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تفکر کن کی روش..
نسل فردا /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

ایرنا :پپ گواردیوال ســرمربی تیم فوتبال منچسترســیتی قرار داد خــود را تا  ۲۰۲۵با
این تیم تمدید کرد .پپ گواردیوال ،سرمربی  ۵۱ســاله اسپانیایی در سال  ۲۰۱۶هدایت
منچسترسیتی را برعهده گرفت و غیر از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا موفق به کسب تمام
افتخارات ممکن در این تیم شده است .قرارداد فعلی این سرمربی تا پایان این فصل اعتبار
داشــت .او امروز برای تمدید قرارداد  ۲ساله با منچسترسیتی به توافق رسید که براساس
قرارداد جدید او را تا سال  ۲۰۲۵در منچستر ماندنی میکند .گواردیوال در نوامبر ۲۰۲۰
هم به شکل مشابهی قراردادش را با منچسترسیتی که تا پایان فصل جاری اعتبار دارد را
تمدید کرده بود.

ایسنا :مالکین باشگاه منچستریونایتد این باشگاه را به حراج گذاشتهاند و حاضرند شیاطین
سرخ را به باالترین پیشنهاد بفروشند .خانواده آمریکایی «گلیزر» در سال  ۲۰۰۵باشگاه
منچستریونایتد را با مبلغ  ۷۹۰میلیون پوند خریدند اما در این سالها نتوانستند در دل
هواداران این تیم جایی برای خود باز کنند .در سالهای گذشته هواداران منچستریونایتد
بارها و به شیوههای مختلف اعتراض خود را به شیوه تیمداری این خانواده اعالم کردهاند.
حاال سایت دیلیمیل انگلیس خبر داده است که خانواده گلیزر تصمیم گرفتهاند که این
باشگاه را بفروشند .آنها منتظر باالترین رقم پیشــنهادی میمانند ولی حاضر نیستند
شیاطین سرخ را به قیمتی کمتر از پنج میلیارد پوند واگذار کنند.

خبرآنالین :اسطوره باشگاه منچستر به دلیل رفتار خشونتآمیز پس از بازی با اورتون ۲
جلسه محروم شد .کریستیانو رونالدو ،مهاجم پیشین منچستر یونایتد با تصمیم اتحادیه
فوتبال انگلیس ،دو جلســه از همراهی تیمش محروم شد .دلیل آن اتفاقی بوده که فصل
قبل برای رونالدو رخ داد .این اتفاق برای یک هوادار جوان مبتال به اوتیسم و دیسپراکسی
پس از شکست  ۰-۱منچستریونایتد مقابل اورتون در گودیسون پارک در فصل گذشته رخ
داد .اتحادیه فوتبال انگلیس بیانیهای منتشر کرد که در آن توضیح داد که رونالدو به رفتار
«نادرست و/یا خشونتآمیز» متهم شده است و به همین دلیل او با دو جلسه محرومیت
همراه با جریمه سنگین محکوم شده است.
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گردوخاک سانتوس علیه CR7؛

«درباره پرتغال حرف میزنیم نه تیم ملی رونالدو»

سرمربی تیم ملی پرتغال گفت :پرتغال آماده است و
جدایی کریستیانو رونالدو از منچستر ،ما را تحتالشعاع
قرار نمیدهد .برای دیدار با غنا درباره تیم ملی پرتغال
صحبت میکنیم ،نه تیم ملی رونالدو!
فرناندو سانتوس در نشست خبری پیش از دیدار برابر
غنا ،اظهار داشت :حواس تیم ملی پرتغال با ماجرای
جدایی سخت کریستیانو رونالدو از منچستریونایتد
پرت نمیشود .موضوعی که در هیچ لحظهای مطرح
نشده و روی تیم اثر نمیگذارد .پرتغال آماده است.
وی افزود :باید به اولین بازی فکــر کنیم .ما دیگران
را شگفتزده و بسیار متفاوت بازی میکنیم .تیم ما
بسیار قدرتمند است و همه بازیکنان در رویدادهای
بزگی بازی کردند و تکنیکی هستند .وی درباره رونالدو
گفت :مکالمههــای متفاوتی داشــتیم و نمیتوانیم
بگوییم که تنها یک اســطوره وجود دارد .یک هدف
داریم و میخواهیم هیجان و شادی برای مردم پرتغال
بیاوریم .قابل پیشبینی نیستیم و این قابلیت را داریم
تا به خوبی بازی را ســازماندهی کنیم .نمیخواهیم

