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سانتر از همه جا

مدت دوری مانوئل نویر از میادین مشخص شد
دروازهبان بایرن مونیخ به علت آسیب دیدگی نمیتواند تا مدت زیادی برای تیمش به میدان برود .به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،در دیدار سه شنبه بایرن مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا که با
پیروزی چهار بر دو مادرید به پایان رسید مانوئل نویر آسیب دید .او دچار شکستگی در پای چپ شد اما تا پایان وقت های اضافه از دروازه بایرن حفاظت کرد .نویر که سه هفته پیش از این ناحیه مورد عمل
جراحی قرار گرفته بود ،نمیتواند تیمش را تا پایان فصل همراهی کند .به این ترتیب بایرن باید پنج بازی باقی مانده خود را در بوندسلیگا بدون نویر انجام بدهد.

تقابل قلعهنویی و منصوریان در هفته بیستوهشتم لیگ برتر فوتبال

جنگ نایب قهرمانی

با تمدید قرارداد دروازه بان برزیلی

سپاهان وارد بازار نقل و انتقاالت شد
لی اولیویرا گلر بزریلی تیم سپاهان با صالحدید
زالتکو کرانچار قرارداد خود را به مدت یک فصل
دیگر با این تیم تمدید کرد تا طالیی پوشان
هنوز فصل به پایان نرسیده به فکر بستن تیمی
قدرتمند برای لیگ هفدهم باشند.
به گزارش ورزش سه ،لی اولیویرا گلر برزیلی تیم
سپاهان که در ابتدای فصل انتقادهای زیادی از او در
میان هواداران سپاهان و پیشکسوتان این تیم وجود
داشت ،در هفته های اخیر نمایش های چشم گیری ارائه داده و به چهره ای مطمئن
درون چارچوب دروازه بدل شده است.نمایش های خوب گلر برزیلی سپاهان سبب شد
تا با درخواست کرانچار قرارداد او به مدت یک فصل دیگر هم تمدید شود.
با توجه به اینکه کرانچار هنوز قرارداد خود را برای فصل آتی نهایی نکرده است ،با
این اتفاق می توان تشخیص داد که این سرمربی کروات نیز در سال آینده کار خود
را در تیم سپاهان ادامه خواهد داد و انتظار حضور قدرتمندی از آنها در بازار نقل و
انتقاالت می رود.
سپاهان که عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر را یدک می کشد ،دو سالی می شود
که با مشکالت زیادی مواجه شده است و در فصل جاری با توجه به تغییر نسلی که
در این تیم اتفاق افتاده ،تا حدودی به روند موفقیت بازگشته است و امیدوار است که
با قرار گرفتن در سکوی چهارم لیگ برتر بتواند به رقابت های آسیایی نیز بازگردد.
حضور در پنجره تابستانی و جذب ستاره ها در اولویت این باشگاه اصفهانی است
که با انجام بازی ها در ورزشگاه نقش جهان شکل و شمایل متفاوتی به خود گرفته و
می خواهد با مربی با تجربه اش مدعی جدی قهرمانی در فصل آینده باشد.
حفظ سرور چپاروف و استخدام یک مدافع وسط تراز اول ،یک دفاع راست ،یک
هافبک دفاعی در سطح ملی و همینطور اضافه شدن یک مهاجم هدف در کنار مسعود
حسن زاده می تواند اولویت خریدهای سپاهان برای لیگ هفدهم باشد.

