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اظهار نظر برانکو قبل از بازی امشب نمایندگان فوتبال ایران و عربستان

پرسپولیس،الهاللراشکستدهدقهرمانآسیامیشود
سرویس ورزشی-

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ایران قبل از بازی 
امشــب تیمش برابر الهالل عربستان گفت: در فوتبال 
چیزی قابل پیش بینی نیست، اگر ما الهالل را ببریم ۱۰۰ 

درصد قهرمان آسیا می شویم.
در چارچوب دیدارهای برگشــت مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا امشب از ساعت 19:30 تیم پرسپولیس ایران 
در عمان میزبان الهالل عربستان است. برگزاری این بازی در 
مسقط در شرایطی است که پرسپولیس در بازی رفت با نتیجه 

4 بر صفر مغلوب حریف قدرتمند خود شده است.
قرمزها با شایستگی خود را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا رســانده بودند و این امیدواری ایجاد شده بود پس از 
سالها طلسم ناکامی ایرانی ها در قاره شکسته شود. پرسپولیس 
با این وجود ســه هفته پیــش در بازی رفت نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا چهار-صفر به الهالل عربستان باخت و شانس 
خود را برای رسیدن به فینال به حداقل رساند. پرسپولیس که 
در مراحل قبل تیم باکیفیتی نشــان داد در غیاب سیدجالل 
حســینی، مهدی طارمی، محمد انصاری و کمال کامیابی نیا 
نتوانست خودی نشان دهد و در روز پراشتباه مدافعانش یکی 

از سنگین ترین شکست های تاریخش را متحمل شد.
شکست ســنگینی که جبران آن بســیار سخت به نظر 
می رســد، الهالل تیمی فراتر از آســیا نشان داد و واقعا تیمی 
نیســت که بتوان در شــرایط عادی آنرا با چهار گل برد. این 
تیم در مرحله قبلی هم ســه- صفر العین امارات را شکســت 
داده بود. با این وجود پرسپولیسی ها ناامید نیستند، در تاریخ 
فوتبال بارها معجزه رخ داده و پرسپولیس امیدوار است امروز 

)سه شنبه( در مسقط یکی از این معجزه ها برایش رخ دهد.
در بازی رفت دو مدافع وســط ممتاز پرســپولیس غایب 
بودنــد و محرومیــت طارمی شــوک عجیبی به تیــم وارد 
کرد این بار تیــم با اراده کامل راهی میدان می شــود.برانکو 
ایوانکوویــچ عنــوان کرده تیمــش اگر هم به صعود دســت 
 پیدا نکند بــرای اعاده حیثیت نتیجــه ای آبرومندانه خواهد 

گرفت.
این بازی در مسقط برگزار خواهد شد جایی که در مرحله 
گروهی دوبار دو تیم با هم مساوی کردند. احتماال این بار هم 

با اینکه پرسپولیس میزبان اســت الهالل هواداران زیادی در 
ورزشگاه خواهد داشت.

پرســپولیس اگر هم نتواند باخت ســنگین بازی رفت را 
جبران کنــد می خواهد با یک نتیجه خوب بــه کار خود در 
آسیا پایان دهد. این تیم در طول فصل روزهای شیرینی برای 
فوتبال ایران در آسیا رقم زد و حیف است که با تلخی محض 
کنــار برود. به هر حال این تیم تا قبل از بازی رفت شایســته 
فینالیست شــدن بود اما یک روز فاجعه آمیز رویای قرمزها را 

تقریبا دور از دسترس کرد.
پرسپولیس امشب البته نباید ناامید باشد. شاید یکی، دو 
گل در نیمه اول یکی از بازگشــتهای تاریخی فوتبال را برای 
این تیم رقم بزند.پرسپولیس پیش از این در نیمه نهایی جام 
باشگاه های آســیا حاضر بوده اما این اولین حضورش در نیمه 

نهایی شکل جدید این مسابقات است.
غایبان پرسپولیس در بازی امروز

برانکو برای بازی امروز )سه شــنبه( بازهم غایبانی دارد. 
محرومیــت مهدی طارمی همچنان دســت برانکو را در خط 

حمله خالی کرده و او باید تنها به گادوین منشا فکر کند. نکته 
امیدوار کننده آمادگی این روزهای علی علیپور است.حســین 

ماهینی هم به دلیل محرومیت بازی را از دست داده است.
فرشــاد احمدزاده بازیکــن مورد عالقــه ایوانکوویچ هم 
مصدوم شــده است. با این حال دســت ایوانکوویچ نسبت به 
بازی رفت باز تر است. بازگشت زوج محمد انصاری و سیدجالل 
حسینی ثبات را به خط دفاعی برمی گرداند. کمال کامیابی نیا 
هم می توانــد در خط میانی صالبت ایجاد کنــد. با توجه به 
غیبت ماهینی احتمال دارد که محرمی- حسینی- خلیل زاده- 
انصاری چهار مدافع پرســپولیس در این بازی باشــند.احمد 
نوراللهی هم در بازی رفت نشــان داد در شرایط خوبی به سر 

می برد.
ایوانکوویــچ اگر به فکر معجزه اســت باید در ترکیب تیم 
دســت به خطر بزنــد. حضور بازیکنانی مثــل علیپور، وحید 
امیری، گادوین منشــا، بشار رســن و محسن مسلمان مقابل 
یک خط دفاعی و هافبک دفاعی کم اشتباه می تواند زمینه برد 

پرسپولیس را فراهم سازد.

الهالل به دنبال سومین قهرمانی
الهالل در بازی رفت نشان داد شایستگی قهرمانی در آسیا 
را دارد. تیمی که دوبار قهرمان آســیا شــده و حاال به دنبال 
سومین قهرمانی است. رامون دیاز آرژانتینی در فصل قبل هم 
سرمربی الهالل بود و تیم قدرتمندی ساخته است.خارجی های 
الهالل یک بار دیگر کیفیت خود را نشان دادند. عمر خربین، 
هافبک تیم ملی ســوریه در بازی رفت سه گل به پرسپولیس 

زد و شمار گلهای خود در لیگ قهرمانان را به هفت رساند.
کارلــوس ادواردوی برزیلی هم هفت گل در آســیا زده 
اســت.نیکوالس ملیســی و ماتیاس بریتوس اروگوئه ای دیگر 
بازیکنان مطرح الهالل اند کــه در خط هافبک توپ می زنند. 
علی الحبســی، دروازه بان نامدار عمانی ها هم گلر ذخیره این 
تیم اســت. این تیم چندین ملی پوش عربســتانی هم دارد. 
یاسر القحطانی و محمد الشلهوب از جمله بازیکنان نام آشنای 
الهالل محسوب می شــوند. البته عبداله عطیف و نواف العابد 
برای بازی فردا مشکالتی داشتند و احتماال غایب خواهند بود.
در دیگر دیدار نیمه نهایی امروز از ســاعت 14 اوراوا ردز 
ژاپن با شــانگهای چین بازی می کند. بازی رفت دو تیم یک- 

