دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

آزمون در آستانه کسب عنوان مرد سال آسیا

تا چند روز آینده بهترین بازیکن س��ال آسیا در سال  2017اینبار از
دید روزنامه نگاران و نویسندگان با مشارکت شبکه تلویزیونی چین از
بین پنج کاندیدای نهایی انتخاب می شود.به گزارش ورزش سه ،شبکه
تیتان اسپورت چین با همکاری و مشارکت فاکس اسپورت آسیا تا روز
پنجم ژانویه 16( 2018دی ماه )96بهترین بازیکن سال آسیا را از بین
 5نامزد نهایی که از دید روزنامه نگاران در فهرست اصلی قرار گرفتند
را انتخاب و معرفی خواهد کرد.در فهرست نهایی نامزدهای انتخاب
مرد سال آسیا در سال  2017نام یکی از ستاره های جوان ایران نیز

دیده می شود .سردار آزمون مهاجم اول ایران و باشگاه
روبین کازان روسیه بازیکنی است که شرکت کنندگان
در این نظرس��نجی نام��ش را در بین چه��ار بازیکن
دیگر قرار دادند تا این شانس را داشته باشد که به افتخار
بزرگی برسد.عالوه بر ستاره ایرانی نام چهار بازیکن دیگر
همچون سون هیونگ مین (کره جنوبی) از باشگاه تاتنهام انگلیس،
عمر الخریبین (سوریه) از باشگاه الهالل عربستان ،پائولینیو(برزیل)
ستاره سابق باشگاه گوانگ ژو چین و کنونی بارسلونا در کنار رافائل

ورزشی
داس��یلوا (برزیل) از باشگاه اوراواردز ژاپن نیز در فهرست
نهایی انتخاب مرد س��ال آسیا توسط شبکه تلویزیونی
تیتان اس��پورت چین و فاکس اس��پورت آس��یا دیده
می ش��ود.بنا به اعالم قبلی قرار اس��ت مرد س��ال آسیا
در ویژه برنامه ای در این شبکه تلویزیونی روز پنجم ژانویه
در چین انتخاب و رسما معرفی شود از همین رو باید منتظر ماند و دید
رقابت سردار آزمون با چهار رقیب سرشناسی که در این فهرست دیده
می شود در نهایت به کجا ختم خواهد شد.

ادعایباشگاهبرایمغیرقابلهضماست

فریبا:

حسینیمیتواند
دروازهبان اصلی تیم ملی
در جام جهانی باشد

افاضلی سرمربی جدید نفت تهران

پس از مذاکرات مالکان جدید باش�گاه نفت با گزینههای س�رمربیگری ،هومن افاضلی به
عنوان سرمربی جدید انتخاب شد تا چهارمین فردی باشد که روی نیمکت رهبری این تیم
بحران زده می نشیند.پیش از افاضلی مربیانی همچون علی کریمی ،حمید درخشان ،آتیال
حجازی روی نیمکت نفت در فصل جاری نشس�ته بودند .هومن افاضلی پیش از این مربی
صبای قم بود که در این تیم دسته اولی به دلیل مشکالت مالی دوام نیاورد.

ورزش جهان

گلمحمدی:

سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت:اولین نفری بودم
که از هواداران تراکتور س��ازی دفاع کردم و تعجب
می کنم که چرا باش��گاه در آس��تانه بازی حساس
با اس��تقالل علیه من در رسانه ها چنین ادعایی را
مطرح کرده اس��ت.به گزارش ورزش س��ه  ،یحیی
گل محمدی در واکنش به جریمه بیست درصدی
خودش از سوی باشگاه افزود :خیلی از تیم های لیگ
برتری حتی قبل از ما حدف ش��دند.خیلی ها هم
به پرسپولیس در تهران باخته و فقط یک تیم موفق
به پیروزی و دو تیم موفق به کسب تساوی در آزادی
شده اند.با این وجود ما در بازی رفت به رغم کمبود
بازیکن و مشکالت در اوج بدشانسی و با اشتباه محرز
داوری باختی��م و حق مان حتی برد بود و در بازی
برگش��ت در خانه حریف با تعویض های اجباری و
یکسری اتفاقات بد آوردیم هر چند که باید بهتر از
این بازی می کردیم .با این وجود این تصمیمی است
که باشگاه گرفته و اگر حرفی هم در قبال آن داشته
باشم با باشگاه در میان می گذارم نه اینکه بیایم و
در آستانه بازی حساس با استقالل آن را در رسانه ها
مطرح کنم.خوب است یادمان باشد در نیم فصل اول
ما محروم از جذب بازیکن بودیم و با وجود جدایی و
مصدومیت حداقل هشت بازیکن تیم در حال تالش
بودیم تا با کمک باش��گاه و هواداران از بحران عبور
کنیم و توانستیم با جوانگرایی و بازیکن سازی هم از
بحران عبور کنیم و هم سرمایه هایی را برای حال و
فردای تراکتور پرورش دهیم.یادمان باشد که بنده و
همکارانم در نقل و انتقاالت با چه هجمه ای از سوی
تیم هایی که بازیکنان ش��ان سرباز تراکتور شدند
مواجه شدیم و چگونه آماج حمالت دیگر مربیان و
تیم ها قرار گرفتیم .حاال هم از یک سو جالب است
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برای اولین بار در فوتبال فقط یک نفر عامل ناکامی
در دو بازی تلقی می ش��ود و از سویی خدا را شکر
می کنم باشگاه تصمیم گرفته فقط بنده جریمه شوم
و اینگونه کادر و بازیکن��ان تمرکز و روحیه الزم را
برای ادامه کار و بازی مهم پیش رو خواهند داشت.
گل محم��دی درباره اینکه یکی از علل جریمه اش
تحقیر تیم محبوب آذربایجان در کنفرانس خبری
قب��ل و بع��د از بازی عنوان ش��ده گفت:خیلی بلد
نیس��تم با جمالت ب��ازی کنم و هرگ��ز هم دنبال
سوءاستفاده از احساس هواداران نیستم.براین باورم
آنها خودشان خوب می توانند مسایل را تحلیل کنند
و درباره عملکرد و حرف هایم قضاوت کنند.باز هم
تاکید می کنم هواداران پس از س��ه باخت متوالی
تیم با حمایت خود ش��اهکار کردند و نگذاش��تند
در این نیم فصل بحرانی تنها بمانیم و ناامید شویم.
در مجم��وع درد دل ه��ای زیادی درباره مس��ایل

مختلف دارم.فعال هم تحت تاثیر این ادعای باشگاه ،
اعتراضهایزیادیبهمنشده.بندههمدربارهعملکردم
و اتفاقات و مسایل به وجود آمده اخیر یک نامه چهار
صفحه ای نوشتم که آن را منتشر نکردم چون آرامش
تیم برایم از خودم هم مهمتر است.فقط این را بگویم
مصاحبه های بنده موجود است و بر مبنای آن هرگز
نمی پذیرم حرفی زده باش��م ذره ای جنبه تحقیر
داشته باش��دو اولین نفرى هم بودم که از هواداران
دفاع کردم چون براى من هم که از دیار آذربایجان
هستم اتفاقات بازی روز جمعه بسیار ناراحت کننده
بود .حتی بن��ده بدلیل اینکه به هواداران تراکتور و
آذری ها توهین زیادی شده بود آن را محکوم کردم
و ب��ه همین دلیل جوی علیه من در بین هواداران
پرسپولیس هم ایجاد ش��د.در واقع بعد از من و آن
هم در پی اعتراض گسترده هواداران تراکتور بود که
باش��گاه هم بیانیه داد.بنده هم حسب وظیفه ام از

