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◾

◾جلسه سرنوشتساز استیناف درباره پرونده گلگهر
 21دی جــلــس ـهای در کمیته اســتــیــنــاف ب ــا حضور
وکـ ــای بــاشــگــاههــای گ ـلگــهــر ،اســتــقــال ،ســپــاهــان
و پــیــکــان درب ـ ـ ــاره پـ ــرونـ ــده اری ـ ــک بــانــیــامــا ب ــرگ ــزار
شد .
اما امروز هم جلسهای مهم و سرنوشتساز در کمیته
استیناف برگزار می شود و به احتمال فراوان در پایان این
جلسه رأی نهایی صادر می شود.

ستا
رگان ورزش
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سال سی و پنجم

◾

شماره 9730

◾صعود تیم ملی فوتسال در ردهبندی جهانی
تیم ملی کشورمان صعودی یک پلهای در ردهبندی
فوتسال جهان تجربه کرد.
سایت « »Futsal World Rankingکه همه روزه
ردهبندی برترین تیمهای ملی فوتسال جهان را منتشر
میکند ،دیروز ردهبندی تیمهای ملی را اعالم کرد که
ایران با یک پله صعود ،در جایگاه ششم جهان قرار
دارد.

◾

◾پیروزی سانتا کالرا با گلزنی محبی
در شب نخست دیــدارهــای هفته نوزدهم لیگ برتر
پرتغال سانتا کالرا میهمان موریرنسه بود و با پیروزی
 2بر صفر به خانه بازگشت .ریکاردینهو ( )45و محمد
محبی ( )85زننده دو گل سانتا کالرا در این بازی بودند.
محمد محبی پس از دو هفته نیمکتنشینی در دیدار
سانتا کــارا برابر موریرنسه از دقیقه  76وارد زمین
شد.

کریستین اریکسن

دی یونگ

رودی فولر :آزمون گزینه مناسبی برای لورکوزن است

بازتابهای انتقال سردار
به فوتبال آلمان
بایرلورکوزن اعالم کرد ســردار آزمــون ،ملی
پوش ایرانی تیم زنیت سن پترزبورگ را با
قـراردادی پنج ساله به خدمت گرفته و این
بازیکن از تابستان سال  2022در لورکوزن
بازی خواهد کرد.
نکته مهم اینکه ق ــرارداد آزمــون از فصل
بعد عملی خواهد شد و او قراردادش را تا پایان در زنیت سپری
میکند تا به صورت رایگان به لورکوزن بپیوندد.
آزمون  27سالهای که کارنامه درخشانی در امر گلزنی و ارسال
پاس گل دارد ،هنگام انتقال تابستانی به بوندسلیگا ،برای
حضور در خط حمله لورکوزن با بازیکنانی چون پاتریک شیک
و لوکاس آالریو رقابت خواهد کرد.
سردار آزمون پیش از نهایی شدن این انتقال گفت« :این یک
قدم جدید در دوران ورزشی من از بهترین باشگاه
روسیه به یکی از بهترین لیگهای اروپاست.
بایرلورکوزن ترکیب بسیار خوبی دارد .من
مدت زیادی است که باشگاه را زیر نظر
داشــتــه و تحت تأثیر سبک بــازی تیم
هستم .برای من فوق العاده هیجان انگیز
است که به زودی قرار است در بوندسلیگا
بازی کنم .امیدوارم با تواناییهایم موجب
پیشرفت تیم شوم.
س ــردار از جــوانتــریــن بازیکنان
ای ــران ــی بـ ــوده کــه در لیگ
قهرمانان اروپ ــا گلزنی
کـ ــرده اس ــت و بــا 6
گ ــل ،رکـ ــورددار
بــیــشــتــریــن
گ ــل ــزن ــی در
ای ــن رقابت
هـ ـ ـ ــا ن ــی ــز
محسوب
می شود.
او دوران
ح ـ ــرف ـ ــه ای
خـ ــود را به
ط ــور کامل
در لــیــگ
ب ــرت ــر روس ــی ــه
سپریکردهوقبلازانتقال
به زنیت در سال  ،2019در
تیمهاییچونروبینکازان
و روستوف نیز بــازی کرده
است.

ستاره بلژیکی منچسترسیتی در
مقابل ساوتهمپتون موفق به ارسال
پاس گل شد تا به رکورد  80پاس گل
دیوید بکهام برسد .او البته در 68
بازی کمتر به این رکورد دست یافت.