یک شد.
برانکو: فوتبال غیرقابل پیش بینی است

اما پیــش از برگزاری بازی پرســپولیس و الهالل، برانکو 
ســرمربی سرخپوشان در نشســت خبری خود اظهار داشت: 
بازی سختی داریم. در دیدار اولمان با الهالل نتیجه اصالخوبی 
نگرفتیــم و چهار گل خوردیم.البته باید اذعان کرد الهالل که 
جزو تیم های خوب آسیاســت را می توانیم شکست دهیم و به 
فینال برویم. طبیعی است کار خیلی سختی داشته باشیم اما 
روح فوتبــال در زمین بازی، غیر قابل پیش بینی اســت و هر 

اتفاقی ممکن است بیفتد. 
سرمربی پرســپولیس در واکنش به این سؤال که تیمی 
نبــوده که به الهــالل بتواند پنج گل بزند، گفــت: در فوتبال 
چیزی قابل پیش بینی نیست و در فوتبال همیشه اولین باری 
وجود دارد. برانکو در پاســخ به این ســؤال که آیا تیمش در 
صورت شکســت الهالل می تواند قهرمان آسیا شود، گفت: بله 
می توانیم. شما فکر می کنید اتفاق دیگری رخ می دهد؟ اگر ما 

الهالل را ببریم 100 درصد قهرمان آسیا می شویم.

نقص فنی در هواپیمای حامل اعضای تیم ملی واترپلو ایران، اعزام این تیم به کشور مالت را با مشکالتی مواجه کرد. 
تیم ملی واترپلوی ایران که با امضای تفاهم نامه بین فدراسیون شنای ایران با اروپا، قصد شرکت کردن در رقابت های فینا ترافی 
در کشور مالت را دارد و بامداد دوشنبه عازم این کشور شده بود. اما صبح دوشنبه دوشنبه خبر بازگشت هواپیمای تیم ملی واترپلو 
ایران به فرودگاه امام خمینی به دلیل نقص فنی هواپیما منتشر شد. ماجرا از این قرار است که ساعت 1:55 بامداد دیروز )دوشنبه 
24 مهــر( هواپیمــای ترکیش تیم ملی واترپلوی ایران، فرودگاه امام خمینی)ره( تهــران را به مقصد ترکیه ترک کرد. پس از یک 
ساعت تا یک ساعت و نیم پرواز با گذشتن از آسمان تبریز در نزدیکی های مرز، یکی از موتورهای هواپیما دچار نقص فنی شده و 
کار را برای ادامه پرواز سخت می کند. با تشخیص مسئوالن پرواز تصمیم بر آن می شود که این هواپیما بار دیگر به تهران بازگردد.

با تصمیماتی که شرکت هواپیمایی گرفت همه  مسافران با سه پرواز به سفر خود ادامه دادند ولی با مخالفت فدراسیون شنای 
ایران، صبح دیروز تیم ملی واترپلو به کمپ مجموعه ورزشی شیرودی برگشت و تمرینات خود را برای حفظ آمادگی جهت شرکت 
در این رقابت ها انجام داد. گفته می شود شرکت هواپیمایی قصد داشته با تعمیر شدن موتور هواپیما ملی پوشان واترپلو را بار دیگر 
با این هواپیما اعزام کند که با مخالفت فدراسیون شنای ایران مواجه شد. با توجه به زمان کافی که تیم ایران برای شرکت در این 
رقابت ها داشــت، تیم ملی واترپلوی ایران دیشــب با یک هواپیمای دیگر اعزام خود به مسابقات فیناترافی در کشور مالت را از سر 

گرفت.

نقص فنی هواپیما و مشکالت تیم ملی واترپلو برای سفر به مالت  مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا قرعه کشی شد 

بیستمین دوره رقابت های هندبال مردان قهرمانی 
باشگاه های آسیا قرعه کشی شد و تیم نفت در گروه اول 

با نمایندگان کشورهای عربی مسابقه می دهد.
بیســتمین دوره رقابت های قهرمانی هندبال باشگاه های 
آســیا با حضور 10 تیم از کشورهای منطقه خاورمیانه از 29 
آبان تا 9 آذرماه در حیدرآباد هندوســتان برگزار می شود. تیم 
نفت و گاز گچساران نماینده ایران در گروه اول این رقابت ها با 
تیم های النور عربستان، الرحل قطر، الشارجه امارات و مسقط 

عمان روبرو می شود. 
براساس اعالم سایت کنفدراسیون هندبال آسیا، تیم ها در 
دو گروه در دور مقدماتی مسابقه می دهند. گروه بندی رقابت ها 

به این ترتیب است: 

گروه A: النور عربســتان - الرحل قطر - شارجه امارات - 
مسقط عمان - نفت و گاز گچساران 

گروه B: باشگاه هند - االهلی قطر - پاختاکور ازبکستان - 
النجمه بحرین - الشرطه عراق 

تیــم هندبال نفت و گار گچســاران برای دومین ســال 
پیاپی در این رقابت ها شــرکت خواهد کرد. نماینده ایران در 
نوزدهمین دوره مسابقات در رده چهارم ایستاد و با حذف تیم 
عربستان و ادغام دو تیم قطری برای اولین بار مجوز حضور در 

جام باشگاه های جهان را نیز کسب کرد. 
به دلیل مشکالت منطقه خاورمیانه برای اولین بار میزبانی 
این رقابت ها به کشــور هندوستان سپرده شده که تاکنون در 

هندبال آسیا جایگاهی نداشته است.

