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اخبار

برگزاری جام حذفی فوتسال
منتفی شد

سازمان لیگ فوتسال برگزاری مسابقات جام
حذفی را با یک شرط برای نیمه مهر امسال
تصویب کرد اما برگزاری این بازیها در تاریخ
درنظر گرفته شده منتفی است.
به گزارش ایسنا ،هیئت رئیسه سازمان لیگ
فوتسال در آخرین جلسه خود مصوب کرد
پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر ،مسابقات
جام حذفی با حضور تیمهای لیگ برتری آغاز
شود.
تاریخ برگزاری این رقابتها  ۱۰تا  ۲۰مهر اعالم
و تاکید شد که شرط برگزاری این مسابقات
حضور دوتیم گیتی پسند اصفهان و مس
سونگون است اما با وجود این که مدیران هر
دوی این باشگاهها در هیئت رئیسه حاضر
بوده و خودشان این شرط را قرار دادند اما
هیچکدام از این دو تیم قصد حضور در جام
حذفی را ندارند .با توجه به تمرینات بدنسازی
این تیمها و تداخل با زمان جام حذفی این
دو مدعی قهرمانی قصدی برای حضور در این
بازیها ندارند .از سوی دیگر سایر تیمها هم
وضعیت مشابهی دارند و شرایطشان برای
شروع مسابقات مناسب نیست تا بدین ترتیب
برگزاری سومین دوره جام حذفی فوتسال هم
منتفی شود مگر این که زمان دیگری برای
برگزاری این بازیها مصوب شده و همه تیمها
برای حضور در آن ملزم شوند.

اخبار

بررسی همه احتماالت برای صعود استقالل

اعالم آمادگی سه باشگاه قطری
برای جذب بشار رسن

با وجود تمدید قرارداد بشار رسن با پرسپولیس
همچنان باشگاههای قطری به دنبال جذب این
هافبک عراقی هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از استاد الدوحه،
بشار رسن یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیر
گذار پرسپولیس است .بشار قرارداد خود را با
پرسپولیس تمدید کرد این درحالی است که او
پیشنهادهای خوبی داشت.
روزنامه استاد الدوحه قطر تاکید کرد که
سه باشگاه این کشور به جذب هافبک عراقی
پرسپولیس عالقه دارند و امیدوارند که بتوانند
باتوجه به بندی که در قرارداد این بازیکن وجود
دارد او را جذب کنند.
طبق اعالم استاد الدوحه ،باشگاه القطر
بیشترین اصرار را برای جذب بشار دارد و عالوه
بر این باشگاه دو تیم دیگر هم هافبک عراقی
پرسپولیس را میخواهند.
از ماه مارس گذشته تاکنون خبرهای درباره
عالقه باشگاههای قطری به جذب بشار رسن به
گوش میرسد و طبق ادعای استاد الدوحه هافبک
عراقی پرسپولیس دوست دارد که در صورت
جدایی از این تیم راهی لیگ ستارگان قطر شود.
بشار سه فصل پیاپی توانست عنوان قهرمانی
را با پرسپولیس در لیگ ایران به دست آورد .او
قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد و در لیگ
قهرمانان آسیا هم عملکرد بسیار خوبی در دیدار
برابر التعاون عربستان داشت و تک گل سه
امتیازی تیمش را در دیدار برگشت به ثمر رساند.
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نیمکت نشینی بیرانوند در بلژیک
چه زمانی تمام میشود؟

