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ماجراي مهدي طارمي گويا براي باشگاه پرسپوليس 
و ه��واداران اين تيم تمام ش��دني نيس��ت. با وجود 
محروميت مهاجم پرسپوليس از حضور در ميادين 
هواداران اين تيم اميدوار بودند پ��س از پايان دوره 
محروميت، او بتواند دوباره براي تيم برانكو به ميدان 
برود اما خبر رسيد طارمي با پيش��نهاد خوبي كه از 
باشگاه الغرافه قطر دارد، مي خواهد نيم فصل دوم را 

در ليگ ستارگان قطر به ميدان برود. 
خيلي ها تصور مي كردند به خاطر حواشي كه مهدي 
طارمي براي باشگاه پرسپوليس ايجاد كرد، او بدون 
قيد و شرط و هر گونه كه باشگاه بخواهد قراردادش 
را ب��ا پرسپوليس��ي ها تمدي��د مي كند ام��ا مهاجم 
بوش��هري پرس��پوليس كه دوباره همه مشكالتش 
برطرف ش��ده اعالم كرد مي خواهد از جمع سرخ ها 
جدا ش��ود. البته مديران باش��گاه پرسپوليس هنوز 
هي��چ كدام به طور رس��مي نس��بت به اين مس��اله 
واكنش نش��ان نداده اند ام��ا برانك��و ايوانكوويچ در 
مصاحبه هاي مختلف رس��ما اعالم كرده كه مهاجم 

تيمش با پيشنهاد خوبي از الغرافه قطر روبه رو است 
و قرار است از اين تيم جدا شود. 

مديران باشگاه پرس��پوليس كه از رفتارهاي طارمي 
بسيار ناراحت هستند براي تسكين ناراحتي هواداران 
تصميم داشتند قرارداد مهاجم خود را دو ساله تمديد 
كنند تا با توجه به اينكه اين باشگاه از نقل و انتقاالت 
زمستاني و تابس��تاني محروم است، مشكلي در خط 
حمله تيم خود نداشته باشند. به همين خاطر زماني 
كه باش��گاه الغرافه پيشنهاد رس��مي خودش را ارايه 
كرد، پرسپوليس��ي ها براي س��ودمندي بيشتر مبلغ 
800 هزار دالر را بابت رضايتنامه درخواست و اعالم 
كردند با كمتر از اين مبلغ حاضر نيستند رضايتنامه 
طارمي را بدهند. البته در مقابل پيشنهاد ديگري هم 
به مهاجم تيم شان دادند كه همان تمديد قرارداد دو 
س��اله بود. الغرافه در مرحله پل��ي آف ليگ قهرمانان 
آس��يا بايد به مصاف پاختاكور ازبكس��تان برود و به 
همين خاطر به ستاره ايراني نياز دارد. مهدي طارمي 
ثاب��ت كرده در آس��يا مي توان��د بس��يار موفق ظاهر 

شود و عملكرد او در فصل گذش��ته ليگ قهرمانان و 
همين طور تيم ملي ايران )انتخابي جام جهاني ۲0۱8 
روس��يه( توجه مديران الغرافه را به خود جلب كرده 

است. 
طارمي كه قص��د دارد بعد از ج��ام جهاني به يكي از 
تيم ه��اي اروپايي برود پيش��نهاد امض��اي قرارداد 
دو س��اله را رد كرد تا از اين حيث ب��ا توجه به اينكه 
قراردادش در پايان فصل به اتمام مي رس��د مشكلي 
براي جدايي از جمع سرخ پوش��ان نداش��ته باش��د 
اما پيش��نهاد وسوس��ه كننده باش��گاه الغرافه او را 
مجاب كرده تا براي جداي��ي در نيم فصل با مديران 
باشگاه مذاكره كند. طبق پيش��نهاد رسمي باشگاه 
الغرافه اين باش��گاه حاضر است 535 هزار دالر بابت 
رضايتنامه طارمي به باش��گاه پرس��پوليس بدهد و 
حدود 400 هزار دالر هم به خود طارمي دس��تمزد 
پرداخت كند. البته امضاي قرارداد با باشگاه الغرافه 
براي مهاجم پرس��پوليس دردسرهايي هم دارد چرا 
كه باش��گاه عربي به خاط��ر پرداخت ح��دود 500 

