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اخبار کوتاه

مسابقات جهانی کشتی در صربستان پابرجا ماند

اعضای اتحادیه
با اعالم یکی از
َ
جهانی کشتی ،مسابقات جهانی
کشــتی در صربســتان پابرجا
مانــد .کمیته اجرایــی اتحادیه
جهانی کشتی ( )UWWتاریخ
مســابقات جهانی کشتی را که
قرار اســت در ماه دســامبر در
بلگراد برگزار شود ،تأیید کرد .این در حالی است که مسابقات جهانی امیدهای
جهان (زیر  ۲۳سال) در فنالند به احتمال زیاد برگزار نمی شود .در پایان جلسه
کمیته اجرایی ،این موضوع توسط میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی
روسیه و نایب رئیس اتحادیه جهانی به خبرگزاری تاس اعالم شد .جلسه کمیته
اجرایی  UWWروز دوشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار شد .مامیاشویلی
گفــت« :در حال حاضر  ،کمیته اجرایی تصمیم گرفت تاریخ مســابقات جهانی
کشــتی در صربستان را در ماه دســامبر حفظ کند  ،اما وضعیت اپیدمیولوژیک
در کشــور میزبان و جهان در زمان شروع مســابقات را در نظر خواهیم گرفت.
مســابقات جهانی کشتی  ۱۲تا  ۲۰دسامبر در بلگراد برگزار می شود .همچنین
قرار بود مسابقات قهرمانیزیر  ۲۳سال جهان در تاریخ  ۲۳تا  ۲۹نوامبر در تامپره
فنالند برگزار شود که به احتمال فراوان لغو خواهد شد.

گرت بیل به یونایتد میرود

روزنامه انگلیسی دیلی میل
مدعی اســت گرت بیل ســتاره
ولــزی رئــال مادرید تــا پایان
پنجــره نقل و انتقــاالت با یک
قرارداد قرضی یک ســاله راهی
منچســتریونایتد خواهد شد .به
گزارش «ورزش ســه» ،روزنامه
انگلیسی دیلی میل میگوید منچستریونایتد بعد از آنکه از تالشهایش برای به
خدمت گرفتن جیدون سانچو از دورتموند ناامید شد حاال به دنبال جذب گرت
بیل ســتاره ناراضی رئال مادرید در یک حرکت دراماتیک نقل و انتقاالتی است.
این روزنامه حتی مدعی است که گرت بیل تا پایان پنجره نقل و انتقاالت فعلی
با یک قرارداد قرضی یک ساله راهی اولدترافورد خواهد شد .علت اصلی تصمیم
یونایتد برای جذب بیل این بوده که سولسشر سرمربی این تیم به مدیریت اصرار
کرده که برای فصل جاری به مهاجمی راســت پا نیاز دارد .دیلی میل میگوید
یونایتد بــه این علت تصمیم گرفته برای جذب گرت بیــل از قراردادی قرضی
استفاده کند که با وجود چنین قراردادی میتواند در پایان فصل بار دیگر برای به
خدمت گرفتن جیدون سانچو اقدام کند .گرت بیل از انتقالش به منچستریونایتد
راضــی خواهد بود ولی البتــه او ترجیح میدهد به صورتــی بلندمدتتر راهی
اولدترافورد شــود و نه با یک قرارداد قرضی یک ساله .گرت بیل 32ساله دوست
ندارد تابستان سال آینده با شرایطی مشابه امسال مواجه شود.

شجاعیان مشکلی برای همراهی استقالل در آسیا ندارد

هافبک تیم فوتبال اســتقالل
مشــکلی برای همراهی تیمش
در لیگ قهرمانان آسیا ندارد .به
گزارش فارس ،بعــد از اینکه نام
داریوش شــجاعیان در فهرست
ابتدایی اســتقالل برای حضور
در لیگ قهرمانان آسیا به AFC
ارسال نشد مسئوالن این باشگاه بالفاصله برای حضور وی در فهرست نامه نگاری
کرده و کمیته مســابقات نیز بالفاصله کارت بازی این بازیکن را صادر کرد .به این
ترتیب شجاعیان مشکلی برای همراهی تیم استقالل در لیگ قهرمانان آسیا ندارد.