هوادار تراکتور دفاع کردم و آیا حاال منصفانه است
که چنین ادعایی مطرح شود و در آستانه بازی هم
فضای هواداری نسبت به سرمربی مخدوش شده و
تحت تاثیر این ادعا قرار گیرد و هم تمرکز من و تیم
دچار مشکل شود .گفتم که من درد دلهای زیادی
دارم ک��ه در فرصتی مناس��ب آن را مطرح خواهم
کرد  ،فقط بگویم تعجب می کنم چرا با یک ادعای
غیر واقع باید چنین جوی علیه بنده آن هم قبل از
بازى حس��اس مقابل استقالل به وجود بیاید .واقعا
باید بدانم باش��گاه چرا چنین برداش��ت و تصوری
داشته و چرا چنین ادعایی را مطرح کرده که خیلی
برایم غیرقابل هضم است و خیلی هم اثرگذار بوده.
باشگاه خوب می داند بنده با کمال افتخار اعتبار
و آب��روی فوتبالی ام را در بحرانی ترین فصل تاریخ
تراکتورس��ازی نادیده گرفتم و مسئولیتی را قبول
ک��ردم که خیلی ها که ادع��ای عالقه و تعصب به
تراکتور را دارند آن را نپذیرفتند.درباره این مسایل و
برخی پشت پرده ها یک دنیا حرف با هواداران عزیز
دارم.به هرحال تصورم این بود که باشگاه در آستانه
بازی و حداقل تا زمانی که ما اینجا مسئولیت داریم
حمای��ت مان کند اما حاال که ای��ن اتفاق رخ نداده
انتظار هم نداش��تم چنین ادعایی مطرح شود و در
این باره باشگاه خود باید پاسخگوی حواشی ایجاد
شده باشد .من صادقانه بگویم انتظار این مسایل را
از آقای آجورلو نداشتم و ای کاش اگر مشکلی هم
بود درون خانواده حل می شد نه اینکه با طرح آن
در رسانه ها در آستانه بازی حرمت ما از بین رفته و
تمرکز ما صرف این حواشی شود.بیش از این حرفی
نمی زنم و فقط یک چیز را می گویم؛افتخار می کنم
سرمربی تیم بزرگ و پرطرفدار تراکتورسازی هستم
و با تمام وجود و بدون توجه به حواش��ی به کارم را
ادامه می دهم و تردید ه��م ندارم که هواداران هم
ما را تنها نخواهند گذاش��ت و تا دقیقه نود بازی با
اس��تقالل پرشور و همه جانبه از تیم محبوب خود
حمایت خواهند کرد.

مدیر فنی پیشین تیم فوتبال استقالل اعتقاد دارد
که سنگربان جوان این تیم میتواند در جام جهانی
 ۲۰۱۸دروازهبان اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان
باش��د.بهتاش فریبا در گفتگو با تسنیم ،در مورد
نتایج خوب اس��تقالل در هفتهه��ای اخیر گفت:
خوشبختانه استقالل شرایط خوبی پیدا کرده است
و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشد تا هواداران

هم خوشحال شوند .استقالل حاال بر خالف ابتدای
فصل همه بازیکنانش را در اختیار دارد و مهم این
است که اکثر آنها در بهترین وضعیت هستند.وی
در ادامه خاطر نش��ان کرد :در حال حاضر تمامی
بازیکنان استقالل در بهترین شرایط به سر میبرند.
االن در خط دروازه سیدحسین حسینی عالی کار
میکن��د و اگر او در چند بازی تیم ملی به میدان

ب��رود حتی معتقدم که میتوان��د در جام جهانی
 2018دروازهبان اصلی این تیم باشد .بازیکنان خط
دفاعی نیز عملکرد خوب��ی دارند و در خط میانی
امید ابراهیمی مانند یک فرمانده است.مدیر فنی
پیشین تیم فوتبال استقالل همچنین اظهار داشت:
من شیوه بازی فرشید باقری را هم دوست دارم و او
در همین بازی آخر  30توپ از تیم حریف گرفت.

