دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ورزشی

قرارداد یک و نیم ساله مهدی طارمی با الغرافه

مهدی طارمی ،مهاجم ملیپوش پرسپولیس با عقد قراردادی یکسال
و نیمه به عضویت تیم الغرافه قطر درآمد .بهگزارش ورزش سه ،طارمی
که از اواسط هفته گذشته در قطر بسر میبرد با انجام تست پزشکی
و قبولی در آن ،روز جمعه با این باشگاه قطری به توافق نهایی رسید.
الغرافه به طارمی قراردادی دو و نیم میلیون دالری پیش��نهاد داده و
این بازیکن مبلغی حدود دو و نیم میلیارد تومان بابت رضایتنامه به
پرسپولیس خواهد داد .البته طارمی هنوز بازیکن پرسپولیس است
در صورت دریافت رضایتنامه ،الغرافهای میشود .الغرافه که در فصل

باشگاه قطری را به تن کردهاند .با جدایی رسمی طارمی،
این بازیکن از هفته آینده در میادین فوتبال آفتابی خواهد
شد در حالی که پرسپولیس نیز بعد از چهارفصل به نبود
او در ترکیب خود عادت کرده اس��ت .او امیدوار است با
برگشتن به شرایط فنی و بدنی مناسب یکی از مسافران
و بازیکنان ایران در جامجهانی روس��یه باشد تا در تابستان آینده به
تی��م بزرگتری نقل مکان کند .این خب��ر را وکیل طارمی در اختیار
ورزش سه گذاشته است.

گذشته لیگ قطر نمایش نس��بتا خوبی داشته و جزء
تیمهای صعودکننده به پلیآف لیگ قهرمانان آسیاست،
با وسلی اشنایدر و مهدی طارمی امیدوار است نیمفصل
خوبی را تجربه کند و به ردههای باالی جدول بازگردد.
این تیم در مرحله پلیآف با پاختاکور ازبکس��تان بازی
میکند .الغرافهایها از یک مربی ترک به نام بولنت بهره میبرند که
سابقه طوالنی کار در لیگ ستارگان را دارد .پیش از طارمی بازیکنانی
مثلمحمدرضاخلعتبری،فرهادمجیدیومسعودشجاعیپیراهناین
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قرعه آسان برای رئال مادرید و بارسلونا

بعدازظهر روز جمعه قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی «کوپا دل ری» برگزار شد و هشت تیم
حاضر در این رقابتها حریفانشان را شناختند .در مهمترین بازیها رئال مادرید به مصاف لگانس
میرودواسپانیولبرابربارسلوناقرارمیگیرد.سویاواتلتیکومادریددیگربازیاینمرحلهرابرگزار
میکنند .همچنین والنسیا به مصاف آالوس میرود .دیدارهای رفت سهشنبه و چهارشنبه هفته
جاری ( ۲۶و۲۷دی) برگزار میشود و بازیهای برگشت سوم و چهارم بهمن انجام میشود.

ورزش جهان

هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال

توقفاستقاللدرشبپیروزیپرسپولیس

آفتاب یزد -گروه ورزشی  :هفته نوزدهم رقابتهای لیگ
برت��ر فوتبال با برگزاری هش��ت دیدار در ش��هرهای مختلف
به پایان رس��ید .دیداره��ای این هفت��ه تحتتاثیر دربیهای
نصفجهان و تهران قرارگرفت .در اصفهان تیمهای س��پاهان
و ذوبآهن برگزارکننده دربی اصفهان بودند که سبزپوش��ان
برنده این دیدار حساس شدند .در تهران هم استقالل و سایپا
دربی کوچک پایتخت را برگزار کردند که این دیدار تماشایی
و جذاب که با رکوردشکنی حسینی دروازهبان استقالل همراه
بود به تساوی انجامید.

