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صدرنشین در تبریز متوقف شد، پرسپولیس در خوزستان پیروز

رونمایی از »استقاللِ شفر« در کم اتفاق ترین بازی لیگ
سرویس ورزشی-

توقف استقالل در نخستین حضور شفر و پیروزی 
اتفاقات هفته نهم  پرسپولیس در خوزستان مهم ترین 

رقابت های لیگ برتر فوتبال بود.
پرونده هفته نهم رقابت هــای لیگ برتر فوتبال ایران روز 
گذشته جمعه با برگزاری شش دیدار بسته شد که در مهم ترین 
بازی تیم اســتقالل در ورزشگاه بزرگ آزادی با تساوی صفر – 
صفر برابر فوالد خوزســتان متوقف شد. استقالل در شرایطی 
گام در دیدار هفته نهم خود گذاشــت که این بار روی نیمکت 
یک مربی آلمانی داشــت و خبری از علیرضا منصوریان نبود. 
ســرمربی ابتدای فصل آبی پوشان پس از آنکه نتوانست نتایج 

قابل قبولی کسب کند از سمتش استعفا کرد. 
وینفرد شفر که چند روزی است هدایت آبی های تهران را 
برعهده گرفته در اولین بازی رسمی خود با این تیم نتوانست 
تاثیر زیادی در روند بازی اســتقالل داشته باشد و این تیم با 

کمترین موقعیت خطرناک بازی برابر فوالد را به پایان برد. 
اســتقالل در این دیدار بازهم از حســینی درون دروازه 
استفاده کرد و سیدمهدی رحمتی همچنان روی نیمکت این 
تیم قــرار دارد. دیدار دو تیم فوالد و اســتقالل در نیمه اول 
بسیار سرد و کسل کننده دنبال شد و دو تیم نتوانستند دروازه 
یکدیگر را تهدید کنند. در نیمه دوم هم البته بازی سردرگم و 
بی برنامه دو تیم ادامه داشت و تا دقایق پایانی با تساوی بدون 
گل در جریان بود. در دقایق پایانی استقالل که برنامه خاصی 
برای رســیدن به دروازه فوالد نداشــت بازی مســتقیم را در 
دســتور کارش قرار داد اما فوالدی ها با خونسردی و پاس های 

کوتاه به دنبال گرفتن یک امتیاز بودند. 
در اصفهان سپاهان پس از چهار هفته پیروز شد و توانست 
ســیاه جامگان را با نتیجه دو بر صفر شکســت دهد. گل های 
سپاهان را در این دیدار جالل الدین علی محمدی در دقیقه ۶۵ 
و رضا میرزایی در دقیقه ۸۹ وارد دروازه تیم میثاقیان کردند.

ســپاهان با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به رده نهم صعود 
کرد. سیاه جامگان نیز به رده چهاردهم سقوط کرد.

در دیگر دیدار آغازین روز دوم هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
ایران که در تبریز برگزار شــد، تیم فوتبال پارس جنوبی جم 
با تســاوی یک بر یک مقابل تراکتورسازی تبریز متوقف شد 
تا فرصت حفظ فاصله با پرســپولیس را از دســت بدهد. ابتدا 
عارف آغاســی در دقیقه ۵۶ به اشــتباه دروازه تیم خود یعنی 
تراکتورســازی را بــاز کرد اما تنها ســه دقیقــه بعد، محمد 
ایران پوریان با یک ســر توپ زیبا و ضربه  بیرون پا گل تساوی 
سرخ پوشان را به ثمر رساند. شاگردان تارتار با این تساوی ۱۹ 
امتیازی شــدند و با یک بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس ۱۷ 
امتیازی در رده نخســت باقی ماندند. تراکتورسازی نیز با ۱۱ 

امتیاز در رده هشتم باقی ماند.
در مشهد هم جدال تیم های پدیده و ذوب آهن با تساوی 
دو – دو به پایان رســید. گل های پدیده را عبداهلل حســینی 

در دقیقــه ۴۵ و محمد قاضی در دقیه ۶۵ به ثمر رســاندند و 
گل های ذوب آهن را استنلی کی روش در دقیقه ۹ و محمدرضا 
حسینی در دقیقه ۲۲ وارد دروازه حریف کردند. در دقیقه ۸۵ 
بازی، محمد قاضی یک ضربه پنالتی را برای پدیده از دســت 
داد.پددیده با این تســاوی ۱۶ امتیازی شــد و در رده چهارم 
باقــی مانــد و ذوب آهن نیز با ۱۲ امتیاز به موقتا رده ششــم 
صعود کرد. این بازی قرار بود در ورزشگاه مجهز و تازه تاسیس 
»امام رضا)ع(« برگزار شــود که به یکباره با مخالفت مسئوالن 
به ورزشــگاه ثامن منتقل شــد تا تنها ۱۵۰۰ نفــر بازی را از 

نزدیک تماشا کنند.
در تهران نیز ســایپا میزبان سپیدرود رشت بود که جدال 
دو تیم با تساوی یک – یک به پایان رسید. در این بازی برای 
ســایپا محمد عباس زاده در دقیقــه ۳۳ گلزنی کرد و محمد 
نزهتی در دقیقه ۹۲ گل ســپیدرود را زد. سایپا بعد از مدت ها 
دوری از کســب پیروزی و ناکامی مقابل تیم های مختلف، به 
مصاف ســپیدرود رفت اما باز هم در کسب پیروزی ناکام بود. 
سایپا با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار 
گرفت. سپیدرود رشت هم با ۹ امتیاز در رده دهم قرار گرفت.
و باالخره در آبادان جدال تیم های نفت این شــهر و نفت 
تهران با نتیجه یک بر صفر به ســود میزبان به پایان رســید. 
تک گل این بازی را جاســم کرار در دقیقه ۶۲ به ثمر رساند. 
در حالی کرار تک گل ایــن بازی را برای تیم صنعت نفت به 
ثمر رساند که آگستو سزار بازیکن برزیلی این تیم سازنده این 
گل بــود تا باز هم نقش بازیکنان خارجی تیم صنعت نفت در 
گلزنی های این تیم مشخص شود.صنعت نفت که در هفته های 
اخیر نتایج خوبی نگرفته بود و به رده های پایین جدول سقوط 
داشت، بار دیگر موفق شد یک بازی خانگی را با پیروزی پشت 

سر گذاشته و به لطف این ۳ امتیاز ۱۰ امتیازی شده و به رده 
نهم جدول صعود نماید.نفت تهــران نیز با همان ۹ امتیاز در 

