دوچرخه سواری
مدیر تیمهای ملی دوچرخه سواری:

امتیاز تمامی رقابتها در
فدراسیون جهانی ثبت شده است

ایرنا :مهدی محمدنبی به صورت شــفاهی ،قطع همکاری فدراســیون فوتبال با
دراگان اسکوچیچ را اعالم کرد .مهدی محمد نبی نایبرییس فدراسیون فوتبال به
صورت شفاهی به اسکوچیچ اعالم کرد که دیگر به او نیاز ندارند .این درحالی است
که فدراسیون فوتبال هنوزهم تغییرسرمربی تیم ملی را تکذیب میکند وواقعیت را
به مردم واهالی فوتبال نمیگوید .فدراسیون فوتبال با ریاست مهدی تاج ،کارلوس
کیروش را به عنوان جایگزین اسکوچیچ درنظر گرفته و قراراست مربی جدید تا آخر
به هفته به تهران آمده و قرارداد خود را با فدراسیون نهایی کند.

ایسنا :باشگاه چلسی در اقدامی عجیب ،توماس توخل سرمربی آلمانی خود را اخراج کرد
تا او بعد از دومنیکو تدسکو ،دومین قربانی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نام بگیرد .این
سرمربی  ۴۹ساله در سال  ۲۰۲۱جایگزین فرانک لمپارد شد و توانست چلسی را از بحران
نجات دهد .او در این مدت یکصد مرتبه روی نیمکت آبیهای لندن نشست و  ۶۰پیروزی،
 ۲۴تساوی و  ۱۶باخت عایدش شد .او با چلسی فاتح لیگ قهرمانان اروپای  ۲۰۲۱شد
و سپس در سوپرکاپ اروپا و جام باشــگاههای جهان نیز به عنوان نخست دست یافت.
سه نایب قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس هم برای توخل بر جای ماند.

فارس :فدراسیون فوتبال روسیه از بازی دوستانه با ایران خبر داد .فدراسیون فوتبال روسیه
اعالم کرد در ماه نوامبر (آبان ماه) در دیداری دوســتانه به مصاف تیم ملی ایران میرود.
همچنین فدراسیون روسیه اعالم کرد قبل از دیدار با ایران در تاریخ  2مهر به مصاف تیم
ملی قرقیزستان میرود .فدراسیون فوتبال روسیه نیز در حال مذاکره برای سومین بازی
دوستانه در پاییز است .دیدار مقابل تیم قرقیزستان اولین بازی برای تیم ملی روسیه بعد
از نوامبر  2021خواهد بود .کارلوس کی روش قرار است جمعه به تهران بیاید تا هدایت
تیم ملی کشورمان را به جای دراگان اسکوچیچ بگیرد و در جام جهانی  2022رقابت کند.
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هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر پیگیری شد:

کمگلتر،ترسوتر

عکس  :ایرنا

مدیرتیمهای ملی دوچرخه ســواری گزارشــی
ازآخرین وضعیت رقابتهای این رشته ارائه داد.
محمود وفایی مدیر تیمهای ملی دوچرخه سواری
کشورمان در مورد برنامههای اجرا شده از ابتدای
سال جاری در این رشته گفت :در  ۶ماهه اول سال
 ۱۴۰۱رکابزنان در  ۶رویــداد بین المللی حاضر
شدند .دو مسابقه قهرمانی آسیا در تاجیکستان و
هندوستان و رقابتهای قزاقستان ،کاپ آسیایی
تایلند ،کشورهای اســامی ترکیه و دو تورنمنت
بین المللی در ترکیه از جملــه رویدادهایی بوده
که ورزشکاران این فدراسیون در آن حاضر بودند.
وی ادامــه داد :در کنار حضــور در میادین بین
المللی ،برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی هم
برنامه ریزی شده بود که همگی آنها طبق برنامه
و تقویم فدراسیون اجرا شده است .حاصل تالش
ورزشکاران ایران در این رویدادها کسب  ۹مدال
طال ۸ ،نقره و  ۶برنز بوده است.
مدیر تیمهای ملی دوچرخه ســواری کشورمان
بیان داشــت :برگزاری اردوهــای تدارکاتی تیم
ملی یکی از برنامههای اجرا شــده ما در این  ۶ماه
بود .تالش شــد تا رقابتهای لیگ در دستههای
مختلف و مسابقات قهرمانی کشور به موقع برگزار
شود که از این بین ،آخرین مسابقه پیست مردان
در ایــن دو روز در تهران برگزار شــده و تنها یک
مرحله از مســابقات پیســت و جاده زنان باقی
میماند .وی تصریح کرد :تمام نتایج رکابزنان در
این رویدادها ثبت شــده و به فدراسیون جهانی
دوچرخه سواری ( )UCIمنعکس گردیده و تمام
امتیازات در رنکینگ جهانی ورزشــکاران ثبت و
اعمال شده است .وفایی در مورد دیگر برنامههای
فدراسیون تا پایان ســال هم گفت :تا پایان سال
جاری رکابزنان در مسابقات بین المللی مختلف
دیگری هم شــرکت خواهند کرد .از جمله اینکه
رکابزنان قرار است در مهرماه سال جاری و بعد از
چند سال وقفه در تور بین المللی ایران  -آذربایجان
حاضر شوند که حضور در این رویداد امتیاز خوبی
برای ما دارد .همین طور شرکت در تورهای روسیه
و ترکیه هم برنامه ریزی شده اســت .وی اظهار
داشــت :امیدواریم رکابزنان مــا بتوانند در دیگر
مسابقات پیش رو هم خوش بدرخشند و در نهایت
تقویم اجرایی ســال جاری را با موفقیت به اتمام
برســانیم .مدیر تیمهای ملی تاکید کرد :تمامی
برنامه ریزیهای صورت گرفته شده در امسال و
سال آینده با هدف آماده ســازی برای حضور در
مسابقات بین المللی سال آتی است.

پیشنهاد خندهدار فدراسیون به سرمربی تیم ملی

شوک به فوتبال؛ «توماس توخل» برکنار شد

رونمایی از آخرین رقیب تدارکاتی ایران قبل از جام جهانی

شادی بخشی  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

هفته پنجم رقابتهای لیگ برتــر از روز
دوشنبه تا سه شنبه پیگیری شد که مطابق
با هفتههای گذشــته شــاهد دیدارهایی
تدافعی و پر اشــتباه بودیم .به این ترتیب
جدول در هفته پنجم هم با کلی ابهان بسته
شــد تا  4تیم  8امتیازی 2 ،تیم  9امتیازی
و یک تیم  11امتیازی باالی جدول داشته
باشــیم .این در حالی است که ورود مجدد
«تاج» به فوتبال و مقوله ملی این رشته قطعاً
اتفاقات جالبی را در آینده دور و نزدیک رقم
خواهد زد ،اســکوچیچ و کی روش ابتدای

ماجرا بود.
نساجی مازندران  -مس کرمان؛
تالشهای مطهری جواب داد
اولین دیدار هفته پنجم با پیروزی دو بر صفر
نساجی مقابل مس کرمان به پایان رسید.
شــاگردان مطهری در این دیدار یک بازی
کام ً
ال تهاجمی را از خود به نمایش گذاشتند
و به نظر میرسید کادر فنی نساجی به خوبی
با تفکرات دفاعی تیم مس آشنایی پیدا کرده
بود چرا که در  90دقیقه این دیدار مهاجمان
این تیم مدافعان مس را تحت فشار قرار داده
بودند و ســر انجام موفق شدند  2بار دروازه
حریف خود را باز کنند .نساجی هم اکنون

