منهای فوتبال
احتمال کاهش دوباره
تماشاگرانتنیس

میزان :با توجه به هشدارهای مقامات فرانسوی
این احتمال وجود دارد تعداد تماشــاگران در
مســابقات روالنگاروس کاهش یابد .به دلیل
افزایش شــمار مبتالیان به ویروس کرونا در
فرانسه مقامات برگزاری مسابقات روالن گاروس
اعالم کردند تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه
باز هم کاهش خواهد یافت .در حالی که مقامات
برگزاری مسابقات پیش از این اعالم کرده بودند
بیش از  ۱۱هزار نفر اجازه خواهند داشــت در
ورزشگاه حضور پیدا کنند اما چند روز پیش به
دلیل بستری شدن تعداد زیادی از شهروندان
فرانسه ،این تعداد به  ۵هزار نفر کاهش یافت.

تحقیقاتپلیسجامائیکا
از جشن تولد «بولت»

فارس :پلیس جامائیــکا اعالم کرد تحقیقات
از جشن تولد «اوسینبولت» تا دو هفته آینده
ادامه خواهد داشت .پلیس جامائیکا میگوید
تحقیقات درمــورد اینکه آیا در جشــن تولد
34سالگی بولت پروتکلهای بهداشتی شکسته
شــده ،احتماالً دو هفته بیشــتر طول خواهد
کشید .در این میهمانی که ماه گذشته برگزار
شد ،چهرههای مشهور فوتبال ازجمله رحیم
استرلینگ و لئون بایلی حضور داشتند .چند
روز پس از این میهمانــی بولت دارنده ۸مدال
طالی المپیک و 11عنوان قهرمانی در مسابقات
جهانی به کرونا مبتال شــد .مقامات جامائیکا
اعالم کردند پس از انتشار ویدئوهایی از میهمانی
بولت ،با توجــه به عدم رعایــت پروتکلهای
بهداشتی و عدم استفاده از ماسک ،تحقیقات
درخصوص شکستن قوانین قرنطینه ادامه دارد.

دومین دوره مسابقه مینیگلف
با حضور رسانهها

مهر :مسابقه مینیگلف جام رسانه در باشگاه
انقالب تهران برگزار شد .دومین دوره مسابقات
مینی گلفجام رسانه با حضور اصحاب رسانه،
مسئوالن فدراسیون گلف ،مهین فرهادیزاد،
معاون امــور بانــوان وزارت ورزش و جوانان،
خسروی ،مدیرکل امور مشترک فدراسیونها،
سردار قاســمی ،مشــاور وزیر ورزش در امور
ایثارگــران ،امیرصدیقی ،رئیس فدراســیون
ووشو در سایت مینیگلف باشگاه انقالب برگزار
شد.

پاداش یک میلیارد و 400میلیونی به دیاباته برای صعود استقالل

پاداش ۵۰۰میلیونی برای استقاللیها بعد از برد االهلی

همشهری آنالین :با توجه به صعود اســتقالل به مرحله بعد یکی از بندهای قرارداد «شیخدیاباته» فعال شده است .استقالل
موفق شد با شکست االهلی عربستان راهی دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا شود .اتفاقی که باعث شد مدیران این باشگاه پاداش
 ۵۰۰میلیونی را در بین اعضای این تیم تقسیم کنند .اســتقالل با صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا مبلغ  ۱۰۰هزار دالر
پاداش خواهد گرفت که البته تنها روی نیمی از این رقم میتواند حســاب کند .با توجه به یکی از بندهای قرارداد شیخ دیاباته،
مهاجم مالیایی استقالل با صعود این تیم به مرحله حذفی آپشن  ۵۰هزار دالریاش فعال شده است و حاال استقالل باید به جز
بدهیهای گذشته خود به این بازیکن ۵۰،هزار دالر دیگر هم به عنوان پاداش به دیاباته پرداخت کند .رقمی معادل یک میلیارد
و چهارصد میلیون تومان.