جایگاه دوازدهم قرار گرفت.
پیروزی پرسپولیس در خوزستان

در روز نخســت هفتــه نهم، روز پنجشــنبه نیز دو بازی 
برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس موفق شد با نتیجه 
سه بر یک میزبانش اســتقالل خوزستان را شکست دهد. در 
این دیدار علی علیپور )۱۶ و ۱۸( و شــجاع خلیل زاده )۲۴( 
برای پرسپولیس گلزنی کردند و رضا کرمالچعب هم تک گل 
استقالل خوزستان را در دقیقه ۳۴ به ثمر رساند. پرسپولیس 
این بازی را در غیاب ســه ملی پوش خود یعنی ســیدجالل 

حسینی، علیرضا بیرانوند و وحید امیری آغاز کرد. 
هرچند اســتقالل خوزســتان در دقیقه اول بازی فرصت 
گلزنی داشــت ولی پرســپولیس به تدریج بازی را در دست 
گرفت و در دو دقیقه دو گل توســط علی علیپور به حریفش 
زد. علیپور ابتدا در دقیقه ۱۶ روی یک توپ برگشتی و با یک 
شوت محکم گل اول را به ثمر رساند. این بازیکن در دقیقه ۱۸ 
هم با فرار از پشت مدافعان استقالل توانست دومین گل خود 

و تیمش را به ثمر برساند.
برتری پرسپولیس در این نیمه با گل شجاع خلیل زاده در 
دقیقه ۲۴ کامل شــد. مدافع پیش تاخته پرسپولیس توانست 

روی غفلت مدافعان استقالل گل سوم را به ثمر برساند.
پرســپولیس بعد از این سه گل ســعی در حفظ بازی و 
نتیجه داشت ولی رضا کرمالچعب بازیکن استقالل خوزستان 
که ســابقه حضــور در پرســپولیس را هم دارد توانســت در 
دقیقه ۳۴ یکی از گلها را جبران کند. در همین نیمه موســی 
بالی مدافع استقالل از سوی داور بازی اخراج شد و یک  کولی 

پنالتی هم به سود پرســپولیس در دقیقه ۳۸ اعالم شد ولی 
گادوین منشــا این توپ را گل نکرد تا نیمه اول با نتیجه ۳ بر 

یک به اتمام برسد.
در نیمه دوم، اســتقالل خوزستان باوجود ۱۰ نفره بودن، 
فشار زیادی را روی دروازه پرسپولیس وارد آورد. دفاع منسجم 
پرسپولیس و عملکرد رادوشوویچ مانع گلزنی استقاللی ها شد. 
شــاگردان برانکو ایوانکوویچ کــه در این نیمه به ضد حمالت 
چشم داشتند، می توانستند در چند موقعیت گلهای بیشتری 
را بــه ثمر برســانند ولی قدر فرصتهایشــان را نداشــتند تا 

پرسپولیس با همان نتیجه ۳ بر یک بازی را به اتمام برساند.
در دیگر بازی روز پنجشــنبه، تیم پیکان با نتیجه یک بر 
صفر گسترش فوالد تبریز را شکست داد. سیدمهران موسوی 
در دقیقــه ۷۵ تک گل پیکان را به ثمر رســاند. این پنجمین 
برد متوالی پیکان بود تا شــاگردان جاللی ۱۷ امتیازی شوند. 
پیکان لیگ را اصال خوب شــروع نکرد تا جایی که در همان 
سه چهار هفته نخســت زمزمه های برکناری سرمربی آن به 
گوش می رسید، اما این تیم به یکباره متحول شد و با کسب ۵ 

پیروزی متوالی به باالی جدول رده بندی رسید.
از آخرین شکســت تیم پیــکان در لیگ برتر کمی کمتر 
از دو ماه می گذرد. شــاگردان جاللی که فصل را خوب شروع 
نکرده بودند، آخرین باری کــه در لیگ بازنده میدان را ترک 
کردند به حضور آنها در روز ۲۵ مرداد در رشت مقابل سپیدرود 
مربــوط بر می گردد. آنها در رشــت با یک گل مغلوب میزبان 
شان شدند تا این آخرین شکست زمینه ۵ پیروزی متوالی آنها 
شود. جاللی و شاگردانش بعد از رشت همه بازی های خود را 
یکــی بعد از دیگری در خانه و خارج از خانه بردند تا در پایان 
هفته نهم جمع امتیازات شــان به عدد ۱۷ رســیده و در بین 

تیم های باالی جدول حضور داشته باشند.

ماسکرانودرپایانفصلازبارساجدامیشود
مدافع آرژانتینی بارســلونا که در تیم والورده بازی های زیادی به او نمی رســد 
مدعی شده برای پایان فصل باید فکری به حال خودش کند.خاویر ماسکرانو در پایان 
فصل جاری تیم فوتبال بارسلونا را ترک خواهد کرد. همچنین بازی های جام جهانی 
هــم آخرین تجربه این بازیکن در بازی های ملی خواهد بود و بعد از آن بازنشســته 
می شود. مدافع آرژانتینی ۳۳ ساله حاال تصمیم دارد در پایان فصل تیم باشگاهی اش 
را هم ترک کند.در حال حاضر در ترکیب اصلی بارسلونا جرارپیکه و ساموئل اومتیتی 
بازیکنان ترکیب اصلی هســتند. در نتیجه بازی کمتری به ماسکرانو می رسد. او در 
همین زمینه مصاحبه  ای داشته است: هنوز با بارسا قرارداد دارم، اما برایم واضح است 
که بعد از به پایان رسیدن فصل باید برای خودم تصمیمی بگیرم. البته که هنوز با هیچ 
کس صحبتی نداشتم. بارسلونا همیشه نشان داده که از داشتن من خوشحال است. اما 
حاال زمان فکر کردن رسیده است.مدافع سابق لیورپول در ادامه گفت: طبیعی است 
کــه دیگر به اندازه قبل دقایق زیادی بــرای بازی کردن ندارم، این تیم حاال دو دفاع 
میانی دارد که از من بهتر هستند. سعی می کنم برای جایگاهم بجنگم، همچنین هر 
زمان که به من نیاز باشــد آماده هستم.او درباره تیم ملی هم گفت: بعد از بازی های 
روســیه از تیم ملی بازنشسته می شــوم. انگیزه ام این است که عملکردی که در جام 

