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بیرانوند اموال باشگاه نفت را توقیف کرد
وکیل دروازهبان ملیپوش تیم پرسپولیس با حکم قضایی به محل تمرین تیم نفت رفت تا اموال این باشگاه را توقیف کند .به گزارش فارس ،پس از پیگیریهای علیرضا بیرانوند و وکیلش بابت طلب این
بازیکن از باشگاه نفت تهران در نهایت حکم توقیف اموال باشگاه نفت صادر شد و وکیل این دروازهبان ملیپوش همراه با حکم و مأمور انتظامی در محل زمین تمرین تیم نفت در تهرانسر حضور پیدا
کرد .وکیل بیرانوند یک دستگاه نیسان هم با خود به ورزشگاه نفت برد تا بخشی از اموال این باشگاه را طبق قانون توقیف کند.

صخره ای که به قله پرافتخارترین ها رسید

سانتر از همه جا
واکاوی چرایی لغو دیدار تیم ملی ایران و سوریه

پاسخ استقالل و پرسپولیس به کیروش :بازیکنان را نمیدهیم!
درخواست کی روش برای داشتن بازیکنان لیگ برتری در هنگام بازی های
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با درخواست منفی باشگاه
های استقالل و پرسپولیس همراه شد.
به گزارش ایسنا ،روز شنبه فدراسیون فوتبال از لغو دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران با سوریه و به تعویق افتادن بازی با ازبکستان خبر داد .این اتفاقات بعد از جلسه
کی روش با تاج و سرمربی استقالل رخ داد تا به نوعی باشگاهها پاسخ درخواست
کیروش برای در اختیار گذاشتن بازیکنان باشگاهی را زودتر از موعد مقرر بدهند.
پیش از این اتفاقات ،کیروش بازیکنان باشگاهی را از نظر بدنی فاقد شرایط
مساعد برای حضور در جام جهانی و تقابل با بازیکنان اسپانیا ،پرتغال و مراکش
دانسته بود .او برای جبران این ضعف از مسئوالن فوتبال ایران و دولت که متولی
اصلی استقالل و پرسپولیس است ،خواسته بود درباره این مشکل تصمیم گیری
کنند و حداقل  40روز زودتر بازیکنان باشگاهی را در اختیار او بگذارند.
این درخواست کیروش با واکنش علنی برانکو ایوانکوویچ و امیر قلعه نویی همراه
شد و عمال آنها پاسخ منفی به سرمربی تیم ملی دادند .شفر هم برای تصمیمگیری
درباره این موضوع به دیدار کیروش رفت.
کی روش هم در مطالبی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر
کرده بود به عذرخواهی کنایه آمیز از فوتبال ایران از جمله بازیکنان و هواداران
پرداخت و به این جمالت که بازیکنان ایرانی در سطح بازی رئال مادرید و یوونتوس
هستند و نیازی به آمادهسازی بیشتر ندارند ،اکتفا کرد تا بار دیگر نارضایتی خود
را اعالم کند.
در نهایت دیدار او با رئیس فدراسیون فوتبال و پاسخ منفی تاج به درخواست
کی روش پایان دهنده این غائله بود و بازی ایران و سوریه به خاطر نبود بازیکنان
لیگ برتری از جمله بازیکنان استقالل و پرسپولیس لغو شد تا تیمهای آسیایی
بتوانند با قدرت در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته
باشند.
برغم مصاحبه انتقادی کی روش در روزهای گذشته ،او هنوز اظهارنظر دیگری
نداشته اما بدون شک در آینده به همکاری نکردن باشگاهها با تیم ملی و ناقص بودن
پروسه آمادهسازی تیم ملی از جمله بازیکنان لیگبرتری اشاره خواهد کرد.

