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اخبار

آبیها سه هفته مانده به پایان لیگ قهرمان شدند

استیلی با خطیب زاده دیدار کرد

چرا بازی ایران و السالوادور نهایی
نشد؟
مسئوالن تیمهای ملی ایران و السالوادور برای
انجام بازی دوستانه در کانادا به توافق رسیده
بودند که این دیدار نهایی نشد.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال ایران در
پنجم ژوئن ( ۱۵خرداد) در دیداری دوستانه به
مصاف تیم ملی کانادا خواهد رفت و اولین دیدار
تدارکاتی خود را در مسیر آمادهسازی برای جام
جهانی برگزار خواهد کرد.
شاگردان دراگان اسکوچیچ این دیدار را در
ونکوور ،از استانهای کشور کانادا برگزار خواهند
کرد و به همین دلیل در صدد برگزاری بازی
دیگری در این کشور هستند و نمیخواهند برای
انجام بازی متحمل سفر به کشور دیگری شوند.
در همین رابطه ،فدراسیون فوتبال مذاکراتی
با سایر کشورهای برای برگزاری بازی داشته
که موضوع هنوز به ثمر ننشسته است .یکی
از کشورهایی که دو طرف مایل به برگزاری
بازی بودند ،دیدار تیم ملی ایران و السالوادور،
از کشورهای آمریکای مرکزی بود که طرفین به
توافقهای الزم دست یافته بودند اما در نهایت
این مساله نهایی نشد.
قرار بود دیدار دوستانه ایران و السالوادور
نهم یا دهم ژوئن ( ۱۹یا  ۲۰خرداد) در تورنتو ،از
دیگر شهرهای کانادا برگزار شود که طرفین برای
برگزاری این بازی نتوانستند استادیومی را که از
قبل اجاره نشده باشد ،پیدا کنند و در نهایت این
مساله نهایی نشد.
السالوادور در روزهای چهارم ،هفتم و چهاردهم
ژوئن در لیگ ملتهای منطقه کونکاکاف حاضر
است و بین بازی دوم و سوم خود فرصتی برای
بازی دوستانه دارد اما نمیتواند این دیدار را با
ایران برگزار کند.
تیم ملی ایران در روزهای گذشته مذاکراتی
هم با آلبانی و نیوزیلند داشته که این بازیها به
دالیل مختلفی نهایی نشده و شاگردان اسکوچیچ
فقط یک بازی هماهنگ شده و قطعی تا این
لحظه دارند که در قیاس با چهار دیدار دوستانه
و رسمی سایر تیمهای ملی بسیار ناچیز است.

به گزارش ورزش سه ،در حالی که سه هفته تا
پایان لیگ مانده بود ،با رسیدن اختالف استقالل
و پرسپولیس به  ۹امتیاز در صدر جدول و اولویت
قانون بازی رودررو به تفاضل گل در لیگ ایران،
استقاللیها با شکست پرسپولیس برابر سپاهان
پیش از اتمام لیگ به صورت رسمی قهرمان بیست و
یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران شدند.
آبیهای تهران با کسب  ۶۳امتیاز و بدون حتی
یک شکست دردحالی نوار پنجلب ه قهرمانیهای
پرسپولیس را پاره میکنند که آخرین بار در دوره
دوازدهم لیگ برتر به این عنوان رسیده بودند.
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل هم به اولین چهره
در فوتبال ایران تبدیل میشود که توانسته بعد از
قلعهنویی استقالل را به قهرمانی لیگ برساند .فرهاد
که خودش دو جام قهرمانی دورههای هشتم و
دوازدهم لیگ را به عنوان قهرمان برای استقالل باالی
سر برده ،در اولین فصل حضورش به عنوان سرمربی
از ابتدای فصل موفق شد سه هفته زودتر از اتمام
لیگ استقالل را بدون شکست به قهرمانی برساند تا
ارزش کارش بیش از پیش مشخص شود.
آبیهای تهران در حالی چهارمین قهرمانیشان در
لیگ برتر را جشن میگیرند که اگر سه بازی آینده
را هم بدون شکست پشت سر بگذارند میتوانند
اولین جام طالیی لیگ برتر را به نشان قهرمانی بدون
شکست دریافت کنند .عنوانی که بسیار بعید است
تا سالهای سال در فوتبال ایران تکرار شود!
دیگر امیر تنها نیست؛ فرهاد و استقالل،
تاریخسازیمیخواهند
استقالل به اولین قهرمانی خود در لیگ برتر
بدون امیر قلعهنویی رسید و میتواند به رکوردهای

