ورزشی
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جنگ صدرنشین ها در هفته بیست و هفتم لیگ برتر

گفت وگو

شنبه جذابفوتبال ایران!

مشکلیبرایحضوردرجامجهانیندارم

امیری :قبل از ابزی اب کره هم درد داشمت
امیری که بعد از درخشش دیرهنگام در نفت تهران توانست به اردوگاه کارلوس
کیروشراهیابدودرادامهاینمسیرپیراهنپرسپولیسراهمبرتنکرد،بادرخشش
خودطیاینسالهایکیازبازیکنانیبودکهچهازحیثفنیوچهاخالقی،مهرهای
قابل اعتنا محسوب شده است .شماره ۱۹پرسپولیس اما بعد از مصدومیتی که در
اردوی تیم ملی شدت یافت ،دوران نقاهت خود را کامل پشت سر نگذاشت تا در
بازگشت زودهنگام خود در جدال با ذوبآهن با مصدومیت دوباره از ناحیه دیسک
ن بار فوالدشهر را با آمبوالنس مستقیم به سمت بیمارستانی در تهران ترک
کمر ،ای 
کند.درنهایتامیریقرارشدخودرابهتیغجراحانبسپاردوبعدازنتیجهبخشبودن
اینجراحی،حاالامیریخودرابرایبازگشتبهمیادینآمادهمیکند.
▪می گویند در تیم ملی مصدوم شده ای.قبل از اردوی تیم ملی مشکلی
نداشتی؟

فکرمیکنممشکلمقبلازاردویتیمملیبود.ازبازیسوپرجامکمیاحساسدرد
کردماماشمامیدانیدفوتبالیستهادوستدارندتحتهرشرایطیبازیکنندومن
نفراولیراکهدراینبارهمقصرمیدانم،خودمهستم.
▪و بعد از آن هم این درد در اردوی تیم ملی جدی تر شد.

بله .شرایط سفر به کره جنوبی سخت بود و ما هشت ساعت در پرواز بودیم.آن جا ب ه
دلیلاختالفزمانیخوابمانهمبههمخوردوباعثشدمصدومیتمتشدیدشود.به
نظرمکسیمقصرنیستوخودممقصرموبایدباپزشکهایمتخصصمشورتودر
خصوصدردمآنهارامطلعمیکردمکهمتاسفانهاینکاررانکردم.

▪بعد از بازگشت از کره جنوبی مشخص بود که شرایط خوبی نداری با این حال
مقابلذوبآهنبازهمبازیکردی!

فکرمیکردیمدیگرمشکلیپیشنمیآید.درماناولمنفیزیوتراپیوآبدرمانیو
کارباوزنهبود 45.روزپزشکانپرسپولیسوتیمملیزحمتشانراکشیدندامادر
آندقیقهمصدومیتمنتشدیدشد.
▪باجراحتبعدازعملصحبتکردی؟

بله.خیلیراضیبود 90.درصددردمکمشدهبودو
فکرمیکنمایننشانمیدهدعملمنموفقیتآمیز
بودهاست.جراحیمنباآخرینمتدجراحیدنیابود.
تمامنتایجاینعملخوببودهوخداراشاکرم.

▪خیلی هــا نــگــران هستند کــه بــه جام
جهانینرسی.

خدا را شکر مشکلی نخواهم داشت.دوره
درمانم  2و در نهایت  3ماه طول می کشد
و با توجه به فاصله زمانی هفت ماهه تا جام
جهانیمشکلیبرایحضوردراینتورنمنت
نخواهم داشت .فکر کنم زمان خوبی است
و میتوانم خودم را آماده کنم .امیدوارم الیق
باشمپیراهنتیمملیرادرجامجهانیبپوشم.

گروه ورزش /هفته بیست و هفتم لیگ برتر در
حالیبرگزارمیشودکهتقابل 4تیمصدرنشین
در سیرجان و اهواز هیجان را در فوتبال ایران
به اوج رسانده اســت.در بازی های امروز ابتدا
فوالد و استقالل در اهواز به مصاف هم می روند
و در آخرین بازی هم پرسپولیس و سپاهان در
سیرجان رو در روی هم قــرار خواهند گرفت.
مسلما حضور پرشور هــواداران در این  2بازی
می توانست حساسیت ها و جذابیت های شنبه
فوتبالیدرایرانرادوچندانکنداماافسوسکه
باکجسلیقگیمسئوالنسازمانلیگهر 2بازی
بدون حضور هواداران و در ورزشگاه های خالی
برگزارخواهدشد.

