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مشارش معکوس برای محکومیت
یک میلیون یورویی

رادو ،دردرس بزرگ
درویش و رسخ ها

بوژیدار رادوشوویچ دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس پس از این که
 ۱۷آذر تهران را با تصمیم یک طرفه ترک کرد ،پس از گذشت نزدیک
به  ۴۰روز ،فسخ یک طرفه ق ــراردادش را نیز در دستور کار خود
قرار داد تا بابت دو فصل دیگر نزدیک به  ۹۴۸هزار یورو به همراه 5
درصد سود ساالنه طلبکار شود؛ رقمی که احتماال به یک میلیون یورو
خواهد رسید .نامه شکایت رادو از پرسپولیس در حالی به تازگی در
اختیار کمیته انضباطی فیفا قرار گرفت که او آخرین بازمانده از نسل
کرواتهایدوراندرخشانبرانکوایوانکوویچبود.رادوباپرسپولیس
درهرپنجفصلقهرمانیمتوالیاینتیمدرلیگبرترحضورداشتاما
هرگزنتوانستتبدیلبهدروازهباناولاینتیمشود.بااینحالرادوبا
کجسلیقگیمحمدحسنانصاریفردمدیرعاملوقتپرسپولیسدر
فصل  ۱۳۹9-۱۳۹8قراردادی به مدت سه فصل با سرخها تمدید
کرد تا از همان نخستین روزهای امضای قرارداد مخالفانی را در تیم و
بینمنتقدانپیداکند.وقتیقراردادرادوباپرسپولیسبرایسهفصل
تمدیدشد،نخستینمنتقدانخودرادررختکنپیداکرد.سیدجالل
حسینی ،علیرضا بیرانوند ،کمال کامیابی نیا و امید عالیشاه جزو
بازیکنانی شدند که موضع گیری های تندی را در خصوص این
بازیکن و تمدید قراردادش با مبلغی بسیار گران قیمت به ارزش۳۰۰
هزار یورو در فصل اول با افزایش  ۲۰درصد ساالنه در سال دوم و سوم
داشتند .دیدگاهی که پیش کسوتانی نظیر حسین عبدی ،جواد
منافی ،ناصر ابراهیمی و ...هم در گفت وگوهای خود داشتند اما
انصاریفرد برای این که ثابت کند میتواند یکی از بدترین مدیران
تاریخ باشگاه پرسپولیس از حیث عقد قرارداد شود ،بدون توجه به
تمام این مسائل این کار را انجام داد .بعد از انصاری فرد نوبت به جعفر
سمیعی رسید تا با بی تفاوتی به مطالبات رادو مشکالت را دوچندان
کند .نحوه برخورد سمیعی و دستاندرکاران باشگاه با رادو به قدری
خارجازعرفبودکهباعثشددروازهبانکرواتچندینباربانامههای
کتبی هشدار الزم برای فسخ قرارداد را بدهد اما میانجیگری یحیی
مانع از این اتفاق شد .مجید صدری سرپرست پیشین پرسپولیس
نیز در برخورد با رادو همان راهی را رفت که سمیعی رفته بود و همین
موضوعباعثشدتادروازهبانکرواتتهرانرابهمقصدکشورشترک
و در نهایت هم از پرسپولیس شکایت کند .حاال باشگاهی که در طول
چهار فصل اخیر ،محکومیتهای سنگین بینالمللی را تجربه کرده،
باید به زودی منتظر یک حکم یک میلیون یورویی دیگر باشد.

آفساید

پرسپولیس
نیمفصلدومرا
بابردآغازکرد

در مهم ترین بازی هفته ،پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
میزبان فوالد بود که این بازی با تک گل مهدی عبدی
به سود سرخ های تهران به اتمام رسید .پرسپولیس
برای این بازی مصدومان زیادی داشت و امید عالیشاه،
عیسی آل کثیر ،حامد پاکدل و سیامک نعمتی در
دســتــرس یحیی گــل محمدی نبودند .روز گذشته
حامد لک باز هم در درون قفس توری سرخ ها ایستاد
و توانست اولین کلین شیت خود در نیم فصل دوم را

