منهای فوتبال
شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو
اعالم کرد:

باکو میزبان رقابتهای تکواندو
قهرمانی جهان

ایرنا :کریم بنزما با گلزنی برابر لوانته توانست به رکورد رائول برسد و به صورت مشترک دومین گلزن برترتاریخ این تیم لقب گیرد .در
آخرین دیدارازهفته سی و ششم اللیگا اسپانیا ،تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری خانگی برابر تیم انتهای جدولی لوانته به میدان رفت
که در پایان موفق شد با نتیجه  ۶بر صفر میهمانش را درهم بکوبد .با این نتیجه سقوط لوانته از اللیگا به دسته پایینتر قطعی شد .گل
دوم رئال مادرید توسط بنزما به ثمررسید .کریم بنزما با به ثمر رساندن سیصد و بیســت و سومین گل خود برای این باشگاه ،با رکورد
گلزنی رائول به عنوان دومین گلزن برتر این تیم برابری کرد .کریســتیانو رونالدو مهاجم پرتغالی که اکنون در منچستریونایتد بازی
میکند همچنان با ۴۵۱گل در صدر جدول گلزنان مادرید باقی مانده اســت و بنزما فاصله زیادی تا شکستن رکورد مهاجم پرتغالی
در این تیم دارد.

ایسنا« :روبرت لواندوفسکی» قصد دارد بایرن مونیخ را ترک کند و قراردادش را تمدید نخواهد کرد .لواندوفسکی قصد دارد بایرن مونیخ
را ترک کند و این مهاجم قراردادش را تمدید نخواهد کرد .دوران این مهاجم با غولهای آلمانی به پایان خود نزدیک میشود .قرارداد فعلی
این مهاجم تا پایان فصل آینده اعتبار دارد ،اما او تصمیم به ترک باشگاه را گرفته و ممکن است قبل از پایان قراردادش این بازیکن فروخته
شود .لواندوفسکی در ماههای اخیر به شدت به بارسلونا نزدیک شده ،هرچند هنوز توافقی رخ نداده است.
از  ۱۲آوریل ،دقیقاً یک ماه پیش ،بایرن مونیخ مطمئن بود که قرارداد جدیدی را با لواندوفسکی امضا خواهد کرد .الیور کان ،مدیرعامل
بایرن مونیخ در آن تاریخ گفت :قطعاً لوا را برای یک فصل دیگر خواهیم داشت ،دیوانه نیستیم و درباره انتقال بازیکنی که هر فصل بین
 ۳۰تا  ۴۰گل به ثمر میرساند ،بحث نمیکنیم.
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قانون گل زده در خانه حریف مالک مقایسه سرخابیها؛

استقاللیکامتیازدیگرازپرسپولیسپیشافتاد!

عکس  :ورزش سه

ایسنا :شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو،
شهر باکو را به عنوان میزبان رقابتهای قهرمانی
جهان معرفی کرد.
جلســه فوق العاده شــورای اجرایی فدراسیون
جهانی تکواندو ( )WTبا حضــور «توماس باخ»
رئیس کمیته بیــن المللی المپیــک در لوزان
سوئیس برگزار شــد و از میان دو شــهر باکو و
ووشی ،این آذربایجانیها بودند که گوی سبقت
را از رقیب چینی بردند تا به عنوان میزبان بیست
و ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در سال
 ۲۰۲۳انتخاب و معرفی شوند.
در گزارشی که ســایت فدراســیون جهانی در
این مورد منتشــر کرده ،آمده است« :مسابقات
قهرمانی جهان به دلیل آنکه مصادف با پنجاهمین
سالگرد تأسیس فدراسیون جهانی است به طور
ویژهای برگزار خواهد شد و بر همین اساس تاریخ
دقیق این رویداد را در زمان مناســب مشخص
خواهد کرد ».همچنین «چو» رئیس فدراسیون
جهانی در حضــور توماس بــاخ رئیس کمیته
بینالمللی المپیک که میهمان ویژه این جلسه
بود ،گزارشهایی از برنامــه و فعالیتهای WT
از جمله موفقیت در برگزاری مســابقات جهانی
 ۲۰۲۲پومسه در گویانگ با حضور بیش از ۱۰۰۰
تکواندوکار از  ۶۳کشور ،کمکهای خیرخواهانه
تکواندو به ســازمان ملل و به ویــژه حمایت از
پناهندگان و آوارگان در برگزاری اولین مسابقات
قهرمانی تکواندو توسط بنیاد بشردوستانه تکواندو
( )THFدر  ۱۹مارس برای بیش از  ۲۰۰پناهنده
در کشور اردن اشاره کرد.
توماس باخ ،رئیس کمیته بین المللی المپیک طی
سخنانی در این نشست گفت :خوشحالم که امروز
در خانه بین المللی المپیک در کنار تکواندوکاران
هستم و به دکتر چو و فدراسیون جهانی تکواندو
خوشامد می گویم .فدراســیون جهانی تکواندو
یار و یاور مهــم کمیته بینالمللــی المپیک از
نظر مشــارکت در برگزاری المپیــک  ۲۰۲۰و
اقدامــات برگزاری المپیک  ۲۰۲۴بوده اســت.
در فعالیتهای بشردوستانه برای پناهندگان و
آوارگان  Tتکواندو همیشه پیشگام است و اکنون
تکواندو جهان با ترکیب تکواندو و اینترنت که به
برگزاری آنالین مســابقات منجر شده؛ در حال
تبدیل شدن به یک رهبر و پیشــگام در ورزش
رزمی آن هم به صورت وبینار است .ما مشتاقانه
منتظر پیشرفت بیشتر هستیم.