محرومیت سنگین در انتظار الهامی

سرمربی تیم فوتبال تراکتور
به دلیل حواشی دیدار فینال جام
حذفی در جلسه کمیته انضباطی
شــرکت کرد .به گزارش فارس،
کمیتــه انضباطی فدراســیون
فوتبال پس از دیدار فینال جام
حذفی پرونده ای برای ســاکت
الهامی تشــکیل داد و قرار شد
سرمربی تراکتور که در بازی با استقالل به دلیل درگیری لفظی با موعود بنیادی
فر و هل دادن امیرحســین روشنک ،مسئول برگزاری رقابت های جام حذفی از
زمین اخراج شده بود توضیحات خود را به شکل مکتوب در اختیار اعضای کمیته
انضباطی قرار بدهد .با این وجود پس از ارسال دفاعیه این مربی ،الهامی از کمیته
انضباطی درخواســت کرد با حضور در جلســه این کمیته توضیحات خود را به
شکل حضوری هم مطرح کند که مسئوالن کمیته انضباطی هم با دعوت از وی
بــه الهامی مهلت دادند از خود دفاع کند .هرچند جدایی این مربی از تراکتور به
شــکل قطعی مشخص نشده است اما احتمال دارد وی طبق ماده  55آئین نامه
انضباطی دچار محرومیت سنگینی شود .با این وجود به نظر می رسد رای مربوط
به ساکت الهامی تا پایان هفته صادر شود.

لیونل بیشتر از کریستیانو پول درمیآورد

با انتشار فهرست پردرآمدترین
فوتبالیستهای دنیا لیونل مسی
به پیشتازی ادامه داد و جلوتر از
کریستیانو رونالدو نام خود را به
عنوان پردرآمدترین فوتبالیست
دنیــا ثبت کــرد .به گــزارش
«ورزش سه» ،در فهرست جدید
پردرآمدترین فوتبالیســتهای دنیا که توسط نشریه فوربس منتشر شد لیونل
مسی با درآمد  126میلیون دالر در سال گذشته موفق شد عنوان پردرآمدترین
فوتبالیست دنیا را به خود اختصاص دهد .کریستیانو رونالدو هم با اختالف کمی
نســبت به مسی در رتبه دوم فهرست قرار دارد .این در حالی است که در هفته
های اخیر ماجرای تنش ایجاد شــده بین لیونل مسی و باشگاه بارسلونا او را در
صدر اخبار قرار داده بود .مسی بعد از آنکه اعالم کرد قصد جدایی از بارسا را دارد
با مخالفت جدی باشگاه روبرو شد .مسی مدعی بود به دلیل بندی در قراردادش
می تواند رایگان بارسا را ترک کند ولی باشگاه کاتاالن می گفت آن بند منقضی
شده و هر تیمی خواهان مسی باشد باید  700میلیون یورو به اندازه بند آزادسازی
او پرداخت کند .البته مســی در نهایت تصمیم گرفت در بارسا ماندگار شود .در
فهرســت جدید فوربس ،مسی با درآمد  126میلیون دالر در دوازده ماه گذشته
صدرنشین است و کریستیانو رونالدو در این مدت با درآمد  117میلیون دالری
در رتبه دوم قرار دارد .دو ســتاره پاری ســن ژرمن ،نیمار و امباپه به ترتیب در
رتبههای ســوم و چهارم این فهرســت قرار دارند .محمد صالح ستاره مصری
لیورپول هم رتبه پنجم این فهرست را به خود اختصاص داده.

