
ورزشی

سرویس ورزشی-
در فاصله سه روز تا اولین بازی ایران در جام جهانی 
فوتبال، یک ســایت ایتالیایی ترکیب تیم ملی را برای 

بازی اول برابر مراکش اعالم کرده است.
تمرینات تیم ملی در فاصله سه روز تا اولین بازی در جام 
جهانی 2018 روســیه، در کمپ ملی پوشان فوتبال پیگیری 
می شــود. خبر نگران کننده تمرین دیروز غیبت چهار بازیکن 
بــود. دژاگه، طارمی، ترابی و رضائیان که زمزمه هایی مبنی بر 
مصدومیت آنها مطرح می شود دیروز هم در تمرین صبح تیم 

ملی شرکت نکردند.
ایــن چهار بازیکــن پس از دیدار برابــر لیتوانی و پس از 
مشــکل فیزیکی جزیی، در زمین تمرین حاضر نشدند و زیر 

نظر کادر پزشکی تیم ملی تمرین ریکاوری را انجام دادند.
این بازیکنان تحت ارزیابی دائمی کادر پزشــکی تیم ملی 
قرار دارند و پس از تایید ارزیابی مثبت از ســوی تیم پزشکی 

انتظار می رود در چند روز آینده به زمین تمرین برگردند. 
اعالم ترکیب ایران

نکته مهم درخصوص تیم ملی فوتبال آن هم در فاصله سه 
روز تا بازی با مراکش مشــخص نبودن ترکیب است تا جایی 
که نزدیک ترین افراد به تیم ملی هم نمی دانند کی روش برابر 

مراکش، تیم ملی را با چه آرایشی به میدان می فرستد.
دیروز سایت »توتو مرکاتووب« ایتالیا در گزارشی نوشت؛ 
علیرضا جهانبخش و سردار آزمون ستاره های تیم ملی فوتبال 
ایران هســتند، تیمی که با هدف تخریب برنامه های اسپانیا و 
پرتغال به دنبال صعود به مرحله حذفی مسابقات جام جهانی 
2018 است. با سرمربیگری کی روش و حداکثر کیفیت بازی 
سردار آزمون، ایران می تواند از مرحله گروهی بگذرد. مهاجم 
روبین کازان در جام جهانی آزادی عمل کامل خواهد داشــت، 

بازیکنی که چند تیم ایتالیایی به دنبال جذبش هستند.
طبــق این گزارش کی روش، تیم ملــی را در جام جهانی 
2018 با سیســتم بازی 1-1-4-4 روانه میدان خواهد کرد. 

ترکیب تیم ملی هم به شرح زیر خواهد بود:
*دروازه بان: علیرضا بیرانوند

*مدافعان: رامین رضاییان، روزبه چشمی، محمدرضا خانزاده 
و میالد محمدی

*هافبک ها: علیرضا جهانبخش، مسعود شجاعی، وحید امیری 
و مهدی طارمی

*مهاجم دوم: کریم انصار ی فرد
*مهاجم نوک: سردار آزمون.

تماس وزیر ورزش با کی روش
افشای ترکیب احتمالی تیم ملی در بازی با مراکش تنها 
اتفاق مهم دیروز تیم ملی نبود، روز ســه شــنبه وزیر ورزش 
تماسی با سرمربی تیم ملی داشت تا در جریان آخرین اتفاقات 

تیم ملی قرار گیرد.
مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در گفت وگوی 
تلفنی با کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال که در 
روســیه به ســر می برد، اظهار کرد: میلیاردها نفر در سراسر 
جهان بازی تیــم ملی ایران را به عنوان نماد های ارزشــمند 

کشــوری با عظمت، با فرهنگ و دارای تاریخ کهن و پرافتخار 
تماشــا می کنند و بازی خوب شــما باعث انسجام و افزایش 
 غــرور ملی خواهد شــد و نام پــرآوازه ایــران را پرافتخارتر 

می کند.
در این تماس تلفنی کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران گزارشی از آخرین وضعیت تیم ملی، بازیکنان و اردوهای 
تدارکاتی بشــیکتاش ترکیه و کمپ لوکوموتیو مسکو به وزیر 

ورزش و جوانان ارائه کرد. 
ســلطانی فر با تقدیر از زحمات سرمربی و کادر فنی تیم 
ملــی ایران ، به کی روش گفت: تیم ملی فوتبال تنها یک تیم 
23 نفره نیســت، بلکه قلب های 80 میلیون ایرانی همراه تیم 
ملی در جام جهانی است.  مردم سربلند ایران همواره دعاگوی 
جوانان ارزشمند و ورزشکار ایران هستند و از شما می خواهند 
که از همه توانمندی ها و تجربیات خود برای موفقیت تیم ملی 

فوتبال ایران استفاده کنید.

وزیر ورزش و جوانان گفت : صعود مقتدرانه و زود هنگام 
تیم ملــی فوتبال ایران و قرار گرفتــن در جمع 32 تیم برتر 
فوتبــال جهان ، افتخار بزرگی برای ورزش کشــور اســت و 
ان شــاءاهلل با بازی های مقتدرانه شــما در جام جهانی تکمیل 

خواهد شد.
وزیــر ورزش و جوانان تقارن اولین بازی ایران با عید فطر 
را به ســرمربی تیم ملی یاد آور شد و گفت : این موضوع را به 
فال نیک می گیریم و امیدوارم در این عید بزرگ، شما عیدی 

مناسبی به ملت ایران بدهید.
انتشار شانس قهرمانی 32 تیم حاضر در جام جهانی

اما درخصوص مراکش اولین حریف ایران در جام جهانی 
2018 باید عنوان داشــت که این تیم در میان تمام تیم ها از 
کمترین شانس برای کســب عنوان قهرمانی جهان بهره مند 

است.
اپتا شــانس قهرمانی 32 تیم مختلــف در جام جهانی را 
منتشــر کرده و بر این اساس تیم ملی برزیل، با 13/2 درصد 
بیشــترین شــانس را برای فتح این مســابقات دارد. پس از 
سلســائو، آلمان، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا بیشترین احتمال 

