بازگشت آلونسو به فرمول یک
فرناندو آلونسو ،قهرمان اسپانیایی و پیشین مسابقات
غیبت در فصل  2021به دنیای  F1بازگردد.
آلونسو  39ساله فصل آینده ،جانشین دانیل
سالهای  2005و  2006با تیم رنو به  2عنوان

من رئیس ،مربی
و بازیکن هستم
بعــد از پیــروزی  ۲-۴آث میــان بــر یوونتــوس
در بــازی دیشــب دو تیــم کــه بــا گلزنــی
زالتــان ابراهیموویــچ بــرای میــان از روی
نقطــه پنالتــی همــراه بــود زالتــان در پایــان
بــازی مدعــی شــد کــه روســونری اگــر از
ابتــدای فصــل او را بــه خدمــت گرفتــه بــود
میتوانســت قهرمــان اســکودتو شــود .زالتــان
در بخــش دیگــری از صحبتهایــش عنــوان

اتومبیلرانی فرمول یک با عقد قراردادی به تیم رنو پیوست تا پس از  2سال
آلونسو در سال  2009هم عضو این تیم فرانسوی بود.
ریکیاردو میشود که قرار است در فصل  2021به مکالرن ملحق شود .او در
قهرمانی فرمول یک رسیده و در این تیم اعتبار و جایگاه خاصی دارد

بازیکنانم پاداش خود را با این
پیروزی بزرگ گرفتند

هســت کــه در زمــان برانکــو او چگونــه بــا
بازیکنانــی مثــل صادقیــان و مکانــی برخــورد
کــرد .چنــدی بعــد برانکــو بــه عربســتان رفــت
و خیلــی زود جــو تیــم بــر علیــه او شــد و
مجبــور بــه تــرک شــد.
اتفاقــا شــاید بــه همیــن خاطــر بــود کــه
مســووالن فدراســیون بــه ســراغ کریــم باقــری
رفتنــد و او را بــه اســکوچیچ پیشــنهاد دادنــد.
ی خاصــی راجــع بــه اســکو بعــد از
نگرانــ 
انتخابــش وجــود داشــت مبنــی بــر اینکــه
او قــدرت کنتــرل ســتارههای تیــم ملــی
را نــدارد و حضــور فــردی مثــل باقــری در
کنــارش میتوانــد تعــادل را برقــرار کنــد .از
طرفــی وحیــد هاشــمیان نیــز بــه عنــوان یــک
مشــاور فنیتــر میتوانــد ضعــف احتمالــی
کریــم رابرطــرف کنــد و مجــددا ایجــاد تــوازن
کنــد.
از مصاحبــه کریــم باقــری اینطــور برمیآیــد
کــه او بیمیــل بــه تجربــه فضــای جدیــد
نیســت و از طرفــی جدایــی پــس از چنــد
ســال از پرســپولیس برایــش ســخت اســت .امــا

ســید ســیروس پورموســوی یــک مــاه قبــل و
پــس از گمانهزنیهــای متعــدد ،بــه صــورت
رســمی اعــام کــرد کــه دیگــر در تیــم ملــی
جوانــان حضــور نخواهــد داشــت تــا فدراســیون
فوتبــال بــرای انتخــاب جانشــین او اقــدام
کنــد؛ اتفاقــی کــه تــا بــه امــروز رخ نــداده بــود
ولــی بــه نظــر میرســد بــه ســرانجام رســیده
اســت.
اخبــار ورزشــی -پورموســوی کــه یــک ســال
و نیــم بــدون قــرارداد در تیــم ملــی جوانــان
فعالیــت کــرد ،در مــدت زمــان حضــورش
موفــق شــد در بازیهــای رســمی ســه
پیــروزی برابــر نپــال ،امــارات و قرقیزســتان
کســب کنــد تــا تیمــش بــه جــام ملتهــای
آســیا راه یافتــه و ســهمیه حضــور در انتخابــی
جــام جهانــی را بگیــرد ،امــا در نهایــت