پایان نافرجام یک فصل فوقالعاده

استقالل از علی کریمی شکایت میکند

استقالل قصد دارد از هافبک خود به علت خودداری از
حضور در تمرینات و عدم همراهی تیم در لیگ قهرمانان
آســیا شکایت کند .به گزارش ایســنا ،به موجب یک بند
حقوقی موجــود در قرارداد بازیکنان اســتقالل ،این تیم
قصد دارد از علی کریمــی به خاطر عدم همراهی کاروان
آبیپوشــان به قطر شــکایت کند؛ اتفاقی که با توجه به
اظهارات مســئول کمیتههای نقلوانتقاالت فدراســیون
فوتبــال و ســازمان لیگ ،حق را به اســتقالل میدهد و
کریمی در این مجادله در سمت بازنده قرار میگیرد.
ادعای استقاللیها این است که هافبک تیمشان بدون
اتمام فصل جاری ،از حضور در تمرینات و همراهی آبیها
در لیگ قهرمانان آســیا خودداری کرده است و در نتیجه
مشــمول شــکایت و پرداخت غرامت به این تیم است .با
این حال به نظر میرســد علی کریمی اعتقادی به ادعای
مسئوالن استقالل ندارد و قراردادش را با این تیم باتوجه
به اتمام لیگ برتر و جام حذفی ،تمام شده میداند و حتی
اعالم کرد که فصل آینده هم در این تیم حضور ندارد.
استقالل با سند و مدرک شکایت میکند
پس از اتمــام رقابتهای جام حذفی که با شکســت
اســتقالل در این رقابتها همراه بود ،شرایط در این تیم
تاحدود زیادی بحرانی شــد و در نخستین جلسه تمرین
بعد از مسابقه ،چندین بازیکن این تیم غایب بودند که در
این میان بازیکنانی مانند روزبه چشــمی ،محمد دانشگر،
فرشــید باقری ،فرشید اســماعیلی و علی کریمی قرارداد
خودشــان را با استقالل تمام شده دانســتند و چند روز
در تمرینات آفتابی نشــدند .در نتیجه استقاللیها بندی

سه گزینه سرمربیگری تراکتور مشخص شدند
مســئوالن باشــگاه تراکتور پس از بررسی گزینههای
مختلف برای ســپردن هدایت این تیم رسیدند که به نظر
میرسد از بین آنها شــماره  ۸سابق پرسپولیس و شماره
 ۱۰پیشــین اســتقالل شــانس باالتری دارند .به گزارش
مهر ،باشــگاه تراکتور تبریز پس از قهرمانی در رقابتهای
جام حذفی و کســب مجوز حضور مستقیم در رقابتهای
فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا تکلیف سرمربی خود را
مشــخص نکرده است .ســاکت الهامی که توانست با این
تیم به قهرمانی در رقابتهای حذفی برســد خیلی زود از
بین گزینههای مد نظر مدیران باشــگاه حذف شــد تا بار
دیگر نگاهها به سمت محمدرضا زنوزی مالک باشگاه برای
انتخاب سرمربی پرشورها جلب شود.
دایی نه گفت؛ «الکس نوری» گزینه نشد!
زنوزی عالقه زیادی به جذب علی دایی سرمربی پیشین
تیم ملی ایران و پرســپولیس و سایپا دارد .او در دو فصل
گذشــته نیز بارها سراغ این مربی رفت اما دایی امسال هم
پاسخ رد به پیشــنهاد تراکتوریها بابت مشغلههای کاری
خــود در تهــران داد و از پذیرش مربیگــری در تیمهای
شهرستانی امتناع کرد.
همین امر باعث شد تا مدیران باشگاه تراکتور با توجه به

قانون جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم
جذب مربی و بازیکن خارجی برای انتخاب ســرمربی خود
از بین گزینههای داخلی دچار دردسر شوند.
الکس نوری مربی سابق تیمهای وردربرمن و هرتابرلین
آلمان که اصالت ایرانی دارد بــه عنوان گزینه تراکتور در
فضای مجازی معرفی شد اما باشگاه تراکتور قید همکاری
با وی را زد و پیشنهادی به این مربی برای همکاری نداد.
سه گزینه داخلی به صف شدند
باشــگاه تراکتور تبریز پس از کش و قــوس فراوان به
ســه گزینه مد نظر خود برای مربیگــری در فصل آینده
رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا رســید .آنها
مذاکرات اولیه خود با علــی کریمی ،علیرضا منصوریان و
مهــدی تارتار را آغاز کرده اند تــا از بین آنها یک نفررا به
عنوان گزینه نهایی معرفی کنند.
در بیــن این اســامی ،کریمی و منصوریــان مقبولیت
بیشــتری نزد هواداران تراکتور دارند تا شــانس بیشتری
برای انتخاب به عنوان سرمربی پرشورها نیز پیدا کنند .به
نظر می رسد علی کریمی مرد شماره  ۸سابق پرسپولیس
و علیرضا منصوریان بازیکن شــماره  ۱۰پیشین استقالل
از شــانس باالتری برای انتخاب نهایــی برخوردارند که از

بین این دو گزینه هم شــانس علی کریمی بیشــتر است.
تراکتوریها هرگز نســبت به مربیــان خنثی دید مثبتی
نداشــته اند .همین امر هم باعث شده تا آنها در سالهای
اخیر دنبال گزینههایی بروند که اســم و رســم دار باشند.
دیدگاهی کــه کریمی و علیرضا منصوریان دارند اما تارتار
چندان از آن برخوردار نیست.

