تیم ملی با این  ١۴بازیکن به دنبال هتتریک تاریخی
مرحله نهایی لیگ ملتها شدند .پنجشنبه شب بار دیگر شاهد یک
رقابت کالســیک در والیبال دنیا خواهیم بود؛ جایی که تیم ملی
والیبال ایران در بولونیا به مصاف لهستان خواهد رفت .این دو تیم
در مرحله گروهی مسابقات نیز به مصاف هم رفته بودند که در آن
دیدار تیم بهروز عطایی در مقابل چشــمان  ١٠هزار هوادار حاضر
در گدانسک موفق به شکست لهستان شد .ایران هیچ وقت رقیب
ســادهای برای لهستانیها نبوده است .تیم اول رنکینگ FIVB

لیگ ملت ها به حســاس ترین روزهای خود یعنی مرحله نهایی
نزدیک و نزدیکتر میشــود؛ جایی که هشت تیم ایتالیا ،لهستان،
آمریکا ،فرانســه ،ژاپن ،برزیل ،ایران و هلند در شــهر بولونیا رقم
زننده یک جشنواره والیبالی جذاب و فوق العاده خواهند بود.
ملیپوشــان ایران با وجــود عملکرد پر فراز و نشــیب در هفته
اول مســابقات در ادامــه اوضاع را تغییر دادند و نهایت ًا با کســب
سه پیروزی مهم و حیاتی در هفته سوم ،به عنوان تیم هفتم راهی

در دو مســابقه قبلی خود برابر ایران(المپیک و  )VNLمتحمل
شکست شده بنابراین با باالترین انگیزه پا به جدال پنجشنبه شب
میگذارد .در ســمت مقابل تیم ملی ایران به دنبال یک پیروزی
دیگر و ثبت هتتریکی تاریخی برابر لهستانیها خواهد بود.بعید به
نظر میرسد که شاهد تغییر خاصی در هفته سوم لیگ ملتها در
لیست تیم ملی والیبال ایران باشیم بنابراین بهروز عطایی با نفرات
زیر پا به مرحله نهایی لیگ ملتها خواهد گذاشت.
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توافق غیرممکن استقالل  -فوالد در حال انجام است

آرش رضاوند با انتشــار چند استوری از خودش با پیراهن فوالد
و استقالل ،حسابی خبرساز شده است.
بازیکنــی که به خوبــی اعتماد مربیان خود را در اســتقالل به
دست آورده بود ،میان هواداران از مقبولیت کمتری برخوردار بود.
هافبکی که از لحاظ آماری نمرات قابل قبولی را کسب می کرد
اما حداقل همواره و گاها به شــکل غلطی مورد انتقاد طرفداران
قرار می گرفت .همین مسئله عاملی بود برای انتقال قرضی آرش
رضاوند به فوالد.
بازیکنــی که در ترکیب تیــم جواد نکونام خوش درخشــید و
سرمربی جوان خوزستانی ها از مدیران تیمش درخواست کرد تا
هر طور که شده ،قرارداد این بازیکن را دائمی کنند .اما استقالل
برای واگذاری قطعی این هافبک به فوالد ،شــرط و شروط های
متعدد و دور از باوری را ارائــه کرد؛ از جمله دریافت  35میلیارد
پول نقــد (رقمی بیش از یک میلیون دالر) و یا معاوضه رضاوند
با کوشــکی و پهلوان و عالوه بر آن ،پرداخت  10میلیارد تومان
دیگر از سوی فوالد!
پیشــنهادی که روز گذشته رسانه ای شــد و شاید در نگاه اول
یک شایعه عجیب به نظر می رسید اما این مسئله کامال واقعیت
داشت .در واقع ســنگ بزرگی که مدیران آبی پوش جلوی پای
فوالدی ها گذاشته بودند ،به منزله عدم تمایل این تیم به فروش
رضاوند بود و شاید هم استقاللی ها قصد داشتند از عالقه نکونام
به ســبک بازی رضاوند نهایت استفاده را برده و از همتایان خود
بیشترین امتیازات ممکن را بگیرند ،کاری که فوالدی ها زمستان
گذشــته و با انتقال صالح حردانی در ازای عارف آقاسی و آرش
رضاوند انجام دادند.