شگفتانگیزی نیز دست پیدا کند.
این چهارمین قهرمانی استقالل در تاریخ لیگ برتر
بود که پس از  ۹سال به دست آمد .هر سه قهرمانی
قبلی آبیها در سالهای  ۸۸ ،۸۵و  ۹۲با هدایت امیر
قلعهنویی به دست آمده بود و حاال فرهاد مجیدی
نیز در کنار مربی سابق خود قرار گرفت.
آبیها همچنین میتوانند به رکوردهای فوقالعاده
دیگری نیز تا پایان فصل دست پیدا کنند .شاگردان
مجیدی با عبور از سد فوالد به  ۲۷بازی بدون باخت
در لیگ برتر رسیدند و از این حیث نیز رکورددار
شدند و از پرسپولیس با  ۲۶مسابقه عبور کردند.
آبیپوشان میتوانند با حفظ شکستناپذیری در
سه هفته پایانی به اولین تیم تاریخ لیگ برتر تبدیل
شوند که بدون باخت لیگ را فتح کردهاند و صاحب
جام طالیی شدهاند.
استقالل به پنج امتیاز دیگر احتیاج دارد تا به
تنهایی رکورددار کسب امتیاز نیز باشد .آنها تا به
اینجا  ۶۳امتیاز دشت کردهاند و برای عبور از ۶۷
امتیاز راه چندانی ندارند.
تیم فرهاد مجیدی تا به اینجای کار  ۱۰گل دریافت
کرده و اگر در سه هفته باقیمانده کمتر از سه گل
دریافت کند میتواند عنوان کمترین گل دریافتی را

به من توهین کردند ولی
بیاحترامی نکردم

 ۹سال پس از قهرمانی استقاللیها در اهواز ،با شکست پرسپولیس برابر سپاهان آبیهای تهران بار دیگر در اهواز قهرمان ایران شدند.

آبیهای
تهران با کسب
 ۶۳امتیاز و
بدون حتی
یک شکست
دردحالی
نوارپنجلبه
یهای
قهرمان 
پرسپولیسرا
پاره میکنند که
آخرین بار در
دوره دوازدهم
لیگ برتر به این
عنوان رسیده
بودند
نیز به خود اختصاص دهد.
اینها مهمترین رکوردهایی است که استقالل
میتواند در پایان فصل به خود اختصاص دهد و
قهرمانیاش را شیرینتر کند.
جشن قهرمانی  50هزار نفره استقالل در آزادی
باشگاه استقالل نامه ای را به شورای تامین ارسال
کرد.
باشگاه استقالل نامهای را به شورای تامین ارسال
کرده و خواستار حضور صد در صدی هواداران خود
در دیدار مقابل آلومینیوم اراک شد.
با توجه به اینکه ظرفیت ورزشگاه آزادی  76هزار
و صد نفر است با تصمیم شورای تامین به احتمال
فراوان 50هزار هوادار استقاللی میتوانند در ورزشگاه
ازادی حضور داشته باشند.
طبق هماهنگیهای به عمل آمده  35هزار نفر در
طبقه اول و  15هزار هوادار در طبقه دوم حضور
خواهند داشت.
عدد بازی با قهرمانی آبیها در لیگ؛ پایان حسرت
 3300روزه
استقالل به حسرت  9ساله برای قهرمانی لیگ
پایان داد.
تیم فوتبال استقالل شنبه شب موفق شد با
برتری مقابل فوالد خوزستان و به واسطه شکست
پرسپولیس مقابل سپاهان توانست قهرمانی خود را

