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ایران و روسیه به تساوی رضایت دادند

قطعی شدن حضور تیم ملی فوتبال در سید ۳ جام جهانی 
سرویس ورزشی-

بر اساس نتایج و رتبه تیم ها در رنکینگ فیفا، تیم 
ملی فوتبال ایران در سید ۳ جام جهانی روسیه قرار 
خواهد گرفت و فرصت خوبی برای صعود از گروهش 

خواهد داشت. 
شــاگردان کارلوس کی روش که در نخســتین دیدار 
آماده ســازی خود برای حضور در جام جهانی برابر توگو به 
برتری دســت پیدا کرده بودند، شامگاه سه شنبه در دومین 
بــازی تدارکاتی به مصاف میزبان جــام جهانی رفتند و به 

تساوی یک - یک دست یافتند.
علیرضــا بیرانونــد، ســیدجالل حســینی)کاپیتان(، 
مرتضــی پورعلی گنجی، وریا غفوری، احســان حاج صفی، 
امید ابراهیمی، ســعید عزت اللهی، وحیــد امیری، علیرضا 
جهانبخش، مهدی طارمی و ســردار آزمون یازده بازیکنی 
بودند که این دیدار را برای ایران شــروع کردند و در نیمه 
دوم روزبه چشمی، سامان قدوس، احمد عبداهلل زاده و اکبر 

ایمانی هم وارد زمین شدند.
هرچند در نیمه اول گلی از دروازه ها عبور نکرد اما اکثر 
زمان بازی در اختیار تیم ملی روســیه بــود و میزبان جام 
جهانی مالکیت توپ را در اختیار داشت اما نتوانست موقعیت 
خطرناکی را روی دروازه ایران ایجاد کند. شاگردان کارلوس 
کی روش هم هر چند تمرکزشان را روی دفاع گذاشته بودند 
امــا نیم نگاهی هم به ضدحمالت داشــتند و صاحب چند 
موقعیت هم شــدند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند تا در 

نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.
نیمــه دوم برای ایران کمی بهتر از نیمه نخســت بود. 
موقعیت های گلزنی کشورمان بیشتر از حریف بود اما تنها 
یکبار توانستیم از این موقعیت استفاده کنیم. در دقیقه ۵۹ 
نفوذ خوب مهدی طارمی داخل محوطه جریمه و ارســال 
عرضی توپ برای سردار آزمون باعث شد این بازیکن دروازه 
را باز کند. بعد از این گل، روســیه که مالکیت بیشتری بر 
توپ و زمین داشــت بر حمالتش افزود و سرمربی این تیم 
نیز چند تعویض انجام داد و مرکز میدان را در اختیار گرفت. 
این تغییــرات در دقیقه ۷۴ جــواب داد و دیمیتری پلوف 

دروازه بیرانوند را باز کرد. در ادامه روسیه فشار زیادی برای 
رسیدن به گل برتری آورد، اما نتوانست از دفاع خوب ایران 
عبــور کند و این بازی در نهایت با تســاوی یک به یک به 

پایان رسید.
اعالم سیدبندی جام جهانی

درست چند ساعت پس از برگزاری این بازی سیدبندی 
رقابت های جام جهانی اعالم شد تا مشخص شود که ایران 
برای نخستین بار در تاریخ در سید سوم این مسابقات قرار 
گرفته است. رقابت های انتخابی جام جهانی در شرف پایان 
اســت و در این بین چهره ۲۳ تیم از ۳۲ تیم حاضر به جام 

جهانی مشخص شده است.
فیفا برای تعیین ســیدبندی جام جهانی به قرعه کشی 
آتــی خود اکتفا می کند. در این بین با توجه به مشــخص 
شــدن ۲۳ تیم  حاضر در جام جهانی، سیدبندی خیلی از 
تیم ها مشخص شــده که از این بین تیم ملی فوتبال ایران 

برای اولین بار در سید ۳ قرار خواهد گرفت.

حضور در سید ۳ به چه معناست؟
قرار گرفتن تیم ملی فوتبال ایران در ســید سه اتفاق 
خوبی محسوب می شود چرا که یک تیم از سید چهار که از 
نظر امتیازی در رده بندی فیفا پایین تر از ایران است در گروه 
ما قرار خواهد گرفت. با توجه به آنکه سه تیم آسیایی دیگر 
در ســید چهار قرار می گیرند، از بین تیم های صربســتان، 
نیجریــه، مراکش و پاناما و هندوراس در صورت صعود یک 

تیم حتما با ایران هم  گروه خواهد شد.
با چه تیم هایی هم گروه نمی شویم

هم چنین با توجه به سیدبندی تیم ملی فوتبال ایران در 
جام جهانی، ایران قطعا با تیم های کاستاریکا،  ایسلند، مصر 
هم گروه نخواهد شد. و در صورت صعود تیم های کرواسی، 
دانمارک، تونس و ســنگال به جام جهانی نیز با این تیم ها 

همگروه نخواهیم شد.
سیدبندی جام جهانی روسیه به شرح زیر است:

سید یک: روسیهـ  آلمانـ  برزیلـ  پرتغالـ  آرژانتینـ  

بلژیک ـ لهستان ـ فرانسه
ســید دو: اســپانیاـ  پرو )در صورت صعود(ـ  سوئیس 
)در صــورت صعود(ـ  انگلیسـ  کلمبیاـ  ایتالیا )در صورت 

صعود( ـ مکزیک ـ اروگوئه
سید ســه: کرواســی یا دانمارک )در صورت صعود( ـ 
کاســتاریکاـ  ایســلندـ  تونس )در صورت صعود(ـ  مصرـ  

سنگال )در صورت صعود( و ایران
سید چهار: صربستان ـ نیجریه ـ استرالیا یا هندوراس 
)در صورت صعود( ـ ژاپــن ـ مراکش )در صورت صعود( ـ 