خورشیدیفر :برای کسب سکوی جهانی به ژاپن میرویم
مربی تیم ملی وزنهبرداری جوانان معتقد است؛
در مسابقات جهانی ژاپن ،تیم ایران روی یکی از
سکوهای جهانی قرار میگیرد.
به گزارش سایت فدراسیون وزنهبرداری ،اکبر
خورشیدیفر ،مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان
کشورمان در خصوص تمرینات آماده سازی این تیم
برای مسابقات جهانی ژاپن اظهار داشت :اردوی تیم
جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی سال 2017
جهان به میزبانی توکیو با  12وزنه بردار در کمپ
تیمهای ملی پیگیری میشود .برای کسب نتایج مناسب در این دوره از مسابقات ،همه
نفرات با آمادگی باالیی تمرینات خود را انجام میدهند.
خورشیدیفر در خصوص اینکه چه زمانی ترکیب تیم ملی جوانان مشخص میشود،
گفت :کادر فنی تیم جوانان باید لیست  10نفره را برای حضور در مسابقات جهانی
ژاپن به فدراسیون جهانی ارسال کند .بر همین اساس تا  10روز آینده اسامی مشخص
میشود .وی در پایان خاطرنشان کرد :ملی پوشان تمرینات خود را طبق دستورات
کادر فنی با جدیت و نظم خاصی دنبال میکنند و این تیم میتواند ،روی یکی از
سکوهای جهانی قرار بگیرد .مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در ژاپن 26 ،خرداد
لغایت  2تیر سال جاری در توکیو برگزار میشود.

برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی
فدراسیون ورزشهای همگانی با همکاری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی همایش بزرگ
پیادهروی خانوادگی گرامیداشت هفته سالمت را
روز جمعه یکم اردیبهشت ماه برگزار میکند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای
همگانی ،این همایش پیاده روی روز جمعه یکم
اردیبهشت ماه در محل مجموعه ورزشی انقالب واقع
در خیابان سئول شمالی جنب نمایشگاه برگزار میشود.
این همایش با حضور وزیر ورزش و جوانان ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ،رییس فدراسیون ورزشهای همگانی و
سایر مسئولین ورزش کشور حضور خواهند داشت .گفتنی است همایش بزرگ پیاده
روی خانوادگی به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد و قرار است
به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایز نفیسی اهدا شود.

اسامی محرومان هفته
بیست وهشتم لیگ برتر
کمیته مسابقات سازمان لیگ
فوتبال ایران ،اسامی محرومان
هفته بیست وهشتم لیگ برتر
فوتبال ایران فصل  95-96را اعالم
کرد .
به گزارش سایت سازمان لیگ ،اسامی
محرومان هفته بیست وهشتم لیگ برتر
بهشرح زیر است:
ذوب آهن اصفهان :مرتضی تبریزی -
سید محمدرضا حسینی
صنعت نفت آبادان :محمد شادکام
– مجتبی ممشلی – گویی هیان
کیم – غالمحسین امین فر(مدیر
تیم)
صبای قم :مهران امیری – حنیف
عمران زاده – غالمرضا عنایتی
تراکتورسازی تبریز :هادی محمدی –
محمد کرارجاسم (انضباطی)