شاید کار به شمردن کارت زرد و قرمز بکشد
تساوی یک  -یک استقالل مقابل الشرطه عراق
کار آبیهای پایتخت را برای صعود به دور حذفی
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا دشوار کرد و حاال
آنها باید مقابل االهلی عربستان به برد برسند تا
شانس صعود داشته باشند.
به گزارش ورزش سه ،وضعیت گروه استقالل
با توجه به انصراف الوحده امارات به قدری
پیچیده شده که حتی ممکن است کار برای
صعود به شمارش کارتهای زرد و قرمز برسد.
در حال حاضر االهلی عربستان  6امتیازی است
و صدرنشینی اش قطعی شده است .الشرطه با
 5امتیاز و استقالل با  2امتیاز در ردههای دوم و
سوم قرار دارند و از بین آنها یک تیم به دور بعدی
میرسد.
نکته مهم این است که الشرطه عراق دیگر هیچ
مسابقهای در دور گروهی ندارد و استقالل یک
بازی حساس با االهلی عربستان خواهد داشت که
درصورت برد در این دیدار با هر نتیجهای به دور
بعدی صعود میکند.
اگر استقالل مقابل االهلی عربستان به برد
برسد جمع امتیازاتش  5خواهد بود و با الشرطه
هم امتیاز خواهد شد .از آنجایی که تفاضل گل
مالک صعود تیمها درصورت هم امتیاز شدن
است ،استقالل باز هم از این نظر برتر خواهد بود.
آبیها هم اکنون تفاضل گل منفی یک دارند و
الشرطه تفاضلش صفر است .اگر استقالل با هر
نتیجهای جز یک بر صفر االهلی را شکست بدهد
آن وقت از نظر تفاضل گل یا گل زده باالتر از
الشرطه خواهد ایستاد و به عنوان تیم دوم صعود
خواهد کرد.
استقالل تا اینجای رقابتها  5کارت زرد گرفته
و الشرطه  5کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت
کرده است؛ با این تفاسیر بازیکنان استقالل باید
حواسشان باشد که در بازی بعدی کارت دریافت
نکنند تا درصورت برد یک بر صفر بدشانسی
نیاورند.
مساله مهم درباره آبیها این است که شاید آنها
با نتیجه یک بر صفر االهلی را ببرند و اگر این
اتفاق بیفتد با الشرطه در امتیازها ،گل زده ،گل
خورده و تعداد برد یکسان خواهند شد .حتی دو
بازی رودرروی دو تیم هم یک بر یک مساوی شده
و همه چیز برابر است تا در این صورت کار به
شمارش کارتهای زرد و قرمز برسد .در این شرایط
هم استقالل تاکنون وضعیت بهتری نسبت به
الشرطه دارد .تیم عراقی تاکنون با  6کارت زرد و

استقالل فقط درصورت برد مقابل االهلی عربستان میتواند امیدوار به صعود از گروه خودش باشد.

مساله مهم درباره
آبیها این است
که شاید آنها
با نتیجه یک
بر صفر االهلی
را ببرند و اگر
این اتفاق بیفتد
با الشرطه در
امتیازها،گل
زده ،گل خورده و
تعداد برد یکسان
خواهند شد
یک کارت قرمز به کارش خاتمه داده و استقاللیها
 5کارت زرد گرفتهاند که اگر آبیها یک بر صفر
بازی بعدی را ببرند و کار به شمارش کارت ها
برسد ،با وضعیت کنونی آنها شرایط بهتری دارند.
البته این در صورتی است که در بازی بعدی اتفاق
عجیبی از نظر شمارش کارت رخ ندهد.
با این وضعیت به نظر میرسد استقالل با هر
نتیجه االهلی عربستان را شکست بدهد به دور
بعدی رقابتها صعود خواهد کرد؛ مگر اینکه از
نظر تعداد کارت زرد و قرمز یک رکورد عجیب در
بازی با االهلی عربستان رخ بدهد .ضمن اینکه هر
نتیجهای غیر از برد برای استقالل این تیم را از دور
رقابتها کنار خواهد زد تا یک ناکامی بزرگ برای
آبیهای پایتخت رخ بدهد.
باید منتظر ماند و دید در آخرین مسابقه آبیها

در دور گروهی چه مسائلی را شاهد خواهیم بود.
عال مهاوی بازیکن الشرطه که در بازی با االهلی
از زمین بازی اخراج شد ،تنها کارت قرمز این تیم را
دریافت کرده است.
نحوه بررسی شرایط صعود تیمها در دور گروهی
طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح ذیل
است:
 .1تعداد بیشتر امتیازات حاصل شده در
مسابقات گروهی در میان باشگاههای حاضر
 .2تفاضل گل باالتر بین بازیهای انجام شده در
میان باشگاههای حاضر
 .3تعداد گل زده بیشتر در بین بازیهای انجام
شده در میان باشگاههای حاضر
 .4اگر پس از استفاده از معیارهای مذکور،
دو تیم یا تعداد بیشتری هنوز دارای رتبه ای

