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اخبار
وصول  ۸میلیارد تومان طلب شستا
از فدراسیون فوتبال

شرکت شستا تاکنون حدود  ۸۰میلیارد
ریال از طلبهای خود را از فدراسیون فوتبال
دریافت کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،چندی
قبل فدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت
مطالبات مارک ویلموتس بلژیکی سرمربی
سابق تیم ملی ۲ ،میلیون یورو از شرکت شستا
که زیر مجموعه تامین اجتماعی بود ،دریافت
کرد و متعهد شد این مبلغ را در فروردین ماه به
این شرکت پرداخت کند.
درحالی که حدود  ۴ماه از فرصت قانونی
فدراسیون فوتبال گذشته بود ،شرکت شستا
تصمیم به توقیف اموال فدراسیون فوتبال
گرفت.
حسن محمدی مدیر روابط عمومی
شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(شستا) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر
توقیف اموال فدراسیون فوتبال توسط شستا،
اظهار کرد :این خبر تایید است .حکم توقیف
اموال فدراسیون فوتبال توسط شستا گرفته
شده است .وی افزود :تا این لحظه  ۸میلیارد
تومان از طلب خود را از فدراسیون فوتبال بابت
پرداخت حقوق ویلموتس وصول کرده ایم و
پیگیر آن هستیم مابقی بدهی خودمان را از
فدراسیون دریافت کنیم.

سه سناریو برای لیگ قهرمانان آسیا
مطرح شد

پروتکل بهداشتی خاص AFC

طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا این
احتمال وجود دارد که در ادامه لیگ قهرمانان
آسیا تماشاگران هم از نزدیک بازیها را تماشا
کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از الرای ،لیگ
قهرمانان آسیا به خاطر ویروس کرونا بعد از
برگزاری دو هفته تعطیل شد.
 AFCسرانجام بعد از کش و قوسهای زیاد
تصمیم گرفت که ادامه لیگ قهرمانان آسیا را از
 ۱۴سبتامبر تا  ۳اکتبر در قطر برگزار کند.
روزنامه الرای نوشت که سه سناریو برای ادامه
لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته شده است.
نخست ادامه بازیها بدون حضور تماشاگر،
دوم با حضور تعدادی محدود از تماشاگران و
سوم هم با حضور تعداد زیادی از تماشاگران.
این روزنامه قطری همچنین از پروتکل خاص
 AFCبرای ادامه لیگ قهرمانان آُسیا سخن به
میان آورد و نوشت :برای هر تیم دو اتوبوس
در نظر گرفته خواهد شد و باید این اتوبوس
ها قبل و بعد از بازی ضد عفونی شوند.
مربیان برای حضور در نشست خبری هر کدام
میکرفون مخصوص خود را خواهند داشت .در
ادامه آمده است:تماشاگران در صورت حضور
در ورزشگاهها حتما باید از ماسک استفاده
کنند و همه عواملی که در برگزاری بازی کمک
میکنند باید قبل از هر بازی درجه حرارت آنها
کنترل شود و هیچ بازیکنی و یا عوامل تیم نباید
قبل از پایان بازی ورزشگاه را ترک کند.
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همان ستارهای که وسلی اشنایدر میگفت