نصفجهان بودند .بازی با حمالت تیم ذوبآهن آغاز ش��د .در
دقیقه 11ش��اگردان امیر قلعهنویی روی یک ضدحمله و پاس
سیاوش یزدانی ،موفق شدند با ضربه سر میالد فخرالدینی به
گل بازی دس��ت یابند .در ادامه سپاهانیها برای اینکه
اولین ِ
بازی را به تس��اوی بکش��انند تالش زی��ادی کردند ،ولی توان
الزم برای این کار را نداش��تند تا نیمه اول به سود سبزپوشان
به پایان برس��د .در نیمهدوم تیم امیر قلعهنویی با سیس��تمی
تدافع��ی و برای حفظ نتیجه به میدان آمده بود و ش��اگردان
کرانچ��ار نی��ز توان ایج��اد موقعیتهای گلزنی نداش��تند .در
دقیقه  88ذوبآهن روی یک ضدحمله و اشتباه مسلم پورقاز
توس��ط تبریزی در محوطه جریمه تک به تک ش��دند و این
بازیکن هم با یک ضربه بغل پا با پای چپ گل دوم بازی را به
ثمر رس��اند .در دقیقه  90+3در شرایطی که سپاهان امیدی
ب��رای تغییر نتیجه و گرفتن امتیاز از این مس��ابقه نداش��ت،
ساس��ان انصاری روی خطای حمدین��ژاد صاحب یک ضربه
پنالتی ش��د و موفق ش��د گل هفتم خ��ود را در لیگ هفدهم
به ثمر برس��اند .گلی که برای جبران نتیجه شکست در دربی
کافی نب��ود .ذوبآهن با این پیروزی ب��ه رتبه چهارم جدول
صعود کرد.

پیکان صفر -سپیدرود صفر

در ورزش��گاه ش��هدای قدس ،پیکان به دیدار سپیدرود رشت
رفت .مجید جاللی برای عبور از هفتمین بازی بدون پیروزی
خود چشم به پیروزی مقابل سپیدرود داشت و بر این اساس با
توجه به شرایط حریف توانست بیشتر دقایق بازی را در دست
بگیرد ،اما دفاع چندالیه سرخپوش��ان و اس��تراتژی آنها روی
ضدحمالت باعث ش��د تا سرمربی پیکان از دستیابی به هدف
خ��ود در نیمه اول دور ش��ود و باز هم در ف��از تهاجمی ناکام
بمانند .س��پیدرود که بعد از شکس��ت خانگی مقابل گسترش
ف��والد امیدوار به جبران آن در اس��تادیوم ش��هدای قدس و
مقابل پیکان بود بهخوبی توانس��ت ضع��ف حریف را در قلب
دفاعی نش��انه بگیرد و چند بار فرصت مناسبی ایجاد کرد که
با پوش��ش مناسب رحمان احمدی درون دروازه از رسیدن به
گل ناکام ماندند .در نهایت نیمهاول این دیدار با تساوی بدون
گل خاتم��ه یافت و باید دی��د در  ۴۵دقیقه دوم چه نتیجهای
ثبت خواهد ش��د .در نیمه دوم ،اما پیکانیها بهتر از سپیدرود
بودند و به مراتب حمالت و موقعیتهای بیش��تری نسبت به
حریف خود داش��تند و این تیم سپیدرود بود که بیشتر چشم
به ضدحمالت داش��ت .در نهایت تالش دو تیم برای رسیدن
به گل ثمر نداش��ت و بازی دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل
به پایان رسید.
نفت تهران دو -تراکتورسازی صفر

