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هفته مهیج با شروع مسابقات قهرمانی باشگاههای والیبال مردان آسیا

ارمغانی از

مجارستانآمد

پریســا غفــاری  /ســعید ارمغانی بــه عنوان ســرمربی
جدیــد تیــم ملــی بســکتبال معرفــی شــد تــا دوران
ی هاشــمی بســیار کوتاه شــود.
ســرمربیگری مصطفــ 
هاشــمی که تابســتان گذشــته ،بعد از اتمام قــرارداد
مهران شــاهین طبع به عنوان سرمربی معرفی شده
بــود ،تنهــا در دو پنجــره انتخابــی جــام جهانــی روی
نیمکت تیم ملی نشست و شکست مقابل قزاقستان
باعــث انتقــادات زیــادی از او شــد .همچنیــن حــذف
تیم مهــرام در مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر با
ت هاشمی باعث شد که احتمال ادامه همکاری
هدای 

فدراســیون جدید با او کمرنگ شــود .حاال فدراسیون
بسکتبال ســعید ارمغانی را به عنوان سرمربی جدید
معرفی کرد .وی یکی از پوینت گاردهای مطرح دوران
بــازی خودش بود کــه بازی در تیم ملی بســکتبال در
آسیا را در سالهای ،۱۹۹۰ ،۱۹۸۹ ،۱۹۸۵ ،۱۹۸۳ ،۱۹۸۱
 ۱۹۹۱و  ۱۹۹۵تجربــه کــرد .ارمغانــی یــک بار در ســال
 ۱۳۸۰در دوره ریاســت علی غضنفری در فدراســیون
بسکتبال سرمربی تیم ملی شد و در آن سال تیم ملی
 ۹۲-۱۱۰به ســوریه در بازیهای غرب آسیا به میزبانی
کویــت باخــت .امــا او بعــد از روی کار آمــدن محمود

مشحون در سال  ۱۳۸۱به مجارستان بازگشت.
ارمغانــی همچنیــن ســرمربی تیــم ذوب آهن در
لیگ باشــگاههای غرب آســیا بود .مشــاور تیــم فوالد
ماهان در رقابتهای باشــگاههای آسیا در سال ۲۰۱۳
در کنار محســن صادقزاده از دیگر سوابقش است که
در سال  ۲۰۱۳قهرمان باشگاههای آسیا شد .سرمربی
تیم ملی در مجارستان مدتی بازیکن تیم مافس این
کشور شد و سپس در رده پایه کار کرد .وی سرمربی تیم
کاساشوک در دسته دوم مجارستان بوده که تیمش در
میان  ۲۸تیم در دو گروه (قرمز و سبز) در مکان هشتم

باشیم».به نظر او این دوره رقابت ها ،تفاوت زیادی
بــا دورههای قبل دارد« :ایــن دوره جزو بهترین دوره
باشــگاههای آسیاســت ،با اینکه تعــداد تیمها کمتر
اســت اما خیلی با کیفیت هســتند .تیمهــای ایران،
ژاپــن و قطر با ترکیب چندملیتــی در دورههای قبل
فقط تیمهای خــوب بودند .اما حاال تعداد تیمهای
بــا کیفیــت بــه دلیــل حضــور بازیکنــان خارجــی در
ترکیبشان بیشتر شده است».
نکتهپایانی اینکه دربازی امروزمجوزحضورتماشاگر
بــا 30درصد گنجایش ورزشــگاه صادر شــده اســت.
قــرار اســت امروز مســئوالن شــورای تأمین از ســالن
12هزار نفری بازدید کنند
تــا بــرای بازیهــای
بعــدی10 ،درصــد از
30درصــد بــه بانوان
اختصاص پیدا کند .به
دلیل همزمانی بازیهای
لیگ فوتبال ،مجوز حضور
بانوان صادر نشد ولی
از هفته دوم والیبال
مسابقات با حضور
بانوان است.