با شش امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد و
مس کرمان با  4امتیاز رده  13جدول را از آن
خود کرده است.
آلومینیوم اراک -تراکتورسازی
تبریز؛ موتور بردیف روشن شد
دومین دیدار این هفته با شکست دو بر صفر
مهدی رحمتی در مصاف با بردیف به پایان
رسید .این نتیجه در شرایطی رقم خورد که
مربی روس تراکتور در چند بازی گذشــته
خود موفق به کسب پیروزی نشده بود و این
احتمال میرفت که پرشــورها باز هم یک
مربی ناکارآمد را جذب کرده باشــند اما در
نهایت در جدال با آلومینیوم قربان بردیف
ثابت کرد هرچه جلوتر میرود میتواند خطر
ناک تر باشد چرا که در هفته پنجم به مصاف
تیمی رفت که در فاز هجومی زهر دار عمل
میکند و در خط دفاع نیز تمرکز باالیی دارد.
تراکتور با  5امتیاز به رده نهم جدول رسید
و مهدی رحمتی تیم خودش را به جایگاه
پانزدهم رساند.
هوادار-پرسپولیس؛خداحافظ
کلینشیت
در سومین دیدار هفته هوادار تهران با سه
گل مغلوب پرسپولیس تهران شد .شاگردان
ســاکت الهامی اگرچه توپ و میدان را در
اختیار داشــتند و به نظر میرسید حریف
خودشان را متوقف کنند اما در عین ناباوری
به سه گل نتیجه را به حریف واگذار کردند.
ســعید صادقی و لوکادیا برای یحیی گل
محمدی خوش درخشیدند تا این سرمربی با
چاشنی صدر نشینی هفته را به پایان برساند
تنها رخداد تلخ این دیدار برای قرمز پوشان
باز شدن دروازه بیرانوند از روی نقطه پنالتی
بود که نوار کلین شیت های این گلر را قطع
کرد .پرسپولیس با  11امتیاز صدر جدول
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رقابت هارا در اختیــار دارد و هوادار نیز در
جایگاه دوازدهم ایستاده است.
ذوبآهنسپاهان؛نهمیبریمنه
میبرید
جذابترینرقابتهفتهپنجمداربیاصفهان
بود که با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.
سپاهان برای کسب سه امتیاز بازی به مصاف
حریفی رفت که در این فصل فقط موفق به
کسب تساوی شده است و جوانان دوندهای
دارد .شاگردان مورایس در این دیدار بازهم
موقعیت از دست دادند تا سرانجام این بازی
با تساوی به اتمام برسد .سپاهان در جایگاه
چهارم قرار دارد و ذوب آهــن به رده دهم
جدول رسید.
گل گهــر ســیرجان ملوان
بندرانزلــی؛ گل به خودی یار
دوازدهم ژنرال
پنجمین دیــدار هفته با پیــروزی یک بر
صفر گل گهر مقابل ملوان به پایان رسید.
شاگردان امیر قلعه نویی در این رقابت هرچه
حمله میکردند اســیر خط دفاعی ملوان
میشدند و در ســوی مقابل مازیار زارع از
طریق ضد حمالت تیم پر مهره گل گهر را
بارها با فشار رو برو میکرد .خط دفاعی ملوان
اگرچه مقاومت زیادی از خودش نشان داد
اما سرانجام حمالت ژنرال سبب شد مدافع
این تیم بخاطر عدم تمرکز دروازه خودی را
باز کند تا ژنرال ازاین دیدار دست پر بیرون
بیاید .گل گهر هم اکنون در رده دوم جدول
ایستاده اســت و ملوان نیز در قعر جدول
رقابتها به سر میبرد.
صنعتنفتآبادان-نفتمسجد
سلیمان؛ دربی چشم نواز
ششمین دیدار هفته نیز دربی خوزستان بود
که با پیروزی دو بر یک نفت مسجد سلیمان
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به پایان رسید .تیمهای نفتی ایران اگرچه با
شرایط بحرانی بسته شدند و جوانان جویای
نام خودشان را برای این مصاف راهی میدان
کردند اما با ارائه یک بازی هجومی و چشم
نواز نشان دادند پتانسیل دیده شدن را دارند.
نفت مسجد سلیمان با سه امتیاز این هفته
تارده پنجم جدول باال آمد و صنعت نفت در
جایگاه  14ایستاده است.
مسرفسنجان-فوالدخوزستان؛
داستان تساوی ادامه دارد
مس و فــوالد در هفتمین دیــدار هفته به
رقابت با یک دیگر پرداختند که این مصاف با
نتیجه بدون گل به پایان رسید .جواد نکونام
همچنان پایبند به تفکرات دفاعی خودش به
مصاف رقبا میرود و موفق به کسب امتیاز
هم شده است .محمد ربیعی نیز از ابتدای
فصل تاکنون رنگ برد را ندیدهاند و جالب
اینجا است که تمایل به باخت هم ندارند تا
مس رفسنجان پنجمین تساوی خودش را
کسب کند .فوالد در جایگاه سوم قرار دارد و
مس در رده یازدهم ایستاده است.
استقالل  -پیکان؛ هیچ کس
نبرد
آخرین دیدار هفته با تساوی بدون گل پیکان
و استقالل به پایان رسید .ابی پوشان در این
رقابت با تمام قوا به ســمت دروازه حریف
خود حمله میکردند اما دفاع مســتحکم
پیکان اجازه نمیداد توپی از خط دروازه این
تیم عبور کند .مجتبی حسینی در مقابل
استقالل حرفی برای گفتن نداشت و فقط
سعی در استفاده از اشــتباهات بازیکنان
حریف داشت که از استقالل پر مهره چنین
انتظاری کمــی نا به جا بود .اســتقالل در
جایگاه ششم قرار دارد و پیکان نیز در رده
هفتم ایستاده است.