همــکاری او بــا جوانــان قبــل از شــروع ایــن
رقابتهــا بــه پایــان رســید.
در حالــی کــه تیــم ملــی جوانــان حــدود پنــج
مــاه اســت تمریــن نداشــته ،فدراســیون فوتبال
تصمیــم گرفــت هرچــه زودتــر تکلیف ایــن رده
ســنی را در آســتانه مســابقات جــام ملتهــا
مشــخص کنــد و بــا ســهراب بختیــاریزاده،
مدافــع ســابق تیــم ملــی و اســتقالل بــه توافــق
نهایــی رســیده اســت .ســهراب بختیــاریزاده
در شــرایطی ایــن کار دشــوار را برعهــده گرفتــه
کــه چهــار مــاه دیگــر بایــد بــه همــراه تیــم
ملــی جوانــان در رقابتهــای انتخابــی جــام
جهانــی جوانــان شــرکت کنــد؛ مســابقاتی
کــه تیــم ایــران در مرحلــه گروهــی بایــد بــا
تیمهــای ازبکســتان ،کامبــوج و اندونــزی
رقابــت داشــته باشــد و پــس از آن بــا عبــور از

محمدعلی زمانی:

آرامش بر کاراته ایران حاکم شده است
مشــاور رئیــس فدراســیون کاراتــه و مســئول
پیشــین برگــزاری مســابقات لیــگ گفــت :تجربه
بــه مــا نشــان داده کــه یکــی از فاکتورهــای
مهــم بــرای پیشــرفت کاراتــه ،وجــود آرامــش
اســت،انصافا در چنــد مــاه اخیــر ارامــش بــر
کاراتــه حاکــم بــوده و بایــد همــه کمــک کننــد
کــه همیــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد.
محمدعلــی زمانــی یکــی از مدیــران باســابقه
کاراتــه کشــورمان کــه بــه تازگــی بــه عنــوان
مشــاور رئیــس فدراســیون کاراتــه منصــوب
شــده ،در گفتگویــی اظهــار داشــت :وظیفــه
همــه مــا بــه عنــوان عاشــقان کاراتــه آن اســت
کــه کمــک کنیــم شــرایط ایــن رشــته ورزشــی
هــر روز بهتــر از قبــل شــود .کاراتــه بــا پوســت و
اســتخوان دلســوزان و عالقــه منــدان ایــن رشــته
ورزشــی عجیــن شــده و بــا موفقیــت و ناکامــی
اش خوشــحال و ناراحــت مــی شــوند.
وی افــزود :تجربــه بــه مــا نشــان داده یکــی از
فاکتورهــای مهــم بــرای پیشــرفت کاراتــه ،وجود
آرامــش اســت،انصافا در چنــد مــاه اخیــر ارامــش
بــر کاراتــه حاکــم بــوده و بایــد همــه کمــک
کننــد کــه همیــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد.
نگــرش و شــیوه مدیریتــی طباطبایــی بــه گونــه

جیمی واردی هم باید
اخراج میشد

ســرمربی تیــم فوتبــال میالن
از عملکــرد بازیکنانــش
و روحیــهای کــه آنهــا از
خــود مقابــل یوونتــوس
نشــان دادنــد ،تمجیــد کرد.
اســتفانو پیولــی کــه شــاگردانش
بامــداد امــروز (چهارشــنبه) در هفتــه
ســیویکم ســری  Aایتالیــا و در ورزشــگاه
سنســیرو دســت بــه کار بزرگــی زدنــد و بــازی
 2بــر صفــر باختــه مقابــل یوونتــوس را بــا بــرد
 4بــر  2عــوض کردنــد ،پــس از ایــن بــازی در
گفتوگــو بــا شــبکه تلویزیونــی «،»DAZN
گفــت :بایــد از بازیکنانــم تمجیــد کنــم کــه
روحیــه و ذهنیــت فوقالعــادهای را از خــود بــه
نمایــش گذاشــتند .حتــی در لحظــات دشــوار
آنهــا ســعی میکننــد کنــار هــم باشــند و
باورشــان را از دســت ندهنــد ،از ایــن رو پــاداش
خــود را بــا ایــن پیــروزی بــزرگ گرفتنــد.
وی افــزود :ایــن کاری اســت کــه مــا هــر روز در
میالنلــو (مرکــز تمرینــی تیــم فوتبــال میــان)
انجــام میدهیــم .میدانســتیم کــه تــا همیــن
چنــد هفتــه پیــش جایگاهمــان در جــدول
کیفیــت تیمــی مــا را منعکــس نمیکــرد،
بنابرایــن روی کارمــان تمرکــز و کاری را کردیــم
کــه قــادر بــه انجامــش هســتیم .حــاال میدانــم

