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خطری که تیم ملی آرژانتین را تهدید میکند
تیم فوتبال آرژانتین با جادوی «لیونل مســی» به جام جهانی
روســیه راه یافت ،اما به اعتقاد کارشناســان اتــکای بیش از حد
«آلبــی سلســلته» بــه ســتاره بارســلونا در این جام بســیار
خطرناکاست.
به گــزارش ایرنا ،آرژانتین دو بار در ســال های  1978و 1986
فاتح جام جهانی شده است .این تیم آخرین بار در جام2014برزیل
مغلوب آلمان شد و از دستیابی به عنوان قهرمانی بازماند.
مسی اکنون  30ســال دارد .او پیشــتر گفته بود که این جام
احتماال آخرین جام جهانی او خواهد بود .از نظر مســی تیم های
اخبار کوتاه

وضعیت نامشخص دروازه بانهای
استقالل در بازی امروز

سرمربی استقالل همچنان تکلیف دروازه بان
تیم خود را برای بازی با الهالل مشــخص نکرده
است .به گزارش ورزش سه ،وینفرد شفر تقریبا
در تمام بازی های مهم اســتقالل رویه ثابتی را
در پیش گرفته اســت و تکلیف دروازه بان خود
را تا روز بازی مشخص نمی کند تا آنها با حداکثر
انگیزه تمرینــات خود را ادامــه بدهند .مهدی
رحمتی و سیدحســین حســینی دو بازیکنی
هســتند که رقابت ســختی برای قرار گرفتن
درون دروازه استقالل دارند و این رقابت در بازی
با الهالل هم ادامــه دارد .رحمتی در بازی رفت
برابر الهالل درون دروازه اســتقالل قرار گرفت
و در این همین تک بازی موفق شــد یکی از دو
کلین شیت اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا را
به ثبت برساند .در شرایطی که صعود استقالل
به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
قطعی شــده اســت و این تیم با یک امتیاز برابر
الهالل سرگروهی اش قطعی می شود شفر باید
انتخاب کند از کدام دروازه بان خود درون دروازه
استفادهکند.
طبق تقســیم بندی شفر مهدی رحمتی در
جام حذفی و حسینی در لیگ برتر برای استقالل
بازی می کند اما لیگ قهرمانان آسیا جامی است
که سرمربی استقالل هرگز در آن دروازه بان خود
را به طور قطعی مشخص نکرده است.

بهتری در جام جهانی حضور دارند .اسپانیا ،برزیل ،آلمان و فرانسه
مدعیقهرمانیهستند.امادردنیایفوتبالبسیاریمنتظرهستند
مسی همانند «دیه گو مارادونا» این جام را باالی سر ببرد .هواداران
و کارشناسان معتقدند ستاره آرژانتینی بارسلونا برای آنکه عنوان
بزرگترینبازیکنتاریخفوتبالراازآنخودکند،بایدبزرگترینجام
فوتبال جهان یعنی جام جهانی را نیز بدست آورد.
اما «کلودیو تاپیا» رئیس فدراســیون فوتبال آرژانتین معتقد
است ،مسی  30ســاله یکی از بهترین بازیکنان جهان است ،اما به
تنهایی قادر نیست جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس
امیدوار اســت که تیمش در دیدار امروز
مقابل السد قطر به پیروزی دست یابد.
به گزارش تســنیم ,برانکو ایوانکوویچ
در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای
پرسپولیس و الســد قطر در گروه  Cلیگ
قهرمانان آسیا اظهار داشــت :هر دو تیم
پرسپولیس و السد به مرحله بعد خواهند
رفت .این بــازی افتخاری برای هر دو تیم
اســت و ما میخواهیم صدرنشین گروه
خودباشیم.
وی در ادامــه افزود :در بــازی بعد یا با
الجزیره یا االهلی دیــدار خواهیم کرد .ما
میخواهیم بهعنوان تیم برتر آسیا و ایران
قدرت و کیفیتمان را بــه هوادارانمان
نشان دهیم و میخواهیم همان کیفیتی
را که در لیگ داشتهایم در آسیا هم تکرار
کنیم.ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
خاطر نشــان کرد :بازیهای تیم السد را
نگاه کردهایــم و حتی با آنها در دیدار رفت
روبهرو شدهایم .ما تیم السد را میشناسیم
و برای آنها احترام زیادی قائل هســتیم.
نمیخواهم راجع به بازیکنان السد حرف
بزنم ،چــون همه میدانیم کــه این تیم
بازیکنــان خوب و باکیفیتــی دارد ،مثل
ژاوی که یکــی از بهترین بازیکنان جهان
در سالهای گذشــته بوده است ،ولی ما
به دنبال آن هستیم که مقابل آنها کیفیت
باالی بازیمان را نشان دهیم و امیدواریم