خبر آنالین :مسئوالن باشگاه استقالل اعالم کردند رقمی معادل  ۵۰۰میلیون تومان به اعضای این تیم به خاطر پیروزی مقابل
االهلی به عنوان پاداش پرداخت خواهند کرد .احمد ســعادتمند اعالم کرد :با توجه به مصوبه هیئت مدیره باشــگاه استقالل
بابت پیروزی قاطعانه آبیپوشــان مقابل االهلی عربســتان و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا از سوی هیئت مدیره،
مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان پاداش برای اعضای تیم فوتبال اســتقالل پیشبینی و به حسابشان منظور خواهد شد تا آبیپوشان
با روحیهای مضاعف در ادامه مسابقات حضور داشــته باشند .تیم فوتبال اســتقالل بعد از پیروزی ارزشمند سه برصفر مقابل
االهلی عربســتان به عنوان تیم دوم گروه به دوربعدی صعود کرد و روز شــنبه در مرحله حذفی به مصاف پاختاکور ازبکستان
خواهد رفت.
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اتفاق جالب در لیگ برتر

خبرورزشی :میانگین ســنی مربیان در فصل جدید
کمتر از ۴۵سال اســت؛ این نشــان میدهد فوتبال
باشگاهی ایران به یکباره راه جوانگرایی را پیش گرفته
است در حالی که این مسیر باید در فصول گذشته و به
مرور زمان طی میشد .از ۱۶مربی که هدایت تیمهای
لیگ برتری را برعهده گرفتهاند ۶مربی فصل آینده اولین
حضور در لیگ برتر را به عنوان سرمربی تجربه خواهند
کرد و بعضی از آنها فاقد مدرک مربیگری هســتند
و شاید به همین بهانه شــانس حضور روی نیمکت را
پیدا نکنند .براساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا
کادر فنی همه تیمهای لیگ برتری باید دارای مدرک
 Aباشند .اما نکته جالب دیگر حضور مربیان استقاللی
در لیگ برتر پررنگترازمربیان پرسپولیســی اســت.
مجید نامجومطلق ،جواد نکونام ،علیرضا منصوریان،
مهدی رحمتی ،محمود فکری و امیر قلعهنویی مربیان

افشاگری درباره مذاکره با استراماچونی و الکس نوری

بازی سعادتمند با نامها

یکی از انتقادهای همیشــگی هواداران استقالل
به مدیریت آن باشگاه این است که چرا به صورت
شفاف مسائل را بازگو نمیکنند؟ بعد از یک ماه
بازی با نام «اســتراماچونی» این باشــگاه رسماً
اعالم کرد امکان همکاری با این مربی وجود ندارد.

درحالیکه استقالل تالش میکرد این موضوع را
به قانون منع خارجیها ربط دهد ،استراماچونی
فاش کرد اص ً
ال به او پیشــنهادی برای همکاری
نداده بودند .مربی ایتالیایی حتی مدیران استقالل
را متهم بــه دروغگویی کرد .در ادامــه نوبت به

 شروع طوفانی پورعلیگنجی
در چین

مهر :مدافع ایرانی باشگاه شنزن چین توانست
برای تیمــش گلزنی کند .در هفته ســیزدهم
رقابتهای سوپرلیگ چین ،تیم فوتبال شنزن که
مرتضی پورعلی گنجی را در ترکیب خود دارد،
موفق شد با نتیجه  1-3دالیان را شکست داد .در
این مسابقه پورعلی گنجی در دقیقه 25نخستین
گل تیمش را به ثمر رساند تا نقشی کلیدی در
رقم خوردن این برد داشته باشد.

میانگینسنیمربیان
کمتر از۴۵سال است

اســتقاللی لیگ برتردر فصل جدید بهشمار میروند.
تنها مربی از خانواده پرسپولیس نیز یحییگلمحمدی
است .به نظر میرســد تیمهای لیگ برتری از انحصار
برخی مربیان خارج شــدهاند و این اتفاق خوبی است.
در گذشــته و در پایان فصل تنها جــای مربیان با هم
عوض میشــد اما این فصل همانطور که اشاره شد
۶مربی جدید به لیگ برتر ورود کردهاند .البته ممکن
اســت برخی از مربیان جوان در بدو ورود به لیگ برتر
و حتی لیگ یک نتایج خوبی نگیرند ،اما بدون شــک
تدوام اعتماد به مربیان جوان شرایط فوتبال باشگاهی
را متحول خواهد کرد .مربیای که ناکام میشود با هر
اسمی باید جای خود را به مربی جدید بدهد و این یک
اصل در فوتبال حرفهای است؛ حال میخواهد آن مربی
باتجربه باشد یا ناکام.
شرایط سنی مربیان لیگ برتر در فصل :۹۹-۴۰۰