کــه روی تکتــک بازیکنانــی کــه بــه زمیــن
میرونــد ،میتوانــم حســاب بــاز کنــم .همــه
آنهــا میداننــد کــه بایــد در زمیــن چــه کار
کننــد .ایــن فصلــی غیرمعمــول اســت ،مــا در
ی بعدیمــان بایــد بــه مصــاف ناپولــی
بــاز 
برویــم و بایــد رضایتمنــدی از ایــن پیــروزی را
کنــار بگذاریــم و بــه فکــر آزمــون بعدی باشــیم.
ســرمربی میــان تصریــح کــرد :مــا میتوانیــم
بهتــر از ایــن کار کنیــم .مــا میدانیــم کــه
اگــر کمــی تمرکــز ،روحیــه و عــزم خــود را از
دســت بدهیــم ،تــاوان ســنگینی خواهیــم داد.
مــا در طــول ایــن فصــل مرتکــب اشــتباهاتی
شــدهایم و تاوانــش را هــم پــس دادهایــم .در
ایــن دیــدار هــم خیلــی تــاش کردیــم تــا
اینکــه موفــق شــدیم بــا پنالتــی کــه بــه دســت
آوردیــم دوبــاره شــور و اشــتیاق را بــه تیممــان
بازگردانیــم .واقعــاً جــای تأســف دارد کــه دو
گل دریافــت کردیــم ،چــون روی آن دو گل
یوونتــوس میتوانســتیم بهتــر دفــاع کنیــم،
امــا بــا ایــن حــال بــازی تــا پنالتــی مــا متعــادل
بــود .ذهنیتــی که میــان در حــال حاضــر دارد،
تفــاوت را رقــم میزنــد و ایــن چیــزی اســت
کــه بایــد بــا همیــن رونــد بــه کارمــان ادامــه
دهیــم.

ســرمربی توپچیهــای لنــدن از عملکــرد
داور در بــازی شــب گذشــته تیمــش مقابــل
روباههــا انتقــاد کــرد.
میــکل آرتتــا کــه شــاگردانش شــب گذشــته
(سهشــنبه) در چارچــوب هفتــه ســیوچهارم
لیــگ برتــر انگلیــس در دیــداری خانگــی
مقابــل لسترســیتی تــن بــه تســاوی یــک-
یــک دادنــد ،پــس از ایــن بــازی گفــت :بابــت
ایــن نتیجــه و از دســت رفتــن پیروزیمــان
ناراحتــم ،امــا بایــد از چنیــن بازیهایــی درس
بگیریــم .ایــن چهارمیــن بــازی بــود کــه از
زمــان آمــدن مــن بــه آرســنال 10 ،نفــره بــازی
میکنیــم و وقتــی یــک بازیکــن کمتــر داریــد،
نمیتوانیــد آنطــور کــه بایــد مقابــل تیمــی
همچــون لسترســیتی بــازی کنیــد .در چنیــن
شــرایطی هــم شــما بــه دردســر میافتیــد.
گلــی کــه خوردیــم را دوســت نداشــتم ،امــا
ایــن هــم بخشــی از بــازی اســت.
وی افــزود :بــه تیمــم بابــت ســبک بازیمــان
کــه مقابــل چنیــن تیمــی داشــتیم و بــازی
را تحتکنتــرل خــود داشــتیم ،افتخــار
میکنــم .در نیمــه اول مــا بایــد ســه یــا چهــار
گل میزدیــم و کار لسترســیتی را تمــام
میکردیــم و ایــن کاری اســت کــه بایــد
مقابــل چنیــن حریفــی انجــام دهیــد .بــا توجــه