جدول قرمز قرار گرفت .لیگ ســطح یک مجارستان
 ۱۴تیمی است .سعید ارمغانی آخرین بار ۲۰فروردین
 ۱۳۸۱روی نیمکت تیم ملی بســکتبال نشست .رضا
شــجاعپور به عنــوان سرپرســت ،محمد کســایی پور،
مهران آتشی و زالتکو جووانویچ هم به عنوان مربیان
تیــم ملــی در کنــار ارمغانــی معرفــی شــدند .زالتکو
مربــی خارجی جدید تیم ملی هم در دو مقطع برای
تیمهای توزین الکتریک کاشان و نفت آبادان در لیگ
ایران بازی کرده است .او پیش از این ،سرمربی بی سی
کومارنو در سوپر لیگ اسلواکی بود.

 20:15امشب؛ چلسی-لیورپول در فینال جام حذفی انگلیس

میامی؛ نخستین فینالیست
کنفرانس شرق NBA

ناکامی یوونتوس تکمیل شد

تیــم بســکتبال میامــی هیت بــا پیــروزی مقابل
فیالدلفیــا ســونی سیکســرز بــه فینــال کنفرانس
شــرق لیگ  NBAرســید .میامی هیت با پیروزی
 99بــر  90مقابــل فیالدلفیــا ســونی سیکســرز در
بازی ششــم مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق
لیگ اتحادیه ملی بســکتبال امریکا به فینال این
کنفرانــس صعود کرد .میامی در حالی این بازی
را به ســود خود پایان داد کــه در حضور  21هزار و
 82تماشاگر سالن ولز فارگو شهر فیالدلفیا بازی
میکــرد .در این مســابقه جیمی باتلــر  32امتیاز
و هشــت ریبانــد و مکس اســتراس  20امتیاز و 11
ریبانــد بــرای میامــی داشــتند .جوئــل امبیــد 20
امتیاز و  12ریباند و تایریس مکسی  20امتیاز برای
فیالدلفیــا داشــتند .میامــی در فینــال کنفرانس
شرق به مصاف برنده سری بازیهای بوستون و
میلواکی خواهد رفت.

علی امیریان ،دونده ۸۰۰متر ایران سهمیه قهرمانی جوانان جهان را بهدست
آورد .در روز دوم مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی ورزشگاه تختی خرمآباد
و مسابقات دوی  ۸۰۰متر ،علی امیریان با ثبت حد نصاب  ۱:۵۰:۰۵سوم شد
و ورودی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی کلمبیا را به دســت آورد .ورودی
این مســابقات در ماده  ۸۰۰متر  ۱:۵۱:۰است .پیش از این هم سارینا ساعدی
در پرش سهگام سهمیه جوانان را کسب کرده بود .بر این اساس ایران تاکنون
موفق به کسب دو سهمیه شده است .مسابقات قهرمانی جوانان جهان  ۱۰تا
 ۱۵مرداد  ۱۴۰۱به میزبانی کلمبیا برگزار میشود.

دختر تاریخساز تنیس در فینال تور جهانی

مســابقات تــور جهانــی زیــر ۱۸ســال در تهــران بــا فینالیســت شــدن
مشــکاتالزهرا صفی همراه شــد .در مرحله نیمهنهایــی بخش دختران،
مشکاتالزهرا صفی از ایران توانست با نتیجه  ۶- ۷و  ۳ - ۶ارینا اریفولینا
از روســیه را شکســت دهــد و بهعنوان اولین فینالیســت معرفی شــود .در
دیگر دیدار این مرحله مارگات فانتاال از فرانســه و آســلی اوزجان از ترکیه
رودرروی یکدیگــر قــرار گرفتنــد کــه برنــده این مســابقه امروز بــه مصاف
نماینده کشورمان میرود.