فوالد بروند.تیم خوب و یکدست جواد نکونام که
توانست نتایج بسیار خوبی را در لیگ قهرمانان
آسیا کسب کند و به عنوان تیم نخست گروه
خودراهی مرحلهیکهشتمنهایی شود،حریف
سرسختی بــرای استقالل محسوب میشود.
با این حال عملکرد فوق العاده آبی ها در خط
دفاعیباعثشدهتاهواداراناینتیمبیشتراز2
فصل گذشته به موفقیت تیم خود در اهواز امید
داشته باشند.پریرا با  10گل زده زهردارترین
بازیکن فوالد است و در استقالل هم یامگا 9گله
مهاجمخطرناکیاستامانبایدازآرمانرمضانی
پرانگیزه که احتماال در غیاب ژستد در ترکیب
اصلیقرارمیگیردهمغافلبود.

بــی تــردیــد بــازی در اه ــواز و مقابل تیم آمــاده
ایــن روزه ــای فوتبال ایــران یکی از خــان های
سخت استقالل ب ــرای ثبت رکـــورد تاریخی
شکست ناپذیری در طول یک فصل خواهد بود.
نتایجاخیرفوالددرلیگقهرمانانآسیاولیگبرتر
وتقابلهایاخیردوتیمنشانمیدهدکهفرهادو
شاگردانشامروزدرفوالدآرهنا کارخیلیسختی
دارند.فوالد که توانسته است در دو دیدار قبلی
مقابلاستقاللودراهوازبراینتیمغلبهکند،به
دنبال هتتریک در شکست دادن آبیها و پایان
دادن به طلسم شکست ناپذیری این تیم است.
استقاللدرحالیبهایستگاهبیستوهفتملیگ
رسیدهکهباالخرهبعدازچندتساویهفته
گذشته توانست با یک گل شهر خودرو
را شکست دهد و اختالف خود با
پرسپولیس را دوباره به عدد
 6برساند.حاال شاگردان
مجیدیکهبرایتثبیت
عــــنــــوان قــهــرمــانــی
نــیــازمــنــد کــســب6
امتیاز از چهار دیدار
باقی مــانــده خود
هستند ،باید
بــــه مــصــاف

ال کالسیکوی ایــران امشب در حالی برگزار
می شود که نه تهران میزبان این بازی است و نه
اصفهان؛ بازی امشب پرسپولیس و سپاهان با
توجهبهمحرومیتدوتیمازمیزبانیدرسیرجان
و بدون حضور هــواداران برگزار می شود .این
بازی در حالی برگزار می شود که پرسپولیس در
صورتپیروزیوتوقفاستقاللدراهوازمیتواند
بهقهرمانیامیدواربماندوسپاهانهمبابردمی
تواند شانس خود را برای رسیدن به جایگاه دوم
جدول بیشتر کند.این شرایط حساسیت های
ال کالسیکوی ایران را دوچندان کرده است.
پرسپولیس حاال میداند که دیگر از استقالل

▪فوالد-استقالل

علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش فوتبال کشورمان که به صورت قرضی به تیم بواویشتای
پرتغال رفته بود با پایان تمرینات این تیم از بواویشتا جدا شد.درباره بیرانوند شایعاتی مطرح
است مبنی بر این که او به پرسپولیس بازخواهد گشت اما از آن جایی که بیرانوند به صورت
قرضی به بواویشتا رفته بود و در اصل این دروازهبان بازیکن تیم آنتورپ بلژیک به حساب
میآید به همین دلیل باشگاه پرسپولیس برای جذب این دروازهبان با باشگاه بلژیکی
مذاکراتی انجام داده است.باشگاه پرسپولیس در نامهای خواهان جذب بیرانوند شده
اما باشگاه بلژیکی مبلغ 700هزار یورو برای صدور رضایتنامه این دروازهبان درخواست
کرده که به نظر میرسد پرداخت چنین پولی از عهده باشگاه پرسپولیس در شرایط فعلی
خارج باشد .بیرانوند بعد از بازی تدارکاتی با کانادا که در این کشور برگزار خواهد
شد به تمرینات تیم آنتورپ بلژیک باز خواهد گشت تا احتما ًال آینده او در این تیم
بلژیکی رقم بخورد مگر این که اتفاق دیگری رخ بدهد.