پرونده هفته بیستوهشتم لیگ برتر فوتبال با برگزاری
هفت دیدار بسته میشود.
هفته بیستوهشتم لیگ برتر فوتبال ،امروز با برگزاری هفت
دیدار به صورت همزمان پیگیری میشود که در مهمترین بازی
تراکتورسازی میزبان استقالل خواهد بود.
گسترش فوالد  -نفتتهران
شاگردان فراز کمالوند که تا چند هفته پیش خودشان را به عنوان
مدعیان کسب سهمیه آسیا معرفی کرده بودند ،در چند هفته اخیر
نتایج خوبی کسب نکردهاند و رتبهشان در جدول هم نزول پیدا کرده
است .با وجود اینکه گسترش در خط میانی بازیکنان خوبی دارد،
اما مشکل اصلی این تیم اشتباهات فردی و عدم داشتن مهاجم
ششدانگ است .این تیم نیاز دارد فصل آینده مهاجمان بهتری جذب
کند .گسترش دیگر شانسی برای کسب سهمیه ندارد و تنها هدفش
ایستادن در جایگاه بهتر در پایان فصل است .شاگردان علی دایی
اما ،هنوز روی کاغذ شانس کسب سهمیه آسیا را دارند ،هر چند
که فاصله این تیم با ذوبآهن رده چهارمی  4امتیاز است .هر چقدر
که گسترش فوالد به لحاظ مالی تیم باثباتی است ،اما اوضاع نفتیها
تعریفی ندارد و به قول دایی آنها باید پیراهن زرد را با جوراب قرمز
سِت کنند! با این شرایط ،خیلی نباید تصور کرد که نفت انگیزه
زیادی برای پیروزی در این دیدار داشته باشند.
گسترش با  33امتیاز در رده دهم و نفت  35امتیازی در جایگاه
ششم ایستاده است.
ذوبآهن اصفهان  -ماشینسازی تبریز
روی کاغذ ،ذوبآهن کار سختی برابر تیم سقوط کرده
ماشینسازی ندارد .شاگردان مجتبی حسینی پس از  8هفته
ناکامی برای کسب پیروزی در لیگ ،هفته گذشته خوبی را سپری
کردند .آنها در لیگ قهرمانان آسیا  3امتیاز حیاتی کسب کرده و
سپس پیکان را در زمین حریف شکست داد .رقابت اصلی ذوبآهن
برای کسب رده چهارمی و سهمیه آسیا با دیگر تیم اصفهانی یعنی
سپاهان است .هر  2تیم  39امتیازی هستند و با تفاضل گل پشت

سر هم قرار دارند .با توجه به شرایطی که شاگردان فرهاد کاظمی
دارند ،به نظر نمیرسد ذوبیها مشکلی برای پیروزی داشته باشند،
مگر اینکه کاظمی بخواهد از بازیکنان جوان استفاده کرده و حریف
اصفهانی خود را غافلگیر کند.
ذوبآهن با  39امتیاز در جایگاه چهارم و ماشینسازی 16
امتیازی هم در انتهای جدول قرار دارد.
سایپا ــ نفت آبادان
وقتی به رتبه سایپا و نفت آبادان در جدول نگاه میکنیم ،به این
نتیجه میرسیم که یکی از بازیهای مهم هفته بیستوهفتم مصاف
این دو تیم است .سایپا که باید در زمین خود از نفت آبادان پذیرایی
کند ،با یک امتیاز کمتر یعنی  29امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد.
برنده این دیدار میتواند خودش را از منطقه خطر تا حدی دور کند.
سایپا و نفت خوب میدانند حتی تساوی هم ممکن است به ضررشان
تمام شود ،چرا که تیمهای صبا و سیاهجامگان مترصد این هستند
که خودشان را از پایین جدول ب ِکنند .بنابراین تقابل شاگردان حسین
فرکی و فیروز کریمی از جمله دیدارهای حساس این هفته خواهد بود.
فوالد خوزستان ــ استقالل خوزستان
این بازی دربی خوزستان است ،اما دو تیم شرایط خوبی
ندارند .فوالدیها مدتهاست روی نوار ناکامی قرار دارند و هر
هفته رتبه آنها نزول پیدا میکند .شاگردان اکبر پورموسوی
هم آنقدر از مشکالت مالی حرف زدهاند که هواداران این تیم از
شنیدن حرفهای تکراری خسته شدهاند .استقالل خوزستان که
یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیاست ،روزگار بدی
را سپری کرده و سرمربی و بازیکنان این تیم اعالم کردهاند که
اگر مشکلشان تا قبل از بازی با فوالد حل نشود ،بدون شک در
دربی خوزستان به میدان نخواهند رفت ،اتفاقی که قطعا نمیتواند
خوشایند باشد .در طرف دیگر ،فوالد با وجود داشتن بازیکنانی چون
ساسان انصاری ،بختیار رحمانی ،اسماعیل شریفات و  ...نتوانست به
مانند نیم فصل اول کار کند و چه بسا اگر به این روند ادامه دهد
خطر سقوط آنها را تهدید کند .باید دید آیا دربی خوزستان با این