کریم شاید هم بازی نیمار شود

مهاجم فرانســوی رئــال مادریــد احتمال
دارد فصل آینده همبــازی نیمار در خط حمله
پاریســنژرمن شــود.به گزارش فارس کریم
ت سرگذاشتن فصلی سخت
بنزما در حال پش 
به همراه رئالیها است.او نسبت به قبل کمتر به
بازی گرفته شده و همین امر باعث نارضایتی وی
شده است.مطابق اعالم سایت ورزش فرانسه،وی
ممکن اســت فصل بعد مهاجم پاریسن ژرمن
شــود و در کنار نیمار بــازی کند.زیرا مدیریت
تیم پاریســی وی را به عنــوان خرید احتمالی
مد نظر قرارداده اســت.بنزما از ســال ۲۰۰۹
در خدمت سفیدپوشان اســت و در  ۴۰۲بازی
موفق به زدن  ۱۹۰گل شده است.گفته میشود
بورسیادورتموند نیز ،عالقمند به همکاری با این
مهاجم با تجربه فرانسوینیز است.

اصالحاتطوفانی
در فوتبال عربستان

وزیر ورزش عربســتان بالفاصله بعد از اتمام
لیگبرتراینکشور،چارتمدیریتیچندباشگاه
سرشناس از جمله الهالل و االهلی را با تغییراتی
گسترده رو به رو کرد.ترکی آل شیخ ،وزیر ورزش
عربستان که اصالحاتی گسترده در فوتبال این
کشــور آغاز کرده ،بعد از قبول استعفای رییس
الهالل و انتخاب سامی الجابر به عنوان مدیرعامل
این تیــم ،کادر مدیریتی تیم االهلــی را هم با
تغییراتی رو به رو کرده اســت .به همین منظور
طبق اعالم ترکی آل شــیخ ،با تایید اســتعفای
ترکی بن محمد ،رییس باشــگاه االهلی ماجد
بن عایض النفیعی به عنوان مدیرعامل جدید و
عبداهلل بترجی به عنوان نایب رییس این باشگاه
انتخابشدند.

وی گفت :ما بهترین بازیکن را در اختیار داریم ،اما باید به او کمک
کنیم .او به تنهایی قادر نیست به این هدف برسد.
تاپیاافزود:داشتناویکامتیازاست.اونفراولاست،بلندپروازی
و نیاز دارد این جام را ببرد.
اما «گابریل باتیسیتوتا» مهاجم اسطوره ای آرژانتین بر این باور
است که آرژانتین در جام جهانی نمی تواند به مسی تکیه کند ،در
حالی که در مرحله مقدماتی تکیه زیادی به این بازیکن داشت.
باتیسیتوتا گفت :مسی بازیکنی است که می تواند در هر تیمی
بازی کند .من همیشــه خواهان حضور او در تیم هستم ،اما اتکا به
یک بازیکن منصفانه نیست .با توجه به سطح فوتبال تیم هایی که
در جام جهانی با آنها روبه رو می شــویم ،اتکا به یک بازیکن بسیار
خطرناک اســت.با این حال اتکا بیش از حد به مسی تنها مشکل

