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رکورد عجیبی که در لیگ برتر شکست

عنوان «جان سخت» برای چهار سرمربی

بخش ورزش -در حالی که فصل عجیب و نیمه تمام نوزدهمین دوره رقابت
های فوتبال لیگ برتر در هفته بیست و یکم متوقف شده ،رکورد عجیبی در این
مسابقات به ثبت رسید که شاید غیر قابل تکرار باشد.
نوزدهمین فصل از مسابقات لیگ برتر در هفته بیست و یکم
متوقف شده و بعید نیست به خاطر شرایط موجود ،این فصل
کال لغو شود و نیمه کاره بماند .اما همین فصل نیمه کاره که
تنها دو سوم از آن را سپری کردیم و هنوز روی کاغذ یک
سوم از آن باقی مانده است ،دستخوش تغییرات گسترده و
عجیبی در سطح مربیان بود تا جایی که یک رکورد عجیب
از خود به جای گذاشت .در فصلی که هنوز به اتمام نرسیده
است ۱۲ ،تیم از  ۱۶تیم حداقل یکبار مربیان خود را تغییر
دادهاند و در بین آنها هستند تیم هایی که بیشتر از یک بار
خواسته یا ناخواسته دست به تغییرات زدهاند و چنانچه این
لیگ ادامه پیدا کند ،بعید نیست دامنه این تغییرات گسترده
تر هم بشود.
چهار جان سخت
از صدر تا قعر این جدول تنها  ۴تیم سپاهان ،نفت مسجد
سلیمان ،فوالد و سایپا از گزند تغییرات در امان مانده و
کارشان را با مربیانی ادامه میدهند که فصل را با آنها آغاز
کردهاند .می توان به امیر قلعه نویی ،مهدی تارتار ،جواد نکونام
و ابراهیم صادقی با  ۲۱هفته دوام آوردن روی نیمکت تیم
های خود لقب جان سخت داد.
تغییری دو جانبه
پرسپولیس تیم صدرنشین مسابقات تنها نیم فصل گابریل
کالدرون را تحمل کرد تا اختالفات داخلی با این مربی
آرژانتینی منجر به حذف او در نیم فصل شود .تغییرات در
پرسپولیس دامن تیم شهرخودرو را هم گرفت چرا که چشم سرخ پوشان تهرانی
سرمربی این تیم مشهدی را گرفته بود و سرانجام فعل و انفعاالت فوتبالی منجر
به جدایی گل محمدی از شهرخودرو و نشستن او روی نیمکت سرخ پوشان شد.
به جا آوردن سنت همه ساله
تراکتوری ها هم سنت همه ساله خود را به جای آوردند .آنها هم در ابتدای فصل
به سراغ یک مربی اسم و رسم دا ِر پا به سن گذاشته خارجی رفتند و خیلی زود
شرایط را برای جدایی وی فراهم کردند تا دنیزلی همانقدر که بی سر و صدا
به تراکتور آمد ،همانقدر هم ناگهانی و بی سر و صدا تبریز را ترک کند .شیخ
الری سرپرست سابق سرخ پوشان تنها یک هفته عهده دار هدایت این تیم شد
تا ساکت الهامی به این نیمکت داغ برسد و در عین ناباوری نتایجی درخشان
با تراکتور بگیرد.
جنجالی ترین جدایی
در جنجالی ترین جدایی فصل ،استراماچونی در حالی که استقاللی ها مایل به
رفتنش نبودند به صورتی ناگهانی و به دلیل بدقولی مدیران وقت این باشگاه
تهران را ترک کرد و ماه ها تالش آبیها برای بازگرداندن این مرد ایتالیایی جواب
نداد تا فرهاد مجیدی به جای وی روی نیمکت بنشیند.
استراماچونی اگر برای دلخوری از شرایطش در استقالل محق هم بود ،نحوه

جداییاش حرفهای نبود و او میتوانست زمینه ادامه حضورش در این تیم
را فراهم کند .شاید نحوه جدایی استراماچونی از استقالل چندان حرفهای و
اخالقی نبود ،اما او غیر حرفهای ترین جدایی این فصل را نداشت چون جدایی

