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اخبار

موسوی به تیم والیبال پیاچنزا پیوست

ســایت باشگاه ایتالیایی «گاس سیلز پیاچنزا» از امضای قرارداد با سیدمحمد موسوی
ملیپوش سرشناس والیبال ایران خبر داد .موسوی در حالی قرار است زیر نظر لورنزو
برنــاردی بــازی کند که تیمش نخســتین تجربــه حضور در ســوپرلیگ ایتالیــا را تجربه
میکنــد .جوزپــه بونیورنی نایــب رئیس باشــگاه پیاچنزا دربــاره جذب موســوی گفت:
«ویژگیهای موسوی برای همه شناخته شده است؛ از نظر بینالمللی ،او یکی از بهترین
بازیکنان جهان در سالهای اخیر در پست خودش بوده است .یک ورزشکار با تجربه و
با شخصیت قطعاً به رشد تیم ما کمک میکند .موسوی تا چند ساعت دیگر به ایتالیا
میرسد و بعد از قرنطینه و یک دوره کوتاه برای آمادهسازی ،میتوانیم او را تا چند هفته
دیگر در زمین ببینیم ».تیم گاس سیلز پیاچنزا در سال  2018تأسیس شد و هماکنون در
رده ششم لیگ  12تیمی ایتالیا قرار دارد.

فوالد برنده جدال پنالتیها با استقالل

گــروه ورزشــی /هفتــه دوم لیــگ برتــر
پنجشــنبه با برگزاری  3بازی آغاز شــد.
نســاجی و تراکتــور در ورزشــگاه شــهید
وطنی قائمشــهر به مصاف هم رفتند و
به تساوی  1-1رضایت دادند .بازیکنان
نســاجی که بــازی بهتــری را از خــود به
نمایــش گذاشــته بودنــد ،روی شــوت
ایــوب کالنتــری ( )68بــه گل رســیدند
ولــی در ادامــه حمید بوحمــدان ()82
گل تســاوی تراکتــور را بــه ثمر رســاند تا
تیــم علیرضــا منصوریــان از شکســت
نجــات پیــدا کنــد .البته نســاجیچیها
معتقــد بودند گل تراکتــور در موقعیت
آفســاید زده شده اســت .در دیگر بازی،
ســپاهان موفق شــد در ورزشــگاه نقش
جهــان اصفهــان ،آلومینیــوم اراک را با
گل سجاد شهباززاده ( 0-1 )56شکست
دهد تا محرم نویدکیا اولین برد در لیگ
برتر را به دست آورد .آلومینیوم هم در
حالــی دومین باخت خود را تجربه کرد
که شــاهین توکلی در ابتــدای نیمه دوم
بــا دریافــت کارت قرمز از زمیــن اخراج
شــد و  10نفره بــازی کرد .البتــه اراکیها
به آفســاید بودن گل ســپاهان اعتراض
داشــتند و مســعود مــرادی کارشــناس
داوری هم اعالم کرد که گل شــهباززاده
آفســاید بوده است .باشــگاه آلومینیوم
حتــی دربــاره اشــتباهات داوری ایــن
بــازی بیانیــهای صــادر کــرد و از کمیتــه
داوران خواســت از تکرار این اشتباهات
جلوگیــری کنــد .همچنیــن نفــت
مسجدســلیمان و ســایپا در ورزشــگاه
شــهید بهنام محمدی مقابــل هم قرار
گرفتنــد که این مســابقه هم با تســاوی
 1-1خاتمــه پیدا کرد .ساســان حســینی
( )40بــرای نفت و حســین مالکی ()51
برای سایپا گلزنی کردند تا  2تیم دومین
تساوی خود را کسب کنند.
ëëپیروزی فوالد در دقیقه 90
ایــن رقابتهــا دیروز با انجــام  3بازی
دیگــر ادامــه پیــدا کــرد کــه در یکــی از
مهمتریــن آنهــا فــوالد و اســتقالل از

