ورزشـــــی

iran-newspaper

سال بیست و سوم شماره  6477یکشنبه  3اردیبهشت 1396

امشب؛ «الکالسیکویی» سرنوشتساز در مادرید

اردوگاه
سرخها

آخرین فرصت آبی ـ اناریها

ســرمربی کــروات پرســپولیس دیــروز مصاحبــهای با ســایت الکوره
عربســتان هــم انجام داد و طــی آن ،الهالل را به ســبب طول مدت
درخششاش در عرصههای داخلي و آسیایی« ،رئال مادرید آسیا»
توصیــف کرد .وی گفت :اســباب تأســف اســت که به ســبب پارهای
مســائل نمیتوانیــم میزبــان ایــن دیــدار در تهــران باشــیم زیــرا در
«آزادی» میتوانستیم نمایش بسیار بهتری را ارائه بدهیم.

ترکیبی کام ً
ال تازه در خط دفاعی سرخها

در حالــی کــه هــر دو تیــم پرســپولیس و الهــال در روزهــا و هفتههــای اخیــر
قهرمانیشــان را در لیــگ کشــور متبــوع خویــش حتمــی کردهانــد ،شــرایط
پرســپولیس به لحاظ نفر و مهره نامناســبتر از رقیب به نظر میرســد .از یک
ســو ســیدجالل حســینی و ســروش رفیعی محرومنــد و از طرف دیگــر محمد
انصاری هم آســیب دیده اســت و ظاهراً به مســابقه فردا شــب نمیرسد و در
نتیجــه برانکــو که دســتش در پوســت گردو مانــده ،مجبور اســت در مرکز خط
دفاعی یک ترکیب کامالً تازه را بچیند .گفته میشود ایوانکوویچ از زوج حسین
ماهینــی و محســن ربیعخــواه در مرکــز خط دفــاع و صادق محرمی و فرشــاد
احمدزاده در دفاعهای راست و چپ بهره خواهد گرفت .او ،محسن مسلمان
را بــه مرکــز خــط میانی میفرســتد تا جای ســروش رفیعی را پر کند و ســامان
نریمان جهان نیز احتماالً فیکس خواهد شد.
سایت نود

«اینییستا» را زیر نظر داشته باشید

نیم نگاه

از آخرین گل آندرس اینییستا در اللیگا  519روز میگذرد ولی آن گل خاص
برابــر رئــال مادریــد به ثمر رســید که اصــاً یــک گل معمولی نبود .داســتان
زمانــی عجیبتر میشــود کــه متذکر گردیم پیــش از آن گل نیز اینییســتا به
مــدت  609روز گلــی را در ایــن لیــگ به ثمر نرســانده بــود و آن گل قبلی هم
باز در برنابئو به دســت آمده بود! با این حســاب ،اینییســتا در هزار و  129روز
اخیــر لیــگ اســپانیا فقــط دو گل در این مســابقات زده که هــر دو برابر رقیب
قدیمــی در الکالســیکوها بودهانــد و اگر امشــب همان ســناریو را تکــرار کند،
حیرتانگیــز بــودن این ماجرا دیوانهوار خواهد شــد و بــه همین دلیل خاص
اســت که دســتکم هواداران بارســا حضور و بازی این هافبک  32ســاله را با
دقتی فزونتر از همیشه زیر نظر خواهند گرفت.

پایــان مســابقه تمــام میشــود و رفاقــت جــای
رقابت را میگیرد .بــه دلیل اینکه در ایران هنوز
کری خوانیهای پیش از مبارزه جا نیفتاده است
مــن این عکس را گرفتم تا مــردم بدانند دعوا و
دلخوری بین ما نیســت و همــه کری خوانیها و
درگیریهایی که پیش از مســابقه اتفاق میافتد
صرفاً برای مســابقه است و پس از آن همه چیز
تمام میشود».