هزار دالر به باشگاه پرس��پوليس مي خواهد قرارداد 
يك س��ال و نيمه با طارمي امضا كند تا از اين حيث 
منتفع ش��ود. طبق آخرين اخبار رس��يده از باشگاه 
پرس��پوليس وكيل مهدي طارمي روز گذش��ته به 
باش��گاه رفت و درباره آخرين تصميم��ات مديران 
باش��گاه در مورد جدايي طارمي به بح��ث و تبادل 
نظر بپردازد. با وج��ود اينكه باش��گاه قطري حاضر 
به پرداخت 500 هزار دالر ش��ده اما پرسپوليسي ها 
اع��الم كرده ان��د از 800 ه��زار دالري ك��ه در نظر 
گرفته اند كوتاه نمي آيند. حال باي��د ديد در نهايت 
آيا مهدي طارمي مي تواند رضايت مديران باشگاه را 

براي جدايي جلب كند يا خير. 
البته ناراحت��ي هواداران ه��م از ط��رف ديگر روي 
مهاجم بوشهري فشار رواني ايجاد كرد، به طوري كه 
حتي شنيده شده طارمي به نزديكانش اعالم كرده 
مي خواهد تا پايان فصل بماند و قيد باش��گاه الغرافه 
را بزند تا عالوه بر آقاي گلي در ليگ ايران، با خاطره 

خوش از جمع سرخ ها جدا شود. 

گزارش »اعتماد« از معماي حضور طارمي در پرسپوليس

پيشنهاد وسوسه كننده الغرافه

اس��امي تعداد انگش��ت ش��ماري از اف��راد در حافظه 
تاريخي ورزش دوس��تان كش��ورمان به ثبت رسيده 
كه پيش از آنكه ريزنمرات دوران حرفه اي ش��ان مورد 
توجه ع��ام و خاص ق��رار بگيرد، از اخ��الق، صداقت و 
مردمي بودن آنها ياد مي ش��ود. جادوگر زاده ش��ده در 
بطن فوتبالفارسي را بايد از همين دست افراد برشمرد. 
همو كه سال هاي سال ش��نا كردن برخالف جهت آب 
را به ماندن زير ي��وغ اين و آن ترجي��ح داده و نان را نه 
به نرخ روز، كه به نرخ منش و مرام خود خورده اس��ت. 
البته كه باور داريم در كنار همه نوستالژي هاي فانتزي 
كه از وي ب��ه يادها مان��ده، همين نواختن س��ازهاي 
ناكوك و كنايه هاي تند و تيز زبان سرخش، دليل برند 
ش��دن نام علي كريمي ش��ده و با همين استدالل و با 
همين عالقه قلبي اس��ت كه تمايلي نداريم با عينك 
بدبيني ب��ه نظ��اره دوران مربيگري و زب��ان مان الل 
سوخت ش��دن اين مهره دوست داش��تني فوتبال مان 
بنش��ينيم. مگر چند ن��ام مانند علي كريم��ي در اين 
فوتبال داريم كه دس��ت روي دس��ت بگذاريم و شاهد 
پرپر ش��دن كارنامه ديروز و امروز و نابودي آينده دور 
و نزديك آن باش��يم. با وجود احترامي كه براي شماره 
هشت تاريخ س��از فوتبال كش��ورمان قائل هستيم، به 
پذيرفتن س��كان هداي��ت س��پيدرود در برهه كنوني 
چندان خوشبين نيستيم. حضور در تيمي كه تقويت 
چنداني نشده، نيم فصلي توفاني را پشت سر گذاشته 
و در ميان��ه راه از يك مدير به مديري ديگر دس��ت به 
دست شده قطعا به عملكرد هر س��رمربي و كادرفني 
لطمه خواهد زد و بر همين اس��اس ني��ز معتقديم  اي 
كاش كريمي با بررسي بيشتري به تصميم نهايي خود 
مي رسيد. بر اين باوريم پله پله باال آمدن و طي كردن 
اصولي مدارج مربيگري عالوه بر آنكه مي تواند ش��أن 
وي به عنوان يكي از اسطوره هاي فوتبال ايران و آسيا را 
حفظ كند، شرايط رشد و نمو جادوگر مستطيل سبز 

در عرصه هدايت فني را نيز فراهم آورد.

