
ورزشی

پیروزی آسان با ترکیبی متفاوت برابر توگو

گام نخست تیم ملی فوتبال در راه آماده سازی جام جهانی روسیه
سرویس ورزشی-

تیم ملــی فوتبال ایران که خــود را برای حضور 
در جام جهانی آمــاده می کند، در اولین گام از برنامه 
بلندمدت آماده سازی با ترکیبی متفاوت برابر توگو به 

برتری رسید.
دیــدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایــران و توگو از 
ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه 
آزادی تهران برگزار شــد که این بازی بــا برتری ۲ بر صفر 
تیم ایران به پایان رســید. کریم انصاری فرد)۵۱ و ۵۹( برای 
شــاگردان کی روش گل زد. در این دیدار حامد لک، احسان 
حاج صفی )۴۶ - سعید آقایی(، روزبه چشمی، محمدحسین 
کنعانی زادگان )۷۴ - ســیدجالل حســینی(، وریا غفوری، 
احمــد عبداهلل زاده )۷۴ - وحید امیری(، ســعید عزت اللهی 
)۴۶ - امیــد ابراهیمی(، مهدی ترابــی)۷۷ - اکبر ایمانی(، 
ســامان قدوس )۶۳ - رضا قوچان نژاد(، کاوه رضایی و کریم 
انصاری فــرد )کاپیتان( برای ایران از ابتــدا به میدان رفتند. 
ملی پوشان ایران که قصد داشــتند از فرصتی که کی روش 
به آنها داده استفاده کنند، از همان ابتدا تالش کردند خود را 
به دروازه حریف نزدیک کنند اما در تمام طول نیمه اول هر 
چند تیم برتر میدان بودند اما نتوانستند موقعیت خطرناکی 
را روی دروازه حریف ایجاد کنند.  با شروع نیمه دوم تیم ملی 
ایران نمایش بهتری داشت و مسنجم تر از قبل برای رسیدن 
به دروازه حریف کار کرد و چند دقیقه بعد از شروع نیمه دوم 
روی شوتی که ســامان قدوس به سمت دروازه حریف زد و 
دروازه بان برگشت داد، کریم انصاری فرد با یک بغل پا دروازه 
را باز کــرد.در دقیقه ۵۹ بازهم این کریم انصاری فرد بود که 
درون محوطه جریمه پاسی که امید ابراهیمی برای او ارسال 
کرده بود را به گل دوم تبدیل کرد. بعد از این گل توگویی ها 
کمی بهتــر از قبل حرکت کردند و چنــد دقیقه ای را روی 
دروازه ایران فشار آوردند اما دفاع خوب ملی پوشان کشورمان 

که روزبه چشمی نقش پررنگی در آن داشت اجازه نداد این 
تیم آفریقایی به گل برسد.

در دقایــق پایانی با تعویض هایی که کی روش انجام داد 
ملی پوشان کشــورمان نمایش بهتری داشــتند و با آرامش 
بیشتری توپ را به گردش درآوردند و در نهایت موفق شدند 
گام اول بــرای برنامه بلندمدت آماده ســازی جام جهانی را 
محکم بردارند. تیم ملی فوتبال کشــورمان در دومین دیدار 
تدارکاتی خود روز ۱۸ مهرماه در شــهر کازان به مصاف تیم 

ملی روسیه خواهد رفت.

لوروی: مطمئنم ایران در جام جهانی موفق می شود
ســرمربی تیم فوتبال توگو نســبت به موفقیت تیم ملی 
فوتبال کشــورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ ابراز اطمینان کرد. 
کلود لوروی پس از شکســت ۲ بر صفر تیم ملی توگو مقابل 
ایران اظهار داشــت: بازی خیلــی خوبی بود و تیم ملی ایران 
بســیار خوب بازی کرد. تیم ملی بسیار منسجم و خوب بازی 
می کند، با این حال توانســتیم در دقایقی از بازی این تیم را 
کنتــرل کنیم. در نیمــه دوم و در ۲۵ دقیقه اول آن اما تیم 

ایران به خوبی بازی کرد و توانست دو گل به ما بزند. البته فکر 
می کنم یکی از گل های ایران آفســاید بود، اما ایرادی ندارد.
وی در پاســخ به این پرسش که »آیا تیم ملی ایران می تواند 
در جام جهانی ۲۰۱۸ موفق باشــد یا خیــر؟«، تصریح کرد: 
مطمئنم ایران موفق می شــود، چون تیم بسیار خوبی دارد، 
بازیکنان، مربی و ستاره های خوبی در این تیم حضور دارند و 
با شرایطی که دارد می تواند به موفقیت برسد. بازی های ایران 
را در جام های جهانی گذشــته به یاد دارم، همین طور بازی 
مقابل یوگسالوی در جام جهانی ۹۸ که ایرانی ها چگونه بازی 
کردند. مطمئنم ایران می تواند موفقیت های خود را تکرار کند.

دستیار کی روش: فقط یک تیم داریم 
و درهای تیم ملی باز است

اما پس از غیبت کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی 
فوتبال کشــورمان در کنفرانس خبری دســتیار وی پس از 
عملکــرد موفقیت آمیز بازیکنان ایــران در دیدار با تیم ملی 
توگــو گفت: اکنون برای نبرد در جام جهانی۲۰۱۸روســیه 
آماده می شویم که حضور و کســب موفقیت برای ما بسیار 
مهم و معتبر اســت. اوســیانو کروز کمک مربی تیم ملی در 
ایــن باره افزود: اکنون بازیکنانی که عملکرد خوبی را از خود 
ارائه کردند، برای حضور موفق در جام جهانی روســیه آماده 
می کنیــم. وی در ادامه گفت: آماده ســازی تیم برای آینده 
بســیار مهم اســت و بازیکنان در دیدار بــا توگو لیاقت این 
پیروزی را داشتند. دستیار کی روش در عین حال اضافه کرد 
هر چند در دیدار با توگو با چند بازیکن جدید به مصاف این 
تیم رفتیم اما این بدان معنا نیست که این تیم دوم ماست. ما 
فقط یک تیم داریم و همانگونه که سرمربی اعالم کرده است، 
درهای تیم ملی برای آنهایی که شایســتگی دارند باز است. 
کروز گفت: اکنون حضور در جام جهانی روســیه و کســب 

موفقیت در این میدان برای ما بسیار مهم و معتبر است.

مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۱۷

آینده سازان فوتبال ایران به دنبال قدرت نمایی در هند
تیم فوتبال نوجوانان ایــران از امروز در جام جهانی 
زیرهفده ســال هند به میدان می رود و در نخستین گام 

با گینه رو به رو می شود.
جام جهانی زیر ۱۷ سال از دیروز )جمعه( به میزبانی هند و 
با حضور ۲۴ تیم برتر جهان آغاز شد. در این رقابتها تیم نوجوانان 
ایران نیــز با هدایت عباس چمنیان کار خود را از امروز با دیدار 

برابر گینه آغاز می کند.
نوجوانــان ایران در گروه C ایــن رقابت ها با تیم های گینه، 
آلمان و کاستاریکا هم گروه هستند. بازی های این گروه در شهر 
گوا برگزار می شــود. پیش از این، نوجوانان ایران در همین شهر 
به مقام نایب قهرمانی آسیا دست یافته بودند و تجربه کافی برای 

بازی در این شهر را دارند.
 تیم ملی ایران برای رسیدن به این مسابقات در رقابت های 
قهرمانی فوتبال آسیا توانست به مقام نایب قهرمانی آسیا دست 
یابد. شــاگردان عباس چمنیان بعد از صعود به این جام جهانی 
یک سال فرصت داشــتند به آماده سازی بهتر این تیم بپردازند 
و تقریبا آن تیم نســبت به یک ســال پیش متحول شده است. 
ایــن تیم کمتر از ده روز قبــل دو دیدار تدارکاتی برابر تیم های 
فرانسه و مکزیک - تیم های حاضر در جام جهانی – انجام داد به 
ترتیب هر دو تیم را با نتایج ۴ بر صفر و ۳ بر صفر شکست داد تا 
آمادگی بسیار خوب خود را نشان دهد. چندین بازیکن تیم ملی 
ایران در لیگ برتر به میدان می روند و تاکنون عملکرد درخشانی 
را از خود به جای گذاشــتند. عمده بازیکنان این تیم از تیم های 
سایپا، پیکان، فوالد خوزستان و استقالل خوزستان است و سایر 
بازیکنان هم از تیم های کم نام و نشــان شهرســتانی هستند. 
این نکته بیانگر کم توجهی تیم های شــاخص مانند اســتقالل، 
پرســپولیس، ذوب آهن، سپاهان، تراکتورسازی و ... به تیم های 

پایه خود اســت.ایران پیش از این در سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹ و 
۲۰۱۳ نیز به جام جهانی نوجوانان صعود کرده بود و در دو دوره 
اخیر به مرحله یک هشــتم نهایی صعود کرده است. بازیکنانی 
مانند کاوه رضایی، امید عالیشــاه، پیام صادقیان، سید حسین 
حســینی، اکبر ایمانی، سعید عزت اللهی، سید مجید حسینی، 
صادق محرمی و ... محصول همین تیم ها هستند.سه رقیب ایران 
در این رقابت ها توانســتند عملکرد بسیار خوبی را در قاره های 
خود ارائه دهند. در ادامه این گزارش به بررســی عملکرد رقبای 

ایران در سه قاره اروپا، آمریکای شمالی و آفریقا می پردازیم.
تیم ملی آلمان

تیم ملی آلمان در سال ۲۰۱۷ در مسابقات قهرمانی فوتبال 
اروپا در مرحله نیمه نهایی مقابل رقبای خود شکســت خورد اما 
توانست مجوز حضور در جام جهانی را به دست آورد. آلمان ها در 
ادوار حضور خود در جام جهانی یک بار دوم شــدند که به سال 
۱۹۸۵ باز می گردد. همچنین این کشور در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ 
در رده سوم و در سال ۱۹۹۷ در رده چهارم جهان ایستاده است.

از بهترین بازیکنان آلمان در جام جهانی جوانان می توان به تونی 
کروس اشــاره کرد که در سال ۲۰۰۷ توپ طالی مسابقات را از 

آن خود کرد.
تیم ملی گینه

نماینده فوتبال آفریقا در رقابت هــای قهرمانی این قاره به 
مرحله نیمه نهایی صعود کرد اما در پایان مقام سوم این رقابت ها 
را به دست آورد و راهی جام جهانی شد.آنها در سال های ۲۰۱۵، 
۱۹۹۵، ۱۹۸۹ و ۱۹۸۵ در جام جهانی حضور داشته اند. بهترین 

رتبه این تیم چهارمی جهان در سال ۱۹۸۵ است.
تیم ملی کاستاریکا

این تیــم در رقابت هــای قهرمانی کونــکاکاف به صورت 
مشــترک مقام ســوم این قاره را به دست آورد و به جام جهانی 
صعــود کرد.آنهــا در دوره های زیادی در ایــن رقابت ها حضور 
داشــتند اما همواره تا مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود 
کردند و رتبه ای بهتر از این به دست نیاورده اند.آنها در سال های 
۲۰۱۵، ۲۰۰۹، ۲۰۰۷، ۲۰۰۵، ۲۰۰۳، ۲۰۰۱، ۱۹۹۷، ۱۹۹۵ و 

۱۹۸۵ در جام جهانی حاضر شدند.
برنامه بازی های گروه C به این شرح است:

شنبه، ۱۵ مهر
* آلمان ..................................................... کاستاریکا، ساعت ۱۴:۳۰
* ایران .............................................................. گینه، ساعت ۱۷:۳۰

سه شنبه، ۱۸ مهر
* کاستاریکا ...................................................... گینه، ساعت ۱۴:۳۰
* ایران ............................................................ آلمان، ساعت ۱۷:۳۰

جمعه، ۲۱ مهر
* گینه ............................................................. آلمان، ساعت ۱۴:۳۰
* ایران ..................................................... کاستاریکا، ساعت ۱۴:۳۰

دبیر فدراســیون کشتی از شهر کاشــان به عنوان جدی ترین گزینه برای میزبانی از رقابت های کشتی آزاد جام 
باشگاه های جهان نام برد.