پیش روی «خورخه ســامپائولی» سرمربی آلبی سلسته نیست.
گزینههایزیادیکهسرمربیتیمبرایانتخابمهاجماندراختیار
دارد ،مشکل دیگر مربی است.
باتیســتوتا گفت :از نظر من «هیگواین» باید بازیکن شماره 9
باشد .فکر می کنم سرمربی هم همین نظر را دارد.
ویافزود:داشتنانتخابهایزیادبرایسرمربیمشکلنیست.
بسیاری از کشورها این امکان را ندارند.
باتیستیوتا تنها بازیکنی اســت که در بیش از یک جام جهانی
هت تریک کرده اســت .او در جام جهانــی  1994برابر یونان و در
جام  1998مقابل جامائیکا هت تریک کرد .او برای  20سال عنوان
بهترین گلزن تیم آرژانتین را در اختیار داشت تا آنکه مسی در سال
 2016این عنوان را تصاحب کرد.

برانکو:

نمی شود از مهاجم
بخواهیم
در هر بازی
زیاد گل بزند

که برنده این مسابقه باشیم .همه بازیکنان
آماده هستند ،اما متأســفانه ربیعخواه و
فرشاد (احمدزاده) را در اختیار نخواهیم
داشت ،اما من خوشبین و امیدوار هستم
که بازی را میبریم.
برانکو در واکنش به این ســؤال که آیا
با وجود غیبت فرشاد احمدزاده و محسن

ربیعخواه امکان دارد تغییر تاکتیک دهد،
گفت :قبــل از هر چیز ابراز خرســندی
میکنم که ما بیشــترین برد را داشتهایم.
شما نمیتوانید از مهاجمان توقع داشته
باشید که در هر بازی گلهای زیادی بزنند.
در مورد ترکیــب تیم هم خواهید دید که
چهبازیکنانیبازیخواهندکرد.

وی درباره اینکه آیــا تاکتیک خاصی
برای مهار ژاوی ،هافبک اســپانیایی السد
در نظر گرفته اســت ،تصریــح کرد :باید
ببینیــم در بازی فردا چــه پیش خواهد
آمد .الســد بازیکنان خوبی دارد و ما باید
مراقب همه آنها باشــیم .ســرمربی تیم
فوتبال پرسپولیس در ادامه درباره اینکه

بازیهای مرحله گروهــی در هفته آخر
همزمان نیست و این موضوع باعث انتقاد
افشین پیروانی هم شده بود ،گفت :من هم
با افشــین موافق هستم .این موضوع یک
اشتباه از سوی  AFCاست ،چون حریف
آینده ما یک روز بعد از این بازی ما رقابت
خواهد کــرد ،اما این موضــوع برایمان
خیلی اهمیت نــدارد ،چــون برایمان
تفاوتی ندارد با چــه تیمی در مرحله بعد
بــازی کنیم .در کل بایــد بگویم این یک
اشــتباه کوچک از ســوی کنفدراسیون
فوتبال آسیا بوده است.
برانکو در واکنش به این پرسش که تیم
السد دوســت دارد بهعنوان صدرنشین از
گروهش صعود کند ،گفت :ما هم برای سه
امتیازبهزمینخواهیمرفت.همانطورکه
در گذشته هم گفتهام در آسیا تیم ضعیف
وجود ندارد ،امــا ما برای پیروزی به زمین
خواهیم رفت .شما باید این را هم مدنظر
داشته باشــید که هواداران ما هم حضور
دارند و میخواهند یک بازی خوب از تیم
خود ببینند .مسئله مهم این است که همه
ما بتوانیم لذت ببریم ،برای این موضوع هم
هستکه ما اکنون اینجاهستیم.
دیدار تیمهای پرســپولیس و السد در
چارچوب هفته پایانــی از مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آســیا از ســاعت 19:30
امــروز (دوشــنبه) در ورزشــگاه آزادی
برگزار میشود.