آشنایی با کانادا؛ اولین حریف
تدارکاتی تیم ملی
تیم ملی فوتبال در نخستین دیــدار تدارکاتی
پیش از حضور در جام جهانی  2022قطر روز
 15خــرداد مهمان کانادا خواهد بود .برخالف
ایران که برای سومین دوره متوالی در جام جهانی
شرکتمیکند،نمایندهآمریکایشمالی،مرکزی
و حوزه دریای کارائیب (کونکاکاف) برای اولین
بار پس از  36سال توانسته جواز حضور در جام
جهانی را کسب کند .گروهی که این تیم در آن
قرار گرفته یکی از سختترین گروههای جام است
و به همین دلیل کمتر کسی شانسی برای صعود
کانادا به مرحله بعدی متصور است.کاناداییها
ِ
بلژیک پرستاره ،کرواسی ،نایب دوره
در گروه  Fبا
قبلی جام جهانی و مراکش یکی از سرسختترین
تیمهای قاره آفریقا مصاف خواهند کرد .این تنها
دومین بار در تاریخ است که تیم ملی کانادا جواز
حضور در جام جهانی را کسب میکند .حضور
قبلی آن ها سال  1986در مکزیک بود که پس از
باخت برابر فرانسه ،مجارستان و شوروی سابق،
قعرنشین گروه  Cو خیلی زود حذف شدند.کانادا
برای رسیدن به جام جهانی  2022هر  6بازی
دور اول مرحله انتخابی منطقه کونکاکاف را برد و
به همین دلیل به دور دوم رسید که به صورت لیگ
برگزار شد .این تیم آن جا هم باالتر از مکزیک (به
لطف تفاضل گل) به عنوان تیم اول این منطقه به
جام جهانی صعود کرد.کانادا در آخرین ردهبندی
ی وهشتم قرار دارد که هفده پله
فیفا در جایگاه س 
پایینتر از تیم ملی کشورمان است .این تیم پس
از مکزیک ،آمریکا و کاستاریکا چهارمین تیم در
ردهبندی فیفا از تیمهای منطقه کونکاکاف است.

▪شهرخودرو–پیکان

شهر خودرو در حالی امروز میزبان پیکان است
که هفته گذشته در شرایطی که تا دقایق پایانی،
استقاللصدرنشینرادرورزشگاهآزادیمتوقف
کــرده بودند ،اما در نهایت با یک گل شکست
خوردند تا امیدهایشان برای بقا در مسابقات
کمتر شود.شهر خودرو هم اکنون با کسب 15
امتیاز در قعرجدول ردهبندی لیگ قرار دارد.
باالی سر این تیم در جدول ،فجرسپاسی 17
امتیازی و نفت مسجد سلیمان  19امتیازی
هستندوباتوجهبهاینکهتراکتور 24امتیازدارد،
بهنظرمیرسدتیمهایسقوطکنندهازبینشهر
خــودرو ،فجر و نفت مشخص
شــونــد و در ایـــن شــرایــط
شاگردانسیدعباسیبرای
بقا در لیگ یک فرمول
مشخصدارند؛برد
در بــــازی هــای
بــاقــی مــانــده و
امتیاز از دست
دادن توسط دو
تــیــم فــانــوس به
دستدیگر.

رای پرونده ویلموتس
باز هم به تاخیر افتاد

مشکل بزرگ پرسپولیس برای جذب بیرانوند

سوژه

▪پرسپولیس-سپاهان

امتیازیکسرنخواهدشدواگرمیخواهدحداقل
جنگ قهرمانی را تا روز آخر ادامــه بدهد باید
سپاهان را شکست بدهد البته به شرطی که
استقالل هم امتیاز از دست بدهد و گر نه جبران
فاصله  6امتیازی در سه هفته مانده به پایان
مسابقات،کاریتقریباغیرممکنبهنظرمیرسد.
ازسویدیگرسپاهاناگرپرسپولیسراشکست
ل محمدی می
بدهد به دو امتیازی شاگردان گ 
رسدودرآنصورتممکناستپرسپولیسحتی
نایبقهرمانهمنشود.بازیرفتدوتیمبانتیجه
یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.
پرسپولیسدراینبازیوحیدامیریوشریفیرا
دراختیارنداردوشایدرامینرضائیانهمبهدلیل
مسائلانضباطیدرترکیبقرارنگیرد.