پاناما ـ کره جنوبی ـ عربستان سعودی
اگر کشورهای دیگر صعود کنند 

چه اتفاقی رخ می دهد؟
اگر پــرو نتواند نیوزیلند را شکســت دهد کرواســی 
در صورت صعود از ســید ســه به ســید دو خواهد رفت و 
همین طور صربستان از سید چهار به سید سه خواهد رفت 
و نیوزیلند که توانســته به عنوان نماینده اقیانوسیه به جام 

جهانی راه یابد به سید چهار خواهد رفت.
دربــاره بازی های پلــی آف در اروپا هــم اگر تیم های 
سوئیس و ایتالیا نتوانند به جام جهانی راه یابند، کرواسی و 

دانمارک به سید دو خواهند رفت.
تیم های ایرلند شــمالی و جنوبــی هم می دانند که در 
صورت صعود در سید ســه قرار می گیرند و البته یونان در 
صورت صعود در ســید چهار قرار خواهد گرفت. سوئد در 

صورت صعود به سید سه خواهد رفت.
آسان ترین قرعه ممکن برای ایران

اگر ایران در قرعه کشی جام جهانی خوش شانس باشد 
می تواند با تیم های روســیه- پرو )در صورت صعود( و پاناما 

همگروه شود که آسان ترین قرعه ممکن برای ایران است.
بدترین قرعه ممکن برای تیم ملی

در بدترین حالت ممکن هم این شــرایط اســت که با 
آلمان - اسپانیا و نیجریه همگروه شویم. 

نکته: در قرعه کشــی جام جهانی تیم های آســیایی و 
آفریقایی با هم همگروه نخواهند شد و نهایت دو تیم از اروپا 

در یک گروه قرار خواهند گرفت.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید تقي سرپناه
عزیمت به قم و تهران 

برای شرکت در تظاهرات
شهید تقي سرپناه فرزند جعفر در سال 1۳۳0 
در یــک خانــوادة مذهبي در یکي از روســتاهاي 
ســورکوه املش دیده به جهان گشــود. نامبرده از 
همان دوران کودکــي از وجهه اجتماعي خوبي در 
منطقه برخوردار بود. وي سطح تحصیالت خود را 
تا کالس 11 قدیــم ادامه داد و به صورت مخفیانه 
فعالیت هاي سیاسي خود را انجام مي داد و در این 

رابطه با اشخاص انقالبي سرشناس در تماس بود. 
وي در تظاهرات و راهپیمایي در اوج گیري انقالب نقش بسزایي داشت و گاهي 
اوقات جهت شرکت در مراسم و تظاهرات به تهران و قم مي رفت. او با برنامه ریزي 
با افراد مذهبي، نسبت به انجام مسکن افراد مستمند مي پرداخت و نسبت به امور 
زندگي آنها کمک مي کرد. ایشان یکي از عاشقان و مقلّد حضرت امام قبل از پیروزي 
انقالب بود.آقا تقی پس از شــکل گیري انقالب اســالمي از اولین کساني بود که به 
عضویت سپاه پاسداران شهرستان رودسر درآمد و در محل سکونت پایگاه و انجمن 
اسالمي تشــکیل داد و سرانجام در سال 1۳6۲ در حال انجام مأموریت در منطقة 

اسالم آباد غرب در اثر سانحة تصادف به درجة رفیع شهادت نایل آمد.

استقالل شفر در هفته نهم لیگ برتر رونمایی می شود

کار دشوار پرسپولیس مقابل استقالل خوزستان
هفته نهم رقابت های لیگ برتر از امروز پنجشنبه با 
برگزاری ۲ بازی آغاز خواهد شد و ۶ بازی دیگر هم روز 

جمعه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. 
بعد از تعطیلی چند روز لیگ برتر به دلیل اردوی تیم ملی 
فوتبال کشــورمان از امروز پنج شنبه مجدداً قطار لیگ برتر به 
راه خواهد افتاد و هفته نهم این رقابت ها از راه خواهد رســید. 
طبق برنامه از پیش مشخص شده پنج شنبه ۲0 مهر دو بازی و 
جمعه ۲1 مهر 6 بازی دیگر در سراسر کشور برگزار خواهد شد 

تا رقابت های لیگ برتر به حساسیت باالیی برسد.
استقالل خوزستان – پرسپولیس 

مهم ترین بازی روز اول هفته نهم لیگ برتر در ورزشــگاه 
غدیر اهواز و میان اســتقالل خوزســتان و پرسپولیس برگزار 
خواهد شــد. این دو تیم که دو فصل قبل تا ثانیه های پایانی 
برای قهرمانی در لیگ برتر بــا یکدیگر رقابت می کردند االن 
شــرایطی کامال متفاوت دارند. پرسپولیس با یک بازی کمتر 
و 1۴ امتیاز در رده ســوم حضور دارد اما استقالل خوزستان 
در شــرایط خوبی قرار ندارد و از هشــت بازی اخیرش تنها ۷ 
امتیاز کســب کرده تا در رده پانزدهم جدول رده بندی لیگ 

برتر قرار بگیرد. 
برانکــو در بــازی امروز به احتمال فــراوان به جز مهدی 
طارمی که محروم اســت سه بازیکن ملی پوشش را که مقابل 
روسیه بازی کرده اند در اختیار نخواهد داشت و احتمال غیبت 
فرشــاد احمدزاده که دچار مصدومیت شده هم در این بازی 
زیاد است. از طرفی سرخ پوشان تهرانی بعد از این بازی دیدار 
حساســی مقابل الهالل در عمان خواهند داشت و آنها بدون 
شــک نیم نگاهی به این بازی حساس هم خواهند داشت. اما 
استقالل خوزستان با عبداهلل ویسی چیزی برای از دست دادن 
ندارد و بدون شــک در زمین خــود و مقابل هواداران فوتبال 

هجومی را از آنها خواهیم دید. 

