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واسطهها با قلعهنویی برای حضور در استقالل تماس گرفتند

ادعای عجیب رسانههای روس درباره
سردار آزمون

 ۴تفاوت بزرگ همپیمانان انصراف از لیگ

تالش مربی ناکام در کسب جام برای بازگشت دوباره

شکستن قوانین فاصله اجتماعی
عمدی است

سردار آزمون اخیرا در باشگاه زنیت وضعیت
بغرنجی پیدا کرده و گفته میشود احتمال
جداییاش از این تیم در پایان فصل بیشتر از
هر زمان دیگری است.
به گزارش ورزش سه ،رابطه سردار آزمون
و باشگاه زنیت سنتپترزبورگ این روزها در
بدترین وضعیت خود از زمان پیوستن او به این
تیم قرار دارد .بعد از چند مورد اصطکاک بین
سردار و باشگاه به دلیل آنچه از طرف زنیت،
نقض قوانین فاصل ه اجتماعی و بیتوجهی
به خطر ویروس کووید 19اعالم شد ،حاال
سردار خود را نسبت به زنیت دورتر از همیشه
احساس میکند.
وبسایت ورزشی روس اسپورتدیلی امروز
در گزارشی مدعی شد آزمون در پیامی که
با استفاده از پیامرسان تلگرام برای یک
روزنامهنگار روس به نام ویاچسالو کوروتکین
ارسال کرده به این واقعیت اذعان کرده که
احساس میکند زنیت او را به حاشیه برده و
مورد تبعیض قرار داده است.
رسانههای روسی میگویند آزمون در
روزهای اخیر به شکلی قواعد مربوط به کرونا
و فاصله اجتماعی را نقض کرده که گویا از
جریمه شدن توسط باشگاه زنیت و فدراسیون
فوتبال روسیه باکی ندارد .در اولین مورد،
سردار در حالی با هواداران زنیت عکس
یادگاری گرفت که ماسک به صورت نداشت.
او سپس با صفا هادی ستاره عراقی در
حالی در حال گشت و گذار در خیابانهای
سنتپترزبورگ دیده شد که نه ماسک به
صورت داشت و نه فاصله خود را با او رعایت
کرده بود.
نهای سردار و
در جدیدترین مورد از داستا 
کرونا ،او در یک رستوران در حالی دیده شد
که با همسر سابق الکساندر کرژاکوف ،مربی
فعلی و فوتبالیست سابق روس و فرزند پسرش
در حال شام خوردن دیده شده بود .این ماجرا
در رسانههای روسیه سر و صدای زیادی به پا
کرده و سوژه روزنامههای زرد این کشور شده
است.
رسانههای روسی اغلب بر این عقیدهاند که
رفتار اخیر سردار عمدی است .آنها میگویند
پیشنهادهایی که آزمون در ماههای اخیر از
باشگاههایی در انگلیس و ایتالیا دریافت کرده،
او را به این نتیجه رسانده که برای راضی کردن
زنیت و گرفتن اجازه ترک باشگاه ،دست به
کارهایی بزند که باشگاه را از خیر ادامه دادن
همکاری با او منصرف کند.
با این حال روسها میگویند سردار که تا
تابستان  2022با زنیت قرارداد دارد بعید است
با این اقدامات بتواند باشگاه زنیت را مجبور به
انجام معاملهای بکند که به آن راضی نیست.
زنیت که تا دو سال دیگر تصمیمگیر اصلی
درباره نقل و انتقال سردار خواهد بود با اینکه
به قول رسانههای روسیه از رفتار اخیر سردار
گیج شده ولی به خاطر چنین اتفاقاتی ،منابع
مالی خود و دارایی باارزشی مثل سردار را فدا
نخواهد کرد.
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نتایج ناامید کننده استقالل در شروع دوباره
لیگ ،برخی افراد در این باشگاه را به تکاپو انداخته
تا هرچه زودتر مقدمات اخراج فرهاد مجیدی
را فراهم کرده و راه را برای بازگشت دوباره امیر
قلعهنویی به نیمکتآبیپوشان نیز هموار کنند .این
در حالی است که موقعیت قلعهنویی در سپاهان
نیز بعد از حاضر نشدن تیمش مقابل پرسپولیس
و باال بردن شانس قهرمانی دوباره این تیم در لیگ،
بسیار متزلزل است.
به گزارش آنا ،افراد اشاره شده که در نقش
مشاور مدیرعامل در خارج از باشگاه استقالل
فعالیت دارند در همان تعطیالت لیگ با امیر
قلعهنویی برای حضور در استقالل در نقل و
انتقاالت تابستانی وارد مذاکره شدند تا بیشتر
نقش یک واسطه را بازی کنند تا مشاور!
آنچه مشخص است اگر امیر قلعهنویی نتواند
این فصل هم با سپاهان جام بیاورد باید با نیمکت
این تیم خداحافظی کند .از این جهت که باشگاه
سپاهان در دو فصل اخیر بیشترین بودجه را در
تاریخ این باشگاه در اختیار قلعهنویی قرار داد تا
حداقل یک جام برای این تیم بیاورد که تا االن در
انجام این ماموریت ناکام مانده است .در حال
حاضر سپاهان  ۱۰امتیاز با پرسپولیس فاصله دارد
و بعید است در  ۸بازی باقی مانده بتواند به صدر
جدول برسد .در جام حذفی هم در مرحله نیمه
نهایی باید در تهران به مصاف استقالل برود و
درصورت صعود به فینال هم به احتمال خیلی قوی
با پرسپولیس مصاف خواهد داشت.
قلعهنویی بیشتر از هر زمان دیگری به دنبال
بازگشت دوباره به استقالل است و رایزنیهای
الزم را نیز در این خصوص انجام داده اما باید دید
هواداران استقالل هم عالقهای به این بازگشت
دارند یا خیر .ژنرال آبیها در آخرین حضورش در