اسکوچیچ از صنعت نفت به مراتب غیر حرفهای تر از عملکرد استراماچونی در
این زمینه بود.
غیرحرفهای ترین
سرمربی تیم صنعت نفت بعد از آن که بیماری و یکسری مشکالت را بهانهای
برای جدایی از صنعت نفت قرار داد ،ناگهان سر از نیمکت تیم ملی ایران در
آورد تا بدین ترتیب نفتیها هم علیرغم عدم میل باطنی شان سرمربی خود
را از دست داده باشند .جدایی رسول خطیبی از ماشین سازی و کوچ کردن
او به دیاری به جز تبریز و پذیرفتن هدایت یک تیم لیگ یکی هم به اندازه
کافی جای سئوال باقی گذاشت .خطیبی از ماشین سازی رفت تا سرپرست
تیم تراکتورسازی جای او را روی نیمکت سبز پوشان تبریزی بگیرد .تیمی که
با خطیبی در یک نیم فصل نتایج خوبی گرفته بود ،با شیخ الری نتوانست این
راه را ادامه دهد.
فکری به جای مهاجری
نساجی یکی از آخرین تیمهایی بود که در این فصل دست به تغییر سرمربیاش
زد .رضا مهاجری هم طاقت ادامه همکاری در این تیم را نداشت و او نیز به دلیل
بیماری جمع سرخ پوشان قائمشهری را ترک کرد تا محمود فکری بعد از یک
دوره موفق در لیگ یک جای او را بگیرد.
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فکری تنها یکبار هدایت نساجی را تجربه کرده و توانسته ماشین سازی را در
تبریز با نتیجهای پر گل شکست دهد .ذوب آهن هم با علیرضا منصوریان فصل را
شروع کرد اما همکاری این باشگاه هم با مربیاش به سرانجام نرسید تا منصوریان
در میانه راه جای خود را به یک مربی خارجی به اسم
رادولویچ بدهد.
پارس جنوبی هم فصل را با کمالوند آغاز کرد و حاال
هومن افاضلی را روی نیمکت میبیند .پارسیها یکی
از تیمهای پایین جدولی هستند که در صورت ادامه
برگزاری مسابقات لیگ برتر باید برای بقا تالش کنند.
جدایی از دو تیم پایین جدول
گل گهر اولین تیمی بود که در این فصل به گزینه
تغییر سرمربی رسید .سیرجانی ها تنها  ۶هفته وینگو
بگوویچ را تحمل کردند و پس از شکست به استقالل
در این هفته به سراغ گزینه تغییر رفتند و مجید جاللی
را جانشین این پیرمرد کهنه کار کروات کردند .گل گهر
با شروع نیم فصل دوم و با نفرات جدیدی که به خدمت
گرفت قدری نتایج بهتری می گیرد و برای اولین بار
توانست یکی از دو تیم انتهای جدول نباشد .شاهین
بوشهر هم که فصل سختی را در لیگ برتر سپری می
کند و برای بقا در این مسابقات تالش می کند ،فصل را
با یک ایرانی به اسم ویسی آغاز کرد و بعد از کنار رفتن
او با یک وقفه  ۵هفته ای به سراغ میشو کریستیچوویچ
کروات رفت.
مقاومت جواب نداد
پیکانیها هم بعد از مقاومتهای زیادی که برای
نداشتن تغییر روی نیمکت داشتند ،سرانجام به دلیل
نتایج ضعیف تاب نیاورده و ترجیح دادند با حسین فرکی قطع همکاری نمایند
تا عبداهلل ویسی جای او را بگیرد.
ویسی و گل محمدی مربیانی هستند که در این فصل هدایت دو تیم را بر عهده
داشتند .ویسی کارش را با شاهین آغاز کرد و با پیکان ادامه داد و گل محمدی
هم با شهرخودرو آغاز کرد و با پرسپولیس ادامه داد.
ساکت الهامی هم روی نیمکت دو تیم لیگ برتری نشسته که البته یکی از آنها
در نقش دستیار بود .وی که کارش را در تبریز به عنوان دستیار خطیبی در
ماشین سازی آغاز کرد ،حاال سرمربی تراکتور مدعی است و با این تیم سودای
بزرگی کردن در سر دارد.
سرپرست هایی که سرمربی شدند
احد شیخ الری هم در این فصل روی نیمکت دو تیم نشسته است .وی در
نیم فصل نخست سرپرست تیم تراکتور بود و یک هفته هم به صورت موقت
سرمربی این تیم شد .شیخ الری حاال سرمربی ماشین سازی است تا یکی از دو
نفری باشد که در این فصل از سرپرستی به سرمربیگری رسیده باشد .دومین
سرپرستی که در این فصل سرمربی شد ،مجتبی سرآسیابی سرمربی کنونی تیم
شهرخودرو مشهد است .وی که فصل را با سرپرستی همین تیم آغاز کرد ،بعد
از جدایی گل محمدی به عنوان جانشین او انتخاب شد.