تراکتورسازی - پارس جنوبی جم
یکی از بازی های سخت پارس جنوبی جم که با 1۸ امتیاز 
و هشت بازی صدرنشــین بی رقیب لیگ برتر است بازی روز 
جمعه در تبریز مقابل تراکتورســازی خواهد بود. شــاگردان 
مهــدی تارتار تا اینجای کار تنها تیــم بدون باخت لیگ برتر 
بودند و بــرای ادامه این روند خوب دوســت ندارند در تبریز 
دست خالی باشند اما از طرفی یحیی گل محمدی با شاگردان 
جوانش در تراکتورســازی امســال روند نسبتاً خوبی داشته و 
موفق شد از هشت بازی اخیر خود 10 امتیاز به دست بیاورد 
بدون شک یکی از حساس ترین بازی های هفته نهم لیگ برتر 

این بازی خواهد بود که در تبریز برگزار می شود.
استقالل تهران - فوالد خوزستان

یکی از مهم ترین بازی های هفته نهم لیگ برتر روز جمعه 
و در ساعت 1۷ در ورزشــگاه آزادی بین تیم های استقالل و 
فوالد خوزســتان برگزار خواهد شد. اســتقالل که با جدایی 
علیرضا منصوریان از این تیم حاال روی نیمکتش وینفرد شفر 
آلمانی را می بیند بدون شــک حضور پرشور هوادارانش را در 
ورزشگاه آزادی احساس خواهد کرد چرا که هواداران این تیم 
پــس از چندین بازی ناکامی می خواهند دســت پخت جدید 
سرمربی شــان را ببینند. استقالل از هشت بازی خود ۸ امتیاز 

به دســت آورده و آبی های تهران امیدوار هستند با سرمربی 
جدیدشــان روزهای خوبی را ببینند از طرفی دیگر تیم فوالد 
خوزســتان که این فصل با سیروس پورموسوی روند خوبی را 
آغاز کرده با 1۴ امتیازی که به دست آورده در رده پنجم قرار 
دارد و می خواهند از بازی با اســتقالل هم امتیاز دشت کنند.
برنامه کامل دیدارهای هفته نهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲0 مهرماه
* پیکان – گسترش فوالد)ساعت 16( * استقالل خوزستان – 

پرسپولیس)ساعت 1۷(
جمعه ۲1 مهرماه

* سپاهان – سیاه جامگان )ســاعت 16( *سایپا – سپیدرود 
رشت )ساعت 16( * تراکتورسازی – پارس جنوبی جم)ساعت 
16( * پدیده – ذوب آهن)ســاعت 16:۳0( * استقالل تهران 
– فوالد خوزستان)ســاعت 1۷( * صنعت نفت آبادان – نفت 

تهران )ساعت 1۷:1۵(.

پرونده بازی های مرحله گروهی انتخابی جام جهانی ۲018 در اروپا و آمریکا بسته شد

هت تریک مسی آرژانتین را به جام جهانی رساند،آمریکا و شیلی از صعود بازماندند
تیم ملی آرژانتین با گلزنی ســتاره اش توانست اکوادور را شکست دهد و به 
جام جهانی ۲018 روســیه صعود کند اما شیلی مغلوب برزیل شد و از رسیدن به 

این رقابت ها بازماند.
بامداد دیروز آخرین هفته مرحله مقدماتی جام جهانی ۲01۸ روسیه در منطقه آمریکای 
جنوبی برگزار شــد و چهره ســه تیم دیگر صعود کننده به جام جهانی مشخص شدند. در 
مهم ترین بازی آرژانتین برابر اکوادور قرار گرفت و توانســت با درخشش لیونل مسی پیروز 
شود. آرژانتین که در خطر حذف قرار داشت با هت تریک لیونل مسی، فوق ستاره اش در زمین 
اکوادور بدون شانس صعود ۳ بریک پیروز شد و به لطف نتایج سایر تیم ها به جام جهانی راه 
یافت. پس از اینکه ایبارا در دقیقه یک اکوادور را پیش انداخت، مسی ۳ بار در دقایق 11، 1۸ 

و 6۲ گل زد و ضمن رقم زدن برتری ۳ بریک، آرژانتین را به جام جهانی برد.
پروبهدیدارنیوزلندمیرود

برزیــل که پیش از این صعود خود را قطعی کرده بود با برتری ۳ بر صفر خانگی مقابل 
شــیلی، ضمن کمک به تسهیل صعود آرژانتین، قهرمان ۲ دوره اخیر کوپا آمه ریکا را حذف 
کرد.پائولینیو در دقیقه ۵۵ و خســوس در دقایق ۵۷ و ۹0 برای برزیل گل زدند. اروگوئه با 
درخشــش مهاجمانش، ۴ بر ۲ در خانه بولیوی را برد و مسافر جام جهانی شد. کاسرس در 
دقیقه ۳۹، کاوانی در دقیقه ۴۲ و ســوارز در دقایق 60 و ۷6 برای اروگوئه و سیلوا )بازیکن 
حریف( در دقیقه ۲۴ و گودین )بازیکن حریف( در دقیقه ۷0 برای بولیوی گلزنی کردند. در 
دیگر بازی ها، کلمبیا با تساوی یک بریک در زمین پرو صعود کرد و حریفش به پلی آف رسید. 
پرو با پیروزی برابر نیوزلند می تواند به جام جهانی صعود کند. ونزوئالی انتهای جدولی هم 
در خانه پاراگوئه به برتری یک بر صفر رسید.به این ترتیب برزیل، آرژانتین، اروگوئه و کلمبیا 

راهی جام جهانی شدند و پرو در پلی اف برای رسیدن به این رقابت ها تالش خواهد کرد.
کلمبیاوپروتبانیکردند؟

احتمال تبانی در دیدار پرو و کلمبیا در مقدماتی جام جهانی ۲01۸ روسیه وجود دارد.
پس از تســاوی یک بر یک پرو و کلمبیا و شکســت ۳ بر صفر شیلی مقابل برزیل، پرو 