قهرمانی را به خود اختصاص داده اند.
نکته جالب از این لیســت، حضور ژاپن در جمع 10 تیم 
باالیی جدول است. ژاپنی ها 2/2 درصد شانس قهرمانی دارند 
و این موضوع به دلیل گروه نه چندان سخت این تیم آسیایی 

می باشد.
همچنین تیــم ملی کشــورمان که در گروهی بســیار 
ســخت قرار گرفته، بیش از یک درصد شــانس قهرمانی در 
این مســابقات را دارد. در صورتی که شــاگردان کی روش از 
مرحله گروهی صعــود کنند، باتوجه به حذف یک تیم بزرگ 
از گروهشان و تقابل با تیمی از گروه A شانس قهرمانی بسیار 
زیادی حداقل روی کاغذ خواهند داشت.کمترین شانس برای 
کسب جام را مراکش دارد. آنها اگرچه قهرمان آفریقا هستند 
اما در گروه سختی قرار گرفته اند و شانس صعود از گروهشان 
نیز کمتر از ایران اســت. مراکش، پاناما و تونس سه تیم آخر 

این جدول هستند.

تماس تلفنی وزیر ورزش با کارلوس کی روش

ترکیب تیم ملی فوتبال برای بازی اول مشخص شد؟!
حریف ایران، کمترین شانس قهرمانی در جام جهانی را دارد

*کمیته برگزاری بازی های آسیایی 2018 اندونزی 25 هزار بلیت را برای دانش آموزان در جاکارتا و پالمبانگ اختصاص داده 
که انتظار می رود از این بازی ها حمایت کنند. 

*ســایت کویت نیوز خبر داد که صالح عبدالعزیز الحداد، دو و میدانــی کار کویتی از رقابت های قهرمانی که 
 در کشــور بلژیک در حال برگزاری است به خاطر رقیب شــدن با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد. این 
دو و میدانی کار کویتی در کارنامه خود قهرمانی آســیا و کویت را دارد و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از 

رویارویی با ورزشکار رژیم صهیونیستی انصراف داد.

خواندنی از ورزش ایران

نارضایتی خبرنگاران و عکاسان از نحوه اعزام به روسیه
گروه دوم خبرنگاران و عکاسان اعزامی به روسیه از نحوه سفر خود رضایت 
ندارند.گروه دوم از نمایندگان رســانه ها اعزامی بــه محل میزبانی جام جهانی 
روســیه، دیروز در حالی روانه روسیه شــدند که می بایست ابتدا به استانبول و 
سپس به روســیه می رفتند و این مسیر انتخابی، دشواریهای خودش را داشت 
و ایــن افــراد در واقع یک روز کاری خود را از دســت دادنــد و همین موضوع 
دلخوری هایی را به همراه داشت.این موضوع زمانی به نارضایتی بیشتر آنها منجر 
می شــد که می دیدند گروه اول اعزامی، صبح دیروز مستقیما و با پروازی سه 
ساعته از تهران راهی روسیه شدند اما گروه دوم می بایست ابتدا به ترکیه و پس 

از ساعتها معطلی در فرودگاه استانبول روانه روسیه می شدند.
اقدام خیرخواهانه مدافع پرسپولیس 

مدال قهرمانی بازیکن تیم پرســپولیس روز شــنبه به صورت همت عالی 
فروخته می شود. محمد انصاری در اقدامی خداپسندانه قصد دارد مدال قهرمانی 
خود در لیگ برتر هفدهم را برای کمک به زلزله زدگان ســرپل ذهاب به فروش 
برســاند.در پی این اقدام خداپسندانه، شنبه و با حضور اعضای تیم پرسپولیس، 
ورزشــکاران و هنرمندان، مدال قهرمانی این بازیکن به صورت همت عالی و به 
باالترین قیمت فروخته خواهد شد تا درآمد حاصل از آن خرج 14 کودکی شود 

که در این زلزله پدر و مادر خود را از دست داده اند.
تماشای خانوادگی مسابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی

عالقه مندان به ورزش می توانند همراه با اعضای خانواده، بازی های جام جهانی 
2018 را در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی تماشا کنند.با دستور ناصر محمودی فرد 
مدیر مجموعه ورزشی آزادی، زیرساخت های الزم برای نمایش بازی های جام جهانی 
2018 روسیه در ورزشگاه بزرگ آزادی فراهم شده تا عالقه مندان به ورزش بتوانند 
این مسابقات جذاب و مهیج را همراه با اعضای خانواده خود در بزرگ ترین مجموعه 
ورزشی خاورمیانه تماشا کنند. طبق هماهنگی های صورت گرفته یک نمایشگر بزرگ 
به مساحت 1200 متر مربع در قسمت روبروی جایگاه ورزشگاه آزادی کار گذاشته 
خواهد شد تا تماشاگران از طبقه اول و دوم ضلع غربی ورزشگاه، تماشاگر بازی های 
جام جهانی از جمله دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران باشند. این اتفاق برای نخستین 
بار اســت که در یک مجموعه ورزشی رخ می دهد و پیش بینی می شود با استقبال 
عالقه مندان به ورزش در مرحله نخســت 10 هزار بلیت فروخته شــود. طی چند 
روز گذشته موضوع نمایش مســابقات جام جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و امور ورزشی شورای اسالمی شهر تهران در میان گذاشته شده 
و اعضا حداکثر همکاری را برای تحقق این امر داشتند. در صورت موافقت نهادهای 
دیگر، ویژه برنامه نمایش مســابقات جام جهانی در مجموعه ورزشی آزادی، از 24 
خردادماه همزمان با بازی افتتاحیه آغاز خواهد شد. مدت زمان برگزاری این جنگ 
فرهنگی یک ماه خواهد بود و خانواده های حاضر در مجموعه ورزشی آزادی عالوه بر 
تماشای مســابقات جام جهانی 2018 روســیه، از برنامه های مفرح دیگر بهره مند 
خواهند شــد. الزم به یادآوری اســت که در زمان برگزاری رقابت های جام جهانی، 
وســایل حمل ونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس از ســطح شهر تهران به سمت 