ســایت اقتصادی فوربس در گزارشــی پردرآمدترین ورزشکاران جهان در
ســال  ۲۰۲۲را معرفی کرد .لیونل مسی فوتبالیست آرژانتینی در صدر این
فهرست قرار دارد .در این گزارش در آمد او  ۱۳۰میلیون یورو در سال ذکر
شده است .مسی تابستان سال گذشته در انتقالی جنجالی از بارسلونا جدا
شــد و به پاری سن ژرمن پیوســت .بخش عمدهای از درآمدهای او و سایر
ورزشــکاران در ایــن جدول بــه درآمدهــای خــارج از ورزش و قراردادهای
تبلیغاتــی آنها مربوط میشــود .لبرون جمیز ،بسکتبالیســت امریکایی در
رتبــه دوم قــرار دارد .درآمد او در این جدول  ۱۲۱.۲میلیون یورو قید شــده
اســت .او ســال گذشــته در صــدر جــدول پردرآمدترینها قرار داشــت اما
امســال جای خــود را به فوق ســتاره آرژانتینــی فوتبال جهان داده اســت.
جمیــز در حــال حاضــر در تیــم بســکتبال لیکرز بــازی میکند .کریســتیانو
رونالــدو و نیمــار در رتبههــای ســوم و چهــارم این لیســت قــرار گرفتهاند.
رونالدو  ۱۱۵و نیمار  ۹۵میلیون یورو در سال درآمد دارند.

مجسمه یادبود آگوئرو در ورزشگاه اتحاد

در دو فینــال گذشــته خــود در جام حذفــی ،با دو
گل تماشایی شکســت خورده است .تیم توماس
توخــل میخواهد ثابت کند که در ســومین فینال
پیاپی ،میتواند به قهرمانی برســد .آنها بهدنبال
نهمیــن قهرمانــی خــود در جام حذفی هســتند
تا بهتنهایی ســومین تیم پرافتخــار این رقابتها
شــوند .در حــال حاضــر ،چلســی رده ســوم را بــا
تاتنهام شــریک اســت .چلســی در ایــن فصل در
همــه دیدارهــای خــود در جام حذفی دســتکم

دو گل را زده اســت .توخل ،مربی آلمانی چلسی،
تابهحال جامی در انگلیس نبرده و دوســت دارد
ایــن طلســم را بشــکند .او با چلســی چهــار بار به
فینال رسیده و به این ترتیب با رکورد ژوزه مورینیو
برابــری میکنــد .امــا تیم او در شــش بــازی اخیر
خود ،تنها دو برد داشته است .البته خیال چلسی
از لیگ برتر تا حدی راحت است ،چرا که کارشان
برای کســب ســهمیه لیگ قهرمانان با شکســت
آرســنال برابــر تاتنهام آســان شــده و توخل حاال

میتواند با فتــح جام حذفی ،نظر مثبت مالکان
جدیــد را جلــب کنــد .در قــرن  ،21هیــچ تیمی 3
بــار پیاپی در فینال جام حذفی شکســت نخورده
اســت .جامحذفــی انگلیــس کــه قدیمیتریــن
تورنمنــت تاریــخ اســت  150ســالگیاش را ایــن
فصل جشن گرفته .اولین قهرمان این تورنمنت
که ســال  1871آغاز به کار کــرد تیم «واندررز» بود
که سال  1887هم منحل شد .پرافتخارترین تیم
تورنمنت هم آرسنال با  14قهرمانی است.

