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دستور وزیر ورزش برای پیگیری
درمان کشتیگیر آسیبدیده
مازندرانی

وزیر ورزش و جوانان دستور داد رئیس
فدراسیون پزشکی ورزشی تمام هزینههای درمانی
امیر محمد رضایی کشتیگیر فرنگی کار را بر
عهده بگیرد و پیگیر درمان این جوان مازنی باشد.
به گزارش ایسنا ،مسعود سلطانی فر به دکتر
نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی دستور
داد تمام هزینههای درمانی امیر محمد رضایی
کشتیگیر فرنگی کار را بر عهده بگیرد و پیگیر
درمان این جوان مازنی باشد .رضایی فرنگی
کار جوان و قهرمان ایران اهل روستای اسکنده
از توابع محمود آباد مازندران است و در جریان
تمرین دچار آسیب دیدگی از ناحیه گردن شد
که خبرگزاری دانشجویان ایران این موضوع را
پیگیری کرد و کشتی گیر مصدوم در گفتگو با
ایسنا خواستار کمک مسئوالن برای بدست آوردن
سالمتی اش شده بود.
ملک محمدی دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی
و پزشک تیم ملی دراینباره به پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانان گفت :با دستور آقای
وزیر ،مراحل درمان و جراحی به سرعت پیگیری
میشود چون خطر فلج شدن این قهرمان وجود
داشت و تمام هزینههای درمانی بر عهده
فدراسیون پزشکی خواهد بود.

اخبار

سیمایاستقاللاستراماچونی

آیاندا پاتوسی به بن یاس پیوست

آیاندا پاتوسی هافبک فصل گذشته تیم
استقبال با عقد قراردادی رسمی به تیم بن یاس
امارات پیوست.
به گزارش ورزش سه ،در شرایطی که باشگاه
استقالل به شدت به دنبال تمدید با آیاندا پاتوسی
هافبک اهل آفریقای جنوبی بود اما باشگاه بن
یاس سرانجام توانست این ستاره را به خدمت
بگیرد .آن ها پس از چند روز مذاکره در حالی او
را از چنگ آبیهای تهران درآوردند که هواداران
استقالل بر خرید پاتوسی تاکید داشتند .ماجرا
این است که قرار بود پاتوسی مذاکره نهایی با
استقالل را در امارات انجام دهد اما پیشنهاد تیم
بن یاس به این بازیکن او را وسوسه کرد تا در میان
مشکالت مالی تیم آبیپوش پایتخت ،پاتوسی ۲۶
ساله دوباره شاگرد وینفرد شفر شود .باشگاه بن
یاس بامداد یکشنبه این خبر را با انتشار عکسی از
آیاندا پاتوسی در کنار مدیران این باشگاه به شکلی
رسمی اعالم کرد تا کورسوی استقاللی ها نیز از
بین برود .در توضیحات باشگاه بن یاس آمده که
پاتوسی  ۲۶ساله با سابقه بازی در لوکرن بلژیک
و کیپ تاون آفریقای جنوبی به تیم بن یاس
پیوست .همچنین او را هافبکی با توانایی بازی در
پست های هافبک بازیساز ،هافبک راست و چپ
قلمداد کردهاند .با پیوستن آیاندا پاتوسی به بن
یاس امارات ،حاال تقابل هفته اول وینفرد شفر و
گادوین منشا مهاجم تیم عجمان جذابتر خواهد
بود و همچنین سرنوشت لیگ امارات برای ایرانی
ها مهم تر خواهد شد؛ لیگی که اگرچه بازیکن
ایرانی ندارد اما ستارههای اسبق تیم استقالل را
در خود جای داده است .بن یاسیها همچنین با
یک ویدیوی کوتاه از گل ها و عملکرد پاتوسی به
این بازیکن خوش آمد گفتهاند.
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مدیر برنامههای طارمی خبر داد

تیم سه ستاره میخواهد
به گزارش ورزش سه ،فصل قبل شفر تیمی را
آماده لیگ هجدهم کرد که در هر پست تعداد
بازیکن زیادی داشت ،در آن فصل پیشبینی
ترکیب استقالل بسیار سخت بود چون سرمربی
آلمانی استقالل تعداد زیادی بازیکن در هر پست
داشت که هرکدام میتوانستند معادالت ترکیب
آبیها را عوض کنند.
اما استراماچونی در شرایطی استقالل را تحویل
گرفته است که این تیم  16بازیکن فصل گذشته
خود را از دست داده است و تنها  6بازیکن جذب
کردهاند و همین مسئله باعث شده آبیها هم بسیار
کم بازیکنتر از فصل پیش بشوند و هم در بعضی

