5

جهانورزش

www.ebtekarnews.com

اخبار

اعالم رای  CASتا  ۹بهمن

دادگاه  CASدر ایمیلی به فدراسیون جودو
اعالم کرد رای خود را تا  ٢٩ژانویه اعالم خواهد
کرد.
به گزارش ایسنا ،دادگاه حکمیت ورزش درباره
رسیدگی به پرونده شکایت جودو ایران علیه
فدراسیون جهانی ۲۶ ،شهریورماه برگزار شد.
سپس دادگاه به دو طرف فرصت یک ماهه داد تا
با یکدیگر به توافق برسند اما در این مهلت تعیین
شده بین دو فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی
جودو توافقی صورت نگرفت .دادگاه حکمیت
ورزش روز گذشته با ارسال ایمیلی اعالم کرد که
اعالم رای دادگاه درباره این پرونده تا  ۲۹ژانویه
تمدید خواهد شد .آرش میراسماعیلی ،رئیس
فدراسیون جودو با تایید این خبر در این باره
گفت :با توجه به توافق نکردن دو طرف پرونده
در مدت یک ماهه که از سوی سرداور تعیین
شده بود CAS ،روز جمعه  ۳۰آبانماه با ارسال
ایمیلی اعالم کرد که زمان مهلت ابالغ رای را
تا  ٢٩ژانویه  ٢٠٢١تمدید کرده است که بهنظر
میرسد داوران زمان بیشتری برای بررسی با
توجه به حساسیت پرونده نیاز داشتند.

حمله تند آذری به محمود فکری

جنجال حرفهای مثبت  18در فوتبال!

شیخ دیاباته از استقالل
کنار گذاشته شد!