بدون جام در پایان فینال جنجالی

گروه ورزشــی /اینتر در فینال جام حذفی ایتالیا
بــار دیگــر یوونتوس را شکســت داد و ایــن بار با
بــرد  2-4قهرمانــی در ایــن جــام را از آن خــود
کرد .ســیمونه اینزاگی سرمربی اینتر پس از برد
تیمش و کســب قهرمانی ایــن تیم گفت« :تیم
مــن هیچوقــت تســلیم نمیشــود .هــرگاه نیاز
به واکنش داشــتم باید بگویم ایــن کار را انجام
دادیــم ،در واقــع از مــاه جــوالی تــا امــروز فقط
واکنش خــوب از ایــن تیم دیــدم .واکنشهایی
کــه چــون توفانــی از احساســات بودنــد .حاال ۲
بازی در ســری آ داریم و میخواهیم به بهترین
شــکل آن را به اتمام برسانیم .یک دهه بود که
جام حذفــی یا ســوپرکاپ نبرده بودیــم و برای
باشــگاه ،بازیکنان و هوادارانی کــه از ابتدا تا این
لحظــه کنار مــا بودنــد خوشــحالم ».یوونتوس
برای اولین بار در  10سال اخیر بدون جام ماند.

سهمیه جوانان جهان برای امیریان

سوژه

گروه ورزشــی /امشــب در ورزشــگاه ومبلی لندن
دو تیــم لیورپول و چلســی در فینــال جام حذفی
انگلیــس از ســاعت  20:15رودرروی یکدیگر قرار
میگیرنــد؛ درســت مثــل فینــال جــا م اتحادیــه.
چلســی برای دومیــن فصل متوالی اســت که به
ایــن فینــال میرســد و لیورپــول به دومیــن جام
قهرمانی فصل میاندیشد.
دیدار امشــب ،یکصد و چهل و یکمین فینال
جام حذفی انگلیس است.چلســی در این فصل
هیــچ جامی به دســت نیاورده و ایــن تنها جامی
اســت که میتواند کســب کند .آنهــا قصد انتقام
گرفتــن از لیورپــول را نیز دارند کــه در فینال جام
اتحادیــه همین فصــل در ضربــات پنالتی برنده
شد و دســت آبیهای لندنی را از رسیدن به جام
کوتــاه کرد .لیورپــول در نیمه نهایی این رقابتها
منچسترســیتی را در یک رقابت نزدیک شکست
داد و بــه چیــزی کمتر از قهرمانــی فکر نمیکند.
ایــن تیــم فرصــت آن را دارد که چهــار قهرمانی
در ایــن فصــل بــه دســت بیــاورد و چهارگانــه
رؤیایــی لیگ ،اتحادیه ،حذفــی و لیگ قهرمانان

وزیر ورزش و جوانان در حاشــیه مســابقات دوی صحرانوردی پیشکسوتان
دربــاره دغدغــه آنها صحبــت کرد .حمید ســجادی گفت« :مــن حرف دل
پیشکسوتان را میدانم ،آنها از کیفیت و کمیت دوومیدانی ناراضیاند .خود
مــن هم مثل این عزیــزان واقفم اما بین کمال مطلــوب و وضعیت فعلی
همیشه فاصله هست .باید بتوانیم فاصلهها را کم کنیم .اکنون ورزشکاران
با مبلغ ناچیز در باشگاهها بازی میکنند .باید با طراحی نو برای همه فصول
مســابقات را تقویــت و در فصلهای مختلف برگزار کنیــم .حق دوومیدانی
با قدمت  ۱۰۰ســاله در ایران این نیســت ».او تعویق بازیهای آســیایی را به
نفع این رشته میداند«:باید کارشناسی شود .فدراسیونها برای این بازیها
برنامــه ریــزی کــرده بودنــد ،بنابراین کســی از شــنیدن این خبر خوشــحال
نشــده اســت .همه تیمها
برنامهریزی کــرده بودند و
برای ورزشکاران در اردوها
ایــن اتفــاق شــوکه کننــده
بود .خیلی خبر خوشــحال
کننــدهای نبود.چــه کنیــم
که میزبــان این تصمیم را
گرفتــه اســت .ما بایــد این
تعویق را به فرصت تبدیل
کنیــم .مثــل دوومیدانــی
باید برای این مسابقات دورخیز خوبی کنیم و تیک آف و در نهایت نمایش
خوب برای مسابقه داشته باشیم ».سجادی در مورد برنامهها در این رشته
بیان کرد« :اصالً کار من این است .من به صیامی (رئیس فدراسیون) بارها
تأکیــد کردهام که باید دوومیدانی را بین مردم بیاوریم .نباید انتظار داشــته
باشیم مردم به پیستها بیایند .دوومیدانی برای همه تیپهای بدنی رشته
دارد .پرتابها ،دویدن ،حتی راه رفتن نیز در این رشــته هست و در المپیک
در هــر رده و در هــر دو بخش زنان و مردان دو طــا ،دو نقره و دو برنز توزیع
میشــود .حداقــل  ۱۲مدال همین ماده دارد .کدام رشــته ورزشــی این گونه
است .بنابراین جزو برنامههای مهم ماست .در دوومیدانی زمینه همگانی
شدن فوقالعاده است چون این رشته تنوع زیادی دارد».