جلسه استماع صحبتهای باشگاه استقالل و لئوناردو پادوانی در دادگاه عالی ورزش
برگزار شد .مدافع سابق استقالل بعد از مصدومیتی که به ویلچرنشینی او منجر شد،
با تنظیم شکایتی در فیفا خواهان دریافت غرامتی سنگین به ارزش  ۹میلیون دالر از
باشگاه استقالل شده بود؛ شکایتی که در فیفا رد شد تا پادوانی این شکایت را به دادگاه
عالی ورزش بکشاند .بنابر اعالم باشگاه استقالل ،نشستی مجازی به همین منظور برگزار
شد که در آن پادوانی و تیمش در یک سو و نمایندگان باشگاه استقالل هم در سوی دیگر حضور
تیم پادوانی که شامل سه وکیل و یک پزشک بودند نتوانستند مدارک و ادله جدیدی
داشتندِ .
نسبت به آن چه در فیفا ارائه داده بودند ،ارائه کنند و تقریب ًا همان دفاعی را که در فیفا انجام داده
بودند ،به دادگاه عالی ورزش ارائه دادند .با توجه به نحوه دفاع دو طرف از مواضع خود ،احتماال
دادگاه عالی ورزش رای فیفا را تایید خواهد کرد.

اخبار

واریز  3میلیاردی به حساب فدراسیون
تیراندازی
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گروه ورزش /روز گذشته هفته شانزدهم رقابت های
لیگ برتر با برگزاری دو بازی آغاز شد .در اولین بازی
مس رفسنجان میزبان سپاهان بود که این دیــدار با
نتیجه  ۳بر یک به سود مسی ها به پایان رسید .گل اول
این بازی در ثانیه  14توسط مغانلو برای سپاهان به ثمر
رسید تا شاهد سریع ترین گل لیگ بیست و یکم باشیم.
اگرچه بسیاری در همان لحظه تصور کردند که این گل
زودهنگام و عجیب ،سریع ترین گل تاریخ لیگ برتر
است اما همچنان رکورد غالمرضا رضایی حفظ شده
است .مغانلو در زمان  13.42ثانیه موفق شد توپ را
از خط دروازه عبور دهد و این در حالی است که مهاجم
پرسپولیس در لیگ دوازدهــم زودتــر از او و در زمان
 10.52ثانیه گل را به ثمر رسانده بود .در این بازی
سپاهان پنجمین شکست فصل خود را پذیرفت که این
میزان شکست برای تیمی که ادعای قهرمانی دارد زیاد
است و شاگردان نویدکیا رفته رفته از کورس قهرمانی
دور میشوند .سپاهانیها با این نتیجه  ۲۹امتیازی و در
رده سوم باقی ماندند و مس رفسنجان  ۲۶امتیازی شد
و موقت ًا جای آلومینیوم را در رده چهارم جدول گرفت.

شانس استقالل برای پیروزی در پرونده پادوانی

ثبت کند .سیدجالل حسینی و فرشاد فرجی همانند
دو دیدار قبلی در قلب دفاعی پرسپولیس قرار گرفته
بودند .این بازی شماره  250سیدجالل حسینی با
پیراهن سرخ های تهران بود .او به این ترتیب از آمار
 249بازی بهروز رهبر یفرد گذشت و اکنون بعد از
علی پروین ،محمد پنجعلی ،حسین عبدی و افشین
پیروانی در رتبه پنجم تاریخ باشگاه از نظر تعداد بازی
قرار دارد .سعید آقایی دفاع چپ پرسپولیس بود و در
سمت راست اما در تصمیمی جالب توجه ،یحیی گل
محمدی ترجیح داده از منوچهر صفر ُا ف سود ببرد تا
بازیکن تاجیک سرخ ها اولین حضور خود در ترکیب
اصلی را تجربه کند.در خط میانی کمال کامیابی نیا و
میالد سرلک به همراهی مهدی ترابی و احسان پهلوان
انتخاب های یحیی بودند و در خط حمله هم با توجه به
مصدومیت عیسی آل کثیر ،باز هم وحید امیری و مهدی