برای آغــاز یک فصل پرماجرا آماده مــی کنند .همین نزدیکی
محل برگزاری اردوی دو تیم ســبب شده تا نیم نگاه نکونام به
اردوگاه رقیب باشــد تا بلکه او بتواند مهره مورد عالقه اش را از
استقالل بازپس گیرد.
در شرایطی که استقالل هفته هاست برای جذب محمد محبی

به هر شکل ممکن ،رضاوند این روزها و برای پایبندی به مفاد
قراردادش با استقالل در اردوی آنکارا حضور دارد و با جدیت در
تمرینات تیمش شرکت می کند و نکته جالب اینکه کمی آنطرف
تر نیز اردوی فوالد در منطقه ازمیت اســتانبول در حال برگزاری
اســت و هم تیمی های چند ماه پیش رضاوند نیز خودشــان را

از ســانتاکالرا تالش می کند ،مذاکــرات طرفین تا به امروز بی
نتیجه بود و از طرفی جدایی امیرحسین حسین زاده نیز قطعی به
نظر می رســد و عدم حضور این بازیکن در اردوی ترکیه نشان
دهنده همین مسئله اســت و چیدن تمامی این پازل ها در کنار
همدیگر نشــانه ای برای اجبار به تقویت تیم ساپینتو در بخش
هجومی و جذب یک وینگر جدید است.
این مســئله نشان دهنده احتمال بازگشــت استقالل به گزینه
چند هفته قبل این تیم اســت .یعنی معاوضــه آرش رضاوند با
یک عنصر تهاجمی در فوالد که قابلیت بازی در پســت وینگر را
داشته باشد و دم دســتی ترین گزینه ممکن نیز ستاره دو فصل
گذشــته پیکان یعنی علیرضا کوشکی است که در لیگ بیست و
یکم راهی فوالد شد.
در واقع اســتارت تمامی این گمانه زنی ها از استوری آغاز شد
که آرش رضاوند از طریق صفحه شــخصی خود در اینستاگرام
منتشر کرد .جایی که او با لباس تمرین تیم فوالد دیده می شود
و عبارت «شُ ــکر» و اســتفاده از ایموجی های خاص به معنای
سپاسگزاری این بازیکن نشــان دهنده احتمال انتقال دائمی او
به فوالد است.
پس از اینکه این اســتوری با واکنش هــای زیادی در فضای
مجازی همراه شــد ،رضاوند این بار تصویری از خودش با لباس
استقالل به اشتراک گذاشت و دقایقی بعد نیز استوری نخست با
پیراهن تمرینی فوالد را به کلی حذف و با انتشــار استوری سوم
این مســئله را تکذیب کرد و نوشت که انتشار تصویرش با لباس
فوالد یک استوری ســاده بوده و خواستار پایان دادن به حاشیه
سازی ها شد.