درباره علي كريمي

روي گل اول بارس��لونا در ال كالس��يكوي اخي��ر كه 
با برت��ري آبي و اناري ها ب��ه پايان رس��يد و در زماني 
كه هنوز مس��ي در چنگال كواچيچ اس��ير بود و هيچ 
حركت��ي را انجام ن��داده بود، مقص��ر هافبك كروات 
رئال معرفي ش��د. درواقع متئو بازي را رها كرده بود 
و فقط به دنبال مهار لئو مس��ي بود. ستاره آرژانتيني 
در آن صحنه حركتي انجام نداد و اين مثلث راكيتيچ، 

سرجي روبرتو و سوارز بودند كه كار را تمام كردند. 
كار كواچيچ اشتباه بود اما پس از مسابقه مشخص 
ش��د كه او مس��تقيما از زيدان چنين دستوري را 
گرفته و ل��ب خواني هاي تصاوي��ر تلويزيوني ثابت 
كرد كه زيزو اين جمل��ه را در برابر كواچيچ به زبان 

آورده است: »در تمام نقاط زمين او را دنبال كن!«
باخت 3بر صفر در س��انتياگو برنابئو، باعث ش��د تا 
بسياري از هواداران و دوس��ت داران رئال، درهاي 
خروجي س��انتياگو برنابئو را به زيدان نشان بدهند 
و او را ه��و بكنن��د؛ زيدان ب��ا ورود خ��ود به جمع 
كهكش��اني ها انقالبي عظيم را در اين تيم برپا كرد 
ولي اكنون به دليل كس��ب نتايج ضعيف در الليگا 
و نمايش ه��اي نه چندان جال��ب در ليگ قهرمانان 

به شدت تحت فشار قرار گرفته. 
تمامي اي��ن انتقادات، از طريق مختلفي به س��مت 
مربي فرانس��وي وارد مي ش��ود و س��وال اساس��ي 
اينجاس��ت كه زيزو براي خروج از اي��ن بحران، در 
كدام ي��ك از سياس��ت هاي خود باي��د تجديدنظر 

بكند؟

هم وطن بازي
اص��رار بي مورد زي��زو ب��راي اس��تفاده از هم وطن 
پراش��تباه خود، كريم بنزما اين روزه��ا به دغدغه 
اصلي مادريدي ها تبديل ش��ده؛ كري��م 5 گل را تا 
بدي��ن ج��اي فص��ل وارد دروازه حريف��ان كرده و 
جالب تر اينك��ه ۶ بار توپ را به تي��ر دروازه كوبيده 
اس��ت. اين آمار وحش��تناك براي مهاج��م نوكي 
ك��ه زي��زو او را بهتري��ن مي خواند، باعث ش��ده تا 
كارشناسان فوتبال اسپانيا دست به اعتراض بزنند 
و اعالم كنند كه نه تنها او ب��راي حضور در تركيب 
اصل��ي، بلكه ب��راي ق��رار گرفتن ب��ر روي نيمكت 

ذخيره هاي رئال نيز بسيار كوچك است!
بنزما سال هاس��ت از تيم ملي كش��ورش جا مانده 
و در فصل ج��اري نيز به اندازه  كاف��ي روي اعصاب 

مادريدي ه��ا پياده روي كرده اس��ت؛ ب��ا تمام اين 
تفاس��ير آقاي س��رمربي هم چنان بر اس��تفاده از 
مهاجم نوك خود اص��رار دارد و حتي به پش��توانه 

حضور بنزما راي به فروش آلوارو موراتا داد. 
آيا زي��دان با اي��ن رفتاره��ا و تصميم��ات، خود و 
هم وطنش را به درهاي خروجي س��انتياگو برنابئو 