جهانی ۲۰۱۴ داشتم را دوباره تکرار کنم.
ژرژوهآرئیسجمهورجدیدلیبریا

ستاره سابق میالن به عنوان رئیس جمهور لیبریا انتخاب شد.ژرژ وه آ ستاره سابق 
میالن در انتخابات ریاست جمهوری لیبریا خود را نامزد کرد. نتایج انتخابات حاکی از 
برنده شدن تنها برنده توپ طال از قاره آفریقا است.وه آ اولین، رئیس جمهور از حزب 
دموکرات خواهد بود که بعد از ۷۰ سال رئیس جمهور لیبریا می شود.ژرژ وه  آ به مدت 
پنج ســال ستاره میالن ایتالیا بود و سابقه بازی در تیم های موناکو، پاری  سن  ژرمن، 
چلســی، منچسترسیتی و مارسی را دارد. الجزیره امارات آخرین باشگاه ژرژ وه  آ بود 
که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در این تیم بازی کرد.او در ۴۱۱ بازی باشگاهی ۱۹۳ گل 

به ثمر رساند که ۴۶ گل آن برای تیم میالن بود.
موافقتونگرباجداییاوزیلوسانچس

ســرمربی آرســنال تاکید کرد بازیکنی را به زور در این تیم نگه نخواهد داشت.
مسوت اوزیل و آلکسیس سانچس دو ستاره تیم آرسنال مدتی است ساز جدایی زدند 
و تمایل به رفتن از این تیم لندنی نشــان دادند. آرسن ونگر درباره شرایط دو ستاره 
تیمش گفت: من قبال هم گفتم این دو بازیکن که قراردادشــان را تمدید نکردند به 
این معنی نیســت که حتما تیم را ترک می کنند چون آنها اینجا مشــکلی ندارند و 
من هم دوســت دارم شــرایط آنها هر چه زودتر مشخص شــود و آنها را برای فصل 
بعد هم در تیم خود داشــته باشــیم. با این حال اگر قرار باشد بازیکنی تیم را ترک 
کند و من این موضوع را متوجه شوم به هیچ وجه او را مجبور نمی کنم که حتما در 
تیم ما بماند. درباره ســانچس و اوزیل هم شرایط این طور است و اگر این دو بازیکن 
بخواهند می توانند در همین نقل و انتقاالت ژانویه هم تیم را ترک کنند. گفته می شود 
منچســتریونایتد خواهان جذب اوزیل شده است و مورینیو تمایل نشان داده است تا 
بار دیگر با بازیکن قدیمی خود در رئال در یک تیم باشد. تیمهای پاری سن ژرمن و 

منچسترسیتی هم خواهان به خدمت گرفتن سانچس هستند.
آدریانو:میخواهمبهمیادینفوتبالبازگردم

ستاره سابق اینترمیالن پس از مدت ها قصد بازگشت به میادین فوتبال را دارد.
آدریانو، ســتاره برزیلی سابق اینترمیالن ادعا کرد دوران سیاه پس از فوت پدرش را 
پشــت سر گذاشته و آنچنان حال خوبی دارد که می تواند به میادین فوتبال برگردد. 
او گفت: پس از مرگ پدرم، دچار افســردگی شدم و این وضعیت ظاهرا غیرقابل گریز 
بــرای من، ۳، ۴ ماه به طول انجامیــد. با وجود حمایت کلیه اعضای اینترمیالن، غم 
من بزرگ تــر از حجم حمایت آنها بود. به همین دلیل به برزیل برگشــتم. مورینیو 
می خواست دوباره پیراهن اینتر را تن من کند اما برای بازی در تیم او به اندازه کافی 
خودم را قوی نمی دانستم. دلم می خواست کنار اعضای خانواده ام باشم و حضور آنها 
به افسردگی من پایان داد. او در ادامه افزود: حاال هم اگرچه بازی نمی کنم اما آمادگی 
جسمانی ام را حفظ کرده ام. حتی بدون مربی هم می خواهم تمریناتم را آغاز کنم. باید 
به خودم ثابت کنم توانایی بازگشت به اوج را دارم و تنها بازی مجدد در میادین مهم، 

این خواست مرا برآورده می سازد.واقعا دوست دارم به فوتبال برگردم.
بوفونوزیرورزشایتالیامیشود؟

سنگربان کهنه کار تیم فوتبال یوونتوس برای فعالیت به عنوان وزیر ورزش کشورش 
پیشــنهاد کاری دارد.جان لوئیجی بوفون برای ایفای نقش به عنوان وزیر ورزش ایتالیا 
پس از آویزان کردن دستکش هایش پیشنهاد کاری دریافت کرده است.انتظار می رود 
که بوفون در پایان فصل جاری بازنشســته شــود و در آن مقطع او ۴۰ ســاله خواهد 
بود. ظاهراً وی به مربیگری عالقه ای ندارد و گفته می شــود که سران باشگاه یوونتوس 
برای وی یک پســت اجرایی در هیئت مدیره این باشگاه در نظر گرفته اند. با این حال 
او یک پیشــنهاد کاری جالب و مهم تر دیگر هم دارد.ویتوریو سیاربی که از چهره های 
سیاسی سرشناس ایتالیاســت در یک مصاحبه تلویزیونی درباره حزب جدید خود با 
عنوان »ریناشــیمنتو« گفت: اگر ما برنده انتخابات شــویم، بوفون وزیر ورزش جدید 
ایتالیا خواهد شد. بوفون انسانی متعادل و نمادی ملی است که در آستانه بازنشستگی 
قرار دارد. او به هنر و سیاســت عالقه مند اســت. او به پیشنهادهای ما واکنش مثبتی 
نشان داده و در این خصوص نامه ای هم برای من فرستاده است. یک بار که ما به یک 

نمایشگاه آثار هنری در تریسته رفته بودیم، او حمایتش از ما را اعالم کرد.
فیگومشاوریوفاشد

ســتاره سابق بارسلونا و رئال مادرید پســت جدیدی گرفت.لوئیس فیگو، ستاره 
پرتغالی ســابق رئال مادرید و بارسلونا با حکمی از »الکساندر چفرین« رئیس اتحادیه 
بین المللی فوتبال اروپا به عنوان مشاور یوفا برگزیده شد. فیگو پس از بازنشستگی از 
فوتبال، مدتی در باشگاه اینترمیالن، آخرین تیم دوران حرفه ای اش پست اجرایی بر 
عهده گرفت اما از آن زمان تاکنون مسند مدیریتی نداشت و اکنون به عنوان مشاور، 
نقشــی کلیدی در تصمیمات آینده قدرتمندترین نهاد تصمیم گیری درباره فوتبال 