وحید هاشمیان :نحوه پرداخت حقوق ویلموتس به تیمملی ضربه زد

بخش ورزش -مربی سابق تیم ملی فوتبال میگوید نحوه پرداختن حقوق
ویلموتس و برخی مسائل حاشیه به تیم ملی ایران ضربه زد.
وحید هاشمیان ،مربی تیم ملی فوتبال ایران در دوران مارک ویلموتس گفت:
تقریبا  ۹ماه قبل ،فدراسیون فوتبال و ویلموتس از من برای همکاری دعوت
کردند و مذاکراتی انجام دادیم و کار شروع شد .بسیار خوشحالم که در تیم
ملی مربیگری کردم .کار کردن در باشگاه در اکثر مواقع یک تعهد مالی است
اما قرارداد با تیم ملی یک مساله معنوی و مربوط به خوشحال کردن مردم
است .قطعا پیروزی تیم ملی باعث خوشحالی خیلی از مردم و غرور کشور
میشود .کار کردن در تیم ملی را بسیار دوست داشتم و دارم.
وی که دربرنامه سالم ،صبح به خیر صحبت میکرد ،ادامه داد :در گذشته از
تیمهای لیگ برتری و تیم ملی جوانان پیشنهاد سرمربیگری داشتم که قبول
نکردم .در این مقطع احساس کردم که میتوانم تجربه یک دهه بازی کردن
در بوندسلیگا ،کالسهای مربیگری و مربیگری در سطوح مختلف فوتبال
آلمان را به تیم ملی منتقل کنم اما مسائل حاشیهای مانند نحوه پرداخت
پول ویلموتس و دیگر مسائل به تیم ملی ضربه زد و نتوانست نتایج خوبی
را به دست بیاورد.

مربی سابق تیم ملی درباره انتقادات از مبلغ باالی حقوق ویلموتس و پرداختن
نشدن حقوق او توسط فدراسیون فوتبال گفت :نمیخواستم به این موضوع
بپردازم .فدراسیون اعالم کرد حقوق تمام اعضای کادر فنی به یورو پرداخت
شد .قرارداد من ریالی بود .االن  ۹ماه گذشته و مبلغی نگرفتم و به خاطر
خرید برخی وسایل هم طلبکار هستم .من شرایط اقتصادی کشور را درک
میکنم و میدانم در چه فشار مالیای هستیم .به خاطر همین شرایط درباره
حقوق خودم صحبتی نکردم و مربوط به مسئوالن است که همانند خارجیها
به ایرانیها هم اهمیت بدهند چرا که خیلی از مربیان تیمهای ملی حقوق
خود را گرفتهاند .ما مقداری پول در فیفا داریم که نمیتوانیم وارد کنیم و اگر
این اتفاق رخ میداد ،مشکالت ما حل میشد .هاشمیان همچنین در واکنش
به اینکه چرا قراردادهای سنگین با مربیان خارجی مانند ویلموتس امضا
میشود اظهار کرد :اعتقاد دارم با توجه به اینکه توان پرداخت حقوق مربیان
را نداریم و چون مربیان ما به قوانین حرفهای عادت دارند ،بعد از مدتی کار
را ول میکنند .اگر میخواهیم مربی خارجی بیاوریم ،باید ببینیم میتوانیم
پولش را بدهیم یا میخواهیم روی دوش مدیر بعدی بیندازیم .به نظرم با
قیمت دالر و یورو ،استخدام مربی خارجی بسیار دشوار است .من اطالعی از

