داماد حجازی سرپرست استقالل شد
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سرپرست جدید تیم فوتبال استقالل و جانشین ستار همدانی معرفی شد .به نقل از باشگاه استقالل ،با حکم اسماعیل خلیلزاده ،سرپرست
باشگاه ،سعید رمضانی بازیکن سابق فوتبال ایران که داماد مرحوم ناصر حجازی محسوب میشود ،از این پس در سمت سرپرستی تیم
فوتبال استقالل فعالیت خواهد کرد .همچنین ستار همدانی پیشکسوت استقالل به سمت معاون اقتصادی باشگاه منصوب شد.

ورزشی

اخبار

رئالمادرید با درخشش کورتوا
فاتح سوپرجام اسپانیا شد

رئالمادرید با برتری مقابل رقیب همش��هری خود فاتح
س��وپرجام اس��پانیا نام گرفت .تیم فوتب��ال رئالمادرید با
برتری در ضربات پنالتی بازی نهایی سوپرجام اسپانیا مقابل
اتلتیکومادرید ،فاتح این جام شد .در بازی نهایی اولین دوره
رقابتهای سوپرجام اسپانیا به شیوه جدید که مانند  2جدال
نیمهنهایی در شهر جده عربستان برگزار شد 2،تیم پس از یک
بازی متعادل در  90دقیقه به تساوی بدون گل رضایت دادند.
در  2وقت  15دقیقهای هم درخشش دروازهبانان و کمدقتی
مهاجمان دو تیم مانع گلزنی شد .اتفاق مهم در دقیقه 115
رخ داد؛ زمانی که والورده در حالت تک به تک شدن موراتا با
سنگربان رئالمادرید ،این بازیکن را با خطا متوقف کرد و با
کارت قرمز مستقیم از بازی بیرون رفت .در نهایت جدال دو
تیم به ضربات پنالتی کشیده شد که رئالمادرید با برتری 4بر
یک به قهرمانی رسید .ضربات رئال توسط کارواخال ،رودریگو،
مودریچ و راموس به گل تبدیل شد .تنها ضربه اتلتیکوییها
به وس��یله تریپیر به تور چس��بید و س��ائول و لمار پنالتی
خودشان را خراب کردند تا رئال در نهایت برای یازدهمین
بار (نخستینبار از سال  )2017فاتح سوپر جام اسپانیا شود.

هافبکمدنظراستقاللبهتهرانرسید

هافب��ک خارج��ی مدنظ��ر اس��تقالل ب��ه ته��ران
آم��د .به گ��زارش ایس��نا ،برنی ایبینی هافب��ک -مهاجم
 ۲۷س��اله نیجریهای -استرالیایی مدنظر باشگاه استقالل،
دیروز دوش��نبه وارد تهران ش��د .این بازیکن قرار است در
صورت موفقیت در تستهای پزشکی به تیم استقالل اضافه
شود .او که سابقه حضور در تیمملی استرالیا را هم دارد ،در
تیمهای االمارات امارات ،جونبوک موتورز کرهجنوبی ،ونکوور
وایت کپس کانادا ،سیدنی افسی استرالیا ،بروژ بلژیک و...
بازی کرده است.

چالش باشگاه سپاهان برای انتخاب
جانشین امیر قلعهنویی

در صورتی که امیر قلعهنویی به عنوان سرمربی تیمملی
فوتبال انتخاب شود ،مسؤوالن باشگاه سپاهان با چالش
بزرگی برای انتخاب جانش��ین وی مواجه خواهند شد.
سرمربی تی م ملی فوتبال ایران هنوز مشخص نشده است و
بررسیها و مذاکرات با گزینههای مختلف ایرانی ادامه دارد.
علی دایی ،امیر قلعهنویی و یحیی گلمحمدی گزینههای
داخلی نشستن روی نیمکت تیمملی فوتبال ایران بودند
که با توجه به پیوستن گلمحمدی به پرسپولیس ،به نظر
میرسدقلعهنوییشانسبیشتریبرایسرمربیگریتیمملی
دارد .این در حالی است که گفته میشود قلعهنویی شروط
خود را هم برای نشستن روی نیمکت تی م ملی فوتبال ایران
اعم از مسائل مالی و انتخاب اعضای کادرفنی اعالم کرده
است .مسعود تابش ،مدیرعامل باشگاه سپاهان که با توجه
به این اتفاق ،سکوت رسانهای کرده است جلسات متوالی
با قلعهنویی داشته است اما هنوز مشخص نیست آیا تن به
جدایی این مربی خواهد داد یا خیر .باشگاه سپاهان که در
کورس قهرمانی نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به سر
میب��رد ،در صورت جدایی امیر قلعهنویی با چالش بزرگی
مواجه خواهد شد و باید فردی را جایگزین قلعهنویی کند که
این تیم را در این جایگاه حفظ کند .سپاهان که در  2سال
گذشته با امیر قلعهنویی مجددا در جمع مدعیان قهرمانی قرار
داشته است ،احتماال با جدایی وی مجددا وارد دورانی خواهد
شد که نتایج خوب  2فصل اخیر را تحت تاثیر قرار بدهد.