فوتبال

مهاجم پرحاشیه آرژانتینی در یک قدمی

گاالتاسرای؛

رفتن «مائوروایکاردی»
قطعی شد

ورزش سه :همه چیز بــرای عقد قرارداد رسمی
مائوروایــکاردی بازیکــن پــاری ســن ژرمن با
گاالتاسرای آماده است .به نظرمی رسد که دیگر
زمان خروج مائورو ایکاردی از پاریس سن ژرمن فرا
رسیده است .مهاجم آرژانتینی که روزگار نامطلوبی
را درفرانسه سپری کرد ،بیش ازهرزمان دیگری به
ترک این تیم و حضوردر فوتبال ترکیه نزدیک شده
و اکنون همه چیز مهیای انعقاد قرارداد رسمی این
بازیکن و گاالتاسرای است .گاالتاسرای درآستانه
جذب قرضی مائورو ایکاردی  ۲۹ساله از پاری سن
ژرمن قرار دارد .امروز صبح جزئیات پایانی میان دو
تیم حلوفصل میشود و این مهاجم آرژانتینی به
مدت یک فصل به گاالتاسرای قرض داده خواهد
شد .پنجره تابستانی در ترکیه روز  ۸سپتامبر بسته
میشود و خبرنگاران معروف بازار نقل و انتقاالت
از جمله فابریزیو رومانو اعالم کردهاند ایکاردی با
عقد قراردادی قرضی راهی ترکیه میشود .سایت
«فاناتیک» ترکیه خبرداد باشــگاه گاالتاسرای با
مائورو ایکاردی مهاجم پاری سن ژرمن به توافق
رســید واین ســتاره آرژانتینی بــه زودی راهی
استانبول میشــود .ایکاردی بعد ازچندین سال
بازی برای اینتــر و درگیری با مدیریت باشــگاه
درســال  ۲۰۲۰راهی پاریس شــد و در این تیم
ماندگار شد .اما با آمدن مسی به پاری سن ژرمن
ایکاردی به یک نیمکت نشین تبدیل شد به همین
خاطربه دنبال جدایی ازاین تیم فرانسوی بود .نکته
جالــب از پیام واضح ایــکاردی در فضای مجازی
است جایی که اوعکسی ازتتوهای روی بدنش را به
اشتراک گذاشت که چشمان شیر در خالکوبی این
بازیکن ،به صورت ویژهای پر رنگتر شده بود .در
ترکیه ،شیر نماد تیم گاالتاسرای است.