از پستها نیاز مبرم به جذب بازیکن داشته باشند.
در این بین از یک طرف گفته می شود استراماچونی
عالقه دارد با تعداد بازیکن محدود کار کند و از
طرف دیگر مدیران باشگاه نتوانستند در فصل نقل
و انتقاالت ستارههای خود را حفظ کنند اما هرچه
که هست تمرین این روزهای استقالل با  13بازیکن
اصلی به اضافه چند بازیکن جوان برگزار میشود
که این تعداد بسیار کمتر از حد انتظار است ،آن
هم برای تیمی که باید به  6سال ناکامی در قهرمانی
لیگ برتر پایان بدهد.
خط دروازه با تنها یک ستاره
استقالل در سال های اخیر همیشه دو دروازه
بان آماده را در اختیار داشته است ،چه زمانی که
وحید طالبلو و مهدی رحمتی برای قرار گرفتن در
درون دروازه با هم رقابت داشتند ،چه زمانی که این
رقابت بین محمد محمدی و طالبلو وجود داشت،
زمانی رقابت نزدیکی بین محسن فروزان و طالبلو
در استقالل در گرفت و در  3فصل اخیر هم همین
رقابت نزدیک بین مهدی رحمتی با سیدحسین
حسینی وجود داشت اما این فصل شرایط برای
آبیها متفاوت است.
بعد از جدایی مهدی رحمتی از استقالل،
حسینی به گلر اول استقالل تبدیل شده است اما
ظاهرا باشگاه قصد جذب دروازهبان دوم را ندارد
و قرار است مهدی نوراللهی ،گلر سوم استقالل
در فصل گذشته ،این فصل به عنوان دروازهبان
دوم در این تیم فعالیت کند .همچنین گلر سوم
استقالل انصاری است ،دروازهبانی که از ردههای
پایه به تیم اصلی اضافه شده است.
دفاع وسط؛ دو ستاره بدون جانشین
استقالل در چند سال گذشته همیشه ستارههای
مهمی در پست دفاع وسط داشته است ،جایی
که بازیکنانی مثل پژمان منتظری ،روزبه چشمی،
محمد دانشگر ،مجید حسینی ،رابسون جانواریو،
پادوانی و حتی آرمین سهرابیان برای قرار گرفتن در
ترکیب با هم رقابت داشتند اما شرایط در این فصل
متفاوت است.
استقالل در حال حاضر محمد دانشگر و سیاوش
یزدانی را به عنوان دو مهره اصلی در اختیار دارد
و به نظر بازیکنانی مثل شاهین طاهرخانی ،سینا

سجاد مرادی:

آمدن مهدی به پرسپولیس کنسل
شد

استقالل لیگ نوزدهم خلوتتر و کم بازیکنتر از همیشه تمرینات خود را برای شروع لیگ نوزدهم در ترکیه استارت زده است.
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سال ناکامی در
قهرمانیلیگ
برتر پایان بدهد
خادمپور و میالد باقری فاصله زیادی با این دو
بازیکن دارند و کارشان برای قرار گرفتن در ترکیب
اصلی بسیار سخت است.
البته در بین این بازیکنان سینا خادمپور در
اردوی ترکیه حضور ندارد و به تمرین تیم امید
ملحق شده است.
وریا غفوری تنها ستاره پست دفاع راست
وریا غفوری تنها بازیکن قابل اتکای استراماچونی
در سمت راست است .فصل پیش این بازیکن
در سمت راست بازیکنانی مثل خسرو حیدری،
فرشاد محمدی مهر و حتی منتظری را در سمت
راست میدید اما حاال هیچ کدام از این بازیکنان در
استقالل حضور ندارند.
با این شرایط استقالل در سمت راست به جز
وریا غفوری ،تنها امیرحسین کارگر جوان را دارد،
بازیکنی که چند سال است در این تیم حضور دارد
اما هرگز فرصت بازی کردن پیدا نکرده است.
با توجه به اینکه وریا معموال در هر فصل هفته
هایی را به دلیل مصدومیت از دست میدهد
استراماچونی باید تصمیم بگیرد آیا استقالل دفاع
راست می خواهد یا نه.
زکی پور ،تنها دفاع چپ استقالل
میالد زکی پور بازیکنی است که در سالهای
گذشته با بازیکنانی مثل نورافکن ،میثم تیموری و
آرمین سهرابیان برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی
رقابت کرده است اما این فصل شرایط طوری برای
استقالل رقم خورده است که او تنها دفاع چپ