ســاعت  16:40در ورزشــگاه شــهدای
فوالد اهواز به مصــاف هم رفتند .آبی
پوشــان در حالــی بــه میــدان رفتند که
محمــود فکری از همــان ترکیب بازی
با مس رفســنجان در ابتدای مســابقه
اســتفاده کــرده بــود و تنهــا تغییــر او
حضــور محمــد حســین مرادمنــد به
جــای ســیاوش یزدانــی مصــدوم در
دفــاع میانــی بود .ایــن بــازی در نیمه
اول بیشــتر در میانه میــدان در جریان
بــود .هرچنــد فــوالد بــازی بهتــری به
نمایش گذاشت اما موقعیت خاصی
بــه وجود نیامــد و بــازی در پایان نیمه
اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم هم بازی شکل نیمه اول
را داشــت تــا اینکه دقیقــه  63برخورد
عارف آغاســی مدافع فــوالد با مهدی
قایدی را محمدحسین زاهدی فر داور
مســابقه که اســتقاللیها به انتخاب او
انتقاد داشــتند ،پنالتی اعالم کرد .وریا
غفوری پشت توپ قرار گرفت و دروازه
فــوالد را گشــود .پــساز ایــن ،محمــد
دانشــگر( )69بــه جــای آرش رضاوند
بــه میــدان آمد تــا اســتقالل دفاعیتر
شــود امــا ایــن برتــری دقایقی بیشــتر
ادامه نیافت چرا که دقیقه  73ســانتر
آیاندا پاتوسی از روی ضربه ایستگاهی
با ضربــه ســر فرشــاد احمــدزاده وارد
دروازه سید حسین حسینی شد تا بازی
بــه تســاوی کشــیده شــود .در حالی که
بازی رو به پایان بود ،دقیقه  90خطای
مرادمنــد به روی بازیکن فــوالد را داور
پنالتــی اعالم کــرد و لوســیانو پریرا آن
را بــه گل دوم فــوالد تبدیل کرد و بازی
در نهایت  1-2به ســود فــوالد به پایان
رسید تا اســتقالل اولین باخت خود را
در فصل جدید تجربه کند.
ëëپیروزی گلگهر در جشن تولد امیر
در دیگــر دیدارهــا ماشینســازی و
ذوب آهن در ورزشــگاه شــهید سردار
ســلیمانی تبریــز بــه تســاوی 1-1
رســیدند .پیمــان بابایــی ( )80بــرای

میزان

آغاز شمارش معکوس برای عزل کیروش

باخت  6بر یک تیم ملی کلمبیا با هدایت کارلوس کیروش ،ســرمربی ســابق تیم ملی
ایــران مقابــل اکوادور در انتخابی جام جهانی  2022جنجال زیادی را در رســانههای این
کشور داشت .بسیاری از هواداران این تیم خواهان برکناری این مربی پرتغالی شدهاند.
در جدیدتریــن خبــر در ایــن زمینــه «»Radio Caracol
از زد و خــورد بازیکنان کلمبیا با یکدیگر در رختکن تیم
بعد از این بازی خبر داد و نوشت« :بعد از این شکست
سنگین ،میان خامس رودریگز و جفرسون لیرما درگیری
صــورت گرفــت .البتــه بــا مداخله دیگــر بازیکنــان ،باال
نگرفــت ».این درگیری بــه دلیل تبعیضی که کی روش
در اســتفاده از خامس به عنوان ســتاره تیم گذاشته بود
و از او به شــکل بازیکن ثابت اســتفاده میکرد ،رخ داده
است .همچنین رسانه امریکای التین ال تمپو اعالم داشت که شمارش معکوس برای
عزل کیروش آغاز شده است .این رسانه نوشت« :دوره حضور کارلوس کیروش در تیم
کلمبیا به پایان رسیده است .هرچند فدراسیون فوتبال کلمبیا هنوز پایان همکاری با این
مربــی را تأیید نکرده اما شــواهد نشــان میدهد که توافقی بیــن طرفین صورت گرفته و
تالش برای یافتن جانشین وی آغاز شده است».
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هفته دوم لیگ برتر با پیروزی سپاهان و توقف تراکتور ادامه یافت