عکس  :ایرنا

تیم ملی فوتبال ایران بعد از قبول شکســت  6گله
مقابل تیم ملی انگلیس خود را برای دیدار حساس
مقابل تیم ملی ولز که جمعه  4آذرماه برگزار خواهد
شد ،آماده میکند و کارلوس کیروش بسیار امیدوار
اســت که تیمش بعد از شکست ســنگین در گام
نخست ،بتواند مقابل ولز نمایش خوبی داشته باشد و
به نتیجه دلخواه هم دست پیدا کند .کیروش که در
روزهای گذشته به حمایت از بازیکنان خود پرداخته
و در صفحه اینســتاگرامیاش نســبت به حواشی
پیرامون تیم ملی واکنش نشان داده بود ،بعد هم در
جمع خبرنگاران در حاشیه تمرین تیم ملی حضور
پیدا کرد و بار دیگر نسبت به حاشیهسازیهای انجام
شده گالیه کرد و به تمجید از شاگردانش پرداخت.
کارلوس کیروش با قدردانی از حمایتهای انجام
شده از تیمش گفت« :در درجه اول از حمایتهای
شما تشــکر میکنم .ما هیچ وقت عالقه نداریم در
زمین موفق نباشــیم .نتیجه دیدار مقابل تیم ملی
انگلیس باعث میشود یاد بگیریم با یک روند مناسب
تمرکز خود را درون زمیــن حفظ کنیم و خودمان
باشیم» .کیروش با بازخوانی صحبتهایی که در
صفحه اینســتاگرامی خود انجام داده بود ،توضیح
داد« :بازیکنان تیم ملی دشمنان ما نیستند .برای
کسانی که میخواهند بازیکنان را تبدیل به دشمنان
کشور کنند ،باید به آنها تبریک بگویم چون کارشان
را درســت انجام دادند اما اکثر مردم میدانند این
بازیکنان در طول ســالهای طوالنی باعث شادی
مردم شدند».
ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایــران بــا گالیه از
فضاسازیهای انجام شــده گفت« :مطمئن باشید
میخواهم این نظریه که بازیکنان تیم ملی دشمنان
مردم هستند را تخریب کنم و با آن بجنگم .دشمنان
ما کسانی هستند که تالش کردند تمرکز ما را برهم
بزنند» .کارلوس کــیروش در واکنش به انتقادات
از ســبک بازی تیم ملی و نتایج بهدســت آمده در
جام جهانی توضیح داد« :کسانی که فکر میکنند
بازی در جام جهانی مقابل تیمهای بزرگ دنیا مثل
انگلیس ،آرژانتین و تیمهای دیگر آسان است یا بازی
فوتبال در جام جهانی مثل پلیاستیشن است .آنها
باید بدانند مسئولیت بزرگی روی گردن ما هست .به
افرادی که این کار را کردند تبریک میگویم و باید
خوشحال باشند».داخل اردو کسی را داریم که اخبار
را به بیرون میدهد!

تا  ۲۰۲۵با پپ؛ رئیس در منچستر ماند

منچستریونایتد به حراج گذاشته شد

محرومیت دو جلسهای رونالدو پس از ترک تیم

اشــتباهات احمقانــه را تکرار کنیم .ســرمربی تیم
ملی پرتغال عنوان کرد :تیمهــای آفریقای غیرقابل
پیشبینی و با استعداد هســتند .میتوانیم ببینیم
که عربســتان چگونه آرژانتین را شکست داد و فکر

اعالم ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی؛

مردان دایره قرمز مهیا میشوند

اتحادیه جهانی کشتی در فاصله چند هفته مانده به
جام جهانی کشــتی آزاد در آمریکا ،ترکیب تیم ملی
ایران را اعالم کرد .جامجهانی  ۲۰۲۲کشتی آزاد در
حالی روزهای  ۱۹و  ۲۰آذر ماه در کشور آمریکا برگزار
خواهد شــد و تیم ملی کشــورمان یکی از تیمهایی
است که باید شــرکت در این رقابتها به آمریکا سفر

کند .اتحادیه جهانی کشــتی فهرست ملیپوشان را
در فاصله  ۱۷روز تا آغاز این رقابتها ،معرفی کرد که
در این ترکیب کامران قاسمپور دارنده  ۲مدال طالی
قهرمانی جهان با ارتقای یک وزن برای نخستین بار
در وزن  ۹۷کیلوگرم شــرکت خواهد کرد که در این
وزن کایل اسنایدر قهرمان قهرمان جهان و المپیک

نمیکردیم چنین نتیجهای رقم بخــورد .جاهطلب
هســتم و میگویم که جام را میبریم .باور داریم که
میتوانیم عالی بجنگیــم و بهترین خود را به نمایش
بگذاریم.در ادامه این نشســت برونو فرناندز ،ستاره
از آمریکا حضور دارد و نبــرد احتمالی این  ۲قهرمان
جذاب خواهد بود .دیوید تیلور و حسن یزدانی  ۲نابغه
کشتی آزاد جهان در این رویداد حضور نخواهند داشت.
لیست نفرات ایران به شرح زیر است ۵۷ :کیلوگرم :رضا
مؤمنی ۶۱ ،کیلوگرم :آرمین حبیبزاده ۶۵ ،کیلوگرم:
رحمان عموزاد  -محمدرضا باقــری ۷۰ ،کیلوگرم:
امیرمحمد یزدانی  -علیاکبــر فضلی ۷۴ ،کیلوگرم:
محمدصادق فیروزپور ۷۹ ،کیلوگرم :محمد نخودی
 -علی سوادکوهی ۸۶ ،کیلوگرم :علیرضا کریمی۹۲ ،