انتخاب نهایی بزودی
مدیران باشــگاه تراکتور تبریز قصــد دارند ظهر امروز
سرمربی تراکتور در فصل بیستم لیگ برتر را معرفی کنند.
تیمی که تمایلی به ریخت و پاش در بازار نقل و انتقاالتی
نــدارد و می خواهد با حفظ بازیکنــان اصلی خود به فکر
کسب قهرمانی در این رقابتها باشد.

بالتکلیفی در باشگاه آلومینیوم؛ در اراک چه میگذرد؟

تیمی که بعد از  ۱۸ســال به لیگ برتر صعود کرده برای
حضور در سطح اول فوتبال ایران با مشکالت زیادی مواجه

شده اســت .به گزارش ایســنا ،در حالی که اکثر تیمهای
لیگ برتری خود را آماده حضور در این مســابقات میکنند

و بازیکنان مختلفی جذب تیم این تیمها شدهاند ،این روزها
باشگاه آلومینیوم اراک به خواب زمستانی رفته است و حتی
صحبت از انتخاب یک ســرمربی دیگر برای نشستن روی
نیمکت اراکیها میشود .طبق اعالم مدیران آلومینیوم قرار
اســت طی روزهای آینده بودجه مورد نظر این باشگاه برای
آغاز فصل نقل و انتقاالت باشگاه تعیین شود اما هنوز چیزی
مشخص نیست و اراکیها در بالتکلیفی به سر میبرند.
احمد مجیدی ،مدیرعامل شــرکت آلومینیوم ســازی
اراک در این خصوص میگوید :ســال گذشته  ۱۸میلیارد
و  ۳۰۰میلیــون تومان هزینه کردیــم و حدود  ۱۵میلیارد
تومان بدهی داریم یعنی در واقع در فصلی که گذشت۳۳ ،
میلیاردتومان هزینــه کردیم و به هیات مدیره گفتهایم ریز
هزینهها را مشــخص کند .به ما اعالم کرده اند ،برای لیگ
برتــر حدود  ۵۰تا  ۶۰میلیارد اعتبار نیاز داریم .ســالها از
ورزش حمایت کردیم و االن به کمک دیگر صنایع اســتان
نیازمندیم .کارخانههایی دراســتان ما هســتند که بیش از
 ۱۰برابرآلومینیوم سود ســالیانه دارند اما در این  ۱۸سال
کمکی به تیم نکردهاند .از مسئوالن استان درخواست کمک
کردهایم.

او میگوید اگر هیات مدیره ،چهارشــنبه  ۲۶شــهریور،
اعتبارفصل جدید را مشخص کند ،آن وقت درمورد ترکیب
اعضای هیــات مدیره تصمیمگیری میشــود .هنوز معلوم
نیست که ترکیب کنونی میماند یا تغییر میکند ،بستگی
به نظر ســهام داران دارد اما احتمال تغییر وجود دارد .تنها
کسی که با تیم قرارداد دارد ،خطیبی است .به او گفته شده
در چارچوبی که برایش تعریف شــده برای جذب بازیکنان
جدید مذاکره کند.
با این وجود روزگذشــته تعدادی از هــواداران متعصب
آلومینیوم با تجمع در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک نسبت
به بالتکلیفی این تیم در بازار نقل و انتقاالتی اعتراض کردند.
آنها از مســئوالن اســتان مرکزی و هیات مدیره باشگاه
آلومینیوم خواســتند تا مسائل مربوط به بودجه این باشگاه
را حل و تیم محبوبشان را حمایت کنند.
آلومینــوم اراک تاکنون بازیکنی جذب نکرده اســت و
فصلی خاموش را ســپری میکند .بایــد دید طی روزهای
آینده مشکالت مدیریتی این باشگاه حل خواهد شد یا این
کــه اراکیها در بدو ورود به لیگ برتــر وارد بحران مالی و
مدیریتی خواهند شد.