همگروهی نماینده هندبال ایران با تیم های عربی

* مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد انتخاب مربی حسن تفتیان گفت: بعد از مشکلی که برای 
پدر تفتیان پیش آمد و تشریف نیاوردند، هنوز جلسه تفتیان برگزار نشده است. به امید خدا او هم دعوت می شود 

و برای مربی او و برنامه سایر ملی پوشان هم تصمیماتی خواهیم گرفت.
*در هفتمین روز از مهلت ثبت نام انتخابات ریاســت  فدراســیون والیبال علی پور عروجی به عنوان نخستین فرد با حضور در 
فدراسیون والیبال در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرد. ثبت نام نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال 
از 16 مهرماه آغاز شــده اســت. پس از پایان مهلت ثبت نام، مدارک نامزدها به وزارت ورزش و جوانان ارسال می شود و پس از 
تایید نهایی، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعالم می شود. حال با توجه به باقی ماندن سه روز 

به پایان مهلت ثبت نام نامزدها، باید در روزهای پایانی شاهد حضور افراد دیگری نیز باشیم.
* رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان جهان روزهای 22 تا 23 مهرماه در شهر پلودیف کشور بلغارستان برگزار 
شــد و در پایان تیم های ایران در مجموع 5 گروه با کســب ۱4 مدال طال، 4 نقره و 4 برنز و 229 امتیاز به عنوان 
قهرمانی رسیدند.پس از تیم ایران تیم های آمریکا با یک مدال طال، 7 نقره و 8 برنز و ۱56 امتیاز دوم و روسیه نیز 

با 3 مدال طال، 3 نقره و 6 برنز و ۱5۰ امتیاز سوم شدند.
* رئیس انجمن شنای جانبازان و معلولین از برگزاری بیست و سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور در روزهای 11 و 12 آبان 
ماه سال جاری با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک خبر داد. مجید نوروزی در این باره گفت: مسابقات قهرمانی کشور شنا در 
دو بخش جانبازان و معلولین و نابینایان و کم بینایان با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک در استخر مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار خواهد شد و 120 ورزشکار از 23 استان کشور در بخش جانبازان و معلولین در آن حضور دارند.
* روادید کاراته کاها برای حضور در دهمین دوره رقابت های جهانی صادر شــد و ملی پوشان ایران هفته آینده 
تهران را به مقصد اســپانیا ترک می کنند. با مساعدت وزارت امور خارجه و سفارت اسپانیا، روادید کاراته کاهای 
رده سنی نوجوانان، جوانان و امیدهای کشورمان برای حضور در دهمین دوره رقابت های جهانی که طی روزهای 3 
تا 7 آبان ماه در شهر تنریف اسپانیا برگزار می شود، صادر شد و نمایندگان کاراته کشورمان دوشنبه هفته آینده 

راهی این کشور اروپایی می شوند. مسابقات جهانی نوجوانان، جوانان و امیدها هر دو سال یکبار برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

تیم های مهرام، پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان و 
دانشــگاه آزاد در آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال 
لیگ برتر باشگاه های کشور موفق به شکست حریفان 

خود شدند.
فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور 
از عصر دیروز با برگزاری 4 دیدار همزمان در تهران، بندر امام، 
تبریز و گرگان آغاز شد.در تنها دیدار هفته نخست این فصل از 
مسابقات که در تهران برگزار شد تیم دانشگاه آزاد برابر تیم تازه 
لیگ برتری شده پدافند رعد خوزستان به برتری دست یافت. 
یاسین آل گرگان دیگر تیم تازه وارد به این فصل از رقابت ها نیز 
دیدارهای خود را با شکست آغاز کرد. یاسین این هفته میهمان 
مدافع عنوان قهرمانی یعنی پتروشیمی بود برابر این تیم مدعی 
شکست خورد. پتروشیمی با 50 اختالف امتیاز حریف میهمان 

خود را شکست داد.

نفت آبادان دیگر تیم مدعی این فصل از مسابقات هم که 
دیدارهای خود را با برد آغاز کرد. این تیم که ســال گذشــته 
حریف پتروشیمی در فینال بود موفق شد در گرگان شهرداری 
این شهر را شکست دهد تا گرگانی ها شروعی بدون برد در لیگ 

برتر داشته باشند.
مهــرام کــه پس از دو، ســه فصل غیبت در ایــن دور از 
مسابقات شرکت کرده اســت نیز دیگر تیم برنده این فصل از 
مسابقات بود. مهرام که در تبریز به مصاف یکی از مدعیان یعنی 
شهرداری تبریز رفته بود موفق شد در مصاف با این تیم صاحب 
برتری شود. نتایج دیدارهای هفته نخست مسابقات بسکتبال 
لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:*شهرداری تبریز 
59 - مهرام تهران 6۸*پتروشیمی بندر امام 10۸- یاسین آل 
گرگان 5۸*شــهرداری گرگان ۷1- نفت آبادان ۷6*دانشگاه 
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پیروزی مدعیان در هفته اول لیگ برتر بسکتبال آغاز لیگ برتر تنیس روی میز از ۱۰ آبان با حضور بازیکنان کره شمالی
فدراســیون تنیس روی میز در نظر دارد لیگ برتر تنیس روی میــز را از دهم آبان آغاز کند و به احتمال زیاد 

بازیکنان کره شمالی هم در لیگ ایران بازی خواهند کرد.
محمود نظری درباره آغاز لیگ برتر تنیس روی میز ایران بیان کرد: با توجه به اینکه قرار اســت چهار بازیکن کره شمالی به 
همراه مربی و سرپرست هفته اول آبان به ایران بیایند و می خواهند در لیگ برتر هم بازی کنند، تالشمان بر این است از دهم آبان 
لیگ برتر را آغاز کنیم و غیر از دانشگاه آزاد تیم های قبلی هستند. احتمال زیاد یکی، دو تیم دیگر نیز به جمع تیم های لیگ برتر 
اضافه می شوند. نظری در پاسخ به این پرسش که مانند سال گذشته احتمال تاخیر در برگزاری لیگ برتر وجود دارد، گفت: خیر، 
از آنجا که حضور بازیکنان کره شمالی در ایران سه ماهه است بنابراین اگر عضو تیمی شوند باید زود لیگ برتر را شروع کنیم و سه 
ماهه آن را به پایان برسانیم. دبیر فدراسیون تنیس روی میز در مورد اینکه بازیکنان ایران غیر از مسابقات اسپانیا، سوئد، بلژیک 
و هند رقابت برون مرزی دیگری را پیش رو دارند یا خیر، تاکید کرد: نوجوانان دختر و پسر 12 تا 14 آبان به مسابقات اسلواکی 
اعزام می شوند. در تالش هستیم جوانان دختر و پسر را هم اول تا پنجم آذر به پرتغال اعزام کنیم. عالوه بر این اعزام ها لطف اهلل 
نسبی سرمربی تیم ملی درخواست اعزام به مسابقات مجارستان و قطر هم داشته که مدیر تیم های ملی موافق کرده و ما در حال 
بررسی و تامین منابع مالی آن هستیم. در بخش بانوان هم درخواست مسابقات فنالند و سوییس را داشته اند که این مسابقات هم 

در حال بررسی برای تامین منابع مالی است.

