ورزشی

پنج شنبه  6آبان ۱۴۰۰
 21ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷86
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شاگردان یحیی هم شش تایی شدند!

موسوی یا مرادی؛ییک رفتین است

مهاجم فرانسوی
لیست استقالل را پر کرد
گروه ورزش /بعد از کوین یامگا از دومین خارجی استقالل برای لیگ بیست
و یکم هم رونمایی شد و رودی فیلیپه ژستد مهاجم  33ساله نیز به طوررسمی
به لیست آبی های تهرانی اضافه شد.این مهاجم فرانسوی سابقه بازی در
تیمهای بلکبرن راورز ،استون ویال ،میلدرزبرو را دارد و در  2فصل اخیر
نیز در لیگ های استرالیا و یونان توپ زده است.نقاط قوت ژستد ،توانایی
فوق العاده در تمام کنندگی و پیروزی در دوئلهای رو در روست  .فصل
 ۲۰۱۴-۱۵بهترین فصل فوتبالی ژستد محسوب میشود که وی موفق شد
در لیگ فیزیکی چمپیونشیپ در ۳۹مسابقه ۲۰،گل به ثمر برساند و این آمار
درخشان باعث حضور او در لیگ برتر شد .رودی ژستد ،توانایی بازی در تمامی
پست های خط حمله از جمله وینگر راست و چپ و مهاجم دوم را هم دارد اما
پست اصلی او مهاجم نوک است و احتماال اگر مشکل خاصی به وجود نیاید،
به زودی به ترکیب استقالل اضافه خواهد شد.حاال با اضافه شدن ژستد تعداد
سهمیه بزرگ ساالن استقالل به عدد  20رسیده و تکمیل شده است.این در
شرایطی است که مجیدی از ابتدا گفته بود قصد دارد  3بازیکن خارجی را به
تیم اش اضافه کند .در این شرایط او اگر بخواهد
خارجی دیگری را به جمع آبی پوشان اضافه
کند ،باید نام یک بازیکن دیگر را تا قبل از
زمان قانونی نقل و انتقاالت از لیست خارج
کند.اولین گزینه مجیدی برای خالی کردن
لیست استقالل ،احمد موسوی است و از این
رو باشگاه استقالل به احمد موسوی اعالم
کرده تیم جدیدش را
به آن ها اعالم کند تا
برای فسخ قــرارداد
اقـــدام کند و زمینه
برای جدایی اش مهیا شود.در صورتی
که موسوی در استقالل بماند استقاللی ها به
سراغ برنامه دوم خود خواهند رفت.برای این
منظور استقاللی ها با چند باشگاه برای فروش
بابک مرادی وارد مذاکره شده اند تا در صورت
لزوم مقدمات انتقال این بازیکن به تیم جدید را
فراهم کنند.گفته می شود  2تیم لیگ برتری
برای جذب مرادی اعالم آمادگی کرده اند و اگر
استقالل برای فسخ قرارداد با احمد موسوی به
نتیجه ای نرسد در نهایت مرادی از جمع آبی ها
جدا خواهد شد.

آفساید

تعویق مجدد رای پرونده
النصر -پرسپولیس
بااعالمروابطعمومیباشگاهپرسپولیس،دادگاه
حکمیت ورزش که تاکنون در چند مرحله ،صدور
رای در پرونده شکایت باشگاه النصر عربستان
را به تعویق انداخته است ،یک بار دیگر بر اساس
اختیاراتقانونیکهدارد،اینمهلتراتمدیدکرد.
این دادگاه به استناد ماده  59مقررات ورزشی،
زمانصدوررایراتا 26نوامبرسالجاریمیالدی
مطابقباپنجمآذربهتعویقانداخت.