اروپا ایفا می نماید.
متهمشدنمدیرقطریپاریسنژرمن

بهپرداخترشوه
مدیر اجرایی باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه به پرداخت رشوه برای تصاحب امتیاز 
حق پخش بازی های دو دوره جام جهانی متهم شــده و پرونده ای برای رسیدگی به 
تخلفات وی به جریان افتاده اســت. دادستانی فدرال ســوئیس از به جریان افتادن 
یک پرونده برای رســیدگی به اتهامات ناصر الخلیفی، مدیر اجرایی قطری باشــگاه 
پاری ســن ژرمن درخصوص پرداخت رشوه برای خرید حق پخش بازی های جام های 
جهانی ۲۰۲۶ و ۲۰۳۰ خبر داد.طبق اعالم دادســتانی کل سوئیس، الخلیفی متهم 
اســت که به ژرومه والکه، دبیرکل ســابق فیفا - کســی که به دلیل افشای شراکت 
جرمش در فساد گروهی مدیران سابق فدراسیون جهانی فوتبال برکنار و از هر گونه 
فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شد - پیشنهاد رشوه داده تا او حق پخش بازی های 
جام جهانی ۲۰۲۶ و ۲۰۳۰ را به گروه رســانه ای BeIn )الجزیره سابق( بدهد.پیش از 
تیم شائبه هایی درخصوص اعطای امتیازاتی غیرقانونی به والکه از سوی یک بازرگان 
با هویت نامشــخص برای فروش امتیاز پخش بازی های سه دوره بعدی جام جهانی 
)از ۲۰۱۸ تا ۲۰۳۰( به یک کشــور خاص وجود داشــت و ظاهراً آن فرد که هویتش 
مشــخص نبود الخلیفی و کشوری که به دنبال کســب حق پخش بازی ها بود، قطر 
است.در همین راستا والکه روز پنجشنبه مورد بازجویی قرار گرفت و دارایی هایش در 

کشورهای فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا تفتیش شد.

نکته  ورزشی

 سرویس ورزشی-
هفته تربیت بدنی و ورزش مناســبت و بهانه خوبی اســت برای اینکه 
از ســرانجام وظیفه و تذکر، فراتر از تعارفات و تشــریفات و کلیشه ها، این 
واقعیت مهم و البته نه چندان خوشــایند را یادآور شویم که وضع ورزش 
کشــور آن طور که شایسته و مورد انتظار است، هنوز رو به راه و به سامان 

نیست.
اظهارات اخیر وزیر ورزش مبنی بر اینکه: »ورزش کشــوربا مشکالت 
جدی مواجه است« تایید بر سخن آغازین ماست و معلوم می دارد که حرف 
ما واقع نگرانه است و از سربدبینی و خدای ناکرده سیاه نمایی و این حرف ها 
نیســت. البته وزیر محترم در توضیح این ســخن خود، بیشتر به مسائل 
روزمره و گرفتاری های مالی و... اشــاره و استناد می کند، اما ما ضمن تایید 
این مشکالت که جدی هم هست، حرفمان کمی فراتر از این است. حرفی 

همیشگی و تکراری که تکرار آن الزم و ضروری است. 
حرف ما این اســت کــه ورزش و تربیت بدنی که آن همه عقال و علما 
درباره آن سفارش و توصیه کرده اند، و مثال دانشمندی همچون افالطون در 
آثار خود آن را از ضروریات تربیت کودکان و نسل جوان و آموزش و پرورش 
جامعه دانســته  و حتی پیامبر گرامی اســالم)ص(، »عقل سالم را در بدن 
سالم« می داند و ما نیز به پاس آن، هفته ای را تعیین و مشخص کرده ایم و 
سازمان و تشکیالتی با گستره ملی برای اداره ورزش در نظر گرفته ایم و... 
هنوز در کشــور ما و به ویژه در نزد مسئوالن ورزشی و غیرورزشی آن طور 

که الزم است و آن طور که انتظار می رود، جدی گرفته نشده است.
به همین دلیل هم هســت که می بینیــم علیرغم چیزی کمتر از یک 
قــرن از ورود ورزش مدرن به کشــورمان هنوز ورزش از حیث مدیریتی و 
اداری از ساختار منسجم و نظام تعریف شده و کارآمدی برخوردار نیست. 
بــدون زیاده گویی و حاشــیه روی باید بگوئیــم، ورزش و تربیت بدنی در 
معنــا و مفهوم جدید آن مثل خیلی چیزهای دیگر که »جدید« هســتند 
و از مشــخصات دنیای امروز به حســاب می آیند، از همان ابتدا و در دوره 
تجددگرایی تقلیدی به شکل صوری و تشریفاتی و تبلیغاتی وارد کشورمان 
شد. یعنی دکوراسیون آن را وارد کردیم نه سازوکار و فرهنگ آن را. یعنی 
اســمش آمد، رسمش نیامد، صورتش وارد شد، اما سیرتش نه! و این است 
که می بینیم بعد از گذشــت ســال ها، ورزش ما علی  رغم، داشته های فنی 
و مایه هــای سرشــار و کم نظیر، به ویژه در ابعاد انســانی، به خاطر ضعف 
ساختاری، تشــکیالتی و مدیریتی، که عمدتا ناشی از »جدی نگرفتن امر 
ورزش در نزد مســئوالن« بود، هنوز از رشد و پیشرفت محسوس و مطابق 
برنامه برخوردار نیست، و هنوز بسیاری از گام های ابتدایی و اقدامات بدیهی 
برای داشتن یک ورزش مستحکم و ساختارمند، مثل توجه علمی و اصولی 
و دلســوزانه به ورزش های پایه، ورزش در مدارس و سروســامان دادن به 
نظام باشگاهداری و... برداشته نشده است و کماکان آنچه حاکم بر مدیریت 

ورزش ماست »روزمرگی« و حرکت به شیوه »باری به هر جهت« است!
با این همه همان طور که باالتر اشــاره شد، به دلیل وجود استعدادهای 
ذاتی و نیروی کم نظیر و پرمایه انسانی همواره در سطح قاره ای و جهانی در 
رشته های مختلف، افتخارات بزرگ و قابل تحسینی به نام ورزش ایران ثبت 
می شود. همین هفته گذشــته پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران بر تیم 
نوجوانان آلمان، آن هم با نتیجه جالب و خیره کننده ۴- صفر و یا تساوی 
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوســتانه با تیم روسیه )میزبان جام جهانی 
۲۰۱۸( آن هم در خاک حریف و... همچنین هفته قبل و هفته های قبل تر 
از آن پیروزی هایی که در رشته های مختلف به ویژه در رده های سنی پایه 
)مثل کشتی فرنگی و...(پدید آمد، همگی اثبات گر ادعای ماست که کشور 
ما زمینه ها و مایه های الزم برای پیشــرفت در عرصــه ورزش را دارد، اما 
متاسفانه به خاطر فقدان تشکیالت و ساختار متناسب و همچنین مدیریت 
ناکارآمد، نتوانسته است، راه خود را به سوی پیشرفت پیدا یا هموار نماید.

