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اخبار

به بهانه بازی پرسپولیس و نساجی در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال بررسی شد

بازتاب همکاری بدون امضای
قرارداد کیروش با فدراسیون
فوتبال ایران

ادامه همکاری کارلوس کیروش با فدراسیون
فوتبال ایران در رسانههای ورزشی بازتاب داشته
است.
م ملی فوتبال ایران در
ب ه گزارش ایسنا ،تی 
حالی دیروز به مصاف ازبکستان رفت که
کارلوسکیروش هنوز قراردادی رسمی با
فدراسیون فوتبال امضا نکرده است اما توافقی
بین طرفین ایجاد شده است تا سرمربی پرتغالی
مملی ایران ادام ه دهد.
به کارش در تی 
در حالی که در رسانههای آمریکایی و حتی
اروپایی گفته میشد کارلوس کیروش بعد
مملی ایران
از جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه از تی 
خواهد رفت ولی ادام ه همکاری این مربی
پرتغالی با بازتاب زیادی همراه بوده است.
ساکرنت نوشت :کیروش بعد از جام جهانی
مملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد
هدایت تی 
داشت و در اولین بازی دوستانه ایران قبل از
جام ملتهای آسیا این مربی پرتغالی روی
نیمکت ایران نشست.
در ماه می کیروش اعالم کرد او ممکن است
م ملی ایران ادام ه ندهد چرا که
به کار در تی 
فدراسیون فوتبال پیشنهاد تمدید قرارداد فقط
تا جام ملتهای آسیا را به او داده است ولی
او به دنبال قراردادی است تا جام جهانی ۲۰۲۲
اعتبار داشته باشد.
سرمربی  ۶۵ساله در چند ماه گذشته مورد
مملی از جمله کره جنوبی ،کامرون و
چند تی 
ازبکستان قرار داشت.
نشریه معتبر گاردین هم اشاره کرد
م ملی
کارلوسکیروش همچنان هدایت تی 
فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشت ،آن هم با
وجود این که قرارداد رسمی بین او و فدراسیون
فوتبال ایران امضا نشده است.

نامزدهای تیم منتخب سال  ۲۰۱۸جهان
معرفیشدند

 ۱۱رئالی ۹ ،بارسایی و  ۶پاریسی

اخبار
آغاز نبرد ملی پوشان والیبال
در قهرمانی جهان با پورتوریکو

از پریدن قهرمانی تا کنار گذاشتن عباسزاده
شکست تلخ
به گزارش وبسایت نود،یکی از جذابترین
بازیهای پرسپولیس و نساجی به لیگ آزادگان
سال  ۷۰بر میگردد که در آن بازی پرسپولیسیها
نیاز مبرمی به برد داشتند تا بتوانند قهرمان فوتبال
ایران شوند .علی پروین هم قبل از بازی با نساجی
در قائمشهر به پرسپولیسیها گفته بود که باید
این بازی را ببرید تا قهرمان لیگ آزادگان شویم.
بازی اما آنطور که پرسپولیسیها میخواستند
پیش نرفت و این تیم میزبان بود که توانست
با نتیج ه  ۲بر صفر پرسپولیس را شکست دهد.
با این شکست پرسپولیسیها در حالی در رده
سوم قرار گرفتند که اگر میتوانستند با اختالف
 ۲گل نساجی را شکست دهند در فصلی که
فرشاد پیوس آقای گل بازیها شده بود ،آنها
هم قهرمان میشدند .در آن فصل پاس تهران با
 ۳۴امتیاز قهرمان شد و تیمهای استقالل تهران و
پرسپولیس هم با  ۳۲و  ۳۱امتیاز در ردههای دوم
و سوم قرار گرفتند .پرسپولیسی حتی اگر بازی
به نساجی را واگذار نمیکردند ،نایب قهرمان آن
فصل میشدند .پاسیها هم با قهرمانی در آن
فصل به جام باشگاههای آسیا صعود کردند و در
آن رقابتها موفق شدند همراه با فیروز کریمی
سرمربی خود ،برای اولین بار قهرمان آسیا شوند.
افتخاری که هیچ وقت دیگر برای باشگاه پاس
تکرار نشد.
ناکام در کلین شیت
حامد لک دروازهبان این فصل نساجی با وجود
اینکه بعد از اشتباه در بازی با فوالد خوزستان و
گل بدی که خورد در بازی هفت ه گذشت ه نساجی
مقابل نفت مسجد سلیمان روی نیمکت نشسته
بود اما شانس اصلی مازندرانیها برای حضور در
دروازه برای بازی مقابل پرسپولیس است.
لک که در سالهای گذشته هیچ وقت عالقهاش
به آمدن پرسپولیس را مخفی نکرده و یکی از
دوستان علی کریمی کاپیتان اسبق پرسپولیسیها
هم است ،در کنار کریمی در لیگ سیزدهم در
تیم تراکتورسازی تبریز بازی کرد .در آن فصل
هدایت پرسپولیسیها بر عهده علی دایی بود و او
علی کریمی را از تیم پرسپولیس کنار گذاشته بود.
بعد از قرعه کشی لیگ برتر مشخص شد که در
هفت ه اول بازیهای پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
میزبان تراکتورسازی تبریز است.
حامد لک در همان اوایل بازی یک پنالتی از
پرسپولیسیها گرفت تا دو تیم با تساوی بدون
گل به رختکن بروند .در نیمه دوم اما تالش
پرسپولیسیها نتیجه داد و با پاس دیدنی پیام
صادقیان در عمق ،سید مهدی سید صالحی