بــه فشــردگی بازیهــا کار واقعـاً ســختی بــرای
ریــکاوری داریــم ،امــا شــما میتوانیــد ببینیــد
کــه بازیکنــان چــه تــاش و چــه کیفیتــی
بــازی از خــود بــه نمایــش گذاشــتند.
ســرمربی  38ســاله توپچیهــای لنــدن
همچنیــن در خصــوص تصمیــم داور بــرای
اخــراج مهاجــم  21ســالهاش
در دقیقــه  75بــا اســتفاده
از کمــکداور ویدئویــی
( )VARاظهــار داشــت:
ادی اِنکیتــا بازیکــن
لســتر را ندیــد .حرکــت او
میتوانســت کارت قرمــز
داشــته باشــد ،امــا
بــا ایــن شــرایط
لستر ســیتی
هــم بایــد از
دقیقــه 45
بــه بعــد
با بــت
برخــورد جیمــی
واردی بــا شــکوردان
موســتافی  10نفــره
بــه بــازی ادامــه
مــیداد.

بدهی  ۶۰میلیارد
تومانی روی میز فیفا

شــانس باالیــی هــم بــرای فتــح جــام حذفــی
و ثبــت دومیــن دبــل متوالــی دارنــد .ایــن
موضــوع دلخوشــی بزرگــی بــرای هــواداران
تیــم محبــوب پایتخــت محســوب مــی شــود
امــا بــا نگاهــی عمیــق بــه میــزان بدهــی
هــای بیــن المللــی ایــن باشــگاه کــه ناشــی
از محکومیــت هــای متعــدد پرســپولیس در
نهادهــای قضایــی فیفــا اســت ،هــواداران ایــن
تیــم دچــار یــاس مــی شــوند.
در حــال حاضــر طبــق احــکام صــادر شــده از
ســوی کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنــان و
مربیــان فیفــا باشــگاه پرســپولیس در  ۹پرونــده
دچــار محکومیــت شــده اســت کــه مبالــغ آنهــا
بــه شــرح زیــر اســت.
برانکــو ایوانکوویــچ :یــک میلیــون و  ۵۵هــزار
یــورو
زالتکو ایوانکوویچ ۲۰۵ :هزار یورو
ایگور پانادیچ ۱۷۰۶۰۴ :یورو
مارکو استیلینوویچ ۱۱۴ :هزار یورو
نیلسون کوریا ۸۳ :هزار دالر
ماریو بودیمیر ۴۷۵ :هزار یورو

گابریل کالدرون ۵۷۹ :هزار و  ۵۰۰دالر
خواکین ۹۵ :هزار و  ۳۸۰دالر
اینیگو والنسیا ۷۰ :هزار و  ۴۰۰دالر
بــا احتســاب قیمــت روز ارز در کشــورمان
پرســپولیس بایــد حــدود  ۶۲تــا  ۶۳میلیــارد
تومــان بــرای ایــن بدهــی هــا پرداخــت کنــد.
ایــن جــدا از پولــی اســت کــه پرســپولیس
بایــد بــرای تســویه مبلــغ دریافــت رضایــت
نامــه یحیــی گل محمــدی از شــهرخودرو
پرداخــت کنــد کــه آن هــم بــا احتســاب
تاخیــر در دیرکــرد حــدود  ۴میلیــارد و ۷۰۰
میلیــون تومــان بــرآورد مــی شــود.این روزهــا
مدیــران پرســپولیس مانــور زیــادی روی
قراردادشــان بــا شــرکت کارگــزار ایــن باشــگاه
مــی دهنــد درحالیکــه در هیــچ یــک از مفــاد
قــرارداد پرداخــت ایــن بدهــی هــا بــه صــورت
مشــخص درج نشــده اســت و شــرکت کارگــزار
تعهــد کــرده اســت در زمانــی مشــخص ،مبلــغ
معینــی را بــه حســاب باشــگاه واریــز کنــد.
نحــوه هزینــه پــول دریافتــی از کارگــزار بــه
عهــده مدیــران پرســپولیس اســت امــا بعیــد