برابر هستند ،معیارهای ذکر شده بین تیم ها به
صورت تکفیک شده (دو به دو) اعمال شده و رتبه
نهایی آنها تعیین میشود .اگر این روش نیز فایده
نداشت ،نتایج گروهی تعیین کننده میشود.
 .5تفاضل گل بهتر در تمام مسابقات مرحله
گروهی
 .6تعداد گلهای بیشتری که در تمام مسابقات
گروهی به ثمر رسیده است.
 .7اگر دو تیمی که با هم بازی داشتند در همه
چیز مساوی باشند ،در ادامه همان مسابقه
ضربات پنالتی نواخته می شود.
 .8دریافت تعداد کارتهای زرد و قرمز کمتر در
بازیهای مرحله گروهی
 .9حق اولویت با تیمی است که در رنکینگ
باشگاهی رده باالتری دارد.

هر چند رقیب علیرضا بیرانوند عملکرد چندان
خوبی در این تیم نداشته است ولی همچنان
بازی به دروازه بان ایرانی نرسیده است.
به گزارش ایسنا ،آنتورپ در هفته ششم لیگ
بلژیک به دیدار یوپن رفت و به تساوی دو بر
دو رسید .در این دیدار نیز علیرضا بیرانوند
روی نیمکت ذخیره ها قرار داشت و مجالی
برای بازی کردن پیدا نکرد تا دروازهبان اول
تیم ملی فوتبال ایران همچنان نیمکت نشین
تیمش باشد.
بیرانوند آخرین بار در لیگ برتر در بازی برابر
پیکان به میدان رفت که با برتری  ۳بر یک
سرخ ها به پایان رسید و بعد از این دیدار راهی
بلژیک شد و از آن زمان نتوانسته است در هیچ
بازی رسمی به میدان برود.
آنتورپ قبل از خرید بیرانوند ،ژان بوته
دروازهبان فرانسوی را خرید و اکنون دو دروازه
بان آماده دارد و کار برای بیرانوند سخت است
که بتواند به دروازه تیمش برسد ،چرا که دیرتر
از این دروازهبان به تمرینات تیمش رسید و
وقفهای که ایجاد شده و باعث شد او دیرتر از
موعد مقرر به بلژیک برود .به نظر می رسد این
موضوع سبب شده تا فعال سرمربی آنتورپ نظر
مساعد روی گلر ایرانی نداشته باشد.
با این حال بوته در  ۶دیدار چندان موفق
عمل نکرده و  ۹بار دروازه خودی را باز شده
دیده است و همین باعث شده تا آنتورپ در
رده دهم لیگ قرار داشته باشد .شاید این
عملکرد باعث شود تا در روزهای آتی فرصت
بازی به علیرضا بیرانوند نیز برسد و او بتواند
اولین بازی رسمی خود را در اروپا انجام دهد.
آنتورپ در بازی بعدی خود باید برابر
کورتریک تیم سابق محمد نادری مدافع
پرسپولیس قرار گیرد.

تست کرونای یک بازیکن دیگر
سیتی مثبت شد

وقتی فدراسیون ژیمناستیک پویش پارکور را مسابقات جهانی جلوه میدهد!

رئیس انجمن پاکور ایران میگوید که پاکور و ژیمناستیک دو
رشته کامال متفاوت هستند و باید رشد و توسعه پارکور در همه
کشورها زیر نظر انجمن پارکور باشد.
به گزارش ایسنا ،ساعتی قبل فدراسیون ژیمناستیک خبری تحت
عنوان قهرمانی پارکورکار ایرانی در رقابتهای جهانی را مطرح کرد
که اعتراضهای زیادی را از سوی جامع ه پارکور به دنبال داشت.
گویا این رویداد تنها در حد یک پویش بینالمللی بوده و زیر نظر
فدراسیون جهانی ژیمناستیک برگزار شده است .در این پویش که
فدراسیون جهانی ژیمناستیک برگزار کرده همه مردم جهان صرف
نظر از اینکه ملیپوش باشند یا خیر میتوانستند شرکت کنند.
با این حال فدراسیون ژیمناستیک ایران این پویش همگانی را