امیر قهرمانی را از بنفیکا گرفت؟

تبریزیها قافیه را باختند

مشاوران مدیرعامل استقالل این روزها در نقش واسطه عمل کرده و به دنبال بازگرداندن امیر قلعهنویی به این تیم هستند.

اگر امیر
قلعهنویینتواند
این فصل هم
با سپاهان جام
بیاورد باید با
نیمکت این تیم
خداحافظیکند
این تیم هم دربی را رفت و برگشت به پرسپولیس
بحران زده با حمید درخشان و برانکو تازه به ایران
برگشته ،باخت و در آخر فصل هم در رده ششم
جدول لیگ قرار گرفت .او فصل قبل از آن نیز با
استقالل پنجم شده بود تا به نوعی بدترین دورانش
در این تیم را سپری کرده باشد.
نکته قابل توجه اینکه امیر قلعهنویی که

گرانترین مربی ایران هم به حساب میآید از سال
 ۹۱به بعد نتوانسته در هیچ تیمی در کسب جام
موفق باشد .این در حالی است که او در تیمهای
سپاهان و تراکتور بودجه هنگفتی را صرف خرید
بازیکن کرد .با شرایط موجود میشود نام قلعهنویی
را یک مربی ناکام در  ۸سال اخیر لقب داد.
شاید فرهاد مجیدی با شکست سپاهان در جام

حذفی بتواند شانس ماندنش در استقالل را تا حد
زیادی افزایش داده و از طرفی پروژه بازگشت امیر
قلعهنویی به تیمش را نیز با شکست مواجه سازد.
هر چند در فوتبال ایران همیشه نتایج و کارنامه
مربیان تعیین کننده نیست و نقش واسطهها
در کنار رابطهها و ضابطهها بسیار تعیین کننده
است.

بچه عقاب و بهترین کلین شیت در قاره سبز

امیر عابدزاده ستاره بیبدیل ماریتیمو در جریان پیروزی پرگل
مقابل بنفیکا بود.
به گزارش ورزش سه ،وقتی حواس فوتبالدوستان ایرانی به
پیروزی فوالد و سپاهان و ناکامی شاگردان فرهاد مجیدی بود،
یک لژیونر از ایران در لیگ پرتغال عملکرد بسیار خوبی را از خود
نشان داد و به ستاره تیمش در شب برد بزرگ تبدیل شد؛ او امیر
عابدزاده بود که با مقاومت استثنایی مقابل ستارههای بنفیکا ،راه

پیروزی را به آنها نشان داد.
امیر در حالی دروازهبان ماریتیمو در برابر بنفیکا بود که تیم
معروف لیگ پرتغال بهترین گلزنان لیگ این کشور را در ترکیب
خود دارد .کارلوس وینیسیپس و پیتزی روی هم شش گل بیشتر
از تمام تیم ماریتیمو زده بودند و امید داشتند که دربرابر گلر
ناشناخته ایرانی هم بدرخشند اما از همان دقیقه نخست عابدزاده
نشان داد که قرار نیست تیم مدعی بنفیکا به این سادگی ها پیروز
مسابقه شود.
عابدزاده در  ۱۰دقیقه نخست مسابقه چهار سیو داشت که دو
تا به شکلی استثنایی و با پا رقم خورد و باعث شد تا ماریتیمو در
بازی باقی بماند .چند دقیقه بعد او با پاس دقیق و تماشاییاش
زمینه ساز گلی شد که البته آفساید بود.
درخشش امیر در ادامه دقایق مسابقه نیز ادامه داشت و او
توانست در مجموع  ۷مهار را به ثبت برساند که در کمال تعجب
شش تا از درون محوطه جریمه بود .ناکامی بهترین گلزنان لیگ
پرتغال در حالی مقابل او رقم خورد که تیم ماریتیمو خط دفاعی
ضعیفی دارد و در این بازی نیز آن ها عملکرد نامطلوبی را از خود
به جای گذاشتند.
واکنش با پای مخالف البته بهترین سیو امیر در این بازی نبود
اما او دوبار با پاهای بیدارش دروازه ماریتیمو را نجات داد

