خبر روز
رئیس جمهور فرانسه هر روز ورزشیتر
از دیروز!

گسترش ورزش در مدارس این
کشور قبل از المپیک
شیما عطائیان پور  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

مهر :سرمربی بایرن مونیخ از کار سخت تیمش برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا گفت.
بایرن مونیخ در دیدار نخست خود در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا
خواهد رفت .ناگلزمن قبل از این بازی گفت :بارسلونا حتی بدون مسی هم بزرگ است و
بازیکنان باکیفیت زیادی در اختیار دارد .فکرنمی کنم که بارسلونا ضعیف شده باشد .او ادامه
داد :آماده بازی برابر بارسلونا هستیم .می دانیم که کارآسانی نخواهیم داشت اما خوشبختانه
تیم درشرایط خوبی است .میخواهیم که در فصل جاری جزو سه تیم برتر در لیگ قهرمانان
اروپا باشیم و چنین شرایطی را هم داریم.

ایسنا :مهاجم تیم ملی فوتبال لبنان رباط صلیبی پاره کرد و به همین خاطر دیدار برابر
ایران را از دست داد .تیم ملی فوتبال لبنان در گروه  Aانتخابی جامجهانی با تیمهای
ایران ،کرهجنوبی ،عراق و امارات همگروه است.
«حسن شعیتو» که یکی از بازیکنان کلیدی لبنان است و در خط حمله بازی میکند،
رباط صلیبی پاره کرد .به این ترتیب این بازیکن که در دو دیدار قبلی تیمش به میدان
رفت بازیهای باقیمانده دور رفت را از دســت داد و برابر ایــران هم نمیتواند بازی
کند.

فارس :رئیس سابق باشگاه بایرن مونیخ از تمایل ستاره جدید رئال به پوشیدن پیراهن
بارسلونا خبر داد .اولی هونیس رئیس باشگاه بایرن مونیخ و یکی از اسطورههای این باشگاه
افشا کرد ستاره جدید رئال دوست داشت راهی بارسلونا شود .هونیس در مصاحبه با نشریه
«اسپورت» کاتالونیا ،گفت :آرزوی داوید آالبا بازی کردن برای بارسلونا بود .به او گفتم آیا
میخواهی با رئیس یا مسئولی صحبت کنم که اعالم ورشکستگی کرده است؟ هوینس
درباره بازی بایرن با بارسلونا ،گفت :بارسلونا دیگر الگوی ما در مدیریت نیست .این باشگاه
ورشکسته شده و نمیتواند الگوی مناسبی برای ما در زمینه مدیریت ورزش باشد.
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بازی جانانه و باختن مردانه ،مددی مبارک

زهرا بخشی  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

درچارچوب رقابتهای مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان
آسیا؛ شاگردان مجیدی در ورزشگاه «زعبیل» میهمان
الهالل عربستان بودند .این رقابت در شرایطی رقم خورد
که استقالل تهران پیش از این جدال حساس ،شرایط
بحرانی را تجربه کرد .آبیهای پایتخت که فصل بیستم
را با از دســت دادن دو جام به پایان رساندند ،در فصل
نقل و انتقاالت هم موفق ظاهر نشدند و با از دست دادن
مهرههای کلیدی رسماً شــاکله اصلی این تیم دچار
تزلزل شد .این در حالی بود که در طرف مقابل الهالل
عربستان با دستی پر آماده برگزاری این رقابت بود .چرا
که تقریباً نیمی از بازیکنان این تیم ســابقه حضور در
اروپا را داشتند و سرمربی این تیم با موناکو لیگ فرانسه
را فتح کرده بود .البته آبیها جانانه بازی کردند و مردانه
باختند ،نتیجهای که چنــدان هم غیرقابل پیشبینی
نبود و باید بــه کادر مدیریت باشــگاه تبریک گفت؛
«مددی مبارک».
نیمه اول :گل خوردن در دقیقه  39سهم
جنگندگی آبیها بود
در جدال بین آبیهای آســیا؛ هر دو تیم نیمه اول را با
احتیاط آغاز کردندو الهالل عربستان حمالت نصفه و
نیمهای را توسط «سالم الدوساری» پایهریزی کرد که
با درخشش قلب دفاع استقالل و خروجهای به موقع
سیدحسین حسینی الهالل در گل کردن موقعیتهای
خود ناکام ماند .بعد از  15دقیقه ابتدایی استقالل رنگ
و بوی حمله به خود گرفت و الهاللیها پرس و جنگ در
میانه میدان را در دستور کار قرار دادند که با حضور زبیر