شرایط برگزار میشود یا خیر.
استقالل خوزستان با  34امتیاز در رده هشتم و فوالد 32
امتیازی در جایگاه یازدهم ایستادهاند.
صبای قم  -سپاهان اصفهان
شاگردان صمد مرفاوی  3بازی سخت تا پایان فصل دارند .آنها
با سپاهان ،نفتتهران و استقالل خوزستان مصاف خواهند داشت.
سپاهان و نفت برای کسب سهمیه میجنگند و استقالل خوزستان
هم قهرمان فصل گذشته لیگ و یکی از نمایندگان ایران در آسیاست.
صباییها که تراکتورسازی را با  3گل بدرقه کردند ،امیدوارند با
حضور تماشاگرانی که این بازی را هم مجانی خواهند دید ،بتوانند
از سد سپاهان گذشته و همچنان در ردهای باشند که امکان سقوط
نداشته باشند .سپاهان اما با آمدن کرانچار شرایط دیگری را سپری
میکند .سپاهانیها در هفتههای اخیر خوب کار کرده و باعث شدهاند
که هواداران اصفهانی دوباره از بازیهای خانگی تیمشان استقبال
کنند .آنها که در نیم فصل اول جزو تیمهای میانه جدول بودند ،امروز
در رقابت تنگاتنگ با ذوبآهن برای کسب سهمیه آسیا میجنگند.
سپاهان با  39امتیاز و به خاطر تفاضل گل در رده پنجم قرار دارد و
خوب میداند که همشهری آنها بازی آسانی برابر ماشینسازی دارد،
پس چاره دیگری غیر از پیروزی ندارد.
صبای قم هم با  25امتیاز در رده چهاردهم است.
سیاهجامگان مشهد  -پیکان
اکبر میثاقیان هم به مانند کرانچار تحول خوبی در تیمش ایجاد
کرده است .از زمانی که میثاقیان هدایت سیاهجامگان را برعهده
گرفته است ،تیمش شکست نخورده و در رقابت تنگاتنگ با صبای
قم قرار دارد .آنها در بازی خانگی مقابل تیم بحرانزده پیکان این
فرصت را دارند تا در حضور تماشاگرانش سه امتیاز شیرین را کسب
کرده و منتظر لغزش صبا باشند .پیکانیها در سوی دیگر ،شرایط
خوبی را سپری نمیکنند ،تیمی که شانس زیادی برای کسب
سهمیه داشت 2 ،هفته است نتیجه نگرفته و تنها هدفش ارتقای
رتبه خود است .مجید جاللی که این روزها سایه سنگین مربیانی