مبلغ قرارداد مربیان نداریم و فقط در کمپ تیم ملی حضور داشتم.
وی درباره همکاری با اسکوچیچ در ماههای آینده یادآور شد :بعد از تغییر
کادر فنی ،طبیعی است که هر مربی کادر فنی خود را دارد .بعد از این اتفاقات،
صحبتهای زیادی شد که کدام مربیها گزینهها هستند ،سرمربی تیم ملی
انتخاب شد .بعد از آن فدراسیون و مربی تیم ملی دوست داشتند همکاری
خودمان را ادامه دهیم .من هم شرایطی دارم و اگر ببینم میتوانم به تیم
ملی کشورم کمک کنم ،قطعا میمانم .اگر ببینم نمیتوانم ،انشاءاهلل سایرین
که نفرات توانمندی هم هستند ،به تیم ملی کمک میکنند .به نظرم موضوع
مهمی نیست .چندین روزنامه و سایت بیش از وضعیت فدراسیون فوتبال
نگران کمک مربی دوم تیم ملی هستند .علت را هم نمیدارم .اگر قسمت
باشد به کارم ادامه میدهم .شیوع کرونا و تعطیلی لیگ برتر و نامشخص بودن
بازه تعطیالت مسائلی است که روی دالیل من برای همکاری با تیم ملی در
آینده تاثیرگذار است .او در واکنش به اینکه آیا اسکوچیچ در تیم ملی موفق
میشود یا خیر تاکید کرد :من نمیتوانم پیشگویی کنم .کسی فکر نمیکرد
که ویلموتس در دور اول موفق نشود چون فوتبال جای پیش بینی نیست.
کسانی که او را انتخاب کردند اطالعات بیشتری نسبت به من دارند.

آگهی تغییرات اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم التحریر و
کتاب فروشان و محصوالت فرهنگی و بازیهای فکری و فتوکپی
شهرستان لنگرود موسسه غیرتجاری به شماره ثبت  123و
شناسه ملی 14007743600
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/10/24و مجوز شماره  31/75130مورخ  98/11/26اداره صنعت،
معدن و تجارت شهرستان لنگرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای حامد صنعتی پور الهیجی به شماره ملی  2691645835به
عنوان بازرس اصلی و آقای احد راهدار به شماره ملی  2709430487به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند.
 -2اعضاء هیئت مدیره با ذکر سمت تا تاریخ  1402/10/24به قرار ذیل
تعیین گردیدند:
آقای غالمرضا شکوه با کد ملی  2708310933به سمت رئیس هیات
مدیره و آقای محمود وهاب حدادی زاده با کد ملی  2708335235به
سمت نایب رئیس اول هیات مدیره و آقای کاظم کاشف زرع با کد ملی
 2722151650به سمت نایب رئیس دوم هیات مدیره و آقای محسن
پورتحویلداری با کد ملی  2709275171به سمت دبیر هیات مدیره و
خانم زهرا پاسبان دیوشلی با کد ملی  2708558765به سمت خزانه دار
و خانم زینب حقی با کد ملی  2720876471و آقای هادی حسین زاده
موبندانی با کد ملی  2709390663به سمت اعضای علی البدل هیات
مدیره
 -3امضای اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها بروات سفته ها و
اسناد تعهدآور با امضای متفق آقای غالمرضا شکوه (رئیس اتحادیه) و
خانم زهرا پاسبان دیوشلی (خزانه دار اتحادیه) و در غیاب هر یک به
امضای آقای محمود وهاب حدادی زاده (نایب رئیس اول اتحادیه) همراه
با مهر موسسه معتبر است .نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی
اتحادیه با امضای غالمرضا شکوه (رئیس اتحادیه) و در غیاب وی با امضای
آقای محمود وهاب حدادی زاده (نایب رئیس اول اتحادیه) و مهر اتحادیه
انجام می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود ()808066
-----------------------------------------------آگهی تغییرات اتحادیه صنفی برنج فروشان شهرستان
لنگرود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  128و شناسه ملی
14007777572
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/08/27و برابر مجوز به شماره  31/75132مورخ 1398/11/26
صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیالن تصمیمات ذیل