دوران بازیگری کاکا با شکست به پایان رسید 
ستاره پیشــین میالن با قبول شکست در آخرین بازی دوران بازیگری اش، 
کفش های خود را آویزان کرد. کاکا ســتاره برزیلی کــه بهترین روزهای دوران 
بازیگری اش را در میالن ســپری کرد و با این تیم فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد، 
یکشنبه شــب کفش هایش را در تیم اورالندو ســیتی در لیگ حرفه ای آمریکا 
)MLS( آویزان کرد اما این اتفاق به شــیوه چندان خاطره  انگیزی رخ نداد چون 
تیم او بر خالف جریان بازی یک گل خورد و با نتیجه یک بر صفر به کولومبوس 
باخت.کاکا پیش از آغاز این بازی به شــدت احساساتی شده بود و دوربین های 
تلویزیونی چهره او را در حالی شکار کردند که اشک روی گونه هایش جاری شده 
بــود.کاکا چندی پیش اعالم کرد که به دلیل رنج بردن از مصدومیت مزمنی که 
پس از بازی هایش به ســراغ او می آید، دیگر عالقه اش به فوتبال را از دست داده 
و بــه همین دلیل این آخرین فصل از دوران بازیگــری اش خواهد بود هر چند 
امکان دارد که به عنوان مربی به دنیای فوتبال برگردد.کاکای 35 ســاله دوران 
بازیگری اش را سال 2001 در تیم سائوپائولوی برزیل آغاز کرد و در سال 2003 
به میالن پیوســت، جایی که مهم ترین افتخارات دوران بازیگری اش رقم خورد. 
او ســال 2009 به رئال مادرید پیوست و 4 سال بعد پس از دورانی کم فروغ از 
این تیم جدا و به اورالندوســیتی ملحق شد. او سال 2014 به صورت قرضی به 
سائوپائولو برگشــت اما پس از انجام 19 بازی برای این تیم، دوران بازیگری اش 

در MLS  را از سر گرفت.
سرگروه نشدن اسپانیا 

در قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ قطعی شد
ماتادورها با وجود شکســت ناپذیری در مرحله انتخابی جام جهانی 201۸ 

روسیه، جزو تیم های سید اولی قرعه کشی این رقابت ها نخواهند بود.
سایت فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( دیروز رده بندی تیم های ملی جهان 
در ماه اکتبر که مالک ســیدبندی تیم های صعــود کرده به جام جهانی 201۸ 
روســیه برای قرعه کشــی مرحله گروهی این رقابت ها است را اعالم کرد که بر 
این اســاس تیم ملی اســپانیا با 3 پله صعود در رده هشــتم قرار گرفته است.
اگرچه اســپانیا جزو ۸ تیم برتر فوتبال جهان قــرار گرفته اما با توجه به حضور 
روسیه میزبان به عنوان تیم نخســت گروه A جام جهانی، ماتادورها از جمع ۸ 
تیم سرگروه تورنمنت تابستان سال آینده خارج می شوند.این بدان معناست که 
قهرمان جام جهانی 2010 و جام ملت های اروپا در ســال های 200۸ و 2012 
ممکن است در یکی از گروه های هشــت گانه با تیم هایی مانند آلمان، فرانسه، 
برزیل، آرژانتین و پرتغال همگروه شــوند و یک گروه مرگ تشــکیل شــود. در 
حقیقت تنها در ســه حالت اســپانیایی ها از همگروهی با یکی از بزرگان فوتبال 
جهان نجات پیدا می کنند که آن همگروهی با روسیه میزبان، لهستان یا بلژیک 
است.قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی 201۸، روز دهم آذر در مسکو برگزار 

می شود.
آالبا بازهم در رادار خرید رئال مادرید

تیم فوتبال رئال مادرید همچون گذشته عالقمند است مدافع چپ و اتریشی 
بایرن مونیخ را استخدام کند.

کهکشانی ها مدت ها قبل ابراز عالقه کردند تا بلکه بتوانند »داوید آالبا« را به 
خدمت گیرند.اما سران بایرن اجازه ندادند مدافعی که در آکادمی باشگاه پرورش 
یافته، به پایتخت اسپانیا مهاجرت کند.اکنون مدت ها از آن خواسته گذشته اما به 
نظر می رسد تیم مادریدی،  ستاره خارجی مونیخی ها را در رادار خرید خود دارد.
در این مورد مطبوعات آلمان به نقل از روزنامه ورزشــی اسپورت اسپانیا گزارش 
کردند زین الدین زیدان، سرمربی تیم قدرتمند اللیگایی به سران باشگاه سفارش 
خرید آالبا را داده اســت.به همین دلیل عنوان شــد تیم سفیدپوش در تابستان 
سال آینده به طور جدی در زمینه استخدام این مدافع خارجی آلمانی زبان، اقدام 

می کند.آالبا 25 ساله با مونیخی ها تا سال 2021 قرارداد دارد.
دروگبا در ۳۹ سالگی می درخشد

اعجوبه فوتبال ســاحل عاج تمام شدنی نیست و در 39 سالگی هم با زدن 
گل می درخشد. دیدیه دروگبا در آستانه 40 سالگی قراردارد اما همچنان در هر 
بازی که به میدان می رود، گلی می زند و در نتیجه تیمش سهیم می  شود.مهاجم 
پرآوازه ســابق چلسی که اکنون در تیم فونیکس آریزونا آمریکا توپ می زند، در 
مســابقه منجر به برد 4 بر یک مقابل تیم دوم تیمبرز، گلی زیبا و رویایی زد و 
یک پاس گل نیز داد. وی هم اکنون در 13 بازی موفق به زدن ۸ گل شده است. 

قرارداد وی با فونیکس در پایان نوامبر به اتمام می رسد.
بواتنگ: زمان آنچلوتی فکر خداحافظی از تیم بودم

مدافع با تجربه بایرن مونیخ عنوان کرد که به فکر خداحافظی از بایرن و یا 
رفتن به تیم دیگری بوده اســت. ژروم بواتنگ در سال 2011 از منچسترسیتی 
راهی بایرن مونیخ شد و کمک شایانی به این تیم در راه قهرمانی در بوندسلیگا 
از آن ســال کرده است. این بازیکن که در یورو مصدوم شد، فصل قبل تنها 13 
بــار برای این تیم به میدان رفــت و در خیلی از دیدارها آنچلوتی از این بازیکن 
اســتفاده نکرد و دلیل بازی ندادن به بواتنگ را ناآمادگی دانست. بواتنگ درباره 
شرایط خود در بایرن مونیخ گفت: من در تابستان با سران بایرن درباره رفتن از 
این تیم به صحبت پرداختم و گفتم دوســت دارم از تیم بروم. آنچلوتی شاید به 
این خاطر به من اعتقاد نداشت که بازی های من را زیاد ندیده بود. من در زمان 
حضور او مصدوم شدم و فرصت نداشتم به صورت کامل برای تیم به میدان بروم. 
دوران سختی را سپری کردم و می خواستم از تیم بروم.بعد از اخراج آنچلوتی از 
بایــرن مونیخ، یوپ هاینکس هدایت این تیم را بر عهده گرفت و در اولین دیدار 
نیز موفق شد 5 بر صفر فرایبورگ را شکست دهد. در پایان بواتنگ به تمجید از 
سرمربی جدید این تیم پرداخت و گفت: کمتر مربی در جهان مثل هاینکس با 
بازیکنان خود رابطه خوب دارد. او به خوبی می داند چطور با بازیکنان رفتار کند.