مي رساند؟

بد باش تا بازي كني
بدون احتس��اب ال كالس��يكو و جام باش��گاه هاي 
جه��ان، زي��دان در 3 ب��ازي اخي��ر رئ��ال مادريد 
هيچ��گاه دس��ت روي بازيكنان ثابت نگذاش��ته و 
بدنيس��ت بدانيد در همين سه مسابقه، ۱0 بازيكن 
را جا به جا كرده و از سيس��تم چرخشي غيرعقالني 
اس��تفاده كرده اس��ت؛ از نگاه كارشناسان، ايسكو، 
آسنس��يو، لوكاس وازكز و چندي��ن و چند بازيكن 
ديگر مس��تحق بازي هاي بيشتري هستند اما زيزو 
هنوز آنها را بازيكن فيكس نمي داند و فرصت كمي 
براي خودنمايي به اين س��تاره هاي جوان مي دهد. 
منتقدان نيمكت نشين شدن س��تاره هاي نام برده 
را نادرست مي دانند و همواره صداي اعتراض خود 
را به گوش مرد فرانس��وي رس��انده اند. در يكي از 
آخريِن موارد، نس��بت به عدم استفاده از ايسكو در 
جدال برابر بارس��لونا انتقاد هايي به ميان آورده شد 
كه زيدان در كمال ناب��اوري تصميم خود را ايده آل 
خواند و گفت؛ »مي دانم كه رس��انه ها مرا خواهند 
كوبيد چون كواچيچ را به جاي ايس��كو در تركيب 
قراردادم ام��ا من هرگز تغيير نمي كن��م، من اينجا 

هستم تا تصميم گيري كنم!«

يك شكست، برابر با يك قهرماني
از ديد مادريدي ها و فلورنتينو پرز، مهم نيست كه 
فصل گذش��ته چه نتايجي رقم خورده و تمامي اين 
افتخارات متعلق به موزه و تاريخ باش��گاه هستند. 
بوده اند مربيان��ي كه هم چون زي��دان بي نظير كار 
كرده اند و س��رانجام تنها به دليل يك شكسِت غير 
قابل هضم، مهر اخراج بر پيشاني ش��ان زده ش��ده 

است. 
اين اواخر رسانه ها فشار ش��ديدي را به خاطر نتايج 
كس��ب ش��ده به زي��زو مي آورن��د و موفقيت هاي 
الليگاي��ي بارس��ا را ب��ه رخ او مي كش��ند؛ در ليگ 
قهرمانان اروپا نيز با دوم شدن در گروه، رئال انتظار 
بازي با پاري سن ژرمن را مي كش��د و اگر در مرحله 

يك هش��تم نهايي از گردونه رقابت ها خارج ش��ود، 
دو قهرماني اخي��ر و پياپي اين تيم نيز زير س��وال 

مي رود. 
بعضي اوقات در فلس��فه باش��گاه رئال مادريد، يك 
شكست در ال كالسيكو، امتيازات يك قهرماني در 

ليگ قهرمانان را براي كادرفني از بين مي برد!

خريد هاي بي اثر
رئال در فص��ل نقل و انتق��االت تابس��تاني بازيكن 
خاص��ي را به خدم��ت نگرف��ت و دو س��تاره اي كه 
بابت ش��ان 4۶ميلي��ون ي��ورو هزينه ش��د چندان 
مثمر ثمر نبوده ان��د؛ تئو هرناندس ب��ا 30 ميليون 
از آتلتيك��و مادري��د آم��د و دن��ي س��بايوس هم 
ب��ا ۱۶ميلي��ون ي��ورو از رئ��ال بتيس ب��ه خدمت 
گرفته ش��د. اولي تاكنون ۲۹۷ دقيق��ه در الليگا و 
۱3۱ دقيقه در ليگ قهرمانان بازي كرده و دومي، 
در مجم��وع ۱۶5 دقيقه در اللي��گا و UCL به كار 

گرفته شده. 
زيدان در واقع 4۶ ميليون يورو پرداختي را به طور 
كل هدر داده و نتوانس��ته از خريد هاي تابس��تاني 

خود بهترين استفاده الزم را ببرد. 