جوان پرتغال نیز اظهار داشت :درباره حواشی ایجاد
شــده درباره رونالدو ،احســاس ناراحتی نمیکنم و
مجبور نیستم طرفی را انتخاب کنم .بازی با رونالدو
یک امتیاز است .میدانیم که هیچ چیز برای همیشه
ماندگار نیست .کریس و من و همه ما روی جام جهانی
تمرکز کردیم و میدانیم چقدر مهم است تا به قهرمانی
برسیم .بازیکنان از نظر بدنی خیلی آماده هستند.
وی اضافه کرد :با رونالدو در تیم ملی و باشــگاه بازی
کردیم و کریستیانو همیشه برایم قابل احترام و بازی
با او برایم یک رؤیا بود و او را میپرستیدم .کریستیانو
تصمیم متفاوتی برای زندگی خود گرفته و باید به آن
احترام بگذاریم .میدانیم که این تصمیم برای او سخت
بود .کریس قابلیتهای بســیار و حس شوخطبعی
باالیی دارد و میتواند در هر لحظهای بخندد .میدانم
که مصاحبههایش هیچ تاثیری در تیم ملی ندارد.
دیدار تیم ملی پرتغال و غنا پنجشــنبه ساعت :۱۹
 ۳۰دقیقه برگزار میشود .در این گروه تیمهای کره
جنوبی و اروگوئه نیز حضور دارند.

کیلوگرم :امیرحسین فیروزپور ۹۷ ،کیلوگرم :کامران
قاسمپور  -امیرعلی آذرپیرا و  ۱۲۵کیلوگرم :امیررضا
معصومی.به گزارش ایرنا ،در ترکیب تیم ایران در جام
پنج مدالآور جهانی و همچنین هفت مدالآور جهانی
در ردههای سنی حضور دارند .در این راستا سخنگوی
فدراسیون کشتی در گفتو گویی با خبرنگار ایرنا بیان
کرد :باهماهنگی انجام شده آزادکاران در  ۲مرحله به
دبی اعزام شــدند تا کارهای مربوط به اخذ روادید را
برای جام جهانی آمریکا را انجام دهند.

خبر
 ورود دادگستری به ماجرای ساختمان
نیمهکارهدوچرخهسواری؛

چرخ این فدراسیون
هم نمیچرخد

فدراســیون دوچرخهسواری بر ســر ساختمان
نیمهکاره و بدهی به جای مانده ،درگیر شکایت
پیمانکار است و از این رو دادگستری نیز وارد عمل
شده است .ساختمان فدراسیون دوچرخهسواری
نیمهکاره به حال خود رها شده است و در حالی
که هیچ بودجهای برای تکمیل آن وجود ندارد،
پیمانکار هم دنبال پولش است و این چالش بزرگ
برای دوچرخهسواری ایران همچنان بدون راه حل
مانده است .پیمانکار برای دریافت طلب خود از
فدراسیون شکایت کرده و اکنون دادگستری وارد
عمل شده است .کارشناس رسمی دادگستری به
پیســت آزادی رفته و در اولین گام صورت دقیق
پرداختیها را از فدراسیون خواسته است .آنچه که
فع ً
ال مشخص است ،ظاهرا ً در قرارداد فدراسیون با
پیمانکار که در زمان مدیریت خسرو قمری منعقد
شده است ،ســاختمان باید با مبلغ یک میلیارد
و  ۸۵۰میلیون تومان ســاخته و به فدراســیون
تحویل داده میشــد .اما قبل از اینکه ســاخت
ساختمان به پایان برسد ،مبلغ صورت وضعیتها
به  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان رسیده است.
این در حالی اســت که کل پرداختی فدراسیون
یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان بوده است .پس
از تغییر و تحوالت در فدراسیون و متوقف شدن
کار ،پیمانکار از فدراسیون شــکایت کرد و فع ً
ال
کارشناس دادگستری در حال بررسی پرداختیها
است .در حال حاضر یک ساختمان نیمه کاره با
یک پرونده شکایت روی دست فدراسیون مانده
است ،بدون اینکه چیزی عایدش شود .فدراسیون
دوچرخهسواری از سال  ۹۸که واحدهای آن در
خیابان وزنده فروخته شد ،به پیست آزادی منتقل
شده است.