مجموعه ورزشی آزادی و بالعکس دایر خواهد بود.
لغو دیدار دوستانه امید ایران برابر عراق در کربال

فدراســیون فوتبال عراق از لغو دو دیدار دوســتانه برابر ایران در کربال خبر 
داد. فدراســیون فوتبال عراق از لغو این دو دیدار دوستانه خبر داد و دلیل آن را 
نزدیکی به مســابقات لیگ این کشور اعالم کرد. عبدالغنی شهد، مدیر فنی تیم  
 ملــی فوتبال امید عراق این خبر را تایید و اعالم کرد که وضعیت تیم   ملی امید 
عراق با وجود در پیش داشــتن رقابت های بزرگ خوب نیست و به همین خاطر 

دو دیدار دوستانه برابر ایران لغو شده است.
آغاز تمرینات ذوب آهن از 25 خرداد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: هیچ کسی نمی تواند در فوتبال 
قول قهرمانی بدهد. امید نمازی با  اشاره به وضعیت حضورش در شهر اصفهان و 
برنامه های تمرینی تیم ذوب آهن اظهار داشت: من چند روز گذشته در اصفهان 
بــودم و برای پایان فعالیت های خود و انجام تعهداتم در تیم ســابق، به آمریکا 
بازگشتم اما روز یکشنبه بار دیگر به ایران می رسم. وی درباره زمان آغاز تمرینات 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: براســاس برنامه ریزی صورت گرفته 
قرار است که تمرینات تیم ذوب آهن اصفهان از روز 25 خرداد با حضور بازیکنان 
برگزار شود. وی افزود: ذوب آهن فصل گذشته تیم بسیار خوبی به شمار می رفت 
و با نایب قهرمانی در لیگ برتر و صعود به مســابقات آسیایی نشان داد که تیم 
توانمند و باکیفیتی به شــمار می رود، بنابراین تالش ما این اســت که در درجه 
نخســت، نتایج گذشــته را تکرار کرده و در درجه بعد، از جایگاه فصل گذشته، 
باالتر قرار گیریم. نمازی پیرامون اینکه آیا تیمش به فکر قهرمانی در مســابقات 
لیــگ برتر اســت یا خیر، گفت: به طور قطع همه تالش خــود را در این زمینه 
صورت می دهیم اما قول قهرمانی دادن کار هیچ کس نیست و  اشتباه است. البته 
امیدوارم که فصل موفقی را در لیگ برتر پشت سر بگذاریم و ضمن قهرمانی در 

لیگ برتر، در مسابقات آسیا نیز به فینال راه پیدا کنیم.
استقالل جوان هایش را قرض می دهد

باشگاه اســتقالل بازیکنان جوان خود را که در فصل نقل و انتقاالت جذب 
کرده به تیم های دیگر قرض می دهد. باشــگاه استقالل دوشنبه شب گذشته 8 
بازیکن جوان جذب کرد که به جز امید ســام کن که فصل قبل را در سپیدرود 
بازی کــرده بود، بقیه آنها از تیم های پایه با این باشــگاه قرارداد امضا کردند و 
بازیکنان سرشناسی نیستند. با توجه به اینکه استعداد یاب های باشگاه این چند 
بازیکن را به باشــگاه اســتقالل معرفی کرده اند، با مجوز شفر تعدادی از آنها که 
بــرای لیگ هجدهم فرصتی برای بازی کــردن پیدا نمی کنند به تیم های دیگر 
قرض داده می شوند تا با کسب تجربه بتوانند به بازیکنان مهمی برای این تیم در 
ســال های آینده تبدیل بشوند. این کاری است که در تیم های بزرگ دنیا انجام 
می شــود و با قرض دادن بازیکنان جوان و با اســتعداد، آنها در سال های بعد در 

چهره یک ستاره به تیم شان برمی گردند و آینده باشگاه را می سازند.
ضمن اینکه بازیکنان جوان اســتقالل نظیر ســینا خادم پور و سجاد آقایی 
در پســت های هافبک دفاعی و مهاجم هم که قرضی در تیم های نفت تهران و 
آلومینیوم اراک حضور داشتند به تیم بازگشته اند. شاهین طاهرخانی، ابوالفضل 
محمــد حســنی،احمدرضا احمدوند،امیر محمد زالی،محمــد مهدی طاهری، 
امیرحســین کارگر، امید ســام کن و حیدرعلی احمدزاده هشت بازیکن جوانی 

هستند که دوشنبه شب به استقالل پیوستند.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت فوتبال ایران

*حامد شیری، مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سایپا پس از مذاکره با مسئوالن 
باشــگاه نساجی با عقد قرارداد داخلی به عضویت این تیم درآمد و شاگرد جواد 
نکونام در این تیم شد.تیم نساجی که فصل آینده نخستین حضور خود در لیگ 
برتر را تجربه خواهد کرد، پیش از این نیز امید سینگ و حامد لک را به خدمت 

گرفته بود.
*علی عبداهلل زاده مدافع فصل پیش نفت آبادان با قراردادی دو ســاله به تراکتور 

پیوست.
*پائولو سرجیو سرمربی پرتغالی و جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان دیروز در 

میان استقبال هواداران این تیم وارد آبادان شد.
* اکبــر ایمانی، هافبک فصل گذشــته ذوب آهن و پدیــده در حال حاضر با دو 
پیشــنهاد جدی از ســوی پیکان و سایپا مواجه اســت. این دو باشگاه در حال 
مذاکره با ایمانی هســتند و قرار اســت این بازیکن تا فردا تصمیم نهایی را برای 
انتخاب تیم فصل آینده اش بگیرد. این در حالی است که هفته گذشته خبرهایی 
در مورد پیوســتن ایمانی به تراکتورسازی هم مطرح بود، که ظاهراً این موضوع 

منتفی شده است.