ایران با فدراسیون جهانی جودو به تفاهم
نرسید

خبر

به بهانه ویدئویی که از محمود فکری افشا شد

بعد از درگیری با فکری

شیخ دیاباته مهاجم خارجی تیم فوتبال
استقالل با دستور محمود فکری در اختیار
باشگاه قرار داده شد.
به گزارش مهر ،حواشی و پس لرزههای باخت
استقالل به فوالد در هفته دوم لیگ برتر فوتبال
تمامی ندارد .باشگاه استقالل بعدازظهر روز
شنبه اعالم کرد« :با توجه به درخواست هواداران
استقالل از سرمربی تیم در جهت مقابله با
بازیکن ساالری و اینکه هیچ بازیکن و شخصی از
هواداران و باشگاه استقالل بزرگتر نیستند ،به
دلیل عدم تمکین شیخ دیاباته از دستور محمود
فکری در بازی با فوالد ،این بازیکن از حضور
در تمرین روز شنبه آبیها منع شد و در اختیار
مدیران باشگاه استقالل قرار گرفت ».دیاباته و
فکری در جریان بازی استقالل و فوالد با هم
دچار درگیری شده بودند.
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به گزارش خبرآنالین ،استقالل برای برگزاری بازی
دومش در رقابتهای لیگ برتر راهی اهواز شد تا
برابر فوالد به میدان برود؛ محمود فکری و تیمش که
در هفته نخست با دو گل برابر مس رفسنجان به
برتری رسیده بودند امید داشتند با برتری برابر فوالد،
همین هفتههای ابتدایی ،صدرنشینی شان در لیگ
برتر را حفظ کنند تا اسیر مشکالتی که چندفصل اخیر
داشتند ،نشوند.
با این حال ،استقالل بازی را در دقایق پایانی به
فوالد باخت تا هم رکورد خوب محمود فکری در
رقابتهای لیگ برتر شکسته شود و هم طلسم این
تیم برابر جواد نکونام .محمود فکری از زمانی که
کارش را به عنوان سرمربی در لیگ برتر با نساجی
شروع کرد ،تا روزی که برابر فوالد باخت ،شکستی
در کارنامه نداشت .اولین شکست فکری در لیگ
برتر برای خودش و همچنین اولین شکست استقالل
در لیگ بیستم در حالی رقم خورد که آنها ابتدا با
یک گل از رقیب پیش افتادند و بعد ابتکار عمل از
دستشان رفت.
فارغ از شکست استقالل که سه امتیاز مهم را
در هفته دوم از دست داد ،اتفاقات پس از بازی
هم گریبان این باشگاه ،خاصه سرمربیاش را گرفته
است .ماجرا مربوط به پخش کلیپی است که بعد از
اتمام بازی یکی از بازیکنان فوالد به سمت محمود
فکری میرود و با گفتن «ببخشید» احتماال قصد
دارد فکری را بابت شکستی که خورده دلداری دهد.
محمود فکری ،اما در این لحظه و در حالی که متوجه
نیست از او فیلمبرداری میشود الفاظ مثبت هجده به
کار میبرد که به وضوح در ویدیو منتشر شده شنیده
میشود؛ او مجموعه فوالد را مورد خطاب قرار میدهد
و میگوید فقط با « »...بلدید برنده شوید و دوباره دو
لفظ بسیار رکیک به کار میبرد .اگرچه زمان شنیدن
جمله اول ،بازیکن فوالد خندهای سر میدهد تا
احتماال حرفهای سرمربی استقالل را مبنی بر شوخی
بگذارد ،ولی مشخصا دو لفظ رکیک بعدی فکری که
پس از جدایی از بازیکن فوالد به زبان آورده میشود
ارتباطی با شوخیهای نامانوس ندارد.
با انتشار این وئدیو در فضای مجازی ،حاال خبر
رسیده که ممکن است محرومیتی برای سرمربی
استقالل درنظر گرفته شود تا این مربی در همین
ابتدای حضورش در باشگاه مورد عالقه ،با چالش
زیادی روبرو شود .از طرفی ،باشگاه فوالد خوزستان
هم خط و نشان کشیده که حتما بابت توهینهایی که
محمود فکری کرده از این مربی شکایت میکند .مدیر
حقوقی باشگاه فوالد خوزستان میگوید از محمود
فکری به دلیل توهینی که به بازیکنان و کادرفنی این
تیم داشته است ،شکایت میکنند.
سابقه اتفاقات جنجالی
انتشار این ویدئو از محمود فکری باعث شد تا ماجرا
و خاطرات رختکن تیمهای پرسپولیس و استقالل در
دهه هفتاد و هشتاد برای ما زنده شود .جایی که
گفته می شد علی پروین سرمربی و اسطوره باشگاه
پرسپولیس در بعضی مواقع با الفاظی تند بازیکنان
را خطاب قرار می داد .گرچه این صحبت ها همواره

بازگشت نادری و موسوی به
تمرینات استقالل
محمد نادری و سید احمد موسوی با پایان
یافتن دوران قرنطینه خود به تمرینات استقالل
بازگشتند.
به گزارش ایسنا ،محمد نادری و احمد
موسوی با پایان یافتن دوران قرنطینه و پس
از بهبودی ،روز شنبه در محل تمرین آبیها
حاضر شدند .تمرین تیم فوتبال استقالل به
دلیل بارش بارندگی و آماده نبودن شرایط چمن
تمرین این تیم ،به سالن سرپوشیده انتقال پیدا
کرده است.

پالسهای مثبت تمام نشدنی CR7

الفاظی که محمود فکری بعد از شکست برابر فوالد به کار برد به شدت در فضای مجازی خبرساز شده و این ماجرا با شکایت باشگاه فوالد احتماال با
محرومیت سرمربی استقالل همراه خواهد شد.