بنزما دومین گلزن تاریخ رئال مادرید شد

لواندوفسکی در مسیر خروج از مونیخ

ادامه از صفحه یک
اما نتایج استقالل و پرسپولیس بهعنوان تیمهای مدعی
کسب عنوان قهرمانی و کسب نتیجه تساوی در دو بازی
رفتوبرگشت باعث شد تا پای این قانون جدید یکبار
دیگر به محافل فوتبالی کشور باز شود .هواداران استقالل
مدعی شدند در بازی رودررو دست برتری را دارند چرا
که در شهرآوردی که به میزبانی پرسپولیس برگزار شده،
دو تیم بهتساوی یک – یک رسیدهاند و شاگردان فرهاد
مجیدی بهدلیل گل زده در خانه حریف ،نسبت به رقیب
سنتی دارای برتری هســتند .اما این مسئله با اعتراض
هواداران پرسپولیس و مدیران این تیم مواجه شد چرا
که مسئولین فدراسیون شرایط پیشآمده را در قانون
مصوبه پیشبینی نکرده بودند و نامی از محاسبه گل زده
در خانه حریف به میان نیامده بود .طی روزهای گذشته

سهیل مهدی بهعنوان مسئول برگزاری مسابقات سازمان
لیگ در گفتوگویی با برنامه فوتبال برتر اعالم کرد در
این زمینه به ماده  ۱۰آییننامه برگزاری مسابقات لیگ
برتر استناد میشود که در آنجا گل زده در خانه حریف
نیز مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل استقالل نسبت به
پرسپولیس دست برتری را دارد .اما این گفته چند شب
پیش توسط کامرانیفر دبیرکل فدراسیون فوتبال رد شد
که این ادعا نیز واکنشهای سازمان لیگ را در پی داشت.
حاال و پس از کشوقوس فراوان ،روش تعیین تیمهای
سقوط و صعودکننده هم امتیاز در پایان لیگها و شرایط
بازی رودررو بر روی سایت سازمان لیگ قرار گرفته تا به
این ابهامات پایان داده شود .در این اطالعیه آمده است:
پیرو مصوبه هیئترئیســه فدراسیون فوتبال به شماره
 ۱۴۰۰۲۶۱۰۵موضوع چگونگی تعیین تیمهای سقوط

و صعودکننده در پایان رقابتهای لیگهای تحت پوشش
سازمان لیگ و باتوجهبه سؤاالت مکرر پیشآمده از سوی
باشگاهها ،هیئتهای فوتبال استانی و سایر ذینفعان و به
جهت شفافیت هر چهبهتر و بهرهبرداری از موارد مصوبه
فوق ،موضوع مطرح شده به قرار ذیل تشریح میشود:
نحوه رتبهبنــدی تیمها در جــدول ردهبندی و تعیین
تیمهای سقوطکننده ،صعودکننده ،اعطای سهمیه و
غیره پس از پایان یافتن تمامی مسابقات مربوط به لیگ
موردنظر بهترتیب ذیل است:
 -۱بیشــترین امتیاز بهدســتآمده در همه مسابقات
گروهی :در صورت تساوی امتیاز  ۲یا چند تیم در همه
مسابقات گروهی در جدول ردهبندی مسابقات ،نتیجه
حاصلــه از دیدارهای رودررو بین تیمهــای هم امتیاز
بهترتیب و به شــرح ذیل تعیینکننده خواهد شد؛ لذا
در ابتدا نتایج رودرروی بین دو یا چند تیم دارای امتیاز
مســاوی ،در یک جدول جدید از جدول نهائی مذکور
اســتخراج گردیده و تیمها بر اســاس نتایج حاصله از
بازیهای رودررو با یکدیگر در جدول جدید به شرح و
ترتیب ذیل رتبهبندی میشوند:
 -۲نتایج حاصل از بازی رودررو - ۲-۱ :بیشترین امتیاز
بهدستآمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز
(بر اساس جدول جدید استخراجی) - ۲-۲ .تفاضل گل
بیشتر در بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اساس جدول
جدید استخراجی)
 - ۳-۲بیشــترین گل زده بهدســتآمده در مسابقات
بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اســاس جدول جدید
استخراجی).
در ادامه ،در صورت تساوی شــرایط در موارد ذکر شده
باال بهترتیب ،موارد ذیل تعیینکننده رتبهبندی تیمها