بــه نظــر مــی رســد کارگــزاری کــه ایــن روزهــا
بــا فعالیــت هایــش در فضــای مجــازی ،شــان
یکــی از بــزرگ تریــن باشــگاه هــای ایــران
را تــا ســطح تبلیــغ قنــادی ،باشــگاه هــای
بدنســازی ،اســباب بــازی فروشــی ،بوتیــک،
فــرش فروشــی و …کاهــش داده اســت،
خــارج از زمــان هــای مقــرر در قــرارداد حاضــر
بــه پرداخــت پولــی بــه پرســپولیس شــود تــا
طبــق آن بتــوان گــره ای از مشــکالت ســرخ
هــا در محکومیــت هــای بیــن المللــی را بــاز
کرد.بازیکنــان و کادرفنــی پرســپولیس هــم در
روزهــای اخیــر نســبت بــه دریافــت نکــردن
برخــی مطالبــات شــان از باشــگاه حســابی
شــاکی هســتند و بــر فــرض هــم اگــر چنیــن
مبالــغ هنگفتــی از ســوی کارگــزار بــرای
پرداخــت بدهــی بــه خارجــی هــا در اختیــار
مدیــران باشــگاه قــرار بگیــرد ،بایــد دیــد آنهــا
کــه کفگیرشــان بــه تــگ دیــگ مــی خــورد
چــه راهــکاری بــرای پرداخــت مطالبــات
اعضــای فعلــی تیــم و البتــه هزینــه هــای
پرســپولیس در فصــل آینــده دارنــد.

شــب گذشــته باشــگاه پرســپولیس بــا صــدور
بیانیــه ای اعــام کــرد طبــق حکــم فیفــا ایــن
باشــگاه موظــف اســت مبلــغ  ۵۷۹هــزار و ۵۰۰
دالر بــه گابریــل کالــدرون ۹۵ ،هــزار و ۳۸۰
دالر بــه خوآکیــن و  ۷۰هــزار و  ۴۰۰دالر بــه
اینیگــو والنســیا پرداخــت کنــد .همچنیــن
 ۹هــزار دالر هزینــه دادرســی مجمــوع ایــن
پروندههــا بایــد از ســوی پرســپولیس پرداخــت
شــود.در واقــع بــا حکــم فیفــا پرســپولیس بــه
پرداخــت مبلــغ  ۷۵۴۲۸۰هــزار دالر در ایــن
پرونــده محکــوم شــده تــا کــوه بدهــی هــای
ایــن باشــگاه ارتفــاع بیشــتری بگیــرد.
شــاگردان یحیــی گل محمــدی ایــن روزهــا در
آســتانه پوکــر قهرمانــی لیــگ برتــر هســتند و
بــا توجــه بــه آمادگــی و کیفیــت فعلــی خــود،

ورزشی

ســهراب بختیــاری زاده مدافــع پیشــین تیــم ملــی و اســتقالل هدایــت
تیــم ملــی جوانــان ایــران را برعهــده گرفــت