اقدام عجیب مسئوالن نفتی
در قبال دختران بسکتبالیست پای پلکان هواپیما
در حالی که تیم بسکتبال نفت آبادان برای اعزام به اردن در حال سوار شدن
به هواپیما بود از سفر این تیم توسط مسئوالن نفت جلوگیری شد اما سپس
برای آنها بلیت دیگری تهیه شده تا راهی مسابقات شوند.
به گزارش ایسنا ،تیم بسکتبال نفت آبادان یکی از نمایندههای بسکتبال بانوان ایران در
رقابتهای غربآسیا است که قرار بود راهی اردن شود اما در آستانه پرواز به دلیل مخالفت
مسئوالن نفت به این سفر نرفتند .این اتفاق عجیب در شرایطی افتاد که نفت قهرمان
ایران بوده و در روزهای گذشته نیز برای اعزام به غرب آسیا تمریناتش را دنبال میکرده
اما صحبتهایی مبنی بر مشکالت مالی در مسیر آنها وجود داشت.
با این حال گفته شده که دوباره برای دختران بسکتبال نفت بلیت تهیه شده و این تیم
به عنوان یکی از نمایندههای بسکتبال ایران عازم اردن خواهد شد.
کوشا سپهر سبالن دیگر نماینده ایران در رقابتهای غربآسیا است که به اردن رفته
است.
آگهی دعوت سهامداران شرکت مرغ واروک (سهامی خاص)ثبت شده به
شماره  ۴۹۰و شناسه ملی  ۱۰۶۱۰۰۳۱۹۶۵جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
(نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده نوبت دوم که در ساعت  ۱۵مورخ  ۱۳۹۷/۰۲/۰۱به آدرس سنندج ابتدای
شهرک سعدی ساختمان اداری مالی شرکت مرغ واروک کد پستی ۶۶۱۷۹۳۹۱۳۷
تلفن  ۳۳۶۶۹۴۰۲تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :
_۱انتخاب اعضای هیات مدیره
_۲انتخاببازرسین
_۳انتخابروزنامهکثیراالنتشار
_۴تصویب تراز و حساب سود و زیان منتهی به سالهای  ۹۴و ۹۵
هیئت مدیره شرکت مرغ واروک

بهترین مدافع لیگ ،سلطان دفاع از عنوان قهرمانی

پرسپولیس با غلبه بر پدیده مشهد تکلیف قهرمانی
لیگ برتر هفدهم را مشخص کرد و برای دومین سال
متوالی قهرمان رقابت های لیگ برتر ایران شد.
به گزارش وب سایت نود ،پرسپولیس به عنوان دومین تیم
تاریخ لیگ برتر لقب گرفت که از عنوان قهرمانی خود دفاع
کرد؛ پیش از این سپاهان اصفهان در دوره های نهم ،دهم و
یازدهم برای سه سال متوالی قهرمان این رقابتها شد .اما در
تاریخ رقابت های فوتبال باشگاهی در ایران ،پرسپولیس از نظر
دفاع از عنوان قهرمانی رکورددار شناخته می شود .سرخپوشان
پایتخت با  ۳بار دفاع از عنوان قهرمانی باالتر از سایر تیمها قرار
داشته و از این نظر رکورددار شناخته می شوند.
اولین بار این اتفاق در سال  ۱۳۷۵رخ داد؛ استانکو سرمربی
پرسپولیس پس از کسب قهرمانی در سال  ،۱۳۷۴در فصل
بعد هم هدایت سرخپوشان را بر عهده داشت و با ارائه
بازی های زیبا و کسب نتایج درخشان ،تیمش را بار دیگر به
عنوان قهرمانی رساند تا اولین مربی تاریخ باشگاه پرسپولیس
شناخته شود که از عنوان قهرمانی سرخپوشان دفاع می کند.
علی پروین هم دفاع از عنوان قهرمانی را همراه با پرسپولیس
تجربه کرد؛ او در سال های  ۱۳۷۷و  ۱۳۷۸توانست
پرسپولیس را به عنوان قهرمانی جام آزادگان برساند و برای

دومین بار در تاریخ این باشگاه ،این تیم از عنوان قهرمانی خود
در لیگ دفاع کرد.
و در فصل جاری برانکو ایوانکوویچ تیم فوق العاده
هماهنگ و منسجمی را روانه مسابقات لیگ برتر کرده و
بدون آنکه تیمی را رقیب جدی خود ببیند ،پرسپولیس را
قهرمان لیگ برتر هفدهم کرد و عنوان قهرمانی را در این
باشگاه حفظ کرد.
اما قهرمانی پرسپولیس یک دستاورد شخصی هم برای
یکی از مدافعان این تیم داشت؛ سیدجالل حسینی مدافع
ملی پوش پرسپولیس ششمین قهرمانی خود در رقابت های
لیگ برتر ایران را جشن گرفت .سیدجالل حسینی تنها
بازیکنی است که دفاع از عنوان قهرمانی را در سه سال و
در دو باشگاه مختلف تجربه کرده است .حاال دیگر سیدجالل
حسینی که تا این عنوان را به طور مشترک با محرم نویدکیا
در اختیار داشت ،به تنهایی عنوان پرافتخارترین بازیکن تاریخ
لیگ برتر را به دست آورده و باالتر از بازیکنانی چون محرم
نویدکیا ( ۵قهرمانی) ،حسین پاپی ،مهدی رحمتی ،هاشم
بیگ زاده و رحمان احمدی ( ۴قهرمانی) ،قرار گرفته است.
سیدجالل حسینی اولین بازی در لیگ برتر را با پیراهن
ملوان انزلی انجام داد ،و سپس به سایپا پیوست .در ششمین