خواهد بود -1:تفاضل تعداد گل بیشتر در همه مسابقات
گروهی (جدول اصلی و اولیه) - 2بیشــترین تعداد گل
زده بهدســتآمده در همه مســابقات گروهی (جدول
اصلی و اولیه) - 3در صورت تســاوی در تمامی موارد
فوق ،انجام مسابقه در زمین بیطرف با رعایت مقررات
حذفی خواهد بود .این پایان بیانیه منتشره بود .هرچند
که اطالعیه سازمان لیگ کمی گنگ و نامفهوم به نظر
میرســد اما نکته کلیدی این اطالعیه همان ماده ۱۰
است که در صورت برابری امتیازات و گلهای زده تیمها
به آن رجوع خواهد شد و در این زمینه نیز و در مقایسه
وضعیت سرخابیها ،این اســتقالل است که وضعیت
بهتری نسبت به پرسپولیس دارد .در ماده  ۱۰آییننامه
برگزاری مسابقات لیگ برتر آمده است« :در هر مسابقه
 Play Offبرای مشــخص نمودن تیم برنده ابتدا امتیاز
حاصله از بازیها رودررو مالک عمل است و سپس در
صورت تساوی امتیاز ،گل زده در خانه حریف بهصورت
دوبرابر محاسبه میشــود ».این همان قانونی است که
ســازمان لیگ برای حل مشکل پیشآمده در خصوص
بازیهای رودررو استقالل و پرسپولیس درنظر گرفته
است .ازآنجاییکه شــاگردان مجیدی در دربی که به
میزبانی پرسپولیس برگزار شــد به گل رسیدهاند ،در
نتیجه در بحث بازی رودررو ،برتری از آن استقالل است.
درنتیجه درصورتیکه استقالل و پرسپولیس در پایان
لیگ دارای امتیاز یکسانی باشند ،این شاگردان فرهاد
مجیدی هستند که جام قهرمانی را باالی سرمیبرند.
درواقع میتوان گفت که آبیپوشان اکنون  1+6امتیاز
ازحریف سنتی خود پیش هستند و تنها در صورت کسب
 ۶امتیاز دیگر ،تحت هر شرایطی جام قهرمانی را باالی
سر خواهند برد.

فوتبال

قرارداد کوتینیو با استون ویال دائمی شد؛

برزیلی ماندگار در انگلیس

مهر :بازیکــن برزیلی که در ســال  ۲۰۲۰با
بایرن مونیخ سه گانه را کسب کرد ،با استون
ویال قرارداد بلندمدت امضا کرد .کوتینیو بعد
ازدرخشش درلیورپول بود که راهی بارسلونا
شــد اما روزهای ناامید کننــدهای را در آبی
اناریها تجربــه کرد .او در بایــرن مونیخ نیز
حضور داشــت و با این تیم قهرمانی در لیگ
قهرمانان را نیز تجربه کــرد .کوتینیو که در
عضویت تیم بارسلونا بود به صورت قرضی به
اســتون ویال رفته بود ولی حاال قرارداد خود
را در این تیم انگلیســی دائمی کرد تا او برای
ســالهای بعد نیز در تیم ویال حضور داشته
باشد .گفته میشود انتقال کوتینیو معادل ۲۰
میلیون یورو ارزش دارد و استون ویال باید این
مقدار پول را به باشــگاه بارسلونا بپردازد .این
ملی پوش تا ســال  ۲۰۲۶با تیم استون ویال
قرارداد امضا کرد .اســتیون جرارد سرمربی
استون ویال با خوشحالی ازخرید این بازیکن
گفت :این یک خرید درخشــان برای استون
ویال است .کوتینیو یک ورزشکار نمونه است و
از زمانی که به این تیم پیوسته تأثیر او بر این
کل اعضای تیم قابل توجه بوده است .جرارد
اضافه کرد که کوتینیو همچنین میتواند یک
«الگو» برای بازیکنان جوانتر باشد .کوتینیو
در شش ماه حضورش در باشگاه استون ویال
عملکرد خوبی داشته اســت .او در  ۱۶بازی
در لیگ برتر ،چهار گل زده و ســه پاس گل
داده است و بالفاصله به بازیکن ثابت تیمش
تبدیل شده است .این برزیلی نیم فصل اول را
در باشگاه بارسلونا گذراند ،اما در آنجا شرایط
برای او سخت بود .او در دوازده بازی در اللیگا
همراه بارسلونا  ۲گل به ثمر رساند.