پرسپولیس امروز سومین بازی خانگی خود را برگزار میکند .پرسپولیسیها بعد از  ۳تساوی پیاپی مقابل تیمهای خوزستانی روز چهارشنبه در ورزشگاه
آزادی پذیرای تیم تازه لیگ برتری شد ه نساجی مازندران هستند .این دو تیم در گذشته بارها با یکدیگر بازی کردهاند اما از آنجایی که برای اولین بار است
که نساجی به لیگ برتر صعود کرده ،این بازی اولین تقابل این دو تیم در تاریخ لیگ برتر هم است .قرمز پوشان مازندرانی در حالی مقابل پرسپولیس
تهران قرار میگیرند که هفت ه گذشته اولین برد خود در تاریخ لیگ برتر را مقابل نفتمسجدسلیمان بهدست آوردهاند و امیدوار هستند در این بازی
هم بتوانند از میزبان خود امتیاز بگیرند.

محمد
سزاده امید
عبا 
یها
اول مازندران 
برای گل زدن
بهپرسپولیس
سابق ه پوشیدن
پیراهن این تیم
را در کارنامه
دارد
مهاجم آن روزهای پرسپولیسیها موفق شد دروازه
حامد لک را باز کند تا در نهایت شاگردان علی
دایی با همان گل بتوانند یک بر صفر از سد
شاگردان مجید جاللی در تیم تراکتورسازی تبریز
بگذرند.
حامد لک در  ۶بازی آخری که در لیگ برتر
با تیمهای مختلف مقابل پرسپولیس قرار گرفته
نتوانسته کلین شیت کند .او همچنین در تاریخ
رقابتهای لیگ برتر سیزده بار با تیمهای مختلف
مقابل پرسپولیسیها قرار گرفته که در این ۱۳
بازی؛  ۶برد سهم پرسپولیس بوده ۳ ،بار بازیها
به تساوی انجامیده و  ۴بار هم حامد لک همراه با