پاسخ منفی علی کریمی به تیم تهرانی
در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال سایپا در هفتههای اخیر در لیگ
دسته اول ،امید روانخواه سرمربی این تیم از سمت خود استعفا
کرد ،اما بعد از بررسی هیئت مدیره این باشگاه ،با این استعفا
مخالفت شد.در این باره مطلع شدیم که باشگاه سایپا مذاکراتی با
ی پوشان را برعهده
علی کریمی انجام داده بود تا او هدایت نارنج 
بگیرد ،اما پیش کسوت اسبق پرسپولیس به این پیشنهاد پاسخ
منفی داد تا حمید درخشان روی نیمکت خودروسازها بنشیند.

ایران در فینال جام جهانی فوتبال
هفت نفره

از مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال هفت نفره در
شهر سالو در کشور اسپانیا ،تیمهای ایران و برزیل به مصاف هم
رفتند که در پایان ،تیم ایران با نتیجه 4بر یک حریف قدرتمند خود
را شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت.شاگردان امین ا...
مانی باید در فینال روز یک شنبه  25اردیبهشت به مصاف برنده
دیدار آمریکا و اوکراین بروند.

طارمی سومین بازیکن برتر ماه پرتغال
با پایان ماه آوریل و طبق رسم ماهانه ،سرمربیان تیمهای لیگ برتر
پرتغالاقدامبهانتخاببرترینبازیکنماهلیگاینکشورکردندکه
در این میان مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در رده سوم ایستاد.
درایننظرسنجی،سرمربیانتیمهایلیگبرترپرتغالبیشترینآرا
را به ریکاردو هورتا بازیکن تیم براگا اختصاص دادند تا این بازیکن
عنوانبرترینبازیکنلیگدرماهگذشتهمیالدیراازآنخودکند.

اخراج کالدرون از سرمربیگری خورفکان
سرمربی آرژانتینی سابق الهالل و االتحاد که یک نیم فصل در
پرسپولیس حضور داشت و این تیم را به قهرمانی نیم فصل لیگ
نوزدهم رساند ،سه ماه و نیم پس از سرمربیگری در خورفکان از
این تیم برکنار شد.خورفکان در آخرین بازی لیگ امارات با نتیجه
یک  3-برابر الشارجه شکست خورد تا در جایگاه یازدهم جدول
قرار بگیرد .البته این تیم توانست بقای خود در لیگ امارات را
قطعی کند.

ایران  -نیوزیلند منتفی شد
فدراسیون فوتبال ایــران در هفتههای اخیر مذاکراتی را با
فدراسیون نیوزیلند برای برگزاری دیدار دو تیم در قطر انجام
داد و قرار شد در صورت فراهم شدن شرایط ،دو تیم در فیفادی
خردادبهمصافهمبروند.باوجوداین طبقاعالماحساناصولی،
سخنگویفدراسیونفوتبالبرگزاریاینمسابقهبهدلیلمخالفت
دراگان اسکوچیچ منتفی شد.

از عزیز بک آمانوف هافبک ازبک و تکنیکی آبیپوشان در دو بازی اخیر این تیم
استفاده نشد و این موضوع میتواند ایجاد سوال کند«.عزیز بک آمانوف» که در
پنجره زمستانی به استقالل پیوست و شروع خوبی با این تیم داشت ،در دو بازی
اخیر مقابل سپاهان و شهر خودرو حتی به عنوان بازیکن جانشین فرصت بازی پیدا
نکرد که این قدری عجیب به نظر میرسد.آمانوف که عملکرد خوبی در استقالل
داشت ،در بازی مقابل نساجی در جام حذفی ،پنالتی خود را در انتهای بازی از
دست داد که همان ضربه منجر به حذف آبیپوشان از جام حذفی شد .پس از آن ،از
این هافبک تکنیکی ازبکستانی دیگر استفاده نشد تا این شائبه ایجاد شود که چه بسا
همان اتفاق عامل اصلی نیمکت نشینی او باشد.حاال در بازی مقابل فوالد با توجه
به نیاز استقالل به یک بازیکن شوت زن و پا به توپ احتماال باید منتظر بازگشت
آمانوف به ترکیب آبی ها باشیم.