نایــب قهرمــان  MMAجهــان دربــاره
موزیکــی هم که هنگام ورودش به رینگ پخش
میشــود ،عنوان کرد« :بعضیها با زدن ماسک
و بــا حرکتهــای خــاص خودشــان وارد رینــگ
میشــوند امــا مــن ترجیــح میدهم بــا صورت
خــودم وارد رینــگ شــوم .ایــن موزیکــی هم که
پخش میشــود مخصوص فایت (مبــارزه) من
ساخته شده است .شعر و آهنگ این موزیک که

به نوعی به زندگی خود من هم مربوط میشود
توســط خانمــی بــه نــام ســوگند ســاخته شــده
اســت .من این موزیک را خیلی دوســت دارم و
میخواهم سالها از آن استفاده کنم».
وی که ســال گذشــته نایــب قهرمــان همین
مسابقات شده بود با اشاره به اینکه در این دوره
فقــط قهرمانــی میتواند مرا راضــی کند ،اظهار
داشــت« :مــن امســال تمــام تالشــم را میکنم
کــه کمربنــد قهرمانی را از آن خود کنم .نســبت
بــه پارســال بــا حریفــان قدرتمندی هــم مبارزه
میکنــم .ان شــاءاهلل کــه بتوانــم بــه ایــن هدفم
برسم».
علی اکبری در پاســخ به این سؤال که تجربه
ســال گذشــته چقدر میتواند به او در مسابقات
امســال کمک کند ،عنوان کــرد« :خیلی زیاد .در
رقابتهــای  MMAهــر چقدر تجربــه ات باالتر
بــرود بهتر میتوانید مبــارزه کنید .هر چقدر هم
کــه آمــاده باشــید ماننــد ســال گذشــته من یک
جاهایــی به دلیل کم تجربگــی میبازید .همان
 4مبارزه فشــردهای که من ســال گذشــته انجام
دادم خیلــی به باال رفتن تجربــه من کمک کرد
و دید مرا روی رینگ بازتر کرد».

ســال گذشــته میرکــو کروکــراپ از کرواســی
توانســت علــی اکبــری را در فینــال شکســت
بدهــد ،علــی اکبــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه آیــا حریــف کرواتش در مســابقات امســال
حضــور دارد و چقــدر دوســت دارد یــک بــار
دیگــر با او رودررو شــود ،گفــت« :میرکو پس از
اینکه ســال گذشــته کمربند قهرمانی را گرفت
اعالم بازنشستگی کرد ،اما زمزمههایی شنیده
میشــود کــه دوبــاره میخواهــد به مســابقات
برگــردد .من هم پس از مبــارزهام اعالم کردم
کــه اگــر او میخواهــد بــه مســابقات برگــردد
نخســتین حریفی هســتم کــه میخواهــم با او
مبارزه کنم .چون ســال گذشته شرایط مساوی
در فینال نداشــتیم .او در مسابقه ماقبل فینال
 5دقیقــه مبــارزه کرد و به فینال رســید اما من
با  20دقیقه مبارزه و با آســیب دیدگی و پارگی
کشــاله ران پــای به فینــال گذاشــتم ،به طوری
کــه پیــش از مســابقه فینــال داروی کورتیــزول
و مرفیــن بــه من تزریق شــد و بــه دلیل همین
شــرایط تــوان روی پــا ایســتادن هم بــرای من
ســخت شده بود .حتی این داروها را دکتر خود
میرکو به من تزریق کرد».

محمد محمدی سدهی

بیانیه استقاللیها نسبت به شایعات
پیرامون جباروف

نیم نگاه

در حالی که شــایعات زیــادی پیرامون جباروف
مطرح شــده بود ،باشــگاه اســتقالل عصر دیروز
نســبت بــه این مســأله واکنش نشــان داد و طی
اطالعیــهای ایــن بازیکــن را متعلــق بــه خــود
دانســت .در بیانیه این باشــگاه آمده اســت :در
روزهای گذشته شــایعات مختلفی درباره سرور
جبــاروف در رســانهها مطــرح شــده اســت کــه
الزم اســت در ایــن زمینــه توضیحی ارائه شــود.
ســرور جبــاروف بعــد از بازی با ســپاهان و طبق
قــراردادی که دارد ،به جمع بازیکنان اســتقالل
اضافــه خواهــد شــد و هیــچ مســأله دیگــری در
ایــن میــان مطرح نیســت چرا کــه قــرارداد این
بازیکــن واضــح و بدون ابهام اســت .با توجه به
قرارداد جباروف ،هر تصمیمی برای آینده او به
باشگاه استقالل مربوط است زیرا این بازیکن تا
پایــان فصل آینده ،با باشــگاه اســتقالل قرارداد
رسمی دارد و در طول نیم فصل دوم ،با تفاهم
باشــگاههای اســتقالل و ســپاهان راهی این تیم
شــد که پس از پایــان هفته پایانی لیــگ ،دوباره
بازیکن استقالل خواهد بود.