باشگاه پیکان برای صدور رضایت نامه بازیکن
تیم فوتبال پیکان رقمی سنگین را از پرسپولیس
خواستار شد .پرسپولیسی ها بعد از پریرا این
بار دست روی ستاره پیکان گذاشتند و خواستار
جذب علیرضا کوشکی شدند .کوشکی بازیکنی
است که استقاللیها هم نیم نگاهی به جذب این
بازیکن دارند اما درخواست سنگین پیکان برای
صدور رضایت نامه این بازیکن باعث عقب نشینی
کادر مدیریتی پرسپولیس شد .کوشکی یک سال
و نیم دیگر با پیکان قرارداد دارد و باشگاه پیکان
هم رقمی سنگین را برای انتقال این بازیکن به
تیمهای دیگر در نظر گرفته است.
عبدی کنار هم قرار گرفتند و یک بار دیگر عملکرد خوب
این دو بازیکن یحیی را امیدوار کرد .پرسپولیس با این
برد ارزشمند عالوه بر یک شروع خوب در نیم فصل
دوم توانست به امتیاز  35برسد و با یک بازی بیشتر هم
امتیاز با استقالل در صدر جدول قرار بگیرد.
در ادامه هفته شانزدهم امروز چهار بازی برگزار می
شود که در یکی از این بازی ها پدیده در اراک به مصاف
آلومینیوم می رود .پدیده اگر می خواهد در لیگ برتر
بماند باید روند نتیجه گیری اش را تغییر بدهد .تنها تیم
بدون برد مسابقات کار سختی در اراک دارد .شاگردان
سیدعباسی فقط  4گل در لیگ برتر زده اند و فردا هم
کار سختی برای گلزنی به یکی از مستحکم ترین خطوط
دفاعی لیگ خواهند داشت .بازی رفت با نتیجه مساوی
بدون گل به پایان رسید.

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر
▪امروز

مسرفسنجان - 3سپاهانیک
گل:مغانلو(ثانیه)14برایسپاهان
منشا( 19و )36وآذرباد()82
برایمس

نفت مسجد سلیمان-پیکان تهران
ساعت۱۵

تراکتورتبریز-گلگهر–ساعت۱۵

ن
ذوبآهن-صنعتنفتآبادا 
ساعت۱۵


پــرســپــولــیــس یـــک  -فــــوالد صفر
گل:مهدیعبدی()49

آلومینیوماراک-پدیدهمشه د
ساعت۱۵


باشگاه پرسپولیس با وجود اعالم هشدار وکیل کریستین اوساگونا مبنی
بر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی خود به دلیل پرداخت نکردن مطالبات
مهاجم خارجی پیشین این تیم نتوانست طلب  ۹۶هزار دالری به همراه
سود  5درصد ساالنه آن را پرداخت کند تا فیفا با ارسال نامهای رسمی خبر
از محرومیت این باشگاه دهد.
بنابراین باشگاه پرسپولیس در شروع نقل و انتقاالت زمستانی با محرومیت
روبه رو شد تا رضا درویــش مدیرعامل تازه وارد سر خها با بحران جدی
دیگری روبه رو شود .شایان ذکر است ،باشگاه پرسپولیس با ضرب االجل
آنتونی استوکس دیگر طلبکار خود نیز روبه رو شده است و باید پول برای
پرداخت به او نیز داشته باشد.

فــجــر ســپــاســی ش ــی ــراز -نساجی
مازندران–ساعت۱۵
▪چهارشنبه 6بهمن

هوادارتهران-استقالل–ساعت17

هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت شد

پس از گذشت  5سال تعطیلی صورت می گیرد

دارم .تو بهترین بازیکن تاریخ هستی و در مقایسه
با تو من االغ بودم ».کاراگر با اشاره به شرایط این
بازیکن در پارک دو پرنس ادامه داد« :بپذیر که تو
در این تیم جا نیفتادی .تو به انــدازه کافی خوب
بازی نکردهای ،حتی اگر در تابستان قهرمان کوپا
آمهریکا شده باشی .این اتفاق برای این که محمد
صالح از ترکیب منتخب سال فیفا بیرون بماند
کافی نیست ».این مفسر شبکه اسکای اسپورت
در واقع به حضور نداشتن محمد صالح در ترکیب
منتخب سال  2021اشاره دارد که از سوی فیفا
اعالم شد ،اتفاقی که تعجب بسیاری را به دنبال
داشت به خصوص که این بازیکن مصری جزو سه
نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین بازیکن سال
قرار داشت.