علیرضا کریمی :در سه وزن میتوانم کشتی بگیرم

اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای فهرست
 ۵۵نامزد برای حضور در تیم منتخب سال
 ۲۰۱۸جهان را معرفی کرد.
به گزارش وبسایت نود ،فیفا با همکاری
 FIFPROفهرست  ۵۵نفرهای از نامزدهای
حضور در تیم منتخب فیفا در سال  ۲۰۱۸را
منتشر کرد .این  ۵۵نفر براساس عملکردشان
در بازه زمانی  ۳جوالی  ۲۰۱۷تا  ۱۵جوالی
 ۲۰۱۸قضاوت شدهاند .همچنین این اسامی
بعد از رای گیری از  ۲۵هزار فوتبالیست در
سرتاسر دنیا اعالم شدهاند .در این لیست
نام  ۵دروازهبان ۲۰ ،مدافع ۱۵ ،هافبک و ۱۵
مهاجم دیده میشود .تیم منتخب فیفا در سال
 ۲۰۱۸در مراسم  The Bestکه روز  ۲۴سپتامبر
(۲مهر) در لندن برگزار میشود ،معرفی خواهد
شد .آرایش این تیم هم  ۴-۳-۳خواهد بود.
رئال مادرید با  ۱۱بازیکن دارای بیشترین
نماینده در بین فهرست نامزدها است .بارسلونا
و پاریسنژرمن هم با  ۹و  ۶نماینده در ردههای
بعدی قرار دارند.

ناظمالشریعه:

تیمهایی که در آن حضور داشته موفق شده از سد
پرسپولیس بگذرد .در این  ۱۳بازی پرسپولیسیها
 ۱۳بار به لک گل زدهاند که به طور میانگین یک
گل زده در هر بازی میشود .لک هم  ۳بار مقابل
پرسپولیس کلین شیت کرده است.
گلزن اول نساجی مغضوب برانکو
سزاده امید اول مازندرانیها برای گل
محمد عبا 
زدن به پرسپولیس سابق ه پوشیدن پیراهن این تیم
را در کارنامه دارد.
او در دو فصلی که در پرسپولیس بازی کرد
 ۱۰گل برای این تیم در لیگ برتر به ثمر رساند.
سزاده که توسط علی دایی به پرسپولیس
عبا 

آورده شد بعد از اینکه دایی از این تیم کنار
رفت و حمید درخشان هم جای خود را به برانکو
ایوانکوویچ داد ،دیگر جای ثابتی در تفکرات برانکو
که از اواخر لیگ چهاردهم به پرسپولیس آمده
بود ،نداشت.
سزاده را
برانکو برای لیگ پانزدهم دیگر عبا 
نخواست و اعتقاد داشت با حضور مهدی طارمی
سزاده در خط حمله
پرسپولیس دیگر نیازی به عبا 
خود ندارد و این مهاجم مازندرانی در تفکرات او
سزاده که در زمان علی دایی
جایی ندارد تا عبا 
تبدیل به یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس شده
بود ،مجبور به ترک این باشگاه شود.

مشخص نیست چه کشتیگیرانی به جهانی میروند
آزادکار وزن  ۹۲کیلوگرم ایران گفت :اگر شرایط وزنیام بهتر
بشود توانایی کشتی گرفتن در  ۹۷کیلوگرم را هم دارم اما با توجه
به فاصله کوتاه باقی مانده تا مسابقات جهانی فکر نمیکنم امسال
برسم.
به گزارش ایسنا ،علیرضا کریمی درباره برگزاری مراسم تقدیر از
مدالآوران کشتی در بازیهای آسیایی توسط حامی مالی کشتی
گفت :این عزیزان لطف کردند و در کوتا ه ترین زمان ممکن بعد از
پایان این رقابتها پاداشهای ما را همانطور که وعده داده بودند
اهدا کردند شاید در کمتر فدراسیونی شاهد چنین کارهایی باشیم.
وی ادامه داد :امیدوارم مسئوالن وزارت ورزش ،کمیته ملی
المپیک و دولت نیز به این صورت قدر زحمات ورزشکاران و
قهرمانان را بدانند .البته ما برای این جوایز روی تشک نمیرویم و
اگر اینطور بود دنبال کارهای دیگر میرفتیم .هدف اصلی ما شاد
کردن دل مردم و اهتزاز پرچم ایران در مسابقات بینالمللی است
اما تشویقهای مالی نیز بیتاثیر نیست و به ما در این شرایط
اقتصادی انگیزه مضاعف میدهد.
دارنده مدال طالی وزن  ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای
آسیایی درباره ادامه حضورش در این وزن و یا اینکه قرار است
در مسابقات جهانی در وزن دیگری روی تشک برود گفت:
هنوز هیچ چیز مشخص نیست و اینکه قرار است چه کسی در
مسابقات جهانی کشتی بگیرد .با توجه به شرایط وزنیام که حدود