رضا الیق درباره تعیین تکلیف میزبان چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان اظهار کرد: شهرهای کاشان، 
جویبار، مشهد و تهران خواستار میزبانی از چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان هستند که در این میان به 
احتمال فراوان فدراسیون کشتی با میزبانی کاشان از این رقابت ها موافقت خواهد کرد. دبیر فدراسیون کشتی افزود: دیدارهای فینال 
لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی نیز دوم آبان ماه در شهر کاشان برگزار می شود و این شهر از زیرساخت های الزم برای میزبانی شایسته 
از رقابت های معتبر جام باشگاه های جهان برخوردار است. شهرهای جویبار، تهران و خارکف اوکراین به ترتیب میزبانی ۳ دوره قبل 

این رقابت ها را بر عهده داشتند.چهارمین دوره این رقابت ها در تاریخ ۱۶ و ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار می شود.

کاشان در آستانه میزبانی کشتی آزاد باشگاه های جهان اعزام 6 ملی پوش جودو به مسابقات گرنداسلم ابوظبی
تیم ملی بزرگساالن جودو کشورمان با ۶ بازیکن در 

رقابت های گرند اسلم ابوظبی به میدان خواهد رفت.
چهارمین دوره رقابت های گرنداســلم در سال ۲۰۱۷ در 
شــرایطی طی روزهای ۵ تا ۷ آبان ماه به میزبانی شهر ابوظبی 
در کشور امارات برگزار می شــود که ۶ جودوکار کشورمان به 
صالحدید کادر فنی در این رقابت ها شرکت می کنند. ملی پوشان 
بزرگســاالن جودو کشــورمان با هدایت محمد منصوری سوم 

آبان ماه عازم این رقابت ها می شــوند.محمد رشنونژاد در وزن 
منهای ۶۰کیلوگرم، قاســم نوری زاده در منهای ۶۶کیلوگرم، 
محمــد محمدی بریمانلو و مهدی فتحی پــور در منهای ۷۳ 
کیلوگرم، ســعید مالیی در منهای ۸۱ کیلوگرم و وحید نوری 
در منهای ۹۰کیلوگرم نمایندگان جودو ایران در تاتامی ابوظبی 
خواهند بود. تاکنون ۳۰۴ جودوکار از ۴۸ کشور برای حضور در 

چهارمین گرند اسلم سال ۲۰۱۷ ثبت نام کرده اند.

قهرمان المپیک لندن اعتقاد دارد تلفیقی از نفرات جوان و با تجربه در تیم ملی وزنه برداری باعث خواهد شــد امســال 
اتفاقات خوبی در مسابقات جهانی برای ایران رخ دهد.

بهداد ســلیمی درباره محرومیت ۹ کشور از حضور در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان و توقعی که نسبت به کسب 
نتیجه خوب توسط ایران وجود دارد،آخرین وضعیت جسمانی خود و... به اظهارنظر پرداخت که گزیده ای از آن در ادامه می آید:

* همیشه گفته اند که بار کج به مقصد نمی رسد. این کشورها هم به دلیل خطایی که انجام دادند مجازات شدند. در کل نظر 
خاصی نسبت به این موضوع ندارم اما قطعا با نبود کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان سطح مسابقات جهانی پایین تر می آید.
* به نظرم تیم ما خوب اســت. امیدوارم ایوب موسوی هم بتواند به ترکیب تیم ملی برای مسابقات جهانی اضافه شود. او در 
مسابقات جهانی شانس گرفتن مدال دارد. تیم ما تلفیقی از نفرات با تجربه و جوان است. ان شاءاهلل بتوانیم نتیجه خوبی کسب 

کنیم. فکر می کنم امسال اتفاقات خوبی رخ دهد.
* در مورد آخرین وضعیت خود باید بگویم که خداروشکر نسبت به برنامه هایی که داشتم عقب نیستم و شرایطم خوب است، 
زانویم نیز کم کم دارد بهتر می شود و من را همراهی می کند. امیدوارم از لحاظ تمرینی و جسمانی مشکلی پیش نیاید و این 

مدت باقی مانده تا آغاز مسابقات را به سالمت پشت سر بگذاریم و با دست پر برگردیم.
* چون برای گرفتن ویزای آمریکا به دوبی سفر کرده بودیم و در آن چند روز خیلی خوب نتوانستیم تمرین کنیم، خستگی 
سفر هم باعث شد در شرایط خوبی نباشیم و در این شرایط احتمال آسیب دیدگی باال می رفت، مسعود چترایی هم در لیگ 
آسیب دید از این رو در صحبتی که با آقای مرادی، جلیلی و بیرانوند داشتیم، قرار بر این شد در هفته آینده که رکوردگیری 

تیم ملی انجام می شود، رکوردهایم در آنجا برای لیگ محاسبه شود.

از برنامه هایم عقب نیستم
سلیمی: فکر می کنم اتفاقات خوبی در مسابقات جهانی رخ دهد

بیماری عجیبی که ستاره رئال از آن رنج می برد
ســتاره رئال مادرید از یک بیماری عجیب رنج می برد که شاید باعث شود 
مدت زیادی خانه نشین شود. دنی کارواخال یکی از بهترین بازیکنان رئال مادرید 
در دو ســه فصل اخیر بوده اســت. خبر بد برای رئال مادرید اینکه کارواخال از 
یک بیماری ناشناخته و عجیب رنج می برد که باعث شده تا زمان بازگشت او به 
میادین نامعلوم شود. روزنامه آس نوشت که بال راست رئال مادرید دچار عفونت 
ویروســی در غشای خارجی قلبش شده است و این باعث شده تا زمان بازگشت 
او به میادین نامشخص باشد. باشگاه رئال مادرید اعالم کرده که کارواخال برای 
بازگشت به میادین به سه چهار هفته دیگر  استراحت نیاز دارد اما به نوشته آس 
زمان بازگشت این بازیکن به مدت پاسخگویی بدن او به این ویروس بر می گردد.
رئال مادرید چند بازیکن آسیب دیده دیگر به غیر از کارواخال دارد اما خبر خوب 
برای زیدان اینکه این بازیکنان به شرایط بازی رسیده اند و می تواند در هفته بعد 