جالل حسینی با قهرمانی پرسپولیس هم این تیم را به دومین
قهرمانیاش رساند و هم خودش به پرافتخارترین بازیکن لیگ
تبدیل شد.
به گزارش وبسایت نود ،زالتان در آخرین مصاحبهاش در مورد
حضور در لیگ آمریکا گفته بود به جای تبریک و خوشآمد گفتن
به من به خاطر ورود به  MLSباید به  MLSبخاطر ورود من
تبریک گفت .این کار را در قبال یک انتقال به پرسپولیس هم باید
انجام داد .روزی که مدیران پرسپولیس با وجود نظر مخالف بعضی
اعضای کادرفنی ،جالل حسینی را به پرسپولیس برگرداندند بهترین
تصمیم دوران مدیریتیشان را گرفتند .گذر زمان نشان داد که خرید
سیدجالل را باید به پرسپولیس تبریک گفت .بازیکنی که اگر سه
فصل گذشته هم در پرسپولیس حضور داشت  ،روز شنبه شاگردان
برانکو هتتریک قهرمانی را جشن میگرفتند نه دبل کردن را .با
این قهرمانی حاال جالل حسینی با  ۶قهرمانی پرافتخارترین بازیکن
لیگ برتر شد و محرم نویدکیا را جا گذاشت .جالل حسینی برخالف
نویدکیا فقط در بخشی از بازیهای قهرمانی تیمش حضور نداشته
است و معمار آن از صفر تا صد بوده است.نگاهی به آمار ثبتشده
جالل حسینی در طول لیگ برتر نکات جالبی دارد .کارنامه او دو روی
یک سکه است .یک روی عالی و یک روی بسیار بد .بر اساس آمار
متریکا ،عملکرد جالل حسینی در کارهای هجومی نزدیک صفر است.
تنها  ۷شوت در  ۲۷هفته که هیچکدام داخل چارچوب نبوده ۳ ،پاس
کلیدی ،صفر گل و صفر پاس گل .در کارهای تکنیکی هم مثل اکثر
مدافعان میانی انتظار زیادی نمیشود از او داشت ۰،۱ .دریبل موفق
در هر بازی میزان انتظار از او را به خوبی نشان میدهد .این آمار اما با
رفتن به بخش عملکرد دفاعی متحول میشود .میانگین  ۷،۲عملکرد
دفاعی و  ۲،۷نبرد هوایی موفق در هر بازی .البته در کنار آمار بسیار
خوب حسینی در این بخش ،بازی او یک نکته مثبت دیگر هم دارد.
شاید در همین پرسپولیس بعضی از مدافعان آماری نزدیک جالل
حسینی یا حتی بهتر از او ثبت کنند اما نکته اصلی بازی کاپیتان
قرمزها کمریسک بودن آن است .میانگین ارتکاب به خطای کاپیتان
پرسپولیس فقط  ۰،۴خطا در هر بازی است! او از نظر خطا کردن
دقیقا آخرین بازیکن پرسپولیس یعنی نفر هجدهم است و این مساله
با توجه به پست او آماری عجیب محسوب میشود .برای مقایسه
میتوان گفت که میانگین خطای شجاع خلیلزاده در هر بازی ۱،۹
خطاست و محمد انصاری به عنوان کمخطاترین بازیکن پرسپولیس
بعد از حسینی  ۰،۹خطا در هر بازی را به نام خودش ثبت کرده است.
روزبه چشمی میانگین  ۲خطا و پژمان منتظری  ۱،۱خطا در هر بازی
داشتهاند و آمار جالل حسینی تقریبا منحصر به فرد است و همین آمار
او را به یکی از کمریسکترین مدافعان لیگ برتر تبدیل کرده است.
این آمار نشان میدهد که برای مدافع خوب بودن نه نیاز به گلزدن
و پاسگل دادن هست و نه حرکات نمایشی .برای مدافع خوب بودن
حتی زیاد بودن عملکرد دفاعی هم مالک نیست برای مدافع خوب
بودن باید کامل و کمریسک بود .باید جالل حسینی بود.