حاضر در اردوی آبی ها است.
زکیپور که در چند سال حضورش در استقالل
هرگز بازیکن ثابت ترکیب این تیم نبوده است ،حاال
تنها دفاع چپ این تیم است و استراماچونی تصمیم
می گیرد آیا استقالل در این پست نیاز به جذب
بازیکن دارد یا نه؟
هافبک دفاعی و تنها یک بازیکن
استقالل در چند سال گذشته همیشه
باکیفیتترین بازیکنان را در پست هافبک دفاعی
در اختیار داشته است اما در این فصل روزبه
چشمی از استقالل جدا شده است ،علی کریمی
هنوز قراردادش را تمدید نکرده است و فرشید
باقری هم مصدوم است و به شروع فصل نمیرسد
تا مسعود ریگی فعال تنها بازیکن حاضر در اردوی
آبیها باشد.
البته استقاللی ها قصد دارند رضا اسدی را جذب
کنند اما هنوز مذاکرات با این بازیکن هم به نتیجه
نرسیده است و این یعنی آبی ها در پست هافبک
دفاعی نیاز مبرم به جذب بازیکنان دارند.
پست هافبک تهاجمی خلوت تر از همیشه
استقالل در پست هافبک تهاجمی (وینگر
و هافبک پشت مهاجم) علی دشتی ،فرشید
اسماعیلی ،داریوش شجاعیان ،رضا آذری ،زکریان
مرادی و بلبلی را در اختیار دارد که و در واقع خط
آتش استقالل بسیار کم تعدادتر از سال های
گذشته است.
البته به این نام ها باید آرش رضاوند را هم اضافه

کرده است که فعال در اردوی تیم ملی حضور دارد
و قرار است از تهران به تمرین آبی ها اضافه شود.
در این بین مهدی قائدی هم اکنون در اردوی تیم
امید حضور دارد و با اضافه شدن او خط هافبک
تهاجمی استقالل شکل بهتری به خود می گیرد.
خط حمله با  2+1بازیکن
خط حمله استقالل فصل قبل پرترافیکترین
بخش استقالل بود ،جایی که بازیکنانی مثل روح
الله باقری ،منشا ،ایسما ،تبریزی و صیادمنش
برای قرار گرفتن در ترکیب با هم رقابت داشتند
اما از بین این بازیکنان تنها مرتضی تبریزی در
استقالل مانده است و دیاباته با آبی ها قرارداد
امضا کرده است .از طرف دیگر سجاد آقایی هم به
عنوان بازیکن جوان شانس خود را برای قرار گرفتن
در ترکیب اصلی جستجو می کند.
با این شرایط استقالل در اردوی ترکیه ،حسینی،
نوراللهی و انصاری در خط دروازه ،زکی پور ،یزدانی،
دانشگر ،وریا ،کارگر ،باقری و طاهرخانی را در خط
دفاع ،زکریا مرادی ،شجاعیان ،اسماعیلی ،ریگی،
بلبلی ،رضا آذری و علی دشتی را در خط هافبک
و سجاد آقایی ،تبریزی و دیاباته را در خط حمله
در اختیار دارد.
به نظر می رسد استقالل در ادامه فصل نقل و
انتقاالت قرارداد علی کریمی را تمدید می کند ،از
بین رضا اسدی و صفا هادی یک نفر را جذب می
کند و احتماال یک مهاجم خارجی هم به خدمت
خواهد گرفت.

اعتراف استادبزرگ شطرنج به تقلب
در توالت!

استادبزرگ 58ساله شطرنج بعد از اعتراف به
تقلب در توالت اعالم بازنشستگی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،یکی از

فدراسیون دوومیدانی تعطیل شده است!