صیادمنش :هماهنگی الزم را در تیم
امید نداریم

مهاجم تیمملی فوتبال امید میگوید بازیکنان این تیم در
فرصت کوتاه به هماهنگی الزم نرسیدند .اهللیار صیادمنش
درباره نتایج تیمملی فوتبال امید برابر ازبکستان و کرهجنوبی
گفت :به نظرم ما در هر دو بازی بویژه نیمه دوم بهتر از حریفان
بودیم و چندین موقعیت گل داشتیم .با این وجود ناهماهنگی
در تیم ما طبیعی است .حریفان ما مدتها کنار هم در اردو
بودند اما خود من چند روز کنار بچهها بودم ،سایر نفرات هم
فقط یک هفته در قطر کنار هم تمرین کردند .طبیعی است
در این مدت کوتاه با هم هماهنگی الزم را نداریم .کادر فنی
در این فرصت کوتاه چه کاری باید انجام بدهد؟ مهاجم تیم
امید اضافه کرد :اطالعاتی که درباره حریفان داشتیم کامال
درس��ت بود و با بهترین آنالیز وارد زمین ش��دیم اما اجرای
برنامههای موردنظر برابر آمادهترین و هماهنگترین تیمها
سخت است .مطمئن باشید کره بهترین تیم این رقابتهاست.
با این وجود نیمه دوم آنها از ترس تیم ما دفاع میکردند و
کامال برتر از حریف بودیم.

دیروز دوشنبه آخرین روز نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر
بود و باش��گاه پرسپولیس که تا روز گذشته هیچ حرکتی در این
بازار انجام نداده بود و مضاف بر آن س��رمربی موفقش را نیز عمال
جدا شده از پیکرهاش میدید ،با آوردن یحیی گلمحمدی و چند
بازیکن دیگر دل هوادارانش را به دست آورد .قرمزها که تصور میشد
بازنده بزرگ پنجره نقل و انتقاالت زمستانی هستند ،با اتفاقات روز
گذشته «کامبک» بزرگی زدند و حاال هواداران این تیم به نیمفصل
دوم بسیار امیدوارند.
سرمربی  48ساله و سابق تیم شهرخودرو که در یک و نیم سال
اخیر عملکرد بسیار خوبی با این تیم مشهدی داشت ،سرانجام با
باش��گاه پرسپولیس به توافق رسید .سرخپوشان پایتخت پس از
جدایی گابریل کالدرون ،مذاکرات فراوانی با چند گزینه داشتند اما
روی یحیی گلمحمدی به اجماع نظر رسیدند و تمام تالش خود
را کردند تا این عملیات را به موفقیت برسانند .این در حالی است
که در تابستان قرمزها موفق به جذب او نشدند و در واقع حمیداوی
اجازه این کار را نداد .گلمحمدی در لیگ دوازدهم یک نیمفصل
هدایت پرسپولیس را برعهده داشت که قرمزها در آن دوران تحولی
قابل توجه با گلمحمدی را تجربه کردند و به فینال جام حذفی
نیز رس��یدند اما در بازی نهایی مغلوب سپاهان شدند .حاال او در
شرایطی به پرسپولیس آمده که این تیم در صدر جدول است و با
توجه به حضور در لیگ قهرمانان و نیمهنهایی جام حذفی ،شرایط
خوبی برای موفقیت او وجود دارد.