آلکنو جایگزین کوالکوویچ شد

ســومین نشست هیأت رئیســه فدراســیون والیبال در سال  ۹۹چهارشــنبه هفته گذشته به
ریاستمحمدرضاداورزنیبرگزارشد.رئیسفدراسیوندرایننشست،گزارشیازمذاکرات
انجام شده با والدیمیر آلکنو برای هدایت ملیپوشان در سال  ۲۰۲۱ارائه کرد .هیأت رئیسه
در پایــان این نشســت ،برای عقد قــرارداد با این مربی روس ،موافقت خــود را اعالم کرد تا
عمالً هدایت تیم ملی ایران در رویدادهای سال  ۲۰۲۱به این مربی سپرده شود .قرار است
سرمربی آینده تیم ملی از فروردین ماه به ایران بیاید اما
با توجه به شرایط کرونایی هنوز نمیتوان زمان دقیقی را
برای ورود او به کشــورمان اعالم کرد .گفته میشود مدت
قــرارداد والدیمیــر آلکنو بــا فدراســیون از فروردین ماه به
مدت  5ماه خواهد بود .پس از آن ،با توجه به نتایجی که
با تیم ملی در المپیک کسب خواهد کرد ،درمورد تمدید
قراردادش تصمیمگیری میشود .این موضوع باعث شد
تا سایت تخصصی  worldofvolleyنسبت به این موضوع واکنش نشان دهد .این سایت با
انتشار این خبر مدعی شد که فدراسیون والیبال ایران انتصاب والدیمیر آلکنو برای نیمکت
تیم ملی مردان را رسمی کرد .آلکنو با تیم ملی روسیه قهرمانی المپیک  2012لندن شد و
حاال قرار است با تیم ایران چهارمین حضور در المپیک را تجربه کند .قرار است این مربی
روس هدایــت مــردان ایــران در لیگ ملتهای  2021و بازیهای المپیــک  2021توکیو را بر
عهده داشته باشد .این مربی  53ساله جایگزین ایگور کوالکوویچ شد.
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ماشینسازی و عبداهلل حسینی ()89
بــرای ذوب آهــن گلزنــی کردنــد .در
این مســابقه که وحید بیاتلو سرمربی
ماشینســازی بهدلیــل محرومیت از
روی ســکوها بــازی را تماشــا میکرد،
وحیــد محمدزاده مدافــع ذوب آهن
دقیقــه یــک کارت قرمــز گرفــت تــا
ســریعترین اخراجــی لیــگ برتــر نام
بگیرد .در دیگر دیدار ،مس رفسنجان
در ورزشــگاه شــهدای صنعــت مــس
این شــهر به مصاف گلگهرسیرجان
رفــت .این دیدار  0-2بــا دبل گادوین
منشــأ ( 62و  )76به سود سیرجانیها
به پایان رسید تا گلگهریها که برای
امیــر قلعهنویــی جشــن تولــد گرفتــه
بودند ،هدیه خوبی به ســرمربی خود
داده باشند.
 ëëپرسپولیس-نفتدرغیابآلکثیر
رقابتهای هفته دوم امروز با برگزاری
دو بــازی همزمــان از ســاعت  16:20به
پایان میرسد .در یکی از این مسابقات
که در اولیــن روز تعطیالت کرونایی در
تهران برگزار میشــود ،پرســپولیس در
ورزشگاه آزادی تهران میزبان صنعت
نفــت آبادان اســت کــه قضــاوت آن را
محمدرضــا اکبریــان بــر عهــده دارد.