نکته جالب دیگری که از اردوی اســتقالل به گوش می رسد،
تعجب ســاپینتو از عدم جذب فرشید اسماعیلی است .اخباری به
گوش می رسد مبنی بر اینکه سرمربی پرتغالی به مدیران باشگاه
اعالم کرده که آنها چرا اسماعیلی را به راحتی از دست داده اند و
برای جذب او وارد بازار نقل و انتقاالتی نشده اند.
همین مســئله سبب شده که حتی پای فرشــید نیز به احتمال
معاوضه با رضاوند باز شــود .البته کــه موافقت نکونام با جدایی
این هافبک شــیرازی کمی سخت به نظر می رسد اما در نهایت
ممکن اســت که حتی هیــچ معاوضه ای نیز میان دو باشــگاه
صورت نگیرد و اســتقالل با دریافت رقمی معقول ،رضایت نامه
رضاوند را برای فوالد صــادر کند تا این بازیکن به صورت دائم
لباس این تیم خوزستانی را بر تن کند.
در نهایت باید منتظر اعالم رســمی دو باشگاه استقالل و فوالد
درخصوص تعییــن تکلیف آرش رضاوند ماند .آبی ها اکنون هم
به یک مدافع راســت نیاز دارند و هم بازیکنی در پســت وینگر.
ســاپینتو که حتی کیفیت رضاوند را نیز مورد تأیید قرار داده بود،
باید در این خصوص تصمیمش را بگیرد .او یا باید هافبک تیمش
را به ازای جذب بازیکنی از فوالد به تیم نکونام واگذار کند یا تنها
با دریافت مبلغی ،اجازه جدایی او را صادر کند.
به نظر می رسد طی ســاعات پیش رو باالخره تکلیف رضاوند
و فوالد مشــخص شود .بحث ماندن یا جدایی او از استقالل این
روزها بیش از پیش به درازا کشیده شده و باید دید چه سرنوشتی
برای فصل جدید در انتظار این بازیکن خواهد بود .چیزی که در
این لحظات مشخص شد ،تمایل رضاوند برای جدایی است اما با
این وجود او حتی در تمرین امروز استقالل نیز حضور پیدا کرد.

اخبار کوتاه
شوک بهپرسپولیس:
کاسیانو مصدومشد!

کاسیانو دیاز مهاجم  ۳۲ســاله مدنظر پرسپولیس که
بیش از یک مــاه پیش به عنوان گزینه این تیم مطرح
شــد و در این مدت چند دور مذاکرات برای جذب وی
صورت گرفت ،این روزها در تمرین ویزال غایب است.
در حالی که تصور میشد غیبت او به دلیل جداییاش
از این تیم بوده اما یکی از مســئوالن این تیم پرتغالی
در پاســخ به اســتعالم خبرنــگار ما اعــام کرد که
«مصدومیت» علت غیبت او در تمرینات بوده است.
وی همچنیــن تاکیــد کرد که کاســیانو در مجموعه
تمرینی باشگاه ویزال حضور دارد اما تمریناتش به کار با
کادر پزشکی مربوط است.
به نظر میرســد آسیب دیدگی کاسیانو از ناحیه کشاله
ران باشــد و با این حســاب جذب کاســیانو دیاز برای
پرســپولیس پیچیدهتــر از قبل خواهد شــد چرا که او
حداقل چهار هفته از میادین دور خواهد بود و به عبارتی
در شــروع لیگ بیست و دوم میتواند برای پرسپولیس
بازی کند.
آخرین بار دیاز در دیدار دوستانه برابر براگا حضور یافت
و سپس در سه بازی دوستانه برای تیمش بازی نکرد.
همچنین وی در فهرســت مســافران امروز ویزال به
کویاس هم حضور ندارد.
کاسیانو دیاز که با آقای گلی در لیگ دو پرتغال باعث
شد تا ویزال به لیگ برتر این کشور صعود کند ،قرار بود
با انتقال  300هزار یورویی به پرســپولیس منتقل شود
اما به گفته مدیران این باشگاه «مشکل بانکی در انتقال
رقم رضایت نامه و مذاکره بر سر آپشنها» باعث شد تا
این انتقال در بن بست قرار بگیرد.