هشدار دوباره نناد اللوویچ به دخالت سیاست در ورزش

نناد اللوویچ ،رییس اتحادیه جهانی کشتی و عضو کمیت ه اجرایی  IOCاعالم
کرد که کشتی به بازیهای جوانمردانه و آزاد ورزشی پایبند است .او همچنین
هشدار داد که اجازه نمیدهیم مشکالت سیاسی به زمین مسابقه ورود پیدا
کند.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از سایت اتحادیه جهانی کشتی ،نناد اللوویچ ،رئیس این
اتحادیه در حاشیه جام جهانی کشتی آزاد تاکید کرد که کشتی به بازیهای جوانمردانه
و آزاد پایبند است.
اللوویچ در این باره اظهار کرد :مانند بسیاری از فدراسیونها ما با مشکل دخالت
سیاست در مسابقات در برخی از کشورها مواجه هستیم .در کشتی این مشکل در میان
اعضای ما به وضوح دیده میشود .ما دیگر نمی توانیم اجازه دهیم که مشکالت سیاسی
به زمین مسابقه ورود پیدا کند .ما باید با تمام وجود با هر چیزی که مانع از اتحاد در

آگهی مناقصه

ل حاضر در شهر آیوای آمریکا به سر میبرد
ورزش ما میشود ،بجنگیم .اللوویچ در حا 
و شاهد مسابقات جام جهانی کشتی آزاد مردان است .هشت کشور در این مسابقات
حضور دارند .او در ادام ه صحبتهای خود ،افزود :اگر هر مشکل سیاسی در زمین مسابقه
نمود پیدا کند و ما واکنش نشان ندهیم ،همه ورزش به خطر می افتد .همه ملتها و
همه ورزشهایی که عضو خانواد ه المپیک هستند باید به منشور المپیک و ذات ورزش
احترام بگذارند .ما نمی گذاریم که به هیچ کدام از ملتهای عضو اتحادیه بی احترامی
ل بازبینی تمامی
شود IOC .نیز همین کار را میکند .اتحادیه جهانی کشتی در حا 
شهرهای میزبان مسابقات و فدراسیونهای کشتی است تا مطمئن شود که هیچ کدام
از آنها مشکالت سیاسی که باعث شود مسابقات جوانمردانه و آزاد برگزار نشوند ،نداشته
باشد .همچنین اگر کشوری از ورود ورزشکاران دیگر کشورها به مسابقات جلوگیری کند
نمیتواند در آینده میزبانی بگیرد.
مدیرفنی باشگاه ناپولی در ورزشگاه آفاس حضور یافت

تنها یک امضا تا کوچ جهانبخش به سری A

شرکتهای خدماتی بیمه ای

احتراما،با توجه به اینکه ش�رکت سیمان یاس�وج در نظر دارد کلیه خدمات بیمه ای
خ�ود را نزد یک ش�رکت بیمه گر متمرکز نماید .لذا از کلیه ش�رکت های بیمه ای
واجد شرایط دعوت بعمل می آید.
تاریخ اخذ اسناد مناقصه ۹۷/۱/۲۰:لغایت۹۷/۱/۲۸در ساعات اداری  ۷:۳۰الی۱۴:۳۰
تاریخ تحویل پیشنهادها ۹۷/۱/۲۹:لغایت ۹۷/۲/۳درساعات اداری ۷:۳۰الی۱۴:۳۰
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دوره لیگ برتر اولین قهرمانی را همراه با نارنجی پوشان جشن
گرفت؛ حسینی پس از جدایی از سایپا ،به تیم سپاهان اصفهان
پیوست و عضوی از تیم تاریخ ساز سپاهان بود که سال های
طالیی را برای این باشگاه رقم زد .کسب سه عنوان قهرمانی
به طور متوالی اوج درخشش زردپوشان اصفهانی بود که
سیدجالل حسینی هم در این سه سال از مهره های اصلی و
کلیدی سپاهان به حساب می آمد .و سرانجام در دومین مقطع
حضورش در پرسپولیس ،در دو فصل اخیر موفق به کسب دو
عنوان قهرمانی زیر نظر برانکو ایوانکوویچ شد.
نکته ای که باید به آن توجه داشت ،کیفیت برتر و باالتر
قهرمانی های پرسپولیس نسبت به دیگر تیم های قهرمان
در لیگ برتر ایران است .پرسپولیس در دو فصل اخیر نه تنها
قهرمانی را به دست آورد ،بلکه بسیاری از رکوردهای تاریخی،
باشگاهی و انفرادی را هم ارتقا بخشیده و یکی از بهترین
خطوط دفاعی تیم های باشگاهی در تاریخ این رقابتها در ایران
را رهبری می کرد.
سیدجالل درست مثل سنگ است؛ محکم و نفوذناپذیر و
البته بدون حاشیه و آرام .به نیکی مدافع ملی پوش و باتجربه
فوتبال کشورمان را صخره خطاب می کنند زیرا همواره
کابوس مهاجمان بوده و غیبتش در هر بازی آرزوی آنها.