مسابقات جهانی پارکور جلوه داده و عنوان قهرمانی پارکورکار ایران
در این مسابقات را برای خود ثبت کرده است که باید دید دلیل
فدراسیون ژیمناستیک چیست که قصد دارد عناوین قهرمانی و یا
افتخارات این رشته را با وجودی که یک انجمن مستقل پارکور در
ایران وجود دارد به پای خود بنویسد؟
محمد مرادی رئیس انجمن پارکور ایران دراینباره به ایسنا
گفت :یک موضوع کالن مطرح است .این رشته هیچ ارتباطی
با ژیمناستیک ندارد .مثل این است که کاراته و تکواندو را یکی
دانست در حالی که اهل فن میداند که این دو رشته از همه
لحاظ متفاوت هستند .محتوا و فلسفه پارکور و ژیمناستیک با
هم متفاوت است ،مسابقات ژیمناستیک در داخل سالن و پاکور
در محیط باز است .لباسهای ژیمناستیک شلوار استرج و رکابی
است در حالی که پارکور لباس پوشیده دارد .تنها شباهت این دو
رشته این است که هر دو فدراسیون جهانی مستقل دارند.
ن جهانی
وی در ادامه گفت :در ابتدای سال  2018فدراسیو 
پارکور و ژیمناستیک تفاهم نامهای امضا کردند .طبق آن قرار شد
توسعه و رشد این رشته در جهان با فدراسیون جهانی پارکور باشد
و فدراسیون ژیمناستیک بتواند ساالنه رویدادهایی را در این رشته
برگزار کند.
رئیس انجمن پارکور ایران در ادامه درخصوص این مسابقات
گفت :این رویدادی که برگزار شده مسابقات جهانی نبوده است.
مسابقه جهانی تعریف خاص خود را دارد .این رویداد تنها در
حد یک پویش مجازی بوده که فدراسیون جهانی ژیمناستیک

طبق آن تفاهمنامه برگزار کرده است .در این پویش هر شخصی
میتوانسته است شرکت کند و در حیاط خانه فیلم بگیرد و از
طریق فضای مجازی ارسال کند.
وی گفت :پارکور در ایران و در همه کشورهای جهان باید
مستقل و زیر نظر انجمن یا فدراسیون پارکور باشد .چون در ایران
پارکور یک رشته نوپایی است فدراسیون مستقل ندارد و زیر نظر
انجمن است .انجمنها هم که زیر نظر فدراسیون انجمنهای
ورزشی هستند .در تفاهمنامه فدراسیون جهانی ژیمناستیک و

پارکور نیز بحث استقالل پارکور به صراحت مطرح شده است.
وی در ادامه گفت :البته من نمیخواهم استعداد و عملکرد
جوان ایرانی را زیر سوال ببرم .آن جوان مستعد هست ولی آن
مسابقات جهانی نبوده است و تنها یک پویش جهانی بوده که
زیر نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک براساس تفاهم نامه دو
فدراسیون جهانی انجام شده است.
مرادی در پایان گفت :پارکور در ایران  20سال قدمت دارد ،این
رشته پیشکسوتان زیادی دارد که زندگی خود را برای این رشته
گذاشته اند و آسیبهای زیادی دیدهاند تا توانسته اند پارکور را به
این جایگاه برسانند .هیچ کدام از پیشکسوتان و قهرمانان پارکور
ژیمناست نبودهاند هرگز ژیمناستیک کار نکرده اند و عالقهای هم
ندارند حاصل تالشهای  20ساله آنها به نام فدراسیون دیگری
تمام شود .ما به فدراسیون ژیمناستیک پیشنهاد میکنیم برای
تولید خبر و افتخار در رشتههای مرتبط با ژیمناستیک فعالیت کند
و به دنبال افتخار آفرینی از طریق سایر رشتهها نباشند.