مربی دوی استقامتی ایران میگوید که گویا فدراسیون
دوومیدانی تعطیل شده است و کسی سراغ ورزشکاران و مربیان
را نمیگیرد.
توگو با ایسنا،
سجاد مرادی مربی دوی استقامتی ایران در گف 
درمورد اینکه گفته میشود او نیز از سمتش کناره گیری کرده
است ،اظهار کرد :ما قرارداد نداریم ،تکلیفمان مشخص نیست که
بخواهیم استعفا داده باشیم یا نه .استعفا از چه چیزی؟ اول باید

مدیر برنامههای مهدی طارمی از کنسل
شدن آمدن این بازیکن به پرسپولیس خبر داد.
به گزارش وبسایت نود ،مهدی طارمی
به پرسپولیس باز میگردد یا به فوتبال اروپا
خواهد رفت؟ این سوال روز فوتبال ایران در
فصل نقل و انتقاالت است و همه منتظر
هستند تا ببینند طارمی که در نقل و انتقاالت
تا تصمیم بگیرد همه را جان به لب میکند چه
تصمیمی خواهد گرفت .بهترین و موثق ترین
منبع خبری در شرایطی که رسانه ها به خود
طارمی به ندرت دسترسی دارند ،محمود رضا
فاضلی ایجنت مشهور ایرانی است که مدیر
برنامه های بسیاری از ستاره های سابق و
کنونی تیم ملی ایران و برخی چهره های مطرح
فوتبال اروپا نیز بوده ،است.
فاضلی مدیر برنامههای طارمی حدود دو
ماه قبل گفته بود که مهدی به تیمی از یک
لیگ خوب اروپایی می رود و امروز هم گفت:
«مهدی طارمی از دو تیم اروپایی پیشنهاد
قطعی و صد در صدی دارد .البته ما برخی
پیشنهادات را در همان ابتدا رد کردیم .در حال
حاضر بررسی این دو پیشنهاد را در دستور کار
قرار دادهایم».
فاضلی در مورد اینکه آیا احتمال دارد طارمی
قید بازی در اروپا را بزند ،گفت« :حقیقت این
است عالوه بر دو پیشنهاد موجود منتظر نهایی
شدن یک پیشنهاد سطح باال هستیم .البته دو
پیشنهاد کنونی هم پیشنهادهای خوبی هستند
ولی پیشنهاد دیگر تیم اروپایی به طارمی ارزنده
تر است ».فاضلی در پایان گفت« :مهدی برای
جمع کردن وسایل خود به قطر رفت و تا جایی
که می دانم به ایران بازگشته .او از قطر هم
پیشنهاد داشت ولی مدتها است تصمیم گرفته
این فصل در اروپا بازی کند و تا دو هفته دیگر
هم به اروپا می آید و اکنون هم دنبال اخذ ویزا
است».
با توجه به گفته های مدیر برنامه طارمی
بازگشت این بازیکن ملی پوش به پرسپولیس
را باید منتفی بدانیم.

استاد بزرگهای شطرنج رسوایی تبانی در این
رشته ورزشی را برمال کرد؛ جایی که عکسی

وضعیت مشخص باشد تا بتوانیم استعفا بدهیم .بعد از قهرمانی
آسیا هیچ قراردادی با فدراسیون نداشتیم ،هیچ اردویی نبوده ،هیچ
هزینهای برای شاگردانم و خودم پرداخت نشده و هیچ حقوقی
نگرفتهایم.
وی با اشاره به اوضاع آشفته در فدراسیون دوومیدانی ادامه
داد :در دوومیدانی هدفی نیست .من فکر میکنم فدراسیون
دوومیدانی تعطیل شده است .کسی سراغ ورزشکاران و مربیان
را نمیگیرد .نمی دانم مسئوالن در کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش چه میکنند ،این ورزش را جمع کنند .نه حقوقی ،نه
اردویی ،نه باشگاهی ،نه وضعی .مسئوالن فدراسیون دوومیدانی
استعفا دهند یا این مسائل را جمع کنند .تکلیف هیچ چیز
مشخص نیست .پس وزیر و رئیس کمیته ملی المپیک به چه
چیزی رسیدگی میکنند؟ من پیشنهاد میکنم ورزش دوومیدانی
را جمع کنند .این وضع فایده ندارد .بگویند ما دوومیدانی نداریم،
درش را ببندند تا افراد به تباهی نروند.
وی درمورد حضور برادرش امیر مرادی در مسابقات جهانی که