گپ
عزتاللهی در گفتوگو با قدس:

میخواستم با استراماچونی
کار کنم

◾

◾خوشحالیآلمانیها
سیمون رولفس ،مدیر ورزشــی لورکوزن در این رابطه گفت:
«ما از نهایی شدن این انتقال خوشحالیم و سردار آزمون در
چند سال اخیر یکی از بهترین گلزنان فوتبال روسیه بوده .او
سه سال متوالی با زنیت قهرمان شده ،به طور منظم در لیگ
قهرمانان اروپا بازی کرده و کالس باالی بازی خود را در سطح بین
المللی نشان داده است .خط حمله لورکوزن با حضور سردار
کیفیت بیشتری پیدا می کند و او بخش هجومی ما را غیرقابل
پیشبینیتر و قدرتمندتر خواهد کرد».
رودی فولر ،مدیر ورزشی باشگاه نیز در این خصوص افزود:
«س ــردار بسیار سریع بــوده ،در هــوا خــوب اســت و از قدرت
قرارگیری در فضاهای مناسب برخوردار است .اما توانایی های
این بازیکن تنها معطوف به گلزنی نیست .سردار در گلسازی
نیز توانا بوده ،به خوبی با دیگران ترکیب میشود و گزینه ای
مناسب برای لورکوزن است».
مهاجم  27ساله ایرانی در شرایطی به بوندسلیگا
منتقل میشود که پیشتر داریوش یزدانی ،مهدی
پاشازاده و علی موسوی در تیم لورکوزن بازی کردند
و حاال آزمون چهارمین ایرانی این تیم خواهد بود.

◾

◾هدف بایرن مونیخ است
ایــن در حالی اســت کــه از مــدتهــا پیش س ــردار به
نــزدیــکــان خــود اع ــام ک ــرده بــود هدف
نــهــایــی اش در فــوتــبــال جهان
پوشیدن پیراهن تیم بایرن
مونیخ است.
ت ــی ــم ــی ک ـ ــه ق ــدرت ــی
ب ـ ـ ــام ـ ـ ــن ـ ـ ــازع در
فــوتــبــال اروپــاســت
و دای ـ ــی ،کریمی
و هــاشــمــیــان از
ای ــران پیراهنش
را به تن کردهاند.
تـــــــــیـــــــــمهـــــــــای
یوونتوس،میالن،
س ـ ــم ـ ــپ ـ ــدوری ـ ــا،
لـ ـ ـ ــیـ ـ ـ ــورپـ ـ ـ ــول،
ل ــی ــون،م ــارس ــی
و  ...از جــمــلــه
تیمهایی بودند که در این مدت
نامشان در ماجرای انتقال آزمون
ســر زب ــان هــا ب ــود ،امــا هیچ کــدام
حتی تا پــای میز مــذاکــره هم جلو
نرفتند.

اسامی تیم ملی برای بازی با عراق و امارات اعالم شد

خبر
روز

کوین دیبروین

نشریه میرر مدعی شد تمامی توافقات
برای انتقال کریستین اریکسن به
برنتفورد انجام شده و او در  72ساعت
آینده بهعنوان بازیکن جدید این باشگاه
و همبازی قدوس معرفی میشود.

برپایه ادعای مارکا ،بایرن مونیخ به
شکلی جدی نسبت به جذب دییونگ
عالقه نشان داده و نمایندههای این
باشگاه مذاکره با مدیربرنامههای
بازیکن را نیز شروع کردهاند.

◾

◾شکست بانوان ایران مقابل قهرمان آسیا
تیم ملی فوتبال زنان ایران در دومین دیدار خود از جام
ملتهای زنان آسیا دیروز مقابل تیم قدرتمند چین به
میدان رفت و با هفت گل شکست خورد.
تیم ملی فوتبال زنــان ایــران بــرای نخستین بار حضور
در جــام ملتها را تجربه میکند ،در حالی که چین
با هشت قهرمانی ،پرافتخارترین تیم ایــن رقابتها
است.

حمیدرضا عرب سعید عزتاللهی به تیمی رفته که سرمربیگری آن
به عهده آندرها استراماچونی است .مردی که برای استقاللیها چهرهای
فراموش نشدنی محسوب میشود .استراماچونی زمانی که سرمربی
استقالل بود ،عالقه داشت سعید را به خدمت بگیرد اما آن روزها وایله
اجازه جدایی این بازیکن را نداد و استقالل نیز چندان پیگیر ماجرا نبود.