او برای جدایی از استقالل میافزاید« :جباروف
با استقالل یک فصل دیگر قرارداد دارد و برای
انتقــال قرضی او به ســپاهان قراردادی بســیار
محکم و حقوقی با این تیم اصفهانی بستهایم.

بهانه جباروف مشــکالت خانوادگی او است اما
به هر حال او با ما قرارداد دارد و باید به قرارداد
خود پایبند باشد».
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن

احتمــال وجــود دارد که او دنبال بهانه باشــد تا
به صــورت قطعــی به ســپاهان بپیونــدد ،بیان
میکنــد« :با مدیــران ســپاهان درخصوص این
موضــوع صحبــت کردیــم و آنهــا گفتنــد که ما

به قراردادمــان پایبندیم .صحبــت مدیرعامل
ســپاهان یعنــی اینکــه جبــاروف بعــد از پایــان
فصل بازیکن این تیم نیست و باید به استقالل
بیایــد اما ایــن موضوع در مورد جبــاروف وجود
دارد و او میگوید به دلیل مشــکالت خانوادگی
نمیتواند در ایــران بماند ».عضو هیأت مدیره
باشــگاه اســتقالل ادامــه میدهد« :بــه هر حال
در ایــن فوتبــال اتفاقــات عجیبی از این دســت
زیــاد میافتد اما مــا هر روز در حــال صحبت با
جبــاروف هســتیم .مشــکل جبــاروف قابل حل
اســت و باید با او بــه توافق برســیم .در صورتی
کــه او بخواهد از ایران برود ،ما به فیفا شــکایت
خواهیم کرد چرا که او با استقالل قرارداد دارد».
توفیقی در مورد مذاکــره با بازیکنان فعلی
میافزاید 12« :بازیکن استقالل در پایان فصل
قراردادشــان بــه پایــان میرســد اما هــواداران
اســتقالل نباید نگران این موضوع باشــند چرا
کــه افتخــاری در حــال مذاکره با ایــن بازیکنان
اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای ورود به
فصــل نقل و انتقاالت و جــذب بازیکنان مورد
نظر باید از نظر مالی مشــکلی نداشــته باشیم
که البتــه کارهای مالــی برای تمدیــد بازیکنان
مورد نظر در حال انجام است .بازیکنان کنونی
بهتر از استقالل ،کجا میتوانند بروند؟»
او در پاســخ به این سؤال که مسئولیت نقل
و انتقاالت اســتقالل برعهده چه کســی اســت،
میگوید« :همان طور که گفتم ،در حال حاضر
مدیرعامل باشگاه مشغول مذاکره با بازیکنان
مــورد نظــر اســت و در حال حاضر مســئولیتی
بــه فردی ســپرده نشــده تــا پیگیر این مســائل
باشد».

العینیها دیشب وارد اصفهان شدند

سرمربی العین :با تمرکز کامل به ایران آمدهایم

کریشــانتا دیالن نام دارد .دیروز زوران مامیچ،
ســرمربی کــروات العیــن هم قبل از پــرواز این
تیم به سمت ایران ،مدعی شد که شاگردانش
بــا تمرکــز کامــل بر هــدف پیــش رو دســت به
ایــن ســفر زده و برای ارائه نمایشــی درجه اول
آمادهانــد .وی افــزود :تمامــی نیرویمــان را در

داوران بازی عراقیاند

دیروز همچنین اعالم شد که « »AFCداورانی از عراق به سرکردگی
مهند قاسم را مسئول قضاوت این دیدار کرده است .بازی از ساعت
 19/30در شهر مسقط آغاز خواهد شد.

<مهلقا جام بزرگ> پرچمدار کاروان ایران شد

مهلقا جام بــزرگ ،پرچمدار کاروان ایــران در بازیهای
اخبــار
همبســتگی کشــورهای اسالمی شــد .شاهرخ شــهنازی،
دبیــرکل کمیته ملی المپیک با اعــام این خبر گفت :با
تصمیــم اعضای هیــأت اجرایی کمیته ملی المپیــک ،مهلقا جام بزرگ عضو
تیم ملی تیراندازی کشورمان از بین ورزشکاران حاضر در روز افتتاحیه بازیها
بــا توجه به عناوین و پوشــش اســامی و حجابش که در بازیهای همبســتگی
کشــورهای اســامی بسیار قابل توجه و تأکید اســت ،به عنوان پرچمدار کاروان
ورزشی جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