تست کرونای ایلکای گوندوغان نیز مثبت
شد و او دیدار برابر ولور همپتون را از دست
داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میرور،
با اعالم باشگاه منچسترسیتی تست
کرونای ایلکای گوندوغان هافبک آلمانی تیم
منچسترسیتی نیز مثبت شد و این بازیکن به
مدت  ۱۰روز در قرنطینه خواهد بود و نمیتواند
در این مدت برای تیمش به میدان برود.
منچسترسیتی امشب باید در اولین دیدار
خود در فصل جدید لیگ برتر در خانه
ولورهمپتون به میدان برود و به این ترتیب این
بازیکن نیز دیدار حساس تیمش را از دست
داده است .این بازیکن در حالی با تست مثبت
کرونا روبهرو شد که قبل از او نیز تست کرونای
آیمریک الپورته ،مدافع فرانسوی و ریاض محرز
الجزایری نیز مثبت شد.
منچسترسیتی نایب قهرمان فصل قبل لیگ
برتر انگلیس است که در لیگ قهرمانان نیز
توسط لیون حذف شد.

دود وعدههای تبلیغاتی انتخابات ریاست فدارسیون کشتی در چشم لیگ رفت

ماهیگیری باشگاههای گمنام از آب گلآلود لیگ کشتی

بیتردید تعداد تیمهای حاضر در لیگ کشتی آزاد به هیچ عنوان با حجم
رایزنیهای تبلیغاتی و سفرهای استانی مسئول لیگ همخوانی ندارد و باید این
اقدامات را یک شکست خواند.
به گزارش مهر ،پس از تغییرات اساسی و بنیادین فدراسیون کشتی بعد از
انتخاب علیرضا دبیر به عنوان رئیس ،ساختار این مجموعه بزرگ به کلی دچار
تغییر و دگرگونی شد .تقریبا ً تمامی کمیتههای زیر مجموعه از لحاظ مدیریتی
متحول شدند و نوید آن داده شد که خبرهای خوبی در راه است .یکی از کمیتههای
مهم و اثرگذار فدراسیون کشتی ،کمیته لیگ بود که اتفاقا ً مدیر جدیدش یکی
از رقبای انتخاباتی علیرضا دبیر محسوب میشد و تا لحظه پایانی انتخابات نیز
پا به پای رقیب پیش آمد .کمی بعد از انتخابات فدراسیون کشتی ،عبدالمهدی
نصیرزاده به عنوان مسئول جدید کمیته لیگ توسط علیرضا دبیر منصوب شد و
در حالی سکان این کمیته مهم و پر مشغله را در دست گرفت که پیش از او افراد
بزرگ و استخوان خردکرده ای از خانواده گوششکستهها بر صندلی ریاست آن
جلوس کرده بودند .افرادی که توانستند نام خود را با برگزاری لیگهای طالیی و
خاطره انگیز کشتی جاودان کنند و مدیریت و لیاقت خود را در این مسئولیت
مهم به اثبات برسانند .به هر حال چرخ گردون چرخید و مدیریت به فردی غیر از
خانواده کشتی سپرده شد تا شاید او با توجه به وعده وعیدهای رنگارنگ و وسوسه

انگیزش ،ناجی لیگی باشد که گویی از رونق افتاده بود .وی در نخستین آزمون خود
در برگزاری لیگ ،نتوانست آنطور که باید و شاید عمل کند و لیگ سال گذشته را
با حواشی زیادی از جمله انصراف و کنارهگیری و قهر و جنجال به پایان رساند.
آغاز سفرهای استانی و تبلیغاتی به نام کشتی!
بدین ترتیب همه چیز به سالجاری موکول و داستان سفرهای استانی برای
برگزاری دومین تجربه مدیریتی در لیگ آغاز شد .سفرهایی که هر بار با اعالم
دستاوردهای آنچنانی به تیتر اخبار رسانههای همراه تبدیل میشد و اگر کسی
از وضعیت کشتی بیخبر بود ،برگزاری لیگی در حد معتبرترین لیگهای ورزشی
جهان را از متولی آن انتظار داشت .طبق مستندات همین اخبار منتشره ،از شمال
تا جنوب و شرق تا غرب ایران زیر نقشه سفرهای رئیس کمیته قرار داشت و تقریبا ً
شهری در کشور باقی نمانده بود که به ادعای متولی لیگ ،برای تیمداری در کشتی
اعالم آمادگی نکرده باشد! رئیس کمیته لیگ اما به این مهم توجه نداشت که این
وعده و وعیدهای آنچنانی ،روزی باید محقق شود و جامعه کشتی از او خواهند
پرسید که نتیجه این همه سفر و اقدامات تبلیغاتی چه بود .نتیجهای ضعیف که
در نهایت به موافقت  ۶تیم برای حضور در لیگ کشتی آزاد انجامید که گویا یک یا
دو تیم دیگر هم با توجه به درگیریهای مختلف در بحث قرارداد آزادکاران خود،
در آستانه قهر و کنارهگیری از لیگ قرار دارند.