روزبه شاهعلیدوست :بدون مشکل از سایپا جدا شدم
کاپیتان سابق تیم فوتبال سایپا گفت :جدایی پس از 15
سال سخت است اما این باشگاه خانه ام است و بدون مشکل
از آن جدا شدم.
روزبه شاهعلیدوســت در گفتوگو با فارس،درباره دلیل
جدایی خود از تیم فوتبال ســایپا اظهار داشت :قسمت این
بود که امســال از سایپا جدا شوم .بحث خاصی هم در این
زمینه نبود اما شــرایط باشگاه به شــکلی است که خودم
احساس میکنم جدایی بهتر است.
وی افزود :از رده جوانان در سایپا بودم و  15سال در این
باشگاه عضویت داشــتم 11 .سال بازیکن بزرگساالن و سه
ســال کاپیتان این تیم بودم .در نهایت به این نقطه رسیدم
که باید قطع همکاری کنم.
کاپیتان سابق تیم فوتبال سایپا تصریح کرد :باشگاه خانه
من اســت و مدیران آن هم به من لطف کردند تا در فضای

دوســتانهای از این تیم جدا شوم .مشکل خاصی هم وجود
ندارد؛ حتی با ابراهیم صادقی هم مشــکلی ندارم زیرا برادر
بزرگتر من است و برای وی آرزوی موفقیت میکنم .از سال
 85که به تیم بزرگســاالن آمدم ،لطف صادقی شامل حال
مــن بوده و با راهنماییهایی که به من داشــته باید از وی
تشکر کنم.
شاهعلیدوســت افزود :بازیکنان بزرگتر از من در فوتبال
حرفهای اروپا از تیم خود جدا میشوند .جدایی از سایپا برای
من سخت است زیرا در تمام سالهای جوانیام پیشنهاداتی
برای جدایی از این تیم داشتم اما ترجیح دادم بمانم .از رده
پایه در این باشــگاه بودم و همیشــه عرق خاصی به سایپا
داشــتم .جدایی پس از  15سال ســخت است اما شرایط
فوتبال حرفهای این مسائل را هم ایجاب میکند.
وی درباره پیشــنهادات خود توضیح داد :از دو تیم لیگ

برتری و یک تیم لیگ یکی پیشنهاد دارم که مشغول بررسی
آن هستم .قطعا دوســت دارم فوتبال خود را در لیگ برتر
ادامه دهم و یکی از پیشــنهاداتم بسیار جدی است .با این
وجود باید کامال با سایپا قطع همکاری کنم و پس از دریافت
برگه فسخ قرارداد ،تیم جدیدم را انتخاب کنم زیرا یک سال
دیگر با این تیم قرارداد داشتم.
کاپیتان ســابق ســایپا ادامه داد :فردا قرار اســت برای
دریافت برگه فسخ و خداحافظی رسمی به باشگاه بروم .اگر
فوتبالم را ادامه ندهم اشــتباه کردم زیرا همچنان میتوانم
بــازی کنم و بهترین تصمیم را هم برای آینده میگیرم .باز
هم تاکید میکنم مشکلی با مجموعه سایپا و صادقی ندارم.
شاهعلیدوســت درباره اینکه ابراهیــم صادقی برخالف
لیگ نوزدهــم تصمیم گرفته در فصل آینــده از بازیکنان
باتجربهتــری در ترکیب تیمش اســتفاده کند ،گفت :برای

صادقی آرزوی موفقیت میکنم .سال گذشته تعداد جوانان
تیم ما خیلی زیاد بود و اینگونه نبود که بخواهیم روی 4-3
جوان مانور کنیم.
در مقطعی  15بازیکن ســایپا میتوانستند در تیم ملی
امید بازی کنند و  6نفر هم به این تیم دعوت میشدند .به
معنــای واقعی یک تیم جوان بودیم و خدا کمک کرد تا در
لیگ برتر بمانیم .از این به بعد هوادار سایپا هستم.

