش را در این رشته از بین ببرد.
مهندســی در زمان ریاست علی غضنفری در بسکتبال فعالیت زیادی در فدراسیون
داشــت و با آمدن مشــحون نیز به فعالیتش ادامه داد اما اندکاندک از فدراسیون
مشــحون دور شــد .او از نامزدهای بســکتبالی و مدعی است که به نظر میرسد تا
انتهای انتخابات در عرصه میماند.
 حسنطباطبایی
رییس مجموعه ورزشی آزادی دیگر نامزد وزارتی است .نزدیکان طباطبایی مدعی شدهاند
که او در استانها فعالیت زیادی کرده اما با این حال قرار گرفتن نام مشحون در کنار او
بیشتر از تبلیغ و تاثیر مثبت ،ظاهرا برایش ضد تبلیغ شدهاست .گفته میشد طباطبایی
گزینه وزارت ورزش است که مورد حمایت مشحون قرار گرفته اما اسبقیان تاکید کرد
حمایتهای یک مدیر سابق فدراسیون از یک نامزد از طرف شخص وزیر درست نیست.
ش از اینکه گزینه وزارت ورزش باشد
با این حال به نظر میرســد حســن طباطبایی بی 
گزینه مشحون است .حال اینکه کدام طباطبایی به وزارت ورزش نزدیک است یا اینکه
در ساختمان سئول دودستگی ایجاد شده یا نه ،مشخص نیست اما کامال مشخص است
که هر دو در انتخابات خواهند ماند.