واکنش اسپالتی بعد از پیروزی در دربی
ســرمربی اینتر از پیروزی ارزشــمندی که تیمش در داربی به دست آورده 

است بسیار خوشحال است و به ستایش از ایکاردی پرداخت.
تیم اینتر در حســاس ترین بازی هفته هشتم رقابت های سری A توانست با 
نتیجه  سه بر دو میالن را شکست دهد.این دیدار تا دقایق پایانی با تساوی دو بر 
دو دنبال می شد تا اینکه ایکاردی از روی نقطه پنالتی  گل سوم خود و تیمش را 
به ثمر رساند.طبیعی است که اسپالتی از این پیروزی که تیمش به دست آورده 
بسیار خوشحال باشد. سرمربی اینتر در نشست خبری بعد از بازی، گفت : پیروزی 
در چنین دیدارهایی باعث می شــود تا بازیکنان روحیه دو چندان بگیرند. بسیار 
خوشحالیم که توانستیم در این بازی بزرگ به پیروزی برسیم. بسیار حرفه ای و 
با تمرکز بازی کردیم و مزد تالش خود را گرفتیم. با این حال باید بگویم که باید 
در دیدارهای آینده بهتر از این ظاهر شــویم.او ادامه  داد: دربی باید در هر حالی 
زیبا و جذاب باشــد و خوشحالم که این بار هم این گونه شد. در نیمه اول بازی 
خوبی را به نمایش گذاشــتیم اما در نیمــه دوم در بعضی از دقایق بد بودیم. به  
هر حال مهم پیروزی بود که خوشــبختانه به آن دست پیدا کردیم. اینتر با این 
پیروزی که به دســت آورد 22 امتیازی شد و تنها با دو امتیاز اختالف نسبت به 

ناپولی صدرنشین در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

در پایان زمان ثبت نام کاندیداها برای مجمع ریاست فدراسیون بوکس ۱۰ نفر نام نویسی کردند.
با اتمام زمان ثبت نام و نام نویسی اشخاص برای کاندیدا شدن در مجمع انتخابات ریاست فدراسیون بوکس، اسامی نهایی 
این افراد مشخص شد. ثبت نام این مجمع از تاریخ 11 مهر تا دیروز ساعت 15 ادامه داشت و در پایان 10 نفر برای شرکت در 
این انتخابات نام نویسی کردند. اسامی این 10 نفر به قرار زیر است: افشین داوری، روح اهلل حسینی، حسین ثوری، حسین فشی، 

دالور صیامی، بهزاد کتیرایی، بدرالملوک کهرنگی، حمید توحیدی، علی کریمی فیروزجایی و فرهاد نیکوخصال.
مهدی حیدری دبیر مجمع فدراسیون بوکس دیروز بابیان اینکه با اتمام ثبت نام  و نام نویسی داوطلبان برای کاندیدا شدن، 
در اســرع وقت مجمع انتخابات فدراسیون بوکس را برگزار می کنیم در مورد زمان اعالم کاندیداهای تأیید صالحیت شده نیز 
گفت: فعال هیچ چیز مشــخص نیست و نمی توانم توضیحی بدهم. با اتمام زمان ثبت نام ها مراحل بعدی انتخابات را هم طبق 
آیین نامه پیش می بریم تا حقی از کسی خورده نشود اما می توانم بگویم که آمادگی خوبی را برای برگزاری مجمع فدراسیون 

بوکس داریم.

نام نویسی ۱۰ نفر برای انتخابات فدراسیون بوکس فدراسیون های ورزشی زیر ذره بین ستاد عالی بازیهای آسیایی
فدراسیون ها از جلسه بعدی ستاد عالی بازی ها باید هدف گذاری های خود را برای بازی های آسیایی بگویند 

تا ترکیب کلی کاروان مشخص شود.
 اصغر رحیمی درباره تصمیماتی که در جلسه ستاد عالی بازی ها گرفته شد، بیان کرد: در این جلسه گزارشی از بازی های 
ترکمنستان و نتایج آن ارائه شد. سپس گزارشی از بازی های آسیایی و اینکه در چند رشته برگزار می شود، ارائه کردیم. قرار 
اســت در جلسه بعدی ستاد دعوت از فدراسیون ها آغاز شود و برنامه و هدف گذاری هایشان مشخص شود. پس از آن ترکیب 
کلی کاروان مشــخص شــود و کارهای آماده ســازی را آغاز کنیم. او در پاسخ به این پرسش که در مورد کمی یا کیفی بودن 
کاروان هم صحبت شد یا خیر، گفت: کاروان قرار بر این است کیفی باشد حاال ممکن است در رشته های پایه و پرمدال چند 
نفر بیشــتر هم اعزام شــوند اما در کل رشته هایی که ماده های زیادی دارند را بررسی می کنیم تا مشخص شود در کدام ماده 
شــانس گرفتن مدال بیشتر است و آن را مدنظر قرار می دهیم. بر فرض مثال اگر دوومیدانی شانس سه مدال دارد دیگر 30 

نفر اعزام نمی کنیم و در نهایت مثال هشت نفر به بازی ها می روند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید نادر نعمتي شلمانی
دلسوز اسالم و مردم

شهید نادر نعمتي ســال 133۸ در چهارده 
اســفند ماه در خانواده اي متوســط و مذهبي به 
دنیا آمد. او اولین فرزند خانواده اش بود. اخالق و 
رفتار نیک اش الگویي براي برادر و خواهرش بود. 
دوران تحصیلي ابتدایي را در کیاکالیه و تا پنجم 
متوسطه را در املش و دیپلم خود را در شهرستان 