 از پلمب شدن اتومبیل ها تا تدابیر شدید امنیتی فیفا
مسئوالن روسی برگزار کننده بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی 
تدابیر امنیتی شــدیدی را برای ورود و خروج به ورزشگاه ها در نظر گرفته اند. 
زنگ بیســت و یکمین دوره رقابت های از یک روز دیگر به صدا در خواهد آمد 
و روســیه به اصلی ترین ســوژه ورزش جهان تبدیل خواهد شد. در این میان 
مســئوالن برگزاری این مســابقات تدابیر امنیتی ویژه ای را در نظر گرفته اند. 
ورود و خروج به ورزشــگاه ها و محل برگزاری تمرینات تیم ها به شدت کنترل 
می شــود و خبرنگارانی که قصد ورود به محــل تمرین تیم ملی را دارند مورد 
بازرسی دقیق قرار می گیرند و وسایل آنها نیز به دقت بررسی می شود. در محل 
تمرینات تیم های بزرگی چــون آرژانتین، پرتغال، آلمان، برزیل و... نیز همین 
شــرایط حاکم است و تماشــاگران و خبرنگاران برای ورود به محل تمرین با 
تدابیر امنیتی مواجه خواهند شد.مسئوالن برگزاری همچنین برای مسئوالنی 
که در ســطح شهر تردد می کنند تدابیر امنیتی را در نظر گرفته اند. مسئوالنی 
که می خواهند از کمپ محل اقامت خود در کمپ تیم ملی کشورشــان خارج 
شوند اتومبیل هایشان پلمب می شود و در مقصد بازگشایی می شود. قبل از جام 
جهانی برخی گروهک ها از جمله داعش مســئوالن برگزاری جام جهانی را به 

حمالت انتحاری و بمب گذاری تهدید کرده بودند.
لوو: تکرار قهرمانی در جام جهانی تاریخی است

سرمربی تیم ملی آلمان می گوید اگر این تیم قهرمان جام جهانی شود اتفاق 
تاریخی رخ داده است.تیم ملی آلمان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در ماه های 
اخیر نتایج ضعیفی به دست آورده است. این تیم در آخرین بازی خود موفق شد 
دو بر یک عربستان را شکســت دهد.آخرین بازی که یک مربی توانست دو بار 
پیاپی قهرمانی در جام جهانی را به دست بیاورد به 80 سال پیش باز می گردد 
که ایتالیا دو بار پیاپی توانست در سال های 1۹34 و 1۹38 میالدی قهرمان شد. 
اکنون یواخیم لوو با یک ماموریت بزرگ دست و پنجه نرم می کند.یواخیم لوو، 
سرمربی تیم ملی آلمان درباره شرایط بازیکنان تیمش گفت: وقتی شما مدافع 
عنوان قهرمانی در جام جهانی باشید و قهرمان جام کنفدراسیون ها شده باشیم 
و در چند دوره جام جهانی بین سه یا تیم برتر قرار گرفته اید، خود گویای همه 
چیز اســت و طبیعی است که هر تیمی بخواهد به استاندارد ما برسد و ما را به 
چالش بکشــد. هر تیمی دوست دارد وقتی برابر ما قرار می گیرد، ما را شکست 
دهد. او درباره قهرمانی در جام جهانی گفت: از االن اصال نمی شــود درباره این 
مسائل به صحبت پرداخت. فرانسه تیم خیلی خوبی دارد، برزیل و آرژانتین هم 
تیم های خوبی هستند و اسپانیا پیشرفت زیادی داشته است. تکرار قهرمانی در 
جام جهانی اتفاقی تاریخی و ویژه محســوب می شود ولی سعی می کنم فروتن 
باشــم. موفقیت در جام جهانی به اتفاقات زیادی وابسته است و جزییات زیادی 

هستند که قهرمانی جام جهانی را تعیین می کنند.
کی روش چهارمین سرمربی مسن جام جهانی

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران چهارمین مربی مســن حاضر در جام 
جهانی 2018 روسیه است.جام جهانی 2018 روسیه تقابل 32 سرمربی است. 
آنها برای رســاندن تیم شــان به بهترین رتبه تمام تالش خود را خواهند کرد. 
مسن ترین ســرمربی حاضر در این بازی ها اسکار واشنگتن تابارس است. او با 
۷1 سال ســن هدایت اروگوئه را در این بازی ها بر عهده خواهد گرفت. با این 
حال قدرتمندترین سرمربی حاضر در جام جهانی خوسه پکرمن است. سرمربی 
۶8 ســاله ســومین جام جهانی خود را تجربه خواهد کرد. او پس از تابارس، 
مسن ترین سرمربی جام محسوب می شود. سرمربی آرژانتینی 3۶ سال تجربه 
مربیگری دارد و در ســال 2012 هدایت کلمبیــا را بر عهده گرفت. او دومین 
جام جهانی پیاپی خود را به همراه تیم   ملی کلمبیا تجربه خواهد کرد. برخی از 
سرمربیان دیگر حاضر در روسیه شرایطی مشابه دارند مانند کارلوس کی روش 
و یواخیم لوو. با این حال پکرمن به »آقای جام جهانی » مشهور است. او از رده 
جوانان و بزرگســاالن جام جهانی را تجربه کــرده و از 44 بازی 33 پیروزی و 
چهار تســاوی به دست آورده است. همچنین هفت بار مغلوب حریفانش شده 
اســت. این 44 بازی در چهار جام جهانی زیر 20 سال، زیر 1۷ سال و دو جام 
جهانی با تیم   ملی فوتبال آرژانتین و کلمبیا به ثبت رسیده است.پس از پکرمن، 
برت فان مارویک در رتبه ســوم دیده می شــود. سرمربی تیم   ملی استرالیا ۶۶ 
ساله است. کی روش، سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران در رتبه بعدی قرار دارد. او 
۶5 ساله است. جوان ترین سرمربی حاضر در روسیه الیو سیسه است. او در 42 
سالگی تیم   ملی فوتبال سنگال را در جام جهانی هدایت خواهد کرد. در ادامه  

به سن سرمربیان حاضر در روسیه اشاره می شود.
کارواخال آماده بازی با ایران

مدافع رئال مادرید پس از پشــت ســر گذاشــتن دوران مصدومیتش به 
تمرینات گروهی اسپانیا ملحق شــد. روزنامه موندو دپورتیوو اسپانیا خبر داد 
که دنی کارواخال پس از 1۷ روز دوری به خاطر مصدومیت امروز به تمرینات 
گروهی اســپانیا ملحق شد. کارواخال برای بازی با پرتغال نخواهد رسید چون 
بعد از دو هفته دوری از میادین تازه به تمرینات ملحق شده است ولی او برای 
بازی بعدی اسپانیا در جام جهانی مقابل ایران آماده بازی خواهد بود. کارواخال 
در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول مصدوم شده بود و گمانه زنی های 