به میدان روند.
اینیستا تا پایان دوران بازیگری اش 

در بارسلونا می ماند
هافبک اســپانیایی قراردادش را با بارســلونا تمدید کــرد و تا پایان دوران 
بازیگری اش در این تیم خواهد ماند.آندرس اینیستا تا زمانی که بتواند بازی کند 
در باشگاه بارسلونا خواهد ماند. پس از مذاکرات طوالنی مدت بازیکن آلباسته ای 
و خوسپ ماریا بارتومئو )رئیس باشگاه( این اتفاق افتاد. دو طرف تصمیم گرفتند 
پیش از شروع دوباره رقابت های اروپایی به این قضیه پایان دهند. اینیستا که در 
الماسیا پرورش یافته است بارها از سران باشگاه کاتاالنی در رابطه با این موضوع 
انتقاد کرده است.باشگاه بارسلونا تمدید قرارداد هافبک اسپانیایی را امروز اعالم 
کرد. بر این اساس اینیستا تا زمانی که بخواهد می تواند در این باشگاه بازی کند. 

او در نهایت به خواسته اش رسید.
حمایت لوو از سرمربیگری  هاینکس در بایرن مونیخ

ســرمربی تیم فوتبال آلمان هم وطنش را بهترین گزینه برای مربیگری در 
بایرن مونیخ عنوان کرد. پس از اخراج کارلو آنچلوتی هدایت بایرن مونیخ تا پایان 
فصل جاری به یوپ هاینکس ســپرده شد. باشگاه بایرن مونیخ با سرمربی سابق 
خود تا پایان فصل برای جایگزینی آنچلوتی به توافق رســید. این خبری بود که 
روزنامه بیلد آن را منتشــر کرد. روزنامه بیلد آلمان از توافق نهایی بایرن مونیخ 
با یوپ هاینکس سرمربی ســابق خود تا پایان فصل خبر داد. هاینکس پیش از 
این سه بار هدایت بایرن مونیخ را برعهده گرفته بود و با این تیم سه گانه فوتبال 
اروپا و آلمان را کسب کرد. او بعد از سال ۲۰۱۳ که از بایرن مونیخ کنار گذاشته 
شــد هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفت و عنوان کرد که قصد بازنشستگی از 
دنیای مربیگری دارد ولی دیروز برای چهارمین بار ســکان هدایت بایرن مونیخ 
را برعهده گرفت. یواخیم لوو سرمربی تیم آلمان در این باره گفت: او سرمربی با 
تجربه ای اســت و کاریزما زیادی دارد. با توجه به شرایط کنونی بایرن، هاینکس 

بهترین انتخاب است.
انگلیس و آلمان مسافر روسیه شدند

لهستان در یک قدمی صعود به جام جهانی
تیم ملی فوتبال لهستان با پیروزی ای که برابر ارمنستان به دست آورد جواز 
حضور در روسیه را تا حدود زیادی به دست آورد. آلمان و انگلیس هم مسافر جام 
جهانی شــدند. در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در قاره سبز ۹ دیدار از سه 
گروه برگزار شــد. در حساس ترین دیدار گروه C تیم ملی فوتبال آلمان در خانه 
ایرلند شــمالی به میدان رفت و توانست با نتیجه سه بر یک به پیروزی برسد تا 
با ۲۷ امتیاز صعود خود را به روســیه نهایی کند.گل های ژرمن ها را در این دیدار 
واگنر، رودی و کیمیچ به ثمر رساندند. ایرلند شمالی هم با ۱۹ امتیاز این شانس 
را دارد تا در پلی آف به میدان رود.در حساس ترین دیدار گروه E لهستان جشنواره 
گل به راه انداخت و توانســت با نتیجه ۶ بر یک ارمنستان را از پیش رو بردارد تا 
صعود خود را به روســیه تا حدود زیادی نهایی کند.ستاره لهستان در این دیدار 
لواندوفسکی بود که توانست هت تریک کند. لهستان با پیروزی در این دیدار، ۲۲ 
امتیازی شــد تا به سه امتیاز اختالف نســبت به دانمارک برسد، آن هم درحالی 
تنها یک بازی دیگر باقیمانده است.در حساس ترین دیدار گروه F انگلیس میزبان 
اسلوونی بود و توانست با یک گل به پیروزی برسد. تک گل انگلیس را در این دیدار 
هری کین در دقیقه ۹۴ به ثمر رســاند. در این گروه انگلیس با ۲۳ امتیاز صعود 

خود را به روسیه نهایی کرد و اسکاتلند هم با ۱۷ امتیاز در رده دوم جای دارد.
افزایش نگرانی ها درباره کیفیت 

آب محل برگزاری بازی های المپیک توکیو
نگرانی هــا دربــاره آلودگی آب در منطقــه اودایبا توکیو برخی مســابقات 
افزایش یافته اســت، به طوری که کیفیت آب در این منطقه با اســتانداردهای 
فینا و اتحادیه جهانی سه گانه مطابقت ندارد. مسئوالن برگزاری المپیک توکیو 
۲۰۲۰ آب خلیج توکیو را بررســی کردند. این منطقه محل برگزاری مسابقات 
شنای ماراتن و شنای ســه گانه است.طبق بررسی ها کیفیت آب این منطقه با 
اســتانداردهای فینا مطابقت ندارد. میزان برخی باکتری ها در آب خلیج توکیو 
هفت برابر بیشــتر از حالت استاندارد است. فینا در بیانیه ای اعالم کرد: ما نتایج 
آزمایش ها بر روی آب منطقه اودایبا را بررسی کردیم. فینا با مسئوالن برگزاری 
توکیو ۲۰۲۰ همکاری نزدیکی خواهد داشــت تا مطمئن شود که شرایط برای 
مسابقات شــنای ماراتن فراهم می شود. قرار اســت که مسئوالن توکیو ۲۰۲۰ 
اقداماتی برای بهبود و کیفیت آب انجام دهند کار گذاشتن دستگاه های نظارت 
کیفیت آب یکی از این اقدامات اســت. مسئوالن اعالم کرده اند که دلیل خوب 

نبودن کیفیت آب در حال  حاضر بارش های زیاد چند ماه اخیر است.

