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نمایندگان والیبال ایران
حریفان خود را در جام
باشگاهها شناختند

بـا انجـام قرعه کشـی جـام باشـگاههای والیبال آسـیا،
نماینـدگان ایران حریفـان خود را شـناختند.
بـه گـزارش خبرگزاری مهـر ،نماینـدگان والیبـال ایران
در جـام باشـگاههای آسـیا در بخـش آقایـان و بانـوان
حریفـان خود را شـناختند.
بـه ایـن ترتیـب در بخـش آقایان که بـه میزبانـی چین
تایپه برگزار می   شـود ،قرعه کشـی به شـرح زیر اسـت:
گروه یک :چین تایپه ،استرالیا ،کویت ،سنگاپور
گروه دو :ایران ،سریالنکا ،ترکمنستان ،اندونزی
گروه سه :قزاقستان ،تایلند ،قطر ،هند
گروه چهار :ویتنام ،ژاپن ،عراق ،هنگ کنگ
قرعـه کشـی جـام باشـگاه آسـیا بانـوان نیـز انجـام
شـد و تیـم ذوب آهـن نماینده ایـران حریف خـود را در
مسـابقات تیانجیـن چیـن شـناخت:
گـروه یـک :چین ،قزاقسـتان ،ایـران(ذوب آهـن) ،هنگ
کنـگ ،تایپه
گـروه دو :تایلنـد ،ژاپن ،ویتنام ،کره شـمالی ،سـریالنکا،
ترکمنستان
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پلی آف لیگ قهرمانان آسیا؛

فهرست مشکالت را به فتحی دادم

ذوب آهن به مرحله گروهی صعود کرد

شاید پاتوسی بازی کند

ســرمربی اســتقالل گفــت :پــارس جنوبــی جــم
محکــم و قدرتمنــد اســت و بایــد پاسهــای بلنــد
ایــن تیــم را دفــع کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،اســتقالل و پــارس جنوبــی
امــروز در هفتــه نوزدهــم لیــگ برتــر بــه مصــاف
هــم خواهنــد رفــت.
وینفــرد شــفر ،ســرمربی اســتقالل در بعــداز ظهــر
سهشــنبه در نشســت خبــری پیــش از بــازی اظهــار
کــرد :در ابتــدا بــه دلیــل حادثــه اتوبوس در سیســتان
و بلوچســتان و درگذشــت تعــدادی از ایرانیــان را بــه
مــردم ایــران تســلیت میگویــم .در رابطــه بــا بــازی
امــروز بایــد عــرض کنــم کــه حریــف مــا محکــم و
قدرتمنــد اســت .بایــد پاسهــای بلنــد ایــن تیــم را

شوک به پرسپولیس؛

سیدجالل حسینی بازی با نفت
مسجدسلیمان را از دست داد

کاپیتـان پرسـپولیس در بـازی بعـدی ایـن تیـم در
رقابتهـای لیـگ برتـر غایـب خواهـد بـود.
به گـزارش خبرنگار مهر ،سـیدجالل حسـینی در جریان
بـازی شـب گذشـته پرسـپولیس بـا پدیـده مشـهد در
جـام حذفـی فوتبال دچـار مصدومیت شـد تا در جشـن
پیـروزی تیمش در ضیافت پنالتی حضور نداشـته باشـد.
کاپیتـان پرسـپولیس کـه دچـار کشـیدگی عضلات پـا
شـده اسـت بطور قطعـی بازی هفتـه آینده پرسـپولیس
بـا نفـت مسجدسـلیمان را از دسـت داده اسـت تا قلب
خـط دفاعـی پرسـپولیس بازهم دچـار تغییر شـود.
آسـیب دیدگی حسـینی جـدی به نظـر می   رسـد و بعید
نیسـت این بازیکـن دیدارهای اسـفندماه سرخپوشـان
در لیـگ برتـر و لیـگ قهرمانـان آسـیا را نیـز از دسـت
بدهـد .با ایـن حال تکلیـف نهایـی این بازیکـن پس از
معاینـات دقیق پزشـکی صـورت خواهـد گرفت.
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شفر:

اســت؟ گفــت :بازیکنــان جدیــد یــک مقــدار دیــر
بــه اردوی مــا اضافــه شــدند .ایســما بــه تمرینــات
بیشــتری نیــاز دارد تــا بــه آمادگــی بدنــی برســد.
در مــورد پاتوســی هــم همینطــور اســت .پاتوســی،
ایســما و منشــا کیفیــت فنــی خوبــی دارنــد .در اردوی
آمادهســازی ،عملکــرد تمــام ایــن بازیکنــان را در
ســایت اینســتات بررســی کردیــم .ایســما مدتــی در
تعطیــات بــود ولــی پاتوســی در لیــگ آفریقــای
جنوبــی بــازی میکــرد .البتــه لیــگ ایــران
فیزیکیتــر اســت .پاتوســی پاسهــای خیلــی
خوبــی میدهــد و ایســما در بــازی بــا پیــکان گل
زد امــا بــرای  ۹۰دقیقــه آمــاده نیســت .مــا بــا آنهــا
اختصاصــی کار میکنیــم .وضعیــت جســمانی منشــا

دفــع کنیــم و بــه همیــن دلیــل در جــم شکســت
خوردیــم .بایــد ســریع بــازی کنیــم و در محوطــه
جریمــه حریــف پاسهــای بیشــتری بدهیــم و
حضــور بیشــتری داشــته باشــیم.
او افــزود :در بــازی قبــل فقــط یــک اشــتباه داشــتیم.
در خانــه حریــف بــازی میکردیــم و روی یــک
اشــتباه کــه باعــث ضدحملــه شــد گل خوردیــم.
بایــد در ایــن بــازی میانــه میــدان را کنتــرل
کنیــم و همــه کارهایــی کــه در تمریــن انجــام
میدهیــم را در ایــن بــازی امــروز بــه نمایــش
بگذاریــم .امیــدوارم هــواداران پرتعــداد بــه ورزشــگاه
بیاینــد .مــا بــه حمایــت آنهــا نیــاز داریــم .آنهــا یــار
دوازدهــم مــا هســتند و بایــد بیاینــد و بــه مــا کمــک
زیادی کنند.
ســرمربی اســتقالل در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا تغییــرات در ایــن تیــم بــه خصــوص آمــدن
فرهــاد مجیــدی بــه آبیپوشــان کمــک کــرده

داستان مسی در لیگ قهرمانان اروپا

مهاجــم بارســلونا بــا گذشــت هــر
مرحلــه از لیــگ قهرمانــان اروپــا
آمــار ضعیفتــری بــه ثبــت
رســانده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از
آس ،لیونــل مســی در آگوســت
در یــک مراســم صحبــت کــرد
و هــواداران بارســلونا آن را یــک
پیــام درخشــان دانســتند .ســتاره
آرژانتینــی گفــت :ســال گذشــته
کوپــا دل ری و اللیــگا را فتــح
کردیــم امــا همــه در حســرت
لیــگ قهرمانــان اروپــا و نحــوه
حــذف شــدمان ماندیــم .بــه همیــن خاطــر در فصــل پیــش رو در ایــن رقابتهــای زیبــا تمــام تالشــمان را
خواهیــم کــرد تــا جــام را بــه خانــه بازگردانیــم.
ایــن نخســتین اظهــارات کاپیتــان جدیــد بارســلونا بــود کــه نشــان داد میخواهــد بــه حکمرانــی رئــال
مادریــد (رقیــب قدیمی   بارســا) در لیــگ قهرمانــان پایــان دهــد (رئــال در ســه ســال اخیــر قهرمــان
ایــن بازیهــا شــده اســت) .اکنــون مرحلــه یــک هشــتم نهایــی بــرای بارســلونا فــرا رســیده و مســی
تمرکــزش را بیــش از گذشــته روی ایــن رقابتهــا خواهــد گذاشــت .بارســلونا دیشــب مهمــان لیــون
فرانسه بود.
در اینفوگرافــی تمــام آمــار ســتاره بارســا در لیــگ قهرمــان آمــده اســت .عملکــرد ایــن بازیکــن در مراحــل
حذفــی اخیــر اثرگــذار بــوده اســت .آمــار نشــان میدهــد بــا گذشــت هــر مرحلــه مســی نــزول پیــدا کــرده
اســت .او در مراحــل گروهــی  ۶۶بــازی انجــام داد و  ۶۶گل بــه ثمــر رســاند و  ۱۸پــاس گل داد .مســی در
یــک هشــتم نهایــی در  ۲۶بــازی  ۲۴گل بــه ثمــر رســاند و چهــار پــاس گل داد.
در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی  ۲۰بــازی انجــام داد و توانســت  ۲۰بــار گلزنــی کــرد و ســه پــاس گل دهــد.
ایــن آمــار در نیمــه نهایــی بــه  ۱۳بــازی و چهــار گل میرســد .او در ایــن مرحلــه ســه پــاس گل داده اســت.
ســتاره آرژانتینــی در ســه فینالــی کــه تجربــه کــرده دو گل بــه ثمــر رســانده اســت .مســی بــا  ۱۰۶گل
دومیــن گلــزن برتــر ایــن رقابتهــا محســوب میشــود .کریســتیانو ورنالــدو بــا  ۱۲۱گل در صــدر قــرار دارد.