سپاهان تکذیبکرد:
مورایس اینجاست و به عراق نمیرود

چند روزی است که شــایعات عجیبی درباره سرمربی
جدید و پرتغالی ســپاهان به گوش می رســد .برخی از
رســانه های عراقی مدعی شــده بودند که مســئولین
فدراســیون فوتبال این کشور با ژوزه مورایس سرمربی
زردپوشان اصفهانی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی
عراق به توافق رسیده اند.
ادعــای عجیبــی کــه در همــان نــگاه اول نیز
غیرواقعی بــودن آن قابل حدس بود .در ماه های
اخیر اســامی متعــدد و فراوانی پیرامــون نیمکت
عراق مطرح شــده است .سرمربیانی چون کارلوس
کی روش ،مارک ویلموتــس ،جمال بلماضی ،نونو
ســانتو و چند گزینه داخلی به نیمکت عراق لینک
شــده اند که تمامی این اســامی شــایعات رسانه
های این کشور بوده اند.
در جدیدتریــن خبری که دربــاره آینده نیمکت عراق
مطرح شده بود ،یک رسانه گمنام عراقی مدعی شد که
مسئولین فدراسیون فوتبال این کشور با ژوزه مورایس
به توافق رســیده اند .خبری که باعث نگرانی هواداران
ســپاهان شد که در نهایت رســانه رسمی این کشور با
انتشار اطالعیه ای ،این موضوع را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده اســت :در ساعات گذشته شایعه ای
در برخی از رســانه ها درخصوص توافق ژوزه مورایس
ســرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با تیم ملی
عراق منتشر شده است.
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان ضمــن تکذیب این
شــایعه به اطالع می رســاند ژوزه مورایس به عنوان
یک ســرمربی حرفه ای به قرارداد خود با باشگاه فوالد
مبارکه سپاهان پایبند است و اکنون در اردوی این تیم
حضور دارد.
پس از جدایی دیک ادووکات از عراق ،زلیکو پتکوویچ
و عبدالغنی شهد هدایت تیم ملی این کشور را برعهده
گرفتند و پس از آن ،شــایعات متعدد با اسامی مختلفی
برای نیمکت عراقی ها مطرح شــده که هیچ کدام به
سرانجام نرسیده اند.

کاپیتان سابق تیم ملی
خرید جدید نکونام

اشــکان دژاگه ستاره سابق فوتبال ایران و کاپیتان تیم ملی خرید بعدی فوالد در بازار
نقل و انتقاالت خواهد بود .فوالد خوزســتان با جواد نکونام قصد دارد قطب جدیدی در
فوتبــال برای فصل آینده شــکل دهد و با جذب مهرههــای صاحبنام ،یکی از مدعیان
اصلی فصل بیســت و دوم لقب خواهد گرفت .این باشــگاه در تازهترین اقدام خود در
نقل و انتقاالت داغ تابستانی کاپیتان اسبق تیم ملی را به خدمت گرفته و اشکان دژاگه
اکنون در اردوی تیم در ترکیه حاضر شــده است .نکونام که پیش از این در العربی قطر
و همچنین تیم ملی ایران با اشــکان دژاگه همتیمی بوده اســت ،اکنون این بازیکن را
به عنوان عضوی از فوالد به جمع تیم خود فراخوانده اســت.بازیکن اسبق تیم ملی که
با ســابقه سالها حضور در تیمهای هرتابرلین ،وولســفبورگ ،فوالم ،العربی ،ناتینگهام
فارســت ،تراکتور و الشــحانیه به عنوان یکی از جذابترین نقل و انتقاالت تابســتانی
فوتبال ایران اکنون با حضور در اردوی فوالد خوزستان در ترکیه ،کارهای نهایی انتقال
خود به این باشــگاه را طی کرده و به زودی از وی به عنوان خرید جدید این باشــگاه
رونمایی خواهد شــد.فوالد که در پروسه قدرتنمایی جواد نکونام برای جذب ستارهها،
در این فصل با احســان پهلوان ،سعید آقایی ،مهدی شــیری ،فرشید اسماعیلی ،مجید
علیاری ،کریستفر کنت و  ...را به خدمت گرفته و در تالش برای تمدید قرارداد با آرش
رضاوند قرار دارد ،مســلما یکی از خطرناکترین و البته جذابترین تیمهای فصل آتی
لیگ برتر محســوب خواهد شد .تیمی که همچنان در لیگ قهرمانان آسیا نیز قرار دارد
و به عنوان تنها نماینده ایران در این رقابتها در تالش برای جاه طلبی بیشتر و صعود
به مراحل باالتر است.