پوالدگر :به هیچ دلیلی ترک زادگاه قابل قبول نیست

مسجل کرده و هواداران این تیم در جای جای ایران
جشن گرفتند .این قهرمانی به حسرت طوالنی مدت
آبی ها برای باال بردن جام در لیگ برتر پایان داد .به
همین بهانه سراغ اعداد و ارقامی رفتیم که در این
فاصله به ثبت رسیده است.
استقالل  15اردیبهشت سال  1392و در لیگ
دوازدهم بعد از بردن فوالد قهرمانی خود را در
لیگ مسجل کرد .آبی ها با هدایت قلعه نویی برای
سومین بار بود که بعد از لیگ های پنجم و هشتم
قهرمانی را تجربه میکردند و از آن روز به بعد تا
امروز موفق به کسب این عنوان در لیگ برتر نشده
و به نوعی به حسرت  9ساله خود پایان دادند .به
عبارت بهتر استقالل بعد از  3297روز موفق شد در
لیگ برتر قهرمان شود.
تا امروز هر سه قهرمانی گذشته استقالل در لیگ
برتر را امیر قلعه نویی کسب کرده بود .در لیگ
پنجم ،لیگ هشتم و لیگ دوازدهم و این تیم هرگز با
هیچ سرمربی به جز او موفق به قهرمانی در لیگ برتر
نشده بود .آخرین قهرمانی استقالل بدون امیر قلعه
نویی مربوط به سال  80و آخرین فصل ِ قبل از شروع
لیگ برتر است که آن زمان لیگ آزادگان باالترین
سطح فوتبال ایران بود .استقالل در آن فصل با
هدایت مرحوم منصور پورحیدری جام باالی سر برد
و تا امروز که شخصی به جز امیر قلعه نویی این تیم

را قهرمان کرده  7696روز میگذرد .آن قهرمانی در
 30فروردین سال  1380به ثبت رسید.
نکاتی از قهرمانی استقالل؛ اولینهایی برای مجیدی
و آجورلو
مجیدی در حالی دومین مربی قهرمان استقالل
در لیگ برتر شد که اولین فردی بود که قهرمانی
با استقالل را به عنوان بازیکن و مربی در دو فصل
متفاوت تجربه کرده است که این هم رکوردی
منحصر به فرد برای فردی است که در این فصل
همه رکوردها را با استقالل جابجا کرد.
قهرمانی استقالل در لیگ بیست و یکم برای
مصطفی آجورلو مدیرعامل این باشگاه هم یک ویژگی
خاص ایجاد کرد تا مدیر آبیها هم تنها مدیر در
فوتبال ایران باشد که قهرمانی را با دو باشگاه مختلف
در سمت مدیرعامل تجربه کرده باشد.
آجورلو یکبار در فصل سوم لیگ برتر در نقش
مدیرعامل با باشگاه پاس قهرمانی لیگ برتر را
تجربه کرد و این بار نیز در فصل بیست و یکم
این مسابقات به عنوان مدیرعامل استقالل به این
افتخار رسید.
پیش از آجورلو نیز مدیرانی مثل محمد حسین
قریب ،امیررضا واعظ آشتیانی و علی فتح الله زاده
در نقش مدیرعامل ،قهرمانی با استقالل را تجربه
کرده بودند.

قانون حداکثر سه دوره ریاست در فدراسیونها به ورزش لطمه میزند

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان
در واکنش به اتفاقات اخیر وزنهبرداری گفت :زادگاه انسان هتل
ک ماست و به هیچ دلیلی
نیست .ایران ،زادگاه ،ریشه و آب و خا 
ترک زادگاه قابل قبول نیست.
به گزارش ایرنا ،سیدمحمد پوالدگر روز یکشنبه در گفتوگویی
درخصوص اتفاقات اخیر وزنهبرداری و ماجرای یکتا جمالی و

با شکست در فینال جام حذفی

طارمی:

استقالل نباز مجیدی
ِ

همکاری وزارت خارجه با فدراسیون
فوتبال برای بازی با کانادا

مدیر تیم ملی فوتبال ایران برای برنامههای
آماده سازی تیم ملی و دیدار تدارکاتی برابر
کانادا با سخنگوی وزارت خارجه دیدار و گفت
و گو کرد.
به گزارش مهر و به نقل از سایت فدراسیون
فوتبال حمید استیلی در دیدار با سعید خطیب
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تشریح
آخرین شرایط و برنامههای آتی تیم ملی گزارشی
از روند مذاکرات صورت گرفته با کشورهای
مختلف جهان جهت برگزاری بازیهای تدارکاتی
در فرصتهای پیش روی همچنین موضوع
مسابقه تیم ملی فوتبال ایران برابر کانادا در
ونکوور ارائه داد.
توگو با تاکید بر
خطیب زاده در این گف 
اهمیت روند آماده سازی تیم ملی و توجه ویژه
مردم فوتبال دوست ایران اسالمی به بازیهای
تدارکاتی ملی پوشان قبل از حضور در جام
جهانی گفت :وزارت امور خارجه با استفاده از
تمامی ظرفیتهای خودش ،نمایندگان رسمی
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مختلف
جهان و ارتباطات موجود تالش میکند در
تسریع و تسهیل برنامههای اجرایی و اردوهای
آماده سازی تیم ملی با فدراسیون فوتبال
همکاری کند.
سخنگوی وزارت امور خارجی همچنین از
آمادگی این وزارتخانه جهت تعامل در خصوص
تشریفات و تسهیالت اعزام تیم ملی به کانادا
و استفاده از ظرفیتها و ارتباطات موجود در
این کشور خبر داد و بر این نکته تاکید کرد
که نمایندگان و سفرای ایران در سایر کشورها
میتوانند در زمینه هماهنگی مسابقات تدارکاتی
و اردوهای آماده سازی در فرصت پیش روی
همکاری نزدیکی با فدراسیون فوتبال ایران داشته
باشند.
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پریسا جهانفکریان اظهار داشت :به نظرم در حق نظام جمهوری
اسالمی در این حوزه کملطفی میشود .ورزشکارانی که روی آنها
سرمایهگذاری شده ،اینگونه به ریشه و زادگاه خود ظلم میکنند.
آیا این عالمت سوال در ذهن همگان ایجاد نمیشود که اگر در این
کشور بیتوجهی و شرایط شکوفایی نبود ،پس این ورزشکاران در
عرصه بینالمللی چه میکنند؟ امروز شرایط از هر نظر مهیا است تا
ورزشکاران با استعداد از فرصتها استفاده کنند.
پوالدگر ادامه داد :آیا به هر دلیلی روا است که پدر و مادر و
زادگاه خود را رها کنیم؟ به دلیل اقتضای شغلی ،من سالهای سال
کشورهای دیگر را دیدم و میدانم شرایط و امکانات در کشور ما
کمنظیر و در برخی رشتهها بینظیر است.
معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد :در جهان میگویند
زادگاه انسان هتل نیست ک ه وقتی سرویس و صبحانه خوبی
نمیدهند آن را رها کنی و به سراغ هتل دیگری بروی .اینجا زادگاه،
ک ماست و به هیچ دلیلی ترک زادگاه قابل قبول
ریشه و آب و خا 
نیست.
پوالدگر گفت :برخی ورزشکاران که در این دام افتادند و کملطفی
کردند ،واقعا بهترین شرایط را داشتند که در هیچکجای دنیا برای
آنها مهیا نشده و قابل تکرار نیست .حتی اگر ادعا میکنند از طرف
برخی نهادها و وزارتخانهها به آنها کملطفی شده است ،موهبت و
مهری که مردم به آنها دارند ،قابل تکرار نیست .ای کاش حداقل
به حرمت مردم این ظلم را نمیکردند.
وی تاکید کرد :یک قهرمان ملی قبل از هر چیز باید ِعرق ملی
داشته باشد و این تنها چیزی است ک ه کمک میکند تا این ظلم
را در حق خود نکنند .هر مدال با هر رنگ و اعتباری که باشد اگر
همراه با ملیت و ریشه درست نباشد ،هیچ ارزشی ندارد و این را
از بچههایی که این فریب را خوردند هم شنیدم و آنها میگفتند
شادی و شعف و آبرویی که در کشور خودمان ایجاد میشود در

هیچ کجا حاصل نمیشود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص
قانون حضور روسای فدراسیونها تنها در سه دوره مدیریتی ،تصریح
کرد :بحث حضور سه دورهای روسای فدراسیونها از بخش حقوقی
ریاست جمهوری استعالم شد و ابالغ شده و اعالم کردند عطف به
ماسَبق هم میشود .اما به دنبال حل آن هستیم .در حوزه قانون
م که در جهان
بازنشستگی هم شاهد اتفاق تلخی در ورزش بودی 
بیبدیل است .میانگین سنی روسای فدراسیونهای بینالمللی باالی
 ۷۰سال است و در ورزش دنیا بازنشستگی وجود ندارد.
وی افزود :در ورزش همانطور که کسوت اهمیت دارد در حوزه
مدیریت آن نیز اینگونه است و کسانی که سالها کسب تجربه
کردند و تازه لیاقت نشستن بر کرسی مدیریت را پیدا میکنند ولی
ما با این قانون بازنشستگی شرایط را تغییر دادیم .البته این قانون
است و باید به آن احترام گذاشت.
پوالدگر گفت :بحث حضور حداکثر سه دوره ریاست هم