اتخاذ شد:
 -1اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت برای مدت چهارسال به قرار ذیل
تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم علیزاده به شماره ملی  2709318946به سمت رییس هیئت
مدیره و آقای درویشعلی محقق منتظری به شماره ملی 2722424487
به سمت نایب رییس اول هیئت مدیره و آقای نقی آسوده نالکیاشری به
شماره ملی  2708730517به سمت نایب رییس دوم هئیت مدیره و
آقای عیسی قلی پور به شماره ملی  2709586991به سمت دبیرهیئت
مدیره و آقای امین عاصی نالکیاشر به شماره ملی  2709895455به
سمت خزانه دار و-آقای عبدالرضا علی دوستی اصل به شماره ملی
 2709248662به سمت عضو علی البدل اول و آقای سید محسن بنی
هاشمی بازارده به شماره ملی  2708371517به سمت عضو علی البدل
دوم هیئت مدیره بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
 -2آقای اسمعیل شادمان سادات محله به شماره ملی 2709543974
به سمت بازرس اصلی و آقای عیسی اسمعیلی بین کالیه به شماره ملی
 272961337به سمت بازرس علی البدل برای مدت  4سال انتخاب
شدند.
 -3حق امضای اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها بروات سفته ها و
اسناد تعهدآور با امضاء متفق آقای ابراهیم علیزاده (رییس اتحادیه) و آقای
امین عاصی نالکیاشر (خزانه دار)و در غیاب هریک با امضای نایب رییس
اول اتحادیه آقای درویشعلی محقق منتظری و ممهور به مهر اتحادیه
معتبر می باشد  ,نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه
با امضای آقای ابراهیم علیزاده (رئیس اتحادیه) و در غیاب وی با امضاء
آقای درویشعلی محقق منتظری (نایب رئیس اول اتحادیه) و مهر اتحادیه
انجام می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود ()808065
------------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت اریکه تجارت راش شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  22046و شناسه ملی 14008772229
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس جدید :شهر رشت بخش
مرکزی محله تختی (صیقالن) کوچه چکشالر خیابان تختی پالک 0
مجتمع تجاری تختی طبقه دوم کد پستی  4173733179تغییر یافت و
ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()807883

آگهی تغییرات شرکت دامپروری گیل مرغ شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  2434و شناسه ملی 10720156701
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آدرس قانونی شرکت از نشانی قبلی به آدرس جدید واقع در :استان
گیالن  ،شهرستان رشت  ،بخش مرکزی  ،شهر رشت ،محله ولکس(عینک)
 ،خیابان  12متری قربانی  ،بلوار شهید محمد حسین افتخاری  ،پالک 0
 ،طبقه همکف -کد پستی 4149814314 :انتقال یافت  ,ماده  3مربوطه
در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()807884
----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت شاهین کاالی گیل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12511و شناسه ملی 10720254248
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/30
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  1397به تصویب رسید.
 -2موسسه حسابرسی امین حسابرس افق (حسابداران رسمی) به شناسه
ملی  10100608360به سمت بازرس اصلی و آقای حسین فالح مقدم
بهمبری به شماره ملی  2670132782به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()807961
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت برهان افزار سیستم شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  21316و شناسه ملی 14007781514
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آدرس شرکت از گیالن  -شهرستان رشت  -بخش مرکزی  -شهر
رشت-محله علی آباد -کوچه (نونواز) -کوچه شهید محمدرضا نونواز-
پالک -0ساختمان امید -3طبقه اول کد پستی  4158644169 :به
آدرس  :استان گیالن-شهرستان رشت -بخش مرکزی -شهر رشت-
محله صفاری -کوچه کیومرث سپهر روم -کوچه فوالدلوی  -3پالک -90
ساختمان سامرز ، 5طبقه چهارم کدپستی  4154836899انتقال یافته
است .درنتیجه ماده  3اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()807962
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پیشتازی هیئت بسکتبال گیالن
در مقابله با ویروس کرونا