توانست به پلی آف صعود کند و کلمبیا به صورت مستقیم به جام جهانی راه یافت.با این حال 
تصاویری از این بازی منتشر شد که نشان می دهد احتمال تبانی میان دو تیم وجود داشته 
اســت. در جریان بازی رادامل فالکائو بارها با بازیکنان پرو صحبت کرد و هنگام حرف زدن 
جلــوی دهانش را می گرفت. او حتی با بازیکنــان ذخیره پرو صحبت کرد. با توجه به اینکه 
شکســت شیلی در دقایق ابتدایی نیمه دوم تقریبا مشخص شده بود و کلمبیا با یک گل در 
دقیقه ۵6 از پرو پیش افتاد، بعید نیست تبانی اتفاق افتاده باشد چون خوسه پائولو گرو در 

دقیقه ۷6 توانست گل مساوی را برای پرو به ثمر برساند.
هندوراسحریفاسترالیاشد

تیم ملی فوتبال آمریکا با شکســت برابر ترینیداد و توباگو فرصت حضور در جام جهانی 
۲01۸ را از دست داد و هندوراس با صعود به پلی اف، حریف استرالیا شد. آخرین دیدارهای 
مرحله مقدماتی جام جهانی ۲01۸ روســیه در منطقه کونکاکاف برگزار شــد که مهم ترین 
اتفاق آن ناکامی آمریکا در رســیدن به جام جهانی بود. آمریکا در حالی به مصاف ترینیداد 
و توباگو رفت که با تســاوی هم می توانست به جام جهانی صعود کند اما دو بر یک مغلوب 
میزبانش شــد تا فرصت حضور در برزگترین فستیوال فوتبال جهان را از دست بدهد. پاناما 
هم با پیروزی در آخرین ثانیه ها، دو بر یک برابر کاستاریکا به پیروزی رسید و در جایگاه سوم 
جدول قرار گرفت تا به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کند.در سایر بازی ها، مکزیک که 
از پیش صعود کرده بود در خانه هندوراس ۳ بر ۲ شکست خورد تا هندوراس با این پیروزی 
به عنوان نماینده چهارم منطقه راهی بازی پلی آف با اســترالیا، نماینده پنجم آسیا شود.این 
تیم باید در دو دیدار رفت و برگشــت به مصاف اســترالیا برود و در صورت پیروزی فرصت 
حضور در جام جهانی را خواهد داشت. به این ترتیب در پایان رقابت های تک گروه 6 تیمی، 
مکزیک ۲1 امتیازی همراه کاســتاریکا 16 و پانامای 1۳ امتیازی به جام جهانی راه یافت و 

هندوراس 1۳ امتیازی به عنوان تیم چهارم رقیب استرالیا، نماینده آسیا در پلی آف شد.
۹سهمیهباقیماندهبهکدامتیمهامیرسد؟

با پایان رقابت های مرحله انتخابی جام جهانی ۲01۸ در تمامی قاره ها به استثنای آفریقا، 

هنوز ۹ تیم دیگر شانس صعود به جام جهانی ۲01۸ روسیه را دارند.
پرونده بازی های مرحله انتخابی جام جهانی ۲01۸ روسیه در قاره اروپا و آمریکای التین 
بسته شد و به این ترتیب چهره ۹ تیم صعودکننده از قاره سبز که به عنوان سرگروه به روسیه 
میزبان به عنوان دیگر نماینده اروپا ملحق می شوند، مشخص شد. همچنین تکلیف هشت تیم 
دوم برتر گروه های ۹گانه برای رفتن به پلی آف ــ جایی که ۴ جدال رفت و برگشتی تکلیف 
ـ روشن شد.به این ترتیب چهره ۲۲  ۴ سهمیه باقی مانده قاره اروپا را مشخص خواهند کردـ 
تیم از ۳۲ تیمی که تابستان سال آینده به روسیه سفر خواهند کرد، مشخص شد و تکلیف ۹ 
سهمیه دیگر که در آبان ماه با برگزاری دور آخر مرحله انتخابی در قاره آفریقا )برای مشخص 
شدن سه سهمیه باقی مانده( و باز ی های پلی آف  در قاره اروپا و بازی های پلی آف میان قاره ای 

مشخص خواهد شد. روسیه هم که میزبان مسابقات است.
۲۲تیمیکهبلیتروسیهراگرفتند

۲۲ تیمی که تا کنون به جام جهانی صعود کرده اند عبارتند از:
*آسیا: ایران، کره جنوبی، ژاپن، عربستان سعودی، )استرالیا با شکست سوریه در پلی آف 

درون قاره ای به پلی آف میان قاره ای با هندوراس رسید(
*اروپا: فرانسه، بلژیک، اسپانیا، آلمان، صربستان، پرتغال، لهستان، انگلیس و ایسلند

*آفریقــا: نیجریه و مصر )تونس، کنگو »از گروه اول«، مراکش، ســاحل عاج »از گروه 
سوم«، سنگال، بورکینافاسو و کیپ ورده »از گروه چهارم« هنوز شانس دارند(

*آمریکای جنوبی: برزیل، اوروگوئه، آرژانتین و کلمبیا )پرو به پلی  آف میان قاره ای برابر 
نیوزیلند رسید(

*آمریکای شمالی: مکزیک، کاســتاریکا و پاناما )هندوراس به پلی آف میان قاره ای برابر 
استرالیا رسید(

 روز سه شنبه آینده )۲۵ مهرماه( قرعه کشی مرحله پلی آف در مقر فیفا در زوریخ انجام 
می شــود و بازی های رفت در روزهای 1۸ تا ۲0 آبان و جدال های دور برگشــت در روزهای 

۲1 تا ۲۳ آبان انجام می شود.