استقالل که خواهان جذب این بازیکن بوده ،نسبت به این اتفاق
عکسالعمل شدیدی نشان داد .حتی از انتقال پاتوسی به اهواز با
عنوان «های جک» -به معنای روی هوا ربودن یا بازیکنربایی -یاد
شده بود .تکرار این اتفاق این بار در ماجرای اوساگونا بین باشگاههای
فوالد و پرسپولیس میتواند مسألهای باشد که به جذابیتهای فصل
نقل و انتقاالت اضافه کند؛ موضوعی که در فوتبال دنیا نیز بسیار
مرسوم است .سعید آذری ،مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در
اینباره به تسنیم گفت :باید به تصمیم اوساگونا و باشگاه پرسپولیس
احترام بگذاریم .باید بدانیم رقابت فوتبال فقط در زمین بازی نیست
و خارج از مس��تطیل س��بز نیز این موضوع وجود دارد .باید با این
موضوع حرفهای برخورد کنیم و درباره انتقال اوساگونا به پرسپولیس
شکست را قبول کنیم و بپذیریم حتماً توانمندی مسؤوالن باشگاه
پرسپولیس در این مورد بیش��تر از ما بوده است .وی ادامه داد :از
ابتدا برای جذب این بازیکن اقدام و همه مقدمات را برای حضور
او فراهم کردیم اما به دالیلی با صبر و چش��م باز به دنبال نهایی
کردن قراردادش بودیم .باشگاه فوالد در جذب بازیکن ،بویژه بازیکن
خارجی بسیار وسواسی رفتار میکند و درگیر هیجانات بازار نقل
و انتقاالتی نمیشود ،این رسالت کاری ما است ،بنابراین به اقدام
باشگاه پرسپولیس در جذب این بازیکن احترام میگذاریم و این
موضوع را کام ً
ال میپذیریم .این مسأله باید فرهنگسازی شود تا
اگر باشگاهی بر سر یک موضوع برنده میشود ،آن باشگاه شکست
را قبول و حرفهای برخورد کند .این فقط یک رقابت فوتبالی بود و
پرسپولیس برنده آن شد.

روز پرکار پرسپولیس در لحظات آخر نقل و انتقاالت با جذب یحیی
و یک بازیکن جدید

کام بک قرمزها

■■دلخوری شماره  10سابق

در شرایطی که کمتر کسی تصور میکرد فرشاد احمدزاده در
لیس��ت مازاد پرسپولیس قرار داشته باشد و قراردادش با این تیم
فسخ شود ،به درخواست محمدحسن انصاریفرد به همکاریاش
ب��ا این تیم پایان داد .احمدزاده در این باره گفت :زمانی که آمدم
گفتم میخواهم به تیم کمک کنم ،االن هم به من گفتند کمک
کن و من هم بدون هیچ شرط و گالیهای قراردادم را فسخ کردم.
وی درباره ناگهانی بودن این تصمیم هم گفت :این تصمیم من نبود
که بخواهم درباره ناگهانی بودن آن توضیح بدهم .با شروع تمرینات
تالش زیادی داش��تم و با تالش و تمرکز باال به دنبال آمادهسازی
بودم و گواه آن آقای باقری است .قول داده بودم در بازگشت هیچ
حاشیهای نداشته باشم و جز محرومیتهای عجیب که آن هم دست
من نبود ،تمام تالشم را کردم تا خاطرات خوبی داشته باشیم .آخر
شب به من زنگ زدند و گفتند در باشگاه حاضر شوم و بعد گفتند
که  ...بیخیال! توضیح بیش��تری ندهم .شاید صالح این بوده که
به این شکل برای کمک به پرسپولیس جدا شوم .روز آخر نقل و
انتقاالت به من این فسخ اعالم شد و خدا را شکر بازیکنی نیستم
که پیشنهاد نداشته باشم.

■■توضیحات انصاریفرد

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس میگوید ب��ا حضور یحیی
گلمحمدی یک ترکیب کام ً
ال پرسپولیسی در باشگاه کنار هم قرار
گرفته است .محمدحسن انصاریفرد درباره انتخاب گلمحمدی به
عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت :ابتدا جا دارد
از مجموعه باشگاه شهرخودرو تشکر کنم که همکاری خوبی با ما
داشتند .در این برهه سخت بود سرمربی از یک تیم لیگ برتری
دیگر جذب کنیم اما آنها این همکاری را با ما داشتند .مدیرعامل
باشگاه پرس��پولیس درباره اینکه رقم قرارداد چقدر است ،گفت:
درباره این موضوع قرار است او به باشگاه بیاید و صحبت کنیم .پول
رضایتنامه گلمحمدی را به شهر خودرو دادهایم و مدت قرارداد
ما یک سال و نیم است .انصاریفرد درباره دستیاران گلمحمدی
در پرس��پولیس گفت :باید در جلسهای این موضوع بررسی شود
و او دستیارانش را معرفی کند .انصاریفرد درباره وضعیت افشین
پیروانی در این تیم گفت :تعریفهای خوبی درباره اختیارات کادر
فنی باش��گاه داریم ،پیروانی منصوب باش��گاه است و به کار خود
ادامه میدهد .او از زمانی که آمده موفق عمل کرده است .حتی
دیدید وقتی کالدرون گفت او را نمیخواهد اعالم کرد کنار میروم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه آیا کریم باقری در کادر
فنی حضور خواهد داشت ،گفت :انتخاب کادر بر عهده سرمربی
تیم است ،درباره این موضوع جلسه خواهیم داشت ،بعید به نظر
میرسد یحیی گلمحمدی ،کریم باقری را با توجه به زحمتهایی
که در این چند س��ال برای پرس��پولیس کشیده نخواهد و فکر
نمیکنم مشکلی باشد.