پیشتر گفته شده بود در پی کسب سهمیه جهانی است گفت:
امیر مرادی تمرینی ندارد ،چون نه مسابقهای هست ،نه تکلیفش
روشن است .هیچکس هم پیگیر نیست که چه میکند .قرار بود
به مسابقاتی برود که هنوز مشخص نیست .ما هم که نمیدانیم
کجا مسابقه برگزار میشود .یک مسابقه در الجزایر بود که آن هم
لغو شد .باید قبل از قهرمانی جهان یک مسابقه بدهند تا ورودی
بگیرند ،اما تکلیف هیچکس مشخص نیست.
مرادی در خصوص محرومیت چهار ساله حسین کیهانی و
اینکه گفته شد که به سبب تمرین در ارتفاعات این محرومیت
حاصل شده است گفت :باالخره ورزش باال و پایین دارد ،یک روز
در اوجی و روز دیگر پایین .من در این مورد نظری ندارم چیزی
نیست که بخواهم نظر بدهم .حکم او آمده و این چیزها در ورزش
وجود دارد .یک روز مدال طالی بازیهای آسیایی را می گیری و
روز دیگر این مشکالت پیش میآید .ما یک اعتراضاتی زدهایم ،ان
شاءالله مدت محرومیتش کم شود .دعا میکنم با نامههایی که به
وادا دادیم در مدت زمان محرومیتش تخفیف گرفته شود.

از او منتشر شد که در توالت از گوشی همراه

خود استفاده میکند .این شطرنج باز که ملیت
لتونی -اوکراینی دارد به تقلب اعتراف و اعالم

بازنشستگی کرده است.

فدراسیون جهانی شطرنج نیز اعالم کرد این

شطرنج باز را که در حاشیه یک تورنمنت در
کشور فرانسه (اوپن استراسبورگ) در توالت
تقلب کرده است را محروم کرده است.

رائوسیس پیرترین شطرنج بازی است که در

بین  ۱۰۰نفر برتر فیده قرار گرفته است.

این شطرنج باز  ۵۸ساله در سال ۱۹۹۲

توانست در رقابتهای استاد بزرگ عنوان
قهرمانی را به دست بیاورد و برای کشورهای
بنگالدش ،لتونی ،اوکراین و جمهوری چک در

رقابتها حاضر شده است و در سالهای اخیر
پیشرفت زیادی در رتبه و رده بندی امتیازی

فدراسیون جهانی شطرنج داشته بود.

 10خرید جنجالی نقلوانتقاالت

از استقاللی پرسپولیس تا پرسپولیسی استقالل!
ِ
ِ
ده خرید فصل جدید جنجال به پا کرد.
به گزارش وبسایت نود ،در نقلوانتقاالت فصل جدید 10 ،جابهجایی
جنجالی رخ داد .بلبلی فوالدیها را سر کار گذاشت و با استقالل قرارداد
بست .کولیبالی این کار را با مسجدسلیمانیها کرد و راهی اهواز شد .شکاری
پرسپولیس را دور زد و تراکتوری شد .تراکتور سه سرباز ذوبآهن را پس نداد.
جدایی رحمتی از استقالل هم بدون حاشیه نبود .پرسپولیس دو خرید جنجالی
داشت و سیاوش یزدانی هم با پیوستن به استقالل ،حسابی سوژه شد.
محمد بلبلی :بازیکنی که هفته هفدهم فصل قبل برای اولین بار در لیگ
برتر بازی کرد ،در همان مدت کوتاه حضورش در سپیدرود نمایشی ارائه داد
که استقالل و فوالد را برای خریدش به دردسر انداخت .بلبلی ابتدا با فوالد
خوزستان توافق کرد ،ولی زمانی که پیشنهاد استقالل به او رسید ،خوزستانیها
را دور زد و راهی پایتخت شد .اتفاقی که اعتراض شدیدی فوالدیها را به
همراه داشت و حتی سرپرست این تیم بلبلی را تهدید کرد که نمیگذارد برای
استقالل بازی کند.
سیاوش یزدانی :مدافع سپاهان در دو ماه اخیر جزو جنجالیترین بازیکنان
لیگ بود .یزدانی بعد از بازی پرسپولیس و سپاهان در لیگ گفته بود:
«پرسپولیسیها هواداران سپاهان را نابود کردند و من از آنها خواهش میکنم