كوتاه از جهان

  اولین حضور رسمی زنان عربستان در ورزشگاه
 -BBCزنان سعودی برای اولین بار با حضور در استادیومهای ورزشی رسما
شاهد یک مسابقه فوتبال حرفهای بودند.دیروز در ادامه یکی از دیدارهای لیگ
فوتبال سعودی در استادیوم ملک فهد در ریاض به روی زنان این کشور باز شد.طبق
اصالحات اجتماعی اخیر در عربستان سعودی ،زنان بدون همراهی مردان خانواده
میتوانند وارد استادیومهای ورزشی شوند.امروز هم از گروهی از زنان برای تماشای
مسابقه فوتبال در شهر جده دعوت شده و پنجشنبه آینده هم مسابقه دیگری در
شهر دمام برگزار میشود و مسووالن برگزاری آن گفتهاند از حضور زنان تماشاچی
استقبال میکنند.عالوه بر این به زودی اولین مسابقه اسکواش زنان در عربستان
برگزار خواهد شد.
  یریمینابهبارسلوناپیوست
یاناریهاهمنهاییشدواینبارهمبازیکنیازآمریکای
دومینخریدزمستانیآب 
جنوبیاست.یریمینا،مدافعکلمبیاییبابارسلونابهتوافقنهاییرسید.اینبازیکن
که در تیم پالمیراس بازی میکرد مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی بود و در
نهایت این بارسلونا بود که توانست او را با قراردادی پنج و نیم ساله جذب کند .رقم
این انتقال 11میلیون یورو است اما رقم فسخ قرارداد او ۱۰۰میلیون یورو خواهد
یاناریهادرفصلجابهجاییزمستانیپسازکوتینیواست.
بود.ایندومینخریدآب 
بارسلوناازمدتیپیشبرایجذبیریمینامدافعکلمبیاییپالمیراستالشمیکرد
و باالخره موفق شد این انتقال را قطعی کند .با مصدومیت اومتیتی ،افت نسبی
یاناریهابهخریدمدافعیجدیدنیاز
پیکهوتصمیمماسکرانوبرایترکبارسلونا،آب 
داشتند .والورده کسب تما م جامها را هدف این فصل خود اعالم کرده که بسیار
جاهطلبانه به نظر میرسد و برای این مهم فیلیپه کوتینیو و یری مینا را در فصل
نقل و انتقاالت زمستانی به خدمت گرفت .یری مینا 23ساله از سال 2016برای
پالمیراس بازی کرده است که در 30بازی به عنوان مدافع هفت بار موفق به گلزنی
شده و یک پاس گل صادر کرده است .یری مینا از سال  2016پیراهن تیم ملی
کلمبیا را نیز بر تن کرده و در سطح ملی هم عملکرد خوبی داشته است .وی در
بارسلونا باید در پستی بازی کند که مدافعان بزرگی چون پویول بازی کردهاند و
انتظارات از او بسیار باالست .با توجه به سن و سال مینا اگر بتواند عملکرد خوبی در
بارسا داشته باشد میتواند سالها در نیوکمپ بماند.
  یواخیمل ونخستینگزینهبرایجانشینیزیداندررئال
ســرمربی آلمانی نخستین گزینه جانشینی برای سرمربی فرانسوی در
رئالمادرید است.پس از نتایج ضعیف رئالمادرید در اللیگا و ایجاد اختالف
 ۱۶امتیازی با بارســلونا ،صدرنشین ،شایعات پیرامون زینالدین زیدان آغاز
شده است .روزنامه ایتالیایی استامپا اطمینان دارد در صورت حذف مادرید
از لیگ قهرمانان اروپا ،سرمربی فرانسوی جایی در این تیم نخواهد داشت .از
طرفی رسانههای آلمانی یواخیم ل و را بهترین گزینه دانستند.پیش از انتخاب
زیدان به عنوان سرمربی رئالمادرید ،فلورنتینو پرز (رییس باشگاه) با سرمربی
آلمانی مذاکره کرده بود .با این حال لوو قبول نکرده بود و از پرز خواسته بود
تا پایان جامجهانی  ۲۰۱۸برای او صبر کنند تا او بتواند از عنوان قهرمانیاش
در روسیه دفاع کند (آلمان قهرمان جامجهانی  ۲۰۱۴برزیل شد) .اکنون به
نظر میرسد زمان این کار فرا رسیده چون دو طرف آماده هستند .از طرفی
زیدان در نشســت خبری بازی با نومانسیا در کوپا دلری اعالم کرد ممکن
است قراردادش تا سال  ۲۰۲۰تمدید شود.
  ایکاردی در راه رئالمادرید
مائورو ایکاردی که عملکرد درخشانی در لیگ ایتالیا داشته هرگز نتوانسته
در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و این موضوع باعث شده تا به ترک تیم اینتر
فکر کند.روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت در گزارشی از احتمال پیوستن