دلیل حضور بازیکنان استقالل
در باشگاه

تعدادی از بازیکنان تیم استقالل دیروز با حضور
در ساختمان این باشگاه با مدیران این مجموعه
گفت و گو کردند.آجورلو در بدو ورود به استقالل
با چالش کسب مجوز حرفه ای رو به رو شد و در این
مدت نشست هایی را با برخی از بازیکنان برای
مطالبات شان برگزار کرد .طبق قانون ،باشگاه
باید مدارک توافق یا تسویه حساب با بازیکنان را
به فدراسیون فوتبال و  AFCارسال کند.
هفته دوم لیگ برتر ،شب گذشته با انجام دو دیدار
پیگیریشد تا تنهادیداربالتکلیفاینهفته،بازیلغو
شدهمسرفسنجانوپدیدهمشهدباشد.شبگذشته
دو دیدار در اراک و تهران برگزار شد و پرسپولیس
قهرمان فصل گذشته در نخستین دیدار خانگی اش
میزبان نساجی مازندران بود .هر دو تیم لیگ بیست
و یکم را با پیروزی آغاز کرده بودند و انگیزه باالیی
داشتند تا مثل سپاهان ،استقالل و گل گهر به امتیاز
شش برسند و از این رو بازی خوبی را شاهد بودیم و
نساجی مازندران مقابل قهرمان لیگ بازی پایاپایی
انجام داد .یحیی گل محمدی که تیم اش در آغاز لیگ
با نتیجه 3بر یک مقابل فوالد خوزستان به پیروزی
رسیده بود در مصاف با نساجی تیم اش را با ترکیب
حامدلک،سیدجاللحسینی،فرشادفرجی،مهدی
شیری ،وحید امیری ،میالد سرلک ،رضا اسدی،
مهدی ترابی ،امید عالیشاه ،عیسی آلکثیر و مهدی
عبدی به میدان فرستاد .در واقع پرسپولیس نسبت
به بازی با فوالد یک تغییر داشت و آن ورود آل کثیر به
ترکیب و قرار گرفتن کنار عبدی در خط حمله و خروج

پهلوان از ترکیب اصلی بود .بازی تا دقایق پایانی
نیمه نخست گلی نداشت و دقیقه  42مهدی عبدی
مهاجم مازندرانی پرسپولیس روی پاس زیبای وحید
امیری دروازه علیرضا حقیقی را باز کرد اما به خاطر
گلزنی به نماینده مازندران خوشحالی نکرد .پایان
نیمه نخست به کام پرسپولیس بود اما آغاز نیمه دوم
نساجی بود که گل خورده را با غافلگیری مدافعان
سرخپوش جبران کرد .کریم اسالمی دقیقه  49با
ضربه سر و در حالی که دفاع و دروازه بان پرسپولیس
جا مانده بودند گل تساوی را به ثمر رساند .گل تساوی
نساجی ،پرسپولیسی ها را برای زدن گل پیروزی
مصمم تر کرد و پس از چند حمله و ضربه آل کثیر به
تیرکعمودیدروازهنساجی،عبدیگلدومخودش
وپرسپولیسرابایکضربهدردقیقه 63بهثمررساند.
نساجی با کاپیتانی مسعود شجاعی کاپیتان سابق
تیم ملی قصد عقب نشینی نداشت و برای جبران گل
خورده حمالتی را روی دروازه پرسپولیس تدارک
دید که در یک صحنه حامد لک با سیوی زیبا مانع
گلزنی مازندرانی ها شد .تالش نساجی تا لحظات

پایانی ادامه داشت اما مدافعان باتجربه پرسپولیس
به خوبی از دروازه دفاع کردند و مانع گلزنی حریف
شدندتاپرسپولیسبهامتیاز 6برسدوبهجمعسهتیم
شش امتیازی جدول اضافه شود .پیش از پرسپولیس
تیم های استقالل ،گل گهر و سپاهان با پیروزی
در دو دیدار آغازین شان  6امتیازی شده بودند .در
دیگر دیدار شب گذشته تیم آلومینیوم اراک در خانه
،پذیرای فوالد بود و قهرمان جام حذفی که در هفته
نخست با نتیجه  3بر یک مقابل پرسپولیس شکست
خورده بود مقابل اراکی ها هم با دریافت سه گل تن به
شکست داد تا زنگ خطر برای نماینده ایران در لیگ
قهرمانان آسیا به صدا درآید.
▪تابلوی نتایج

*پرسپولیس -2نساجی مازندران یک
گل ها :عبدی 42و  63برای پرسپولیس و اسالمی
 49برای نساجی
*آلومینیوم اراک -3فوالد صفر
گل :نقی زاده  ،59آریاکیا  86و علی فاتح 91