موفق به گشودن دروازه حسینی شد ،لیز خوردن مدافع
ما در مکان بد (هجده قدم خودی) در زمان بد (پا به توپ
شدن فوروارد حریف) اتفاق افتاد.
دیوار الهالل محکمتر ظاهر شد!
در نیمه دوم هم مطابق با انتظار ،استقاللیها
تمام توان خــود برای جبــران گل خــورده را به کار
گرفتند ،و با تعویضهای هجومــی میل به حمله را به
طور چشــ مگیری افزایش دادند .امین قاســمینژاد و
آرمان قاسمی درخط حمله اســتقالل موقعیتهای
خطرناکی ایجاد کردند که مجددا ً با درخشش معیوف،
ناکام ماندند.
مهدی مهدیپور باحضور در میانه زمین و بابک مرادی
در سمت راست حمالت پی درپی را برنامهریزی کردند
که اگر استقاللیها کمی هوشمندانهتر عمل میکردند
میتوانستند باتوجه به قلب دفاع ضعیف الهالل موفق
به گشــودن دروازه این تیم باشند .با توجه به یکپارچه
حمله شــدن اســتقالل ،فضای عمق و دفاع این تیم
دچار تزلزل شد که این ایجاد فضا برای الهالل موجب
شد علیرغم شیوه بازی در دقیقه  55با پاس گل مارگا
سالم الدوساری درموقعیتی تک به تک دروازه حسینی
را مغلوب خود سازد .اســتقاللیها با جنگندگی تمام
به مقابله با الهاللی پرداختند که ارزش تیمی تقریباً 6
برابری نسبت به استقالل داشت .الهالل با پرس شدید،
پاس درعمق و گردش تــوپ روی زمین و ایجاد جنگ
روانی توانست رقیب خودرا ازپیش رو بردارد .شاید اگر
درخشــش عبداله معیوف یا فرصتطلبی مهاجمان
الهالل نبود الهالل از شیرینی برد بینصیب میماند و
االن تیم برنده ما بودیم.

عکس  :ورزش سه

«امانوئل مکرون» رئیسجمهور جوان و جویای
نام و جنتلمن فرانســویها هربــار فوتبالیتر
از قبل میشــود .او جزو نخســتین چهرههای
مشــهوری بود که بعد از انتشــار اخبار جدایی
ستاره پاریســیها برایش توئیت زد و همیشه
سعی میکرد اگر جایی «ام با په» هست ،حتماً
دوربینی هم هست ظاهر شــود و اظهار نظری
بکند .امیدواریم این ورزشــی شدنها ربطی به
انتخابات آتی فرانسه نداشته باشد ،به خصوص
که دو بانوی راست و چپ برای انتخابات ریاست
جمهوری  7ماه آینده فرانسه اعالم کاندیداتوری
کردند« .مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی
«جبهه ملی» فرانســه و «آن ایدالگو» شهردار
سوسیالیست شهر پاریس هر دو کارزار انتخاباتی
خود را آغاز کردند.
مکرون  43ساله رئیسجمهوری فرانسه هنوز
نامزدی مجدد خود را برای انتخابات آتی اعالم
نکرده است؛ اما انتظار میرود که این کار را انجام
دهد .مکرون طی  4ســال گذشــته محبوبیت
خود را به نحو محسوسی از دســت داده و نظر
سنجیها حاکی اســت محبوبیت او به زیر 40
درصد رسیده است .این در حالی بود که «امانوئل
ماکرون» اعالم کرد که ورزش باید روز به روز در
مدارس فرانسه گســترش یابد و پیشرفت کند.
رئیسجمهور فرانسه در مراسمی در کاخ الیزه
با حضور مقامات دولتی ،سران فدراسیونهای
ورزشــی ،مربیان المپیکی و همچنین خانواده
و دوستان ورزشــکاران المپیکی و پارالمپیکی
از مدالآوران این رقابتها برای کشــور فرانسه
تقدیر و قدردانی کرد .لژیون افتخار و نشان ملی
شایستگی نیز به ورزشکاران اهدا شد.
مکرون خطاب به میهمانان کاخ الیزه گفت :ما
از افرادی که ارزشهای مشــترک ،شجاعت و
همبستگی مشــترک دارند ،تجلیل میکنیم.
فرانسه از شما سپاسگزار اســت ،اما اکنون باید
خود را برای بازیهای المپیــک و پارالمپیک
آینده که پاریس در سال  ۲۰۲۴برگزار میکند
آماده کنیم .دولت تمام تالش خود را میکند تا
به شــما در موفقیت در مسابقات پاریس کمک
کند .مکرون توســعه فعال ورزش در مدارس را
توصیه کرد تا پشتوانه مناسبی برای المپیکیها
آماده شود.