معمای کریم؛ پرسپولیس یا تیم ملی؟
کریــم باقــری در یــک دوراهــی بســیار دشــوار
قــرار گرفتــه و بایــد از بیــن پرســپولیس و تیــم
ملــی یکــی را انتخــاب کنــد و البتــه خــودش
در ایــن بیــن تنهــا تصمیــم گیرنــده نیســت و
میبایســت توافقــی بیــن فدراســیون و باشــگاه
بــه وجــود بیایــد.
چهارشــنبه گذشــته بــود کــه کریــم باقــری
و مهــدی محمدنبــی بــا یکدیگــر جلســهای
را برگــزار کردنــد .خروجــی ایــن مذاکــره ۲
نفــره ایــن بــود کــه کاپیتــان اســبق تیــم ملــی
و پرســپولیس بایــد از بیــن باشــگاه محبوبــش
و تیــم ملــی کشــورش یکــی را انتخــاب کنــد
چــرا کــه کار کــردن بــه صــورت همزمــان
میســر نیســت.
ابتــدا کمــی راجــع بــه شــرایط کنونــی
باقــری صحبــت کنیــم .او تــا ســال آینــده بــا
پرســپولیس قــرارداد دارد و از طرفــی در تاریــخ
 ۱۳اســفند ســال قبــل نیــز بــه عنــوان یکــی
از  ۲دســتیار ایرانــی دراگان اســکوچیچ در تیــم
ملــی انتخــاب شــد .شــیوع ویــروس کرونــا
همــه چیــز را تحتالشــعاع قــرار داد .فصــل
فوتبالــی قــرار بــود خیلــی زودتــر بــه اتمــام
برســد تــا کریــم بــا خیــال راحــت بــه تیــم
ملــی بپیونــدد امــا حــاال همــه چیــز فــرق کرده
اســت .برنامههــای تیــم ملــی و پرســپولیس
احتمــاال تداخــل خواهــد داشــت و ایــن چیــزی
اســت کــه بــرای هــر  ۲طــرف ایجــاد مشــکل
میکنــد .برگــزاری جلســه بیــن دبیــرکل و
شــماره  ۶ســابق تیــم ملــی هــم در همیــن
ارتبــاط بــود.
کریــم باقــری در واکنــش بــه جلســه بــا نبــی
و اینکــه تکلیفــش چــه میشــود گفــت :تــا
پایــان ایــن فصــل در خدمــت پرســپولیس
هســتم .بــا توجــه بــه اینکــه مــن یــک
فصــل دیگــر بــا پرســپولیس قــرارداد دارم
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کــرد کــه او در میــان ،رئیس،مربــی و بازیکــن
اســت .زالتــان کــه در گذشــته در ســال ۲۰۱۱
بــا میــان فاتــح ســری آ شــده از ژانویــه
ســال جــاری بــه عنــوان بازیکــن آزاد بــه
میــان بازگشــته .در بــازی دیشــب درحالیکــه
یوونتــوس  ۰-۲از میــان جلــو افتــاده بــود
زالتــان گل اول تیمــش را زد و نقــش مهمــی
در بازگشــت میــان و پیــروزی نهایــیاش
بــازی کــرد .ابراهیموویــچ در پایــان بــازی
گفــت »:اگــر مــن از شــروع فصــل اینجــا بــودم
مــا قهرمــان اســکودتو میشــدیم».

بایــد در ایــن مــورد مذاکراتــی را بــا باشــگاه
داشــته باشــم چــرا کــه بیــن باشــگاه و تیــم
ملــی یکــی را بایــد انتخــاب کنــم .انشــاهلل
کــه مشــکل خاصــی پیــش نیایــد .نبــی در
ایــن مــورد شــرایط خــود را اعــام کردنــد و
قــرار بــر ایــن شــد در صــورت توافــق نهایــی
نظراتمــان را اعــام کنیــم .در هــر صــورت
جدایــی از پرســپولیس بــرای مــن خیلــی
ســخت اســت .االن چندیــن ســال اســت کــه
اینجــا هســتم و همیشــه عالقــه قلبــی خــود
را بــه ایــن تیــم نشــان دادهام .هــواداران هــم
همیشــه بــه مــن لطــف داشــتهام و خــود را
متعلــق بــه پرســپولیس میدانــم .در واقــع اگــر
در فوتبــال بــا جایــی رســیدم از پرســپولیس
بــوده اســت .واقعــا ســخت اســت کــه االن از
بیــن تیــم ملــی و پرســپولیس یکــی را انتخــاب
کنــم .انشــاهلل کــه اتفاقــات خوبــی رخ دهــد.
دوســت دارم هــر جــا کــه هســتم موثــر باشــم.
تیــم ملــی هــم شــرایط خــاص خــودش را دارد
و حضــورم در کادرفنــی ایــن تیــم میتوانــد
تجربــه خیلــی خوبــی برایــم در کار مربیگــری
باشــد از ایــن لحــاظ دوســت دارم بــا تیــم ملــی
هــم همــکاری کنــم.
یحیــی گلمحمــدی چنــد ســالی اســت کــه
وارد دنیــای مربیگــری شــده و ترکیــب کادر
خــود را مشــخص کــرده اســت .بــا ایــن حــال
محبوبیــت باقــری بــه گون ـهای بــود کــه همــه
بــر ایــن بــاور بودنــد یحیــی بایــد همتیمــی
ســابق خــود را کنــارش نگــه دارد .اتفاقــی
کــه رخ داد و ســرمربی پرســپولیس نخواســت
اتفاقــات مقطــع اول حضــورش در پرســپولیس
و ماجراهــای مهدویکیــا تکــرار شــود .باقــری
از بیــرون بــه عنــوان یــک نظمدهنــده و فــرد
بــا دیســیپلین دیــده میشــود .کســی کــه
جــو رختکــن را آرام نگــه مــیدارد .یادمــان
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ای اســت کــه قصــد دارد در کنــار تجربــه بزرگان
از نیروهــای جــوان و باانگیــزه نیــز اســتفاده کنــد
کــه ایــن کار بــرای کاراتــه ایــران مفیــد اســت و
ان شــاءاهلل بــه بهتریــن شــکل اجــرا شــود.
زمانــی در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش بــا
معرفــی تیمهــای
اشــاره بــه چگونگــی
کاراتــه عنــوان
برتــر مســابقات
شــیو ع
داشــت :بــا توجــه بــه
ویــروس کرونــا و
نبــود شــرایط بــرای
برگــزاری ادامــه
مســابقات لیــگ،
هیــات رییســه
ســازمان لیــگ بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه
پایــان رقابتهــا را اعــام کنــد .پــس
از ایــن تصمیــم نوبــت بــه مشــخص
نمــودن معیارهــای معرفــی تیــم هــای
برتــر رســید .شــاخص هــای ســازمان
لیــگ بــرای تعییــن تیــم هــای برتــر،
امتیــاز تیمی،امتیاز انفــرادی و امتیاز
ایــن
تکنیــک بــود ،هیــات رییســه
شــاخص هــا را بــرای تمــام لیگ