آمار عجیب مهاجم جدید پرسپولیس در گلزنی
مهاجمنیجریهایپرسپولیسکهبرایتقویتخطحملهاینتیمجذبشدهاست،
از حیث گلزنی آمار چندان خوبی به جا نگذاشته است .کریستین اوساگونا ،مهاجم
سابق ذوبآهن پس از کشمکش با فوالد خوزستان در نهایت به پرسپولیس ملحق
شدتادرنیمفصلدومبرایصدرنشینکنونیفوتبالایرانبازیکند.پرسپولیسیها
این مهاجم را برای رفع نقطه ضعف خود در خط حمله جذب کردند تا در کنار علی
علیپور کوتاهقامت ،از بازیکن  ۱۹۴سانتیمتری خود برای گلزنی بهرهمند شوند .با
این حال آمار و عملکرد اوساگونا در تیمهای قبلیاش نشاندهنده موضوعی متفاوت است ،چرا که او به عنوان مهاجم فقط یک بار
توانسته در طول یک فصل  ۱۰گل بزند .بهترین عملکرد اوساگونا مربوط به دوره حضور او در مراکش است که به طور کلی توانسته
در هر فصل  7گل به ثمر برساند و بعد از آن همواره در بهترین حالت  ۴گل به ثمر رسانده است.

■■داستان عجیب خرید اوساگونا

انتقاالت جذب کرده ،برای پست مهاجم از هفته قبل مذاکراتش
را با باش��گاه کرهای برای جذب اوساگونا آغاز کرده بود .فوالد بعد
از توافق  2طرف ،مقدمات حضور این بازیکن در ایران را با گرفتن
روادید ،بلیت و سایر موارد انجام داد .اوساگونا بعد از حضور در اهواز
چند روزی در تمرینات این تیم شرکت کرد تا حضورش در فوالد به
مرز قطعی شدن برسد تا اینکه یکشنبهشب سعید آذری ،مدیرعامل
باشگاه فوالد دلیل تاخیر در جذب این مهاجم نیجریهای را مسائل

مهاجم نیجریهای پیشین تیم فوتبال ذوبآهن بعد از حضور
در اهواز به تهران آمد و با پرسپولیس قرارداد بست اما این اتفاق
چگونه رخ داد؟ کریس��تین اوس��اگونا در حالی که چند روزی در
تمرینات تیم فوتبال فوالد خورس��تان حضور داشت و قرار بود به
این تیم بپیوندد ،در نهایت سر از پرسپولیس درآورد .باشگاه فوالد
خوزس��تان که تاکنون آیاندا پاتوسی و سینا زامهران را در نقل و

پزشکی عنوان کرد .گویا بعد از توافق نهایی باشگاه فوالد با اوساگونا،
مدیربرنامههای او این بازیکن را به تیم تهرانی پیشنهاد میدهد تا با
مبلغی باالتر در نهایت به پرسپولیس بپیوندد .این بازیکن در اختیار
باشگاه فوالد بوده اما شبانه از مجموعه فوالد و بدون اطالع مسؤوالن
این باشگاه خارج شده و به تهران میآید .اوساگونا بامداد دیروز در
باشگاه پرسپولیس حاضر شد و در نهایت به این تیم پیوست .پیش
از این حضور آیاندآ پاتوسی در فوالد حاشیهساز شده بود و باشگاه