فراري از ستاره
ديلي اس��تار چندي پيش گزارش��ي را منتشر كرد 
مبني بر اينكه فلورنتينو پرس رييس باش��گاه رئال 
مادريد در تابس��تان قصد داش��ته دل��ه الي و هري 
كين را از تاتنهام به مادري��د بياورد اما زيدان با اين 
انتقال ها مخالفت كرده و ب��ا رييس خود هم عقيده 
نبوده اس��ت. اينگونه حواش��ي و ادعا ه��ا مي تواند 
فشار وارده بر روي دوش زيزو را چند برابر و مساله 

اخراجش را جدي تر بكند!
به احتمال ف��راوان در اواخر مارس ي��ا اوايل آوريل 
تكليف زيزو با رئال يكس��ره مي ش��ود چرا كه تا آن 
زمان شرايط و نتايج مادريدي ها در ليگ قهرمانان 

و الليگا مشخص خواهد شد. 
تا آن زمان زيزو فرصت دارد نقاط ضعف ذكر شده  
را بر طرف بكند و بس��ياري از تصميمات اش��تباه 
خ��ود را ديگر اجراي��ي نكند؛ بهانه ه��اي بزرگي از 
زيدان براي اخراج كردنش به دس��ت فلورنتينو پرز 
رسيده و يقينا آقاي مديرعامل تا روز اخراج جمله 
» در باشگاه هاي بزرگ فرصت زيادي نداري« را در 

گوش او زمزمه خواهد كرد!

زيدان و مقاومت در برابر رسانه ها و هواداران 

درهاي خروجي نزديك است؟

الليگا

ليگ  قهرمانان آسيا

اعالم ساعات بازي پرسپوليس در 
AFC آسيا به

تيم فوتبال پرسپوليس ساعت بازي هاي خانگي خود 
در ليگ قهرمانان آسيا را به كنفدراسيون فوتبال آسيا 
اعالم كرد. بنابر اعالم بخش بين الملل باشگاه، ساعت 
بازي هاي خانگي پرسپوليس در ليگ قهرمانان سال 
۲0۱8 براي كنفدراس��يون فوتبال آسيا ارسال شده 
اس��ت. طبق اين برنامه، قهرمان ايران براي بازي اول 
خود در اين دوره ليگ قهرمانان كه روز ۲4 بهمن ماه 
)۱3 فوريه( در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود، ساعت 
۱۷:۱5 دقيقه را جهت رويارويي با برنده بازي مرحله 
حذفي بين نمايندگان ازبكس��تان و اردن، پيشنهاد 
كرد. باشگاه براي بازي خانگي برابر الوصل كه سومين 
مصاف سرخپوش��ان بود و در ۱4 اس��فند )5 مارس 
۲0۱8( برگزار مي شود نيز همين ساعت را اعالم كرده 
است. سرخپوشان در آخرين بازي مرحله گروهي هم 
در روز ۲۷ فرودي��ن ۹۷ )۱۶ آوري��ل ۲0۱8( ميزبان 
السد قطر خواهند بود و براي اين ديدار ساعت ۱۹ به 

كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم شده است.   ايسنا

جام تختي 19 بهمن در تبريز

سفر به چين براي مذاكره با ليو

استقاللي ها به تبريز نمي روند

نايب رييس بانوان فدراسيون 
واليبال استعفا كرد

بازتاب انتقال حاج صفي به 
المپياكوس 

هشدار اكيپ به بارسلونا

تجارت تازه تايسون 

فدراسيون كش��تي روس��يه با ارس��ال نامه اي از تيم 
كش��تي فرنگي ايران ب��راي حضور در ج��ام پادوبني 
دعوت ك��رد. رقابت ه��اي بين المللي كش��تي فرنگي 
جام ايوان پادوبني به عن��وان برترين تورنمنت فرنگي 
كشور روسيه روزهاي ۲8 دي تا اول بهمن ماه در شهر 
كراس��نودار برگزار مي ش��ود كه روس ها از ايران براي 
حضور در جام پادوبني دعوت كردند. جام پادوبني به 
عنوان مرحله اول رقابت هاي انتخابي كش��ور روسيه 
محسوب مي شود. رقابت هاي بين المللي كشتي آزاد 
جام تختي در تبريز برگزار مي ش��ود. سي و هشتمين 
دوره رقابت ه��اي بين المللي كش��تي آزاد جام جهان 
پهلوان غالمرضا تختي روزهاي ۱۹ و ۲0 بهمن ماه در 
شهر تبريز برگزار خواهد ش��د. داور پتانژگ داور S۱ از 
كشور كرواسي به عنوان نماينده اتحاديه جهاني در اين 