دیدار رفت تیم های ملی فوتبال سوریه و استرالیا در مرحله پلی آف جام جهانی با تساوی به پایان رسید.
 دیدار رفت مرحله پلی آف صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ در قاره آسیا، عصر روز پنجشنبه هفته گذشته بین تیم های ملی 
ســوریه و اســترالیا برگزار شد که این بازی با تساوی یک به یک به پایان رسید.  قضاوت این بازی که در مالزی و به میزبانی 
سوریه برگزار شد را علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران برعهده داشت. استرالیا در دقیقه ۴۰ توسط رابی کروس به گل 
رسید اما عمر السومه در دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی کار را برای سوریه  به تساوی کشاند. بازی برگشت دو تیم روز سه شنبه 
در شهر سیدنی برگزار می شود و تیم صعودکننده باید در پلی آف بین قاره ای با تیم چهارم منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و 

حوزه دریای کارائیب   )کونکاکاف( روبه رو شود.

تساوی سوریه و استرالیا در دیدار رفت پلی آف صعود به جام جهانی

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
فوتبال پرهیاهو و حاشیه ما کماکان درگیر مسائل ابتدایی و پیش پا افتاده 
اســت و در نزد مســئوالن ورزش و متولیان فوتبال هــم اراده ای برای حل این 
مســائل و در افتادن با واقعیتهای این رشــته جذاب و پرطرفدار دیده نمی شود. 
بعد از گذشــت نزدیک به ۸۰ ســال از شروع رشــته فوتبال در کشورمان تازه 
رئیس فدراسیون از »فقدان استاندارد«های الزم در نزد باشگاهها می گوید و اینکه 
باید با توجه به واقعیات و متناسب با امکانات، تعداد تیم ها را در رده های مختلف 
باشگاهی سامان دهیم تا فوتبال ما از سوی تشکیالت جهانی و بین المللی فوتبال 

دچار محرومیتهای سنگین نشود.
سالهاست که بســیاری از کارشناسان می گویند، این نشریه به سهم خود و 
در راه انجام وظیفه خود می نویســد و هشــدار می دهد که آنچه در ورزش ما به 
نام »فوتبال« وجود دارد، در واقع غوغا و هیاهو و بهتر از همه »سرپوشی« است 
برای اینکه از قبل آن عده ای به نام و نان برســند چرا که اگر غیر از این بود، با 
این رشته پرطرفدار جهانی، این گونه رفتار و معامله نمی کردیم! این همه مردان 
کاربلد و خاکخورده و زحمتکش و متخصص را کنار نمی زدیم و به فرصت طلب ها 
و منفعت جویان و عوضی آمده ها مجال عرض اندام و جوالن نمی دادیم این همه 
از کارهای اصلی و امور زیربنایی و ساختارســازی در فوتبال غافل نمی شدیم و 
به بازی های کودکانه و ســر و کارهای ساده لوحانه و سطحی و نتیجه گرایی و... 
مشغول نمی شدیم. فکر و ذکر هر مسئول و مدیری که در این ورزش و برای این 
فوتبال تعیین می شــود، »صعود به جام جهانی« است! عبارت »باید کاری کنیم 
که هر طوری شــده برویم جام جهانی«! ترجیع بند و سخنی تکراری است که 
طی دو ســه دهه اخیر یکســره از زبان مسئوالن ورزش و فوتبال و حتی دولتی 
و سیاســی شــنیده ایم اما کمتر - حداقل در حرف - از زبان مسئول و مدیری 
شــنیده ایم که به جای این الکی خوشی ها و خودفریبی ها و آرزوهای کودکانه 
و دنبــال کردن اهدافی که آنقدر که در تبلیغات انتخاباتی و مبارزات سیاســی 
کاربرد دارد، به نفع خود فوتبال نیست، بهتر است به کارهای پایه ای و ساختاری 
بپردازیم. همین که بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از پیروزی انقالب اسالمی، 
تکلیف مدیریت و نحوه اداره تیم های با ســابقه، ریشه دار و بالقوه بزرگی چون 
پرسپولیس و اســتقالل در ورزش ما مشخص نشــده، ما را از هر گونه توضیح 

بیشتری بی نیاز می کند.
االن سه شماره است که مطلب این ستون، به نوعی با موضوع »باشگاهداری« 
در فوتبال و ورزش ما پیوند خورده اســت. پیش از این درباره وضعیت تأسف بار 
تیم اســتقالل- نه از حیث نتیجه گیری و... بلکه از حیث مدیریتی و ساختاری- 
سخن گفتیم و تأکید کردیم، که وضعیت ناخوشایند استقالل، ریشه در شرایط 
کلــی مدیریت فوتبال و بلکه ورزش ما دارد و ایــن نکته را هم افزودیم که این 
شــتری که امروز جلوی خانه اســتقالل خوابیده، فردا در خانه تیم دیگری زانو 
می زند. چند شــماره پیش راجع به تیم پرســپولیس و مشکالتی که در آستانه 
بازی حساس این تیم در مرحله نیمه نهایی با تیم معروف عربستانی پیش آمده 
بود، نوشــتیم و باز بر لزوم توجه به مسائل ســاختاری و مدیریتی در فوتبال و 
باشگاههای خود تأکید کردیم. داستان تیم لیگ برتری »نفت طالئیه« که یکی از 
نمایندگان فوتبال ما در مسابقات سال آینده جام باشگاههای آسیا است، موجب 
شــد تا بار دیگر به مشکالت ابتدایی و مسائل بدیهی این فوتبال اشاره کنیم و با 
تأسف تذکر دهیم که ای کاش مسئوالن ورزش نیمی از انرژی و وقتی را که برای 
صعود به جام جهانی می گذارند، برای حل مشکالت ساده و پیش پا افتاده فوتبال 
بگذارند. خیلی باعث تأسف است که »صعود به جام جهانی« که در همه جا برای 
فوتبال یک کشور افتخار است و عاملی مهم و انگیزه ساز برای پیشروی به سوی 
آینده اســت، در فوتبال ما به مثابه »سرپوشــی« برای کم کاریها از آن استفاده 
می شود و به ضرب آن سعی می شود از دیده شدن واقعیتهای تلخ و موانع اساسی 

