یادداشت
چه بر سر نقل و انتقاالت سرخابیها
آمده است؟

از رقابت بر سر نکونام و
انصاریفرد تا مرادمند و بقیه!

دنیای ورزش تورنتو :با پیروزی الشرطه مقابل االهلی کار استقالل برای صعود سخت شد ،اما این باشگاه هنوز شانس خوبی
برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا دارد .باتوجه به انصراف الوحده امارات ،اســتقالل ،االهلی و الشرطه سه تیم
گروه  Aرقابتهای لیگ قهرمانان هستند و دو تیم از میان این سه تیم راهی مرحله حذفی رقابتها میشود .الشرطه با پیروزی
عربستان شــش امتیازی در بازی اخیر دو تیم ،چهار امتیازی شد .استقالل نیز با یک بازی کمتر نسبت به دو تیم
مقابل االهلی
ِ
دیگر یکامتیازی اســت و در انتهای جدول قرار گرفته است .استقالل در صورت تساوی یا شکســت در دو بازی آینده از لیگ
قهرمانان آسیا حذف خواهد شد و درصورت شکست مقابل الشرطه ،بدون توجه به نتیجه بازی با االهلی ،نیز باید با این رقابتها
وداع کند.

تسنیم :پاتریس کارتیرون سرمربی فرانسوی تیم فوتبال التعاون عربستان وارد دوحه شد و در صورت منفی بودن تست کرونا
میتواند در دیدار مقابل پرسپولیس روی نیمکت تیمش بنشیند .تیم فوتبال التعاون عربستان که با یک سرمربی موقت (ابراهیم
العسیری) پا به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۰در دوحه گذاشته بود ،با سرمربی جدید فرانسوی به توافق رسید و این مربی
وارد دوحه شد .پاتریس کارتیرون سرمربی فرانسویتبار و جدید التعاون است که ســاعت  18 :05روز پنجشنبه وارد فرودگاه
بینالمللی حمد شد .در صورتی که پاسخ تست کرونای این مربی تا پیش از دیدار مقابل پرسپولیس منفی باشد ،او میتواند روی
نیمکت تیمش بنشیند .مربی جدید التعاون تا زمان آمدن پاسخ تست کرونا باید در اتاق شخصی هتل محل اقامت تیمش قرنطینه
باشد و پس از آن مشکلی برای همراهی التعاون ندارد.

4

شنبه  29شهریور 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6337
 19سپتامبر  1 | 2020صفر 1442

naslefardanews
naslfarda

ورزش

مستطیل سبز

Sport



شفافیت الکساندر نوری ،گزینه محبوب ورزشیهای جنجالی در فوتبال ایران

پیشنهادهاییداشتمولیمناسبنبودند

ورزش ســه :الکســاندر نوری در یک
مصاحبه با رســانهای آلمانــی میگوید
پیشنهادهایی داشــته ولی به دلیل اینکه
آنها را مناسب ارزیابی نکرده پاسخی نداده
است .الکساندر نوری که در روزهای اخیر
به بهانه شایعاتی درباره احتمال انتقالش به
باشگاه استقالل به عنوان سرمربی این تیم
مطرح شده به بهانه دیدار دو تیم سابقش
در فوتبال آلمان ،هرتابرلین و وردربرمن
در مصاحبهای با یک رسانه آلمانی شرکت
کرد .پاســخهای او به بعضی ســوالهای
مصاحبهگر و اشارهاش به مناسب نبودن
بعضی از پیشنهادهای کاری که داشته با
توجه به شایعات اخیر جالب توجه است.
آخرین باری که الکس نوری روی نیمکت
هرتابرلین در مقابل تیم سابقش وردربرمن
قرار گرفت ناگهان دنیا زیر و رو شد .بعد از

تساوی  ۲-۲دو تیم ،بازی فوتبال به دلیل
اپیدمی کرونا مدتی قابل توجه تعطیل شد.
بعد از شروع مجدد فوتبال نوری خود را نه
به عنوان دستیار کلینزمان بلکه سرمربی
موقت هرتا دید که البته بعد از چهار بازی
کنار گذاشته شــد .امروز شنبه در شروع
فصل جدید بوندس لیــگا ،هرتا برلین و
وردربرمن دوباره به مصــاف هم خواهند
رفت.
الکس نوری کدام تیم را بیشتر
تیم خود میداند :وردربرمن یا
هرتا؟
من زمانی که فوتبالیســت بودم بازیکن
وردربرمن بودم و مربیگری را هم از این تیم
شروع کردم .برای همین احساس وابستگی
بیشتری به وردر دارم.
شما در سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷در ۴۰

بازی روی نیمکت وردربرمن
نشستید ،سپس چهار ماه را
در اینگولاشتات ســپری کردید و
چهار ماه هم در هرتا بودید .نظرتان
درباره این دوره مربیگری چیست؟
همکاری من با یورگــن کلینزمان خیلی
حرفهای و موفق بود .ما زمانی تیم را تحویل
گرفتیم که در خطر ســقوط بــود .من و
یورگن موفق شدیم هرتا را از خطر سقوط
نجات بدهیم .در نهایت اول یورگن و بعد
من تیم را در حالی تحویــل دادیم که در
رتبه شانزدهم قرار گرفته بود و شش امتیاز
باالتر از منطقه خطر سقوط بود.
هنوز با یورگن کلینزمان در
تماسی؟
بله هنوز در تماسم .این رابطه برایم باارزش
اســت .ولی نه تماس حرفــهای .رابطه ما

سرمربی تیم والیبال بانوان ذوبآهن:

لیگ والیبال بانوان با توجه به وضعیت کرونا برنامهریزی شده است
مهر :ســرمربی تیم والیبال بانوان ذوبآهن گفت:
مسابقات با توجه به روند کرونا برنامهریزی میشود
و اگر شرایط خوب پیش رود ،مرحله پلیآف انجام
خواهد شد .مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر
والیبال بانوان پنجم مهرماه برگزار میشــود .تیم
والیبال ذوبآهن از شهریورماه تمرینات خود را برای

حضور در مسابقات آغاز کرده است.
فریبا صادقــی درباره وضعیت تیــم والیبال بانوان
ذوبآهــن گفت :همانند ســالهای گذشــته در
رقابتهای لیگ برتر حضور داریم به همین منظور
تمرینات خود را از شهریورماه آغاز کردهایم .مراسم
قرعهکشــی پنجم مهرماه برگزار میشود و در روز

بیشتر دوستانه است.
حاضری یک بار دیگر به عنوان
دستیار کلینزمان کار کنی؟
دســتکم این احتمــال را رد نمیکنم.
ولی این بسته به پروژهای دارد که مطرح
میشــود .به هر حال من ترجیح میدهم
مسیر مربیگری را تنهایی طی کنم.
پیشنهادی هم داشتهای؟
بله بــا چند مــورد صحبتهایی
داشــتهام ولی هیچکدام مناسب نبودند.
تجربه هرتا نشان داد که در این حوزه کاری

مراســم ،تعداد تیمهای شــرکت کننده مشخص
خواهند شد .سرمربی تیم والیبال ذوبآهن با اشاره
به ویروس کرونا ادامه داد :با توجه به اینکه مسابقات
مردان در حال برگزاری است ،رقابت بانوان هم نباید
مشکل خاصی داشته باشد و رقابتها طبق برنامه
انجام خواهد شــد .ظاهرا ً در بخش مردان ،تیمها
مرتب تست کرونا میدهند .امیدوارم این روند در
بخش بانوان نیز صورت گیــرد .با توجه به هزینه بر
بودن تست کرونا ،امیدوارم اسپانسرها آن را انجام

فرصتهــای جدید ممکن اســت خیلی
سریع پیش بیاید.
این روزها چه کار میکنی؟
من همیشــه به تمرین کردن در
باشگاه دیگر عالقه داشــتم چون به من
امکان میدهد با همکاران دیگرم در ارتباط
باشم و تبادل اطالعات کنم .ولی در حال
حاضر به دلیل وضعیت کرونا این کار واقعاً
سخت اســت .این روزها کلی فوتبال نگاه
میکنم و تلفنی بــا مربیان دیگر صحبت
و سعی میکنم به این ترتیب یاد بگیرم.

دهند .صادقی اظهار داشــت :در نخستین جلسه
هماندیشی لیگ برتر تصمیم بر این شد تا مسابقات
با توجه به روند کرونا برنامهریزی شود .اگر شرایط
خوب پیش رفــت ،مرحله پلــیآف برگزار خواهد
شد ،اما کرونا قابل پیشبینی نیست به همین دلیل
برنامهها طبق روند بیماری و بهبودی آن مشخص
میشود.ســرمربی تیم والیبال ذوبآهن اصفهان
درباره هدف تیمش گفت :ســعی بر این بود تا تیم
خوبی بسته شود.