مرحلــه یــک چهــارم نهایــی ،ســهمیه حضــور
در جــام جهانــی را بگیــرد؛ اتفاقــی کــه در
ســال  ۲۰۱۶بــرای ایــران افتــاد.
ســهراب بختیــاریزاده کــه ســابقه هدایــت
تیمهــای نفــت امیدیــه ،نفــت مسجدســلیمان
و اســتقالل خوزســتان را داشــته و در تیــم ملی
امیــد نیــز بهعنــوان مربــی فعالیــت کــرده،
از ســوی کمیتــه فنــی فدراســیون فوتبــال
بهعنــوان ســرمربی جدیــد تیــم ملــی جوانــان
ایــران انتخــاب شــده کــه ایــن موضــوع بایــد
بــه تاییــد هیــأت رئیســه فدراســیون هــم
برســد تــا او رســما کارش را آغــاز کنــد.

هــای کاراتــه در نظــر گرفــت و تنهــا مختــص بــه
ســوپر لیــگ مــردان نبــود.
مشــاور رییــس فدراســیون کاراتــه و مســئول
پیشــین برگــزاری مســابقات لیــگ در پایــان
تصریــح کــرد :در ایــن میــان شــاید برخــی
تیمهــا معتــرض شــدند ولــی بایــد بــه ایــن نکته
اشــاره کنــم کــه متــر و مــاک هیــات رییســه
بــرای تعییــن تیــم هــای برتــر منطقــی و بــر
اســاس خردجمعــی بــود ،ایــن نبــود کــه یــک
نفــر تصمیــم بگیــرد و دیگــران بخواهنــد
کننــد .بــه نظــرم ســازمان
آن را اجــرا
لیــگ تصمیــم خوبــی گرفــت
کــه بــا نظرخواهــی از هیــات
رییســه تصمیــم تیــم
هــای برتــر را معرفی
کنــد ،حســن ایــن
کار مشــخص
شــدن تمــام نــکات
مثبــت و منفــی
و در نهایــت
اتخــاذ بهتریــن
تصمیــم بــود.