 رئیس فدراسیون شمشیربازی می گوید در سال های گذشته مربیان 
خارجی خوبی در شمشیربازی ایران حضور داشتند اما پس از رسیدن 
دالر از هزار تومان به ۴ هزار تومان فدراســیون نتوانست با این مربیان 

همکاری اش را ادامه دهد.
فضل اهلل باقرزاده درباره حضور مربی جدید ازبکســتانی تیم ملی اپه اظهار 
کرد: ازبکستان در اسلحه اپه بسیار قوی است و ورزشکاران این کشور در المپیک 
و قهرمانی جهان عناوین زیادی دارند. شــوکت توردی نیز یکی از مربیان خوب 
ازبکستان است که مبلغ قرارداد و دستمزد باالیی دارد. اما با توجه به اینکه اخیرا 
با فدراســیون این کشور دچار اختالف شــده است، برای اینکه خودش را اثبات 

کند، حاضر شده با مبلغی نه چندان زیاد، با ما قرارداد همکاری امضا کند.
وی افزود: ما با این مربی ســه ماه قــرارداد داریم تا نتیجه تمرین هایش را 
ببینیم. او روز جمعه وارد ایران شــد و از صبح شنبه اردوهای تیم ملی اپه برای 

بزرگساالن و تیم های پایه در صبح و بعدازظهر برگزار می شود.
باقرزاده خاطرنشــان کرد: تیم ملی اپه مردان اواخر آبان ماه به جام جهانی 
ایتالیا اعزام خواهد شــد. تیم ملی اپه بانوان نیز در اوایل آذرماه به جام جهانی 
چیــن می رود و برنامه ما این اســت که هر دو تیم را برای بازی های آســیایی 

جاکارتا آماده کنیم.
رئیس فدراسیون شمشــیربازی با بیان اینکه در سال های گذشته بهترین 
مربیان اپه و فلوره خارجی در ایران حضور داشتند، بیان کرد:  پس از گران شدن 
دالر و رسیدن قیمت آن از هزار تومان به ۴ هزار تومان و با توجه به اینکه بودجه 
فدراسیون شمشــیربازی بسیار محدود است، نتوانستیم همچنان با این مربیان 

همکاری مان را ادامه دهیم و به مربیان داخلی تکیه کردیم.

قطعهمکاری
بامربیانخارجیشمشیربازی

مشحون: به خاطر لیگ مرتکب ُجرم نمی شویم 

احتمال آغاز لیگ برتر بسکتبال با حضور 8 تیم 
رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر مصوبات این فدراسیون برای لیگ 
8۶ گفت: هیچ نرمشی در مورد مسائل مالی نداریم حتی اگر الزم باشد تنها 

تیم بدهکار را هم کنار می گذاریم.
محمود مشــحون با تأکید بر اینکه لیگ جدید بســکتبال قانونمندتر از ســنوات 
گذشته برگزار خواهد شد، گفت: همه ساله تالش ما بر این بود تا شاهد حضور هر چه 
بیشتر باشگاه ها و بخش های خصوصی در مسابقات باشیم، به همین دلیل خیلی زیاد 
بــا آنها همراهی می کردیم اما از این همراهــی، نتیجه ای عکس دیدیم. بعضاً تیم های 
شــرکت کننده در لیگ برتر نه تنها کمک حال فدراســیون و مجموعه بسکتبال برای 
پیشبرد اهداف نبودند، بلکه به نوعی چوب الی چرخمان هم می گذاشتند و باعث توقف 
یا کند شــدن اجرای برنامه های مورد نظر می شدند. بر همین اساس بود که برگزاری 
قانونمند و به نوعی سفت و سخت لیگ برای فصل جدید را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری 
مسابقات باشــگاهی، قرار بر این شد تا در مورد مســائل مالی فصل جدید، نسبت به 
هیچ تیمی کوتاهی و نرمش نداشــته باشــیم، یادآور شــد: وزارت ورزش و جوانان در 
بخشنامه ای به فدراســیون ها اعالم کرده که از بودجه اختصاص داده شده توسط این 
وزارتخانه نباید برای پیشــبرد برنامه های باشگاهی و تیم ها استفاده شود. درواقع انجام 
چنین کاری »ُجرم« به حساب می آید؛ بر همین اساس در اجرای آنچه توسط شورای 

سیاستگذاری مصوب شده بود، مصمم تر شدیم.
مشــحون با یادآوری اینکه به خاطر عدم تعهد یکی از اسپانســرهای فدراسیون 
بسکتبال، این فدراسیون سال گذشته برای اولین بار بعد از 16 سال با مشکالت عدیده 
مالی مواجه شــد، تصریح کرد: برخی از تیم های شرکت کننده در مسابقات هم بدهی 
قابل توجهی به فدراسیون داشتند و همین مسئله مشکالت ما را تشدید کرده بود. به 

رغم پیگیری های صورت گرفته، این دسته از تیم ها همکاری الزم را با فدراسیون برای 
تسویه حساب مالی خود نداشتند. برخی از تیم ها بدهی های سنگینی هم دارند که البته 

به خاطر سیاست های تعریف شده، امسال در تیم حضور ندارند.
وی در پاســخ به این پرســش که »با توجه به اینکه کمتــر از یک هفته به آغاز 
فصل جدید باشــگاهی باقی مانده، آیا هر ۹ تیم شرکت کننده ورودیه خود را پرداخت 
کرده اند؟«، گفت: به جز یک تیم، دیگر تیم ها ورودیه  و مدارک خود را ارائه کرده اند، به 
تنها تیم باقی مانده هم تا فردا فرصت داده ایم تا ورودیه خود را به طور کامل به حساب 
فدراســیون واریز کنند. اگر این تیم تا پایان زمان تعیین شــده، اقدام نکند، از جدول 