دژاگه:

اعتصاب در تراکتور کارساز بود

مسئوالنباشگاهتراکتورسازیبعدازاعتصاب
بازیکنان این تیم و غیبت در یک جلسه تمرینی
اخیر بخش کمی از قرارداد بازیکنان را پرداخت
کردند.
تراکتورســازی در فصل جاری با مشکالت
زیادی روبهرو بوده است .سرخپوشان تبریزی که
امسال ضعیفترین عملکرد خود را در سالهای
اخیر داشــتند از لحاظ مالی هم وضعیت خوبی
ندارند .در همین راستا پنج شنبه دو هفته قبل
بازیکنان تراکتورســازی تصمیــم به اعتصاب
گرفتند و در اعتراض به شرایط مالی در تمرینات
حضور نیافتند .مسئوالن باشگاه تراکتورسازی
بعد از اقداماتــی که انجام دادنــد دیروز بخش
کمی از قــرارداد بازیکنان که کمتر از  10درصد
بود را پرداخت کردند.سرخپوشــان آذربایجانی
در هفتههای اخیر عملکرد ضعیفی داشتند و در
آخرین دیدار خود هم مقابل تیم پائین جدولی
سپیدرود شکســت خوردند.تراکتورسازی در
لیگ قهرمانان هم عملکردغیرقابل قبولی از خود
نشان داد و از صعود به مرحله بعدی بازماند.
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بلیت روسیه را رزرو کردم
کاپیتان مصدوم ایران که مشخصنیستبه رقابت
های جام جهانی می رسد یا نه در گفتگو با مجله بیلد
آلمان بلیت سفر به روســیه  2018را برای خود رزرو
کرد.
اشــکان دژاگه در یکی از عجیب ترین سال های
فوتبالی خود طوری صحبت مــی کند که گویی در
برنامههاینهایی سرمربی تیم ملی جایی محکمدارد.
این بازیکن بــا وجود مصدومیت در اردوی ناتینگهام
فارست در گفتگو با مجله بیلد آلمان با اطمینان خاطر
از حضور در روســیه و دادن پاســخ اعتماد کارلوس
کی روش صحبت کرد .این بازیکن با ســابقه بیش از
 ۱۵۰بازی در بوندســلیگا برای تیمهای هرتابرلین و
ولفسبورگ با وجود این که ایران در گروه سختی قرار
گرفته و با تیمهایاسپانیا ،مراکش و پرتغال همگروه
شده اســت در گفتگو با مجله بیلد آلمان از آروزهای
بزرگی که در سر دارد ،صحبت کرد.
او در ابتــدای صحبت های خود بــا بیلد گفت«:
میخواهیم تاریخساز شویم و اولین تیم تاریخ فوتبال

ایران شــویم که به دور دوم جام جهانی راه پیدا می
کند .این فقط یک شعار نیست ما همگی به این اتفاق
ل این کار را در
باور داریم ،چرا که ظرفیت و پتانســی 
خودمانمیبینیم».
در گزارش بیلد آمده است«:اشــکان دژاگه دو ماه
پیش زانوی خودش را به تیغ جراحان سپرد و در حال
حاضر در تهران مراحل بهبودی را سپری میکند .تیم
ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کیروش پیش
میرود .این مربی  ۶۵ساله که به عنوان کاشف نسل
طالیی فوتبال پرتغال نظیر فیگو و روی کاستا معروف
شده است ،در سالهای  ۱۹۸۹و  ۱۹۹۱به همراه تیم
جوانان پرتغال قهرمان جام جهانی جوانان شد .یکی
از بازیکنان مهم او در تی مملی فوتبال ایران ،اشــکان
دژاگه است که در تیم زیر ۲۱سالههای آلمان با نفراتی
همچون مسوت اوزیل و مانوئل نویر هم تیمی بود که
ل حاضر ۳۹
توانســت به موفقیت دست یابد .او در حا 
بازی برای تی مملی فوتبال ایران انجام داده اســت و
توانسته هفت گل به ثمر برســاند.دژاگه بعد از اتمام