ما هم میتوانیم مثل فرانسه
قهرمان المپیک شویم

تیــم ملی والیبال ایران پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال  ۲۰۲۲و صعود
به مرحله نهایی این رقابتها ،با توجه به فاصله زمانی کم بالفاصله در لهســتان اردو زد و
تمرینات آمادهسازی خود را در گدانسک پیگیری کرد .ملی پوشان ظهر روز یکشنبه  ۲۶تیرماه
گدانسک را به مقصد بولونیا ترک کردند و ابتدا با پروازی به فرانکفورت رفتند و پس از چند
ساعت توقف ،فرانکفورت را به مقصد بولونیا در کشور ایتالیا ،محل برگزاری مرحله نهایی لیگ
ملتهای والیبال ،ترک کردند.کاروان والیبال ایران ساعت  ۲۳:۳۰روز یکشنبه  ۲۶تیرماه وارد
شهر بولونیا شد و روز گذشته هم اولین تمرین خود را در ایتالیا انجام داد.علیرضا طلوعکیان،
مربی تیم ملی ،درباره شــرایط تیم ملی والیبال ایران در مرحله نهایی لیگ ملتهای 2022
گفت« :سفر سخت و طوالنی داشتیم .برای این دوره از مسابقات برنامه طوالنی در نظر گرفته
بودیم .حدود  50روز اســت که خارج از کشور حضور داریم .به هر حال ایرانیها احساساتی
هستند .دوری از خانواده و وطن سخت است ،مخصوص ًا که تیم ایران بازیکنان  21-20ساله
در ترکیب تیم خود دارد .تمام این سختیها ،رنجها و دوریها فقط یک هدف دارد و آن هم
باال بردن پرچم است ».طلوع کیان درباره تقابل حساس با لهستان نیز گفت « :آنها فهرست
نفرات خود را هم اعالم کردند و یک تغییر در ترکیب در مرحله نهایی دارند .لوماچ پاســور
لهستانیها به این تیم اضافه شده است و شناخت کافی از این بازیکن داریم .در هفته سوم
هم سه پشت خط در ترکیب خود داشتند که تیم ایران برای آنها هم برنامه داشت .انشاهلل
بازیکنان خودشان باشند و با انگیزه باالیی که دارند ،اتفاق خوبی رقم خواهند زد .چند جلسه
این تیم را آنالیز خواهیم کرد ،ضمن اینکه بازیکنان هم شناخت خوبی از لهستان دارند .میالد
عبادیپور چند سال در لهستان بوده و مربی بدنسازمان هم لهستانی است.

تراکتو ِر روسی با سیستم ایتالیایی!

برخالف توده هواداران تراکتور که امید چندانی به تیمشان برای
فصل بیســت و دوم ندارند ،اعضای این تیم به شدت امیدوارند
که با هدایت قربان بردیف به تیم شگفتیســاز این فصل فوتبال
ایران تبدیل شوند.
این خوشبینی در حالی با امید ،تالش و خودباوری همراه شده
که شاگردان بردیف تمرینات دشواری را زیر نظر سرمربی روس
تبــار انجام میدهند و روزهای ســختی را در کمپ گرین پارک
میگذرانند .این کمپ همان محلی است که پرسپولیس در پیش
فصل لیگ نوزدهم کمپ تمرینی خود را در آن برپا کرد و گابریل
کالدرون تیم مورد نظــرش را برای فصل پس از جدایی برانکو،
ســاخت؛ تیمی که با شکست و ناکامی آغاز کرد اما رفته رفته به
صدر جدول رسید و قهرمان نیم فصل شد.گرین پارک همانطور
که ســه سال پیش بود ،مانده اســت؛ از نظر تمرینی مجهز و از
نظر آب و هوایی به شدت غیرقابل پیش بینی .در برخی ساعات
متعدل تابستانی و در بعضی لحظات سرد ،بارانی و مه آلود.
تیم بردیف البته به اندازه تیم تحت هدایت کالدرون پرســتاره
نیســت و شــاید فرم بازیکنانش هم با تیم قهرمان لیگ برتر و
جام حذفی ،تفاوتهای جدی داشــته باشد اما برای این سرمربی
تــازه وارد به لیگ برتر خلیج فارس ،ایــن متغیرها چندان مورد
اعتنا نیســتند و او قصد دارد به هر قیمتی که شده ،تراکتور را به
تیمی مدعی تبدیل کند.شــنیدهها حاکی از آن است که تراکتور
در تبریــز اغلب با سیســتم  ۱-۳-۲-۴بــازی میکرد و به نظر
میرسید سیستم پایه برای فصل جدید این چینش باشد اما حاال
در استانبول اتفاق دیگری رخ داده است.
او در جلسات تمرینی اخیر از دو ارنج  ۲-۵-۳و  ۳-۴-۳استفاده