چون امیر قلعهنویی و علی دایی را حس میکند ،شاید شاگردانش
را ترغیب کند که لیگ برای آنها به پایان نرسیده و میتوانند جایگاه
خوبی برای خودروسازان رقم بزنند .پیکان با  35امتیاز در رده هفتم
قرار دارد و سیاهجامگان هم با  24امتیاز در جایگاه پانزدهم هستند.
تراکتورسازی تبریز  -استقالل
حساسترین و مهمترین بازی هفته بدون شک این دیدار است.
تقابل تراکتورسازی و استقالل سوژ ه های جالبی دارد .نخست جنگ
برای نایب قهرمانی ،دوم تقابل امیر قلعهنویی با استقالل ،سوم تجدید
دیدار مهدی رحمتی با قلعهنویی و هواداران تبریزی .دروازهبان
استقالل کم مانده بود به خاطر توهینهایی که در بازی با گسترش
فوالد از سوی هواداران تبریزی به او شده بود ،قید سفر به تبریز را
بزند ،اما چه کسی است که نداند یکی از دالیلی که میتوانست
رحمتی را به رفتن مجاب کند ،رودرو شدن با سرمربی پیشین خود
است .رحمتی و قلعهنویی که سال گذشته با هم درگیری لفظی
پیدا کردند ،دوباره به هم رسیدهاند .استقاللیها در ورزشگاهی به
میدان خواهند رفت که هفته گذشته هواداران تبریزی در دیدار
ماشینسازی و پرسپولیس با سنگ پذیرایی کردند و بعید نیست
دیدار امروز هم با حوادث زیادی روبه رو شود .بدون شک ،فردا
ورزشگاه یادگار امام (ره) روز خاصی را پشت سر خواهد گذاشت.
استقالل با یک امتیاز بیشتر از تراکتورسازی و  51امتیاز در
رده دوم است .اگر استقالل بتواند در زمین حریف تراکتورسازی
را شکست دهد ،تقریبا خودش را میتواند نائب قهرمان شانزدهمین
دوره لیگ معرفی کند ،هر چند تساوی هم میتواند به سود شاگردان
علیرضا منصوریان باشد .تراکتورسازی که در کورس قهرمانی قافیه
را به پرسپولیس باخت ،دیگر دوست ندارد نائب قهرمانی را به دیگر
تیم تهرانی یعنی استقالل واگذار کند .در بازی رفت ،قلعهنویی بازی
را از شاگرد پیشین خود برد تا آن روزها برای منصوریان تلخ سپری
شود ،اما امروز استقالل تیم بهتری شده و مدتهاست رنگ باخت
را در لیگ ندیدهاند .باید دید مصاف استاد و شاگرد را این بار چه
کسی برنده میشود.

پیوستن دو بازیکن به لیست سرخ پوشان حتمی شد

توافق پرسپولیس با منشا و خلیلزاده
دو بازیکن مد نظر پرسپولیسی ها ،پیش از پایان لیگ شانزدهم حضور خود
را در این تیم مسجل کردند تا در فصل آینده برای این تیم به میدان بروند.
به گزارش ورزش سه ،در حالی که روزهای اخیر حرف و حدیث های فراوانی مبنی
جذب چهار بازیکن توسط پرسپولیسی ها به گوش می رسید ،اکنون خبر می رسد دو
بازیکن از نامزدهای پیوستن به این تیم ،کارشان را تمام شده می بینند و می توانند در
لیگ هفدهم برای سرخ پوشان به میدان بروند.
گادوین منشا ،یکی از دو بازیکن مورد نظر است ،مهاجم نیجریه ای که در میانه های
لیگ به پیکانی ها پیوست در مدت زمان کوتاهی توانست خود را به عنوان یک مهاجم

گلزن و فرصت طلب معرفی کند .او پس از مدتی پرسپولیسی ها را خواهان خود دید و
شایعات فراوانی مبنی بر پیوستن و یا عدم پیوستن او به این تیم به گوش می رسید تا
اینکه باالخره باشگاه پرسپولیس با این بازیکن و باشگاه پیکان توافق کرد و به این ترتیب،
کنار نام یکی از بازیکنان حاضر در لیست خرید خود ،تیک زد.
شجاع خلیل زاده نیز بازیکن دیگری بود که در سال های اخیر بارها از پیوستن او
به پرسپولیسی ها خبر به گوش می رسید اما هر بار به دلیلی این اتفاق نمی افتاد
تا در نهایت در لیگ هفدهم این بازیکن بتواند با پیراهن سرخ به میدان برود .شجاع
که پیش از لیگ فعلی تنها یک گام با پرسپولیسی شدن فاصله داشت ،به دلیل ادامه

قرارداد با سپاهانی ها عازم اصفهان شد اما اکنون و با پایان قرارداد خود با این تیم ،با
مدیران پرسپولیس توافق کرد تا در لیگ بعدی برای این تیم به میدان برود .خلیل
زاده از آن دسته از بازیکنانی است که برانکو ایوانکوویچ اعتقاد ویژه ای به وی در خط
دفاعی دارد.
پیش از این اخباری مبنی بر عدم پیوستن بازیکن خارجی به جمع پرسپولیسی ها به
گوش می رسید اما این اتفاق در حالی رخ می دهد که سرخ پوشان بخواهند بازیکنی
از خارج از ایران وارد تیم کنند ،گادوین منشا به دلیل اینکه پیش از این در لیگ ایران
حضور داشت مشمول این قانون نمی شود.