استقالل یک امتیاز دیگر از پرسپولیس پیش افتاد

گل ژستد در دربی ،برگ برنده جدید آبیها

درابتدایلیگبیستویکمبودکهمدیرانفدراسیونفوتبال
ازقانونجدیدیبرایبهکارگیریتعیینرتبهتیمهایدارای
امتیازمساویخبردادند.پسازاینکهدرلیگهایپایینتر
و در هفتههای انتهایی نتایج عجیب و پر گلی برای صعود و
سقوطتیمهابهدستآمد،فدراسیونفوتبالتصمیمگرفت
ب هجایدرنظرگرفتنتفاضلگلبرایتعیینرتبهتیمهایهم
امتیاز،ازقانونبازیرودررواستفادهکند.امانتایجاستقالل
وپرسپولیسبهعنوانتیمهایمدعیکسبعنوانقهرمانی
وکسبنتیجهتساویدردوبازیرفتوبرگشتباعثشدتا
پای این قانون جدید یکبار دیگر به محافل فوتبالی کشور
باز شود .هواداران استقالل مدعی شدند در بازی رو در رو
دست برتری را دارند چرا که در شهرآوردی که به میزبانی
پرسپولیسبرگزارشده،دوتیمبهتساوییک–یکرسیدهاند
و شاگردان فرهاد مجیدی بهدلیل گل زده در خانه حریف،
نسبتبهرقیبسنتیدارایبرتریهستند.امااینمسئلهبا
اعتراض هواداران پرسپولیس و مدیران این تیم مواجه شد
ش آمده را در قانون
چرا که مسئوالن فدراسیون شرایط پی 
مصوبه پیشبینی نکرده بودند و نامی از محاسبه گل زده در

آفساید

بازگشت آمانوف به ترکیب استقالل؟

نام ه جدیدی از سوی دادگاه بین المللی ورزش برای فدراسیون
فوتبال ارسال شده که در آن زمان صدور نهایی حکم پرونده
مارک ویلموتس  3تیر تعیین شده است .این برای چندمین
بار است که صدور حکم نهایی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال
ایران به تاخیر میافتد.مارک ویلموتس بعد از جدایی از تیم ملی
فوتبال ایران با وجود دریافت دو میلیون دالر از فدراسیون فوتبال
بهصورت نقدی در ترکیه علیه فدراسیون فوتبال شکایت کرد و
فیفا حق را به مربی بلژیکی داد اما با اعتراض فدراسیون فوتبال
به رای صادر شده از سوی کمیته انضباطی فیفا ،یکی دو سالی
است که پرونده در دادگاه بین المللی ورزش در جریان است.

خانهحریفبهمیاننیامدهبود.طیروزهایگذشته،سهیل
مهدی به عنوان مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ
در گفتوگویی با برنامه فوتبال برتر اعالم کرد در این زمینه
به ماده  ۱۰آییننامه برگزاری مسابقات لیگ برتر استناد
میشود که در آن جا گل زده در خانه حریف نیز مدنظر قرار
گرفتهوبههمیندلیلاستقاللنسبتبهپرسپولیسدست
برتریرادارد.امااینگفتهچندشبپیشتوسطکامرانیفر،
دبیرکلفدراسیونفوتبالردشدکهاینادعانیزواکنشهای
سازمان لیگ را در پی داشت .حاال و پس از کشوقوس های
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فراوان،روشتعیینتیمهایسقوطوصعودکنندههمامتیاز
در پایان لیگها و شرایط بازی رو در رو روی سایت سازمان
لیگ قرار گرفته تا به این ابهامات پایان داده شود .هرچند
که اطالعیه سازمان لیگ کمی گنگ و نامفهوم به نظر
میرسد اما نکته کلیدی این اطالعیه همان ماده  ۱۰است
کهدرصورتبرابریامتیازاتوگلهایزدهتیمهابهآنرجوع
خواهد شد و در این زمینه و در مقایسه وضعیت سرخابیها،
این استقالل است که وضعیت بهتری نسبت به پرسپولیس
دارد.درماده ۱۰آییننامهبرگزاریمسابقاتلیگبرترآمده
است«:درهرمسابقهپلیآفبرایمشخصکردنتیمبرنده
ابتدا امتیاز حاصل از بازیهای رو در رو مالک عمل است و
سپس در صورت تساوی امتیاز ،گل زده در خانه حریف به
صورت دوبرابر محاسبه میشود ».این همان قانونی است
که سازمان لیگ برای حل مشکل پیشآمده در خصوص
بازیهای رو در روی استقالل و پرسپولیس در نظر گرفته
است.ازآنجاییکهشاگردانمجیدیدردربیکهبهمیزبانی
پرسپولیسبرگزارشدتوسطرودیژستدبهگلرسیدهاند،
درنتیجهدربحثبازیرودررو،برتریازآناستقاللاست.