رقابت  120ورزشکار والیبال نشسته در مشهد
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور گرامی
داشت دهه فجر از  16بهمن با حضور بی سابقه
 30تیم در مشهد برگزار می شود .این در حالی
اســت کــه حــدود پنج ســال اســت ،رقــابــت های
قهرمانی کشور در والیبال نشسته برگزار نشده و
حاال استقبال چشمگیری در این دوره از مسابقات
صورت گرفته است که حدود  120ورزشکار به
رقابت می پردازند.
مسئول بــرگــزاری مسابقات والیبال نشسته
قهرمانی کشور در نشست خبری این مسابقات
که دیروز در مشهد برگزار شد ،گفت ۳۵ :سال
است که والیبال نشسته ایــران در رقابت های

جهانی و پاراالمپیک قهرمان است و برای حفظ
این جایگاه و با توجه به تعطیلی پنج ساله مسابقات
قهرمانی کشور ،پشتوانه ســازی در مسابقات
قهرمانی امسال مورد توجه جدی است ،بنابراین
کشف اســتــعــدادهــای جــوان و پشتوانه ســازی
برای تیمهای ملی والیبال نشسته در مسابقات
قهرمانی والیبال نشسته جــام فجر در مشهد
هدف گــذاری شده است .هادی رضایی افزود:
مسابقات امسال والیبال نشسته قهرمانی کشور
از  16بهمن با حضور  ۳۰تیم در شش گروه پنج
تیمی آغاز و اختتامیه آن نیز  ۲۱بهمن انجام می
شود .نایب رئیس کنفدراسیون والیبال نشسته

بر اســاس اعــام باشگاه استقالل تمرین دیروز
آبیپوشان با حضور هشت بازیکن و سه دروازهبان
برگزار شد .هفته گذشته تست کرونای ۱۷بازیکن
استقالل مثبت شد که دیدارهای این تیم مقابل
پیکان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
و هــوادار در هفته شانزدهم لیگ برتر به تعویق
افتاد .طبق برنامه سازمان لیگ ،استقالل باید
چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه انقالب کرج
به مصاف هوادار برود.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که لیست خرید زمستانی اولیه خود را با اسامی
لوسیانو پری از فوالد ،پیمان بابایی از تراکتور ،علیرضا کوشکی از پیکان و رامین رضائیان
مدافع پیشین السیلیه قطر به باشگاه داده است ،قصد دارد برخی بازیکنان را نیز کنار
بگذارد .علیرضا ابراهیمی مدافع پرسپولیس که در ابتدای فصل به جمع سرخپوشان
ملحق شد ،به هیچ وجه نتوانست نظر کادر فنی را برای حضور در خط دفاعی جلب کند.
خرید تابستانی یحیی با جنجالی که در ابتدای فصل به دلیل نیمکت نشینی راه انداخت
از سوی گل محمدی اخراج شد اما عذرخواهی و وساطت حمید مطهری و افشین پیروانی
باعث شد تا او فرصت دوباره برای تمرین کردن پیدا کند .با این حال گل محمدی باز هم
از مدافع فصل گذشته گل گهر سیرجان استفاده نکرد تا او خیلی زود تبدیل به نفر اول
لیست مازاد مدافع عنوان قهرمانی در زمستان شود.

توهین باورنکردنی مسی به مفسر معروف

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک دیروز از
دو فدراسیون کشتی و تیراندازی بازدید کرد .او در حاشیه
بازدید از اردوی تیم ملی تیراندازی از واریز سه میلیارد ریال
به حساب فدراسیون تیراندازی خبر داد و گفت« :متعهد
شدیم برای رقابتهای پیش رو به میزبانی مصر هم کمک
کنیم ».صالحیامیری با اشاره به سرپرستی مهدی مبینی
بر فدراسیون تیراندازی گفت« :شاید برداشت این باشد که
سرپرست در فدراسیون انگیزه نداشته باشد اما او به دنبال
اهداف بلند مدت است و حضورم در اردو این پیام را دارد
که تیراندازی اولویت جدی ما برای رویدادهای پیشرو
است ،ضمن این که تکلیف فدراسیون در آیندهای نزدیک
مشخص میشود».