زیادی درباره حضورش در جام جهانی مطرح شد.
نویر می تواند رکورد شیلتون و بارتز را جابجا کند؟

رکوردداران کلین شیت در جام جهانی معرفی شدند و بر این اساس مانوئل 
نویرایــن فرصت را دارد رکورد پیتر شــیلتون و فابین بارتــز را جابه جا کند. 
رکوردداران کلین شــیت در جام جهانی معرفی شــدند و بر این اساس مانوئل 
نویراین فرصت را دارد تا رکورد پیتر شــیلتون و فابین بارتز را جابجا کند.پیتر 
شیلتون دروازه بان سابق تیم ملی انگلیس با 10 کلین شیت در صدر فهرست 
برترین دروازه بانان قرار دارد و در این میان فابین بارتز ســنگربان فرانســه که 
با این تیم عنوان قهرمانی جام جهانی 1۹۹8 فرانســه را بدست آورد هم با 10 
کلین شــیت در رده دوم قرار دارد.در رده ســوم مانوئل نویر دروازه بان آلمان 
قرار دارد و این فرصت را دارد تا در جام جهانی پیش رو با بســته نگه داشــتن 

دروازه اش در 3 بازی به این رکورد برسد.
کافو، رکوردار حضور در فینال های جام جهانی

مدافع راســت اسبق سلسائو، رکوردار حضور در پیکارهای پایانی جام های 
جهانی اســت.کافو در 20 دوره گذشته جام های جهانی، تنها بازیکنی است که 
حضور در پیکار پایانی مسابقات را بیش از همه تجربه کرده است.وی که سابقه 
انجام 42 بازی در تیم ملی برزیل معروف به سلسائو را دارد، با تیم کشورش ، در 
بازی فینال جام جهانی 1۹۹4، 1۹۹8 و 2002 حضور داشته است.در دو جام 
1۹۹4 و 2002 وی به مقام قهرمانی رسید و صاحب جام شد.اما در جام جهانی 

۹8 فرانسه، مقام نایب قهرمانی را تجربه کرد.
رونالدو: پرتغال و اسپانیا از گروه B صعود می کنند

کاپیتان تیم ملی پرتغال معتقد است که تیم  های ملی ایران و مراکش جزو 
تیم های صعودکننده از گروه دوم جام جهانی 2018 روسیه نیستند. رونالدو به 
اولین بازی تیم ملی کشــورش درجام جهانی مقابل ا سپانیا اشاره کرد و آن را 
سخت ترین شروع ممکن برای قهرمان یوو 201۶ در این رقابت ها دانست.ستاره 
رئال مادرید تأکید کرد: اینکه اولین  بازی ما مقابل اسپانیاست، برای هر دو تیم 
سخت است. این شروع ایده آلی نیست، اما این قرعه ای است که برای ما درآمده 
و چاره ای جز پذیرش آن نداریم. یک شکست در روز اول جام جهانی وضعیت 
شما را برای ادامه تورنمنت بد و سخت می کند، پس داشتن شروع خوب خیلی 
مهم است، اما من باور دارم که هم اسپانیا و هم پرتغال به مرحله حذفی صعود 
می کنند. قهرمانی در جام جهانی برای پرتغال یک رؤیاســت، اما برای محقق 

کردن آن ما باید به همان شیوه ای بازی کنیم که یورو 201۶ را بردیم.

۱ روز
 تا جام جهانی فوتبال

صفحه ۹
چهار شنبه 2۳ خرداد ۱۳۹۷

2۸ رمضان ۱4۳۹ - شماره 2۱۹2۷

 لشگرکشی روس ها و گرجی ها به سرزمین های  اشغالی

زنگ خطر جدید برای کشتی ایران به صدا درآمد
مدیر تیم های ملی کشتی آزاد در رده سنی پایه با 
تشریح عملکرد نمایندگان جوان و نوجوان کشورمان 
در تورنمنت هــای اعزامی از ابعاد تــازه ای از حضور 
ترکیب  در  و گرجســتانی االصل  روسی  کشتی گیران 

تیم های کشتی رژیم صهیونیستی خبر داد.
امیــر توکلیان درباره عملکرد تیم های ملی کشــتی آزاد 
پایه در مســابقات اعزامی گفت: رقابت های بین المللی رومانی 
با حضور 23 کشــور در سطح باالیی در دو رده سنی نوجوانان 
و جوانان در شــهر بخارست برگزار شد و یک میدان تدارکاتی 

خوب برای ما محسوب شد.
وی ادامــه داد: تیــم نوجوانان ما با ۶ کشــتی گیر جهت 
ارزیابــی برخی نفرات و تعیین تکلیف یکــی دو وزن در این 
رقابت ها حضور یافته بود که عملکرد خوبی داشتند. نوجوانان 
خود را بــرای رقابت های جهانی آمــاده می کنند و دهه دوم 
تیرماه باید در کرواســی به میدان بروند که تمرینات خوبی را 

زیر نظر کادر فنی خود دنبال می کنند.
دارنده مدال نقره جهان گفت: همچنین جوانان کشتی گیر 
کشورمان نیز قبل از مســابقات آسیایی هند که اواخر تیرماه 
برگزار می شــود در تورنمنت خوبی شرکت کردند. روس ها با 
تمام توان به رومانی آمده بودند و نفرات اول قهرمانی کشــور 

خود را به همراه داشتند.
توکلیان تصریح کرد: از نــکات قابل توجه در رقابت های 
رومانی سرمایه گذاری بسیار زیاد و عجیب رژیم  اشغالگر قدس 
در کشــتی بود به طوری که آنها به ترتیب با 5 و 3 کشتی گیر 
جوان و نوجوانان روس و گــرج به رومانی آمده بودند و قصد 
دارند بــا همین نفرات هم در رقابت های جهانی کرواســی و 
اسلواکی شرکت کنند که این موضوع زنگ خطری جدی برای 
کشتی ماســت. وی در پایان خاطرنشان کرد: کشتی گیر وزن 
8۶ کیلوگرم این رژیم  اشــغالگر در رده ســنی جوانان سطح 
بسیار باالیی داشت که در این مسابقات هم به مقام دوم رسید.