بابل اخذ نمود. 
در ساختن پل و درست کردن جاده با مردم 

نهایت همکاري را داشــت. قبل از انقالب در اکثر راهپیمایي ها و مجالس ســخنراني 
شرکت داشت و به بخش املش مي آمد تا بتواند بیشتر در جریان امور کارها قرار بگیرد 
و این نشان دهنده دلسوزی اش برای اسالم و مردم بود. فعالیت هاي بعد از انقالب وي 
نیز چشــمگیر بوده است. نفرت عمیقي نسبت به گروه هاي منافق آمریکایي داشت و 
گفته بود که این خدا نشناس ها از جان ملت چه مي خواهند؛ که این شعرهاي بي معني 
را بر روي دیوارهاي شهر و روستا مي نویسند. از جمله فعالیت هاي  او با کتابخانه هاي 
دور و اطراف روســتایي نرکه رابطه بسیار زیادي داشت و هر چند وقت یکبار به آنها 
سر مي زد. عالقه بسیار زیادي نسبت به امام عزیز خمیني بت شکن داشت، به مرحوم 
آیت اهلل طالقاني عشــق مي ورزید و میل زیادي به خواندن قرآن و نهج البالغه و دیگر 
کتاب هاي اسالمي و مکتبي داشت. بعد از گرفتن دیپلم، به گروهان ژاندارمري جهت 
رفتن به خدمت مقدس ســربازي معرفي شــد. دوران آموزش خویش را در گروگان 
سپري و بعد از اتمام ماموریت به تهران بازگشت و چندي نگذشته بود که عازم جبهه 
جنگ علیه دشمنان اسالم شد. سرانجام نادر نعمتي چهارشنبه 23 مهرماه سال 59 

در کرخه بر اثر اصابت خمپاره به درجه رفیع شهادت نایل گشت.

احضار ۴ مدیرعامل لیگ برتری به کمیته اخالق
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال، چهار مدیرعامل باشگاه های لیگ برتری 
را به این کمیته احضار کرد.در راســتای مقابله و مبارزه با فساد و داللی غیر 
قانونی بازیکنان فوتبال، کمیته اخالق فدراســیون فوتبال چهار تن از مدیران 
عامل باشگاه های لیگ برتر را که بازیکنان خود را از طریق دالل های ناشناس 
و از طریق  واســطه های مسئله دار و کارچاق کن خریداری کرده اند، به کمیته 
اخالق احضار کرد.تعدادی از این واســطه های مســئله دار در محاکم قضایی 
دارای سابقه هستند و این موضوع حساسیت کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 

را برای بررسی این پرونده بیشتر کرده است.
اولین تمرین استقاللی ها با حضور طاهری 

دستیار ایرانی شفر کارش را با این تیم آغاز کرد.تمرین دیروز استقاللی ها 
در زمین شــماره دو آزادی برگزار شــد و در آن بیژن طاهری به عنوان مربی 
جدید آبی ها به بازیکنان معرفی شد.طاهری که در چند تیم لیگ برتری سابقه 
مربیگری دارد دیروز به همراه نصراهلل عبداللهی وارد مجموعه ورزشــی آزادی 
شــد و بعد از اجازه شفر لباس هایش را عوض کرد و در تمرین آبی ها شرکت 
کرد. پیش تر طاهری و دین محمدی به عنوان دســتیاران شفر معرفی شده 
بودنــد ولی این مربی آلمانی به دالیل نامعلومی این توصیه را نپذیرفت تا این 

که دیروز طاهری رسما دستیار شفر شد.
آغاز هفته دهم لیگ برتر

 با دیدار نفت تهران - استقالل خوزستان
در نخســتین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبــال تیم های نفت تهران و 
استقالل خوزستان برابر هم صف آرایی خواهند کرد. در آغاز هفته  دهم لیگ 
برتر فوتبال امروز تیم های فوتبال نفت تهران و استقالل خوزستان مقابل هم 
قرار خواهند گرفت.نفت تهران که دوباره حمید درخشــان را روی نیمکتش 
می بیند، در نخستین بازی پس از بازگشت مجدد درخشان با یک گل مغلوب 
صنعت نفت آبادان شــد. نفت که از اول فصل تا االن با مشکالت مدیریتی و 
کادرفنی دســت و پنجه نرم می کند، نتایج بدی نسبت به انتظارات نداشته و 
توانسته در 9 هفته  9 امتیاز جمع آوری کند و در جایگاه سیزدهم قرار بگیرد. 
در سوی دیگر میدان اما یکی از تیم های قعرنشین جدول رده بندی قرار دارد.

اســتقالل خوزستان عبداهلل ویسی که امید داشــت با بازگشت این مربی بار 
دیگر بتواند خوش بدرخشد و جزو باالنشــینان جدول رده بندی قرار بگیرد، 
نتوانســته انتظارات را بر آورده کند و با کســب تنها هفت امتیاز در جایگاه 
پانزدهم جدول 16 تیمی لیگ برتر قرار دارد.آبی پوشان خوزستانی هفته  پیش 
یک شکست سنگین را برابر پرسپولیس تجربه کردند. آنها با نتیجه  3 بر یک 
مغلوب سرخپوشان پایتخت شدند.تقابل دو تیم پایین جدولی می تواند برنده 
را به میانه های جدول بفرســتد و آن را از وضعیــت بحرانی خارج کند.دیدار 
نفت تهران و اســتقالل خوزستان از ساعت 15:45 در ورزشگاه تختی تهران 

برگزار خواهد شد.
کمیته فنی استقالل سخنگو ندارد!

باشــگاه اســتقالل اعالم کرد کمیته فنی این باشگاه از این پس سخنگو 
ندارد. درحالی که محمد نوری تا پیش از این سخنگوی کمیته فنی استقالل 
بود، باشگاه استقالل اعالم کرد از این پس کمیته فنی این باشگاه سخنگویی 

ندارد و نظرات این کمیته مستقیما روی سایت این باشگاه قرار می گیرد.
مالک باشگاه لیگ برتری نفت تهران بازداشت شد!

مالک یکی از باشــگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بازداشت شد.حمیدرضا 
جهانیان مالک باشــگاه نفت تهران، ظهر دیروز بازداشــت شد. این فرد عصر 
دیروز در کالنتری مرزداران در بازداشــت به سر  برد ولی اطرافیان وی دیشب 
به دنبال مهیاســازی مقدمات آزادی او بودند. یک وکیل دادگستری دیروز در 
گفت وگو با تســنیم در خصوص دستگیری حمیدرضا جهانیان، مالک باشگاه 
نفت طالییه تهران اظهار داشت: او دستگیر شده و اکنون)عصر دیروز( هم در 
کالنتری 139 مرزداران است. جهانیان حتی از مأموران کالنتری خواهش کرد 
که چون مالک یک باشگاه لیگ برتری است، به او دستبند نزنند و درخواست 
دیگری هم داشــت که به بازداشت گاه عمومی نرود. وی افزود: این فرد حتی 
تلفن همراه خود را به داخل کالنتری برده اســت و از آنجا با رسانه ها تماس 
گرفته که بازداشــت خود را تکذیب کند! این در حالی است که او را با حکم 
جلب و بدهی بیش از 1/۷ میلیاردی دستگیر کرده ایم. این بدهی هم مربوط 
به شــرکت نفت پارس می شــود، چون این آقا سال ۸5 به شرکتی که به نام 
شرکت نفت طالییه ثبت کرده بود، از شرکت نفت پارس مبلغی را بابت خرید 