لیون و سردار از هم دور شدند

تجمع هواداران پدیده

استرا ستاره سابق استقالل را احیا کرد

پیشنهاد  8میلیون یورویی لیون به سردار آزمون از سوی یکی دیگر از سایت
های اروپایی تکرار شده است .این بار سایت « »Foot Mercato'sاین خبر
را تکرار کرده است .این خبر تازه ای درباره سردار آزمون نیست چرا که
چند روز پیش سایت چمپیونات روسیه هم در این باره خبری منتشر کرده
و نوشته بود لیون آماده می شود در تعطیالت ژانویه مذاکرات جدی با
مهاجم ایرانی داشته باشد تا او را با پیشنهاد  7تا  8میلیون یورویی
برای  4فصل در اختیار بگیرد .به نظر نمی رسد این پیشنهاد
دست کم از نظر مالی برای سردار آزمون جالب باشد چرا که هم
اکنون دستمزد سردار آزمون در تیم زنیت به این عدد نزدیک
است و حتی برخی خبرها حکایت از این دارد که سردار آزمون در
تیم زنیت دستمزدی بیش از  2میلیون یورو برای یک فصل دریافت می
کند.بنابراین باید انتقال سردار به لیون را از همین حاال منتفی دانست.

در پی بالتکلیفی و حواشی که طی یک هفته اخیر دربــاره
تیم فوتبال پدیده مشهد رخ داده است ،تعدادی از هواداران
مشهدی ظهر دیــروز در مقابل ساختمان اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضــوی که در مجاورت زمین تمرینی تیم
پدیده قرار دارد،تجمع کردند .هــواداران معترض که بیش از
 100نفر بودند ،بیشتر به وضعیت مدیریتی و عملکرد مالک
باشگاه اعتراض داشتند و خواستار روشن شدن وضعیت تیم
شهرشان بودند.هواداران در شعارهای خود بیان می کردند
که "حمیداوی  ،حیا کن  ،پدیده را رها کن" " .معمایی استعفا".
حمیداوی،معماییوسیدصالحیازافرادیبودندکههواداران
علیه آنها شعار می دادند .این در حالی است که بازیکنان به
مدت 7روز اعتصاب کرده بودند و حاضر به تمرین نبودند.

شیخ دیاباته مهاجم سابق تیم استقالل که سابقه آقای گلی را با این تیم در
رقابتهایلیگبرترداشت،دراینفصلبهتیمالغرافهقطرپیوستتاباردیگر
زیرنظراستراماچونیفوتبالشراادامهدهد.درحالیکهمایکلاوالنگا ماشین
گلزنیتیمالدحیلبا ۹گلدرپایانهفتههفتم،آقایگللیگستارگانقطر
بودهوبغدادبونجاحمهاجمسرشناسوالجزایریتیمالسدبا ۸گلدرتعقیب
اوست،شیخدیاباتهازالغرافهبههمراهآندرهآیومهاجماهلجمهوریغنا
تیمالسدهرکدامبا ۶گلزده،سومینگلزنبرتراینمسابقاتهستند.
دیاباته در حالی  ۶بار برای تیم الغرافه موفق به گلزنی شده که جمع
دقایقحضورشدرمیدانتنها ۳۴۷دقیقهاستودرمقایسهتعدادگل
نسبتبهمیزانحضوردرمیدان،میتواندیاباتهراگلزنترینبازیکن
شاغلدرلیگقطربهحسابآوردوباادامهاینرونداحتماالستارهسابق
استقاللیکیازشانسهایآقایگلیهمخواهدبود.