برندگان جوایز الروس اعالم شدند

الروس نــواک جوکوویــچ و ســیمون بایلــز
را بــه عنــوان بهتریــن ورزشــکار مــرد و زن
ســال جهــان معرفــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،مراســم الروس بامــداد
روز یکشــنبه در موناکــو برگــزار شــد
و بهترین هــای ســال در بخشهــای
مختلــف اعــام شــدند.
جایــزه بهتریــن ورزشــکار مــرد ســال
بــه نــواک جوکوویــچ رســید .تنیســور
صربســتانی توانســت در ســال ۲۰۱۸
دوبــاره بــه صــدر رنکینــگ تنیــس مــردان
بازگــردد و در شــروع ســال جدیــد میــادی فاتــح تنیــس اپــن اســترالیا شــود.
ســیمون بایلــز بهتریــن بانــوی ورزشــکار ســال معرفــی شــد .ژیمناســت آمریکایــی ماننــد المپیــک ریــو
در مســابقات جهانــی ژیمناســتیک در دوحــه درخشــید و چهارمــدال طــا ،یــک نقــره و یــک برنــز در
بخشهــای مختلــف گرفــت.
بهتریــن تیــم ســال فرانســه دیدیــه دشــان اعــام شــد .خروسهــا توانســتند بــا پیــروزی برابــر کرواســی در
فینــال جــام جهانــی روســیه بــرای دومیــن بــار قهرمــان جهــان شــوند.
نائومی   اوســاکا جایــزه شــگفتی ســال را از آن خــود کــرد .او در فینــال تنیــس اپــن آمریــکا توانســت ســرنا
ویلیامــز را شکســت دهــد و بــرای نخســتین بــار فاتــح گرنــد اســلم شــود .او در ســال جدیــد بــاز هــم
درخشــید ،تنیــس اپــن اســترالیا را بــه خــود اختصــاص داد و بانــوی شــماره یــک جهــان شــد.
از آرســن ونگــر نیــز تقدیــر شــد .مربــی فرانســوی پــس از  ۲۲ســال حضــور در آرســنال بــا ایــن تیــم در
پایــان فصــل گذشــته خداحافظــی کــرد .او جایــزه دوران خــاص ورزشــی را دریافــت کــرد.