در ورزش��گاه تخت��ی ته��ران نف��ت رودرروی تراکتورس��ازی
قرارگرف��ت .در نیم��هاول این مس��ابقه بهخص��وص در دقایق
ابتدایی شاگردان یحیی گلمحمدی برتری محسوسی نسبت
به میهمان خود داش��تند و روی دو موقعیت بسیار خوبی که
نصیبش��ان شد میتوانس��تند به گل هم برسند ،ولی بیدقتی
مهاجمان و البته زمین ناهموار ورزش��گاه تختی تهران اجازه
این کار را به آنها نداد و یکی ،دو موقعیت را هم شهاب عادلی
بهخوبی دفع کرد تا نفت تهران در دقایق پایانی نیمهاول رفته
رفته ش��رایط بهتری پیدا کند و صاحب توپ و میدان ش��ود.
ش��اگردان افاضلی که در دقایق پایانی پیش کش��یده بودند،
میتوانستند روی یکی ،دو موقعیت به گل هم برسند که البته
خطرهای آنها مانند تراکتورسازی جدی نبود تا داور مسابقه با
تساوی بدون گل در سوت خود به نشانه پایان نیمهاول بدمد.
در نیمه دوم با سیستم تدافعی که توسط هومن افاضلی بهکار
گرفته شده بود ،ش��اگردان یحیی گلمحمدی بیشتر صاحب
توپ و می��دان بودند ،ولی بهدلیل تراک��م دفاعی تیم میزبان
نمیتوانس��تند موقعیتهای مناس��بی ایجاد کنند و ارسال از
جناحی��ن برنامه آنها برای رس��یدن به گل بود ک��ه البته راه
ب��ه جایی نبرد و نفتیها که روی ضدحمالت س��ریع نش��ان
میدادند با ورود آل کثیر خطرناکتر هم شدند .در دقیقه  80روی
یک ضدحمله و روی پاس فش��نگچی برای عیسی آلکثیر که
با اشتباه فرزین گروسیان همراه شد با یک بغل پای ساده گل
اول بازی به ثمر رسید .در دقیقه  87ارسال فرید محمدیزاده
ب��ه داخل محوطه جریمه تراکتورس��ازی باز هم با اش��تباه و
خروج نامناسب گروس��یان همراه شد تا آلکثیر با یک ضربه
سر و گذراندن توپ از باالی سر مدافع و گلر تراکتورسازی گل
دوم بازی و خودش را به ثمر برساند.
استقالل خوزستان یک  -پدیده صفر

در ورزش��گاه غدیر اهواز اس��تقالل خوزس��تان میزبان پدیده
مشهد بود .شاگردان مهاجری شروع خوبی در ابتدای مسابقه
داشتند و با دو پاس و سانتر خلعتبری ایجاد موقعیت کردند،
ولی در ادامه توپ بیش��تر در میانه زمین گردش داش��ت و به

استقالل یک -سایپا یک

غیر از یک ش��وت خطرناک محمد قاضی ،در دقیقه  40خطر
دیگری دروازه اس��تقالل خوزس��تان را تهدید نکرد ،اما در آن
طرف آبیهای خوزس��تان روی ش��وت از راه دور و ارس��ال از
جناح چپ زمین به تیرک دوم ،برنامه داشتند که با یک ضربه
آزاد روی این تاکتیک نتیجه گرفتند و س��انتر انصاری و ضربه
س��ر کولیبالی را نامداری در دقیق��ه  42تبدیل به گل کرد؛
استقالل خوزس��تان با نمایش بهتر در دقایق پایانی نیمهاول
توانست با حفظ برتری یک بر صفر به رختکن برود .پدیده که
نمیخواس��ت بازنده این بازی باشد ،نیمهدوم را هجومی آغاز
کرد و روی س��رعت نفرات خود از جمله خلعتبری ،عباسیان
و فاضلی برنامه داش��ت ت��ا صاحب موقعیت ش��ود که با این
روش حم�لات خطرناکی هم ترتی��ب دادند ،ولی بیدقتی در
بهرهگیری از توپها و البته ایجاد موقعیت مناسب گلزنی برای
مهاجمان موجب ش��د تا این تیم در امر گلزنی ناکام باشد؛ با
وجود اینکه اس��تقالل خوزستان از حریفش پیش بود ،ویسی
تغییرات هجومی در ترکیبش داش��ت و با س��ه مهاجم حمله
میکرد ت��ا از جلو زمین با پرسکردن نتیج��ه بگیرد که این
تاکتیک برای آنها کارس��از بود و موفق شدند با حفظ یک گل
به پیروزی خانگی برسند.
گسترش فوالد تبریز یک  -فوالد خوزستان یک