دوحه برای میزبانی المپیک  ۲۰۳۲ابراز
عالقه کرد

چه مهارتی طارمی را در دنیای فوتبال خاص میکند؟
مهدی طارمی که در جدول رده بندی گلزنان
لیگ پرتغال با  16گل بعد از پیزی از بنفیکا با
 ۱۸گل و پائولینهو (براگا) و کارلوس وینیسیوس
(بنفیکا) هر یک با  ۱۷گل قرارداشت ،برای رسیدن
ریوآوه به پلی آف لیگ اروپا و آقای گلی خود در
برابر بوآویستا کاری که باید میکرد را انجام داد
تا ضمن راهیابی تیمش به لیگ قهرمانان اروپا
با  18گل زده آقای گلی لیگ پرتغال و دریافت
کفش طال را به صورت مشترک با پیزی و
وینیسیوس جشن بگیرد.
به گزارش ورزش سه ،طارمی برای ما ایرانیها
همین است و همیشه و حتی در دقایق آخر
بازیها هم میشود به او دل بست .او مهاجمی
است که به نظر هر کاری از دستش برمیآید
اگرچه بعضی وقتها سهلترین کارها را نیز
نمیتواند انجام دهد .در روزهایی که نیست
حسرت نبودنش را میخوریم و بعضی روزها فکر
میکنیم کاش در این صحنه کس دیگهای جای
او بود.
پرسپولیس بدون او تا فینال آسیا رفت ولی
غیبتش در فینال حسرت هواداران بود .او
متخصص کارهای نشدنی است و همیشه
کورسوی امید هواداران باشگاهی و تیم ملی
است .فوتبال ایران هنوز داغدار نبود او در مرحله
نیمه نهایی جام ملتهای آسیا در برابر ژاپن است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر طارمی
در آن دیدار دو اخطاره نبود ایران ژاپن را شکست
میداد و بعد از چهار دهه به فینال رقابتها
میرسید .در عین حال او مهمترین فرصت تاریخ
فوتبال ایران را در دقیقه  96در برابر پرتغال از
دست داد تا ایران از صعود به مرحله دوم جام
جهانی باز بماند.
حسن ختام مهدی طارمی در لیگ پرتغال با
این گل عجیب رقم خورد .او  18گله شد و آقای
گل یکی از مهمترین لیگهای جهان.
کمتر کسی در پرتغال و در این هفتههای
آخر فکر میکرد طارمی یکی از گزینههای آقای
گلی باشد ولی طرفداران او در ایران و خود او
میدانستند که فقط کافی است مهدی اراده
کند تا به آنچه که میخواهد برسد .او این بار
عزمش را جزم کرده بود و لیگ پرتغال چاره ای
جز تسلیم برابر اراده او نداشت.گذشته مهدی پر
است از کارهای نشدنی به انجام رسیده و خب
کارهای ساده و شدنی که نشد!
او برای معرفی خود به اهالی فوتبال دربی را

سرمربیتیمپاراتیروکمان:

در روز آخر لیگ پرتغال مهدی طارمی دبل کرد تا عالوه بر رسیدن ریوهآ به پلی آف لیگ قهرمانان ،آقای گلی لیگ پرتغال را هم به دست آورد.

کمتر کسی در
پرتغال و در این
هفتههایآخر
فکر میکرد
طارمی یکی از
گزینههایآقای
گلی باشد ولی
طرفداران او در
ایران و خود او
میدانستندکه
فقط کافی است
مهدی اراده
کند تا به آنچه
که میخواهد
برسد
انتخاب کرد ،در دوم آذر سال  93و دربی  79در
حالی که پرسپولیس با یک گل از استقالل عقب
بود دقیقه  60وارد زمین شد و پاس گل تساوی را
به محمد نوری داد تا پرسپولیس با زدن گل دوم
توسط عالیشاه کامبک بزند و بازی باخته برابر
استقالل را با پیروزی عوض کند .کمی بعدتر از این
در حالی که میتوانست در دربی و در یک نیمه
هت تریک کند و جاودانه شود پنالتی به دست
آمده را خیلی آرام به سمت چپ دروازه استقالل
زد تا مهدی رحمتی برنده این دوئل دو نفره شود و
طارمی در یک دربی به سه گل نرسد.
طارمی در روز رو نمایی از برانکو در ورزشگاه
آزادی و دیدار حیثیتی پرسپولیس برابر النصر
عربستان و در ورزشگاه مملو از تماشگر آزادی
پنالتی را چیپ زد و انتقام خوشحالی عربستانی
ها را با خوشحالی که کرد گرفت .برانکو که بازی
را از سکو ها نظاره میکرد بعد از بازی از طارمی
خواهش کرد که دیگر چیپ نزند.
دوسال بعد طارمی خلف وعده کرد و در حالی

که برانکو روی نیمکت بود در برابر الریان پنالتی
چیپ زد و توپ او از باالی تیر دروازه بیرون رفت
تا شرایط صعود پرسپولیس در مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا دشوار شود اما طارمی که
پنالتی در برابر الریان از دست داده بود این بار
خودش در تهران دست به کار شد و در شب
نیاز پرسپولیس به برد برای صعود از مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا در برابر الوحده هت
تریک کرد تا با برد  4بر دو پرسپولیس پنالتی از
دست رفته برابر الریان را جبران کند و دوباره دل
هواداران را به دست آورد.
در فاصله این اتفاقات او به صورت ناگهانی در
ترکیه دیده شد و با ریزه اسپور قرار داد امضا
کرد .در این تیم چند جلسه تمرین کرد و دلش
برای پرسپولیس تنگ شد و دوباره به این تیم
برگشت و صابون چهار ماه محرومیت به تن
مالید و با پرسپولیس به مقام قهرمانی لیگ برتر
رسیدو برای دومین بار آقای گلی لیگ ایران را با
پرسپولیس به دست آورد.