مسابقات کنار گذاشته خواهد شد و مسابقات را با هشت تیم آغاز می کنیم.
رئیس فدراســیون بسکتبال در بخش دیگری از گفت وگوی خود در مورد آنچه در 
رابطه با حضور تماشــاگران تیم میهمان در سالن تیم میزبان برای لیگ جدید مصوب 
شــده، توضیح داد و گفت: در نشست هماهنگی که به منظور قرعه کشی مسابقات روز 
یکشنبه گذشته برگزار شد، نمایندگان دو تیم پیشنهادی در رابطه با تماشاگران دادند 
و اینکه تیم های میهمان برای بهره گیری از تماشــاگران خود در ســالن مسابقه، اقدام 
به هر کاری نکنند. این پیشــنهادات به رأی گذاشته شد. از مجموع نمایندگان ۹ تیم، 
نماینــدگان ۷ تیم با آن موافقت کردند؛ بنابراین مصوب شــد که تیم های میهمان به 

صورت اتوبوسی با خود تماشاگر به سالن تیم میزبان نبرند.
وی در عین حال یادآور شــد: فدراســیون قصد دخل و تصرف در برنامه باشگاه ها 
ندارد اما آنچه مســلم است حضور این چنینی تماشــاگران در سالن ها، اول با فحاشی 
شروع می شود و اگر هم بازی با نتیجه دلخواه به پایان نرسد، به زد و خورد و شکستن 
شیشه و ... منجر خواهد شد. به همین دلیل با این پیشنهاد موافقت و پس از رأی گیری، 

آن را مصوب کردیم.

یکروزتعطیلیعمومیدرپاناما
بعدازصعودبهجامجهانی

رئیس جمهور پاناما بعد از برد تیم ملی فوتبال این کشور مقابل کاستاریکا و 
صعود به جام جهانی یک روز تعطیل عمومی اعالم کرد. رئیس جمهور پاناما امروز 
را به دلیل پیروزی تیم ملی فوتبال این کشور مقابل کاستاریکا تعطیل اعالم کرد. 
پاناما مقابل کاســتاریکا با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و برای نخستین بار 
به جام جهانی صعود کرد. رئیس جمهور پاناما در توئیتر خود نوشت: صدای ملت 
در بزرگداشــت روز تاریخی شنیده شد.  فردا)امروز( روز تعطیلی ملی است و با 
خانواده خود جشن بگیرید.  مدارس خصوصی و دولتی نیز تعطیل خواهند بود. 
فیفافدراسیونفوتبالپاکستانراتعلیقمیکند

فیفا قصــد دارد که فدراســیون فوتبال پاکســتان را تعلیق کنــد.  دلیل این 
مســئله استقالل نداشتن این فدراسیون بوده اســت. فیفا به دلیل استقالل نداشتن 
فدراسیون فوتبال پاکستان قصد دارد این فدراسیون را محروم کند. طبق قوانین فیفا، 
فدراسیون ها باید خودشان به صورت مستقل کارهای خود را مدیریت کنند و تمامی 
واحدهای وابسته به آنها تحت نظر فدراسیون باشند. هر زمانی که فدراسیون فوتبال 
پاکســتان ثابت کند که تمامی واحدهای وابسته به آن زیر نظر فدراسیون هستند و 
فدراسیون به صورت مستقل مدیریت را بر عهده دارد تعلیق برداشته می شود. تعدادی 
از بخش های مربوط به فدراسیون فوتبال پاکستان تحت نظر یک اداره دولتی هستند. 

وداعآرتوروویدالباتیمملیشیلی
ســتاره خط میانی تیم ملی شیلی بعد از ناکامی در رسیدن به جام جهانی از 
تیم ملی این کشــور خداحافظی کرد.  تیم ملی شیلی با قبول شکست ۳ بر صفر 
برابر برزیل از رســیدن به جام جهانی باز ماند. آرتورو ویدال، هافبک پیشین تیم 
ملی شیلی در حالی که ۳0 سال سن دارد اعالم کرد: از تیم ملی فوتبال این کشور 
خداحافظــی می کند. او عنوان کرد: قلب و روحش از ایــن اتفاق بد برای فوتبال 
شیلی خدشه دار شده ولی هیچ وقت سال های درخشانی را فراموش نمی کند که او 
توانســت در الروخا بدرخشد و عملکرد خوبی داشته باشد. آرتورو ویدال ۹۵ بازی 
ملی برای تیم ملی شیلی انجام داد و در این مدت موفق شد ۲۳ گل به ثمر برساند. 

وعدهسامپائولیبعدازصعودبهروسیه
ســرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین به هواداران قول داد که در روسیه تغییراتی 
در تیمش به وجود خواهد آورد. خورخه ســامپائولی در نشست خبری بعد از بازی 
با اکوادور قول داد که تغییراتی در تیمش به وجود آورد.  ســرمربی تیم ملی فوتبال 
آرژانتین گفت: من پیش از بازی هم گفتم که به تیمم اطمینان دارم و به جام جهانی 
راه پیدا خواهیم کرد.  بسیار خوشحالم که به چیزی که شایسته آن بودیم رسیدیم. 
او ادامه داد: به هواداران قول می دهم که در روسیه بسیار بهتر از این ظاهر خواهیم 
شــد و تغییراتی را در تیم به وجود خواهیــم آورد.  از بازیکنان که دلیل اصلی این 
صعود بودند تشکر می کنم.  اگر تالش آنها نبود نمی توانستیم در روسیه حضور داشته 
باشیم. سامپائولی در پایان سخنان خود به ستایش از مسی پرداخت و گفت: مسی بار 
دیگر توانایی خود را نشان داد و ثابت کرد که در تیم ملی هم یک ستاره است.  اگر 
می خواهیم در روسیه نتیجه بگیریم باید دیگر بازیکنان هم به سطح مسی برسند. 
لواندوفسکیآقایگلانتخابیجامجهانیدراروپا

ســتاره تیم ملی فوتبــال پرتغال نتوانســت در صدر جــدول بهترین گلزنان 
لواندوفســکی را پشــت ســر گذارد. تیم ملی فوتبال پرتغال در آخرین بازی خود 
در انتخابی جام جهانی ۲01۸ روســیه با دو گل ســوئیس را از پیش رو برداشــت. 
کریســتیانو رونالدو در این دیدار نتوانســت برای پرتغال گلزنی کند تا این روبرت 
لواندوفسکی باشــد تا با 16 گل زده عنوان بهترین گلزن را در انتخابی جام جهانی 
در اروپا به دست آورد. لواندوفسکی در 10 دیداری که برای لهستان در انتخابی جام 
جهانی به میدان رفت توانست 16 گل به ثمر برساند تا سهم بسزایی در صعود تیمش 
به روسیه داشته باشد. بعد از لواندوفسکی، رونالدو با 1۵ گل دومین گلزن برتر شد. 