تصمیم عجیب توماس توخل

 ۹۱-۹۲کیلوگرم است توانایی کشتی گرفتن در هر سه وزن را دارم.
البته تصمیم نهایی با کادر فنی و مربیان تیم ملی است.
کریمی در پاسخ به این سوال که خودش دوست دارد در کدام
وزن کشتی بگیرد ،گفت :اگر شرایط وزنیام بهتر بشود توانایی
کشتی گرفتن در  ۹۷کیلوگرم را هم دارم .البته با توجه به فاصله
کوتاه باقی مانده تا مسابقات جهانی فکر نمیکنم امسال برسم
اما شاید برای مسابقات آتی بتوانم با افزایش منطقی وزنم در ۹۷
کیلوگرم کشتی بگیرم .وی در مورد رقابت نزدیکی که با ابراهیمی
در  ۹۲کیلوگرم دارد و اینکه فکر میکند کدام یک عازم مسابقات
جهانی شوند گفت :تا دو هفته مانده به مسابقات جهانی چیزی
مشخص نیست همه چیز به تصمیم کادر فنی بستگی دارد و
براساس توانایی فنی مطمئنا بهترین فرد را انتخاب خواهند کرد.
با توجه به شرایط وزنی که دارم میتوانم در هر سه وزن  ۹۲۸۶،و
 ۹۷کیلوگرم کشتی بگیرم.
قهرمان بازیهای آسیایی در وزن  97کیلوگرم درباره رقابت با
حریفان عنواندار در جاکارتا و اینکه تصور میکرد چنین نتیجهای
کسب کند ،گفت :با توجه به سطح کشتی و شرایط فیزیکی و
سرعت بیشتر راحتتر با حریفان در این وزن مبارزه میکنم .البته
من هم اولین تجربهام را در وزن  ۹۷کیلوگرم پشت سر میگذاشتم
اما چون در تمرینات با کشتیگیران سنگین وزن تمرین میکردم
راحت بودم و مشکلی نداشتم.

محرمی :مدعیان قهرمانی باید نگران پرسپولیس باشند

نوزدهمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی
جهان از دیروز با حضور  ۲۴تیم و برگزاری
دو دیدار افتتاحیه بین تیمهای ایتالیا و ژاپن
و همچنین بازی بلغارستان با فنالند آغاز شد.
به گزارش ایسنا ،نوزدهمین دوره رقابتهای
والیبال قهرمانی جهان از روزگذشته و از ساعت
 ۲۲:۰۰با برگزاری دیدارهای افتتاحیه بین
تیمهای ایتالیا با ژاپن و بلغارستان با فنالند آغاز
شد و باید بر اساس برنامه  ۲۴تیم راه یافته به
این مسابقات دیدارهایشان در دور گروهی را از
امروز به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان
انجام دهند.
در این دوره از رقابت های قهرمانی جهان
 ۲۴تیم حاضر باید در قالب چهار گروه شش
تیمی به مصاف هم بروند تا پس از حذف ۱۰
تیم در دور نخست ،از  ۳۰شهریور دور دوم
مرحله گروهی آغاز شود .در نهایت تکلیف تیم
قهرمان جهان هم هشتم مهر در شهر تورین
ایتالیا مشخص خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران که با هدایت ایگور
کوالکوویچ ،ششمین حضورش در رقابتهای
قهرمانی جهان را تجربه می کند در گروه چهارم
با تیم های بلغارستان ،لهستان ،کوبا ،فنالند و
پورتوریکو هم گروه است و باید بر اساس برنامه
در نخستین دیدارش امروز به مصاف پورتوریکو
برود.
والیبال ایران در پنج دوره حضورش در
رقابتهای قهرمانی جهان به جز جایگاه
ارزشمند ششمی در دوره گذشته در لهستان
تا به حال نتوانسته است عنوان درخور توجه
دیگری را کسب کند و همواره در بین پنج تیم
انتهایی قرار گرفته است .رقابتهای والیبال
قهرمانی جهان هر چهار سال یک بار برگزار
میشود و پس از المپیک دومین رویداد مهم
والیبال جهان به حساب میآید.
در طول هجده دوره گذشته روسیه با
شش عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم است
و تیمهای برزیل و ایتالیا با سه قهرمانی در
ردههای بعدی هستند.