اجناس گرفت و با این پول برای خود ملک و امالک خرید.
ایران – مکزیک و شروعی دوباره برای شاگردان چمنیان

ســرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران گفت: به بازیکنانم تأکید کردم که 
حضور آنها در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی به منزله یک شروع دوباره 
اســت.تیم فوتبال نوجوانان کشورمان عصر امروز از ساعت 15 در مرحله یک 
هشــتم نهایی مسابقات جام جهانی به مصاف مکزیک می رود.عباس چمنیان 
در خصوص این دیدار گفت: ما در جلساتی که پس از صعود به مرحله حذفی 
با بازیکنان داشتیم به آنها تأکید کردیم که حضور آنها در این مرحله به منزله 
یک شــروع دوباره اســت. به همین دلیل اعضای تیم می بایست نتایج قبلی 
را فرامــوش کنند و فقط به بازی پیش رو بیاندیشــند.وی ادامه داد: در حال 
حاضر 16 تیم حاضر در مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی، از یک شانس 
برخوردارند. بنابراین هیــچ تفاوتی میان ایران که 9 امتیاز در مرحله گروهی 
کســب کرده و مکزیک که دو امتیاز در این مرحله گرفته است، وجود ندارد.

سرمربی تیم ایران خاطرنشان کرد: به طور حتم ما بازی سختی برابر مکزیک 
خواهیم داشــت. این بازی برای این تیم مرگ و زندگی تلقی می شــود و به 

همین دلیل می بایست با تمرکز باال به میدان برویم.
محرومیت بازیکنان در جام حذفی و لیگ مجزا است

مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال اعالم کرد که محرومیت 
بازیکنان در مســابقات جام حذفی و لیگ از یکدیگر تفکیک شده  خواهد بود. 
سعید فتاحی در مورد اعمال محرومیت بازیکنان در جام حذفی و لیگ اظهار 
داشــت: تا ســال  گذشــته اگر بازیکنی در جام حذفی با دریافت کارت قرمز 
محروم و تیمش از مســابقات حذف می شــد محرومیت این بازیکن در بازی 
 بعدی لیگ اعمال می شــد، اما در این فصل محرومیت بازیکنان لیگ و جام 
حذفی کاماًل مجزا و تفکیک شده اند و محرومیت کارتی  هر دسته از رقابت ها 
در همان دســته در نظر گرفته می شود.  مسئول واحد مسابقات سازمان لیگ 
همچنیــن تصریح کرد: اگر بازیکنی در جــام حذفی محروم و تیمش حذف 
شــود در آن صــورت این بازیکن در لیگ محروم نخواهــد بود و  فصل آینده 
در بازی های جام حذفی محرومیتش اعمال خواهد شد. البته محرومیت های 

انضباطی بازیکن یا مربی هم در لیگ و  هم جام حذفی اعمال می شود.
چراغپور: شرایط فراهم باشد به سپیدرود برمی گردم

مدیرفنی پیشــین تیم سپیدرود رشت احتمال بازگشت به این تیم را رد 
نکرد و به وقوع پیوســتن آن را منوط به فراهم بودن شــرایط دانست. جالل 
چراغپور درباره دلیل کناره گیری خود از سمت مدیرفنی تیم سپیدرود رشت، 
اظهار داشت: دلیل خاصی ندارد و نمی توانم چیزی در این مورد بگویم. به طور 
کلی هم اصاًل دوســت ندارم در این خصوص صحبت کنم. در کل باید بگویم 
نتوانستم در سپیدرود کار کنم و جدایی ام دلیل خیلی خاصی نداشت.وی در 
واکنش به اظهارات شهاب مومنی مدیرعامل باشگاه سپیدرود مبنی بر اینکه 
مشکالت مالی دلیل جدایی چراغپور از سپیدرود بوده است،  تصریح کرد: اگر 
او چنین حرفی زده، پس درست است. همان طور که گفتم عالقه ای به صحبت 
در این مورد ندارم. من سپیدرود را دوست دارم و هشت سال است که در شهر 
رشــت زندگی می کنم و به نوعی خودم را جزو گیالن می دانم. سپیدرود تیم 
ریشه داری است و من هم اگر قرار باشد روزی در فوتبال باشم،  دوست دارم در 
این تیم کار کنم و اگر هم کمکی از دستم برمی آید برای این تیم انجام دهم. 
من در رشــت زندگی می کنم و اگر بخواهم کار کنم سپیدرود بهترین گزینه 
برای من اســت.مدیرفنی سابق تیم سپیدرود در پاسخ به این پرسش که »آیا 
امکان دارد دوباره به تیم سپیدرود برگردد یا خیر؟«، خاطرنشان کرد: بله، هر 

وقت که شرایط مهیا باشد به سپیدرود باز خواهم گشت.
پرداختی به داوران پس از ۹ هفته؛ صفر ریال

با وجود گذشــت 9 هفته از لیگ برتر، داوران و کمک داوران دســتمزد 
قضاوت های خود را دریافت نکرده اند. همچنین داورانی که در لیگ دسته اول 
و دوم کار قضاوت را برعهده داشته اند، پولی نگرفته و حتی از سال گذشته نیز 
مطالباتی دارند. از طرفی، دستمزد داوران در سال های اخیر افزایشی نداشته و 
آخرین افزایش مربوط به دوران ریاست مهدی تاج رئیس پیشین کمیته داوران 
و فعلی فدراسیون فوتبال بود.میزان پرداخت پولی که به داوران و کمک داوران 
برای قضاوت داده می شود، در نوع خود جالب است. داور وسط برای هر قضاوت 
در لیــگ برتر بایــد مبلغ 650 هزار تومان بگیرد که با احتســاب مالیات رقم 
پرداختی به 5۸5 هزار تومان می رسد. اگر فرض کنیم داوری 30 هفته قضاوت 
کند که چنین چیزی امکان ندارد، در نهایت سالی 1۷ میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار تومان خواهد گرفت. این در حالی اســت که دستمزد هر کمک داور برای 
قضاوت 450 هزار تومان و با احتســاب مالیات 405 هزار تومان خالص خواهد 
بود.وضعیت دپارتمان داوری هم پس از کنار رفتن حسن کامرانی فر نامشخص 
است. هر چند برخی از کارشناسان داوری اعتقاد دارند بهتر است تنها کمیته 
داوران باشد، چرا که در سال  های اخیر افراد زیادی در کمیته و دپارتمان داوری 
به اختالف خوردند. خبرهایی هم رسیده که یکی از داوران باتجربه قدیمی که 
ناظر داوری مســابقات فوتبال بوده، قرار است به عنوان دبیر دپارتمان داوری 

منصوب شود که هنوز به طور رسمی این خبر تأیید نشده است.