فینالیســت لیگ قهرمانان آســیا 2020
در هفتــه اول مقابــل ســایپا با تســاوی
بــدون گل متوقــف شــد ولــی نفتیهــا
یــک برد خانگی به دســت آوردند و در
بازی معوقه خود که ســه شنبه گذشته
برگــزار شــد ،برابــر پیــکان بــه پیــروزی
 1-2رســیدند و حــاال شــاگردان ســید
ســیروس پورموســوی که پنجــره نقل و
انتقاالتیشان هم باز شده ،راهی تهران
شــدهاند تــا بــه موفقیــت خــود ادامــه
دهنــد .سرخپوشــان پایتخــت امیدوار
بودنــد امســال هــم بــا حضور عیســی
آل کثیــر خط حمله خطرناکی داشــته
باشــند ولــی ایــن بازیکن  6ماه توســط
کنفدراســیون فوتبــال آســیا محــروم
شــد تا امروز مقابل تیم فصل گذشــته
خــود غایــب باشــد .پرسپولیســیها
مقابل ســایپا مهدی عبدی را به عنوان
مهاجــم اصلی در اختیار داشــتند ولی
بــه نظر میرســد این بازیکــن جوان به
طــور کامــل نمیتواند جــای آل کثیر را
پــر کند و بــرای همیــن قرمزهــا بعد از
بررســی گزینههای مختلف ،در نهایت
محمدمهــدی مهدیخانــی ،مهاجــم
فصــل گذشــته واراژدین کرواســی را به
خدمــت گرفتنــد .البته پرســپولیس به

دنبــال مدافــع هــم بــود که با شــاهین
طاهرخانــی مدافــع فصــل گذشــته
اســتقالل بــه توافــق نرســید و حجــت
حــقوردی هــم نتوانســت رضایتنامــه
خــود را از پیــکان بگیــرد تــا در نهایــت
نــام آل کثیــر در لیســت قرمزهــا باقی
بمانــد .در بــازی مقابــل ســایپا ،کمال
کامیابینیــاهافبک دفاعی ســرخها با
دریافت کارت قرمز اخراج شد و پس از
آن پرسپولیس نامه اعتراضی را نسبت
به تصمیمات تیم داوری به فدراسیون
ارســال کرد .فدراســیون هم حــق را به
پرســپولیس داد و اشــتباه داور را تأییــد
کــرد ،اما اعــام کرد با توجــه به قوانین
داخلی امــکان پاک شــدن کارت قرمز
کامیابینیا وجود ندارد .بنابراین کمال
از حضــور در بازی مقابل نفت محروم
است و احتماالً میالد سرلک به ترکیب
اصلی پرســپولیس اضافه خواهد شد.
در این میان شــاید یحیی گلمحمدی
از خرید جدید خود یعنی مهدی خانی
هــم رونمایی کنــد .ضمن اینکــه بازی
کردن بشــار رســن هم به خاطر آسیب
دیدگی او در ابهام اســت .پرســپولیس
و نفــت تاکنــون  38بــار در مجمــوع
لیگهــای تخــت جمشــید ،آزادگان و

برتــر به مصاف هم رفتهاند که حاصل
آن  25پیروزی برای پرسپولیس ۴ ،برد
بــرای صنعــت نفــت و  9تســاوی بوده
اســت .در ادوار لیگ برتر هم  20تقابل
داشتهاند که  15برد سهم پرسپولیس و
 2برد ســهم نفتیها بوده و  3بازی هم
مساوی شده اســت .پرسپولیس فصل
گذشــته در هر دو بازی رفت و برگشــت
 0-1بــه پیروزی رســید و در جام حذفی
هم این تیم را  0-1شکست داد.
 ëëکورس مربیان قرمز و آبی
در دیگــر دیــدار امــروز ،پیــکان و
شــهرخودرو در ورزشــگاه شــهدای
شــهر قــدس برابر هــم قــرار میگیرند.
مســابقهای که به نوعی تقابــل مربیان
قرمــز و آبــی لیــگ هــم محســوب
میشــود؛ مهــدی تارتــار ســرمربی
پیکان و ســیدمهدی رحمتی ســرمربی
شــهرخودرو .البتــه رحمتــی بــه انــدازه
تارتــار تجربــه مربیگــری نــدارد اما تیم
او در بــازی قبــل مقابل ماشــین ســازی
به پیــروزی  0-3رســید ولی تیــم تارتار
بازی برده را به نفت آبادان واگذار کرد.
شهرخودرو در بازی رفت فصل گذشته
 0-2پیکان را برد و در بازی برگشت هم
در مشهد به برتری  0-1رسید.

