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سانتر از همه جا
باشگاه تراکتورسازی به دنبال فسخ قرارداد توافقی
با گلمحمدی

بازیکن تیم پرسپولیس با حل شدن مشکلش در تمرین روز گذشته این تیم حاضر شد .به گزارش فارس ،با هماهنگی و تعامل بین باشگاه پرسپولیس و سازمان نظام وظیفه ،مشکل کارت
پایان خدمت احمد نوراللهی حل شد و به زودی کارت پایان خدمت این بازیکن به دستش خواهد رسید .افشین پیروانی مدیر ورزشی تیم پرسپولیس در همین رابطه جلسات متعددی
را با مسئوالن نظام وظیفه برگزار کرد و در نهایت این موضوع هم حل شد.نوراللهی بعد از چند روز غیبت ،از دیروز در تمرین پرسپولیس حاضر خواهد شد و به احتمال فراوان در بازی با
گسترش فوالد برای پرسپولیس به زمین خواهد رفت.

سه دروازهبان تیم ملی در جام جهانی کدام بازیکنان خواهند بود؟

رقابت فشرده برای رسیدن به دستکش های تیم ملی

محمد نوری به پارس جنوبی پیوست
هافبک سابق پرسپولیس و امسال تراکتورسازی با عقد قراردادی به تیم
پارس جنوبی پیوست.
به گزارش ورزش سه ،محمد نوری که قصد جدایی از تراکتورسازی تبریز را داشت
با فسخ قرارداد با این تیم روزگذشته با پارس جنوبی به توافق رسید و تا پایان فصل
در این تیم توپ خواهد زد.
نوری که قصد داشت با تراکتورسازی فسخ کند ،توانست از طریق کمیته تعیین
وضعیت برگه فسخ قراردادش با تراکتورسازی را گرفته و راهی پارس جنوبی شود .با
این وصف باید گفت نوری با حکم کمیته تعیین وضعیت به عضویت پارس جنوبی
درآمد و به نوعی می توان گفت که این حکم حضور او را در جم دو قبضه کرد.

شماره  10آبی دوباره شاگرد قلعهنویی میشود؟

پایان کار شهباززاده در استقالل
جدایی مهاجم شماره  10استقالل از این تیم قطعی شد.
به گزارش ورزش سه ،سجاد شهباززاده بعد از بازی با سپاهان در هفته پانزدهم لیگ
برتر هرگز نامش در لیست  18نفره استقالل قرار نگرفت و به جز یک هفته ای که
مصدوم بود ،در سایر بازی ها می توانست برای آبی ها به میدان برود.
شهباززاده روزگذشته در شرایطی که بازیکنان ذخیره استقالل به مصاف تیم جوانان
این باشگاه رفته است در بازی حضور ندارد تا مشخص شود جدایی اش از این تیم
قطعی است.
سجاد شهباززاده از شروع فصل تا به امروز با مشکالت عجیبی روبرو شده است و
مصدومیت های پی در پی باعث شده این بازیکن با کیفیت شرایط خوبی در استقالل
نداشته باشد.
البته شهباززاده هم اکنون از باشگاه هایی مثل تراکتورسازی و ذوب آهن پیشنهادهای
جذابی دریافت کرده است و این بازیکن می تواند با حضور در این تیم ها دوباره اوج
بگیرد و به مهاجم آماده سال های گذشته تبدیل بشود.

یک باشگاه چینی خواهان جدی انصاری فرد
یک باشگاه چینی قصد دارد کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی را در فصل نقل
و انتقاالت زمستانی به خدمت بگیرد.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از رادیو ورزش یونان ،یک باشگاه چینی در طی روزهای
گذشته مصرانه در تالش بوده است تا رضایت باشگاه المپیاکوس را برای جذب قرضی
و یا دائمی کریم انصاری فرد را به دست بیاورد .با این حال هنوز با موافقت این بازیکن
روبرو نشده است.
باشگاه المپیاکوس و سرمربی جدید این تیم یعنی گارسیا تمایلی به فروش ستاره
ل و انتقاالت زمستانی را ندارد و خود کریم هم به باشگاه اعالم
ایرانی خود در فصل نق 
کرده که میخواهد تا جام جهانی  2018روسیه حداقل در آتن بماند.
باید ببینیم که مذاکرات تیم چینی که نامی از آن فاش نشده با باشگاه المپیاکوس
ل و انتقاالت زمستانی به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت.
در روزهای آتی فصل نق 