رقابت ها حضور خواهد داشت. فدراسيون كشتي

ريي��س فدراس��يون قايقراني به هم��راه عضو هيات 
رييس��ه فدراس��يون امش��ب براي مذاكره ب��ا مربي 
خارجي رويينگ راهي چين مي شوند. تيم هاي ملي 
قايقراني ايران خود را براي بازي هاي آسيايي جاكارتا 
آماده مي كنند كه غالمرضا اميني رييس فدراسيون 
قول جذب مربي خارجي براي تي��م رويينگ آقايان 
را داده بود و امش��ب براي مذاكرات نهايي با ليو مربي 
چيني راهي اين كشور مي ش��ود. طبق گفته رييس 
فدراس��يون مذاكرات و توافق هاي اوليه با اين مربي 
انجام شده و در اين سفر قرار است صحبت هاي نهايي 
انجام شود تا اين مربي خارجي رويينگ به ايران بيايد 
و ملي پوشان را تا بازي هاي آس��يايي زيرنظر بگيرد. 
غالمرضا اميني رييس فدراس��يون و احمد دنيامالي 
عضو هيات رييس��ه فدراسيون امش��ب راهي چين 
مي شوند و با ليو مذاكره خواهند كرد. همچنين قرار 
است بازديدي از اردوي تيم ملي بانوان در اين كشور 

نيز داشته باشند.  مهر

طبق اعالم باشگاه اس��تقالل، اين تيم هواداري در ديدار 
مقابل تراكتورسازي در ورزش��گاه يادگار امام)ره( تبريز 
نخواهد داشت. تيم هاي تراكتورسازي و استقالل از ساعت 
۱4:30 جمع��ه در چارچوب هفته هجده��م ليگ برتر 
فوتبال در ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز به مصاف يكديگر 
مي روند. در استعالمي كه هيات فوتبال استان آذربايجان 
شرقي از باش��گاه اس��تقالل انجام داده، آنها اعالم كردند 
كه روز جمعه در تبريز هوادار نخواهند داش��ت. به همين 
خاطر، هيچ سكويي براي هواداران استقالل در تبريز در 
نظر گرفته نشده است. به اين ترتيب، صد درصد سكوها 
در اختيار هواداران تراكتورس��ازي ق��رار خواهد گرفت. 
تصميم گيري قطعي درخصوص زمان بليت فروشي اين 
ديدار اعالم نش��ده، اما به احتمال زياد بليت فروشي اين 

ديدار از ساعت ۱0 جمعه آغاز مي شود.  فارس

فريبا صادقي از نايب رييس��ي فدراسيون واليبال استعفا 
كرد. فريب��ا صادقي كه چند ماهي اس��ت مس��ووليت 
سرپرست نايب رييس��ي بانوان فدراس��يون واليبال را بر 
عهده داشت، از سمت خود استعفا كرد. اين در شرايطي 
است كه انتخابات فدراسيون واليبال ۷ دي ماه برگزار شد 
و پيش از تغيير و تحوالت احتمالي از سوي رييس جديد 
فدراسيون، صادقي زودتر اقدام به رفتن كرد. صادقي بطور 
همزمان سرمربيگري تيم واليبال بانوان ذوب آهن را نيز 
بر عه��ده دارد. او پس از كناره گيري زهره مير سپاس��ي 
مسووليت سرپرس��تي نايب رييس��ي بانوان فدراسيون 