به قول خودش :تنها رقیب من شخصى است
که دیروز بودم.
به قطر رفت و در الغرافه همین شرایط برایش
تکرار میشد .بعضی وقتها دروازه خالی را
نمیدید و بعضی مواقع هم توپهایی را گل
میکرد که کار بزرگان فوتبال بود؛ آنقدر توانا
که وزلی اشنایدر هلندی اسم او را بین  11بازیکن
برتر دنیا آورد .طارمی متخصص گرفتن پنالتی
در ایران و آسیا و حتی جهان است که استفاده
از بدن و ستون کردن آن در محوطه هجده قدم
تها آموزش داد .او
او را میتوان به فوتبالیس 
امسال در لیگ پرتغال  7پنالتی برای تیمش
گرفته که رقم عجیب و غریب است.
پسر دوست داشتنی ایران حاال با پیشنهادهای
متعددی از پورتو ،بنفیکا ،اسپورتینگ لیسبون و
مارسی روبهرو است و این پیشنهادها تازه اول راه
مردی است که شک نداریم قبل از خداحافظی
از فوتبال فرصت دقیقه  96برابر پرتغال را برای
مردم ایران جبران خواهد کرد.

به دنبال مربی خارجی برای نعمتی هستیم
سرمربی تیم پارا تیروکمان با اشاره به کسب سهمیه پارالمپیک از سوی «زهرا نعمتی» گفت :تالش داریم
تا برای او مربی خارجی استخدام کنیم تا تداخلی برای در اردوهای المپیکی و پارالمپیکی او پیش نیاید.
به گزارش ایرنا« ،مجید کهتری» روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به مشکالت پیشروی ملیپوشان
پاراتیروکمان اظهار کرد :اصلیترین مشکلی که در این چند ماه گریبان ورزشکاران را گرفته ،تعطیلی اردوها
به خاطر شیوع ویروس کرونا است .تعطیلی که موجب شده تا بسیاری از ورزشکاران به صورت آنالین و
در خانه تمرین کنند .همچنین مشکالت اقتصادی کشور نیز بر روی ورزش بیتاثیر نبود و موجب شده تا
برخی از اردوها و تمرینات نیز تحت تاثیر این مشکل قرار گیرد.
سرمربی تیر و کمان معلوالن ادامه داد :هرچند که کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش جانبازان و
معلولین برای آنان یک پرداختی درنظر گرفته اما با توجه به وضعیت کنونی آنان مجبورند تا به شغلهای
دیگر نیز روی بیاورند و چند ساعتی به صورت پارهوقت کار کنند .فدراسیون حقوق ورزشکارانی که پیش از
شیوع کرونا در اردو بودند پرداخت کرد و کمیته ملی پارالمپیک نیز پس از تعطیالت عید نوروز مبلغی به
ورزشکاران کمک کرد .حتی به برخی از ورزشکاران نیز وام اهدا شد .بودجه ورزش پارالمپیکی زیاد نیست
و رئیس کمیته و فدراسیون نهایت تالش را دارند تا به بهترین شکل ممکن بودجه موجود را هزینه کنند.
کهتری گذری بر نتایج احتمالی ورزشکاران پارا تیر وکمان زد و گفت :کسانی که در این رشته فعال هستند
و سهمیه المپیک توکیو را کسب کردند شانس رسیدن به سکو دارند و احتمال طالیی شدن نیز وجود دارد.
نظر «محمود خسروی وفا» رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز نسبت به این ورزشکاران مثبت است و امیدوارم
بتوانیم با تالش به سکوی پارالمپیک برسیم.
شرایط و تمرینات «زهرا نعمتی» دارنده مدال طالی پارالمپیک  ۲۰۱۶ریو از دیگر مباحث مورد توجه کهتری
بود .وی در این زمینه گفت :نعمتی از ورزشکاران توانمند ایران در توکیو به شمار میرود و اگر بتواند سهمیه
المپیک را کسب کند برای دومین مرتبه در هر  ۲تورنمنت بزرگ توکیو شرکت خواهد کرد .این کار را برای ما
سخت می کند .تالش داریم تا با استخدام یک مربی خارجی برای این ورزشکار ،نعمتی را در شرایطی قرار
دهیم که در تمرینات او تداخلی ایجاد نشود.