خداحافظی دومین استقاللی در فاصله چند روز

عطایی  14بازیکن را به اردوی سوم دعوت کرد
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان  14بازیکن را به
اردوی سوم آمادهسازی این تیم که از روز شنبه
دوم اردیبهشت ماه شروع میشود ،دعوت کرد.
به گزارش سایت فدراسیون والیبال ،چهارمین دوره
بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی از  22تا 31
اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی باکو در جمهوری
آذربایجان برگزار خواهد شد.
در مسابقات والیبال مردان این بازیها  12کشور
شرکت دارند که تیم ملی والیبال جوانان با هدایت بهروز عطایی به عنوان نماینده ایران
در این رقابتها شرکت میکند.
دومین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال جوانان که از  15فروردین ماه آغاز شده
بود ،سهشنبه شب پس از  29جلسه تمرین به پایان رسید و بهروز عطایی سرمربی این
تیم  14بازیکن زیر را برای حضور در مرحله سوم و نهایی اردوی آماده سازی قبل از
بازی های کشورهای اسالمی دعوت کرد:
علی رمضانی ،مصطفی خلیلی ،رسول آقچه لی ،پوریا یلی ،بیژن براتی طرقی،
اسماعیل طالبی خامنه ،علی اصغر مجرد ،طیب عینی ثمرین ،توحید صمدی ،مهدی
لطفی ،اکبر والیی ،میربابک موسوی ،شایان شاهسوند و میثم صالحی.
بازیکنان دعوت شده باید ساعت  19روز جمعه یکم اردیبهشت ماه خود را به
سرپرست تیم ملی جوانان در آکادمی ملی المپیک معرفی کنند.
این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال جوانان از دوم تا شانزدهم
اردیبهشت ماه به مدت  15روز پیگیری خواهد شد و ملی پوشان  18اردیبهشت
ماه برای حضور در مسابقات والیبال چهارمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان خواهند شد.
بهروز عطایی به عنوان سرمربی ،مسعود آرمات ،علیرضا طلوع کیان و احمد الهوتی
(مربیان) ،بهمن تاروردی زاده (مربی بدنساز) ،محمد امین شاکری و حسین خوریانی
(آنالیزور) ،مهدی احمدی (پزشک) ،محمود محمدی (ماساژور) و اکبر محمدی به
عنوان سرپرست تیم ملی والیبال جوانان را در این اردو همراهی میکنند.

آرش برهانی کفشهایش را آویخت

مهاجم سابق استقالل پس از نیم فصل ناموفق در پیکان
و منتفی شدن حضورش در لیگ گرجستان تصمیم به
خداحافظی از فوتبال گرفت و در  34سالگی برای همیشه
کفش هایش را آویخت.
به گزارش ورزشسه ،آرش برهانی در  9سال حضور خود در
ترکیب استقالل به یکی از چهره های شناخته شده فوتبال ایران و
محبوب استقاللی ها تبدیل شده بود .برهانی در مدت حضورش در
استقالل توانست افتخارات زیادی به دست آورد و رکوردهایی نیز از
حیث گلزنی به دست آورد.
برهانی از سال  81تا  86پیراهن پاس تهران را در لیگ برتر پوشید
و با این تیم به عنوان آقای گلی نیز رسید .بعد از درخشش با پیراهن
پاس برهانی با نظر مرحوم ناصر حجازی در سال  86راهی استقالل
شد .نکته قابل توجه درباره استقاللی شدن برهانی این بود که در آن
برهه پرسپولیسی ها نیز خواهان جذب او بودند اما این مهاجم پس
از دیدار با علی فتح اهلل زاده ،مدیرعامل وقت استقالل و درخواست
های مکرر مرحوم حجازی ترجیح داد استقاللی شود.
برهانی در استقالل توانست از نظر گلزنی آمار بسیار خوبی خلق
کند؛ او که یک بار دیگر با استقالل آقای گل لیگ برتر هم شد ،در
دو قهرمانی این تیم در لیگ برتر سهیم بود .اگرچه برهانی در طول
دوران بازی اش در استقالل موقعیت های گل زیادی را از دست می
داد و همین مساله با اعتراض هایی مواجه بود اما آمار او در 228
مسابقه ای که برای آبی پوشان در طول  9سال به میدان رفت109 ،
گل زده را نشان می دهد .برهانی که مدت کوتاهی را نیز در لیگ
امارات و تیم النصر سپری کرد ،در تیم ملی نیز سوابق بدی ندارد.
او در  37بازی برای تیم ملی ایران به میدان رفت و  10گل ملی
نیز در کارنامه اش ثبت شده است .اگرچه خیلی ها اعتقاد دارند به
خاطر تعدد مهاجم ها در دوره اوج برهانی او نتوانست در تیم ملی به