با این اوصاف، کاری که باید مسئوالن انجام دهند و راهی را که ورزش 
ایران باید در پیش بگیرد مشــخص است. شکی نیست که برای ساختن و 
ســازمان دادن ورزش و راه اندازی آن در مســیر بایسته، یک عزم عمومی 
و اراده جمعی احتیاج اســت. عالوه بر تشکیالت اداره  کننده ورزش، خیلی 
از ســازمان ها و نهادهای دیگر باید به نقــش و وظیفه خود در باره ورزش 
عمل نمایند، دولت و دولتمردان باید درباره سروسامان دادن به امر ورزش، 
جدیتر و عملی تر وارد گود شوند، اما با توجه به مسائل گوناگون و مشکالت 
فراوان که در داخل و خارج کشــور با آن درگیر هستیم، این انتظار هست 
که حداقل مســئوالن ورزش، کار و وظیفه خود را جدی بگیرند و در حد 
توان و تا آنجا که در حیطه اختیارات و وظایف تعریف شده آنان است، برای 
روبه راه کردن امر ورزش و تربیت بدنی و ایجاد فضا و شرایط سالم و مناسب 
کاری، کوشا باشند. ما به جدیت معتقدیم که عملکرد و نوع نگرش و بینش 
»مدیران« و »اداره کنندگان« ورزش در حال و روز ورزش تاثیر مســتقیم 
دارد و این اعتقاد ما هم ریشه در »اعتقادات« ما دارد و هم در تجربه بشری 
و علوم برآمده از آن، این علی)ع( اســت که می فرماید: الناس بامرائهم اشبه 
من آبائهم«! )مردم به امیران خود شــبیه ترند، تا به پدران خود!( بر همین 
منوال باید گفت: اوضاع ورزش، چه خوب و چه بد، بازتاب دهنده کار و بار 
مدیریتی حاکم بر آن است و بس. اگر خواهان بهبود وضع ورزش هستیم 

باید در ساز و کار مدیریتی آن تأمل و تحول ایجاد کنیم و... 

مشکالت ورزش

صفحه۹
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حدیث دشت عشق

به یاد شهید غالمرضا ربیعي
پهلوان مفقود االثر

صحبتهایکنایهآمیزقلعهنوییدرمشهد
سرمربی ذوب آهن گفت: بازی با پدیده خوب بود و هر دو تیم می توانستند 
ســه امتیاز را بگیرند.امیر قلعه نویی پس از تســاوی ۲ - ۲ تیمش مقابل پدیده 
اظهار داشــت: بازی خوبی بود، بازی که چهار تا گل داشــته باشد خوب است.
وی در مــورد پنالتی کــه داور به ضرر آنها اعالم کرد، با کنایه گفت: آن صحنه 
صد در صد پنالتی بود و داور به درســتی پنالتی گرفت.ســرمربی ذوب آهن در 
واکنش به ســؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پایان بازی چه صحبتی بین او 
و حمیدرضا کریمویی مدیرعامل باشــگاه پدیده رد و بدل شده است، به کنایه 
گفت: هیچ چیز، از او به خاطر رفتار خوب تماشــاگران تیم پدیده تشکر کردم، 
هواداران از ابتدا تا آخر بازی به ما و داور احترام گذاشتند!قلعه نویی درباره جریان 
بازی خاطرنشــان کرد: بازی خوبی بود، هم ما و هم تیم پدیده می توانستیم ۳ 
امتیاز را به دست بیاوریم.وی درخصوص داوری این دیدار عنوان کرد: داور یکی 
از بهترین روزهایش را پشت سر گذاشت، مخصوصاً در صحنه گل اول، که اوت 
را ابتدا به ضرر ما و بعد به نفع ما اعالم کرد.سرمربی ذوب آهن در پاسخ به این 
پرســش که او نیمه مربیان را به رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده واگذار کرده 
اســت، تصریح کرد: بله، من نیمه مربیان را به مهاجری واگذار کردم. او از من 
بهتر بود و این نیمه را برد. قلعه نویی در حالی که خبرنگاران مشغول سؤال از او 

بودند اتاق نشست خبری را ترک کرد.
شفر:روزیمیرسدکههوادارانخوشحالبهخانهبرگردند

ســرمربی استقالل بعد از تساوی تیمش برابر فوالد گفت: یکی از مشکالت 
بزرگمــان این بود که خود را در شــرایط گل قرار ندادیم.وینفرد شــفر بعد از 
تســاوی بدون گل تیمش مقابل فوالد گفت: نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم. 
از دفاع و حرکت روبه جلوی تیم مطمئن بودم. فقط یک شــانس گل داشــتیم. 
یکی از مشــکالت بزرگمــان این بود که خود را در شــرایط گل قرار ندادیم. تا 
وســط زمین خیلی خوب کار می کردیم اما نتوانستیم پاس نهایی را به گوش ها 
و مهاجمانمــان برســانیم.او افزود: روز اول هم گفتم که باید بیشــتر کار کنیم. 
خوشــبختانه ملی پوشانمان به جمع ما اضافه شــده اند. االن از ۱۰۰ درصد، ۶۰ 
درصد خواســته های مان را انجام داده ایم. ما در این بازی پاس های اشتباه زیادی 
داشتیم و هنوز هماهنگی الزم را نداریم. می شد ببینیم هرچقدر بازی طوالنی تر 
می شد، تیم استرس بیشتری پیدا می کرد. در هفته های آینده هدفمان کار کردن 
روی نقاط ضعف اســت و اینکه چه زمان توپ بلند و چه زمان توپ کوتاه بزنیم. 
من توقع دارم تیم ما آرام تر بازی کند و آرامش داشــته باشــد. از تماشاگرانمان 
تشکر می کنم. نمی دانم چقدر بودند ولی آنها آمدند. مطمئنم که روزی می رسد 
که خیلی خوشــحال به خانه بر می گردند.سرمربی استقالل در ادامه گفت: باید 
ســریع تر از االن بازی کنیم. باید از گوشــه ها فشــار وارد کنیم. من همیشه به 
بازیکنانــم هم گفته ام که باید توپ را به حرکت درآورد نه اینکه دنبال آن دوید. 
فوتبال اول در ذهن است. کی به سمت توپ برویم و چه زمان باید توپ را ارسال 

کنیم. ما باید روی این ها تمرین کنیم. 
پورموسوی:تساویبااستقاللچیزیازبردکمنداشت

سرمربی تیم فوتبال فوالد بعد از تساوی تیمش برابر استقالل گفت: این تک 
امتیاز چیزی کمتر از سه امتیاز نداشت.سید سیروس پور موسوی بعد از تساوی 
بدون گل تیمش مقابل اســتقالل در هفته نهم رقابت های لیگ برتر گفت: این 
یک امتیاز را به پیشکسوتان و مربیان خوزستانی تقدیم می کنم. این تک امتیاز 
چیزی کمتر از ســه امتیاز نداشــت. این استقالل هفته های بهتری را پشت سر 

خواهد گذاشت و از این یک امتیاز خوشحالیم.