اینگونه به ورزش لطمه میزند و امیدوارم بتوانیم با کمک دولت از
م نشویم.
سرمایههای ورزش کشور محرو 
پوالدگر در خصوص بازنشستگی علی مرادی ،رییس فدراسیون
وزنهبرداری هم گفت :بازنشستگی مرادی قبال مطرح شده بود و
بازنشستگیاش قطعی به ما اعالم نشد و شرایط جدید دیگری ایجاد
نشده است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در واکنش
به مطرح شدن موضوع بازنشستگی محمدرضا داورزنی افزود:
همانطور که گفتم ،امیدواریم بتوانیم بهگونهای تدبیر کنیم که
بتوانیم از سرمایههای ورزش ایران استفاده کنیم.
وی درخصوص پایان دوره ریاست فضلالله باقرزاده در فدراسیون
شمشیربازی گفت :قطعا تا زمان انتخابات فدراسیون شمشیربازی
سرپرست معرفی میکنیم ولی فرد مورد نظر هنوز مشخص نیست.

جدایی فوق ستاره قطعی شد

مهاجم تیم فوتبال پورتو گفت :در طول فصل
عدهای به من توهین کردند ولی هرگز به کسی
بیاحترامی نکردم.
به گزارش ایرنا ،تیم فوتبال پورتو شنبه شب با
نتیجه  ۲بر صفر مقابل استوریل به پیروزی رسید
و مجموع امتیازات خود را در این فصل به عدد
 ۹۱رساند .پورتو پیش از این هم قهرمانی خود در
این فصل را قطعی کرده بود ولی با نتیجهای که
دیشب کسب کرد ،رکورد خود در کسب امتیاز
یک فصل را شکست« .مهدی طارمی» در طول
این فصل لیگ برتر پرتغال  ۲۰گل و  ۱۳پاس گل
برای پورتو ثبت کرد و نقش پررنگی در قهرمانی
تیمش داشت .طارمی در رده دوم بهترین
گلزنان ایستاد و باالترین آمار پاس گل را به خود
اختصاص داد .این بازیکن در جشن قهرمانی
پورتو گفت :فصل فوقالعاد ه و خیلی خوبی
بود ۹۱ .امتیاز گرفتیم که در تاریخ ماندگار شد.
از ابتدا سخت تالش کردیم ولی حاال وقت آن
است که با هواداران خود جشن قهرمانی بگیریم
و لذت ببریم .وی درباره اینکه در جشن قهرمانی
هم شادی گل خود را تکرار کرد (گرفتن انگشت
مقابل بینی به نشانه سکوت) ،گفت :به اینکه
عدهای من حرف میزنند کاری ندارم .من کارم
را انجام میدهم و تالشم این است که به تیم
کمک کنم .هرگز به کسی بیاحترامی نکردهام
اما افرادی بودند که به من احترام نگذاشتند .اما
هرگز در مورد آن چیزی نگفتم.

رسانه اروپایی:

تیم رویایی پیکان مقابل حریفان
بیرحم است!
رسانه اروپایی ورد آفوالی به تجمید از
ستارههای تیم والیبال پیکان پرداخت.
به گزارش ایسنا ،تیم والیبال پیکان در نخستین
دیدار خود در جام باشگاههای والیبال مردان
آسیا مقابل گاز جنوب عراق به میدان رفت و
با حساب سه بر صفر به پیروزی رسید .این
پیروزی درحالی برای پیکان به دست آمد که این
تیم با سعید معروف ،سید محمد موسوی ،اروین
انگاپت ملیپوش فرانسه و نیمیر عبدالعزیز
ملیپوش هلند مقابل حریف خود قرار گرفت.
رسانه اروپایی ورد آفوالی در واکنش به
پیروزی تیم والیبال پیکان نوشت :یک دوئل دیگر
بین تیم ایران و عراق در دور اول به سود تیم
ایران رقم خورد .پیکان تهران میزبان ،با برتری
سه بر صفر مقابل باشگاه ورزشی گاز جنوب
عراق در گروه  ،Aکار خود را آغاز کرد .پیکان
با ستارههای خودش و با استراتژیهای تهاجمی
مختلفی که توسط سعید معروف برنامهریزی
می شد به کمک اروین انگاپت فرانسوی و نیمیر
عبدالعزیز هلندی بود ،دفاع رقیب را ناامید کرد.
به گزارش ایسنا ،تیم والیبال شهداب یزد دیگر
نماینده ایران در رقابتهای آسیایی در اولین
دیدار خود مقابل اربیل عراق به میدان رفت و با
نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.
ورد آفوالی درباره برد دیگر نماینده ایران
نوشت :شهداب یزد از ایران ،باشگاه ورزشی
اربیل عراق را شکست داد .این پیروزی در حالی
برای آنها به دست آمد که شهداب به بازیکنان
خارجی خود متکی نبود.