فوتبال خارجی

ویژه

گزارش

تصویر لو رفته از نتیجه نهایی آرای جایزه بزرگ فرانس فوتبال

دست رد رئیس والیبال
به سینه سرخها

تمرین پدیده با میثاقیان پس از چند روز

لواندوفسکیباالخرهبهتوپطال رسید

گروه ورزش/هشتم آذرمــاه برنده جایزه توپ طالی
سال 2021اعالموازرابرتلواندوفسکینیزبهعنوان
گزینه اصلی دریافت این جایزه نام برده می شود و حاال
منتشرشدنتصویریلورفتهازلیستآرایاخذشده
به گمانه زنی ها در همین باره دامن زده است.
روز گذشته تصویری در فضای مجازی از لیست
نهایینشریهفرانسفوتبالمنتشرشدهکهنشان
میدهدرابرتلواندوفسکی،گلزنلهستانیو
 33سالهبایرنمونیخباالترازلیونلمسیوکریم
بنزما برنده جایزه توپ طال در سال 2021
شده است.این در حالی است که تا
چند هفته قبل از لیونل مسی
با توجه به کسب اولین جام
مــلــی در تــیــم ملی
آرژانتین به عنوان
جدی ترین نامزد
بــرای دریافت این
عنوان نام بــرده می
شد ،اما گویا افت این
ستارهآرژانتینیدرفصل
جدیددرلیگفرانسهوترکیب
پاری سن ژرمن آن هم در پیک رای
گیریهاوهمچنیندرخششفوق
العادهومستمررابرتلواندوفسکی
نــظــر بــرخــی از رای دهــنــدگــان
را تغییر داده و همین مسئله در
آخرین روزهای رای گیری جای

لواندوفسکی و مسی را در رتبه های اول و دوم لیست
فرانس فوتبال تغییر داده است .ستاره لهستانی سال
گذشته نیز فاصله ای تا کسب این عنوان نداشت ،اما
نشریه فرانس فوتبال در تصمیمی عجیب اعالم کرد
به علت شیوع ویــروس کرونا ،سال  2020این
مراسم برگزار نخواهد شــد .در ایــن تصویر،
ستاره لهستانی بایرن مونیخ صاحب 627
امتیاز شــده ،اما رای لیونل مسی مشخص
نیست و نمی توان متوجه شد اختالف نفر اول
و دوم چقدر بوده است .اما کریم بنزما ،ستاره
فرانسویرئالمادریدبا 526امتیازدر
رده سوم قرار گرفته و در رتبه های
بعدیمحمدصالحوجورجینیو
قراردارند.درسالهایاخیرنیز
معموال چنین تصاویری منتشر
میشدکهاغلبنیزبرندهنهایی
رادرستپیشبینیکردهبود.
جــالــب ای ــن جــاســت در ایــن
لیست کریستیانو رونالدو در
رتبه نهم قرار گرفته است .این
ستارهپرتغالیبهرغمتبدیلشدن
به بهترین گلزن تاریخ فوتبال در رده
ملی ،در عرصه باشگاهی روزهــای
خوبیرادرترکیبیوونتوسودرادامه
منچستریونایتد تجربه نکرده و بعد
ازسالهادرچنینرتبهنازلیقرار
گرفتهاست.

داورزنی :به خاطر تذکر
رهبر انقالب ،به والیبال برگشتم
مــحــمــدرضــا داورزنـــــی رئــیــس نــامآشــنــای
فدراسیونوالیبالایرانکهیکشنبهگذشته
برایشرکتدرجلسههیئترئیسهفدراسیون
جهانی،راهیسوئیسشدهبودبایکپیشنهاد
غیرمنتظره در لوزان مواجه شد .به گفته یک
منبع موثق ،یکی از مدیران کنونی ورزش
کشور پیشنهاد پذیرش پست مدیرعاملی
پرسپولیس را با داورزنــی مطرح کرد اما این
پیشنهاد با پاسخ منفی آقــای رئیس مواجه
شد .داورزنــی در واکنش به این اتفاق گفت:
مدیریت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
برای هر شخصی میتواند افتخاری بزرگ
باشد .اما من با توجه به نگاه و تذکری که مقام
معظم رهبری در خصوص والیبال دادند ،به
فدراسیون بازگشتم تا بتوانم تا حد توان به
این رشته ورزشی کمک کنم .اکنون هم تمام
تمرکزم روی والیبال است .میخواهیم به
گونهایبرنامهریزیکنیمکهبامربیانایرانیبه
افتخاراتبزرگیدردنیادستپیداکنیم.هم
اینک کمک به پیشرفت و توسعه والیبال از هر
کارومسئولیتدیگریبرایماهمیتبیشتری
دارد.اینشعارنیست،بلکهواقعیتوباورقلبی
من است .معتقدم امروز میتوانم در والیبال
بیشتر کمک کنم .برای باشگاه پرسپولیس و
هواداراناینتیمآرزویموفقیتدارم.