دستور وزیر ورزش برای ایجاد دو
کمپ مجهز برای سرخابیها
«مسعود سلطانی فر» وزیر ورزش و جوانان،
در آستانه دیدارهای حساس استقالل و
پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا ،دستور داد مقدمات ایجاد و راه اندازی
دو کمپ مجهز و کامل برای هر دو باشگاه با
مشارکت بخش خصوصی و با حمایت دولت
هر چه سریعتر دنبال شود.
به گزارش ایرنا ،وزیر ورزش و جوانان در
دیدارهای جداگانه با مدیران پرسپولیس و
استقالل با تاکید بر ادامه انضباط مالی و
مدیریتی ،تقدیر از اقدامات انجام شده برای
تسویه بدهیهای  20سال گذشته ،تنظیم
اظهارنامههای مالیاتی و قراردادهای مجموعه
کارکنان ،بازیکنان و کادر فنی گفت :از روند
مدیریتی هر دو باشگاه بخصوص در بخش
شفافیت و حل مشکالت انباشته وبدهی های
سنگین استقالل و پرسپولیس که در ظرف 20
سال گذشته بر اثر سوء مدیریت ها ایجاد شده
بود ،راضی هستم و تاکید می کنم این مسیر
با روشنی و صداقت و افزایش اعتماد در نزد
هواداران پرشمار و حمایت و نظارت فدراسیون
فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بایستی ادامه
یابد.آینده استقالل و پرسپولیس برخواهد
داشت.

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی:

بازیکنان در تورنمنت تبریز محک جدی خواهند خورد

دروازهبان اول  ،PSGآرئوال است نه بوفون

تیم برانکو با حمایت هواداران ،الدحیل را حذف میکند

لغو اعزام ها مشکلی برای تیم ملی ایجاد نمی کند

سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگساالن معتقد است
برگزاری تورنمنتها ،بازیهای دوستانه و رقابت
با تیمهای قوی ،باعث میشود تا بازیکنان
تجربه کسب کرده و محک جدی بخورند.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،
سرمربی تیم ملی فوتسال درباره حضور در
تورنمنت چهارجانبه فوتسال تبریز گفت :آخرین
مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان در
تهران برگزار خواهد شد تا بازیکنان تمرینات خود را برگزار و برای شرکت در
مسابقه فوق آماده شوند.
او ادامه داد :با توجه به این که تیم ملی فوتسال  ۹۰درصد تغییر کرده
و بازیکنان جوان در کنار با تجربهها تمرینات خود را برگزار و فعالیتهای
مربوطه را انجام میدهد .بر همین اساس ما نیاز داریم تا بازیهای
تدارکاتی داشته باشیم .بازیکنان را ارزیابی کنیم .به جوانها میدان دهیم تا
تجربه کسب کنند و در نهایت آینده تیم ملی تامین شود .ناظم الشریعه در
ادامه بیان کرد :انگیزه جوانان در اردوها در کنار با تجربهها بسیار باالست.
چیزی که بسیار مهم است نسل جدید به اردوهای تیم ملی اضافه شده
و ما به دنبال تغییر نسل هستیم تا آینده تیم ملی فوتسال را تامین کنیم.