◾

◾پس از مدتها بازی در اروپا به تیم الغرافه قطر ملحق شدی .دلیل
این انتخاب چه بود؟

استراماچونی من را از آن زمان که سرمربی استقالل بود ،میخواست.
اما دالیلی سبب شد نتوانم در استقالل بازی کنم .الزم است توضیح
دهم که از ابتدای همین فصل هم پیشنهاد بازی در الغرافه را داشتم و
با استراماچونی در ارتباط بودم اما وایله مخالف انتقالم بود .الغرافه در
لیگ قهرمانان آسیا نیز حضور دارد و این تورنمنت مهم هم سبب شد
تا با الغرافه قرارداد ببندم.

◾

◾خیلیها تصور میکنند دراین انتقال پول بسیار خوبی نصیبت شده.

این انتقال ساده انجام نشد .اما حقیقت این است که در این انتقال
فقط پول برای من مهم نبود ،مهم این بود که با یک مربی بزرگ کار کنم،
تجربیات خوبی به فوتبالم اضافه کنم و بازیکن بهتری بشوم.
به نظرمیرسد باید خودت را آماده جشن صعود همراه تیم ملی کنید.خیلی دوست دارم این جشن همراه با هواداران تیم ملی باشد .گفته
میشود که این امکان فراهم شده و هواداران به ورزشگاه آزادی میآیند.
من امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

◾

◾پس  از صعود راهبرد شما دردیگر بازیها چیست؟
ما نباید کاری کنیم که دیگر تیمها بابت بیتفاوتی ما لطمه بخورند.
درست است که خواه ناخواه تیمی که صعود میکند قدری کم انگیزه
میشود ،اما برنامه ما این است که در بازیهای بعد از صعود هم با
قدرت حاضر شویم و اجازه ندهیم حق دیگر تیمها ضایع شود.

◾

◾احتمال صعود از گروه چه اندازه است .از االن میشود به آن روز فکر کرد؟

ما نسل بسیار خوبی هستیم که کنار هم جمع شدیم .هنوز نمیدانیم
با چه تیمهایی هم گروه هستیم ،اما تالش میکنیم بهترین نتیجه را
رقم بزنیم .این بزرگترین هدف ماست.

زوج رویایی والیبال ایران در فنرباغچه

اسکوچیچ،منتقدومتخلفرا دعوتکرد

پرواز «معروف» در استانبول فرود آمد!

کادرفنیتیمملیفوتبالایرانلیستبازیکناندعوتشدهبهاردویتیمملیجهتبازیمقابلعراق
وامارات متحده عربی رااعالم کرد.
دروازهبانان:علیرضابیرانوند،امیرعابدزاده،پیامنیازمند/.مدافعان:صادقمحرمی،محمدحسین
کنعانی زادگان ،شجاع خلیل زاده ،مجید حسینی ،امید نورافکن ،میالد محمدی ،سیاوش یزدانی،
صالح حردانی/.هافبکها :سعید عزت اللهی  ،میالد سرلک ،احسان حاج صفی ،وحید امیری،
مهدیترابی،احمدنوراللهی،سامانقدوس،علیرضاجهانبخش،علیقلیزاده،اللهیارصیادمنش
مهاجمان:مهدیطارمی،سردارآزمون،کریمانصاریفرد،کاوهرضایی،مهدیقایدی،شهابزاهدی.
لیستانتظار:محمدرضااخباری،دانیالاسماعیلیفرد،عارفآقاسی،
کمالکامیابینیا،زبیرنیکنفس،سروشرفیعی.
بازیکنان زیر به دلیل ابتال به بیماری کرونا در باشگاه متبوع خود،
دعوتنشدهاند:مهدیمهدیپوروامیرحسینحسینزاده
در ایــن لیست عــاوه بر بازگشت طارمی بعد از اختالفات نام
کنعان یزادگانازجملهمواردجالبتوجهاستکهظاهرا ًباهماهنگی
کمیتهاخالقانجامشدهاست.اسکوچیچمعتقدبوددرایندوبازی
نیاز مبرمی به زوج کنعانی زادگان و شجاع دارد.از موارد جالب دیگر
لیستانتظاریاستکهمردکرواتتهیهدیدهودرآننام
کامیابینیابهچشممیخورد.
بازیکنی که در تیم ملی مصدوم شد و بعد از
برگشت به میادین عملکرد خیره کننده ای
داشــت .از استقالل هم تنها یزدانی دعوت
شده است .استقالل این روزها درگیر هجوم
کروناست .البته در خبری که روی خروجی
سایت فدراسیون فوتبال قــرار گرفته است
اینطورعنوانشدهامیرحسینحسینزادهو
مهدیمهدیپورهمدرلیستتیمملیبودند
امابهدلیلابتالبهویروسکرونادرلیستاین
تیمحضورنخواهندداشت.