قراردادش با ولفسبورگ راهی فوتبال انگلیس شد و با
تیم ناتینگهام قرارداد بست که در این تیم هم بار دیگر
دچارمصدومیتشد».
کاپیتان ایران در بخــش دیگری از صحبت های
ل حاضر
خود با این نشــریه آلمانی افزود «:ما در حا 
نسبت به گذشــته تیم قویتری شدهایم .هیچ وقت
تا این اندازه بازیکن لژیونر در اختیار نداشــتیم .االن
ما بازیکنانی داریم که به واســطه بازی در اروپا تجربه
زیــادی در کارنامه دارند .چهار ســال پیش ما فقط
میبایست بر روی دفاع تیمی قوی متمرکز میشدیم
و تنها ضد حمــات کوتاهــی روی دروازه حریفان
داشــتیم اما در این دوره استحکام دفاعی خودمان را
ل حاضر بازیکنانی
حفظ کردیم و در کنــار آن در حا 
داریم که میتوانند برای تیم ما موثر باشند و در خط
حمله به سود تیم عمل کنند».
یکی از ســتارههای تی مملی فوتبال ایران در خط
حمله سردار آزمون  ۲۳ساله محسوب میشود که در
فوتبال روسیه عملکرد خوبی داشته است و در لیگ

قهرمانان اروپا توانست دروازه بایرن مونیخ را باز کند.
اشکان با تمجید از توانایی های سردار تصریح کرد«:
آزمون واقعا مهاجم خیلی خوبی اســت که نفوذهای
خوبی در محوطه جریمه حریفان دارد .البته در کنار او
علیرضاجهانبخشنیزبازیکنخوبیاستکهعملکرد
بســیار خوبی در تیم آلکمار در فوتبال هلند داشته
است».
اشــکان دژاگه در انتخابی جام جهانی در منطقه
آســیا در برخی از بازیها بازوبند کاپیتانی تی مملی
فوتبال ایران را در حالی به بازو بست که هیچ باشگاهی
نداشــت.دژاگه در پایان پیرامون این اتفاق گفت«:
کارلوس کیروش خیلی به مــن اعتماد به نفس داد
و من میخواهم که در جام جهانی پاسخ اعتماد او را
بدهم .این اعتماد مربی به من باعث شد که احساس
غرور و افتخار کنم .ما مثل پرتغال کریستیانو رونالدو
نداریم و یامثل اســپانیا اینیســتا نداریم ولی ۱۵۰
درصد از توان خودمان را بــرای محقق کردن آرزو و
رویاهایمان به کار خواهیم بست».

قلعهنویی:

قیمت ارز در فوتبال هم تاثیرگذار است
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهانگفت :این یک حقیقت استو ارزدر
زندگیآدمهاتأثیرمیگذارد.
امیر قلعهنویی در مورد دیدار روز سهشنبه تیم ذوبآهن مقابل لوکوموتیو
ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :ما دو دیدگاه در این بازی داریم.
اول اینکه گل نخوریــم و بعد از آن هم به پیروزی برســیم .ما به هیچ عنوان
برای مســاوی به زمین نمیرویم ،اما باید جو ورزشــگاه حریف را هم در نظر
بگیریم .تیم ما شــرایط خوبی در نیمفصل دوم داشته و بازیهای خوبی هم
انجام دادهایم .شــما دید در دیدار مقابل الدحیل قطر هم ما بازی خوبی انجام
دادیم ،اما نمیدانم چرا در این فصل ذوبآهن اینقدر مظلوم بوده اســت .ما
هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان ضربههای زیادی از داوری خوردهایم.
وی ادامه داد :در این بازی خوشحالم که داور مسابقه از شرق آسیاست .به
نظرم داورهای شرق آسیا از غرب بهتر هستند .در هر صورت ما تیم لوکوموتیو
را آنالیز کردهایم و امیدواریم دست پر از ازبکستان برگردیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن که با برنامه رادیویی تهران ورزشی صحبت
میکرد در مورد اینکه چه عاملی باعث شــده است تیمش در نیمفصل دوم
نتایج خوبی کسب کند ،گفت :اینها همه لطف خدا بوده است .در مجموع باید
بگویم موفقیت در کار حاصل تالش یک نفر نیست.
قلعهنویی در واکنش به این موضوع که اگر ایران در کمیته داوران آســیا
نمایندهای داشت شاید این اتفاقات رقم نمیخورد ،گفت :بله اینطور است.
احتماالً منظور شــما دیدار تیمهای استقالل و العین امارات است .من پیش
از آن بازی هم گفتــم که در دیداری که یک تیم عربــی حضور دارد ،لزومی
نیست داور هم از کشور عربی باشــد .من آن زمان در مورد امنیت کشورمان
حرف زدم ،اما کسی از فدراسیون پشت من نایستاد و پنج هزار دالر هم جریمه
شدم .من فقط گفتم که کشــور ما امنترین کشور است .ما خیلی مشکالت
در کشــور داریم ،اما از نظر امنیت جزو چند کشور خوب هستیم .متأسفانه
در مملکت ما همه به فکر میز خود هســتند و هیچکس به فکر مردم نیست.
مدیران میگویند حاال که ما هســتیم فقط به فکر میز خودمان باشیم .شما
نگاه کنید بعد از انتخابات  17هزار مدیر عوض شد! این اتفاق در هیججای دنیا
نمیافتد .واقعیت این است چون ما تعامالت بینالمللی نداریم از این موضوع