پیش روی پیشرفت فوتبال خودداری شود! 
این یک اصل مسلم و نکته بدیهی است که برای داشتن یک فوتبال محکم 
با ساختاری علمی و اساسی، شــرایطی الزم است که یکی از این شرایط وجود 
»باشگاه« به معنی واقعی و دارای حداقل »استانداردهای« الزم است. ما خیلی از 
این شرایط و از جمله »باشگاه« به معنی واقعی و »استاندارد« آن را نداریم، یک 
مشت تیم سر هم بندی کرده ایم و دست عده ای که غالبا تخصص الزم را ندارند و 
به ضرب فامیل های کله گنده یا زد و بندهای جناحی یا تهدید و تحمیل باندهای 
داللی و... ســپرده ایم و....؛ نتیجه و خروجی این وضعیت معلوم است که چه از 
کار در می آید. ســخن را کوتاه کنیم. ما با ورزش خود خوب »تا« نمی کنیم. با 
فوتبال خود به درستی و صادقانه »معامله« نمی کنیم. به همین دلیل هم هست 
که نه تنها آن رشــد و پیشرفت بایســته و مورد انتظار رخ نمی دهد بلکه شاهد 
اتفاقات ناگوار و چهره بســتن نتایج تلخی هم هســتیم که پیش از آنکه معلول 
قدرت و تدبیر حریفان باشد، ریشه در ضعف و غلط کاری خودمان دارد. آیا واقعاً 
فوتبال ما ۶ گل از آن همســایه و ۴ گل از این یکی همسایه عقب است؟! علت 
یا علل رخ دادن این نتایج عجیب که بازگو کننده واقعیتهای فوتبال ماســت، در 
کجاست؟ فوتبالی که با همه این جفاها، هنوز آنقدر بالقوه توان دارد که وقتی کار 
»تیم ملی«اش دست کاردان می افتد، و حداقل مدیریت و جدیت از سوی مربی 
حرفه ای اش اعمال می شود، آبروداری کند و خود را تا رده بهترین های جهان باال 

بکشد و به جام جهانی صعود کند؟!

چرا با فوتبال به درستی 
و صادقانه »معامله« نمی کنیم؟

صفحه 9
 شنبه ۱5 مهر ۱۳9۶ 

۱۶ محرم ۱4۳9 - شماره ۲۱۷۳9

برگزاری جام جهانی فوتبال در غیاب آرژانتین؟

توقف خانگی مقابل پرو و کابوس جام جهانی بدون مسی!
آرژانتین در دیداری خانگی مقابل پرو متوقف شد 
تا شانس این تیم برای رســیدن به جام جهانی ۲۰۱۸ 

روسیه، بیش از پیش به خطر بیفتد.
پنجشنبه و بامداد جمعه دیدارهای حساس مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه آمریکای جنوبی برگزار شد که 
در مهم ترین بازی آرژانتین به مصاف پرو رفت. آلبی سلسته باز 
هم در گلزنی ناکام بود و این دیدار بدون گل به پایان رســید، 
نتیجه ای که ممکن است باعث حضور آرژانتین در پلی آف جام 

جهانی و حتی عدم حضور آنها در این رقابت ها باشد.
 آلبی سلســته در شرایطی به مصاف پرو رفت که در رده 
چهارم قرار داشت و با کسب پیروزی در این دیدار می توانست 
وضعیــت خود در جدول را دگرگون کنــد. با این حال حتی 
بازی در ورزشــگاه خانگی هم نتوانســت الهام بخش مسی و 
یارانش باشــد و آنها نتوانستند قفل دروازه حریف را بشکنند. 
مسی که در ترکیب قرار داشت و حضور او باعث نیمکت نشین 
شــدن ایکاردی و دیباال شــده بود، کار خاصی از پیش نبرد 
و نتوانســت تیمش را به اهدافش نزدیک کند. با این تساوی 
و با توجه به پیروزی شــیلی مقابل اکــوادور، آرژانتین به رده 
ششم ســقوط کرد که در این رده حتی به پلی آف نیز صعود 
نخواهد کرد و حذف خواهد شد که یک فاجعه در فوتبال ملی 
آرژانتین محســوب می شود. آلبی سلســته در هفته آخر باید 
اکوادور را شکست دهد تا بتواند در شانس مجدد به حضور در 

جام جهانی امیدوار باشد. 
در دیگر بازی مهم اروگوئه برابر ونزوئالی حذف شده قرار 

گرفت و این دیدار نیز بدون گل به پایان رســید. کلمبیا تیم 
چهارم جدول برابر پاراگوئه شکســت خورد و در هفته آینده 
صعــودش را قطعی خواهد کرد. این دیدار بــا پیروزی دو بر 
یک پاراگوئه پایان یافــت. رادامل فالکائو در دقیقه ۷۹ دروازه 
تیم مهمان را باز کرد اما اســکار کاردوسو و سانابریا با گلزنی 
در دقایق پایانی شانس حضور در جام جهانی را برای پاراگوئه 
حفظ کردند. شــیلی نیز توانست با شکست اکوادور به صعود 
به جام جهانی امیدوار باشد و حذف حریفش را رقم بزند. این 

بــازی با نتیجه دو بر یک به نفع الروخــا پایان یافت. ادواردو 
وارگاس در دقیقه ۲۲ گل نخســت بازی را به ثمر رســاند اما 
رومیرو ایبارا بازی در دقیقه ۸۴ مساوی کرد. با این حال تنها 
دو دقیقه بعد الکســیس سانچس پیروزی شــیلی را رقم زد. 
الروخا توانســت با این برد ۲۶ امتیازی شود و به رتبه چهارم 
صعود کند. این اتفاق باعث شد آرژانتین یک پله دیگر سقوط 
کند و در رتبه ششــم جــای بگیرد. در نخســتین بازی این 
رقابت ها برزیل برابر بولیوی قرار گرفت که این دیدار نیز بدون 