نایب رئیس فدراســیون کشتی گفت: وزارت ورزش و جوانان هنوز مبلغ یک و نیم میلیارد تومان مربوط به 
جوایز مدال آوران را به فدراسیون کشتی پرداخت نکرده است.

حمید بنی تمیم درباره اعتراض مربیان و کشــتی گیران به دنبال پرداخت نشدن جوایزشان اظهار کرد: متأسفانه مبلغی 
که وزارت ورزش و جوانان برای جوایز کشــتی گیران به حساب فدراســیون کشتی واریز کرده با تعداد سکه هایی که باید به 

مدال آورانمان تحویل دهیم همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان شــش میلیارد تومان برای تهیه سکه به فدراسیون کشتی پرداخت کرده است، 
در حالی که ما برای اینکه بتوانیم تمامی حواله های کشتی گیران را به آنها پرداخت کنیم یک و نیم میلیارد تومان دیگر و در 

مجموع هفت و نیم میلیارد تومان نیاز داریم.
نایب ر ئیس فدراســیون کشتی تصریح کرد: البته با پیگیری ما، مسئوالن وزارت ورزش و جوانان قول دادند این مبلغ را 
به فدراسیون کشتی پرداخت کنند اما تا روز سه شنبه علیرغم اینکه کمبود اعتبار پرداخت جوایز از طریق صندوق قهرمانان 
برای چند فدراســیون دیگر انجام شــده برای فدراسیون کشتی کاری انجام نشده است. بنابراین تا زمانی که این مشکل حل 
نشود ما نمی توانیم سکه ها را تهیه کنیم و جوایز مربوط به مراسم تجلیل ریاست جمهوری از قهرمانان سال های ۹5 و ۹۶ را 

به کشتی گیران و مربیان پرداخت کنیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: وزارت ورزش و جوانان پیش از این جوایز مســابقات داخل سالن آسیا را هم نداده بود که 
کشــتی گیران برای این مورد نیز به ما اعتراض داشــتند و مسئوالن وزارت نیز به ما قول پیگیری دادند که در این زمینه هم 

تاکنون خبری نشده است.

پرداخت نشدن یک و نیم میلیارد از پاداش مدال آوران کشتی 

از سوی سرمربی تیم ملی کاراته ترکیب چهار نفره این تیم برای اعزام به بازی های آسیایی معرفی شدند.
سید شهرام هروی در این خصوص گفت: براساس عملکرد کاراته کاها در رقابت های برون مرزی، ارزیابی فنی در اردوهای 
آماده ســازی و در نظر گرفتن تجربه، امیر مهدی در وزن ۶0-، بهمن عسگری در وزن ۷5-، ذبیح اله پورشیب در وزن 84- و 
سجاد گنج زاده در 84+ کیلوگرم به عنوان نفرات اعزامی به بازی های آسیایی انتخاب شدند. وی افزود: کاراته ایران به درجه ای 
از سطح فنی رسیده که در هر وزن چند ستاره دارد که می توانیم به طور همزمان 2 یا 3 تیم ملی داشته باشیم. در جلسات 
متعددی که با کادر فنی داشــتیم سرانجام به این نتیجه رســیدیم نفراتی را انتخاب کنیم که عالوه  بر عملکرد خوبشان در 

میادین مختلف تجربه کافی برای حضور در بازی های حساس و مهم را داشته باشند. 
ســرمربی تیم ملی درخصوص نفرات اعزامی به مســابقات آســیایی اردن گفت: تصمیم بر این شــد که بتوانیم از تمام 
ظرفیت هایمان در رقابت های قاره ای استفاده کنیم، بنابراین کادر فنی تصمیم گرفت در وزن ۷5- کیلوگرم از بهمن عسگری، 
84- کیلوگرم، مهدی خدابخشی و در وزن 84+ کیلوگرم، صالح اباذری در اردن استفاده کند. مجید حسن نیا با رضا روشن، 
امیر مهدی زاده با محمد شایگان، هامون درفشی پور با امیررضا میرزایی برای حضور در مسابقات آسیایی اردن روز 2۷ خرداد 

ماه انتخابی خواهند زد. 
وی ادامه داد: ترکیب کومیته تیمی در مســابقات آســیایی اردن نیز متشکل از ذبیح اله پورشیب، سامان حیدری، بهمن 
عسگری، سجاد گنج زاده، مهدی خدابخشی، صالح اباذری خواهد بود. ضمن اینکه با پیکار انتخابی علی اصغر آسیابری و کیوان 
بابان یک کاراته کا به عنوان یار هفتم به ترکیب کومیته تیمی اضافه می شــود.هروی در پایان گفت: سعید احمدی، سیدعلی 
کریمی، مهدی عاشوری و مهدی قراری زاده به اردوی ششم دعوت می شوند. ضمن اینکه ابراهیم حسن بیگی با هماهنگی با 
کادر فنی به دلیل مشــکالت شــخصی از حضور در ادامه اردوهای آماده سازی انصراف داد و امیدوارم هر چه زودتر مشکالت 

این قهرمان حل شود.

معرفی کاراته کاهای اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا
ملی پوشــان والیبال ایران برای شرکت در هفته چهارم 
لیگ ملت ها از مسیر مسکو – فرانکفورت وارد شهر شیکاگو 

شدند.
 تیم ملی والیبال ایران دوشــنبه شب ساعت 21 به وقت محلی 
)بامداد سه شــنبه به وقت تهران( در سفری ده ساعته وارد فرودگاه 
شــهر شیکاگو شــدند و پس از طی تشــریفات با همراهی نماینده 
فدراسیون والیبال آمریکا راهی محل اسکان خود هتل ماریوت شدند.