توماس توخل سرمربی پاری سن ژرمن اعالم
کرد که آلفونس آرئوال نامزد اصلی پوشیدن
پیراهن شماره یک این باشگاه فرانسوی است
و او آرئوال را به جیانلوییجی بوفون ترجیح
میدهد.
به گزارش ورزش سه ،بوفون اسطوره بزرگ
فوتبال ایتالیا در پایان فصل گذشته به عنوان
بازیکن آزاد ،باشگاه سابق خود یوونتوس را ترک کرد
و به پاری سن ژرمن پیوست .جالب اینجا است که بوفون در دو بازی
اول پی اس جی در الشامپیونه درون دروازه این تیم ایستاده است .ولی
در بازیهای سوم و چهارم  PSGدر لیگ فرانسه ،توخل آرئوال را به جای
بوفون درون دروازه تیمش گذاشته و بوفون این دو بازی را از روی نیمکت
تماشا کرده است .اتفاقی که برای بسیاری از فوتبالدوستان بسیار عجیب
بوده .آرئوال پیش از این گفته بود که مصمم است دروازهبان اصلی پی
اس جی شود و حاال با صحبتهای توخل به نظر میرسد فاصل ه چندانی تا
رسیدن به این هدف ندارد .توخل در گفتوگو با  RMC Sportsگفت:
«بله من انتخابم را کردم .البته این تصمیم هنوز نهایی نیست ولی به
آلفونس گفتم که به نظر من او دروازهبان اول تیم خواهد بود».

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد
که این تیم با حمایت هوادارانش الدحیل قطر
را حذف خواهد کرد.
مجتبی محرمی در گفتوگو با تسنیم در
مورد وضعیت فعلی پرسپولیس و عملکرد
این تیم در فصل جاری گفت :پرسپولیس
شرایط خوبی دارد و اعتقاد من این است که
تیم ِبرانکو امسال هم شانس اول قهرمانی است.
وی در پاسخ به این پرسش که «جدیترین رقیب پرسپولیس برای
کسب عنوان قهرمانی چه تیمی است؟» ،تصریح کرد :من در مورد
تیمهای دیگر صحبت نمیکنم ،اما معتقدم بقیه مدعیان باید نگران
رقابت با پرسپولیس باشند .پرسپولیس از تمامی مدعیان قهرمانی قویتر
است و امسال هم میتواند در قهرمانی هتتریک کند .کاپیتان پیشین
تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به بازی حساس این تیم برابر الدحیل
قطر خاطر نشان کرد :این درست است که پرسپولیس در بازی رفت
با یک گل شکست خورد ،ولی این نتیجه قابل جبران است .تیم برانکو
در تهران از حمایت هوادارانش بهره میبرد و با تکیه بر حمایت آنها
میتواند الدحیل را حذف کند.

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی بزرگساالن و
امید گفت :لغو اعزام ها مشکلی برایمان
ایجاد نمیکند و چنانچه نقطه کوری در تیم
ملی باشد؛ بهطور حتم نفرات مورد نظر به
تورنمنت های بین المللی اعزام خواهند شد.
به گزارش ایرنا« ،احد پازاج» روز سه شنبه
در حاشیه اردوی تیم ملی کشتی فرنگی افزود:
براساس نیاز خود تورنمنتهای بینالمللی را
انتخاب و در آنها حضور پیدا میکنیم و مشکلی درخصوص لغو اعزامها
نداریم .در اعزام های بینالمللی موضوعاتی همچون گرفتن ویزا و مسائل
مالی نیز مطرح است و از همه مهمتر نیاز تیم ملی به این تورنمنتها
است .وی اظهار داشت :بیشتر ملی پوشان به تورنمنتهای بین المللی
اعزام شدهاند و دیگر نیازی به اعزام آنها وجود ندارد .اما اگر نقطه کوری
در تیم ملی برای انتخاب نفر مورد نظر در برخی اوزان وجود داشته
باشد ،حتما نفرات مذکور به رقابت های بین المللی اعزام میشوند.
پازاج تصریح کرد :اما جایی که نیاز به اعزام بینالمللی نداشته باشیم،
این کار را انجام نمیدهیم ،ضمن آنکه خطر آسیب دیدگی نیز وجود
دارد.