مشخص شدن ترکیب احتمالی تیم ملی وزنه برداری در رقابت های جهانی
بعد از صدور روادید وزنه بردار دســته 94 کیلوگرم 
ایران، تقریبا ترکیب تیم ملی برای مســابقات جهانی 

مشخص شده است.
تیم ملی وزنه برداری باید نزدیک به ۴۰ روز دیگر تهران را 
به مقصد آمریکا جهت حضور در رقابت های جهانی سال ۲۰۱۷ 
ترک کند.هم اکنون اردوی ملی پوشان در شهر بابلسر برپا شده 
و ۱۲ وزنه بردار خود را برای قرار گرفتن در ترکیب ۸ نفره تیم 

ملی محک می زنند.
به نظر می رســد با توجه به صدور روادید ایوب موسوی تا 
حدودی ترکیب تیم ملی برای شــرکت در رقابت های جهانی 

امسال مشخص شده است.
بدون شــک کیانوش رســتمی در ۸۵ کیلوگرم، سهراب 
مــرادی در ۹۴ کیلوگرم و بهداد ســلیمی در ۱۰۵+ کیلوگرم 
اعضای اصلی تیم ملی در رقابت های جهانی ۲۰۱۷ محســوب 

می شوند.
بعید است با توجه به تعداد شانس های مدال در اوزان باال، 
وزنه برداران سبک وزن مثل مجید عسگری که بارها در کسب 

مدال ناکام بوده اند، اعزام شوند.
در همیــن راســتا در وزن ۸۵ کیلوگرم بعــد از کیانوش 

رستمی، علی میری بیشترین شــانس را برای قرار گرفتن در 
ترکیب تیم ملی با توجه به مدالی که در بازی های داخل سالن 
آسیا کسب کرد، دارد. البته مسعود چترایی هم در این وزن در 
اردو حضور دارد؛ اما شــانس او خیلی باال نیست. صالح چراغی 

هم بعد از صادر نشدن روادید آمریکا از تیم ملی خط خورد.
در وزن ۹۴ کیلوگرم به جز سهراب مرادی، کادرفنی روی 
ایوب موسوی برای کسب مدال حساب باز کرده و به نظر اعزام 

او قطعی می رسد.
در وزن ۱۰۵ کیلوگرم رقابت بین علی هاشــمی، علیرضا 
ســلیمانی و محمدرضا براری وجــود دارد. اگر قرار به اعزام ۲ 
وزنه بردار از این وزن باشد، احتماال با حذف سلیمانی، هاشمی 

و براری اعزام می شوند.
در فوق ســنگین هم به جز بهداد ســلیمی که حضورش 
قطعی است، ۲ گزینه دیگر وجود دارد. سعید علی حسینی اگر 
بتواند در یک ماه آینده نظر کادرفنی را به خود جلب کند، بعد 
از ۸ سال محرومیت به میادین بازمی گردد. با این حال همایون 
تیموری، وزنه بردار جــوان ایران در این وزن هم عملکرد بدی 
نداشته و در صورت نداشتن آمادگی از سوی علی حسینی در 

کنار بهداد سلیمی جزو وزنه برداران اعزامی است.
اگر مشکل خاصی از نظر مصدومیت به وجود نیاید، به نظر 
می رســد بیرانوند و دیگر اعضای کادرفنی قصد دارند در ۸۵، 

۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۵+ هر کــدام ۲ نفر را اعزام کنند تا ترکیب ۸ 
نفره تیم ملی کامل شود.

شهید غالمرضا ربیعي در سومین روز از فروردین 
ماه ســال ۱۳۴۴ در خانــواده اي متدین و پر جمعیت 
در روستاي خلشــاء چهارده از توابع شهرستان آستانه 
 اشــرفیه چشم به جهان هستي گشــود. وي هفتمین 
فرزنــد خانواده بــود. تحصیالت ابتدائــي و همینطور 
راهنمائي را تا ســال دوم در روستاي شیرکوه به پایان 
رسانید. او در کشتي گیل مردي دستي توانا داشت، یک 

پهلوان واقعي و به تمام معنا بود. گذشت و فداکاري اش بسیار زبانزد بود، او در نانوایي 
زادگاه خویش مشــغول بکار شد بعد از مدتي کارکردن در نانوایي در حالیکه قسمت 
اعظم اقتصاد خانواده را خود اداره مي کرد برآن شــد تا به عضویت مدرسه عشق در 
آید و در پایگاه مقاومت پاشاکي سیاهکل ثبت نام نمود، تصمیم داشت که وارد سپاه 
شــود که خانواده او سخت با این تصمیم وي مخالفت نمودند لذا مدتي صبر نمود تا 
اینکه زودتر از موعد مقرر خود را جهت خدمت سربازي آماده نمود، دوران آموزشي را 
در بیرجند طي نمود و سپس به کردستان اعزام شد که از ناحیه پا مجروح شد و سه 
ماه در منطقه اشــنیه بود که در ارتفاعات کله قندي بعد از فتح آنجا بطور نامشخص 
مفقود االثر گشت. قســمتي از وصیت نامه شهید غالمرضا ربیعي: مرگ حق است و 
همه باید بمیریم جز ذات پاک احدیت و نماز زیباترین جلوه بندگی انسان در پیشگاه 
پروردگار اســت.خاطره اي از پدر هرگاه در مراسم کشتي مي رفتیم همیشه پیروز و 
موفق بود ودر آخرین مرخصي خود که با حریف خود کشتي گرفت که وقتي بعد از 
شکست آن فهمید که حریف وي برادر شهید بوده چنان سخت پشیمان شد که او را 

بر دوش خود سوارکرد و در میدان کشتی چرخانید.