بعد از سیوهای متوالی امیر بود که بازیکنان ماریتیمو جرات
حمله را هم پیدا کردند و توانستند گلزنی کنند .در ادامه بنفیکایی
ها پیش آمدند اما دوباره عابدزاده ضربات را مهار کرد و در ضد
حمله ماریتیمو به گل دوم نیز رسید.
این احتماال مهم ترین و بهترین کلین شیت دروازهبان های
ایرانی در قاره اروپاست .پیش تر علیرضا حقیقی و همین امیر
عابدزاده درخشش هایی در قاره سبز داشتند اما این یکی با
سیوهای فوق العاده و برابر حریف مهمی به ثبت رسید و شاید
عامل از دست رفتن قهرمانی بنفیکا نیز شود .پیشتر البته دانیال
داوری هم در سال  ۲۰۱۳یک عملکرد درخشان مقابل دورتموند را
از خود به جای گذاشته بود.
عابدزاده تمجید کارشناسان را نیز به خود جلب کرد و با نمره
بسیار خوب  ۸.۷بهترین بازیکن تیمش لقب گرفت؛ هرچند که
یک روزنامه نیز با نمره  ۸.۳این عنوان را به او داد.
امیر حاال با این نمایش و عملکرد قابل قبول در طول فصل ،این
امید را دارد که در تابستان با پیشنهادات بهتری هم مواجه شود
و ماریتیمو را به مقصد تیمی بزرگتر ترک کند .نکته مهم البته
این است که در شب کلین شیت نیازمند و یک روز پس از اشتباه
بیرانوند ،این نمایش فوقالعاده میتواند جایگاه او در تیم ملی را
هم بهتر کند.

 ۵برد پیاپی برای شاگردان نکونام

فوالد ،مدعی تازه

تیم فوالد خوزستان در  ۵بازی گذشته خود همه حریفانش را برده و مدعی سهمیه آسیایی است.
ت و دوم از رقابتهای لیگ برتر در استادیوم
به گزارش ایسنا ،روز دوشنبه تیم فوالد خوزستان در هفته بیس 
شهدای فوالد خوزستان در حالی که با یک گل از ماشینسازی تبریز عقب بود ،توانست به بازی برگردد و با
نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست دهد.
شاگردان جواد نکونام هر دو بازی خود در آغاز دوباره لیگ برتر را با پیروزی و در مجموع  ۵بازی آخر خود
را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند تا خود را به جمع مدعیان نزدیکتر کنند .فوالدیها از تعطیلی بیش از صد
روزه لیگ نهایت استفاده را بردند و اردوی خود را در تهران برگزار کردند و بازیهای دوستانه زیادی را پشت
سر گذاشتند تا با آمادگی باال وارد مسابقات شوند .نکونام پس از بازی تیمش مقابل ماشینسازی تبریز گفت:
نمیدانم تا پایان فصل چه اتفاقی میافتد ولی بازیکنانمان تا اینجای فصل گل کاشتهاند .به مجموعه باشگاه
فوالد و هواداران که جایشان خالی است تبریک میگویم .تیم فوالد خوزستان در پایان هفته بیستو دوم
لیگ برتر با  ۳۹امتیاز و با یک اختالف امتیاز نسبت به سپاهان رده دومی ،در رده سوم جدول قرار دارد .باید

دید نکونام و شاگردانش در ادامه لیگ چه نتایجی را کسب خواهند کرد؟ آنها اکنون مدعی سهمیه آسیایی
هستند و نیم نگاهی به لغزش سپاهان و پرسپولیس دارند تا با کسب نتایج خوب جایگاه خود را بهبود ببخشند.