مستطیل سبز

جانشین غفوری مقابل پاختاکور
کیست؟

 -۱پرسپولیس :گلمحمدی ۴۹سال  -۲استقالل:
مجیدنامجومطلق ۵۴ســال  -۳فوالد :جوادنکونام
۴۰ســال  -۴تراکتور :علیرضا منصوریان ۴۸ســال
 -۵سپاهان :محرم نویدکیا  ۳۷سال  -۶شهرخودرو:
مهدی رحمتی ۳۹ســال  -۷صنعت نفت :سیروس
پورموســوی ۴۹ســال  -۸نفت مسجدسلیمان:
مجتبی حسینی ۴۶سال  -۹نساجی :محمود فکری

۵۱ســال  -۱۰گلگهر :امیرقلعهنویی ۵۶ســال -۱۱
ماشینسازی :وحید بیاتلو ۳۲سال  -۱۲ذوبآهن:
رحمان رضایی ۴۵ســال  -۱۳پیکان :عبداله ویسی
۴۹سال  -۱۴سایپا :ابراهیم صادقی ۴۱سال  -۱۵مس
رفسنجان :محمد ربیعی ۳۹سال  -۱۶آلومینیوم
اراک :رسول خطیبی ۴۱سال .مجموع سن مربیان:
 ۷۱۶سال و میانگین سن مربیان.۷۵/۴۴ :

پیشکسوتان استقالل رسید که احمدسعادتمند
را متهم به آن کردند با افکار عمومی بازی کرده،
در حالی که میدانست اســتراماچونی به تهران
نخواهد آمد .ظاهرا ً باشگاه اســتقالل سه هفته
پیش ،نیمکت خود را بــه «آلکسنوری» مربی
ایرانی-آلمانی پیشنهاد داده است .این مربی هم
بعد از دریافت پیشنهاد استقالل ،چراغ سبز نشان
داد و حتی به انتخاب دســتیارانش پرداخت .او

ابتدا به سراغ فریدون زندی رفت و از او خواست
همراهیاش کند ولی مربی ایرانی دینامودرسدن
اعالم کرد ترجیحش این است در فوتبال آلمان
بماند .نوری کار حضور یک دستیار آلمانی را که
همیشــه کنارش حضور دارد در استقالل قطعی
کرد .در روزهای اخیر هم شایعات زیادی درباره
توافق نهایی اســتقالل با این نوری منتشر شده
است.

تسنیم :اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقالل
به جمعبنــدی نهایی برای انتخاب جانشــین
کاپیتان مصدوم این تیم در دیدار مقابل پاختاکور
ازبکستان رســیدهاند .وریا غفوری کاپیتان تیم
فوتبال استقالل پیش از دیدار با االهلی عربستان
مصدومیت داشــت اما خودش را بــه این بازی
رســاند .غفوری در اواخر نیمه نخست دیدار با
االهلی ،دچار مصدومیت گرفتگی عضله شد و
جای خود را به محمد دانشگر داد .اگر چه هنوز به
صورت رسمی تکلیف وضعیت غفوری برای دیدار
مقابل پاختاکور درمرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا مشخص نشده ،اما خبر میرسد
که احتمال رسیدن کاپیتان استقالل به این دیدار
کم است .بر این اساس کادر فنی استقالل قصد
دارد از محمددانشــگر به جای غفوری در بازی
حساس مقابل پاختاکور استفاده کند .دانشگر
در طول فصل گذشته چندین بار در این پست
بازی کرد و گزینه مناسبی اســت .او در دیدار
با االهلی نیز یک نیمه در پســت دفاع راست به
میدان رفت.