عکس  :فارس

در فصل نقل و انتقاالت دو باشــگاه استقالل و
پرسپولیس رقابت زیادی بر ســر جذب نفرات
مورد نظر خود دارند و هر سال در فصل تابستان
حواشی زیادی درباره این موضوع به جود میآید
و ستارگان لیگ برتری با اســتفاده از رقابت این
دو باشــگاه در جذب آنها حســابی بازارگرمی
میکنند و قیمتشان را باال میبرند .با وجود آنکه
رقابت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس همواره
بخش ثابت نقل و انتقاالت لیــگ برتر بوده ،این
روزها یک موضوع مهم به چشــم آمده و آن هم
ســطح کیفی بازیکنان مورد رقابت بین دو تیم
در قیاس با سالهای گذشته است .به طور مثال
روزگاری سرخابیها بر ســر نفراتی چون جواد
نکونام ،سیدجالل حســینی ،کریم انصاریفرد،
ســیدمهدی رحمتی ،علیرضا بیرانوند و وحید
امیری باهم رقابت میکردند ولی حاال رقابتشان
بر سر نفراتی است که اغلب حتی سابقه ملی هم
ندارند و هرگز در حد و اندازههای بازی در این دو
تیم نیستند.
این موضوع که به وضوح نشانگر افت سطح کیفی
لیگ برتر ایران است ،ریشه در مسائل زیادی دارد
اما نقش دو اتفاق بسیار پررنگتر از عوامل دیگر
به نظر میرسد؛ دلیل اول عالقه شدید بازیکنان
ایرانی به حضــور در لیگهای اروپایی اســت و
آنها حضور در لیگهای درجه دو اروپایی را به
بازی در ایران و دو تیم پرطرفدار پایتخت ترجیح
میدهند و برای این اتفاق هم دالیل زیادی وجود
دارد .دالیلی مانند کاهش ارزش پول ایران نسبت
به کشورهای اروپایی ،زندگی حرفهای و پیشرفت
فنی و همچنین حضور در تیم ملی که باعث شده
فوتبالیســتهای ایرانی عالقه شدیدی به بازی
در اروپا نشان دهند و عم ً
ال دست سرخابیهای
پایتخت به آنها نرسد .بازیکنانی چون علیرضا
جهانبخش ،علی قلیزاده ،مهرداد محمدی ،میالد
محمدی و مرتضی پورعلیگنجی در این دسته
قرار میگیرند که بدون بازی در دو تیم پرطرفدار
پایتخت راهی تیمهای خارجی شــدند و به نظر
میرسد فع ً
ال هم قصد بازگشت به وطن را ندارند.
دلیل دیگر اما به چرخه کند بازیکنسازی در لیگ
برتر برمیگردد که وقتی یک بازیکن از سطح اول
کنار میرود چند سالی طول میکشد تا دوباره
ستارهای در حد و اندازه او ساخته شود و همین
موضوع در طول ســالهای طوالنی باعث افت
کیفیت فنی لیگ برتر شده است.

استقالل در چه صورت راهی مرحله حذفی خواهد شد؟

سرمربی رقیب پرسپولیس به قطر رسید

اتوبوس المپیک لندن
به حراج گذاشته شد

ایلنا :اتوبوس مورد استفاده در مراسم اختتامیه
المپیک لندن به حراج گذاشته شد .اتوبوسی که
در مراســم اختتامیه بازیهای المپیک ۲۰۱۲
لندن مورد استفاده قرار گرفت ،اکنون به حراج
گذاشــته شــده اســت .قیمت این اتوبوس در
حراجی  ۲۰۰۰پوند اعالم شده است .البته گفته
میشود هر کسی این اتوبوس را خریداری کند
باید کارهای زیادی برای حرکت کردن آن انجام
دهد چون موتورهای الکتریکی نصب شده بر روی
این اتوبوس برداشته شده و اتوبوس سقف ندارد.
البته سیستم ترمز و فرمان سالم است.

صعود  ۳پلهای تیم ملی فوتبال
ایران در ردهبندی جهانی

ایسنا :با اعالم فدراســیون جهانی فوتبال ،تیم
ملی فوتبال ایران در ردهبندی اخیر فیفا با ســه
پله صعود در رده ســیام جهان و دوم آسیا قرار
گرفت .تازهترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال
جهان پنجشنبه از ســوی فیفا اعالم شد که در
این ردهبندی تیمهای بلژیک ،فرانســه ،برزیل،
انگلستان و پرتغال در رده اول تا پنجم هستند.
پرتغال به واســطه کســب دو پیروزی در لیگ
ملتهای اروپا دو رده صعود کرده و موفق شده
است در جایگاه پنجم قرار بگیرد .تیم ملی فوتبال
ایران هم باوجود اینکه در ماههای گذشته مثل
اکثر کشورهای دیگر آســیایی دیدار تدارکاتی
نداشته اما در ردهبندی کلی فیفا سه پله صعود
کرده و با  ۱۴۸۹امتیاز در رده سیام قرار گرفته
اســت .ایران بعد از ژاپن همچنــان در رده دوم
آسیا جای دارد .در ردهبندی ماه سپتامبر ژاپن با
 ۱۵۰۰امتیاز در رده بیست و هشتم قرار گرفته
است.