تقابل ش��اگردان فیروز کریمی و پورموسوی برنده نداشت و با
تس��اوی یک بر یک به اتمام رسید .شاگردان فیروز کریمی در
دقایق ابتدایی مسابقه صاحب توپ و میدان بودند ،ولی برنامه
اصل��ی این تیم به غیر از یک صحنه که زنیدپور یک ارس��ال
انجام داد ،روی ش��وتهای از راه دور و پش��ت محوطه بود تا
ب��ه این روش بتوانند گلزنی کنند ک��ه هیچ یک از آنها راه به
جایی نبرد .فوالدیها پس از دقیقه  22که با س��انتر مبعلی و
ضربه سر بیتسعید به گل رسیدند تا پیش از رفتن به رختکن
نمای��ش بهتری با گ��ردش توپ در میانه زمین از گس��ترش
داش��تند و برتری خود را حفظ کردند تا تیم تبریزی با ایجاد
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تنها یک موقعیت دیگر نیمه را تمام کند .با ش��روع نیمهدوم
ای��ن تیم ،تبریزی بود که بهدنبال جبران گل خورده حمالتی
را روی دروازه حریف تدارک دید .در دقیقه  57پیمان بابایی با
فرار از بین مدافعان میانی فوالد با شوت محکم به کنج دروازه
و زیر طاق فوالد گل تساوی را به زیبایی برای گسترش فوالد
بهثمر رساند .در نهایت این دیدار با تساوی به پایان رسید.
سیاهجامگان صفر  -پرسپولیس یک

پرسپولیس موفق شد روی یک فرصتطلبی در دقیقه پایانی
بازی س��ه امتیاز ش��یرین را به ن��ام خود کن��د .برانکو بدون
هافبکهای بازیس��ازش ،همچنین غیبت شجاع خلیلزاده با
تغییراتی نس��بت به بازیهای گذش��ته تیمش را روانه زمین
کرد که این مس��ئله باعث شد آنها علیرغم ایجاد فرصتهای
مناسب در مالکیت میانه زمین با مشکل مواجه شوند و نتوانند
مثل گذش��ته مالکیت توپ را در اختیار داشته باشند .در این
میان ،اما ص��ادق محرمی که بعد از مدتها غیبت در ترکیب
اصلی حاضر ش��ده بود از ضعف س��یاهجامگان در سمت چپ
دفاعیاش با جدایی رضا ش��ربتی س��ود برد و بارها توانس��ت
تیمش را با حرکات س��رعتی و تکنیکی به فرصت گل برساند.
با این حال فرصتهای مناسبی که علیپور ،منشا و احمدزاده
بهدس��ت آورده بودن��د یکی پس از دیگری از دس��ت رفت تا
سفیدپوشان برای دس��تیابی به گل به مشکل بخورند و نیمه
اول را دس��ت خالی راهی رختکن شوند .در نیمه دوم باز هم
پرس��پولیس تیم برتر میدان ب��ود .در دقیقه  90روی حرکت
فوقالعاده س��یامک نعمتی و در نهایت ارس��ال وحید امیری،
علی علیپور دروازه خالی را گش��ود تا پرس��پولیس به بهترین
ش��کل به برتری در این بازی برسد .پرسپولیس با این برد به
امتیاز 4رسید تا همچنان به تنهایی درصدر باقی بماند.
سپاهان یک -ذوبآهن دو