گل جهانبخش در میان  5گل برتر لیگ برتر انگلیس قرار گرفت

رقابت جهانبخش با دی بروین و فابینیو

روزنامه گاردین به معرفی  5گل برتر این فصل لیگ برتر انگلیس پرداخته و
گل برگردان معروف علیرضا جهانبخش یکی از این گلها است.
به گزارش ورزش سه ،روزنامه گاردین  5گل برتر این فصل لیگ برتر انگلیس
را معرفی کرده و از خوانندگان خود خواسته با رای دادن به آنها این روزنامه را
در انتخاب بهترین گل این فصل یاری کنند .گل معروف علیرضا جهانبخش
ملی پوش کشورمان که در ماه ژانویه با ضربه برگردان تماشایی به چلسی به
ثمر رسید یکی از این گلهای برتر است
جردن آیو ،کریستال پاالس  1-2وستهام؛ دسامبر
جردن آیو که پسر عابدی پله ستاره بزرگ دهه هشتاد و نود میالدی است
کمتر به اندازه او شناخته شده است .ولی گاهی اوقات ژنتیک حرف اول را
زده و میدرخشد .در بازی وستهام و پاالس بازی می رفت با نتیجه مساوی
تمام شود که از نزدیکی های خط طولی سمت راست زمین حرکت کرده و
یکی از بهترین گلهای این فصل لیگ برتر را به ثمر رساند .آیو در دقیقه 90
می توانست توپ را به درون محوطه جریمه سانتر کند ولی او تصمیم دیگری
گرفت .درحالیکه چهار بازیکن وستهام بین او و دروازه شان قرار داشتند آیو
با تکنیکی مثال زدنی خود را به دروازه بان رساند و دروازه وستهام را باز کرد.
روبن نوس ،ولوز  1-1منچستریونایتد؛ آگوست

بلندپرواز مثل قطر

یک گل تماشایی که واقعا با سبک بازی ولوز همخوانی داشت .ژائو موتینیو
کرنر را به صورت کوتاه به دیوگو یوتا داد و او وارد محوطه جریمه شد .موتینیو
توپ را به ارتفاع کم و به شکل قطری به نوس پاس داد که در کنار خط حاشیه
محوطه جریمه ایستاده بود .او با یک ضربه توپ را کنترل کرد با یک ضربه
دیگر به اندازه نیم متر برای خود فضا ایجاد کرد و سپس با یک ضربه کاتدار
تماشایی پیش از آنکه دو بازیکن یونایتد به او برسند دروازه را گشود .حرکتی
تمرین شده که بی شباهت به یک ضربه ایستگاهی نبود.
علیرضا جهانبخش ،برایتون1-1چلسی؛ ژانویه
جهانبخش در جوالی  2018با قراردادی  17میلیون پوندی به عنوان آقای گل
هلند به برایتون آمد و از او انتظار زیادی می رفت .اما جهانبخش در برایتون
نتوانست انتظارها را برآورده کند و تا ماه دسامبر  2019برای این باشگاه هیچ گلی
نزده بود .اما جهانبخش سه روز بعد از کریسمس دروازه بورنموث را باز کرد و
از خوشحالی به گریه افتاد .در روز سال نو درحالیکه برایتون شش دقیقه با یک
شکست خانگی از چلسی فاصله داشت بار دیگر نوبت به درخشش جهانبخش
رسید .وقتی کرنر برایتون از محوطه جریمه شلوغ دفع ناقص شد علیرضا که عمال
نگاهی به دروازه چلسی نینداخته بود به هوا بلند شد و با یک ضربه برگردان
تماشایی درحالیکه سه بازیکن به سمت او می رفتند دروازه چلسی را باز کرد.