سه دروازهبان تیم ملی در جام جهانی کدام بازیکنان
خواهند بود؟ به نظر می رسد پیش بینی انتخاب های نهایی
کیروش در این پست سخت تراز شناسایی ملی پوشان
سایر پستها است.
به گزارش سایت نود ،یکی از دالیلی که رقابت در خط دروازه
را فشردهتر از سایر خطوط کرده انتخاب های کارلوس کیروش
در سال های قبل است.
در دو سال اخیر علیرضا بیرانوند دروازهبان شماره یک تیم ملی
است ،دروازهبانان دوم ،سوم اما مرتب تغییر کردند.
در زمانی سوشا مکانی دروازهبان دوم بود ،حتی زمانیکه در بازی
سوریه -ایران بیرانوند به دلیل آسیب دیدگی بازی نکرد کیروش
از سوشا استفاده کرد .در مقاطعی محمدرضا اخباری چنین نقشی
را ایفا کرد و در مجموع حدود  ۱۰دروازهبان در یک سال اخیر
به اردوهای تیم ملی دعوت شدهاند.حاال رقابت اصلی بین شش
دروازهبان خواهد بود.
عليرضا بيرانوند (پرسپوليس) ،حسين حسيني (استقالل)،
حامد لک (فوالد خوزستان) و رشيد مظاهري (ذوب آهن) چهار
ي هستند که در اردوي اخير حاضر بودند .امير عابدزاده
دروازهبان 
(ماريتيمو پرتغال) و عليرضا حقيقي (اسکيلستونا سوئد) هم دو
لژيونرياند که در اردوهاي قبل شرکت کردند.
به احتمال فراوان رقابت بین این شش گلر خواهد بود که سه

بلیت جام جهانی را برای خود رزرو کنند .محمدرضا اخباری و
سوشا مکانی کار بسیار سختی براي بازگشت به تيم ملي خواهند
داشت.
بیرانوند؛ گزینه اول
بوغريبي نيفتد ،بيرانوند با توجه به تجربهاي
اگر اتفاق عجي 
که دارد ،دروازهبان اول ايران در روسيه خواهد بود .دروازهبان
پرسپولیس در دیدارهای انتخابی جام جهانی نمایش قابل قبولی
داشت و موفق شد رکورد گل نخوردن در دیدارهای انتخابی جام
جهانی را به نام ایران ثبت کند.
درست است که او در بازی با سوریه خیلی خوب کار نکرد اما
با توجه به اینکه کارلوس کیروش در اکثر دیدارهای دوستانه
پس از صعود به جام جهانی هم از بیرانوند استفاده کرده مشخص
است که انتخاب اصلی سرمربی تیم ملی در خط دروازه علیرضا
بیرانوند است.
انتخاب های دیگر ریسک باالیی خواهد داشت .بیرانوند در
دو سال اخیر تجارب ارزشمندی در دیدارهای ملی و باشگاهی
کسب کرده است .کنار گذاشتن او و استفاده از یک دروازهبان کم
تجربهتر کمی ریسک کار را باال می برد.
این نکته را البته نباید فراموش کرد که کارلوس کیروش ثابت
کرده در خط دروازه اهل ریسک است .او به راحتی مهدی رحمتی
را کنار گذاشت و در دیدارهای انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۴از