فدراسیون بسکتبال به دلیل بدهی به فیباآسیا از سوی این کنفدراسیون تهدید شده است.
فدراســیون بســکتبال ایران که در یک ســال اخیر ۲ میزبانی در آسیاچلنج و مقدماتی جوانان آســیا داشته است، نتوانسته 
بدهی های خود را به کنفدراســیون آســیا پرداخت کند. حاال در شرایطی که از ۳۰ مهرماه تیم دختران زیر ۱۶ سال ایران باید در 
رقابت های قهرمانی آسیا به میدان برود، تهدیدهایی از سوی فیباآسیا در این خصوص انجام شده است. این اولین اعزام تیم دختران 
ایران بعد از تصویب حجاب اسالمی توسط فدراسیون جهانی برای شرکت در یک تورنمنت بین المللی است. فدراسیون ایران برای 
۲ میزبانی که از کنفدراسیون آسیا در اختیار گرفته، در مجموع باید چیزی حدودی ۵۰۰ هزار دالر پرداخت می کرد. از این مبلغ 
۱۸۰ هزار دالر پرداخت شده؛ اما بقیه آن که ۳۲۵ هزار دالر است، به دلیل بدقولی اسپانسرها هنوز به عنوان بدهی بر روی دوش 
فدراسیون بسکتبال باقی مانده است. با اینکه تاکنون فیباآسیا تهدیدی در این باره انجام نداده و منتظر پرداخت پول از سوی ایران 
بود، این بار در آســتانه اعزام تیم دختران به مســابقات قهرمانی آســیا تهدید کرده که اگر این بدهی پرداخت نشود، تیم دختران 
ایران از حضور در رقابت های آسیایی منع می شوند. همچنین تا قبل از پرداخت این بدهی دیگر هیچ تیمی از ایران نمی تواند در 
مسابقات آسیایی شرکت کند. این اتفاق باعث شده تا محمود مشحون با  مسئوالن وزارت ورزش مذاکره کرده و آنها را در جریان 
بگذارد. باید دید در یک هفته آینده این بدهی پرداخت می شود و مشکلی نخواهد بود یا اتفاق دیگری در انتظار بسکتبال ایران است.

بدهی۳25هزاردالریفدراسیونبسکتبالوتهدیدفیباآسیا تغییر نام لیگ جهانی به »لیگ ملت های والیبال« 

اجالس دپارتمان لیگ جهانی در پاریس برگزار شد و 
نام این رقابت ها از سال ۲۰۱۸ به »لیگ ملت های والیبال« 

تغییر یافت.
شــورای دپارتمان لیگ جهانی پنج شنبه نشستی یک روزه 
در پاریس برای بررسی برنامه های این مسابقات در سال ۲۰۱۸ 
برگزار کرد که محمدرضا داورزنی عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
جهانی والیبال )FIVB( و سرپرســت فدارسیون ایران نیز در آن 
شــرکت داشت. این نشست همزمان با جشن هفتادمین سالروز 

تاسیس فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( بود.
یکی از مصوبه های این نشست تغییر نام »لیگ جهانی« به 
»لیگ ملت های والیبال« اســت که از ســال ۲۰۱۸ در دو گروه 
مردان و زنان برگزار خواهد شــد. بر این اســاس لیگ ملت های 
والیبال از ســال ۲۰۱۸ در دو گروه زنــان و مردان با حضور ۱۶ 
تیم در سطح یک برگزار می شــود که ۱۲ تیم از جمله ایران تا 
هفت سال آینده ثابت هستند و چهار تیم نیز متغیر خواهند بود.

همچنین مرحلــه مقدماتی لیگ ملت های والیبال ســال 
۲۰۱۸ مردان در مدت پنج هفته برگزار می شــود که جمهوری 
اســالمی ایران در هفته پنجم دور مقدماتی میزبان اســت. در 
لیگ ملت های والیبال ســال ۲۰۱۸ مردان هر تیم حداقل ۱۵ 
 بازی انجام می دهد که در مجموع ۱۳۰ مســابقه برگزار خواهد 

شد.
در این نشست همچنین به پخش زنده تلویزیونی و استفاده 
از تکنولوژی های جدید در پخش زنده تاکید شد تا والیبال عالوه 
بر عالقه مندان در سالن های والیبال، تماشاگران تلویزیونی را به 

این رشته ورزشی جذب کند.

عالقه ایران به کسب میزبانی
محمدرضا داورزنی سرپرســت فدراســیون والیبال درباره 
نشست دپارتمان لیگ ملت های والیبال که در پاریس برگزار شد، 
گفت: یکی از مصوبه های این نشســت تغییر نام »لیگ جهانی« 
به »لیگ ملت های والیبال« است که از سال ۲۰۱۸ در دو گروه 
مردان و زنان برگزار می شــود. وی تصریح کرد: در هر گروه زنان 
و مردان ۱۶ تیم در سطح یک این رقابت ها شرکت می کنند که 
در گروه مردان و در هفت ســال آینــده ۱۲ تیم از جمله ایران 
ثابت هستند و چهار تیم متغیر خواهند بود. سرپرست فدراسیون 
والیبال ایران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال ادامه 
داد: جمهوری اســالمی ایران به عنوان نامزد مرحله نهایی لیگ 
ملت های والیبال ســال ۲۰۱۸ نیز معرفی شده که نامزد نخست 
کسب این میزبانی نیز محسوب می شود. مرحله مقدماتی لیگ 
ملت های والیبال ســال ۲۰۱۸ مردان با حضور ۱۶ تیم در مدت 
پنج هفته برگزار می شــود که جمهوری اسالمی ایران در هفته 
پنجم دور مقدماتی نیز میزبان سه تیم ایران رقابت ها در تهران 
است.داورزنی درباره تیم های شرکت کننده در رقابت های مردان 
گفت: تیم های برزیل، ایران، چین، ایتالیا، لهســتان، صربستان، 
آمریکا، فرانسه، ژاپن، آلمان، روسیه و آرژانتین حضورشان در این 
رقابت ها برای هفت سال آینده از سوی فدراسیون جهانی تضمین 
شده است و تیم های اســترالیا، کره جنوبی، کانادا و بلغارستان 
در رقابت های ۲۰۱۸ شــرکت می کننــد و چهار تیم متغیر این 
رقابت ها در گروه هستند. وی در پایان گفت: فدراسیون جهانی 
والیبال به صورت آنالین بلیت فروشی لیگ ملت های والیبال را در 

همه کشورهای حاضر در این رقابت ها رصد می کند.