هفته بیست و دوم لیگ برتر و شکست ۲
تیم تبریزی نشان از تفاوت بزرگ آنها با ۲
همپیمان خصوصیشان یعنی شهرخودرو و
نساجی داشت.
به گزارش ایسنا ،هفته بیست و دوم لیگ
برتر فوتبال ایران با پیروزی تیمهای فوتبال
نساجی و شهرخودرو و شکست تراکتور و
ماشینسازی همراه شد؛ تیمهایی که پیش
از شروع دوباره لیگ همپیمان یکدیگر برای
انصراف از مسابقات بودند و سرانجام بر آن
شدند که در ادامه لیگ نوزدهم شرکت کنند.
دو همپیمان خصوصی تیمهای تبریزی،
پیش از شروع مجدد لیگ نوزدهم ،چهار
تفاوت با تراکتور و ماشینسازی دارند که
همین تفاوتها باعث شد شاگردان فکری و
سرآسیایی موفق باشند و از حریفان سرسخت
خود امتیاز بگیرند.
اقدام سریع :تفاوت اول نساجی و
شهرخودرو با همپیمانانشان چند بعدی عمل
کردن در طول تعطیالت کرونایی لیگ برتر
بود .شاگردان فکری و سرآسیایی با وجود اینکه
مایل به شروع مجدد مسابقات نبودند ،برای
حفظ آمادگی تصمیم گرفتند تمرینات خود را
خیلی زود آغاز کنند و با حل مشکل خارجیها
و بازیکنان مصدوم خود آماده حضور در زمین
فوتبال شوند .تراکتور و ماشین سازی دیرتر از
دو تیم دیگر تمرینات خود را آغاز کردند و حتی
تا مدتی تمرینهایشان را به صورت گروه گروه
برگزار میکردند.
سیاستمداری :تفاوت بعدی در
مصاحبههای مالکان این چهار باشگاه است.
در واقع مالکان شهرخودرو و نساجی همه چیز
را روی دوش مالک تراکتور و ماشین انداختند
تا این زنوزی باشد که هر روز در رسانههای
مختلف مصاحبه کند و سایر مالکها به دنبال
سر و سامان دادن اوضاع تیم خود باشند.
حل مشکالت :سومین تفاوت این دو گروه،
مشخص کردن وضعیت خارجیها و بازیکن
ایرانیهای خارج از کشور بود .شهرخودرو
توانست هر طور که شده مربی ایتالیایی
خود یعنی استفانو کوزین را به ایران بیاورد
اما تراکتور عالوه بر از دست دادن دو بازیکن
خارجی خود ،هنوز نتوانسته تکلیف اشکان
دژاگه را که در آلمان زندگی میکند ،مشخص
کند و این بازیکن در آستانه جدایی از تراکتور
قرار دارد.
اردو :فرق چهارم این چهار تیم ،برگزاری
اردو در دوره تعطیالت بود که تیمی مثل
شهرخودرو با توجه به نداشتن زمین تمرین و
همچنین وضعیت قرمز شهر مشهد به دلیل
شیوع ویروس کرونا ،اردویش را به تهران آورد
ی بتواند
تا ضمن عقب نیفتادن از برنامه تمرین 
چند دیدار دوستانه را هم با تیمیهایش برگزار
کند.
این تفاوتها نشان میدهد که نساجی و
شهرخودرو برای مواجه شدن با هر دو روی
سکه آماده بودند و این تیمهای تبریزی بودن
که در خواب غفلت انصراف از لیگ فرو رفته
و برنامه خوبی برای ادامه مسابقات نداشتند.

 ۵کشور به دنبال میزبانی جام ملت های ۲۰۲۷

تا پایان هفته اتفاق میافتد

هیئت مدیره پرسپولیس و استقالل در آستانه تغییر اساسی

شرط عجیب بازیکن امید برای حضور در تیم بزرگساالن

در بین  ۵کشوری که برای میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۷درخواست
دادهاند شانس قطر بیشتر است.
به گزارش ایسنا و به نقل از الوطن ،آخرین فرصت برای کشورهایی
است که دوست دارند درخواست میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۷را
به  AFCارائه دهند رو به پایان است .پیش از این کنفدراسیون فوتبال
آسیا به خاطر شیوع ویروس کرونا درخواست میزبانی را یک ماه تمدید
کرده بود.
تاکنون  ۵کشور ایران ،قطر ،عربستان ،هند و ازبکستان برای میزبانی این
رقابت بزرگ درخواست دادهاند و به نظر میرسد که عراق و اردن هم به این فهرست اضافه شوند.
روزنامه الوطن در ادامه گزارش خود نوشت :شانس قطر برای میزبانی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷
بیشتر از دیگر کشورهاست و این از یک طرف به خاطر امکانات بسیار خوبی است که دارد و از طرف
دیگر هم به خاطر تجربه باالیی است که در میزبانی رقابتهای بزرگ دارد.