مسی ،پردرآمدترین ورزشکار جهان

انتقام آبیها یا دوگانه قرمزها؟
را تکمیــل ،هرچنــد کــه بعیــد بــه نظر میرســد
منچسترســیتی در لیــگ امتیــاز از دســت بدهد.
یورگــن کلــوپ ســرمربی آلمانی لیورپــول تا قبل
از فصــل پیــش ،هرگــز ایــن تیــم را از دور پنجــم
جــام حذفــی باالتر نبــرده بــود ،اما آنهــا حاال به
فینــال راه یافتهانــد .لیورپول آخرین بار در ســال
 2006و بــا برد مقابل وســتهم در ضربات پنالتی
قهرمان شــده است و جرارد هم در آن بازی یک
گل تماشــایی زد .لیورپــول  15بــازی در تمامــی
رقابتها اســت که نباخته و آخرین شکست آنها
هم در دیداری بیاهمیت برابر اینتر بوده اســت.
بــا این حــال ،تیم قرمزپوش ســه بازی اســت که
نمیتواند دروازهاش را بسته نگه دارد.
هــر  3بــازی لیورپــول و چلســی در ایــن فصل
بــا تســاوی به پایــان رســیده .در لیگ هــردو بازی
مســاوی شــد و در فینال جــا م اتحادیه هــم بازی
در وقتهــای معمول برنده نداشــت که البته در
ضرباتپنالتی لیورپول برنده و قهرمان شد.ضربه
هوشمندانه پیر-امریک اوبامیانگ در سال .2020
شــوت زیبای یوری تیلمان در سال  .2021چلسی

سجادی :باید تعویق بازیهای آسیایی
را به فرصت تبدیل کنیم

اخبار

عمر سرمربیگری
هاشمی در تیم ملی
بسکتبال کوتاه بود

باشــگاههای آسیاســت .تیمــی کــه بــرای اولیــن بــار
رقابت با آســیاییها را تجربه میکنــد و این تیم هم
 3بازیکن خارجی به ترکیبش اضافه کرد تا از کورس
قهرمانی عقــب نماند .جان گــوردن پرین کانادایی،
دونــوان ژاورونــوک جمهــوری چک و روبــرت لندی
ســیمون بهتریــن مدافع وســط دنیا .پریــن و دونوان
هم پنجشــنبه بــه اردوی شــهدابیها اضافه شــدند
اما ســیمون که با لوبه پنجشنبه شــب قهرمان لیگ
سری Aایتالیا شد ،دیرتر از بقیه یعنی فردا به تهران
میآید .اما در ایــن دوره تنها تیمهای ایرانی بازیکن
خارجی ندارند و بجزالریان قطر که همیشه بازیکنان
خارجــی داشــته ،ژاپنیهــا هــم غــول روســی ،یعنی
دیمیتــری موزرســکی  218ســانتیمتری را بــه تهران
آوردهاند .حضور ستارههای والیبال دنیا و تقابل آنها
در تهران ،بازیهای قهرمانی باشگاههای آسیا را
دیدنــی و جذاب میکند .طبــق برنامه امروز دو
تیم پیکان و مقاومت شهداب یزد ،رقابتهای
باشــگاههای آســیا را بــا صــف آرایــی مقابــل دو
تیم عراقی اســتارت میزنند ،مســابقهای نه چندان
سخت .پیکان ساعت  16به مصاف گاز جنوبی عراق
میرود .تیمی که محمدحسین نجاتی سرمربیاش