باالخره طلسم اعتصاب در مشهد شکست و در نهایت بازیکنان پدیده پس از صحبت با مهاجری ،سرمربی
سابق شان قبول کردند که در تمرینات حضور یابند .با وجود این به نظر میرسد دستیاران مهاجری حاضر نشدهاند
با اکبر میثاقیان همکاری کنند.
▪چرا مهاجری به تمرین پدیده رفت؟

بعد از برکناری ناگهانی رضا مهاجری از
سرمربیگریپدیده،اودستبهاقدام
عجیبی زد .مهاجری که معموال
در دوران مربیگریاش فرد
آرام و بیحاشیهای بوده ،این
بارکاریکردکهتعجبهمهرا
برانگیخت ،او پس از برکناری
عجیبوبیاطالع،همراهکادر
فنیاش در محل تمرین حاضر
شد تا پدیده بــرای ساعاتی حضور
همزمان ۲سرمربی را تجربه کند.حاال
مهاجری درباره این ماجرا به خبرنگار ما میگوید«:قصد من از رفتن
به محل تمرین ،تمریندادن تیم نبود ،بلکه خواستم تکلیف خودم و
کادرفنیامرامشخصکنم.بعدازاینکهمدیریتباشگاهاستعفایمن
را منتشر کرد ،من واقعا نمیدانستم برای تعیین تکلیف نهایی به کجا
مراجعه کنم.باشگاه پدیده که جایی دفتر و ادارهای ندارد ،بلکه یک
کانکسکنارزمینتمرینداردکههمهموجودیتباشگاه،همانجاست.
منهمچونمیدانستمدرزمانتمرینممکناستمدیرانرادرهمان
کانکس پیدا کنم ،به آنجا مراجعه کردم .ساعت تمرین تیم مشخص
است .من طبق آن ،نزدیک ۲ساعت بعد رفتم که تمرین تمام شده
باشد.امادیدمبازیکنانهنوزدراعتصابهستندوتمرینیانجامنشده
است».سرمربیتیمپدیدهگفت:باشگاهقولدادهمشکالتمالیتیمرا
حلکندواجازهنمیدهیممجددبازیکناناعتصابکنند.

▪میثاقیان :اجازه اعتصاب مجدد را نمیدهیم

سرمربی تیم پدیده اف ــزود :باشگاه قول
داده مشکالت مالی تیم را حل کند و
اجازه نمیدهیم مجدد بازیکنان
اعتصاب کنند.اکبر میثاقیان
در حاشیه تمرین تیم پدیده در
جمع خبرنگاران گفت :آقای
مهاجری بسیار زحمت کشید
باید مشکالت بچهها حل شود
سوءتفاهمهایی بین باشگاه و
بازیکنانهستکهبایدرفعشودولی
مالک باشگاه تمام تالشش این است که
روز به روز شرایط بهتر شود و برای این موضوع هزینه میکند.وی
خاطرنشان کرد :روزی که پدیده را به لیگ برتر آوردیم از این تیم رفتم
ولیگفتمروزیدوبارهبرمیگردمکهخداخواستودراینمقطعمجدد
به تیم اضافه شدم.میثاقیان درباره گالیه مهاجری از او تصریح کرد:
فوتبالاینگونهاستوقتیجایینمیتوانیکارکنیبایدبروی،امروز
هستمفردامشخصنیستباشمیاخیر،منقولگرفتمرضایتبچهها
جلبشود.سرمربیتیمپدیدهدربارهوضعیتکادرفنیتیمخاطرنشان
کرد :از کادر فنی خواهش کردم سرتمرین حضور پیدا کنند اما چون
درباره کار کردن با آقای مهاجری کمی دچار مشکل هستند ،هنوز
کادرفنیمشخصنشدهاست.ویتاکیدکرد:باشگاهگفته ۳۰درصد
مبلغقراردادپرداختمیشوداگرایناتفاقرخندهداجازهنمیدهیم
اعتصابرخدهدوبهزودیپنجرهنقلوانتقاالتتیمبازخواهدشد.