اخبار

فخری :لغو بازیهای آسیایی ضربه سنگینی
خواهد بود
پیمان فخری سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی هانگژو
دربــاره اینکه آیا با توجه به ترافیک موجود ،امکان برگزار نشدن
مسابقات در سال آینده وجود دارد ،گفت« :اگر این اتفاق بیفتد ،ضربه
سنگینی خواهد بود .البته کار برای برگزاری مسابقات در سال آینده
سخت است زیرا سال برگزاری مسابقات گزینشی المپیک است و
امکان دارد زور شورای المپیک آسیا به فدراسیونهای جهانی و IOC
ن گونه نیست که زمان
نرسد .همه مسابقات برنامهریزی شده است و ای 
خالیگیربیاوریموبگوییمبازیهایآسیاییرادرآنبرگزارمیکنیم».

ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال شد
سعید ارمغانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال انتخاب
شد و اعضای کــادر فنی و سرپرستی نیز مشخص شدند .به این
ترتیب فدراسیون بسکتبال ضمن تشکر از زحمات مصطفی هاشمی
سرمربی پیشین ،رضــا شجاع پــور را به عنوان سرپرست ،محمد
کساییپور ،مهران آتشی و زالتکو جوانوویچ را نیز به عنوان مربیان
معرفی کــرد .ارمغانی که پیشتر سابقه سرمربیگری تیم ملی را
درکارنامه داشت ،قبل از این انتصاب به عنوان سرمربی تیم بزرگ
ساالن کاساشوک بوداپست فعالیت میکرد.

بنزما دومین گلزن تاریخ رئال مادرید شد

لواندوفسکی در یک قدمی بارسلونا

روایت جدیدی از ناپدید شدن یکتا جمالی

در آخرین دیدار از هفته سی و ششم اللیگای اسپانیا ،تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری
خانگیبرابرتیمانتهایجدولیلوانتهبهمیدانرفتکهدرپایانموفقشدبانتیجه ۶برصفر
مهمانشرادرهمبکوبد.باایننتیجهسقوطلوانتهازاللیگابهدستهپایینترقطعیشد.گل
دوم رئال مادرید توسط بنزما به ثمر رسید .کریم بنزما با به ثمر رساندن سیصد و بیست و
سومینگلخودبرایاینباشگاه،بارکوردگلزنیرائولبهعنواندومینگلزنبرتراینتیم
برابریکرد.کریستیانورونالدومهاجمپرتغالیکهاکنوندرمنچستریونایتدبازیمیکند
همچنانبا ۴۵۱گلدرصدرجدولگلزنانمادریدباقیماندهاستوبنزمافاصلهزیادیتا
شکستنرکوردمهاجمپرتغالیدراینتیمدارد.

چند روز پیش پس از اعالم رسمی منچسترسیتی درباره قرارداد با ارلینگ هالند حاال
نوبت رابرت لواندوفسکی است.مسئوالن بایرن مونیخ روز پنج شنبه با پینی زهاوی،
ایجنت روبرت لواندوفسکی دیدار کردند و گفته شد که مهاجم لهستانی فصل آینده این
تیم را ترک نخواهد کرد .اکنون سران بایرن مونیخ  ۱۸۰درجه تغییر موضع دادند و برای
جلوگیری از بروز حاشیه بیشتر برای فصل جدید ،با جدایی این بازیکن موافقت کردند.
باشگاه آلمانی رقمی در حدود  ۳۵تا  ۴۰میلیون یورو را برای فروش او بررسی می کند.
نباید فراموش کرد که قرارداد لواندوفسکی در سال  ۲۰۲۳به پایان می رسد و او هم
اکنون  ۳۳سال دارد.بارسلونا جدی ترین مشتری این مهاجم لهستانی است.

یکتاجمالیملیپوشوزنهبرداریایرانکهبرایشرکتدررقابتهای
قهرمانی جوانان جهان به یونان رفته بود بدون اطالع ،اردوی تیم را
ترک کرد و به ایران برنگشت تا شایعه پناهندگیاش منتشر شود.
درحالی که شنیده میشود احتماال جمالی به آلمان پناهنده شده اما
خبرآنالین دیروز نوشت« :در شرایطی خبری از یکتا جمالی نیست
که از لنجان ،محل سکونت خانواده جمالی خبر رسیده که اصال پدر و
مادرش هم از این تصمیم او بیاطالع بودهاند .این در حالی است که
هفته آینده هم قرار بوده تا مراسم عروسی خواهر یکتا برگزار شود و با
این اقدام فعال همه چیز منتفی شده است».