نخســتین جلسه تمرینی تیم ملی صبح دیروز به وقت تهران به 
نرمش و کار با وزنه انجام شد و جلسه بعد از ظهر اختصاص به تمرین 

توپی داشت. تیم های آمریکا و صربستان نخستین تیم هایی بودند که وارد شهر شیکاگو شدند و دو تیم ایران و لهستان نیز با 
فاصله ای ناچیز با هم تقریبا به طور همزمان به فرودگاه رسیدند.

تیم ایران در هفته چهارم دو تغییر نســبت به هفته ســوم پیدا کرده که علی اصغر مجرد و پوریا یلی به ترتیب جانشین 
امیرحسین توخته و صابر کاظمی شدند. ضمن آنکه امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی نیز در این سفر به دلیل عدم صدور 

روادید غایب است.
بازی های این گروه با حضور تیم های آمریکا، ایران، صربستان و لهستان از ساعت 23/30جمعه شب آغاز می شود.

سعید معروف، محمدطاهر وادی، علی شفیعی، سامان فائزی، مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، امیر غفور، پوریا یلی، میالد 
عبادی پور، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، مرتضی شــریفی، مهدی مرندی و محمد حضرت پور اعضای تیم ملی والیبال 

ایران در هفته چهارم لیگ ملت های والیبال هستند.

نخستین تمرین تیم ملی والیبال ایران در آمریکا

حدیث دشت عشق

به یاد روحاني شهید »علی اصغر ترکمان«
ادای تکلیف در شلمچه 

شــهید »علی اصغر ترکمــان« 13 فروردین 
134۹ در تهران متولد شــد. وی تولدش همراه با 
میالد مسعود امام چهارم )ع( همراه گشت و پدر نام 

برادر شیرخوار امام)ع ( »علي اصغر« را بر او نهاد.
از همان آغازیــن روزهای زندگی، خود را براي 
آینده اي بس بزرگ مهیا کرد. قبل از دبستان نماز و 
روزه را به خوبي فرا گرفت و در انجام تکالیف دیني 

ممارســت داشت. سال 55 بهمراه خانواده راهي قائم شهر شد. او با تشویق پدر و 
عالقة شخصي خود به روحانیت و علوم اسالمي، رهسپار حوزه علمیة امام جعفر 
صادق )ع( در قائم شهر شد. 1۶ ساله بود، در اردیبهشت ماه ۶5 به عنوان نیروي 
تبلیغــي به آموزش پدافند نیروي هوایي رفت و 3 ماه در گرماي طاقت فرســاي 
هورالهویزه و پاســگاه ابوذاکر به اداي تکلیف مشــغول شد. ۶ ماه بعد، او که تازه 
ملبس به لباس مقدس روحانیت شده بود به کاروان سپاهیان حضرت مهدي)عج(  
پیوست و راهي شلمچه شد. مرحله دّوم عملیات کربالي )5( آغاز شد. او در دل 
شب پرشکوه ترین جلوه فتح را به نظاره نشست و سفیر ترکش، حماسي ترین شعر 
تاریخ را در ۶5/10/1۹ از آن »علي اصغر« ســرود، از آسمان ذّره هاي بلوریِن نور 

باریدن گرفت و او را به بي کران حضرت دوست رهنمون کرد.

مرحله نخســت مســابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی 
تکواندو مردان کشــورمان برای حضور در بازی های آسیایی در 

فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار می شود.
هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018 در بخش تکواندو )پومسه و 
کیوروگی( از 28 مردادماه تا یکم شهریور ماه در »جاکارتا« اندونزی برگزار 
می شــود که رقابت ها در بخش کیوروگــی و در گروه مردان در پنج وزن 

58-، ۶3-، ۶8-، 80- و 80+ کیلوگرم پیگیری خواهد شد.
بر همین اساس و با اعالم فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی تکواندو 
کشورمان، نخستین مرحله مسابقات انتخابی درون اردویی روز پنج شنبه 

)24 خردادماه( در فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار می شود.
فرزان عاشــورزاده، آرمین هادی پور، محمد کاظمی، مهدی اسحاقی، 
ابراهیم صفری، محمدحســن پلنگ افکن، مهدی یوســفی، امیرحسین 

خانلو، ســروش احمدی، حمیدرضا هادیان، امیرمحمد بخشــی، ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم حسینی، سینا بهرامی، مهدی 
خدابخشــی، عرفان ناظمی، احمد محمدی، امیرحسین ساسان، مهدی جاللی، سجاد مردانی، سعید رجبی، مرتضی شیری، 

فرشاد قیاسی و حسین قربان زاده نفرات حاضر در اردو هستند.
هدایت این تیم بر عهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق و حسن فالحی راد به عنوان مربی است.

اعالم زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو برای بازی های آسیایی 

کمیته ملی المپیک سومین مرحله بودجه خود را به حســاب فدراسیون ها واریز کرد تا آنها پیش از بازی های 
آسیایی ۷۰ درصد از بودجه سال ۹۷ خود را دریافت کرده باشند.

شــاهرخ شهنازی درباره واریز سومین مرحله بودجه فدراسیون ها بیان کرد: 20 درصد دیگر از بودجه مصوب فدراسیون ها به 
مبلغ 4 میلیارد و ۹۶5 میلیون و ۶00 هزار تومان واریز شــد و فدراســیون ها تاکنون ۷0 درصد از بودجه سال ۹۷ خود را دریافت 

کرده اند.
شهنازی از افزایش سهمیه ژیمناستیک و بوکس در بازی های آسیایی خبر داد و گفت: سهمیه ژیمناستیک از 2 به 4 سهمیه 

و بوکس از 3 به 5 سهمیه افزایش پیدا کرده است. 
ســهمیه ژیمناستیک به این دلیل افزایش پیدا کرده که بتواند در بخش تیمی هم شرکت کند. دبیرکل کمیته ملی المپیک 
در مورد تعیین اسپانســر و لباس کاروان نیز گفت: مجید کیهانی مســئول کمیته بازاریابی در حال انجام مذاکرات برای انتخاب 
اسپانسر کاروان است. در مورد لباس رژه هم ما فعال گرمکن و شلوار را نهایی کرده ایم اما دنبال لباس فرم هم هستیم و اگر نهایی 

شد آن را اعالم می کنیم.