کوین دی بروین ،نیوکاسل  2-0منچسترسیتی؛ نوامبر
دی بروین ستاره بلژیکی منچسترسیتی بدون شک یکی از بهترین ستاره های
فعلی لیگ برتر است .فارغ از همه درخشش های دی بروین قدرت شوتهای
او واقعا مثال زدنی است .در سنت جیمزز پارک و دیدار با نیوکاسل ضربه
بنجامین مندی از سمت چپ توسط بازیکنان حریف دفع شد تا دی بروین
از فاصله  22متری با یک کنترل سینه و یک ضربه والی با قدرت خیره کننده
اولین گل سیتی را در این بازی به ثمر برساند.
فابینیو ،لیورپول  1-3منچسترسیتی؛ نوامبر
در زمان دیدار دو تیم در آنفیلد در ماه نوامبر لیورپول شش امتیاز بیشتر از
سیتی داشت و شکست در مقابل سیتی می توانست رقابت در صدر جدول
را به شدت جالب کند .بعد از یک حرکت روان از سوی تیم لیورپول به سمت
دروازه سیتی ،سادیو مانه توپ را برداشت و به سمت محوطه جریمه حرکت
کرد .وقتی سادیو مانه توپ را به فابینیو رساند او با دروازه سیتی دست کم 25
متر فاصله داشت .شلیک محکم و تماشایی فابینیو از این فاصله سوت کشان
از کلودیو براوو سنگربان سیتی گذشت تا دروازه شاگردان پپ را باز کند .این
گل فابینیو استارت موتور لیورپول بود و باعث شد در این بازی کلیدی سه
امتیاز نصیب شاگردان کلوپ شود.

قطر که میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۲را برعهده
دارد ،روز دوشنبه نسبت به میزبانی از المپیک
 ۲۰۳۲ابراز عالقه کرد.
به گزارش ایرنا ،کمیته ملی المپیک قطر اعالم
کرد که درخواست خود را تقدیم کمیته بین
المللی المپیک کرده است تا به منظور بحث
و تبادل نظر در خصوص میزبانی از دورههای
آتی این تورنمنت بزرگ ،به فاز «گفتمان
پیوسته» این نهاد ملحق شود.
کشور نفتخیز حاشیه خلیج فارس به
شکلی فزآینده مشتاق است تا از رویدادهای
ورزشی بزرگ میزبانی کند و تاکنون از
رقابتهای جهانی دو و میدانی پذیرایی کرده
اما دمای هوای این منطقه در برهه ای از سال
نگرانیهایی را برای جامعه ورزش بهوجود آورده
است« .شیخ جوعان بن حمد بن خلیفه آل
ثانی» رئیس کیمته ملی قطر در بیانیهای اعالم
کرد :دستاوردهای گذشته و اثبات شده به
همراه تجریبات ارزشمند و همچنین اشتیاق ما
برای استفاده از ورزش به منظور توسعه صلح
و تبادل فرهنگی ،پایه و اساس مباحثات ما را با
کمیسیون جهانی تشکیل میدهد .قطر تاکنون
میلیاردها دالر برای آمادهسازی در راستای
برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲هزینه کرده است.

فدراسیونکوهنوردی:

درباره «وقف دماوند» شفافسازی
کنید

در پی انتشار اخباری مبنی بر «وقف بخشی
از کوه دماوند» ،فدراسیون کوهنوردی با ارسال
نامه به سازمان جنگلها ،خواستار شفافسازی
شد.
به گزارش ایرنا ،خبر وقف بخشی از
کوه دماوند که در رسانهها منتشر شد که
واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی
به دنبال داشت .در پی این اتفاق ،سازمان
اوقاف و امور خیریه اعالم کرد که بخش وقف
شده مربوط به کوه دماوند نیست و با این قله
فاصله زیادی دارد.
پس از به وجود آمدن این مسائل ،فدراسیون
کوهنوردی و صعودهای ورزشی با ارسال نامهای
به سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
خواستار شفافسازی موضوع و روشن کردن
افکار عمومی شد .در بخشی از این نامه خطاب
آمده است :با توجه به حساسیت جامعه
کوهنوردی نسبت به بام ایران و تشویش
صورت گرفته ،برای رفع هرگونه ابهامی ،نسبت
ف شده دستورات الزم را
به اعالم دقیق مکان وق 
صادر کنید .در ادامه نامه فدراسیون کوهنوردی
آمده است :بدیهی است یکایک ورزشکاران
و اعضای این فدراسیون که بخش زیادی از
جامعه فهیم ورزش کشور را تشکیل میدهند،
به عنوان نگهبانان محیط زیست همواره تالش
دارند تا به عنوان سرباز حفظ محیط کوهستان
در کنار عوامل محترم آن سازمان به پاسداری
از این مرز و بوم بپردازند.