واليبال را بر عهده گرفته بود. تسنيم

خريد جديد ايراني تيم فوتب��ال المپياكوس يونان مورد 
توجه رسانه هاي قطري قرار گرفت. روزنامه استادالدوحه 
نوشت: احسان حاج صفي از تيم پانيونيوس به المپياكوس 
پيوست. پيش از او مسعود شجاعي، ديگر ملي پوش ايراني 
پانيونيوس به تيم آاك انتقال يافته بود. اين روزنامه قطري 
در ادامه اين خبر آورده است: احس��ان حاج صفي در ۱4 
بازي فصل جاري سوپر ليگ يونان به ميدان رفت و يك 
گل به ثمر رساند. حاج صفي پيش از انتقال به سوپر ليگ 
يونان در تيم دسته دومي اف اس وي فرانكفورت آلمان نيز 
بازي كرده بود. همچنين روزنامه الرايه قطر نيز به نقل از 
سايت رسمي باشگاه المپياكوس آتن خبر انتقال احسان 
حاج صفي از پانيونيوس را منتشر كرد. احسان حاج صفي 
اولين خريد تيم المپياكوس در فصل نقل وانتقاالت ژانويه 

۲0۱8 ميالدي محسوب مي شود.   ايسنا

روزنامه اكيپ فرانس��ه نس��بت به جدايي اومتيتي و 
حضور او در منچسترسيتي به بارس��لونا هشدار داد. 
ساموئل اومتيتي خريد فرانس��وي بارسلونا عملكرد 
خوبي در اين تيم اسپانيايي داش��ته است. اومتيتي 
زوج خوبي را با جرارد پيكه در خط دفاعي بارس��لونا 
تش��كيل داده اند هر چند كه او چند هفته اي اس��ت 
كه به خاط��ر مصدوميت نتوانس��ته به مي��دان رود. 
روزنامه اكيپ فرانس��ه به بارس��لونا به خاطر نزديك 
ش��دن اومتيتي به منچسترسيتي هش��دار داد. اين 
روزنامه فرانسوي نوش��ت: رقم فسخ قرارداد اومتيتي 
با بارسلونا ۶0 ميليون يورو اس��ت و اين باعث شده تا 
منچسترس��يتي مذاكراتي را با مدير برنامه اومتيتي 
انجام دهد. اگر بارس��لونا قرارداد اين بازيكن را تمديد 
نكند احتمال جداي��ي او وجود دارد. بارس��لونا اصال 
دوست ندارد اتفاقي كه براي نيمار افتاد براي اومتيتي 
هم بيفتد و س��تاره خط دفاعي خود را از دست دهد. 
به احتمال خيلي زياد قرارداد اين مدافع فرانسوي به 

زودي تمديد شود.

 مايك تايس��ون، قهرمان پيش��ين بوكس سنگين 
وزن جه��ان ب��ا 50 پي��روزي )44 ن��اك اوت( و ۶ 
شكس��ت در ماه هاي اخي��ر تصميم ب��ه راه اندازي 
كس��ب و كار جديدي گرفته اس��ت. تايس��ون 5۱ 
ساله به مناس��بت صدور مجوز قانوني براي كاشت 
»ماريجوان��ا« مزرع��ه اي در كاليفرني��ا داير و روي 
آن س��رمايه گذاري ك��رده تا اوق��ات فراغتش را در 
آنجا س��پري كند. او يك مزرعه 40 هكتاري به نام 
»مزرعه تايسون« تاسيس كرده كه در آن تعدادي 
گياه شناس و كش��اورز ماهر مشغول به كار هستند. 
او اعتقاد خاصي به تاثيرات مثبت استفاده صحيح و 
پزشكي از حشيش دارد و قسمتي از مزرعه او براي 
تحقيق روي اي��ن موضوع اختصاص يافته اس��ت. 
تاس��يس مزرعه تايس��ون و نحوه كاربري آن مورد 
توجه بس��ياري از امريكايي ها از جمله جنيفر وود، 
شهردار كاليفرنيا قرار گرفته است. مايك تايسون در 
س��ال هاي ۱۹8۶ تا ۹0 و ۱۹۹۶ به عنوان قهرماني 
بوكس سنگين وزن جهان رسيده و به خاطر ضربات 
مهلك��ش به »ماي��ك آهني« ش��هرت پي��دا كرده 
است. او در سن ۲0 س��ال و 4 ماه و ۲۲ روز به عنوان 
قهرماني جهان رسيد كه ركورد جوان ترين قهرمان 

بوكس تاريخ را به نام خود ثبت كرده است. ايسنا

كشتي
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