فارغ از شکست
استقالل که
سه امتیاز مهم
را در هفته
دوم از دست
داد ،اتفاقات
پس از بازی
هم گریبان این
باشگاه،خاصه
سرمربیاش را
گرفته است
در حد شنیده ها بوده و هیچگاه تایید نشد اما به
گفته بازیکنان پرسپولیس ،سلطان قرمزها در رختکن
همواره بازیکنان را با حرفهایش تهییج می کرد .بهروز
رهبری فرد در خاطرهای میگوید :در یکی از بازیها
در نیمه اول این تیم با دو گل از حریف عقب بود
اما زمانی که پروین بین دو نیمه وارد رخکن شد و
بازیکنان را خطاب قرارداد ،این بازیکنان پس از ورود
به زمین سه گل به حریف زدند و بازی را برنده شدند.
ناصر ابراهیمی بعدها در مصاحبه ای گفت علی
پروین در رختکن فحاشی نمی کرد و جمالتی عادی در
رختکن می گفت که باعث دلخوری بازیکنان نمیشد.
همچنین یکی از درگیری های بین امیر قلعه نویی و
مهدی رحمتی این بود که سنگربان آبی ها مدعی شده
بود قلعه نویی به او در رختکن توهین کرده است.
رحمتی در آن موقع گفته بود جواب قلعه نویی را داده
و گفته از باشگاه پول نمی گیرم که شما به من توهین
کنید .بی شک یکی از معروف ترین این اتفاقات،
کلمه ای بود که از زبان حسن اشجاری بازیکن سابق
استیل آذین در زمین خارج شد .از شانس بد او
میکروفن صدا و سیما دقیقا کنارش بود و این کلمه
او از تلویزیون پخش شد تا محرومیتی برایش در
نظر گرفته شود .حال پس از این اتفاقات باید دید
کمیته انضباطی با محمود فکری سرمربی استقالل چه
برخوردی خواهد کرد.
توضیحات باشگاه استقالل درباره حواشی بازی
این تیم مقابل فوالد
باشگاه استقالل در رابطه حواشی بازی این تیم
مقابل فوالد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش باشگاه استقالل ،این باشگاه در رابطه با
بازی مقابل فوالد و حواشی ایجاد شده بیانهای صادر
کرد که در این بیانیه آمده است:
تجربه بازی قبلی دو تیم استقالل و فوالد و تکرار
برخی حوادث هم در نوع خود جالب است .از همان
آغاز مصاف استقالل و فوالد ،نیمکتنشینان تیم فوالد
به صورت کامال هماهنگ به سمت داور و نیمکت تیم
استقالل هجوم میآوردند و با فریاد زدن ،فحاشی و
ایجاد تنش ،به دنبال اهداف دیگری بودند .حتی کار
به جایی رسید که در دقیقه  ،۲۰سرمربی فوالد خطاب
به نیمکت تیمش گفت که اگر بلد نیستید سر و صدا
کنید ،بروید روی سکوها بنشینید!
در حالیکه ناظر بازی و داور چهارم شاهد این
مسائل بودند ،واکنش جالبی از خود نشان دادند.
آنها تنها به سمت نیمکت تیم استقالل میآمدند و
میگفتند که میدانیم حق با شماست ولی خواهشا
شما چیزی نگویید تا مشکلی ایجاد نشود!
استارت درگیریهای اواخر بازی زمانی بود که
محمود فکری در کولبریک نیمه دوم درحال بیان
نکات فنی به بازیکنانش بود که مسعود اکبری عکاس
تیم فوالد به آرامی نزدیک حلقه استقاللیها شد تا به
نوعی استراق سمع کند .در این میان ارسالن مطهری
متوجه حضور او شد و در ادامه و پس از اعتراض
محمود فکری و سایر نیمکتنشینان استقالل به این
عکاس ،او به سمت نیمکت تیمش دوان دوان فرار
کرد و در طول فرارش به سرمربی استقالل فحاشی
کرد که متعاقب آن توسط ناظر بازی از زمین اخراج
شد .جالب است که به یاد آوریم این عکاس پیشتر