در لحظات پایانی مسابقه استرس
داشتیم

ســرمربی تیــم فوتبــال چلســی پــس از
پیــروزی خــارج از خانــه شــاگردانش مقابــل
کریســتال پــاالس از اتفاقــی کــه بــرای مهاجــم
جــوان آبیپوشــان در ایــن بــازی رخ داد ،ابــراز
خرســندی کــرد.
در پیــروزی  3بــر  2شــب گذشــته
(سهشــنبه) تیــم فوتبــال چلســی در خانــه
کریســتال پــاالس یــک اتفــاق مهــم بــرای تیــم
تحــت هدایــت فرانــک لمپــارد رخ داد .پایــان
ناکامیهــای دنبالــهدار مهاجــم جــوان ایــن
تیــم تامــی آبراهــام بــرای گلزنــی.
مهاجــم  22ســاله چلســی کــه در نیمــه دوم
بــه جــای اولیویــه ژیــرو بــه میــدان رفتــه بــود،
گل ســوم تیمــش را در دقیقــه  71بــه ثمــر
رســاند تــا نــه تنهــا طلســم ناکام ـیاش بــرای
بــاز کــردن دروازه رقبــا کــه از تقریبــاً شــش
مــاه پیــش ( 11ژانویــه) آغــاز شــده بــود را
بشــکند بلکــه ســه امتیــاز را هــم بــرای تیمــش
کســب کنــد.
لمپــارد در پایــان مســابقه راجــع بــه ایــن
موضــوع بــه خبرنــگاران گفــت :بــرای تامــی
ایــن گل خیلــی مهــم بــود ،چــون او تشــنه
گلزنــی اســت .مدتــی بــود کــه نمیتوانســت
گل بزنــد .بــه همیــن دلیــل ایــن گل بــه او
کمــک میکنــد کــه اعتمادبهنفــساش را

دوبــاره بــه دســت آورد و ایــن بــرای مــن
هــم بســیار خــوب اســت .ایــن اتفــاق دســت
مــرا بــرای انتخــاب تاکتیکهــا و چینــش
بازیکنــان در ترکیــب بازتــر میکنــد .او نســبتاً
دیــر بــه میــدان رفــت ،امــا گل پیروزیبخــش
تیــم را زد و مــن هــم از او و دیگــر مهاجمــان
تیممــان راضــیام .یکــی دیگــر از ســتارههای
چلســی دروازهبــان اســپانیایی ایــن تیــم
ر
د
کپــا آریســاباالگا بــود کــه
آخریــن دقیقــه مســابقه بــا
ســر
کمــک تیــر دروازه ضربــه
و
اســکات دان را مهــار کــرد
بــه
نگذاشــت بــازی دوبــاره
تســاوی کشــیده شــود.
کــورت زومــا مدافــع
آبیهــا نیــز بــا یــک
تــکل بــه موقــع
مانــع از بــه خطــر
افتــادن تیمــش
در لحظــات
پایانــی شــد.
هــر دوی ایــن
بازیکنــان مــورد
تمجیــد لمپــارد
قــرار گرفتنــد.

مهاجم سابق منچستریونایتد در راه لیگ عربستان
مهاجــم سرشــناس ســابق منچســتر یونایتــد و
چلســی در راه لیــگ فوتبــال عربســتان اســت.
نشــریه «الوطــن» عربســتان خبــر داد باشــگاه
الوحــده بــرای تجدیدقــوا در فصــل آینــده بــه
دنبــال جــذب رادمــل فالکائــو ،مهاجــم تیــم
ملــی کلمبیــا و عضــو باشــگاه گاالتاســرای
ترکیــه اســت .فالکائــو بعــد از درخشــش بــه
همــراه اتلتیکــو مادریــد ،منچســتریونایتد،
چلســی و پورتــو ایــن روزهــا بــه ســن 34
ســالگی رســیده و می تواند دوران بازنشســتگی
خــود در لیــگ هــای پردرآمــد مثــل عربســتان،
قطــر و آمریــکا بگذرانــد.
گاالتاســرای ترکیــه بــه دنبــال فــروش ایــن
بازیکــن سرشــناس اســت و در برنامــه هــای
ایــن تیــم در فصــل آینــده جایــی نــدارد.
ســتاره کلمبیایــی در فصــل جــاری بــرای
گاالتاســرای  16بــازی انجــام داد و  10گل بــه
ثمــر رســاند.