هیئت مدیره باشگاههای پرسپولیس و استقالل تهران به احتمال فراوان تا
پایان هفته دچار تغییر میشوند.
به گزارش مهر ،مشکالت مدیریتی و تیمداری در باشگاههای استقالل
تهران و پرسپولیس مدتهاست که صدای اعتراض هواداران و برخی
پیشکسوتان این دو باشگاه را درآورده است .از این رو وزارت ورزش و
جوانان به عنوان متولی سرخابیها تصمیم به ترمیم هیئت مدیره هر دو
باشگاه گرفته است تا بتواند در راستای خصوصیسازی اقدام مناسبی را
برای فراهم کردن امور اداری و اجرایی دو باشگاه پرطرفدار انجام دهد .مسعود
سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به احتمال فراوان تا پایان هفته جاری اعضای جدید هیئت مدیره را
معرفی میکند .وی قصد دارد تکلیف مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را پس از استعفای حدود شش
ماه پیش محمدحسن انصاریفرد با اعالم دو عضو جدید هیئت مدیره مشخص کند .سرخها که در
حال حاضر مهدی رسول پناه ،مهرداد هاشمی و علی رغبتی را به عنوان عضو هیئت مدیره دارند ،در
طول  ۶ماه گذشته توسط مهدی رسول پناه سرپرستی میشود که عملکرد وی حاشیههای فراوانی
را نیز به همراه داشته است .همچنین سلطانیفر تصمیم دارد دو نفر جدید را وارد هیئت مدیره
باشگاه استقالل تهران کند .هیئت مدیرهای که پس از استعفای میرشاد ماجدی با احمد سعادتمند،
لزاده ،حجت نظری و کامران منزوی به کارش ادامه میدهد.
اسماعیل خلی 
حل مشکالت اقتصادی و درآمدزایی قابل اتکا در راستای خصوصی سازی سرخابیها از اهداف
سلطانی فر برای تعیین اعضای جدید هیئت مدیره این دو باشگاه است.

فرهاد مجبدی ،سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از تساوی آبیپوشان مقابل
سایپا به انتقاد از بازیکنان تیم پرداخت.
تودوم لیگ برتر
به گزارش تسنیم ،تیم فوتبال استقالل در هفته بیس 
مقابل سایپا با تساوی یک  -یک متوقف شد و به رده ششم جدول
ردهبندی سقوط کرد.
فرها مجیدی ،سرمربی استقالل که به دلیل محرومیت روی نیمکت
حضور نداشت ،پس از بازی در رختکن تیم از خجالت بازیکنان درآمد
و به انتقاد از عملکرد آنها پرداخت .سیاست مجیدی همیشه حمایت از
بازیکنان بوده ،اما این بار سرمربی جوان استقالل انتقادهای تندی را علیه بازیکنان مطرح کرد.
او در بخشی از صحبتهایش به بازیکنان گفت که برخی از آنها نمیدانند پیراهن چه تیمی
را بر تن کردهاند.
موضوع دیگر اینکه ،کادر فنی استقالل خواهان یک بازیکن با استعداد از رده امیدها در تمرینات
شده و قرار بود باشگاه با این بازیکن قرارداد ببندد ،اما بازیکن مذکور اعالم کرد که باشگاه با
مدیربرنامههایش برای عقد قرارداد مذاکره کند .این مسئله باعث ناراحتی سرپرست تیم استقالل
شد و اعالم کرد که حتی بازیکن بهترین هم باشد به دلیل اینکه چنین شرطی برای باشگاه مطرح
کرده و قداست استقالل را زیر سوال برده دیگر او را نمیخواهند.
ظاهرا اتفاقات گذشته در باشگاه استقالل و پر و بال دادن به برخی مدیربرنامهها باعث شده که
بازیکنان با مطرح شدن نامشان برای عقد قرارداد شروطی تعیین کنند.

شانس باالی قطر

قطر میزبانی جام جهانی باشگاهی را اخیرا بر عهده داشت و قرار است که میزبانی جام
جهانی  ۲۰۲۲را هم برگزار کند و این نشان میدهد که آنها توانایی میزبانی رقابت های بزرگ
را دارند.
قطر در جام ملتهای آسیا که اخیر در امارات برگزار شد جام قهرمانی را با شکست دادن ژاپن
در فینال باالی سر برد.
جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳هم به میزبانی چین برگزار خواهد شد.

انتقاد تند مجیدی از بازیکنان استقالل پس از توقف برابر سایپا