گل به پایان رسید.
در این شــرایط صعود دیگر تیم ها به جز برزیل در هفته 
آخر مشــخص خواهد شد و شــش تیم برای حضور در جام 
جهانــی تالش خواهند کرد. در منطقه آمریکای جنوبی چهار 
تیم نخست به صورت مستقیم به جام جهانی صعود می کنند 
و تیم پنجم در شــانس مجدد به مصاف نماینده اقیانوســیه 
یعنی نیوزلند خواهد رفت. برنامه کامل بازی های هفته پایانی 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه آمریکای جنوبی 

به این شرح است:
چهارشنبه ۱9 مهر ۱39۶

* اروگوئه ................................................................................ بولیوی
* پرو...........................................................................................کلمبیا
* اکوادور............................................................................... آرژانتین
* برزیل...................................................................................... شیلی
* پاراگوئه ................................................................................ ونزوئال

کریمی از تراکتورسازی هم شکایت کرد
بازیکن ســابق تراکتورسازی برای دریافت طلب خود از این باشگاه شکایت 
کرد. علی کریمی بازیکن ســابق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس که سابقه 
حضور در تراکتورســازی تبریز را داشــت برای دریافت طلب خود از باشــگاه 
تراکتورسازی شکایت خود را به AFC ارسال کرده بود و این کنفدراسیون نیز با 
اعالم این شــکایت به فدراسیون فوتبال خواهان پیگیری آن شده بود. البته این 
شکایت تنها به دست فدراسیون رســیده و  باشگاه تراکتورسازی برای دریافت 
مجوز حرفه ای گری ملزم به راضی کردن علی کریمی است. باشگاه تراکتورسازی 
موفق شــده بود هفته گذشته تمام شاکیان خود را راضی کنند و پرونده ای را از 

خود در AFC باقی نگذارند.
داور اردنی دیدار پرسپولیس و الهالل را سوت می زند

کنفدراسیون فوتبال آسیا با وجود نامه رسمی باشگاه پرسپولیس تیم داوری 
اردنی را برای دیدار برگشت این تیم برابر الهالل انتخاب کرد.

دو تیم فوتبال پرســپولیس و الهالل عربســتان دیدار برگشت نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا را ۲۵ مهر ماه در عمان برگزار خواهند کرد. روزنامه العاجل 
عربستان اعالم کرد که کنفدراسیون فوتبال  آسیا ادهم مخادمه داور اردنی را به 
عنوان قاضی این دیدار حســاس انتخاب کرده است.قرار است که احمد مونس و 
عیسی عماوی هم از اردن کمک داوران مخادمه باشند. این تصمیم کنفدراسیون 
فوتبال آســیا  در حالی است که  باشگاه تیم فوتبال پرسپولیس پیش از این در 
نامه ای رســمی اعالم کرده بود که داوران عرب را برای بازی های  این تیم برابر 
تیم های عربی انتخاب نکند اما ظاهرا AFC هیچ توجهی به این درخواست نکرده 

است.
خطر کسر امتیاز از پرسپولیس دور شد 

باشــگاه پرســپولیس مطالبات مالی مانوئل ژوزه سرمربی اسبق و پرتغالی 
خود و همچنین دستیاران این مربی را به حساب بانکی آنها واریز کرد تا خطر 
کسر امتیاز از این باشگاه دور شود.طبق حکم دادگاه بین المللی ورزش، باشگاه 
پرســپولیس محکوم به پرداخت یک میلیــون و ۳۰۰ هزار یورو به مانوئل ژوزه 
سرمربی پیشین این باشگاه شــده بود. باشگاه پرسپولیس با استفاده از بودجه 
فصل جاری و کمک های مردمی هواداران خود، بدهی سنگین به مانوئل ژوزه را 
ظرف مدت سه روز، به حساب وکیل قانونی اش واریز کند تا مانع از محکومیت 
ســنگین تر از سوی دادگاه بین المللی ورزش )CAS( شــود. پندار خمارلو مدیر 
روابط عمومی باشگاه پرســپولیس ضمن تأیید این خبر گفت: کارهای مربوط 
به این بدهی انجام شده اســت و منتظریم تا تأییدیه دادگاه بین المللی ورزش 
را بگیریــم. بعد از آن جزئیات مربوط بــه این پرونده را در اختیار هواداران قرار 

می دهیم.
آب پاکی سازمان لیگ روی دست لیگ یکی ها

با اعالم مسئول کمیته برگزاری سازمان لیگ فوتبال، سهمیه صعود تیم های 
لیگ یکی به لیگ برتر دو تیم باقی ماند و افزایش نیافت. در چند هفته گذشته 
اخبار و شــایعات زیادی مبنی بر تغییر ســهمیه صعود لیگ یکی ها به ۲/۵ تیم 
منتشر شــد اما دیروز سعید فتاحی در گفت وگویی تلویزیونی آب پاکی را روی 
دست لیگ یکی ها ریخت و سهمیه صعود را همانند فصل گذشته، دو تیم اعالم 
کرد. ســعید فتاحی درباره این موضوع گفت: هیئت رئیســه سازمان لیگ برتر 
مصــوب کرده بود ۲/۵ تیم از لیگ یک به لیگ برتر صعود کنند که این  مصوبه 
در هیئت ر ئیســه فدراسیون فوتبال رای نیاورد و در نهایت دو تیم از لیگ یک 
به لیگ برتر صعود خواهند کرد. در پایان فصل هم سه تیم از لیگ یک به لیگ 

۲ سقوط خواهند کرد.