اســت و شــاید شــناخت او از تیــم پیکان کمــی برای
شاگردان اکبری چالش ایجاد کند 3 .ساعت بعد هم
مقاومت شهداب یزد برابر اربیل عراق قرار میگیرد.
ëëاکبری:شروعسختنیست،اطالعاتنداریم
پیمــان اکبــری ســرمربی تیــم والیبال پیــکان ،عصر
پنجشــنبه اولین تمرین تیمش با حضور خارجیها
را به تمرین هماهنگــی اختصاص داد .برنامهای که
نیمیــر عبدالعزیــز و اروین انگاپت هم بــا آن موافق
بودنــد .هــر چنــد آنها بعد از ســفر  16ســاعته خیلی
خســته به نظــر میرســیدند و ســرحال نبودنــد ،اما
ترجیح دادند در تمرین  6به 6با مرور تاکتیک با بقیه
هماهنگ شــوند .پیمان اکبری به خبرنــگار «ایران»
میگوید« :دو روز قبل و بویژه پنجشنبه دنبال تمرین
آنچنانــی نبودیــم و بــه خاطــر اینکــه روز
اول حضــور آنهــا در تیــم بود ،بنــا را بر
هماهنگی دو خارجی با بقیه بازیکنان
گذاشتیم .به هر حال آنها دیر رسیدند
و کمی هماهنگی با تیم ســخت است.
حتی وقتی از خودشان درباره وضعیتشان
ســؤال کــردم ،موافق بودنــد که بــرای هماهنگی کار
کنیم ».ســرمربی پیکان معتقد اســت تا مســابقات

شروع نشــود ،نمیتواند درباره رقبای تیمش حرفی
بزند« :ما هیچ اطالعاتی درباره تیمهای دیگر نداریم
و تــا مســابقات شــروع نشــود ،صحبــت دربــاره رقبا
ســخت است .همه اطالعات من از تیم خودم است
که خدا را شــکر آماده مســابقه اســت و بازیکنان هم
انگیزه خیلی خوبی دارند تا رقابتهای باشگاههای
آسیا را خوب شروع کنند .ان شاءاهلل که با نتیجه عالی
هم تمام شود».
ëëطلوعکیان:بازیکناستراتژیکگرفتیم
علیرضــا طلــوع کیان ســرمربی تیــم شــهداب یزد،
قــرارداد بــا  3بازیکــن سرشــناس والیبال دنیــا برای
قهرمانی باشگاههای آسیا را کار عادی میداند .او به
«ایران» میگوید« :ما کار خارقالعادهای نکردیم ،به
هر حال شهداب قهرمان لیگ برتر ایران است .البته
ما نمیخواســتیم بازیکن خارجــی بگیریم اما وقتی
بقیه تیمها خودشان را تقویت کردند ،ما برای اینکه
ابزار الزم برای رقابت با آنها را داشته باشیم ،البته نه
با بازیکنان درجه  2و  3خارجی ،بازیکن اســتراتژیک
جذب کردیم تا بهترین عملکرد را
در اولین حضور آسیایی داشته