ضربه خواهیم خورد.سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن در واکنش به این پرسش
که آیا تغییر قیمت دالر در وضعیت تیم ذوبآهن هم تأثیر خواهد گذاشت یا
خیر ،گفت :این یک حقیقت است و ارز در زندگی آدمها تأثیر میگذارد .دنیا
مثلیکدهکدهجهانیاست.مناینحرفهارابهمرحومهاشمیرفسنجانی
هم زدم .دنیا یک دهکده جهانی شده است و ما هم اگر در این دهکده براساس
منافع کشــورمان عمل نکنیم عقب خواهیم ماند .مملکتی که در هشــت
ســال  800هزار میلیارد درآمد داشته است نباید چنین وضعی داشته باشد.
خودشان میگویند زیر سه میلیون خط فقر است و بعد نگاه کنید وضع جوانان
کشورمان چطور است .قطعاً ارز در فوتبال ما تأثیر دارد .من واقعاً خوشحالم که
استقالل بازیکنی مانند تیام را آورده است .این یک فرصت برای باشگاههای
ماست ،نه تهدید .خوشــبختانه االن نگرش به فوتبال تغییر کرده و به آن به
چشم یک فرصت نگاه میشود .فکر میکنم در یک سال گذشته وضعیت بهتر
شده است .االن نگاه کنید درآمدی که پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی
دارندچقدربهآنهاکمکمیکند.درحالحاضرقیمتارزدرزندگیهمهتأثیر
میگذارد نه فقط در فوتبال.
قلعهنویی درباره اینکه آیا مذاکره او با باشگاه سپاهان صحت دارد یا خیر،
گفت :من همیشه در زندگیام سعی کردم واقعیت را بگویم .وجداناً تا االن هیچ
تیمی با من صحبت نکرده است و من هم با کسی صحبتی نکردهام .تمام فکر
و ذکرم این است که این چند بازی را به ســامت به اتمام برسانیم ،اما این را
هم بگویم که آرزوی هر مربی است که در سپاهان باشد .من که مربی کوچکی
هســتم ،اما مربیان بزرگ ایرانی هم دوســت دارند سرمربی سپاهان باشند.
مربیانشهرستانیمظلومهستندیعنیسهامتیازیکهتیمشهرستانیکسب
میکند ارزش شش امتیاز را دارد .شما از علی کریمی بپرسید با چه زحمتی
از رشت به اصفهان ســفر کردند .باید بهای بیشتری به تیمهای شهرستانی
داده شــود ،من تجربه سرمربیگری تیم استقالل ،تیم ملی و تیم شهرستانی
را داشتم .کسانی که ادعای مربیگری میکنند یک سال بیایند و در تیمهای
شهرســتانی مربیگری کنند تا ببینند این تیمها چه زحمتی میکشــند،
امیدوارم نگرش ما نسبت به این موضوع تغییر کند.
ویدربارهحضورتیمملیایراندرجامجهانیفوتبالوبرنامههایکارلوس