در ورزشگاه نقشجهان سپاهان و ذوبآهن برگزارکننده دربی

حسینی با ثبت رکورد  ۸۷۴دقیقه جاودانه شد

دروازهب�ان تی�م فوتب�ال اس�تقالل با بس�ته نگهداش�تن
دروازه خ�ود به مدت  ۸۷۴دقیقه رک�ورددار تاریخ فوتبال
ایران شد.
بهگزارش تس�نیم ،دروازه سید حسین حسینی ،دروازهبان
تیم فوتبال استقالل سرانجام پس از  874دقیقه ،در دقیقه
 85دیدار مقابل س�ایپا باز شد .به این ترتیب سید حسین
حس�ینی با رک�ورد 874دقیقه ،رکورددار بیش�ترین زمان
کلین شیت در بین دروازهبانان تاریخ فوتبال ایران شد.
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در ورزشگاه آزادی تیمهای استقالل و سایپا برگزارکننده دربی
کوچک پایتخت بودند .سایپا در نیمه اول به جز شوت قلیزاده
موقعیت خطرناک زیادی نداش��ت .با این حال استقالل بازی
هجومیتری را به نمایش گذاشت .در دقیقه  ۲۳فرشید باقری
توپی را داخل محوطه سایپا ارسال کرد که داریوش شجاعیان
ضربه س��ری را به س��مت دروازه نارنجیپوشان زد .دروازهبان
س��ایپا این توپ را مهار کرد ،ولی در برگشت شجاعیان آن را
به گل تبدیل کرد .ش��اگردان علی دایی بعد از دریافت گل و
در دقایق پایانی حمالتی را برای جبران نتیجه انجام دادند که
ای��ن حمالت بینتیجه بود و بازی ب��ا همان یک گل در نیمه
اول تمام شد .شروع نیمه دوم تحتتاثیر شکستهشدن رکورد
گل نخوردن توس��ط سیدحسین حس��ینی ،دروازهبان جوان
اس��تقالل آغاز ش��د و این بازیکن در دقایقی که توانست این
رکورد را بش��کند مصدوم بود .در دقیق��ه  ۵۲یک ضربه خطا
پش��ت محوطه جریمه برای س��ایپا اعالم شد که این ضربه را
مه��دی ترابی به تی��ر عمودی دروازه زد و در برگش��ت ،توپ
بهصورت حس��ینی خورد و باعث خونریزی بینی وی و توقف
چند دقیقهای بازی شد .در این فاصله او توانست رکورد کلین
ش��یت تاریخ فوتبال ایران را به خود اختصاص دهد .سایپا که
تی��م برتر نیمه دوم بود دو بار توپ را به تیر دروازه اس��تقالل
کوبید ،اما نتوانس��ت دروازه این تیم را باز کند .در پنج دقیقه
پایانی شاگردان علی دایی بازی مستقیم را در دستورکار قرار
دادن��د و تالش زیادی کردند ت��ا بتوانند گل خورده را جبران
کنن��د .در دقیقه  ۸۵این دیدار یک ضربه کرنر نصیب س��ایپا
شد که مهدی ترابی این توپ را روی دروازه ارسال کرد و رضا
اسدی با ضربه س��ر دروازه استقالل و سیدحسین حسینی را
باز کرد .اس��تقالل در ثانیههای پایانی وقتهای اضافه توسط
علی قربانی صاحب یک موقعیت طالیی ش��د که این بازیکن
در حالی که با دروازهبان تکبهتک بود توپ را به بیرون زد تا
بازی با تساوی به پایان برسد.
صنعت نفت آبادان یک – پارسجنوبی جم یک

در ورزش��گاه تخت��ی آب��ادان نفت میزب��ان پارسجنوبی جم
ب��ود .دوتیم صنعت نفت و پارسجنوبی جم که برای کس��ب
س��ه امتیاز از این دیدار پا به میدان گذاشته بودند در نهایت
با تس��اوی یک بر یک به کار خود خاتمه دادند .در دقیقه 15
ارس��ال علی دش��تی به محوطه جریمه صنعت نفت در چند
رفت و برگش��ت به پورامینی رسید و او نیز سیف الهی را در
موقعیت خوبی قرار داد که این بازیکن با یک بغل پای س��اده
دروازه صنع��ت نفت را باز ک��رد .در دقیقه 87حمالت پیاپی
صنعت نفتیها که بارها تا مرز فروریختن دروازه تیم میهمان
پی��ش رفتند در نهایت با موفقیت همراه ش��د و در حالی که
تنها س��ه دقیقه تا پایان بازی باقی مانده بود آگوس��تو س��زار
موفق ش��د دروازه پارسجنوبی را باز کند تا بازی با تس��اوی
به پایان برسد.