با برگزاری مرحله اول مسابقات تیراندازی انتخابی 
تیم ملی تفنگ نفرات برتر آقایــان و بانوان معرفی 

شدند.
مرحله اول رقابت هــای تیراندازی انتخابی تیم ملی روز 
پنجشنبه هفته گذشــته با حضور ۱۰۳ ورزشکار مرد و زن 
در ســه رده ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن با معرفی 
نفرات برتر به پایان رسید. ابتدا با برگزاری فینال تفنگ بادی 
زنان بزرگســال، الهه احمدی از تهران در جایگاه اول، نجمه 
خدمتی از خراســان جنوبی در جایگاه دوم و زهرا هاشــمی 
از خراســان رضوی در جایگاه سوم ایستادند.در تفنگ بادی 
دختران جوان نیز، سیده رویا صبح خیز از قم، مریم سلیمی 
از کرمانشاه و مریم شــفیعی از تهران به ترتیب جایگاه های 
اول تا ســوم را به خود اختصاص دادند. همچنین در تفنگ 

بادی دختران نوجوان، آرمینا صادقیان از ایالم در مقام اول، 
روژان جاللیان از تهران در مقام دوم و درســا فدایی از تهران 

در مقام ایستادند. 
در ادامه با برگزاری فینال رشــته تفنــگ بادی مردان 
بزگساالن، امیرحسین گل پسند از زنجان، پوریا نوروزیان از 
ایالم و مجتبی قاسم آبادی از مرکزی به ترتیب در مکان های 
اول تا سوم قرار گرفتند. در بخش تفنگ بادی مردان جوان، 
علیرضــا داود آبادی از تهــران در مکان اول، امیرحســین 
میرحیدری از البــرز در مکان دوم و حبیــب اهلل پودینه از 
سیستان و بلوچستان در مکان سوم ایستادند.در تفنگ بادی 
پسران نوجوان، امیرسیاوش ذوالفقاریان از سمنان مقام اول، 
علی گرمابی از خراســان رضوی مقام دوم و محمد حســین 

شریف زاده از تهران مقام سوم را به نام خود ثبت کردند.

معرفی نفرات برتر انتخابی تیم ملی تیراندازی

* بهداد ســلیمی و کیانوش رستمی دو وزنه بردار تیم بیمه رازی در نظر دارند 
در اردوی بابلسر رکورد گیری شوند و رکوردهایشان برای تیمشان در هفته دوم 
محاســبه شــود.این دو وزنه بردار به دلیل اینکه به تازگی از سفر به دبی برای 
گرفتن ویزای آمریکا برگشته و خسته بودند، در رقابت اوزان ۸۵ و فوق سنگین 
شــرکت نکردند و قرار اســت در رکورد گیری که در اردوی تیم ملی در بابلسر 
انجام می شــوند، رکوردهایشان را برای هفته دوم لیگ برتر ثبت کنند. از این رو 
امکان تغییر نتایج دو وزن ۸۵ و فوق سنگین در هفته دوم لیگ برتر وجود دارد.
* کمیته بین المللی پارالمپیک در نظرسنجی خود نام زهرا نعمتی را به 
عنوان یکی از پنج ورزشــکار کاندید دریافت عنوان بهترین ورزشکار 
ســال ۲۰۱۷ اعالم کرد. در این نظرسنجی عالوه بر اسم زهرا نعمتی در 
رشته تیروکمان، نام چهار ورزشــکار دیگر از کشورهای هلند، نروژ، 
لیتوانی و استرالیا نیز به چشم می خورد.عالقمندان برای رای دادن به 
زهرا نعمتی ورزشکار پر افتخار ایران تا ساعت ۱۲روز چهارشنبه ۱9مهر 
فرصت دارند با مراجعه به وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک 
به این ورزشــکار رای بدهند.برای رای دادن به زهرا نعمتی به آدرس 

www.paralympic.irg اقدام کنید.

خواندنی از ورزش ایران

حدیث دشت عشق

به یاد خلبان شهید یاسر محمدیان
خلبانی که راه پدر را رفت

سرگرد خلبان شهید یاسر محمدیان فرزند سرتیپ 
دوم پاســدار شــهیدفتح اهلل محمدیان در اواخر پاییز 
ســال ۱۳۶۲ در حالی چشم به جهان گشود که پدرش 
در جبهه های حق علیه باطل مشــغول دفاع از وطن و 
ارزش های انقالب اسالمی بود . چند روزی بود که یاسر 
متولد شده بود که برای اولین بار و شاید هم آخرین بار 
آغوش گرم پدر را احساس کرد )چون پدر چند روزی از 

جبهه به مرخصی آمده یود( و شــاید در این دیدار واپسین پیغامی برای پسر داشت. 
ســرانجام پدر در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۲ در جبهه های جنوب به درجه رفیع شــهادت 
نائل آمد. یاسر و خواهرش سمیه بعد از شهادت پدر زندگی خود را در دامن مادر به 
سرپرســتی عموی خود ادامه دادند و این یادگاران شهید در میان خانواده از محبت 
ویژه ای برخوردار بودند.  هر چند خانواده سعی می کردند آنها کمبودی نداشته باشند 
اما یاسر دنبال گم گشته خود بود با اینکه در دوران تحصیالت همیشه شاگرد ممتاز 
بود و در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل می کرد و با توجه به هوش و استعداد 
و نبوغ مثال زدنی ایشــان می توانست در بهترین رشــته ها )پزشکی، مهندسی و...( 
ادامه تحصیل بدهد اما یاســر گویا آخرین دیدار پدر را فراموش نمی کرد و هر موقع 
در میــان خانواده حرفی از ادامه تحصیل و یا شــغل آینده به میان می آمد می گفت 
من باید خلبان بشم تا از وطن و اسالم دفاع کنم.یاسر از طریق آزمون سراسری وارد 
دانشکده نیروی هوای ارتش جمهوری اسالمی ایران شد و در رشته خلبانی هواپیمای 
جنگنده مشغول تحصیل شد و بعد از فارغ التحصیلی با باالترین رتبه به عنوان خلبان 
هواپیمای بمب افکن شــکاری اف ۴ در نیروی هوایی مشغول به دفاع از حریم ایران 
اسالمی شد . ســرانجام در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ با هواپیمای  اف ۴ همراه با سرهنگ 

سعید ذوالفقاری هنگام ماموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

117115138112738. برزیل

21784528181028. اروگوئه

3178272624226. شیلی

4177552018226. کلمبیا

5177462625125. پرو

6176741615125. آرژانتین

524-7177371924. پاراگوئه

120-8176292526. اکوادور

2014-91742111434. بولیوی

179-101716101835. ونزوئال

جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی- منطقه آمریکای جنوبی