جشن قهرمانی اختصاصی برای <هانی نوروزی>

ماجرای جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و راه نیافتن
هانــی نــوروزی ،فرزند هــادی نــوروزی کاپیتان فقید ســرخها به این
آیین ،ســبب شــد «هممدرســه»ایهای او یــک جشــن قهرمانی را
در محــل مدرســه طی روز گذشــته بــرای او تدارک ببیننــد که در آن
هــم اعضــای خانواده وی حضور داشــته و هم ســرمربی و بازیکنان
تیــم «خونه به خونه بابل» شــامل نادر دستنشــان و پژمان نوری.
خواندن سرود قهرمانی ســرخها توسط هانی و «تشویق ایسلندی»
در کالس درس ،از اتفاقات جالب توجه این مراسم بود.

پرونده شکایت از طارمی در اتاق حل اختالف فیفا

هواداران آبی ها نگران نباشند

در حالی که تیم فوتبال العین امارات دیشــب
(شنبه شب) وارد اصفهان شد تا برای مسابقه
دوشــنبه شــب خود با ذوب آهن در گروه سوم
لیگ قهرمانان آســیا مهیا شود « »AFCاعالم
کــرد که قضــاوت ایــن مســابقه را به یــک تیم
داوری از ســریالنکا سپرده اســت که داور وسط

دست برانکو در پوست گردو

برانکو :الهالل «رئال مادرید آسیا» است

پندار توفیقی ،عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل در گفتوگو با «ایران»:

ایــن روزهــا حــرف و حدیــث در مورد باشــگاه
اســتقالل بســیار اســت .از ســویی شــایعه کنــار
گذاشــتن ســیدرضا افتخــاری از مدیرعاملــی
ایــن باشــگاه شــنیده میشــود و از ســوی دیگر
بهانــه ســرور جباروف برای جدایی و بازگشــت
بــه ازبکســتان .بازیکنی که نیــم فصل به دلیل
محرومیــت اســتقالل در نقــل و انتقــاالت بــه
صورت قرضی به سپاهان کوچ کرد .به جز این
موارد بحث نقل و انتقاالت آبیپوشان تهرانی
نیز مطرح اســت .قــرارداد چند بازیکن کلیدی
این تیم از جمله امید ابراهیمی ،بهنام برزای،
جابــر انصــاری ،کاوه رضایی و وریــا غفوری در
پایان فصل به اتمام میرســد و نیاز به مذاکره
با آنها از ســوی مسئوالن باشــگاه مبرم به نظر
میرسد.
عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل در مورد
شــایعه تغییر مدیریتی در باشــگاه اســتقالل و
احتمال کنار گذاشــتن افتخاری از سوی وزارت
ورزش بــه خبرنــگار «ایــران» میگویــد« :همه
ســاله در انتهــای فصــل این شــایعات شــنیده
میشــود و ایــن موضــوع تنها مختــص به تیم
اســتقالل نیســت .در حال حاضر این موضوع
وجــود دارد امــا واضــح نیســت که ایــن اتفاق
در اســتقالل میافتــد یــا خیــر .وزارت ورزش
مرجعی اســت کــه باید به این موضوع پاســخ
بدهــد کــه البتــه تاکنــون تصمیمــی در مــورد
مدیرعاملــی باشــگاه از ســوی وزارت ورزش
گرفته نشده».
پندار توفیقی در مورد سرور جباروف و بهانه

محمد انصاری هم به بازی با الهالل نمیرسد

پرســپولیس صبــح و بعدازظهــر دیروز دو جلســه دیگر
در شــهر مســقط مرکــز عمــان تمریــن کــرد تــا مهیــای
مســابقه سرنوشتساز دوشنبه شــب خود با الهالل عربســتان در گروه چهارم
لیگ قهرمانان آســیا در این مکان شــود .تمرین صبح دیروز بیشــتر بر کارهای
جسمانی و دویدن متمرکز بود و سرخهای تهرانی عصر را با مرور تاکتیکهای
مورد نظر برانکو ایوانکوویچ برای این دیدار خاص سپری کردند.