مائورو ایکاردی از تیم فوتبال اینتر به رئالمادرید نوشته است .در این گزارش
آمده موضوعی که شانس پیوستن ایکاردی به رئال را بیشتر میکند این است
که اینتر شاید به لیگ قهرمانان سال آینده راه پیدا نکند و ایکاردی به خاطر
این آرزو تن به عوض کردن تیمش خواهد داد .این روزنامه نوشته ملیپوش
آرژانتینی دیگر تحمل عدم حضور در لیگ قهرمانان را ندارد و آخرین فرصتی
که به تیم داده تابســتان پیش رو اســت .این بازیکن در  ۱۷۶بازی در لیگ
ایتالیا  ۹۹گل برای تیمش زده و با این حال هرگز در مسابقات لیگ قهرمانان
اروپا حضور نداشته است.ماه آینده ایکاردی  ۲۵ساله میشود و نمیخواهد
بیشتر از این برای بازی کردن در لیگ قهرمانان منتظر بماند .گاتزتا مدعی
شــده رئالمادرید مدتهاست این بازیکن را مد نظر دارد و حاضر است در
ماه ژوئن  ۱۱۰میلیون یورو رقم فسخ قرارداد او را پرداخت و لباس سفید را
بر تنش کند .از طرفی اینتر باید برای اینکه مانع این کار شود همه تالشش
را برای رســیدن به لیگ قهرمانان بکند تا شاید با این شرایط بتواند مانع از
جدایی ستاره جوانش شود .اگر ایکاردی بخواهد در اینتر بماند باید قرارداد
جدیدش را امضا کند و در قرارداد جدید رقم فســخ قرارداد او  ۲۰۰میلیون
یورو در نظر گرفته شده است .همچنین طبق این قرارداد او میتواند دستمزد
ساالنه  ۹میلیون یورو بگیرد.
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 هفته نوزدهم لیگ برتر؛ نفت تراکتور را به آتش کشید
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال با اولین پیروزی شاگردان افاضلی و برتری نفت تهران
مقابل تراکتورسازی آغاز شد .هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت  15پنجشنبه با
برگزاری سه دیدار آغاز شد که نفت تهران در ورزشگاه تختی تهران میزبان تراکتورسازی
تبریز بود که این مسابقه با نتیجه دو بر صفر به سود شاگردان هومن افاضلی به پایان
رسید.نفتهفتهقبلنیزباتساویصفر-صفرپرسپولیس
را در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی متوقف کرده بود و
این نخستین پیروزی این تیم با هدایت افاضلی بود .نفت
با این پیروزی  17امتیازی شد به رده سیزدهم جدول
ردهبندی صعود کرد .تراکتور نیز 21امتیازی باقی ماند .در
دیگردیداراستقاللخوزستانباگلوحیدنامداری،پدیده
را از پیش رو برداشت و پیکان جاللی هم به تساوی بدون
گل مقابل سپیدرود دست یافت .روز دوم از هفته نوزدهم
لیگ برتر فوتبال دیروز ادامه یافت که در یکی از مسابقات فوالد خوزستان در تبریز به
مصاف گسترش فوالد رفت .این بازی با نتیجه تساوی یک -یک به اتمام رسید .حسن
بیت سعید ( )۲۲برای فوالد و پیمان بابایی ( )۵۷برای گسترش گلزنی کردند.
محمد خلفان رییس پیشین فدراســیون فوتبال امارات در مصاحبهای کوتاه
اعالم کرده اطمینان کامل دارم که در این پرونده برنده خواهیم شــد و میتوانیم
بازیها را در زمین بیطرف برگزار کنیم و اگر این اتفاق رخ ندهد ،خداحافظ آسیا!
بر اساس دستورالعمل  AFCاماراتیها باید برای برگزاری بازیهای خود به ایران
و قطر سفر کنند اما مسابقات میان تیمهای ایرانی و عربستانی در زمین بیطرف
انجام میشود و حاال مسووالن عربستان برای برگزاری بازی با نمایندگان قطر در
زمین بیطرف تالش میکنند.
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نزدیک به یک ماه دیگر آغاز میشود و هنوز
کشورهای ایران ،قطر ،عربستان و امارات برای برگزاری دیدارهای خود به توافق
دســت نیافتند؛ اتفاقی که در صورت ادامهدار شدن آن میتواند روی کیفیت
مســابقات و اهمیت آنها تاثیر بگذارد .مطمئنا با توجه به فشارهای فدراسیون
فوتبال عربســتان و امارات ،مسووالن ایرانی نیز وظیفه دارند برای احقاق حق
باشــگاههای ایرانی از تما م توان و البیهای خود استفاده کنند تا حق میزبانی
نمایندگان ایران از دست نرود.