کیروش یادآور شــد :اول باید یک تشکر کنیم بابت نتایج خوبی که تیم ملی
ما در این مدت کســب کرده است .انسان باید با آمار حرف بزند .آمار کیروش
در تیم ملی بســیار عالی اســت ،اما من میخواهم علمی صحبت کنم .یک
دســتگاهی وجود دارد به نام « »GPSکه میزان دوندگی بازیکنان را نشان
میدهد .به طور مثال ما بیاییــم رامین رضاییان که در اروپا بازی میکند را با
همپست خود یعنی وریا غفوری که در ایران بازی میکند ،مقایسه کنیم یا به
طور مثال علیرضا جهانبخش را با محمدرضا حسینی مقایسه کنیم .آن موقع
به یک جمعبندی نهایی میرسیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم .این را هم
باید بگویم که همه تیمهایی که به جام جهانی میآیند برنامه دارند .اســپانیا
و آلمــان یک نوع برنامه و ما هم یک نوع برنامــه دیگر ،اما حقیقت فوتبال در
زمین اجرا میشود .کســی فکر نمیکرد برزیل هفت گل از آلمان بخورد ،اما
این اتفاق افتاد.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن ادامه داد :واقعیت این است که همه با برنامه
به جام جهانی میآیند .مربیان ایرانی هم برای این فوتبال زحمت کشــیدند.
ایرادمانزیرساختهایفوتبالماست.همهفوتبالرایکتهدیدمیدانستند.
مابایدنگاهمانرابهفوتبالتغییردهیم.مادرگذشتهآقایگلجهانراداشتیم
و بازیکنانی از ایران در لیگ آلمان بازی میکردند.
قلعهنویی درباره این موضوع که امــکان دارد تیم او در مرحله بعدی لیگ
قهرمانان با استقالل مصاف کند ،گفت :بهتر است که این اتفاق نیفتد ،چون در
آن صورت یکی از تیمهای ایران حذف خواهد شــد ،اما در هر صورت اگر ما به
استقالل برخورد کنیم اتفاقی است که افتاده و کاری نمیشود کرد.
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حضور یک مربی باتجربه
ایرانی در کشتی ایتالیا

حسن یوسفی افشار از مربیان مطرح کشتی
فرنگی ایران به عنوان مربی و مدرس در کشــور
ایتالیاحضوردارد.
به گزارش مهر ،با توجه به همکاری مشترک
فدراسیون های کشتی ایران و ایتالیا و درخواست
فدراسیون این کشور ،حســن یوسفی افشار از
مربیان مطرح و باتجربه کشتی فرنگی ایران ،به
عنوان مربی و مدرس راهی ایتالیا شده است.
بر این اساس یوسفی افشار از تاریخ  ۱۳اسفند
در این کشــور حضور دارد و با سفر به شهرهای
مختلف این کشــور نســبت به آموزش کشتی
گیران اقدام کرده است.
این مربی کشــتی فرنگی کشــورمان که به
مدت دو ماه در ایتالیا حضور خواهد داشت ،ناظر
مسابقاتکشتیقهرمانیاینکشورنیزبود.