رحمان احمدی استفاده کرد .در جام جهانی برزیل هم انتخاب
او غافلگیرکننده بود و علیرضا حقیقی درون دروازه قرار گرفت.
پیراهن شماره یک تیم ملی به حقیقی هم وفا نکرد و حاال بر تن
علیرضا بیرانوند است.
دروازهبان پرسپولیس باید مراقب باشد که در این چند ماه
باقیمانده مرتکب خطای بزرگی نشود ،به هرترتیب باالی هشتاد
درصد شماره یک ایران در روسیه به علیرضا بیرانوند می رسد.
گلرهای دیگر حاال باید برای دو جای خالی دیگر رقابت کنند.
رشیدمظاهری :دروازهبان ذوب اهن در یکی ،دو سال اخیر
مشتری ثابت اردوی تیم ملی بوده است .نمایش او در لیگ هم
بد نبوده است .او رقبای سرسختی دارد و بدون شانس نیست .در
بازی های دوستانه تیم ملی کیروش به مظاهری میدان داد و به
نظر می رسد او را برای حضور در جام جهانی محک زده است.
حسین حسینی :کامال خود را به روسیه نزدیک کرده است.
حسینی پس از ثابت شدن درون دروازه استقالل به تیم ملی
دعوت شد .حسینی اگر همین فرم خود را حفظ کند و افت نکند
شانس کمی ندارد .عالوه بر کیفیت این بازیکن ،رابطه کیروش
با رحمتی هم شانس ملی پوش باقی ماندن حسینی را باال برده
است.
حامد لک :دروازهبان فوالد هم پای ثابت اردوهای اخیر بوده
است .آیا او مسافر روسیه می شود؟ ماموریتی سختی پیش روی

اوست .به نظر می رسد شانسش از بیرانوند ،مظاهری و حسینی
کمتر است.
علیرضا حقیقی :پس از مدتها غیبت امسال دوباره به تیم ملی
دعوت شد .کیروش اما در دو بازی ایران با توگو و روسیه از
حقیقی استفاده نکرد .مشخص نیست که کیروش دوباره روی
دروازهبانی که سابقا عالقه زیادی به آن داشت حساب باز خواهد
کرد یا خیر؟ حقیقی اگر به اردوی نهایی دعوت شودبرای حضور
در روسیه شانس خواهد داشت .دروازهبان اسکيلستونا در لیگ
سوئد نمایش خوبی داشته است .او زمانی شماره یک تیم ملی بود
اما پس از چند بازی نه چندان قابل قبول از چشم کیروش افتاد و
کار سختی برای بازگشت به جایگاه قبلی خود دارد.
امیر عابدزاده :پسر احمدرضا عابدزاده برای دو بازی ایران مقابل
پاناما و ونزوئال به اردوی تیم ملی فراخوانده شد ،هرچند که بازی
نکرد .باید دید کادرفنی تیم ملی روی امیر حساب ویژه ای باز
کرده است و یا تنها می خواستند او را از نزدیک محک بزنند .او
عضو باشگاه ماريتيمو پرتغال است .در جام حذفی و جام اتحادیه
به عابدزاده دوم فرصت بازی رسیده و او به خوبی از این فرصت ها
استفاده کرده است ،با این حال باید پذیرفت احتمال اینکه پس
از  ۲۰سال یک عابدزاده دیگر در جام جهانی حاضر باشد زیاد
نیست .به نظر می رسد در خط دروازه ،لژیونرها برای کنار زدن
رقبای داخلی خود شانس زیادی ندارند.

حجت اهلل مرادی به عنوان رئیس کمیته آموزش و مربیان این فدراسیون منصوب شد

سرمربی جدید والیبال پیکان:

ادامه سریال عزل و نصب در فدراسیون جودو

قرار است تیم را به صورت گروهی اداره کنیم

در ادامه سریال عزل و نصبهای متعدد در بخشهای
مختلف جودوی کشور ،رئیس فدراسیون جودو بار
دیگر دست به تغییر رئیس کمیته آموزش و مربیان
این فدراسیون زد.
به گزارش ایسنا ،در ادامه روند عزل و انتصابهای پیدر
پی محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو در بخشهای
مختلف  ،با حکم رئیس فدراسیون جودو ،حجت اهلل مرادی به
عنوان رئیس کمیته آموزش و مربیان این فدراسیون منصوب
شد.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که اردشیر موحد دانش
رئیس پیشین این کمیته اوایل مهرماه با حکم درخشان
رئیس کمیته آموزش و مربیان شده بود.پیش از او نیز مدنی
ریاست کمیته مربیان را بر عهده داشت!
با توجه به مسئولیت سنگین و پراهمیت این کمیته و لزوم بکارگیری افراد متخصص پس از ارزیابیهای کافی و تخصصی،
مشخص نیست چگونه و با چه سیاستی شاهد تغییرات مکرر در این کمیته و سایر بخش های فنی و تخصصی جودو با احکام
متعدد رئیس فدراسیون جودو هستیم؟ آیا ادامه این روند و اصرار بر عزل و انتصابهای متعدد بدون کار کارشناسی دقیق نمیتواند
وضعیت نامناسب جودوی ایران را بیش از پیش بدتر کند؟ پیش از این در گزارشی که اوایل ماه جاری منتشر شد از  70عزل و نصب
رئیس فدراسیون جودو طی  15ماه از آغاز فعالیتش نوشتیم اما نه تنها این روند متوقف نشد بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است.
جالب اینکه در تمامی این عزل و نصبها هیچ توضیح مشخصی درباره علل این تغییرات از سوی مسئوالن فدراسیون جودو
اعالم نشده است.

مرتضی عهدی با اشاره به جدایی توافقی پیمان
اکبری گفت :مومنی مقدم خود نخواست که به عنوان
سرمربی در کنار پیکان باشد.
مرتضی عهدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره تایید صحت
خبر انتصابش به عنوان سرمربی تیم والیبال پیکان تهران
پس از استعفای پیمان اکبری به دلیل کسب سه شکست
متوالی و نیز عدم پذیرش سمت سرمربیگری از سوی رضا
مومنی مقدم ،اظهار کرد :صحبتهایی با من شده است ولی
تا زمانی که باشگاه رسما اعالم نکند نمیشود که قطعی
ت که دوست
صحبت کرد ،اما پس از آن که مومنی مقدم گف 
ندارد در سمت سرمربیگری در کنار تیم باشد و میخواهد
به صورتهای دیگر به تیم کمک کند ،باشگاه این کار را
به من سپرد.
او در ادام ه صحبتهایشاضافه کرد :من پرسنل باشگاه پیکان هستم و سالها در کنار دوستان برای والیبال پیکان خدمت کردهایم.
در آخرین صحبتهایی که با مدیران باشگاه داشتیم قرار شد که تیم به صورت گروهی اداره شود و آقایان مومنی مقدم ،ایرج مقدم
و نفر همچنان با ما هستند .سعی میکنیم تیم را به خوبی جلو ببریم .پس از کنارهگیری پیمان اکبری ،گزینه اصلی مومنی مقدم
ت تمایلی ندارد در سمت سرمربی در کنار تیم باشد .ما نیز تالش میکنیم شرایط بدتر از این نشود.
بود که گف 
عهدی در خصوص دالیل کنارهگیری پیمان اکبری از سرمربیگری پیکان و این که آیا با او صحبت شد تا در کنار تیم بماند ،اظهار
کرد :پیمان اکبری یک جلسه دو ساعته با شیعی ،مدیرعامل پیکان داشت و این که در آن جلسه چه گذشته من اطالعی ندارم ،اما
گویا طرفین توافق کرده بودند که دیگر ادام ه ندهند.