راز بهترین بودن

شرکت سیمان یاسوج

جدال آلکمار با آیندهوون یک مهمان بسیار
سرشناس داشت که رسانه ها حضور او را در ورزشگاه
آفاس به آینده ستاره ایرانی مربوط دانستند.
به گزارش ورزش سه ،چند هفته ای هست موضوع عالقه
شدید باشگاه مطرح ناپولی ایتالیا به ستاره ایرانی  AZنقل
محافل فوتبالی و رسانه ای در هلند شده است تا جایی که
چندی پیش سایت  ADهلند از رد پیشنهاد  8میلیون
یورویی باشگاه ایتالیایی در اولین دور مذاکرات توسط سران
باشگاه آلکمار خبر داد.
علیرضا جهانبخش بعد از درخشش فوق العاده در
سومین فصل از حضور در جمع قرمزپوشان  AZدر حال
حاضر به عنوان بهترین بازیکن آلکمار و پدیده فوتبال هلند
مدام نامش بر سر زبان ها است تا جایی که با درخشش
این بازیکن آلکماری ها فاصله ای با ثبت پیروزی مقابل
آیندهوون صدرنشین رقابت ها و مدعی اول قهرمانی
نداشتند اما نمایش ناامیدکننده مدافعان این تیم در نیمه
دوم تالش های ستاره ایرانی و پاس گل های او را سوزاند
گرچه رسانه ها باالترین نمره را به جهانبخش دادند.
بنا به نوشته رسانه های هلندی از جمله فاکس اسپورت
جدال آلکمار و آیندهوون یک مهمان ویژه در جایگاه ویژه
آفاس استادیوم داشت که حضور او در روند مذاکرات میان
این باشگاه هلندی و مشتری ایتالیایی ستاره ایرانی حائز
اهمیت بود .کریستیانو جیونتلی مدیرفوتبالی باشگاه ناپولی
و مرد تعیین کننده نقل و انتقاالت باشگاه با حضور در شهر
آلکمار ضمن تماشای دوباره توانایی های فنی جهانبخش
بار دیگر مذاکرات برای خرید این بازیکن را با سران AZ
آغاز کرد.
گفته می شود در جدیدترین بسته پیشنهادی ناپولی
به طرف هلندی پرداخت مبلغ  12میلیون یورو عالوه بر
سه میلیون یورو پاداش در صورت درخشش جهانبخش
در فصل آینده قرار گرفته است که تا حدودی نظر مثبت
هلندی ها برای انتقال ستاره خود به ایتالیا را برآورده کرده

گرچه هنوز بر سر جزئیات این توافق اختالفاتی وجود دارد.
با شرایط موجود می توان گفت کوچ علیرضا جهانبخش
به سری  Aتنها یک امضا فاصله دارد چون سران ناپولی
به شدت عالقه خود به وینگر ایرانی آلکمار را نشان داده و
به عنوان جدی ترین مشتری در دو ماه گذشته مذاکرات
مفصلی با سران باشگاه هلندی انجام دادند به خصوص که
خبر می رسد کایخون ستاره اسپانیایی ناپولی و وینگر راست
تیم در سال های گذشته نیز تمایلی به تمدید قرارداد نشان
نداده و قصد بازگشت به کشورش را دارد تا جهانبخش به

عنوان جدی ترین آلترناتیو این بازیکن قلمداد شود.
در صورت نهایی شدن این انتقال که بسیار محتمل به
نظر می رسد علیرضا جهانبخش یک بار دیگر نام ایرانی ها
در سری  Aرا زنده خواهد کرد تا پس از سال ها دوباره
توجه فوتبالدوستان ایرانی به این لیگ جلب شود ،رقابت
هایی که از بین بازیکنان ایرانی علی سامره و رحمان رضایی
سابقه بازی در آن را دارند و تا چندی پیش نیز باشگاه التزیو
به شدت در پی خرید سردار آزمون و انتقال او به جمع
عقاب های شهر رم بود.