وصال روحانی

امیرعلــی اکبری فرنگیکار ســابق ایــران و نایب
قهرمان رشــته (MMAهنرهــای رزمی ترکیبی)
هفته گذشــته در نخســتین مبارزه خود در ســال
جدید در شــهر یوکوهامای ژاپن مقابل ژرونیمو
دوس ســانتوس از برزیــل روی رینگ رفت و در
پایان مقابل این بوکسور مطرح برزیلی در مدت
زمان  3دقیقه و  34ثانیه به برتری رســید تا هم
آغــاز خوبی بــرای این رقابتها داشــته باشــد و
هم بــرای رقبا خط و نشــان بکشــد .علی اکبری
دربــاره مبــارزه خــود بــا ایــن حریــف برزیلی به
خبرنــگار «ایران» گفت« :همانطور که میدانید
ایــن حریف برزیلی رکورد خیلی خوبی داشــت.
 60مســابقه حرفــهای در کارنامهاش داشــت که
 37بــرد همــراه با  20ناک اوت به ثبت رســانده
بــود .بــرای من کــه در فینال دوره قبــل با «ناک
اوت» شکســت خورده بودم بســیار مهم بود که
پرقدرت به روی رینگ برگــردم .حریف برزیلی
واقعاً گردن کلفت بود و من برای این مسابقه 3
ماه تمام تمرینات فشــرده انجام دادم و حریف
را نیز آنالیز کردیم .خوشبختانه همه چیز خوب
پیش رفت و به خواسته خودم رسیدم».
در مراسم وزن کشی پیش از مسابقه و هنگام
معرفی دو مبارز اتفاق جالبی افتاد و علی اکبری
ضمــن هــل دادن حریــف برزیلی بــرای او کری
خوانــی کرد ،ســاعاتی پــس از مراســم معرفی و
وزن کشــی حریــف برزیلــی نیز بــه تالفی حرکت
او پیــش از شــروع مســابقه با نقاب شــیر به روی
رینگ آمد .وی در پاســخ به این سؤال که به نظر
میرســد کری خوانی یکی از شگردهایش است،
اظهار کرد« :این موضوع یک جنگ روانی است
و شما اگر بتوانید بر رقیب خود از نظر روانی غلبه
کنید خیلی جلوتر هستید .کری خوانی و درگیری
هنگام وزن کشــی در این ورزش یک امر طبیعی
است و به خاطر جذب تماشاچی و جذاب شدن
مســابقه این کار انجام میشــود .شــاید در ایران
این مســأله غیرطبیعی باشــد و بعضی از مردم
هنــوز نمیتوانند قبول کنند و فکــر میکنند باید
مانند کشــتی خصلت پهلوانی داشــته باشید اما
برعکس در مبارزات  MMAچنین حرکتهایی
مورد پسند عالقه مندان و تماشاچیان این رشته
است و آن را دوست دارند».
عکســی هم در پایان مســابقه منتشــر شد که
امیرعلــی اکبری به همــراه اســتکی(مربی علی
اکبــری) و دوس ســانتوس برزیلــی در کنــار هم
شــاد و خنــدان هســتند ،وی دربــاره ایــن عکس
توضیــح داد« :همــه کریهــا و درگیریهــا در
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تحقیقــات مقدماتی پرونده شــکایت باشــگاه ریزه اســپور ترکیه از مهــدی طارمی
خاتمــه یافــت؛ چرا که طرفیــن در چند مرحله مســتندات خــود را به فیفا ارســال
داشــتند .فیفا پس از ســه مرحله تبادل لوایح و مســتندات بین طرفین روز گذشته
طــی یــک نمابر اعــام کرد تحقیقــات به پایــان رســیده و از این به بعد مــدارک و
دالیل جدیدی از ســوی هر دو طرف ماجرا پذیرفته نخواهد شــد .پس از این اتفاق
پرونــده جهــت تصمیمگیــری نهایی درخصوص شــکایت باشــگاه ریزه اســپور از
مهدی طارمی به اتاق حل اختالف فیفا ارجاع میشود .طبق اخبار ،قرار است 15
اردیبهشت پرونده شکایت این باشگاه ترکیهای از طارمی به اتاق حل اختالف فیفا
برود ،اما اینکه جواب این دادگاه چه زمانی اعالم خواهد شد ،مشخص نیست.

تکذیب خبر آزادی هدایتی

اواســط دی ســال  95بود که حســین هدایتی یکی از بدهــکاران بانکی
فعال در عرصه ورزش بازداشت شد اما روز گذشته در برخی رسانهها
و فضای مجازی خبر آزادی وی منتشر شد .به گزارش تسنیم ،داریوش
علیخانــی ،وکیل مدافع حســین هدایتــی با تکذیب این خبــر و با بیان
اینکه پرونده هدایتی در دست رسیدگی شعبه اول بازپرسی دادسرای
جرایم پولی و بانکی قرار دارد ،به تســنیم گفت« :هدایتی همچنان در
زندان به ســر میبرد و انتشــار خبر آزادی ،به قصد تخریب وی منتشر
شــده و صحت ندارد .برای آقای هدایتی قرار وثیقه صادر شــده و هم
اکنون مراحل کارشناسی را طی میکند که قطعاً قدری زمان میبرد».