به اصفهان نیایند .چون اگر به اصفهان بیایند ،تنها خدا میتواند امنیتشان
را تأمین کند» .اتفاقی که جنجالهای زیادی به پا کرد .در نهایت هم گلی که
پرسپولیس را به فینال جام حذفی فرستاد ،با برخورد توپ به پای یزدانی وارد
دروازه سپاهان شده بود .یزدانی هم با اینکه در تیمهای پایه پرسپولیس سابقه
بازی داشت ،در نقلوانتقاالت راهی استقالل شد .اتفاقی که سوژه کریخوانی
هواداران دو طرف را فراهم کرد.
مهدی رحمتی :جدایی شماره یک و کاپیتان استقالل هم بدون حاشیه نبود.
رحمتی بعد از جدایی ،با یک پست اینستاگرامی چند بازیکن استقالل را تهدید
به افشاگری کرد .البته در همان زمان هم بازیکنانی مانند خسرو حیدری بدون
اینکه نامی از کاپیتان استقالل ببرند ،در اینستاگرام جواب صحبتهای او را
دادند .بعد از مدتی کوتاه هم شایعه بازگشت رحمتی به دروازه استقالل مطرح
شد.
فرشاد احمدزاده :در روزهایی که پنجره نقلوانتقاالت پرسپولیس بسته بود،
احمدزاده ترجیح داد به جای ماندن در کنار پرسپولیس ،نیمکتنشین شالسک
وروتسواف شود .حاال با پایان فصل ،احمدزاده دوباره هوای پرسپولیس
کرد و با این تیم قرارداد بست .قراردادی که حواشی زیادی به وجود آورد و
هواداران پرسپولیس علیه فرشاد موضع تندی گرفتند .در نهایت هم با وساطت

سیدجالل ،هواداران این تیم حاضر شدند که به شعار دادن علیه شماره 10
سابقشان پایان دهند.
یزادگان« :شخصا ً از بچگی استقاللی بودم و استقاللی
محمدحسین کنعان 
یزادگان سه سال بعد از این جمله ،دوباره حرفش را پس
خواهم ماند!» کنعان 
یزادگان ابتدا با واکنش
گرفت و با پرسپولیس قرارداد بست .بازگشت کنعان 
هواداران پرسپولیس همراه شد و بعد از مصاحبهای که او گفته بود «به ندای
قلبم گوش کردم و به پرسپولیس برگشتم» حسابی سوژه صفحات مجازی شد.
موسی کولیبالی :مدافع اهل مالی ابتدا با فوالد قرارداد بست ،سپس به
مسجدسلیمان برگشت و دوباره راهی اهواز شد .جواد نکونام در این مورد
توضیح داد« :کولی بالی در شهرکرد بامن قرارداد بسته بود اما گفت رسانهای
نشود تا من پولم را بگیرم و گرنه ما خیلی وقت پیش با کولیبالی قرارداد بسته
بودیم».
 3سرباز ذوبآهن :سرنوشت خدمت سربازی پهلوان ،اسماعیلیفر
و مهدیپور هم عجیب شده است .این سه بازیکن با پایان دوران خدمت
سربازی ،قصد بازگشت به ذوبآهن را داشتند .ولی زنوزی اعالم کرده این
سه نفر بابت نگذراندن دوران آموزشی ،همچنان در اختیار تراکتور قرار دارند.
رضا شکاری :مهاجم تیم ملی امید به دفتر باشگاه پرسپولیس رفت و در

مصاحبهاش از نهایی بودن مذاکرات گفت .شکاری حتی تصاویرش در دورانی
که پیراهن پرسپولیس میپوشید را هم منتشر کرد تا عالقهاش به این باشگاه
را نشان دهد .سعید آذری هم مدیران پرسپولیس را تهدید به شکایت کرد .اما
در نهایت شکاری با حرکتی رونالدینیویی ،همه را غافلگیر کرد و با تراکتورسازی
قرارداد بست.