بررسی پنج مشکل بزرگ زیدان با آغاز اللیگا

سوارس از رسیدن به یووه بازماند

با توافق باشــگاههای رم،
ناپولی و یوونتوس بر سر ژکو
و میلیــک به نظر میرســد
ســوارس آینــده عجیبی را
خواهد داشــت .بــه گزارش
فــارس ،لوئیس ســوارس به
شدت با بارسلونا درگیر شده و
بر سر پرداخت حقوق سال آخر به مشکل برخورده است .حرف سوارس و بارسلونا
مشخص است و کام ً
ال در دو جبهه قرار گرفتهاند .ستاره اروگوئهای میگوید پول
سال آخر قرارداد را بدهید تا به تیمی دیگر بروم .از طرف دیگر بارسلونا از دادن
پول ســوارس امتناع کرده و حتی مهاجم را تهدید کرده اســت .طبق گزارش
رسانههای اسپانیایی بارسلونا به سوارس گفته که هر چه سریعتر راهی یوونتوس
بشود و جایی در تیم ندارد .اگر این بازیکن در بارسلونا بماند تمام سال را باید بر
روی سکو بنشیند .اتفاقات مهمی در فوتبال ایتالیا رخ داد .طبق گفته دیمارتزیو
باشگاه رم و ناپولی بر سر میلیک به توافق رسیدند .اگر بازیکن لهستانی با باشگاه
رم به توافق شخصی دست یابد این بازیکن راهی المپیکو میشود.

از قرارداد بازیکنانی را که نام برده شــد ،به کمیته تعیین
وضعیت فدراسیون فوتبال و کمیته نقل و اتقاالت سازمان
لیگ ارســال کردند تا وضعیت این پنــج بازیکن را برای
حضور در لیگ قهرمانان آسیا استعالم کنند.
به موجب این بند از قرارداد بازیکنان اســتقالل مبنی
بر اینکه «در صورت حضور باشــگاه در مســابقاتی که به
بعد از این قرارداد گسترش یابد ،بازیکن موظف به حضور
در مسابقات مذکور اســت »،فریبرز محمودزاده ،مسئول
نقلوانتقاالت سازمان لیگ قاطعانه اعالم کرد« :متاسفانه

تعدادی از بازیکنان در تمرین اســتقالل شرکت نکردهاند.
باید بگویم که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا جزو مسابقات
فصل جاری اســت .از طرفی باشگاه استقالل بند حقوقی
را در متــن قرارداد بازیکنانش گنجانده که با توجه به این
موضوع بازیکنان موظف به حضور در تمرینات و مسابقات
هستند».
دســت اســتقالل در این اختالف حقوقی وقتی پرتر
میشــود که جمشــید نورشــرق ،رئیس کمیته تعیین
وضعیت بازیکنــان و مربیان که به ایــن قبیل اختالفات

رســیدگی میکنــد ،قبل از هرگونه شــکایتی از ســوی
طرفین ،حق را به اســتقالل داد و اعالم کرد بازیکنانی که
در تمرینات غیبت کردهاند ،باید تابع باشگاه باشند.
رئیس کمیتــه تعیین وضعیــت فدراســیون فوتبال
میگوید« :در قرارداد بازیکنان و مربیان استقالل ،شرطی
گذاشته شــده مبنی بر اینکه اگر استقالل در یک رقابت
خارجی شرکت کند و آن مســابقات بعد از اتمام قرارداد
بازیکنان ادامه پیدا کند ،آن نفرات موظف به همراهی تیم
خود هستند».
پایان نافرجام یک فصل فوقالعاده برای کریمی؟
پس از ایــن اظهارات یکــی ،دو بازیکن ســر تمرین
حاضر شــدند و در ادامه همه بازیکن به جز علی کریمی،
قراردادشــان را با استقالل به مدت یک فصل دیگر تمدید
کردنــد تا بدون قید و شــرط ،تا فصل آینــده این تیم را
همراهی کنند اما مســاله غیبت علی کریمی در تمرینات
همچنان پابرجاست.
هافبک شماره  ۶آبیها تا قبل از اعزام تیم به قطر ،در
تست کرونا شرکت نکرد و در نهایت با استقالل راهی قطر
نشــد و در ادامه اعالم کرد قصدی بــرای ماندن در ایران
ندارد تا اســتقالل با اظهارات مسئوالن امور نقلوانتقاالت
فوتبال ایران ،مجاب به شکایت از کریمی شود.
این اختالف حقوقی میان طرفین بعد به خصوص برای
علی کریمی کــه از بهترین بازیکنان اســتقالل در طول
فصل جاری بود ،میتواند با یک پایان نه چندان خوشایند
همراه شــود؛ به خصوص که از همین االن مسئوالن حق
را به استقالل دادهاند.