صفحه ۹
سه شنبه ۲5 مهر ۱۳۹۶ 

۲۶ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۸

تیم ملی فوتبال کشورمان در رده 34 جهان و نخست آسیا ایستاد

حضورقطعیایراندرسیدسومجامجهانیفوتبال
ایــران در جدیدترین رده بندی  تیم ملی فوتبال 
 رســمی فیفا با 9 پله ســقوط در رده 34 جهان قرار 

گرفت.
فدراسیون جهانی فوتبال )FIFA( رده بندی تیم های ملی 
جهان در ماه اکتبر را منتشــر کــرد. در این رده بندی ایران با 
9 پله ســقوط در رده 34 جهان و نخســت آسیا قرار گرفت. 
همچنین تیم های آلمان، برزیــل و پرتغال در رده های اول تا 

سوم تیم های ملی جهان قرار گرفتند.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی این ســقوط چشــم گیر 
را داشــت که در این ماه توانســت توگو را با دو گل شکست 
دهد و روســیه را نیز با تساوی یک بر یک متوقف کرد ولی به 
خاطر این که بیش تر تیم ها بازی های انتخابی داشتند و امتیاز 
بازی های انتخابی نیز از بازی های دوستانه بسیار بیشتر است، 

ایران با این سقوط روبه رو شد.
رسانه های داخلی پیش از این به نقل از ساکرنت تازه ترین 
رده بندی تیم های ملی فوتبال را منتشر کردند که طی آن به 

سقوط 9 پله تیم ملی ایران اشاره شده بود. 
 20 تیــم برتــر جهــان در رده بنــدی فیفــا به شــرح زیر 

است: 
لهستان  1ـ آلمان 2ـ برزیل 3ـ پرتغال 4ـ آرژانتین 5ـ بلژیک 6ـ 
سوئیس 12ـ  ۷ـ فرانسه ۸ـ اسپانیا 9ـ شــیلی 10ـ پرو 11ـ 
انگلیس 13ـ کلمبیا 14ـ ولــز 15ـ ایتالیا 16ـ مکزیک 1۷ـ 

هلند اروگوئه 1۸ـ کرواسی 19ـ دانمارک20ـ 
در بیــن تیم های آســیایی بعد از ایران کــه در رده 34 
قرار دارد، اســترالیا با صعود هفت پله ای به رده چهل و سوم 
 رســید و ژاپن با چهار پله ســقوط در رده چهل و چهارم قرار 

گرفت.
فیفا براســاس همین رده بندی اقدام به سیدبندی تیم ها 
در قرعه کشــی جام جهانی می کند که همانطور که پیشــتر 
نیز اعالم شــده بود تیم ملی ایران در سید 3 جام جهانی قرار 
خواهــد گرفت و بعد از بازیها مرحله آخر انتخابی جام جهانی 

سیدبندی 32 تیم مشخص خواهد شد.

 تیم جودو جوانان ایران با 6 جودوکار بامداد دیروز برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان راهی کرواسی شد.
مســابقات جودو قهرمانی جهان روز چهارشــنبه هفته جاری با حضور 634 جودوکار از ۸۷ کشــور جهان به میزبانی کرواسی آغاز 
می شــود و تیم کشــورمان با 6 نماینده در این رقابت ها حاضر می شود. جعفر فیروزآبادی در وزن 60- کیلوگرم، علیرضا خجسته در وزن 
66- کیلوگرم، جواد مرادی در وزن ۸1 کیلوگرم، قاسم باغچقی در وزن 90-کیلوگرم، علی پرهیزکار در وزن 100- کیلوگرم و حمیدرضا 
ملک زاده در وزن 100+ کیلوگرم 6 جودوکار جوان کشورمان هستند که در پیکارهای جهانی روی تاتامی می روند. احمد کاظمی به عنوان 

سرمربی، مختار خورنگ به عنوان مربی و محمد منصوری به عنوان سرپرست ملی پوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی می کنند.

کاشان به عنوان میزبان چهارمین دوره رقابت های 
کشتی آزاد جام باشگاه های جهان انتخاب شد.

با توجه به بررسی صورت گرفته و درخواست گروه صنعتی 
ایزی پایپ برای برگزاری مسابقات جام باشگاه های جهان در 
شــهر کاشان، فدراسیون کشــتی موافقت اولیه خود را با این 
درخواســت اعالم کرد. قرار است در روزهای آینده نشستی با 
حضور مسئوالن سیاســی و ورزشی شهرستان کاشان، حامی 

مالی و فدراسیون کشتی در مورد جزییات  چگونگی برگزاری 
این مســابقات، در شــهر کاشــان برگزار گردد، تا تصمیمات 
اجرایــی  نهایی در این زمینه صورت گیــرد. برای حضور در 
چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 
در روزهای 16 و 1۷ آذرماه تاکنون کشورهای روسیه، آمریکا 
و فرانسه اعالم آمادگی کرده اند و پیش بینی می شود مسابقات 

با حضور 16 باشگاه برتر دنیا برگزار گردد.

میزبانی قطعی کاشان در مسابقات کشتی آزاد باشگاه های جهان

دارنده پنج مدال طــالی جهان و المپیک در لیگ 
ایران شرکت نخواهد کرد.

مسئوالن تیم کشتی آزاد بیمه رازی قهرمان لیگ کشتی 
ایران چند روز پیش اعالم کردند که موافقت اولیه جردن باروز 
آزادکار وزن ۷4 کیلوگــرم آمریکا و دارنــده پنج مدال طالی 
جهــان و المپیک را برای حضور در ایــن تیم جلب کرده اند و 

قرار اســت این کشتی گیر شاخص برای این تیم در رقابت های 
کشــتی آزاد باشگاه های جهان که در کاشان برگزار می شود به 
روی تشک برود. اما پس از مذاکرات برگزار شده میان دو طرف 
در نهایت توافق بین باروز و تیم بیمه رازی حاصل نشد و به این 
ترتیب حضور این کشــتی گیر شاخص آمریکایی که محبوبیت 

زیادی نیز در ایران دارد در تیم بیمه رازی منتفی شد.

منتفی شدن آمدن جردن باروز به ایران

اعزام تیم جودو جوانان ایران به مسابقات جهانی کرواسی 