در ماجرای معروف به کارت به کارت محروم شده بود.
کافی است نگاهی به بازیهای فوالد بکنیم تا متوجه
شویم در هر بازی یک نفر از نیمکت این تیم اخراج
میشود .ظاهرا این موضوع به یک تاکتیک برای تیم
فوالد تبدیل شده است .از طرفی جالب است که تیم
فوالد هفته قبل هم از داوری سود برد و در این بازی
هم نیمکتنشینان این تیم از ثانیه آغازین درپی تحت
تاثیر قرار دادن داور بودند.
با اینکه حمید رجبی ،مربی تیم فوالد ،با اعالم
سازمان لیگ در این بازی محروم بود اما این مربی
در مصاف با استقالل روی نیمکت تیمش نشسته بود
که این امر با اعتراض مسئوالن استقالل همراه بود اما
مسئوالن برگزاری بازی اعالم کردند محرومیت رجبی
شش ماه تعلیق شده است!
در اواخر مصاف استقالل و فوالد ،فحاشی شدید
حسین کعبی به مسعود ریگی و تالش او برای آسیب
زدن جسمی به این بازیکن بیحاشیه درست است
که با کارت قرمز همراه شد اما مشخص نیست چرا
داور به غالمی و ریگی کارت زرد نشان داد؟ ظاهرا
کارتهای اشتباه بازی با مس رفسنجان در این بازی
هم قرار بود تکرار شوند .اما اینها محل بحث نیستند،
بلکه سوال اینجاست چرا برای یک پیروزی ،باید به
عملی شبیه نیمکتنشینان تیم فوالد در مصاف با
استقالل دست زد؟
جمع همه این اتفاقات را در نظر بگیرید تا متوجه
شوید برخی عصبانیتها و حرفهای آخر بازی ناشی
از چه بوده و کاش با ایجاد کنندگان این حواشی و
عوامل این عصبانیتها برخورد شود.

رونالدو در رئال؛ بازگشت رویایی نزدیک است؟

مارکا در گزارشی ویژه ادعا کرد که کریستیانو رونالدو قصد دارد
تابستان آینده و درصورت جدایی از یوونتوس به رئال برگردد.
به گزارش ورزش سه و به نقل از مارکا ،رونالدو دو سال پیش
رئال مادرید را به مقصد یوونتوس ترک کرد ولی او باشگاهی که 9
سال درش به همه افتخارات تیمی و فردی ممکن رسید را فراموش
نکرده است.
اوضاع بین کریستیانو و سران باشگاه به هنگام جدایی خوب نبود.
رونالدو دستمزد باالی  30میلیون یورو برای تمدید می خواست اما
این مخالف قوانین باشگاه مادریدی بود تا او با دلخوری تمام رئال
را ترک کند.
دامنه این نارضایتی تا آنجا بود که او حاضر نشد در مراسم توپ
طال و بهترین های فیفا حاضر شود و لوکا مودریچ را حمایت کند.
شرایط اما زمانی تغییر کرد که او زمستان گذشته برای تماشای
بازی برگشت رئال و بارسا در برنابئو حاضر شد .رونالدو در جایگاه

وی آی پی همراه با دوستانش نشست و شاهد پیروزی هم تیمی های
سابق خود برابر دشمن قدیمی شد.
او روز قبل از ال کالسیکو شخصا با فلورنتینو پرز رئیس باشگاه
تماس گرفت و به وی اطالع داد که برای تماشای بازی به برنابئو می
آید .یک تماس غیرمنتظره به منظور صلح و آشتی با رئیس سابق.
از آن پس ورق برگشت و رونالدو چندین بار دیگر نیز پالس های
مثبتی برای تیم سابقش فرستاده است .از واکنش خوشحالی در
اینستاگرام به پیروزی  3-1ماه گذشته رئال در ال کالسیکو گرفته تا
گرفتن عکس های مشترک با سرخیو راموس و لوکا مودریچ پس از
بازی با اسپانیا و کرواسی.
همه اینها نشان می دهند که شایعات بازگشت او به رئال مادرید
را باید جدی گرفت .در ایتالیا حاال به صورت قطعی می گویند که
یوونتوس به دلیل مشکالت اقتصادی قصد فروش رونالدو را دارد و او
را در فهرست فروش قرار خواهد داد .اینکه رونالدو فصل بعد باید به