داورزنی: ایران نامزد جدی میزبانی مرحله نهایی است 

تیم ملی تکواندو ایران با شش نماینده برای جضور در 
سومین مرحله از رقابت های گرند پری در سال ۲۰۱۷ راهی 

لندن می شود.
این دوره از مسابقات جمعه ۲۸ مهرماه به میزبانی انگلستان 
در لندن با حضور ۲۵۸ تکواندوکار از ۵۶ کشــور آغاز می شــود و 
تا روز یکشــنبه ۳۰ مهرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی تکواندو 
ایران با شــش تکواندوکار برای حضور در این مسابقات سه شنبه 
هفتــه پیش رو تهران را به مقصد منچســتر ترک می کند.فرزان 
عاشورزاده، آرمین هادی پور، ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم حسینی، 
ســجاد مردانی و ســعیدرجبی نمایندگان ایران در این رقابتها را 
تشکیل می دهند. سعید رجبی تکواندوکار سنگین وزن کشورمان 
که نتایج خوبی در مسابقات دانشجویان جهان و داخل سالن آسیا 

کســب کرده بود اولین تجربه خود در رقابت هایی با این سطح را 
پشت سر خواهد گذاشت.اما بر اساس برنامه اعالم شده جمعه ۲۸ 
مهــر رقابت های اوزان ۸۰+ کیوگــرم و ۶۸- آقایان، و ۶۷- بانوان 
برگزار می گردد که ســجاد مردانی و ســعید رجبی در وزن ۸۰+ 
کیلوگرم و ابوالفضل یعقوبی به همراه میرهاشــم حسینی در وزن 
۶۸- کیلو گرم نمایندگان کشــورمان می باشند.شنبه ۲۹ مهر در 
روز دوم مبارزات اوزان ۵۸- کیلوگرم آقایان،۵۷- کیلوگرم و۶۷+ 
کیلوگرم بانــوان برگزار می گردد که فرزان عاشــورزاده و آرمین 
هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم بــه مصاف رقبای خود می روند. 
در روز پایانی این رقابتها یک شــنبه ۳۰ مهر تکواندوکاران اوزان 
۸۰- کیلوگرم آقایان و ۴۹- کیلوگرم بانوان به مصاف رقبای خود 
می روند که تیم ایران در این روز نماینده ای در این مسابقات ندارد.

اعزام 6 ملی پوش تکواندوکار به رقابت های گرندپری لندن

جام جهانی فوتبال نوجوانان - هند

صعود مقتدرانه ایران با برتری مقابل کاستاریکا
تیــم فوتبال نوجوانــان ایران با برتــری مقابل 
کاســتاریکا به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله 

یک هشتم این مسابقات صعود کرد.
  تیم فوتبــال نوجوانان ایــران از ســاعت ۱۵ دیروز در 
سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۷ هند 
در ورزشــگاه پاندیت جواهر لعل نهروی شــهر گوا به مصاف 
تیم نوجوانان کاستاریکا رفت که در پایان این دیدار نوجوانان 
کشــورمان موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر از سد حریف خود 

بگذرند.
در این دیدار علی غالم زاده، طاها شــریعتی، امیرحسین 
اســماعیل زاده )مجیــد نصیری - ۴۶(، علی ســتاوی، احمد 
جاللی، محمد غبیشاوی، علی داوران، امیرحسین حسین زاده، 
ســبحان خاقانی )محمد سرداری - ۷۲(، یونس دلفی )وحید 
نــام داری - ۴۶( و الهیــار صیادمنش ترکیــب ابتدایی تیم 

کشورمان را تشکیل می دادند. 
دو گل از سه گل ایران در نیمه اول و از روی نقطه پنالتی 
به دست آمد. محمد غبیشاوی و طاها شریعتی در دقایق ۲۵ و 
۲۹ زننده این دو گل از روی نقطه پنالتی بودند. هر دو پنالتی 
حاصــل تالش یونس دلفی و خطاهایی بود که درون محوطه 
جریمه روی او صورت گرفت. سومین گل تیم نوجوانان ایران 

در دقیقه ۸۹ بازی توسط محمد سرداری به ثمر رسید.
تیم ملی کشورمان با پیروزی مقابل کاستاریکا ۹ امتیازی 
شــد و به عنوان صدرنشــین گروه C مســابقات جام جهانی 

نوجوانــان به مرحله یک هشــتم این مســابقات صعود کرد. 
شاگردان عباس چمنیان باید در این مرحله از ساعت ۱۵ روز 

۲۵ آبان ماه به مصاف تیم نوجوانان آمریکا بروند.
نوجوانــان ایران در دیدار نخســت با نتیجه ۳ بر یک تیم 
گینه و در دومین بازی ۴ بر صفر تیم آلمان را شکســت داده 

بودند. در دیگر بازی این گروه، آلمان با شکست ۳ بر یک گینه، 
شــش امتیازی شد و  به عنوان تیم دوم، صعود خود را قطعی 
کرد.تیم نوجوانان کشورمان با ۳ پیروزی از ۳ مسابقه، ۹ امتیاز، 
 C ۱۰ گل زده و تنهــا ۱ گل خورده بعنوان صدرنشــین گروه

راهی مرحله بعدی مسابقات شد.

چمنیان: کار اصلی ما در مرحله بعدی است
سرمربی تیم نوجوانان ایران تأکید کرد، کار اصلی تیمش 
از مرحله دوم جام جهانی ۲۰۱۷ آغاز می شود. عباس چمنیان 
در نشســت خبری پس از بازی ایران مقابل کاستاریکا درباره 
راز موفقیت ایران در جام جهانی ۲۰۱۷ گفت: درســت است 
که ما در مرحله گروهی ۹ امتیاز کســب کردیم، اما کار اصلی 
در مرحله بعدی است. نباید فراموش کنیم جام را قرار نیست 
به تیم هایی بدهند که ۹ امتیاز دارند. هر چند می توانم بگویم 
که کســب ۹ امتیاز نقطه امیدواری است. زدن ۱۰ گل و تنها 
یک گل خورده نشــان می دهد برنامه های ما در دفاع و حمله 
انجام شــده اســت. وی درباره اینکه آیا تیم ایران را باید تنها 
مدعــی و گزینه اصلی قهرمانی در جام جهانی دانســت یا نه، 
اظهار داشت: بدون تردید نه. ما به همه تیم ها در اینجا احترام 
می گذاریم. سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران درباره عملکرد 
مثبت دفاعی تیمش در کنار موفقیت در گلزنی خاطرنشــان 
کرد: تیم ما در ساختار دفاعی خوب عمل کرد. ما فرصت های 
زیادی را به حریفان ندادیم و این مسئله باعث خوشحالی است.

C جدول رده بندی جام جهانی نوجوانان- گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1330010199. ایران

16-2320156. آلمان

41-3301248. گینه

41-4301237. کاستاریکا

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

19540168819. پارس جنوبی جم

285211661017. پرسپولیس

39522116517. پیکان

49441179816. پدیده

5943297215. فوالد

213-693421012. سایپا

792611710712. ذوب آهن

893241010011. تراکتورسازی

110-98314910. نفت آبادان

310-109243811. سپاهان

19-11923478. سپیدرود رشت

49-12923448. استقالل 

59-139234712. نفت تهران

57-149144813. سیاه جامگان

97-159144615. استقالل خوزستان

107-169216515. گسترش فوالد