بخش ورزش -هیئت بسکتبال گیالن با توزیع دو هزار بسته حمایتی
بهداشتی در مناطق کم برخوردار شهر رشت و پرداخت کمکهزینه به مربیان
بسکتبال استان از جمله هیئتهای پیشتاز در مقابله با کرونا است.
رئیس هیئت بسکتبال گیالن در گفتوگو با فارس با اشاره روزهای سخت
گیالنیان و نبرد علیه ویروس کرونا اظهار کرد :با همدلی و اتحاد این ویروس
منحوس را از پای درآورده و میتوانیم بهزودی جشن و شادمانی برپا کنیم.
محمد رفیعی با بیان اینکه دو هزار بسته حمایتی بهداشتی توسط هیئت
بسکتبال گیالن توزیعشده ،افزود :این بستههای حمایتی شامل محلول و
مواد ضدعفونیکننده با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن در
حومه شهر و مناطق کم برخوردار به نیازمندان و خانوادههای بیسرپرست و
بدسرپرست اهدا شد .رئیس هیئت بسکتبال گیالن با تأکید بر زیان خانواده
بسکتبال از تعطیلی اماکن و باشگاههای ورزشی خاطرنشان کرد :هیئت
بسکتبال استان در راستای عمل به مسؤولیت اجتماعی و سیاستهای عالی
هیئت مبنی بر ارج نهادن به زحمات مربیان بسکتبال نسبت به پرداخت
کمکهزینه حمایتی برای تعدادی از مربیان و کادر هیئت استان که فاقد
درآمدی غیر از ورزش بسکتبال بودند اقدام کرد.

سارا بهمنیار نخستین بانوی المپیکی
ورزش گیالن شد

بخش ورزش -لغو لیگهای جهانی کاراته در مراکش و مادرید و رقابتهای
اروپایی باکو باعث شد ،نابغه کاراته آسیا ب ه عنوان نخستین بانوی ورزشکار
گیالنی جواز حضور در المپیک را کسب کند .سارا بهمنیار پس از پایان سومین
مرحله لیگ برتر کاراته وان در سالزبورگ اتریش با کسب  ۵۶۴۷٫۵امتیاز در رده
ششم وزن المپیکی منفی  ۵۵کیلوگرم و منطقه سبز قرار گرفت.
بتینا پالنک از کشور اتریش ،جدیترین تعقیبکننده بهمنیار در وزن منفی
 ۵۰کیلوگرم است؛ وی در لیگ جهانی سالزبورگ با ایستادن در مکان پنجمی
موفق به تصاحب  ۴۵۰امتیاز شده و مجموع امتیازاتش را به  ۵۱۹۷٫۵امتیاز
رساند .بتینا در رقابتهای قهرمانی اروپا  ۲۰۲۰به میزبانی باکو و لیگ جهانی
رباط  ۲۰۲۰فرصت جبران اختالف  ۴۵۰امتیازی با بهمنیار را پیش روی خود
میدید؛ لیگ جهانی کاراته وان رباط خیلی زود به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو
شده و با تصمیم فدراسیون جهانی قرار شد این رقابتها در اواخر فروردینماه
به میزبانی مادرید برگزار شود .بتینا در رقابتهای قهرمانی اروپا به نشان نقره
دستیافته و  ۶۹۰امتیاز کسب کرد؛ وی در رقابتهای قهرمانی باکو ۲۰۲۰
فرصت کسب نشان طال و تصاحب  ۳۰۰امتیاز بیشتر را به خود میدید؛ فرصتی
که با لغو مسابقات باکو از دست رفت و اختالف  ۴۵۰امتیازی کاراتهکار اتریشی
نسبت به بهمنیار حاشیه امنی برای نابغه گیالنی فراهم آورد.
قرنطینه دوهفتهای اسپانیاییها توسط دولت این کشور ،هدیهای تاریخی به
بهمنیار است؛ لغو لیگ جهانی مادرید خبری خوش در روزهایی است که کرونا
ش از این فدراسیون
زندگی عادی مردم گیالن را تحتالشعاع قرار داده است .پی 
جهانی اعالم کرده بود ،چنانچه رقابتهای مادرید لغو شود ،سالزبورگ اتریش که
چندی قبل میزبان لیگ جهانی بود ،بهعنوان آخرین مرحله رقابتهای انتخابی
المپیک در نظر گرفته میشود؛ این تصمیم با موافقت کمیته بینالمللی المپیک
اتخاذشده است .اینک دختر  ۲۱ساله گیالن ب ه عنوان نخستین بانوی دیار گیل
و دیلم ،به المپیک راهیافته و میتواند عالوه بر کسب نشان المپیک پس از شش
دهه بهعنوان نخستین بانوی گیالنی مدالآور این رقابتها مطرح شود .محمد
رهبری و آرمین هادیپور دو ملیپوش گیالنی تیمهای شمشیربازی و تکواندو
کشورمان پیشازاین جواز حضور در رقابتهای المپیک توکیو را کسب کرده و
فاطمه صادقی در رشته کاراته و نازنین مالیی در رشته روئینگ دیگر امیدهای
گیالن برای کسب سهمیه المپیک هستند.