واکنش برانکو به قهرمان نشدن
پرسپولیس:

فوتبال همین است

سرمربی سابق کروات پرسپولیس نسبت به
قهرمان نشدن پرسپولیس ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش ایسنا ،تیم فوتبال پرسپولیس در
جریان هفته بیستوهفتم لیگ برتر فوتبال ایران
دیشب (شنبه)  ۲بر یک برابر سپاهان شکست
خورد و با توجه به پیروزی  ۲بر یک استقالل
برابر فوالد ،عمال شانس قهرمانی را از دست
داد تا آبی پوشان تهرانی بعد از  ۹سال جشن
قهرمانی بگیرند .برانکو ایوانکوویچ در واکنش
به این موضوع اظهار کرد :از اینکه پرسپولیس
قهرمان نشد ناراحت هستم .فوتبال همین است.

در  ۳۴سالگی

پایان عصر آبراموویچ در چلسی با یک ناکامی

سالم بر بارسلونا؛ وداع لواندوفسکی با بایرن مونیخ

جوکوویچ به رکورد هزار پیروزی در تنیس رسید

پایان عصر رومن آبراموویچ در چلسی با یک ناکامی در
فینال جام حذفی همراه شد.
به گزارش ایسنا  ،رومن آبراموویچ دارای امالک
و مستغالت در انگلیس به ارزش  ۱۵۰میلیون
یورو و همچنین شبکه ای از سوپرمارکتها مانند
سوالریس است که ارزش آن  ۵۴۰میلیون یورو
است .بیشتر اموال او از طریق خرید و فروش
اموال دولتی در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی ایجاد شد .با این حال بیشتر شهرت او مربوط
به مالکیت باشگاه چلسی در انگلیس بوده است .او از سال
 ۲۰۰۳به عنوان مالک باشگاه چلسی معروف شد.
چلسی پس از فروخته شدن به رومن آبراموویچ ۵ ،لیگ برتر ۲ ،لیگ قهرمانان
اروپا ۵ ،جام حذفی ۳ ،جام اتحادیه ۲ ،عنوان قهرمانی در اروپا و یک جام جهانی
باشگاه ها را به دست آورد .پس از مسدود شدن دارایی مالک رومن آبراموویچ توسط
دولت بریتانیا ،فروش باشگاه چلسی در هالهای از ابهام قرار گرفت .آبراموویچ ابتدا
سعی کرد مدیریت را به متولیان باشگاه بسپارد تا اینکه مجبور به فروش این باشگاه
شد .چرا که در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود و این به معنای ضرر مالی و عدم
فعالیت باشگاه چلسی بود.
بریتانیا آبراموویچ را متهم کرد که با والدیمیر پوتین مرتبط است که در حمله به
اوکراین نقش داشته است .این در حالی است که آبراموویچ پیوسته هرگونه ارتباط
با رئیس جمهور روسیه را رد کرده است.