از آن است که او روی جزییات قراردادش با این باشگاه
قطری به توافق نرسیده است.
بولنت ،سرمربی الغرافه در اولین اظهارنظرش درباره
طارمی برخالف این شــنیدهها طارمی را بازیکن خود
میدانــد زیرا درباره او پیش از دیدار با االهلی این طور
گفت :عالوه بر اســنایدر بازیکن جدیدی به نام مهدی
طارمی را به خدمت گرفتیم و امید زیادی به درخشش

این بازیکن داریم .در شرایط کنونی طارمی و اسنایدر در
حال تمرین و آمادهسازی هستند.
طارمی به خاطر محرومیتی که دارد نمیتواند در بازی
با االهلی و امصالل ما را همراهی کند و در دیدار با السد
بازی خواهد کرد .با این اظهارات سرمربی الغرافه مشخص
شده طارمی با این باشگاه قطری به توافق نهایی رسیده و
تنها اعالم رسمی آن مانده است.

افقي:
 -1حساسترين شبكيه چشم -كارهاي نيك و آنچه موجب آسايش و سود باشد -كرك نرم و لطيف
 -2عالمت و نشانه خاص كاال -شهر و دانشگاه معتبر انگلستان -لوله اصلي تنفسي
 -3نام تجاري براي پوشاك جين -تكان و جنبش -نخستين حرف الفباي يوناني -شگون و ميمنت داشتن
 -4آشناي ديوار به ديوار -ايتاليايي تصديق ميكند -دو برابر صد
 -5بيحركت و نوعي الكتريسيته -ساز عرفا -ساز سيمي سهگوش بزرگ شبيه ساز چنگ -جوف
و ميان چيزي
 -6از پسوندها -مخلوط آهك ،ماسه و آب -پيشوند فقدان -منقار مرغ
 -7از دل پردرد برآيد -شيشه ايمني -گاو معبود مصريان باستان
 -8كتابي از اسكار وايلد -مرطوب و خيس
 -9اســيران و گرفتاران -فرستاده يوناني به دربار اردشير اول ساساني پس از نبرد ماراتن -سر
آن جان بازند
 -10جراحت -جلودار ارقام -غزوه و قلعه معروف در صدر اسالم -رنگ رشد و طبيعت
 -11نشانه جمع عربي -شهري در جنوب فرانسه -آخرين توان -شاهد و آگاه از امري
 -12بخشي از پا -سخن پنهاني -خانم مسلط بر امور خانهداري
 -13نوعي نمايش همراه با موسيقي -از انواع انرژي -شهر زادگاه حكيم رازي -كتف و شانه
 -14اندرون -بازي ورزشي دو تيم همشهري -ظلم و ستم
 -15كشوري با مركز ادينبورو -مراوده پياپي
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عمودي:
 -1كتابي از الكساندر دوما -رهبر انقالبي مكزيك كه در سال
 1919كشته شد
 -2از روي سخاوت و جوانمردي -ماهي هشتپا
 -3قصــد و اراده -پــول فلزي -درس كشــيدني -همكار و
همبهره
 -4بازديــد از رژه -از پرنــدگان كوچــك -رودي در ســيبري
روسيه
 -5رشتهكوه آمريكاي شمالي -برگه شكايت -پراكندگي
 -6رد كردن مزاحم -از وسايل جانبي تلفن همراه -از ضماير
پرسشي -سر به راه
 -7ســاق شكسته -تســمهاي كه به زين اسب ميبندند -از
گلها و نامي براي خانمها
 -8تهيدست -نداي غيرمودبانه -صداي درد -خاكستر
 -9پايتخت بلغارســتان -پايتخت اســتوني -ضمير مخاطب
انگليسي
 -10عقايــد انتخاباتــي -مايــع رفــع عطش -شــجاع و ترس
ندارد -راه بيپايان
 -11دشمن سرسخت -از درجات نيروي دريايي -همان لحظه
 -12از وســايل ورزشي -نگهباني و مراقبت -صحراي بزرگ
در مغولستان
 -13پيامبر -نوردهنده -دور از هم -گياهي از تيره گندم
 -14كتابي از رابرت براونينگ نويســنده انگليســي -گفتار
خوشايند و همراه با مهرباني
 -15صــداي ســاعت -كارآمــوز و از آمدنــش مــدت زيادي
نميگذرد
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طراح :محمودکیمیایی

مهر -سرمربی الغرافه قطر اعالم کرد مهاجم جدید
ایرانی خود در بازی مقابل السد به میدان خواهد رفت.
مهدی طارمی چند روزی است که در دوحه به سر میبرد
تا قراردادش را با باشگاه الغرافه قطر امضا کند اما با وجود
طوالنی شدن زمان حضورش در دوحه شنیدهها حاکی

شماره 3826

فوتبال ایران

دیدار سیاهپوشان  -پرسپولیس؛

طارمی در الغرافه ماندنی شد
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