چهار سناریوی فیفا برای معرفی قهرمان لیگها

بخش ورزش -فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در صورت اعالم پایان لیگها
به خاطر کرونا  ۴سناریو برای مشخص کردن تیم قهرمان دارد .سناریوییهایی
که صورت اجرا شدن در لیگ ایران ،شانس پرسپولیس را برای معرفی بعنوان
قهرمان فصل جاری بیشتر از سایر تیمها میکند.
به گزارش یورو اسپورت عربی ،ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را
گرفتار خود کرده است و به معضلی بزرگ تبدیل شده است .معضلی که ورزش
جهان و خصوصا فوتبال را نیز گرفتار کرده است .لیگ های مختلف در سراسر
جهان تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند و تعطیل شدهاند.
باتوجه به اینکه ممکن است این ویروس تا یکی دو ماه آینده نیز نابود نشود این
احتمال زیاد است که پایان لیگ های فوتبال کشورها نیز اعالم شود.
فیفا برای مشخص کردن تیم قهرمان در صورت اعالم پایان لیگها چهار سناریو
تعیین کرده است:
 - ۱پایان اعالم لیگ بدون مشخص کردن تیم قهرمان (در این صورت در
لیگ کنونی فوتبال ایران با وجود صدرنشینی پرسپولیس این تیم قهرمانان
نخواهد شد).
 -۲سناریوی دوم اینکه در صورت اعالم پایان لیگ ،قهرمانان نیم فصل نخست
به عنوان قهرمان لیگ انتخاب شود (در این صورت پرسپولیس در لیگ ایران به
عنوان قهرمان انتخاب خواهد شد چرا که در زمستان عنوان قهرمانی نیم فصل
نخست را به دست آورد).
 -۳سناریوی سوم این است که قهرمان فصل قبل به عنوان قهرمان فصل جاری
هم انتخاب شود (در این صورت هم پرسپولیس در لیگ ایران به عنوان قهرمانی
خواهد رسید).
 - ۴سناریوی چهارم هم این است که جام قهرمانی به تیمی داده شود که تا
قبل از تعطیلی لیگ صدرنشین بوده باشد (در این صورت هم جام قهرمانی در
لیگ ایران باید به پرسپولیس داده شود).
مرحله گروهی در ماه آگوست و به صورت تک بازی در یک کشور برگزار شود.