نهمین نشست کادر سرپرستی کاروان اعزامی به بازی های آسیایی اندونزی با حضور نصراله سجادی سرپرست 
کاروان در محل کمیته برگزار شد.

در آغاز نشست مسئولین هریک از کمیته ها و بخش های مختلف کاروان اعزامی به ارائه گزارشاتی از فعالیت های انجام شده 
خود پرداخته و سپس به اعالم برنامه های پیش رو پرداختند.نصراله سجادی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا 
ضمن تقدیر و تشــکر از کمیته های مربوطه از برگزاری ســه نشســت طی دو هفته آینده خبر داد و افزود: این نشست ها با توجه 
به ضرورت های موجود با رؤســای فدراسیونهای اعزامی به بازیهای آســیایی، کادر سرپرستی کاروان اعزامی و نشست با رسانه ها 

خواهد بود.
وی ادامه داد: عالوه بر آن مقرر شد با توجه به ضرورت هماهنگی های کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی یک کارگاه آموزشی 
برای سرپرستان و کادر فنی رشته های اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا برگزار شود تا سرپرستان رشته های مختلف ورزشی با 
اطالع و آگاهی کامل و به منظور اجتناب از ناهماهنگی در کاروان به این دوره از بازیها اعزام شــوند. در پایان مقرر شــد مسئول 
کمیته های مختلف کادر سرپرســتی کاروان در جلســه آتی چک لیستی از کلیه فعالیتهایی که می بایست انجام شود را به همراه 

داشته باشند تا در خصوص هر مورد تصمیمات مربوطه اتخاذ گردد.

برگزاری نهمین نشست کادر سرپرستی کاروان بازی های آسیایی 

پنج بوکسور عازم بازی های آسیایی می شوند واریز سومین مرحله بودجه کمیته ملی المپیک 
ســهمیه  تیم ملی بوکس برای حضور در بازی های 
آسیایی 2۰۱۸ جاکارتا، از سه ملی پوش به پنج بوکسور 

افزایش یافت.
حسین ثوری درباره افزایش سهمیه تیم ملی بوکس برای 
حضور در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا، گفت: دوشنبه 
شب صحبت هایی را با شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته 
ملی المپیک انجام دادیم و برابر با این نشست، جلسه ای 
هم با ریاســت صالحی امیری برگزار شــد. خوشبختانه 
موافقت خود را با افزایش تعداد سهمیه تیم ملی بوکس در 

بازی های آسیایی اعالم کردند.او افزود: طبق این تصمیم 
دو سهمیه به بوکس اضافه شد و قرار است تیم ملی با پنج 
ملی پوش در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا حضور پیدا 
کند. رئیس فدراسیون بوکس درباره انتخاب نفرات اعزامی 
تیم ملی نیز توضیح داد: پیش از این تصمیم، سه بوکسور 
اعزامی ما به بازی های آسیایی مشخص شده بودند اما با 
این افزایش سهمیه باید دو بوکسور دیگر را انتخاب کنیم. 
در این مورد نظر کادرفنی اولویت اول فدراسیون است اما 
اگر نیاز باشد، فدراسیون هم در این مسئله ورود می کند.

مهاجم تیم ملی فوتبال مصر در آستانه اولین بازی این تیم در جام جهانی 2۰۱۸ تمریناتش را آغاز کرد.
محمد صالح، مهاجم تیم ملی مصر که ماه گذشــته در فینال لیگ قهرمانان اروپا از ناحیه کتف آســیب دید، روز دوشنبه 
تمریناتش را به صورت انفرادی از ســر گرفت و زیر نظر پزشــکان تیم حرکاتی را انجام داد تا شــانس حضورش در اولین بازی 
فراعنــه در جام جهانی 2018 روســیه مقابل اروگوئه را افزایش دهد.صفحه توئیتــر تیم ملی مصر با تأیید این موضوع از بهبود 
وضعیت مهاجم لیورپول و افزایش احتمال پیوستن او به دیگر هم تیمی  هایش در تمرینات گروهی خبر داده است.صالح در زمین 
تمرینی تیم گروژنی، همان جایی که سایر هموطنانش تمرین کرده اند، حضور پیدا کردند و بعد از 28 روز غیبت تمریناتش را 

از سر گرفت.

صالح، مهاجم تیم ملی مصر تمریناتش را از سر گرفت

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
در شرایطی که شعار جدایی »سیاست از ورزش« بارها مطرح شده، چند روز 
قبل کمپانی نایک اعالم کرد که نمی تواند به بازیکنان تیم   ملی فوتبال ایران برای 

بازی های جام جهانی 2018 روسیه کفش بدهد.
پس از انتشــار این خبر کمپانی مذکور در بیانیــه ای اعالم کرد دلیل این 
اتفاق تحریم های آمریکا علیه ایران اســت. در قسمتی از بیانیه نایک آمده بود: 
»تحریم های آمریکا به این معنا اســت که نایک به عنوان یک کمپانی آمریکایی 
نمی تواند کفش فوتبالیســت های تیم   ملی ایــران را در حال  حاضر تامین کند، 

تحریم ها سال ها است که وجود دارد اما بر اساس قانون قابل اجرا هستند.«
این خبر البته واکنش فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت فدراسیون ایران 
در نامه ای از فیفا خواست در این باره توضیحاتی بدهد و کمک کنند که مشکالت 

حل شود. 
هر چند تا به امــروز فیفا توضیحاتی را ارایه نکرده ولی انتظاری که از ملی 
پوشان فوتبال می رود این است که آنها در طول برگزاری رقابت های جام جهانی 
از کفش های این کمپانی اســتفاده نکنند تا در حد توان خود پاســخی به اقدام 

ناشایست کمپانی نایک داده باشند.
الزم به یادآوری اســت که اولین بازی تیم   ملی فوتبال ایران در جام جهانی 

2018 روسیه روز جمعه برابر مراکش انجام می شود.

انتظاری که از ملی پوشان فوتبال می رود