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت :به
خاطر مباحث کرونا زمزمههایی مطرح شده که
هنوز حضور رئیس فیفا در تهران مشخص نیست.
احسان اصولی در خصوص سفر جیانی اینفانتینو
که قرار بود در بهمن به تهران انجام شود ،اظهار
کرد :او در دیداری که با ریاست فدراسیون در قطر
داشت ،قول داد که برای بازی  12بهمن مقابل
امارات به تهران سفر کند و مجموعهای از برنامهها
برای حضور وی اتفاق افتاد اما هم اکنون به خاطر
بحث کرونا زمزمههایی مطرح شده که این سفر
انجام بشود یا خیر .هنوز در واقع خیلی مشخص
نیست .اگر او به ایران سفر کند خیلی مسائل می
تواند با حضور وی برطرف شود.

ابراهیمی در لیست سیاه سرخ ها

جنجالاینستاگرامیستارهآرژانتینی

پس از شکست واتفورد برابر نوریچ گفت« :پس
از برنامه « »Monday Football Nightبود که
پیامی خصوصی روی اینستاگرامم دریافت کردم.
این پیام از سوی خود مسی بود .دوست ندارم این
پیامهای خصوصی را نشان دهم اما او اساسا من
را االغ خطاب کرد ».انتقاد کاراگر از مسی و مطرح
کردن این موضوع که او نتوانسته در ترکیب پی
اس جی جا بیفتد به مذاق این ستاره آرژانتینی
خوش نیامده است.این ادعای کاراگر باعث شد
که گری نویل ،دیگر مفسر این شبکه ،به همراه دیو
جونز ،مجری این برنامه ،نتوانند جلوی خندهشان
را بگیرند اما این مدافع سابق لیورپول ادامه داد:
«اگــر مسی آن برنامه را دیــده پس امیدوارم این
برنامه را هم ببیند چون لیونل ،من واقعا دوستت

احتماللغوسفراینفانتینوبهتهران

تمرین استقالل با  ۱۱بازیکن

▪فردا

پنجره پرسپولیس باز هم بسته شد

جیمی کــاراگــر ،ستاره سابق لیورپول ،مدعی
شد که لیونل مسی به خاطر انتقاد از انتقالش
بــه پ ـیاسجــی بــه او توهین کــرده اســت .مسی
تابستان امــســال از بارسلونا جــدا و بــه عنوان
بازیکن آزاد به پاری سن ژرمن منتقل شد اما به
نظر میرسد که نتوانسته هنوز با ترکیب این تیم
ســازگــار شــود .ابتالی او به کرونا در تعطیالت
کریسمس و سال نوی میالدی نیز کار را برای او
دشوارتر کرد و این بازیکن چند هفتهای است که
نتوانسته برای تیمش به میدان برود .با این حال
این ستاره آرژانتینی از انتقادهایی که از حضورش
در پی اس جی میشود چندان راضی و خوشحال
نیست و این موضوع را به کارشناس شبکه اسکای
اسپورت نشان داده است .کاراگر شب گذشته

مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت دیروز به ریاست محمد
پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان و با حضور کیکاووس سعیدی به عنوان
نماینده کمیته ملی المپیک برگزار شد .قدرت جمشیدیان،
حسین خیر ینیا فیروزجاه ،رضــا شجیع ،محمد عجم
خراسانی نقندر ،محمود علیزاده ،سارا فرشتیان ،فریبا
مددی ،علیرضا نصیری و مجید هنرجو کاندیداهای ریاست
فدراسیون اسکیت بودند که جمشیدیان ،نصیری و مددی
به نفع هنرجو انصراف دادند .محمود علیزاده در مجمع
شرکت نکرد .در این انتخابات هنرجو  26رای کسب کرد،
رضا شجیع صاحب  24رای شد و سارا فرشتیان  3رای و
حسین خیرینیا نیز  2رای کسب کرد تا انتخابات با حضور
هنرجو و شجیع به دور دوم کشیده شود .در دور دوم ،مجید
هنرجو با  30رای به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت
انتخاب شد .رضا شجیع هم  25رای کسب کرد.