روبنازبازیهایملیخداحافظیکرد
ســتاره ۳۳ ســاله تیم ملی هلند بعد از ناکامی در راه رسیدن به جام جهانی از 
بازی های ملی خداحافظی کرد. تیم ملی فوتبال هلند با وجود برتری ۲ بر صفر برابر 
ســوئد از رســیدن به جام جهانی بازماند.  آرین روبن که هر دو گل تیمش را در این 
دیدار به ثمر رساند بعد از پایان این بازی از بازی های ملی خداحافظی کرد. دو گلی 
که این بازیکن در جریان بازی با سوئد وارد دروازه این تیم کرد کافی نبود.  هلند به 
۵ گل دیگر نیاز داشت تا بتواند به عنوان تیم دوم گروه راهی پلی اف شود. آرین روبن 
1۴ سال در تیم ملی فوتبال هلند حضور داشت.  او در جام های جهانی ۲006، ۲010 
و ۲01۴ برای تیم ملی کشــورش بازی کرد و در ۹6 بازی با این تیم موفق شــد ۳۷ 
گل به ثمر برساند.  تعداد گلهای روبن با تعداد گلهای دنیس برکمپ مهاجم سال های 
نه چندان دور فوتبال هلند برابر اســت. هر چند دیشب برای هلندی ها شب سختی 
بــود ولی هواداران این تیم بعد از پایان بازی از آرین روبن تمجید کردند و او را مورد 
تشــویق خود قرار دادند. هلند بعد از سومی در جام جهانی، نتوانست به یورو ۲016 
که با حضور ۲۴ تیم برگزار شد صعود کند و حاال دومین ناکامی پیاپی برای الله های 

نارنجی فوتبال اروپا رقم خورد و این تیم از رسیدن به جام جهانی ۲01۸ بازماند.

پرسپولیسبهدنبالکمکردنمحرومیتاست
مسئوالن باشــگاه پرسپولیس در تالش هســتند تا محرومیت این باشگاه 
کاهش پیدا کند.با شــکایت باشــگاه ریزه اســپور ترکیه از مهــدی طارمی و 
باشگاه پرســپولیس، جریمه ها و محرومیت هایی از سوی فیفا برای این بازیکن 
و سرخ پوشــان وضع شد.این در حالی اســت که مسئوالن باشگاه پرسپولیس با 
استخدام وکیل سوئیســی در تالش هستند تا محرومیت خود را کاهش داده و 
یا حتی لغو کنند.به همین دلیل دیروز درخواست تعلیق محرومیت و همچنین 
دفاعیات این باشــگاه در CAS ثبت شــد تا اقداماتی صورت بگیرد و محرومیت 
پرســپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالت لغو شده یا کاهش یابد.وکیل سوئیسی 
 CAS پرســپولیس همان وکیلی است که در پرونده مناقشه ایران و عربستان در
وکالت کشــورمان را بر عهده داشت و پرسپولیسی ها امیدوار هستند با دفاعیات 

این وکیل بتوانند محرومیت خود را کمتر کنند.
چمنیان:برایروحجوانمردانهفوتبال

باتمامتوانبهمصافکاستاریکامیرویم
ســرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران، گفت: برای فیرپلی و روح جوانمردانه 
فوتبال با تمام توان به مصاف کاستاریکا می رویم.عباس چمنیان در مورد پیروزی 
پــرگل تیم نوجوانان مقابل آلمان گفت: عملکرد ما حاصل یک ســال و نیم کار 
سخت است، برنامه هایمان را طبق جزئیات پیش بردیم و به هیچ وجه کارمان را 
متوقف نکردیم. بعد از نایب قهرمانی در آســیا و صعود به جام جهانی کار اصلی 
ما آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در مصاحبه بعد از بازی با آلمان گفتم فعاًل نه 
راضی هستیم و نه قانع، باید صراحتاً بگویم از نتیجه بازی دیروز متعجب نشدم، 
بسیار تالش کردیم و با تمرکز باال به مسابقات آمدیم. بازیکنان دل به کار دادند 
و دیــروز ۹0 دقیقه تالش کردند.وی افزود: دو نکته بارز در عملکرد بازیکنان ما 
وجود دارد، اول اینکه تیم ما بســیار تاکتیک پذیر اســت و دوم اینکه آمادگی 
ذهنی بازیکنان بســیار باال اســت، دیروز کم اشــتباه بودیم و خیلی خوب بازی 
کردیم البته بعد از بازی این پیروزی به فراموشی سپرده شد و ماموریت جدید ما 
بازی با کاستاریکا است. ما نمی خواهیم حریف دست و پا بسته ای باشیم، بیشتر 
از توانمان تالش می کنیم تا نتایج خوبی بگیریم.چمنیان با اشاره به اینکه تقریباً 
صعود ایران به عنوان تیم اول قطعی شده و آیا مقابل کاستاریکا از تیم دوم خود 
استفاده می کند، اظهار داشت: بازیکنان جایگزین ما فاصله زیادی با نفرات اصلی 
ما ندارند ، در مقابل آلمان، گینه، فرانســه، مکزیک با حضور بازیکنان ذخیره در 
میدان عملکردمان بهتر شد، ما به دنبال رعایت فیر پلی و روح جوانمردانه ورزش 
هســتیم و برای احترام به فوتبال و مردم با همه وجود مقابل کاســتاریکا بازی 