تنش بین  ۳کشور عربی باال گرفت

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال شد

رامینطباطباییباکسباکثریتآرادرمجمعانتخاباتیفدراسیونبسکتبال
به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
به گزارش تسنیم ،مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال ،صبح امروز شنبه  23دیماه
به ریاست محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش ،شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی
المپیک و شروین اسبقیان در آکادمی ملی المپیک برگزار و در نهایت رامین طباطبایی
برای  4سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
رضا مهندسی ،جواد داوری ،بهروز منتقمی ،سید مهرداد هاشمی ،رمضانعلی دولو،
مهرداد آگین ،مازیار ناظمی ،سید حسن طباطبایی ،کرم اهلل علیمرادی ،رضا درویش،
رامین طباطبایی ،حسن میرزا آقابیک ،داریوش سلیمی ،محمد علیپور و محمد
رضاعلی نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون بسکتبال بودند که  7نفر انصراف
دادند و رایگیری با حضور آگین ،رامین طباطبایی ،داوری ،دولو ،حسن طباطبایی،
رضاعلی ،مهندسی و میرزاآقابیک برگزار شد.
رامین طباطبایی در نهایت از  41رای ماخوذه با  23رای به عنوان رئیس جدید
فدراسیون بسکتبال انتخاب شد .رضا مهندسی  8رای کسب کرد ،حسن طباطبایی
صاحب  6رای شد ،داوری  3رای کسب کرد و میرزاآقابیک فقط یک رای کسب کرد.

سند حسینی برای  5دقیقه جنجالی

 5دقیقه آخری که دروازه بان استقالل رکورد تاریخ لیگ برتر را
شکست با حرف و حدیث های زیادی همراه شده است.
ماجرا از یک ضربه ایستگاهی شروع می شود ،مهدی ترابی روی خطایی
که مجید حسینی چسبیده به محوطه جریمه روی عباس زاده انجام داده
بود ،می توانست دروازه استقالل را باز کند ،گلی که انگیزه زیادی برای زدن
آن داشت ،چون هم می توانست اجازه رکورد شکنی را از حسینی بگیرد و
هم موفق می شد اولین گل عمر فوتبال خود را وارد دروازه استقالل کند.
در این صحنه شوت ترابی با برخورد به صورت حسینی و تیر دروازه به
بیرون رفت و در حالی که بازیکنان سایپا منتظر بودند تا ضربه کرنر را بزنند
دروازه بان استقالل روی زمین افتاد و تا وقتی که رکورد را شکست هم از
جای خود بلند نشد.
در این بین شایعاتی به وجود آمده که حسینی برای ثبت این رکورد
تاریخی حاضر نشد از زمین بلند شود و روی زمین افتاد تا چهار پنج دقیقه
هم سپری شود و سند تاریخی این کلین شیت به نام او ثبت شود.
اما سید حسینی دروازه بان جوان استقالل که حاال موفق به تاریخ سازی
شده است ،امروز عکسی از بینی شکسته اش را منتشر کرد تا ثابت کند او
برای رکورد وقت بازی را تلف نکرده است.
بینی حسینی در اثر برخورد توپ به صورتش شکسته است و او شب
گذشته از این ناحیه عکس گرفت تا مراحل درمانی خود را آغاز کند.

باشگاه تراکتورسازی با یحیی گلمحمدی ،سرمربی فعلی تیم فوتبال این
باشگاه برای فسخ قرارداد مذاکره خواهد کرد.
به گزارش تسنیم ،یحیی گلمحمدی بعد از باخت برابر نفت تهران دیگر به تبریز
بازنگشته و حاال در آستانه جدایی از جمع تراکتورسازان است.
قرار است باشگاه تراکتورسازی و یحیی گلمحمدی امروز یا فردا با یکدیگر در مورد
قطع همکاری مذاکره کنند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،جدایی او از جمع سرخپوشان
بهزودی اعالم خواهد شد.
براساس این گزارش ،باشگاه تراکتورسازی قصد دارد مصطفی دنیزلی را به تبریز
بیاورد ،هر چند که دو مربی ترکیهای دیگر هم در فهرست گزینههای این تیم هستند.