کرده تا مشــخص شــود عالقه زیادی دارد تا تراکتور را با سه
مدافع مرکزی و دو وینگ بک به میدان بفرستد.حضور ابوالفضل
رزاقپور ،سجاد دانایی ،محمد اقاجانپور و پوریا آریاکیا باعث شده
تا دســت بردیف برای انتخاب وینگ بک باز باشــد و همچنین
مهدی کیانی ،صفا هادی ،شــاهین ثاقبی ،سعید واسعی و ...نیز
انتخابهای این ســرمربی در خط هافبک هستند.در صورتی که
سیستم  ۳-۴-۳انتخاب شــود ،او باید دو وینگر نیز برگزیند که
برای سمت محمدرضا عباســی گزینه مطلوب خواهد بود اما در
جناح راســت چالش مهمی پیش روی بردیف است.عباســی در
تمرینات اخیر انگیزه باالیی را از خود نشان داده و رضایت بردیف
را هم جلب کرده است.در پســت نوک حمله محمد عباس زاده
باوجود اینکه در لیســت فروش بردیف قرار داشت ،در تمرینات
شــرکت میکند و باتوجه به جدایی بابایی و ناکامی باشــگاه در
جذب مهاجم ،او امید اول گلزنی تراکتور شده است.

بازتاب درخواست یک میلیون
یورویی گومیس از سپاهان

حضور بافتیمبی گومیس در ســپاهان شایعه جذابی اســت که در این روزها در رسانه
ها منتشر می شــود .بازیکن فرانسوی که اکنون در گاالتاسرای عضویت دارد ،به پاس
چند ســال حضور در الهالل و تقابل هایش با نمایندگان ایران ،به بازیکن شناخته شده
ای برای عالقه مندان به فوتبال در کشــور تبدیل شده است .در همین خصوص ،برخی
رســانه های ترکیه این خبر را پوشــش داده اند .وب ســایت  spor.haber7در این
خصوص نوشــت :یک پیشنهاد سورپرایز کننده به گومیس .گومیس در نیمه های فصل
گذشته به گاالتاســرای منتقل شد اما به دلیل کم تحرکی مورد انتقاد قرار گرفت .حاال
یک پیشــنهاد ویژه به دست او رسیده است.باشگاه ایرانی ســپاهان بافتیمبی گومیس
بازیکن گاالتاســرای را می خواهد .بر اســاس اخبار منتشر شــده در مطبوعات کشور،
مدیران باشگاه ایرانی در حال مذاکره برای انتقال گومیس هستند .گفته می شد گومیس
خواهان دســتمزد ســاالنه یک میلیون یورویی از سپاهان بوده و مذاکرات در این راستا
ادامه دارد .مهاجم فرانسوی فصل گذشته برای گاالتاسرای در  14بازی در سوپرلیگ 9
گل به ثمر رساند.وب سایت  aksamنیز این موضوع را پوشش داد و نوشت :پیشنهاد
انتقال غافلگیرکننده به بافتیمبی گومیس ،پس از جدایی امبای دیاگن.گاالتاســرای که
امبای دیاگن را به فاتح کاراگومروک قرض داد ،پیشــنهادی برای بافتیمبی گومیس نیز
دریافت کرد .پیشنهادی از سوی باشگاه سپاهان ایران برای بافتیمبی گومیس ارائه شده
است.رســانه  Cumhuriyetنیز به این شایعات دامن زد و نوشت :بافتیمبی گومیس
بازیکن گاالتاســرای از ایران یک پیشــنهاد دارد .یک ادعای جدید درباره این بازیکن
مطرح شده که دومین دوران حضور خود در گاال را سپری می کند.