سرخهامیلیاردرمیشوند؟

دنبال مقصدی جدید باشد.
مشکل بزرگ رونالدو اما به مساله مالیات برمیگردد .هیچ کشوری
به اندازه ایتالیا قوانین ساده در قبال مالیات فوتبالیستها ندارد .در
ایتالیا تنها به نیمی از دریافتی رونالدو مالیات تعلق میگیرد در حالی
که او در اسپانیا باید نصف دستمزدش را به اداره مالیات پرداخت
میکرد .نزدیک شدن به پرز و بازگشت رابطه دوستانه با رئیس رئال
و بهبود رابطه با هم تیمی های سابق که از بزرگان رختکن این تیم
محسوب می شوند ،همه نشان از تمایل فوق ستاره پرتغالی به رئال
دارند اما موضع باشگاه مادریدی همچنان منفی است.
رئال مادرید که در مضیقه اقتصادی به خاطر پاندمی کرونا قرار
دارد ،بعید است بتواند دستمزد هنگفت رونالدو را متقبل شود مگر
اینکه او خود را با شرایط رئال هماهنگ کند .از سوی دیگر در رئال از
گذاشته یک اصل مهم وجود دارد :دادن شانس دوم به بازیکنی که
قبال جدا شده ،هرگز ایده خوبی نیست.

افزایش یک میلیون دالر دیگر به پاداش پرسپولیس در صورت قهرمانی آسیا
تیم فوتبال پرسپولیس درصورتی که بتواند عنوان
قهرمانی آسیا را به خود اختصاص دهد تا  5میلیون دالر
به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد.
به گزارش مهر ،با قطعی شدن برگزاری جام جهانی
باشگاهها  ۲۰۲۰به میزبانی قطر از یکم تا یازدهم فوریه
 ۱۳( ۲۰۲۱تا  ۲۳بهمن) پاداش تیمهای حاضر در این
رقابتها نیز مشخص شد .به این ترتیب ،نماینده آسیا
که قهرمان لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۰است ،این شانس را
دارد عالوه بر چهار میلیون دالر پاداش قهرمانی در این
رقابتها ،حداقل یک میلیون دالر پاداش دیگر از حضور
در جام جهانی باشگاهها دریافت کند.
تاکنون حضور الدحیل ،آخرین قهرمان لیگ ستارگان
قطر به عنوان نماینده کشور میزبان ،بایرن مونیخ به
عنوان قهرمان اروپا و اوکلند سیتی نیوزیلند به عنوان
نماینده اقیانوسیه در جام جهانی باشگاهها ۲۰۲۰
قطعی شده است .لیگ قهرمانان اقیانوسیه با تصمیم
کنفدراسیون این قاره لغو شده بود ،اما اوکلند سیتی

او اخالق و انسانیت را نابود کرد

نیوزیلند به عنوان نماینده اقیانوسیه معرفی شد.
اولین بازی جام جهانی باشگاهها  ،۲۰۲۰روز دوشنبه،
اول فوریه  ۲۰۲۱میان الدحیل قطر و اوکلند سیتی نیوزلند
برگزار میشود که بازنده با دریافت  ۵۰۰هزار دالر جایزه
حذف خواهد شد .برنده به مرحله بعدی جام صعود
خواهد کرد ،جایی که قهرمانان آسیا ،کانکاکاف و آفریقا
حضور دارند و با برگزاری دو بازی ،دو نماینده از جمع
خود را برای حضور در نیمه نهایی معرفی کنند .دو تیم
بازنده در این مرحله ،برای مقام پنجمی و ششمی دیدار
خواهند کرد که در پایان ،تیم ششم یک میلیون دالر و
تیم پنجم یک و نیم میلیون دالر جایزه دریافت میکنند.
دو تیم بایرن مونیخ و نماینده آمریکای جنوبی نیز
کار خود را از مرحله نیمه نهایی آغاز میکنند .پس از
مرحله نیمه نهایی ،بازندهها برای مقام سوم و چهارمی
رقابت میکنند که جایزه آنها به ترتیب  ۲.۵و  ۲میلیون
دالر خواهد بود .نایب قهرمان جام جهانی باشگاهها
 ۴میلیون دالر جایزه و قهرمان  ۱۰میلیون دالر جایزه