رقابتهای انتخابی تیم ملی
پهلوانی و زورخانهای به زودی

رقابتهــای انتخابی تیــم ملــی پهلوانی و
زورخانهای ،اردیبهشت ماه در شهرستان مریوان
استان کردستان برگزار خواهد شد.
مصطفی مرادی فر ،دبیر فدراسیون پهلوانی
و زورخانه ای از برگزاری رقابتهای انتخابی تیم
ملی ســال  ۱۳۹۷خبر داد و گفت :ب نابر پیش
بینی های انجام شــده و انجام تقویم ورزشی و
مسابقاتسال،۱۳۹۷رقابتهایانتخابیتیمملی
بزرگساالن اردیبهشت ماه در شهرستان مریوان
از توابع استان کردستان برگزار خواهد شد.در این
رقابتهاقهرمانانیکهسهمیهحضوردراینرقابتها
را پیش از این کســب کرده اند حضور خواهند
داشت که به زودی اسامی آنها منتشر خواهد شد.
وی در ادامه گفت :بر همین اســاس مدعیان
کسب عنوان برتری و تصاحب پیراهن تیم ملی
در رشــته های هنرهای فردی ( سنگ ،کباده،
میل گیری ســنگین ،چرخ تیز ،چرخ چمنی و
میل بازی) ،کشتی پهلوانی و  ۱۲گانه (میانداری
انفرادی) با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

ووشو در مسیر ورود به المپیک

فدراسیون جهانی ووشــو به منظور افزایش
شانس حضور در بازی های المپیک و همچنین
فراگیری بیشــتر این رشــته ۱۱ ،آگوست را به
عنوان روز جهانی ووشو -کونگ فو معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون ووشو،
در چهاردهمین کنگره فدراسیون جهانی ووشو
که سال گذشــته همزمان با مسابقات قهرمانی
جهــان در کازان برگزار شــد ،برنام ه مقدماتی
برای بنیانگذاری نخستین روز جهانی ووشو -
کونگفو ،مورد تایید قرار گرفت.
اهــداف اختصاص این روز از معرفی ووشــو
به عنوان ورزشی که درخواســت حضور آن در
بازیهای المپیک وجــود دارد ،فراتر میرود و
فدراسیون جهانی با برگزاری روز جهانی ووشو
کونگفو به دنبال ارتقای سطح آگاهی جهانینسبت به تمامی ســبکهای سنتی و فرمهای
استانداردمسابقاتیاست.

صعود بانوی قایقران به یک
چهارم نهایی مسابقات بارسلون

در روز پایانی رقابتهای کانوئینگ انتخابی
المپیک جوانان ،نمایندگان کشورمان و در دور
انتخابی کانواســالوم بانوان به مصاف رقیبان
رفتند.
به گزارش تســنیم ،در این مســابقه نیروانا
اســدبیگی با زمان ١:٣0.40دقیقه ســوم شد
و به یک چهارم نهایــی صعود کرد .با این نتیجه
اسدبیگی به احتمال بسیار زیاد سهمیه المپیک
جوانان را کسب خواهد کرد.
زهرا مطهر نیز در این رقابت با زمان ١:٣4.١٣
دقیقه در رده دهم قرار گرفت و به شانس مجدد
راه یافت .این رقابتها با انجام دور انتخابی کایاک
اســالو م مردان در بارسلون اســپانیا در حال
برگزاریاست.

چهارشنبه ،آغاز دومین دوره
لیگ طالیی دوومیدانی

مرحله نخســت از دومین دوره مســابقات
دوومیدانی لیگ طالیــی در بخش آقایان اواخر
هفته جاری در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ســایت فدراســوین دوومیدانی،
مرحلــه نخســت از دومیــن دوره مســابقات
دوومیدانی لیگ طالیی در بخش آقایان با حضور
برترین های ایران از استان های سراسر کشور از
صبح روز چهارشنبه 29فروردین ماه درورزشگاه
آفتاب انقالب تهران برگزار میشود.
همچنین به ورزشــکارانی که موفق به ثبت
حدنصاب های تعیین شده از سوی فدراسیون
دوومیدانی برای دریافت جایزه شوند ،به ترتیب
از نفرات اول تا ســوم هر ماده در هر مرحله وجه
نقد  20میلیون ریالــی 15 ،میلیون ریالی و 10
میلیون ریالی اهدا می شود.
اســامی منتخبین برای حضــور در رقابت
های لیگ طالیی پیش از این از طریق ســایت
فدراســیون دو ومیدانــی اعالم شــده و دیگر
ورزشکاران اجازه حضور در مسابقات را ندارند.