بیاعتنایی عبدولی به دعوت سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی

مملی کشــتی فرنگی بــرای حضــور در رقابتهای قهرمانی آســیا هفت ه
ترکیــب تی 
گذشته اعالم شد که در این فهرست نام سعید عبدولی ،فرنگیکار وزن  ۷۵کیلوگرم
مملی به چشــم نمیخورد و قرار بود
ایران به دلیل حضور نداشــتن در اردوهای تی 
پژمان پشتام ،کشتیگیر جوان ایران به جای عبدولی راهی رقابتهای قهرمانی آسیا
مملی اعالم کرد در صورتی که
شود .پس از این موضوع علی اشکانی ،سرمربی تی 
مملی در فاصله  ۲۰روز تا رقابتهای قهرمانی آسیا حاضر
عبدولی در اردوهای تی 
شــود ،این کشــتیگیر میتواند در این مســابقات در وزن  ۷۵کیلوگرم به روی تشک
مملی نکرد
بــرود ،امــا با وجود این ،عبدولی باز هم اعتنایی به فرصت کادر فنی تی 
مملی حاضر نشد.ســعید عبدولی در خصوص غیبتش در اردوی
و در اردوهای تی 
تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت« :قصد داشتم به اردو بیایم اما پس از مشورت
با برخی از اعضای کادرفنی از این کار منصرف شــدم .من ســرباز تیم ملی هســتم
اما قطعاً بدون آمادگی نمیتوانم روی تشک بروم ».بهرام مشتاقی ،عضو شورای
فنی کشــتی فرنگی نیز با انتقاد از رفتارهای ســعید عبدولی و بیانضباطیهای این
مملی با این موضــوع قاطعانه برخورد
کشــتیگیر ،گفت« :الزم اســت کادر فنی تی 
کند .عبدولی خودش در تماسهایی که داشــته است ،خواستار حضور در اردوهای
مملی شده بود ،اما نمیدانم که چرا دست به چنین کارهایی میزند».
تی 

هدیه <رضا عنایتی> برای کودکان نیازمند جور شد

ایــن دیــدار بــه کار میگیریــم تــا راه صعــود را
طــی کنیم .شــایان ذکر اســت که پــس از چهار
دور بــازی در گروه ســوم لیگ قهرمانــان قاره،
االهلی عربســتان با  ،8ذوب آهن با  7و العین
بــا  6امتیــاز رتبههای اول تا ســوم را در دســت
دارنــد و تیم بدون امتیاز بنیادکار ازبکســتان از

حاال حذف شده است.
ëëپیروزی تیم قطبی پس از چهار هفته توقف
تیــم شــیجیائو ژائونــگ کــه دور از لیــگ
حرفــهای فوتبــال چیــن و در دســته یــک
باشــگاههای ایــن کشــور بــه میــدان میآیــد و
رهبــری آن با افشــین قطبی ،ســرمربی ســابق

تیــم ملــی ایــران اســت ،پــس از چهــار هفتــه
توقفهــای متوالی ،دیروز در هفته ششــم این
رقابتهــا تیم هوانــژای را  2-0شکســت داد و
دومیــن بــردش را در ایــن فصل دشــت کرد و
تا رده هشــتم جدول باال آمــد .تیم قطبی از 5
بازی قبلیاش بیشتر از  5امتیاز نگرفته بود.

رضا عنایتی که به تازگی اعالم بازنشستگی کرده است ،عصر دیروز به
قولــی که در برنامه کمدی «خندوانه» تلویزیون داده بود ،عمل کرد و
با حضور در محل تمرین اســتقالل -تیم ســابقش 10 -توپ فوتبال را
به امضای بازیکنان این تیم رســاند تا آنها را به کودکان نیازمند هدیه
بدهد و باعث خوشــحالی آنها شــود .مراســم وداع عنایتی طی دیدار
اخیــر آبیهــا با صبــا -تیم فعلــی وی -برگزار شــد امــا او در دو هفته
باقی مانده از لیگ برتر نیز برای تیمش به میدان خواهد آمد.