رابرت لواندوفسکی ،ستاره لهستانی بایرن مونیخ مدعی شد دیدار برابر ولفسبورگ ،آخرین بازی او برای این باشگاه
بوده است.
به گزارش ورزش سه ،بایرن مونیخ که چند هفته پیش قهرمانی خود در بوندسلیگا را قطعی ساخته بود،
امروز و در آخرین مسابقه فصل با نتیجه  2-2برابر ولفسبورگ در دیداری تشریفاتی متوقف شد .رابرت
لواندوفسکی ،ستاره لهستانی بایرن مونیخ در اواخر نیمه اول و روی ارسال توماس مولر موفق شد با
ضربه سر دروازه حریف را باز کند ،اما این گلزنی نیز برای کسب پیروزی بایرن مونیخ در آخرین مسابقه
فصل کافی نبود.
اما رابرت لواندوفسکی در پایان این دیدار اخبار مربوط به جدایی از بایرن مونیخ را تایید کرد .حسن صالح
حمیدزیچ ،مدیر ورزشی باشگاه پیش از شروع بازی فاش کرد این ستاره لهستانی درخواست جدایی داده و خود
رابرت لواندوفسکی در پایان این خبر را تایید کرد .همچنین این مهاجم  34ساله در پایان این بازی با هواداران بایرن مونیخ
وداع کرد و به نظر جدایی او دیگر قطعی شده است.
رابرت لواندوفسکی در پایان دیدار مقابل ولفسبورگ گفت“ :احتمال زیادی دارد که این دیدار ،آخرین بازی من با لباس بایرن مونیخ باشد.
البته نمیتوانم این موضوع را بهطور  100درصد تایید کنم ،اما ممکن است این آخرین بازی من باشد .من و باشگاه میخواهیم بهترین راه حل را
پیدا کنیم.
می توانم تایید کنم که با حسن صالح حمیدزیچ صحبت کرده و به او اطالع دادم که تصمیمم گرفته شده و قراردادم را با بایرن مونیخ تمدید نمی
کنم .هر دو طرف باید به آینده فکر کنند و ما بهترین راه حل را برای هر دو طرف پیدا کنیم”.
همچنین رابرت لواندوفسکی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت“ :از تمام همتیمیها و سرمربی باشگاه برای کل تالش این
گروه در فصل جاری تشکر فراوان دارم .همچنین از همه طرفداران ،خانواده و دوستانم برای حمایتشان ممنون هستم”.
رابرت لواندوفسکی امروز موفق به زدن گل  35خود در این فصل شده و دوباره جایزه بهترین گلزن فصل بوندسلیگا را از آن خود کرد.
بدینترتیب به نظر میرسد بهزودی خبر انتقال او به بارسلونا رسمی خواهد شد و از ابتدای فصل شاهد حضور رابرت لواندوفسکی در اللیگا و
ترکیب بلوگرانا خواهیم بود.

تنیسور صرب و مرد شماره یک جهان در  ۳۴سالگی به
رکورد هزار پیروزی در دنیای تنیس رسید.
به گزارش ایسنا ،جوکوویچ تنیسور شماره یک
جهان در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس
حرفهای( )ATPدر رم ،کسپر رود از نروژ را
شکست داد و به رکورد یک هزار پیروزی رسید.
این دیدار با نتیجههای  ۶بر  ۴و  ۶بر  ۳به نفع
جوکوویچ به پایان رسید .به این ترتیب رود در
جایگاه پنجم این رقابتها قرار گرفت .در دیدار نهایی
جوکوویچ با استفانوس سیتسیپاس یونانی بازی خواهد کرد.
جوکوویچ هزارمین برد دوران حرفهای خود را در حالی به دست آورد که تنها ۲۰۳
باخت داشته است .این تنیسور پنجمین تنیسور تاریخ شد که مرز  ۱۰۰۰برد را
شکست .در صدر بیشترین برد متعلق به جیمی کانرز آمریکایی است که ۱۲۷۴
برد دارد و پس از آن روجر فدرر سوییسی با  ۱۲۵۱برد در رده دوم است ،ایوان
لندل از چک با  ۱۰۶۸برد سوم است و رافائل نادال با  ۱۰۵۰برد جلوتر از نواک
جوکوویچ قرار دارند .جوکوویچ  ۳۴سال سن دارد و  ۲۰قهرمانی در گرند اسلمها را
به نام خود به ثبت رسانده است .او  ۹بار قهرمان اوپن استرالیا ۶ ،بار ویمبلدون،
سه بار اوپن آمریکا و دو بار روالن گاروس شده است .در مجموع ،این ورزشکار
 ۸۶تورنمنت  ATPرا به دست آورده است .همچنین جوکوویچ دارنده مدال برنز
بازیهای المپیک  ۲۰۰۸در بخش انفرادی است .رقیب او کسپر رود  ۲۳ساله در
رده دهم رنکینگ جهانی قرار دارد.