حق دوومیدانی با قدمت  ۱۰۰ساله در ایران این نیست

بازتاب

از بازی دوم بانوان هم به سالن میآیند

ëëگروه : Aپیکان ،ناخون راتچاســیمای
تایلنــد ،گاز جنوبــی عــراق و ســانتوری
سانبردزژاپن
ëëگروه  : Bمقاومت شهداب یزد ،الریان
قطر،تارازقزاقستانواربیلعراق
ëëبرنامهبازیهایروزاول
ëëســانتوری ســانبردز ژاپــن – ناخــون
راتچاسیمایتایلندساعت10صبح
ëëالریانقطر-تارازقزاقستانساعت13
ëëپیکان-گازجنوبیعراقساعت16
ëëمقاومت شــهداب یــزد  -اربیل عراق
ساعت19

گروهبندی تیمها

جنگ ستارگان در تهران
مهــری رنجبــر /تقابــل ســتارگان والیبــال جهــان در
تهران؛ از امروز جام باشــگاههای آســیا آغاز میشود.
هفتــهای مهیــج پیــش روی والیبــال ایــران و آســیا
قــرار دارد .هــر چنــد این رقابتهــا با حضــور  8تیم
آســیایی برگزار میشــود اما دوئل اصلی بین دو تیم
ایرانــی اســت ،پیکان تهران و شــهداب یــزد .پیکانی
کــه  7دوره قهرمانــی 2 ،دوره نایــب قهرمانــی و یک
ســومی باشــگاههای آسیا را یدک میکشــد ،بعد از 9
دوره غیبــت ،یکبار دیگر برای بازگشــت به روزهای
پرافتخــارش ،مقابــل رقبایــش صفآرایــی میکند.
پیکانیهــا برای اینکــه فینال باشــگاههای آســیا را از
دست ندهند ،سعید معروف و سیدمحمد موسوی
دو سوپراســتار ایرانــی و نیمیــر عبدالعزیــز هلندی و
اروین انگاپت فرانســوی را به ترکیب تیمشان اضافه
کردنــد .دو بازیکنــی کــه صبح پنجشــنبه بعــد از 16
ساعت پرواز با طی مسیر بولونیا  -استانبول  -تهران،
بــه ایران رســیدند و با اســتراحتی چند ســاعته عصر
همپــای بقیه تمریــن کردنــد .هرچند دیرتــر از بقیه
آمدند و خیلی هم ســرحال نبودند اما در تمرین کم
نگذاشتند .پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان
کــه بــا ورود دو بازیکــن خارجــی ،خیالــش از تکمیل
ترکیــب تیمــش راحــت شــده بــود ،وقتی
بازیکنــان گــرم کردنــد ترجیــح داد
ترکیب اصلیاش با هم هماهنگ
شــوند .بازی  6به  6بــا طعم کری
خوانی بازیکنان .قرار اســت نیمیر
بــا پیراهــن شــماره  14و انگاپت با
شماره  9بازی کنند.
مقاومــت شــهداب یــزد
کــه بــرای اولیــن بــار
ســال قبل قهرمان
لیــگ برتــر ایــران
شــد هــم دومین
تیــم ایرانی در
مســا بقا ت
قهرمانی

ورزشی

الگــری ســرمربی ایــن تیــم هــم در طــول بازی
بشــدت عصبانی بــود و هم با داور درگیر شــد و
هم بــا نیمکت حریف و در نهایــت نیز با کارت
قرمــز از ســوی داور مواجه شــد .او بعــد از بازی
سعی کرد آرام با این قضیه برخورد کند .آلگری
در کنفرانس مطبوعاتی از دلیل عصبانیت خود
حرف زد و گفت« :یک نفر از سمت اینتریها از
کنار من گذشت و به من لگد زد .به همین دلیل
عصبانی شــدم و داور حق داشت من را اخراج
کنــد .واکاوی ماجــرا چیزی را تغییــر نمیدهد.
بایــد به اینتر تبریــک بگوییم و ایــن عصبانیت
را بــرای فصل بعــد حفظ کنیم .جایــی که باید
دوباره به مسیر برنده شدن برگردیم».
تنهــا نکته مثبت قضیه بــرای بانوی پیر این
است که ســهمیه لیگ قهرمانان را کسب کرده
اســت .ابتــدای فصــل وقتــی کــه ماســیمیلیانو