کاپیتان و ستاره سابق تیم ملی والیبال ایران که پس از المپیک توکیو و البته با خاطره ای تلخ
تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت ،در ماههای گذشته در آمریکا فعالیتهای مربیگری
خود را دنبال می کرد و شاید تصور این بود که او قصد دارد به طور کامل دنیای قهرمانی را کنار
گذاشته و وارد عرصه مربیگری شود.
البته معروف در اظهارنظرهای خود پس از خداحافظی تأکید کرده بود این تصمیم او فقط شامل
بازیهای ملی میشود.
در سالهای گذشته پاسور تیم ملی والیبال با بدشانسی از نوع کرونایی مواجه شد و با وجود قراردادی
که با تیم بایک موتور چین داشت ،به خاطر شیوع کرونا در این کشور ،فقط
یک فصل را آن هم به صورت فشرده در ترکیب این تیم به میدان رفت.
البته سعید معروف پیش از این حضور در باشگاههایی همچون
زنیت کازان روسیه و سیه نای ایتالیا را در کشورهای اروپایی تجربه
کرده است .حاال خبر رسیده چهره مشهور والیبال ایران دوران
حرفهای خود را در تیم فنرباغچه ترکیه ادامه خواهد داد .یک
نام مشهور در ورزش کشور ترکیه که صاحب یکی از قویترین
تیمهای لیگ والیبال این کشور نیز است .تیم پرطرفدار فنرباغچه
ترکیه که از ابتدای این فصل سیدمحمد موسوی را هم در
اختیار دارد ،حاال به سراغ همبازی او در
تیم ملی ایران رفته تا در صورت قطعی
شدن این انتقال زوج رویایی یک دهه
اخیر والیبال ایــران بــرای فنرباغچه به
میدان بروند.
باید دید سعید معروف در  37سالگی چقدر
برای انتقال به فنرباغچه ترکیه و پذیرفتن یک
چالش جدید مشتاق اســت و وجــود همبازی
قدیمی او در ترکیب این تیم ،چقدر معروف را
برای بازی کردن در ترکیه حداقل تا پایان این فصل
مشتاق تر میکند.

زیر ذرهبین
ذوالفقارنسب پس از استعفا:

نمیتوانستم از لحاظ مالی
به پرسپولیس کمک کنم

بیژن ذوالفقار نسب در مورد دلیل استعفایش
از ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
پــس از ایــنــکــه فــقــط  11روز قــبــل ای ــن حــکــم را
دریافت کرد ،اظهار کرد :با وضعیت فعلی که در
باشگاه پرسپولیس وجود دارد نیازی به حضور
من نیست .قطعا ً ایــن تیم کاستیهای مالی
زیادی دارد که نمیتوانم از این لحاظ کمکی به
پرسپولیس کنم.
رئــیــس مستعفی هیئت مــدیــره پرسپولیس
در خصوص اینکه آیا قبل از حضورش در این
باشگاه مطالعات کافی از مــیــزان بدهیهای
سرخپوشان را داشــت ،توضیح داد :اطالعاتی
در این باره داشتم اما مشکل اصلی پرسپولیس
تعهدات مالی است .زمین تمرین پرسپولیس
هــم در ســطــح پــرافــتــخــارتــریــن تیم لیگ برتر
کشورمان نیست.
ذوالفقارنسب در مــورد اینکه آیا به این دلیل
کــه خ ــودش نــمـیتــوانــســت از لــحــاظ مــالــی به
پرسپولیس کمک کند استعفا کرد ،گفت :به
هیچ وجــه ،زیــرا قــرار نبود من از لحاظ مالی به
پرسپولیس کمک کنم .در این باشگاه مسئول
اجرایی و مالی نبودم ،بلکه به عنوان یک عضو
ورزش ــی وارد باشگاه شــدم .متأسفانه مــرا در
جریان بسیاری از مسائل قرار ندادند .تعهدات
باشگاه در زمــان مقرر به بازیکنان و کــادر فنی
عملی نمیشد و این تیم بدهیهای وحشتناکی
دارد .من فردی نیستم که بتوانم از این لحاظ به
این تیم کمک کنم؛ زیرا من یک معلم و فردی
ورزشی هستم.
اکنون هم از هیچ کس دلخور نیستم .هر کسی
براساس ظرفیت و اخــاق خــودش و شناختی
که از ظرفیتهایش دارد ،قابل احترام است.
نباید بــرای کمک کــردن به پرسپولیس به این
مسائل فکر میکردیم ،بنابراین از انتقادات
دلخور نیستم.