ســرمربی رئال مادرید با  5مشــکل بزرگ در این فصل
روبهرو اســت و برای قهرمانی بایــد بتواند ترکیب خوبی از
بازیکنانش بسازد.
به گزارش فارس ،مارکای اســپانیا چاپ مادرید از تیتر
آزمون سرنوشت ساز زیدان در رئال مادرید استفاده کرد.
رسانههای مادریدی اعتقاد دارند که زیدان باید در اللیگا
دوباره قهرمان شود تا این باشگاه بتواند پس از مدتها در 2
سال پیاپی جام اللیگا را باالی سر برد.
به همین دلیل مارکا در گزارش اصلی خود از  5مشکل
بزرگ زیدان در این فصل پرده برداشت.
رئال مادرید که این فصل خریدی انجام نداده با  5مشکل

بزرگ روبهرو خواهد بود که در زیر میخوانید:
کاسمیر؛ ستاره برزیل باز هم بدون جانشین
پیدا کردن جانشینی برای کاسمیرو به یکی از نگرانیهای
رئال مادرید بدل شده است .کاسیمرو در فصل گذشته آمار
خیره کنندهای در ترکیب زیدان به ثبت رســانید و آن هم
بازی کردن در  46بازی و  4080دقیقه در میدان بود.
مشخصا این بازیکن که در طول فصل تماماً داخل زمین
مســابقه مشغول دویدن اســت در انتهای فصل و دقیقاً در
بازیهای مهم ممکن است از لحاظ بدنی کم بیاورد.
سوالی که همیشه از زیدان پرسیده میشود این است که
چه زمانی قرار است که کاسمیرو استراحت کند .میگویند
فده والورده و تونی کروس میتوانند جای ستاره برزیلی را پر
کنند ولی زیدان به چنین چیزی معتقد نیست.
مسئله گلزنی در مادرید
با اینکه بنزما در حال جنگ برای بدســت آوردن عنوان
«پیچیچی» در اللیگا بود ولی مشــخصاً رئال مادرید در
زدن گل مشکل دارد.
ال تعــداد گلهای رئال مادرید
پس از رفتن رونالدو عم ً

افت کرده و بازیکنان جایگزین چون ازارد و یوویچ نتوانستند
عملکرد مثبتی از خود نشان دهند.
زیدان باید بتواند این مشکل گلزنی را در تیم حل کند.
مارکا عنوان کرده که در آینده زیدان باید به خرید بازیکنانی
چون هالند روی آورد .ولی اکنون تمام مسئلهاش این است
بتواند فصلی جدید باز و یوویچ را احیا کند.
ایسکو _  2فصل بدون درخشش
شــایعات زیادی مبنی بر ترک ایسکو از رئال مادرید به
گوش میرسد ولی ستاره سابق ماالگا هیچ وقت به درهای
خروج اص ً
ال نزدیک نشد.
ایسکو  2فصل است که در رئال مادرید به مانند همیشه
درخشان نیست و زیدان باید بتواند بهترین نسخه از شماره
 22خود را به معرض نمایش گذارد.
مشکل دفاع راست در مادرید
همان مشکلی که زیدان در خصوص عدم جایگزین برای
کاسمیرو دارد ،در دفاع راست نیز دیده میشود.
کارواخال با فاصله بهترین دفاع راست رئال نام گرفته و
زیدان باید بتواند عملکرد «اودریوزوال» یا «لوکاس واسکز»

را بهبود بخشد .مارکا این سوال را پرسیده که اگر کارواخال
در فصل مصدوم شود ،زیدان چه کسی را میخواهد انتخاب
کنــد .در دفاع چــپ چنین چیزی وجود نــدارد و رئال با
«مارسلو» و «مندی» استحکام را برای خود تضمین کرده
است.
ادن ازارد
وقتی ســتاره سابق چلسی زیر عمل جراحی رفت گفته
شــد که بازیکن فوق العــاده ای در فصل  2021-2020به
رئال اضافه میشود.
پاندمی کرونا باعث شــد تا ازارد به ترکیب رئال مادرید
بازگردد و در دیدارهــای اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا بازی
کنــد .چیزی که ازارد در این بازیها نشــان داد برای رئال
مادرید نگران کننده است .حال اینکه اضافه وزن زیادی هم
پیدا کرده و به احتمال فــراوان به بازی اول اللیگایی رئال
مادرید نخواهد رسید.
در ضمن گفته میشــود مچ پای ازارد هنوز خوب نشده
و شاید زیدان نتواند از ستاره بلژیکی در کل فصل استفاده
کند.