صادقزاده پهلوان ایران شد

جابر ص��ادقزاده با پیروزی بر احمد میرزاپور،
پهلوان س��ال  96ایران ن��ام گرفت .بهگزارش
ایس��نا ،رقابتهای کش��تی پهلوانی قهرمانی
کشور با حضور مسعود سلطانیفر وزیر ورزش
و جوانان ،رس��ول خ��ادم رئیس فدراس��یون
کش��تی ،علیرضا حیدری رئیس فدراس��یون
جهانی کش��تی پهلوانی و جمعی از قهرمانان
و پهلوان��ان ای��ران نظی��ر ابراهیم ج��وادی و
محمدرض��ا توپچی برگزار ش��د که در نهایت
جابر صادقزاده ب��ا پیروزی بر احمد میرزاپور
در فینال سنگینوزن بهعنوان پهلوان سال 96
ایران انتخاب شد .در این مبارزه صادقزاده در
حال��ی که از حریفش عقب بود ،با به روی پل
بردن حریفش به برتری با ضربه فنی رس��ید.
سال گذشته نیز این دوکش��تیگیر به دیدار
پایانی رس��یده بودند که صادقزاده در س��ال
قبل هم بازوبند پهلوانی را بر بازو بسته بود.

شیخی در تیم والیبال شارلوا

همسر کاوه رضایی ستاره ایرانی باشگاه شارلوا،
در آس��تانه امضای قرارداد با تیم والیبال این
باش��گاه بلژیکی قرار دارد .بهگزارش باش��گاه
خبرن��گاران ،بنابر اعالم یک س��ایت بلژیکی،
فرنوش شیخی ،همس��ر کاوه رضایی ،مهاجم
ایرانی تیم فوتبال ش��ارلوا چند وقتی اس��ت
که با تیم والیبال زنان ش��ارلوا تمرین میکند
و توانس��ته نظر مساعد مس��ئوالن این تیم را
به خود جلب کن��د ،بهطوری که آنها تصمیم
دارند برای تقویت تیمش��ان این بانوی ایرانی
را به خدمت بگیرند .مربی تیم ش��ارلوا درباره
حضور ش��یخی در این تیم گفت :او در سطح
بازیکنان بلژیکی بازی میکند .حضور شیخی
هی��چ هزینهای برای ما ن��دارد .او چندین ماه
اس��ت که بازی نک��رده و باید خ��ود را آماده
کند .الزم اس��ت کارهای اداری انجام ش��ود و
اس��ناد مورد نیاز برای ق��رارداد با این بازیکن
تهیه شود .ما باید این موضوع را با فدراسیون
در میان بگذاریم و مسائل را حل و فصل کنیم.
گفتنی اس��ت ،فرنوش شیخی از سال 2009
تاکنون عضو تیم ملی والیبال ایران بوده و در
بازیهای قهرمانی آسیا  2017نیز در ترکیب
ایران حضور داشت و عنوان بهترین دفاع وسط
این رقابتها را بهدس��ت آورد .بانک س��رمایه
آخرین باشگاه شیخی بوده است.

التزیوبهدنبالجذبجهانبخش
روزنام��ه گازتا اس��پورت ایتالیا خب��ر داد که
باش��گاه التزیو عالوه بر مهاج��م ایرانی روبین
کازان ،بهدنبال هافبک ایرانی آلکمار هلند نیز
اس��ت .بهگزارش ایلنا ،به نقل از روزنامه گازتا
اسپورت ایتالیا ،نام سردار آزمون در ارتباط با
باشگاه التزیو غیرقابل لغو است ،اما نمایشنامه
او ب��ا این باش��گاه ب��اارزش اس��ت .اکنون نام
علیرضا جهانبخش ،دیگر بازیکن ایرانی عضو
باش��گاه آلکمار هلند روی میز باش��گاه التزیو
قرارگرفته اس��ت .س��تارهای دیگر از تیم ملی
ای��ران که میتواند در مس��ابقات جام جهانی
 2018روس��یه خوش بدرخشد و در تابستان
پیشرو فرصت خوب برای ترانسفر پیدا کند.
جهانبخ��ش و آزمون از همه چیز که بگذریم
آنها دوستان بسیار نزدیکی هستند.