ضدحمله

تمدید قرارداد
یونس شاکری
با گلگهر

باشگاه گلگهر
سیرجان قرارداد
یونس شاکری
مهاجم مصدوم
این تیم را تمدید
کرد .شاکری بعد از
مصدومیت از ناحیه
زانو ،دو ماه پیش
تحت عمل جراحی
قرار گرفت و تا پایان
این فصل نمیتواند
تیمش را همراهی
کند .وی برای فصل
آینده با گلگهر
قراردادی نداشت،
ولی مسئوالن این
باشگاه در اقدامی
جالب قرارداد وی را
برای فصل آینده نیز
تمدید کردند.
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ورزش

در حاشيه

ناکامیهای قلعهنویی ادامه دارد

نمایش خوب پدیده در اراک

سینا حسینی رقابتهای هفته شانزدهم
لیگ برتر با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری
شد که در پایان این دیدارها پیکان و صنعت
نفت آبـ ــادان مقابل حریفان خــود بــه برتری
رسیدند و دو بــازی دیگر با نتیجه تساوی به
پایان رسید.
پر گلترین دیدار دومین روز هفته شانزدهم بین
آلومینیوم اراک و پدیده برگزار شد .شاگردان
خطیبی در نبرد با بازیکنان سیدعباسی پس از
 90دقیقه مبارزه به تساوی دو بر دو رسیدند ،تا
نتیجه بازی رفت تکرار شود ،در این دیدار پدیده
دو بار از حریف خود عقب افتاد اما در نهایت
آنها توانستند بازی را به تساوی بکشانند تا
یک امتیاز ارزشمند از اراک بدست آوردند اما
این امتیاز تغییری در جایگاه آنها صورت نداد.
دوئــل سولدو و قلعه نویی نیز در تبریز باوجود
موقعیت های ایده آل برای گلزنی با نتیجه تساوی
بدون گل به پایان رسید تا نوار ناکامیهای گلگهر
همچنانباقیبماند.حاالبایددیدبااینوضعیت
آیــا مــدیــران باشگاه گــل گهر همچنان بــا امیر
قلعهنویی کار خود را ادامه خواهند داد یا به سراغ
آلترناتیوهای او خواهند رفت.
امــا در مسجد سلیمان تیم نفت در غیاب
محمود فکری که مجوز نشستن روی نیمکت
را بدست نیاورده بود ،برابر پیکان به میدان رفت
که در پایان بــازی با نتیجه دو بر یک به سود
شــاگــردان مجتبی حسینی به اتمام رسید تا
سرمربی سابق از تیم بحران زده بتواند سه امتیاز
ارزشمند بگیرد.
در اصفهان علیرضا منصوریان با تیم بحران زده
نفت آبــادان توانست شاگردان مهدی تارتار را
شکست دهد تا یکی از شیرین ترین پیروزیهای
این فصل نفت آبادان به این ترتیب رقم بخورد.
ذوب آهن همچنان تیمی نیست که هوادارانش
انتظار دارند.
حاال با کسب این امتیاز جایگاه مهدی تارتار
در کادر فنی ذوب آهن همانند همکار خود در
سپاهان متزلزل شده و به نظر میرسد احتمال
تغییرات روی نیمکت ذو بآه ــن نیز همانند
سپاهان وجود دارد.

پیروزی
تاریخیدختر
تنیسبازایران
دراسترالیا
دور نخست جدول
اصلی مسابقات تنیس
گرنداسلم برگزار شد و
مشکات الزهرا صفی
 ،نفر  ۷۴رنکینگ
جوانان توانست با
نتیجه  ۲بر صفر آنجا
نایار از استرالیا نفر
 ۳۵۲جوانان جهان را
شکست دهد.
صفی  ۱۷ساله که
با حضور در این
مسابقات تاریخ ساز
شده بود ،توانست
نخستین پیروزی تاریخ
تنیس زنان ایران را در
گرنداسلم جوانان رقم
بزند.