دریافت خواهد کرد.
به این ترتیب ،درصورتی که پرسپولیس در فینال لیگ
قهرمانان آسیا در روز شنبه ۱۹ ،نوامبر ( ۲۹آذر) بتواند بر
فینالیست شرق قاره غلبه کند ،عالوه بر دریافت جایزه ۴
میلیون دالری از  AFCحداقل یک میلیون دالر جایزه هم
از فیفا پس از حضور جام جهانی دریافت خواهد کرد.
به این دلیل که قهرمان آسیا در بدترین شرایط با
انجام دو بازی ،به مقام ششمی جام جهانی باشگاهها
میرسد که جایزهاش یک میلیون دالر است .این فرصت
وجود دارد که این جایزه با رسیدن به قهرمانی جهان
تا  ۱۰میلیون دالر افزایش یابد ،اما این شانس بسیار
کم است.
تاکنون هیچ کدام از تیمهای آسیایی موفق به قهرمانی
در پانزده دوره قبلی جام جهانی باشگاهها نشدهاند .فقط
کاشیما آنتلرز ژاپن در سال  ۲۰۱۶و العین امارات در سال
 ۲۰۱۸به فینال راه یافتهاند که هر دو مقابل رئال مادرید
شکست خوردند.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد به
ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی
از سوی سرمربی استقالل به کار برده میشود
واکنش نشان داد.
به گزارش ورزش سه ،آذری بی پرده و بی
سانسور از کلمه توهین ناموسی استفاده و به
آن اشاره کره و آن را برخالف اصالت باشگاه
استقالل دانسته و تاکید کرده با روش خود با
آن برخورد خواهد کرد.
پس از بازی تیمهای فوالد خوزستان که با
پیروزی دو بر یک فوالد همراه بود ویدئویی از
محمود فکری سرمربی استقالل منتشر شد که
او در گفت و گو با محمد قاسمی نژاد بازیکن
فوالد از الفاظ رکیکی استفاده میکند .ویدئویی
که خیلی زود در فضای مجازی دست به دست
شده و واکنش های متفاوتی را از سوی اعضای
باشگاه فوالد به همراه داشت .سعید آذری
مدیرعامل فوالد نیز چند ساعت پس از انتشار
این ویدئو در صفحه اینستاگرامش متنی را در
این رابطه منتشر کرد:
فلسفه مربی آموزش است ،احترام است و
احترام به رقیب و احترام به خودی.
جمعه روز خوبی بود که متاسفانه بد تمام
شد .فلسفه و جایگاه مربی  ،معلم و استاد
در هم کوبیده شد با الفاظی که انسان حتی
از شنیدنش شرم دارد چه برسد به گفتنش.
خانواده و نوامیس هر کس خط قرمز اوست
و اینکه یک معلم و مربی که آموزش دهنده
است در حالیکه از خود بیخود شده است پا
را روی اخالق و اصول بگذارد و با توهین به
نوامیس کلیه ارکان تیم رقیب سعی بر تخلیه
روحی روانی خود کند و در کاهش فشار باخت
دست به حرکات ناشایستی بزند که کلیت
اخالق و انسانیت را نابود کند را هیچگونه نمی
توان توجیه کرد .ای کاش فکری ها قبل از این
هم توهینهای ناموسی کمی فکر میکردند.
البته دیروز روز سنگینی بود برای آن مرد توهین
کننده ،کسی که نتوانست خودش را کنترل
کند و ابتدا با بازیکن تیم خودی کارش به بگو
و مگو کشید ،مشخص بود توهین به خانواده
تیم رقیب برایش مهم نیست و به آسانی و
مانند نقل و نبات در پایان بازی فحش و ناسزا
نثار حریف میکند .البته ما میدانیم ،فرهنگ با
اصالت آن باشگاه با این دست رفتارها مختلف
است و هوادار با هویت و اصیل آن باشگاه
نیز کامال با چنین رفتاری بیگانه است .این
را گذشته نشان داده چون در همین مکتب
بزرگان اخالق مداری که استورههای این هوادار
بوده اند پرورش یافتهاند که مایه مباهات
بودهاند.
هوادار  ،قهرمان ،مربی خودی و رقیب و هر
آنکس که این ناسزاهای ناموسی را شنیدید،
خانمها و آقایانی که متاسفانه شاهد چنین
صحنه های زشتی بودید ،من به جای آن آقا
و آنهایی که شما میدانید از شما عذرخواهی
میکنم و قول میدهم با روشی مدنی با این بی
اخالقی برخورد کنم .باشد که دیگر شاهد بروز
بی اخالقی و از خود بی خود شدنهای اینگونه
نباشیم.