توافق علی کریمی با سپیدرود

علی کریمی سرمربی س��ابق تیم نفت تهران با
مسئوالن باشگاه سپیدرود رشت به توافق رسید.
به گزارش مه��ر ،در حالی که تنه��ا دو هفته از
انتصاب امیدرض��ا روانخواه به عنوان س��رمربی
تیم سپیدرود می گذرد و وی صاحب یک پیروزی
و ی��ک شکس��ت از دو هفته حض��ورش در این
تیم شده است ،از منابع نزدیک به سپیدرود خبر
م��ی رس��د که تواف��ق مدی��ران این باش��گاه با
عل��ی کریمی نهایی ش��ده و اگ��ر اتفاق خاصی
نیفتد کریمی به عنوان سرمربی جدید سپیدرود
معرفی می شود.جواد تن زاده که به عنوان مالک
جدید باشگاه سپیدرود معرفی شد ،حتی پیش
از رسمی ش��دن حضورش در این باشگاه عالقه
خاصی به جذب علی کریمی به عنوان سرمربی
داشته و به موازات مذاکراتی که با اداره کل ورزش
و جوانان گیالن برای تصدی مالکیت س��پیدرود
داشته ،با علی کریمی هم مذاکراتی را آغاز کرده

است .وی روز گذشته بخشی از مطالبات بازیکنان
سپیدرود را هم پرداخت کرد تا به نوعی پیش شرط
علی کریمی ک��ه پرداخت مطالب��ات بازیکنان
بود را عملی کرده باش��د.در صورت معرفی علی
کریمی به عنوان سرمربی سپیدرود تنها سهیل
حق شناس از کادر فنی قبلی در کادر فنی باقی
می ماند و سایر اعضای کادر فنی با انتخاب علی
کریمی به تیم اضافه می شوند .آخرین مذاکرات
بین مالک سپیدرود و علی کریمی یکشنبه شب
گذشته صورت گرفته و توافق نهایی نیز در همان
مذاکرات به عمل آمده است.

حمله یک فوتبالیست ،جان داور مکزیکی را گرفت

داور مکزیک��ی ک��ه بر اثر حمل��ه بازیکنی که به
او کارت قرم��ز داده ب��ود ب��ه کما رفت��ه بود در
بیمارس��تانی در زاالپا جان خود را از دست داد.به
گزارشایسنا ،خوزه والدیمیر هرناندز کاپتیو ،داور
مکزیکی که از سوی بازیکن تیم گواداالخارا مورد
حمله و اهانت واقع شده بود ،شب کریسمس به
کما رفت .این داور در نهایت جان خود را از دست
داد .بازیکن تیم گواداالخارا از این داور کارت قرمز
گرفته بود.رئیس انجمن داوران حرفهای مکزیک
گفت :کاپتیو ی��ک داور پاره وقت بود .او به دلیل
آسیبی که به س��رش در درگیری با یک بازیکن
وارد شده بود به کما رفت و سپس جان خود را از
ل حاضر مقامات قضایی در حال
دست داد .در حا 
بررسی این اتفاق هستند .ما باید از تکرار چنین

اتفاقاتی جلوگیری کنیم.بازیکنی که نام او میلتون
اعالم شده دستگیر شده است .ماه گذشته نیز در
ی��ک بازی در مکزیک دو تماش��اگر با هم درگیر
ش��دند و یکی از آنها کشته شد .به این فرد چند
گلوله شلیک ش��ده بود.در ماه نوامبر گذشته نیز
یک داور با ضربه سر بازیکنی که به او کارت قرمز
داده بود جان خود را از دست داد.

گورتسکا به بایرن مونیخ میرود

دونشریه معتبر اسپانیا و آلمان میگویند هافبک
ملیپوش ش��الکه تصمیمش را ب��رای انتقال به
بای��رن مونیخ گرفته اس��ت .به گ��زارش فارس،
لئون گورتس��کا با درخشش��ی که در مسابقات
ملی و باش��گاهی داش��ت ،مورد توجه تیمهای
ب��زرگ اروپایی قرارگرفته است.براس��اس اعالم
مارکا و بیلد ،این بازیکن به نظر میرسد تصمیم

نهایی خود را برای رفتن به بایرن مونیخ گرفته
اس��ت.روزنامه اسپانیایی مارکا نوشت با وجودی
که س��تاره  ۲۲س��اله مورد توجه رئال مادرید و
بارس��لونا بود ،اما به س��ود بایرن تصمیم گرفت.
بیلد نیز عنوان کرد گورتسکا با حضور در بایرن،
امیدوار اس��ت پلههای ترق��ی را گام به گام طی
کند.