می کنیم تا بتوانیم در این مسابقه نتیجه الزم را بگیریم.
اعالماسامیمحرومانهفتهنهملیگبرتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، اسامی محرومان هفته نهم رقابت های 
لیگ برتر را اعالم کرد. اســامی محرومان در هفته نهم مســابقات لیگ برتر به 
شــرح زیر اســت:*پیکان تهران: امیر روستایی*ســپاهان اصفهان: ابوالحسن 
جعفری*ســیاه جامگان مشهد: غالمحسین بادامکی و روح اهلل سیف الهی*پارس 
جنوبی جم: حامد نورمحمدی*فوالد خوزســتان: عبــداهلل کرمی*نفت تهران: 

آرمین بیابانی )مربی(.
برانکودوملیپوشتیمشراازلیستخطزد

ســرمربی پرسپولیس نام دو ملی پوش تیمش را از لیست مسافران اهواز خارج 
کرد. پرســپولیس در حالی امروز به مصاف اســتقالل خوزســتان خواهد رفت که 
ملی پوشــان این تیم سه شــنبه شــب در ترکیب ثابت تیم ملی مقابل روسیه به 
میدان رفتند. از طرفی کاروان تیم ملی صبح دیروز به ایران رسید و آخرین تمرین 
سرخپوشــان قبل از ســفر به اهواز صبح دیروز انجام شــد. با توجه به این قضیه 
ملی پوشــان پرسپولیس حتی فرصت ریکاوری پیدا نکردند تا برانکو تصمیم بگیرد 
حسینی و امیری را همراه تیمش به اهواز نبرد. علیرضا بیرانوند، سید جالل حسینی، 
وحید امیری و مهدی طارمی ملی پوشــان پرسپولیس در اردوی تیم ملی بودند که 
در این بین طارمی به علت محرومیت نمی تواند برای سرخپوشان به میدان برود و 
بیرانوند هم شاید از روی نیمکت دیدار تیمش با استقالل خوزستان را تماشا کند.

صفحه۹
پنجشنبه۲۰مهر۱۳۹۶

۲۱محرم۱۴۳۹-شماره۲۱۷۴۴

*ملی پوش و مدیر فنی تیم ملی وزنه برداری مجوز دریافت ویزای 
آمریکا را گرفتند. سفارت آمریکا صبح دیروز مجوز دریافت روادید 
ملی پوش وزنه برداری و مدیر فنی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن 
را صادر کرد.ســفارت آمریکا در امارات که با صدور روادید برای 
سیدایوب موســوی مخالفت کرده بود، در وقت مجدد جواز صدور 
روادید او را صادر کرد. در همین راستا، محمدرضا کاظمی نژاد نیز 
که در فهرست کاروان اعزامی به عنوان مدیر فنی تیم بزرگساالن 
اضافه شده بود، روادید این کشــور را دریافت کرد.تیم ملی وزنه 
برداری ایران آذر ماه جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم 

آمریکا می شود.
 )IFBB( رافائل سانتونجا رئیس فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورش اندام*
دیروز وارد تهران شــد تا با ناصر پورعلی فرد رئیس فدراســیون بدنسازی و 
پرورش اندام ایران دیدار و گفت وگو داشته باشد. رافائل سانتونجا همچنین 
به عنوان میهمان ویژه از نزدیک نظاره گر سومین دوره رقابت های بین المللی 
جــام الماس خلیج فارس خواهد بود.وی در طول مدت اقامت خود در ایران 
در مجمع ساالنه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران که روز پنجشنبه 
۲0 مهر ماه در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

*تیمهای ملی بســکتبال باویلچر زنان و مردان به منظور کسب 
سهمیه مســابقات جهانی آلمان، در رقابت های قهرمانی آسیا و 
اقیانوســیه که از یکم تا ششم آبان در شــهر پکن چین برگزار 
می شود، شرکت خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ۲7 مهر 
عازم این رقابت ها می شود. رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
با حضور 1۴ تیــم در بخش مردان و ۴ تیم در بخش زنان به منظور 
کسب سهمیه مسابقات جهانی آلمان برگزار می شود.ایران در گروه 
C با تیم های تایلند، عربستان صعودی و نیوزلند همگروه است و در 
بخش زنان نیز تیم های اســترالیا، چین و ژاپن قرار دارند.در پایان 
رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، ۴ تیم برتر در بخش مردان و 
۲ تیم برتر در بخش زنان موفق به کسب سهمیه مسابقات جهانی 

آلمان می شوند.
*دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان 
طی روزهای ۳ تا ۷ آبان ماه در تنریف اســپانیا و با حضور 1۴۴۷ کاراته کا 
از ۹6 کشــور برگزار می شود و تیم ملی کشورمان با ترکیب کامل و در دو 

بخش کاتا و کومیته در این رقابتها شرکت خواهد داشت. 
*محمدرضا یزدانی خرم از وزیر ورزش و جوانان درخواســت کرد 
تا زمینه بازگشت »میرسلیم« به فدراسیون نجات غریق را فراهم 

کند. 
*ثبت نام از کاندیداها برای حضور در مجمع انتخابات فدراســیون سه گانه 
از سوم تا هجدهم مهر به مدت 10 روز کاری برگزار شد.در پایان هم یازده 

نفر برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند. 

خواندنیازورزشایران

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

185۳0157818. پارس جنوبی جم

284۳1157815. پدیده

۳74211۳5814. پرسپولیس

48422106414. پیکان

5842297214. فوالد

212-68۳۳2911. سایپا

78251158711. ذوب آهن

88۳1499010. تراکتورسازی

49-982۳۳711. نفت تهران

18-10822467. سپیدرود رشت

48-11822448. استقالل

27-127214810. صنعت نفت آبادان

۳7-1۳814۳811. سیاه جامگان

57-14814۳611. سپاهان

77-15814۳512. استقالل خوزستان

97-168215514. گسترش فوالد