کاپیتان سابق پرسپولیس لباس طالیی را انتخاب کرد

دروازه بان استقالل پیروزی را فدای رکورد نکرد

آفساید

احتمال لغو لیگ قهرمانان آسیا!
از یک طرف امارات و عربستان اصرار دارند که در خاک قطر
به میدان نمیروند و از طرف دیگر قطریها اصرار دارند که
حاضر نیستند در کشور ثالث برابر سعودیها و اماراتیها
بازی کنند و این باعث شده تا کنفدراسیون فوتبال آسیا با
یک چالش بزرگ مواجه شود.
به گزارش وب سایت نود وبه نقل از الکاس ،لیگ قهرمانان آسیا
معتبرترین رقابت باشگاهی در قاره آسیا است .اختالفات بین سه
کشور عربی که در راس آن عربستان قرار دارد باعث شد تا لیگ
قهرمانان آسیا دستخوش تغییرات زیادی شود و حتی احتمال لغو
آن هم مطرح شود.
همه چیز از درخواست عربستان برای بازی کردن با ایران در زمین
بی طرف آغاز شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به راحتی مطیع
سعودیها شد و با این درخواست موافقت کرد.
اختالف سیاسی عربستان و امارات با قطر نیز باعث شد تا سعودیها
و البته اماراتیها این بار درخواست بازی کردن با قطر در زمین بی
طرف را هم بدهند با این تفاوت که قطریها مانند ایران حاضر
نیستند که تن به چنین خواستهای بدهند و اصرار دارند که تنها
در خانه خود از تیم های عربستانی و اماراتی پذیرایی خواهند کرد.
با وجود این که کنفدراسیون فوتبال آسیا با فرستادن هیاتی بلند
پایه به قطر و عربستان تالش دارد تا بین این دو کشور آشتی برقرار
کند و با این توجیه که فوتبال جدای از سیاست است آنها را به بازی
کردن در خانه همدیگر ملزم کند اما اماراتیها و سعودیها راه دیگری
را در پیش گرفتهاند.
محمد الرمیثی ،رئیس هیات ورزش امارات در این باره گفت :هیچ

کسی نمیتواند ما را به بازی کردن در کشوری که آن را دوست
نداریم وادار کند .با وجود این که ما به رقابت در لیگ قهرمانان آسیا
سخت نیاز داریم اما در قطر به میدان نمیرویم و کسی هم نمیتواند
ما را مجبور به چنین کاری کند .حتی اگر قرار باشد که از این رقابت
کنار گذاشته شویم و یا در قاره دیگری رقابت کنیم بازهم به چنین
خواستهای تن در نمیدهیم یا بازی در زمین بی طرف و یا خداحافظ
لیگ قهرمانان آسیا.
عادل عزت ،رئیس فدراسیون فوتبال عربستان هم چنین
خواستهای دارد .او گفت :به هیات کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم

 ۲مدال برای اسکیبازان
ایران در روز نخست مسابقات
بین المللی ارمنستان

کردیم که سالمت بازیکنان خود را به خطر نمیاندازیم و اصال در
قطر بازی نخواهیم کرد .قرار است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در
فوریه جواب بدهد .اگر ما را به مجبور به بازی کردن در قطر کنند ما
انصراف خواهیم داد .انصراف  ۶تیم اماراتی و عربستانی باعث خواهد
شد تا لیگ قهرمانان هم لغو شود.
این درخواستهای عجیب امارات و عربستان ،در حالی است که
فدراسیون فوتبال قطر هم تاکید کرد که به هیچ وجه حاضر نیست
در زمین بی طرف به مصاف عربستان و امارات برود و به این ترتیب
احتمال لغو لیگ قهرمانان آسیا بسیار زیاد است.

در روز نخست رقابتهای بینالمللی اسکی
صحرانوردی در ارمنستان ،اسکیبازان
ایران موفق به کسب یک مدال نقره و یک
برنز شدند.
به گزارش تسنیم ،در این رقابتها در بخش
مردان ،سید ستار صید در رشته  10کیلومتر
پس از نماینده ارمنستان در جایگاه دوم قرار
گرفت و عنوان سوم نیز به دیگر اسکیباز کشور
میزبان رسید .در این بخش یعقوب کیاشمشکی
ششم شد.
همچنین در بخش بانوان و در رشته 5
کیلومتر سمانه بیرامی باهر پس از نمایندگان
کشور میزبان عنوان سوم را به خود اختصاص
داد.