منچسترسـیتی از مجسمه
سـرخیو آگوئـرو ،سـتاره
سـابق ایـن باشـگاه ،در
ورزشـگاه اتحـاد رونمایـی
کـرد .ایـن مجسـمه
یـادآور شـادی پـس از گل
معـروف و تاریخـی آگوئرو
در جریـان پیـروزی 2-3
برابـر کویینـز پـارک رنجـرز
در سـال  2012اسـت.
آگوئـرو کـه بهتریـن گلـزن تاریـخ باشـگاه سـیتی به حسـاب میآیـد در طول
دوران حضـورش در ایـن تیـم موفـق شـد  260گل بـا پیراهـن سـیتیزنها
بـه ثمـر برسـاند امـا مهمتریـن گل او در دیـدار برابـر کویینـز پـارک رنجـرز
در دقیقـه  93:20بـود کـه باعـث شـد ایـن تیـم در دیـداری دراماتیـک و
باورنکردنـی بـرای اولیـن بـار جـام قهرمانـی لیـگ برتـر را بـاالی سـر ببـرد.
باشـگاه سـیتی در دهمیـن سـالگرد ایـن پیـروزی ارزشـمند از مجسـمه ایـن
بازیکـن در ورزشـگاه اتحـاد رونمایـی کـرد تـا اهمیـت و ارزش او در تاریـخ
ایـن باشـگاه را یـادآوری کنـد.

لواندوفسکی در بایرن نمیماند

الگری بــه نیمکــت یوونتوس برگشــت ،انتظار
میرفــت که او اقتــداری را کــه در  5فصل دوره
اول حضورش به این تیم داده بود احیا و خیلی
از چیزهایــی را کــه یــووه بــا دو مربی بعــد از او،
مائوریتزیــو ســاری و آندرهآ پیرلو از دســت داده
بــود به این تیم برگرداند .الگــری معمار  5تا از
 9قهرمانی متوالی یوونتــوس و چهار قهرمانی
متوالــیاش در جــام حذفــی بــود و آن را  2بــار

به فینال لیگ قهرمانان رســاند .بــا این حال او
فصــل اول از دوره دوم مربیگــریاش در ایــن
تیــم را بدون جام به پایان خواهد رســاند .پیرلو
فصل گذشــته حداقل دو جام بــرای یوونتوس
کســب کــرد .جورجو کیــه لینی مدافع با ســابقه
یوونتــوس نیز که در پایان فصل از این تیم جدا
خواهد شــد مجبور به وداعی بــدون جام از این
تیم خواهد بود.

روبرت لواندوفســکی قــراردادش را با بایــرن مونیخ تمدیــد نخواهد کرد.
قرارداد فعلی او تا پایان فصل بعد است ،اما این مهاجم لهستانی ممکن
اســت در تابســتان پیش رو فروخته شــود .در ماههای اخیــر ،صحبتهای
زیــادی از پیوســتن او بــه بارســلونا مطــرح شــده اســت .لواندوفســکی از
مذاکــرات تمدیــد قراردادش با بایــرن ناراضی بود و در روز قطعی شــدن
قهرمانی بایرن در بوندسلیگا گفت« :بزودی جلســهای خواهیم داشت،
امــا هیــچ اتفاق خاصی نیفتاده اســت .من حواســم هســت که چه شــده.
اوضاع برای من آنقدرها آســان نیســت ».بایرن به این ترتیب با تصمیم
دشــواری روبــهرو اســت :فــروش لواندوفســکی ،بــدون داشــتن جانشــین
مشــخصی برای او ،یا نگه داشــتن یک بازیکن ناراضی و از دســت دادنش
به صورت رایگان در انتهای فصل بعد؟