سردار؛ بمب انرژی اردوی لورکوزن

لورکوزن چند روز قبل موفق شــد دویســبورگ را در دیداری
تدارکاتی با نتیجه  6بر یک شکســت دهد که البته سردار آزمون
در این بازی غیبت داشت .او اما نخستین بازی خود را در اردوی
پیشفصــل لورکوزن مقابل پاناتینایکــوس انجام داد و جراردو
سیوانه از مهاجم ایرانیاش مقابل یک تیم یونانی رونمایی کرد.
لورکــوزن در این بازی قریب به اتفــاق بازیکنان اصلیاش
را نیمه اول به زمین فرســتاد و در ترکیب داشــت که یکی از
آنها ســردار آزمون بود .مهاجم ایرانی و  27ســالهای که بعد
از جدایی لوکاس آالریوی آرژانتینی یکی از امیدهای ســیوانه
برای گلزنی در تمام جامهای ممکن محسوب میشود .جالب
اینکه برابر پاناتینایکوس ،ســردار همراه با پاتریک شــیک به
زمیــن رفت و این نشــان میدهد حضــور مهاجم آماده اهل
چــک نمیتواند مانعــی برای بازی آزمــون در ترکیب اصلی
لورکوزن ایجاد کند.
ستاره ایرانی بایر لورکوزن که پس از پیوستن به این باشگاه در
 ۹مســابقه بوندسلیگا به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند،
یک پــاس گل داد و همچنین در دو دیدار لیگ اروپا بازی کرد،
حاال خود را آماده شــروع فصل جدیــد و یک نمایش متفاوت و
بهتر در آلمــان میکند .او که فصل قبل بیشــتر در قامت یک
مهاجــم مکمل یا هافبک نفوذی به زمین رفت ،این بار نزدیکتر
به شــیک بازی کرد و البته توانست یک بازیکن مثمرثمر باشد.
هر چند آزمون گلی به ثمر نرساند اما در حضور  45دقیقهای خود
توانســت چندین بار بازیکنان لورکوزن را در موقعیت گلزنی قرار
دهد و تأثیر خوبی از خود به جا بگذارد.
ســردار پس از اینکه دوران مصدومیت کوتاهمدت خود را پشت

سر گذاشت ،یکی از  ۱۱بازیکن اصلی تیمش مقابل پاناتینایکوس
بود .ســردار توانســت دو موقعیت خوب ایجاد کند و مثل سایر
نفرات ثابت ،در شــروع نیمه دوم تعویض شد .مهاجم ایرانی بایر
لورکوزن پس از تعویض مشــغول ریکاوری و استراحت شد و در
کنار همبازیان خود ،نیمه دوم دیدار تدارکاتی مقابل پاناتینایکوس
را تماشا کرد و البته با آنها بگو و بخند داشت.
آزمــون که در این مــدت کوتاه ارتباط نزدیکی با ســتارههای
لورکــوزن نظیــر پاتریک شــیک ،جاناتان تاه و موســی دیابی
برقــرار کرده و البته از قبل با لونف -دروازهبان ســابق زنیت –
هم رابطهای صمیمی داشــته ،در کنار زمین با ســتاره فرانسوی
لورکوزن شوخی کرد تا تصاویر آنها توسط عکاسهای حاضر در
ورزشگاه شکار شود .در تصاویر مشخص است که سردار نکتهای
را به موســی دیابی -بازیکن تیم ملی فرانســه – میگوید و دو
بازیکن همراه هم میخندند.