تیم ملی والیبال بهترین تیم ورزش گروهی تاریخ ایران

نسلی که طالیی بود و ماند

تیم ملی والیبال موفق شد برای دومینبار
والیبال
متوالی در عرض یک هفته تیمملی چین
را بهراحتی شکست دهد تا برای دومینبار در تاریخ به المپیک
راه یابد .یک برد راحت دیگر مقابل تیم چین و صعود بیدردسر؛
تیمی که کمتر به خاطر میآوریم خون به دلمان کرده باشد.
این در حالی است که قرار گرفتن در جمع  12تیم برتر دنیا در
میدانی مثل المپیک شاید روزی برای والیبال ایران تنها یک رؤیا
بود اما اگر کمی خوششانس بودیم حاال سومین حضور متوالی
این نسل را میتوانستیم در چین جشن بگیریم .نسل پرقدرتی
که در قاموسش هیچ کاری نشدنی نیست و به هر چه میخواهد
در تمام ردههای سنی دست مییابد .نسلی که دیگر آسیا عرصه
کوچکی برای بروز استعدادش به نظر میرسد و در عینحال
در رقابتهای فراآسیایی میتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد
و با شایستگی سرش را باال بگیرد .درواقع شاید اگر آن باخت
کذایی مقابل استرالیا نبود ،امروز در صعود به المپیک و جمع

[

توتو اسپورت ]

میالن
[با ایبرا] روی ویبره

 12تیم برتر دنیا هتتریک
ک��رده بودی��م و این یعنی
دس��تاورد به معنای واقعی
کلمه .ای��ن روزها برخالف
دنیای پرحاشیه فوتبال که
تمامی هم ندارد ،والیبالیها
با کمترین دغدغه ممکن به
مهمترین تورنمنت دنیا راه
پیدا میکنند و در این بازه
زمانی اگر آنه��ا را بهترین
و شایس��تهترین تیم ملی ،طی دهه گذش��ته بنامیم احتماال
ادعای گزافی نکردهایم .امروز با تمام مش��کالت و حاشیههای
خستهکنندهای که رشته پرطرفدار فوتبال بدان دچار است،
تیمهای بسکتبال و والیبالمان با کمترین سروصدای ممکن
المپیکی میشوند و این افتخار انصافاً دستمریزاد دارد .البته

[ مارکا ]

رئال ماد
رید-اتلتیکو مادرید

ممکن است صعود باارزش
والیبال به المپیک تا حدی
تحت تأثیر شکس��ت تیم
فوتبال امید ایران مقابل کره
قرار گرفته باش��د اما هرگز
باعث نمیش��ود کار بزرگ
این تیم نادیده گرفته شود
و ای��ن صعود عی��ن افتخار
اس��ت .والیبال ایران مقابل
چین در خاک کشورش به
نوعی راه رفت و برد تا ثابت کند ظرفیت والیبال ایران از قاره
که��ن پایش را فراتر نهاده و قطاری که از  2دهه پیش به راه
افتاده توقفناپذیر اس��ت؛ چه یزدانی خرم باشد چه داورزنی
فرقی ندارد ،چرا که سیستم با کمترین نقص ممکن بنا شده
است .آنچه مسلم است و بخوبی میدانیم اینکه تنها صعود به

[م
وندودپورتیوو ]

سوارزدراتاقجراحی

[ گاتزتا ]

المپیک این بچهها را راضی نمیکند و برایشان کافی نیست
و قطعاً آنها استحقاق فکر کردن به فتح سکوهای المپیک را
خواهند داشت که اگر این امر محقق شود ،در تاریخ رشتههای
گروهی در ورزش ایران بیسابقه خواهد بود .ممکن است نحوه
صعود والیبالیستها این را در ذهنمان القا کند که راهیابی به
المپیک و حضور مداوم در جمع بزرگان دنیا کار سادهای باشد
ام��ا این افتخارات محال بود بدون برنامهریزی مدون و تالش
ن هم در تمام ردههای س��نی به دست آید .حاال با
بیوقفه ،آ 
جرأت میتوانیم بگوییم والیبال پایش را فراتر از آسیا گذاشته و
راهیابی به المپیک تنها مقدمهای برای درخشش و کسب مقام
است .از حاال برای آغاز رژه کاروان ایران و حضور در ورزشگاه
المپیک توکیو لحظهشماری میکنیم ،جایی که برای اولین
مرتبه در تاریخ ورزش ایران کاروان والیبال و بسکتبال در آن
با هم رژه خواهند رفت و قطعاً قابی ماندگار را به نام خودشان
ثبت خواهند کرد.

ای
نتر! هندا نجاتت داد

[ آ.اس ]

سوپر داربی