درخواست سنگین پیکان
از پرسپولیس

آسیا و اقیانوسیه دربــاره استقبال چشمگیر تیم
ها در این دوره از مسابقات اظهار کرد :سال ۹۵
آخرین سالی بود که رقابت های قهرمانی والیبال
نشسته در سطح کشور برگزار شد .حاال پس از
گذشت پنج سال تعطیلی ،این رقابت ها از سر
گرفته شده که با توجه به جایگاه این رشته در سطح
جهان ،با استقبال خوبی همراه هستیم .بنابراین
انتظار چنین استقبالی از تیم ها پس از پنج سال
دوری از مسابقات قابل پیش بینی بود .امیدوارم
با برگزاری این مسابقات و شناسایی نیروهای
مستعد و نخبه در آینده تیم ملی قوی با ترکیبی از
بازیکنان باتجربه و جوان داشته باشیم.

گزارش

پایان ماجرای آزمون با یوونتوس و مذاکره با تیم انگلیسی

حضور سردار مقابل عراق در هاله ای از ابهام!
گروه ورزش  /سردار آزمون مهاجم تیم ملی و بازیکن زنیت روسیه در هفته های
اخیرسوژهثابترسانههایورزشیایرانیوخارجیبودهاست.قرارداداینبازیکن
با زنیت رو به پایان است و پیشنهادهای زیادی به او و باشگاه زنیت رسیده اما هنوز
توافقی حاصل نشده است .جدی ترین پیشنهاد از سوی لیون فرانسه و باشگاه
بایرن لورکوزن بود که باشگاه زنیت درخواست باالیی برای رضایت نامه سردار
داشتومذاکراتبهبنبسترسید.زنیتازیکسومیخواهدازآزموندرآمدزایی
خوبی بکند و از سوی دیگر نگران آن است که نتواند در نقل و انتقاالت زمستانی
سردار را بفروشد و در پایان فصل او بازیکن آزاد شود و هیچ پولی به این باشگاه
روسی نرسد .در همین زمینه طی هفته گذشته پیشنهادهای جدید برای آزمون را
بررسی کرد .باشگاه یوونتوس از هفته گذشته این بازیکن ایرانی را زیرنظر داشت.
طبق اعالم رسانه های ایتالیا ،باشگاه شهر تورین به دلیل شرایط کرونایی و نبود
مهاجم به دنبال جذب قرضی آزمون تا پایان فصل است .اما دیروز سایت «»ekipa
روسیه پرونده انتقال ستاره ایرانی زنیت به یوونتوس را بست .طبق گزارش این
رسانه ،یوونتوس با درخواست زنیت برای مبلغ فروش آزمون موافقت نکرد تا این
پروندهبستهشود.باشگاهزنیتسنپترزبورگبرایفروشآزمونکهتنهاششماه
از قراردادش باقی مانده از یوونتوس مبلغ پنج میلیون یورو را درخواست کرده بود.
در ادامه اخبار مربوط به ستاره ایرانی زنیت روز گذشته نشریه «اتلتیک» انگلیس
خبر داد ،باشگاه انگلیسی منتظر پاسخ باشگاه زنیت برای جذب ستاره تیم ملی
ایران است .باشگاه برنلی به نظر می رسید در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد
ولی وضعیت این تیم با اعالم رئیس باشگاه بهبود یافته و می خواهد در زمستان
هزینه و بازیکن جدید جذب کند .رئیس باشگاه انگلیسی گفت :هر پرداختی که
طبق شرایط الزم است ،به موقع و به طور کامل انجام شده و برنامه پرداخت آینده
همچنان منظم است و همه طرف ها هیچ نگرانی در خصوص ساختار یا رعایت
آن شرایط ندارند .با وجود تکاپوی باشگاه زنیت برای فروش سردار آزمون ،این
بازیکنفعالشرایطبازینداردوگویامصدومشدهاست.تیمفوتبالزنیتدیروزدر
دومینبازیدوستانهاشدراردویتدارکاتیخوددراماراتبهمصافبوتوپلوودیو
بلغارستان رفت و باز هم خبری از سردار نبود .سیماک هفته گذشته در زمان آغاز
اردوی امارات از تمرینات انفرادی سردار آزمون به دلیل آسیب دیدگی خبر داده
بود و باید منتظر ماند و دید که آیا آزمون برای دیدار تیم ملی کشورمان در پنج شنبه
پیش رو مقابل عراق در انتخابی جام جهانی به شرایط بازی می رسد یا خیر؟