ماهیگیری از آب گلآلود لیگ
روز  ۲۹مرداد ماه بود که کمیته لیگ با وجود عدم دریافت مجوز برگزاری این
مسابقات ،دست به برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر زد .مراسمی که طی آن
تیمهای دانشگاه آزاد اسالمی ،استقالل تهران ،نفت و گاز کرمانشاه ،هیات کشتی
گلستان و شهرداری بجنورد در گروه «الف» و تیمهای بازار بزرگ ،هیات کشتی
قائمشهر ،پاس تهران ،ستارگان ساری و ویزازون هم در گروه «ب» قرار گرفتند.
اما برخی از این تیمها مثل دریاچه ارومیه از همان ابتدا انصراف دادند و برخی
دیگر در هم ادغام شدند تا درنهایت حضور  ۶تیم در لیگ کشتی آزاد قطعی شد.
به هیچ عنوان قصد نداریم جزئیات کاهش تیمهای لیگ کشتی آزاد را مورد نقد
و بررسی قرار دهیم ،اما یک مورد عجیب در این میان باعث بهت و تعجب اهالی
کشتی شده است .با کمال تعجب در چند ماه اخیر دیده شد برخی از باشگاههای
گمنام برای حضور در لیگ کشتی اعالم آمادگی کردند و با اشتیاق از حضور در این
رشته خبر دادند .متعاقب همین اعالم آمادگی نیز نام این باشگاههای گمنام برای
ماهها در رسانههای مختلف مطرح شد .در حالی که تا چند ماه قبل ،هیچکس
از ماهیت و نام و وجود این باشگاهها اطالعی نداشت! برخی از اهالی کشتی
معتقدند این باشگاههای گمنام با سوءاستفاده از موقعیتی که بدست آمده بود،
با مطرح کردن نام خود برای حضور لیگ کشتی ،موفق شدند ماهها بدون صرف

حتی یک ریال ،در متن و تیتر اخبار رسانههای مختلف قرار گیرند و مدام نامشان
در بین مدعیان بزرگ کشتی برده شود .در ادامه نیز چند روز مانده به مراسم قرعه
کشی و یا در آستانه آغاز لیگ ،به راحتی و بی دردسر از حضور در لیگ انصراف
دادند .اقدامی عجیب و سوال برانگیز که گویا این تیمها فقط آمده بودند تا نامشان
رایگان در رسانهها مطرح شود و سپس بی دغدغه از گردونه لیگ خارج شوند.
عدم ضمانت اجرایی و فرصت سوء استفاده
حال سوال اینجاست که کمیته لیگ کشتی چرا باید چنین فضای مناسبی را
برای برخی باشگاههای بی ریشه و تازه وارد مهیا کند که به راحتی نامشان در
رسانهها مطرح شود و پس از مدتی بدون هیچ پاسخگویی و بدون پرداخت هیچ
غرامتی از حضور در لیگ انصراف دهند؟ کمیته لیگ میتوانست به جای ایجاد
این همه هیجان و تبلیغات بی ثمر از افزایش تیمهای شرکتکننده ،یک ضمانت
اجرایی از همین باشگاههای گمنام و بی ریشه در کشتی دریافت کند تا در صورت
مطرح شدن نامشان در لیگ ،اجازه انصراف بی دردسر و تبلیغات رایگان را نداشته
باشند.پ اهالی دلسوز کشتی امیدوارند فدراسیون کشتی به این موضوع نیز
رسیدگی کند و اجازه ندهد این قبیل باشگاههای بی ریشه و فرصت طلب که شاید
اصال ًانگیزه و توانی برای تیمداری در لیگهای ورزشی ندارند ،نتوانند به راحتی از
نام و اعتبار کشتی سوءاستفاده کنند.