ناگلزمن :بارسلونا بدون مسی هم بزرگ است

مهاجم لبنان دیدار برابر ایران را از دست داد

افشاگری ستاره رئال برای پیوستن به بارسلونا

نیک نفس ناکام ماندند.
البته آبیها روی ضربات ایستگاهی ،زهردار نشان دادند
چراکه ســیاوش یزدانی مدافع پیش تاخته استقالل
چندین بار با ضربه سر دروازه الهالل را تهدید کرد و این
موقعیتها با بد شانسی این بازیکن تبدیل به گل نشد.
در دیگر سو و در خط حمله استقالل شاهد درخشش
بازیکن پایه این تیم ،امیرحســین حسینزاده بودیم.
حسینزاده بارها باشوتهای از راه دور و نفوذ به عمق
چندین موقعیت برای استقالل فراهم کرد که چیزی
نصیب آبیها نشــد .همه تالشهای آنــان در هر دو
نیمه بعد از عبور از دفاعهای کمی ُکند الهالل به دیوار
مستحکم عربستانیها میخورد .به همین دلیل در این
جدال از درخشش «عبداله معیوف» دروازهبان الهالل

نباید چشمپوشی کرد .شــاید اگر خط دروازه الهالل با
این بازیکن بیمه نمیشد ارسالن مطهری روی حرکت
زیبای کاپیتان غفوری و شوت سهمگینش میتوانست
گلزن آبیها دراین مسابقه باشد و چه حیف.
شاگردان مجیدی درمیانه زمین ابتکار عمل را به دست
داشتند و علیرغم پرس شدید توسط الهالل در چرخش
توپ به جناحین و تغذیه کردن سلمانی و غفوری موفق
بودند .تالش ســبحان خاقانی و پاسهای کلیدی وریا
غفوری ازکنارهها نشــان دهنده این بود که کادر فنی
استقالل ارسال ازجناحین و حمالت هوایی را در دستور
کار قــرار دادهاند .در نهایت در دقیقــه  39نیمه اول با
وجود تالش و جنگندگی آبیهای پایتخت «گومیس»
با استفاده از پاس درعمق «پریرا» و بدشانسی مرادمند

آفساید


رونالدومنچستریها
را مات و مبهوت کرد

فارس :رژیم غذایی فوق ستاره منچستر یونایتد
همبازیهایش را مات و مبهوت کرد .بازیکنان
منچستر یونایتد از رژیم غذایی کریستیانو رونالدو
ابرستاره پرتغالی و تازه وارد تیم مات و مبهوت
شدند .گرانت دروازه بان سوم منچستر یونایتد
در این زمینه ،گفت :وقتی ما جمعه گذشته سر
میز بودیم ،انواع غذاها و تنقالت وجود داشــت،
ولی وقتی توجه کردم رونالدو هیچ کدام از آنها
را نخورد .وی افزود :وقتی بازیکنی در ســن 36
سالگی این فرم بدنی را دارد باید چنین رژیمی
هم داشته باشد .ما از سبک غذایی رونالدو مات
و مبهوت شدیم .رونالدو در نخستین بازی خود
برای شیاطین سرخ مقابل نیوکاسل دبل کرد و
بازگشتی طوفانی برای منچستر داشت.

هواداران الهالل خواستار
اخراج ژاردیم شدند

ایسنا :هواداران الهالل عربستان باوجود صعود
تیم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا و
عملکرد نســبتاً خوب درفصل جدید لیگ این
کشور از عملکرد سرمربی پرتغالی راضی نیستند
وخواستاراخراج او هستند .الهالل در یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقالل رفت
و توانست با دو گل به پیروزی دست پیدا کند و
راهی یک چهارم شود .این سایت عربستانی در
ادامه نوشت :الهالل در لیگ هم از سه بازی خود ۷
امتیاز کسب کرده است اما هواداران الهالل بر این
باور هستند که تیم خوب بازی نمیکند و ژاردیم
نتوانسته که از ستارههای بزرگی که در اختیار
دارد به خوبی بهره گیرد و توازن را در تیم برقرار
کند .البته باشگاه عربستانی به خبر اخراج ژاردیم
واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