حق واقعی اش دست پیدا کند .مهاجم  34ساله فوتبال ایران پس از
 9بازی برای استقالل در لیست این تیم برای لیگ شانزدهم جایی
نداشت و به خاطر این تصمیم منصوریان ،مجبور به جدایی از جمع
آبی پوشان شد .او پیکان را به عنوان مقصد بعدی اش انتخاب کرد.
برهانی دوباره شاگرد مجید جاللی شد ،به این امید که خاطرات
خوب کار کردن با این مربی در پاس را تکرار کند اما این اتفاق رخ
نداد .مصدومیت های متوالی اجازه نداد برهانی موفقیت خاصی در
پیکان کسب کند و در نهایت هم نیم فصل از این تیم جدا شد.
آرش استقاللی ها بعد از حضور ناموفق در پیکان به گرجستان
سفر کرد تا آنجا با یکی از تیم های فعال در تفلیس مذاکره کند؛
ولی مذاکرات به نتیجه نرسید و حضور برهانی در لیگ گرجستان

هم منتفی شد.
مجموعه اتفاقات برای برهانی در چند ماه گذشته سرانجام باعث
شد تا او در سن  34سالگی تصمیم به خداحافظی از فوتبال بگیرد و
کفش هایش را برای همیشه بیاویزد.
نکته قابل توجه درباره خداحافظی برهانی این است که چند
روز قبل در جریان بازی صبا و استقالل یک استقاللی دیگر به
نام رضا عنایتی از فوتبال خداحافظی کرد .عنایتی و برهانی چند
سال در استقالل زوج خط حمله این تیم را تشکیل دادند و
موفقیت های چشم گیری همراه یکدیگر به دست آوردند .حاال
این دو استقاللی در فاصله چند روز تصمیم به آویختن کفش
هایشان گرفتند.

آفساید
 ۵شناگر اعزامی ایران به
بازیهای همبستگی کشورهای
اسالمی مشخص شدند
ترکیب تیم ملی شنای  ۵نفره ایران برای
حضور در بازیهای کشورهای اسالمی
اعالم شد.
به گزارش تسنیم ،چهارمین دوره بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی از  22اردیبهشت
تا یکم خردادماه به میزبانی باکو در جمهوری
آذربایجان برگزار خواهد شد که تیم ملی شنای
ایران هم یکی از رشتههای شرکت کننده در این
پیکارها خواهد بود.
بر همین اساس تیم ملی شنای کشورمان
المپور ،مهدی انصاری ،جمال
با ترکیب سینا غ 
چاوشی ،بنیامین قرهحسنلو و آریا نسیمیشاد
در این بازیها حضور خواهد داشت.
عباسعلی کشتکار و خشایار حضرتی هدایت
تیم  5نفره شنای کشورمان را بر عهده دارند.