بهتــر اســت و هــر ســه بازیکنــان اگــر آمــاده باشــند
میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد.
شــفر خاطرنشــان کــرد :آقــای مجیــدی عضــوی از
کادرفنــی ماســت .هماننــد میگوئــل و فیلیــپ .ایــن
یــک تجربــه جدیــد بــرای او اســت .مــا در کادرفنــی
نفــر یــک یــا دو نداریــم و در     بــاره مســائل مهــم
تیــم بــا هــم صحبــت میکنیــم .چــون او فارســی
صحبــت میکنــد ،مطالــب را بــه خوبــی میتوانــد
بــه بازیکنــان منتقــل کنــد .او مهاجــم خوبــی بــوده
و بــرای مــن در امــارات بازیکــن خوبــی بــوده اســت
و میتوانــد الگــوی مهاجمــان مــا باشــد .او ذهنیــت
بازیکنــان ایرانــی را از مــا بهتــر میدانــد و یــک
روحیــه و انگیــزه خــوب هســتند بــرای مــا.
او در     بــاره شــرایط پاتوســی بــرای حضــور در ترکیــب
اســتقالل توضیــح داد :شــاید بــازی کنــد .بایــد
ببنینــم در آخریــن تمریــن چــه اتفاقــی میافتــد .او
خیلــی مثبــت و بــا روحیــه اســت .او در بــازی بــا
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تراکتورســازی وقتــی ورزشــگاه را دیــد ،میگفــت
کــه چــرا مــن بــازی نمیکنــم ،چــرا مــن بــازی
نمیکنــم .او خیلــی مشــتاق اســت .شــاید بــرای ۹۰
دقیقــه آمــاده نباشــد ولــی وضعیــت او در آخریــن
تمریــن مشــخص میشــود.
ســرمربی اســتقالل در     بــاره جلســهای کــه بــا
امیرحســین فتحــی داشــت ،اظهــار کــرد :چنــد روز
قبــل در تمریــن گفتــم کــه بایــد جلســهای بــا
مدیرعامــل باشــگاه داشــته باشــم .دوشــنبه شــب
یــک جلســه خــوب داشــتیم و در     بــاره تمــام مســائل
صحبــت کردیــم .مــن نکتــه را قبــا گفتــم کــه
میخواهیــم اســتقالل جدیــد بســازیم و تمــام
مشــکالت و مســائل را بــه او گفتــم .مــن بــه او
گفتــم کــه بــا توجــه بــه تجربــهای کــه دارم
میخواهــم کمــک کنــم .بــرای مــن و مدیرعامــل
باشــگاه ،اســتقالل در جایــگاه اول اســت و مطمئــن
باشــد هیــچ کــس نمیتوانــد بــرای ایــن خانــواده
مشــکلی درســت کنــد.
شــفر در     بــاره مشــکالتی کــه ایــن تیــم در بحــث
امکانــات دارد ،بیــان کــرد :مــا یــک فهرســت از
مســائلی کــه داریــم را بــه مدیرعامــل دادم .شــما
بــا خیلــی از مشــکالت مــا آشــنا هســتید و او هــم
میدانــد ولــی مهــم این اســت کــه بــا هــم در ارتباط
باشــیم و قــدم بــه قــدم مشــکالت را حــل کنیــم.
اســتقالل هــواداران زیــادی دارد .مــا  ۲۰۰هــوادار
هــم در بــازی مقابــل تراکتورســازی داشــتیم کــه
ســنگ هــم خــوردم .بــرای حــل مشــکالت بایــد
کار کنیــم و کار کنیــم .میدانــم خیلیهــا هســتند
کــه اســتقالل را دوســت دارنــد و میتواننــد بــه مــا
کمــک کننــد.
در ابتــدا ایــن نشســت محمــد زرنــدی ،مدیــر
رســانهیی باشــگاه اســتقالل در     بــاره برنامــه
 ۹۰راجــع بــه قــرارداد پاتوســی و صحبتهــای
مهــدی تارتــار در     بــاره ایــن موضــوع گفــت :بــا
توجــه بــه اطالعیــه فدراســیون فوتبــال ،مشــخص
شــد کــه صحبتهــای مطــرح شــده در برنامــه ۹۰
کامــل یــا صحیــح بــوده و فدراســیون فوتبــال رســما
اعــام کــرده کــه رونــد گرفتــن  ITCپاتوســی
قانونــا انجــام شــده و صحبتهــای دیــروز تارتــار
فرافکنــی بــوده اســت .بایــد بــه تصمیــم باالتریــن
مقــام تصمیمگیرنــده در فوتبــال احتــرام بگزاریــم و
مســیر بــازی را بــه حاشــیه نبریــم .در کنفرانسهــای
قبــل و بعــد از بــازی بایــد در محــدوده بــازی باشــد
و ارتباطــی بــه ایــن بــازی نــدارد.

مصــاف دو نماینــده ایــران و قطــر در مرحلــه پلــی آف لیــگ قهرمانــان آســیا بــا برتــری ســه بــر دو
ذوب آهــن بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،ذوب آهــن ایــران از ســاعت  ۱۸:۳۰در قطــر مقابــل الغرافــه قــرار گرفــت .ایــن
دیــدار از مرحلــه پایانــی پلــی آف لیــگ قهرمانــان آســیا برگــزار شــد کــه یــاران منصوریــان بــازی
دو بــر صفــر باختــه در نیمــه نخســت را بــا حســاب  ۳بــر  ۲در نیمــه دوم پیــروز شــدند و بازگشــت
خاطره انگیزی به این مسابقات داشتند.
یــاران منصوریــان بــا
ایــن بــرد شــیرین،
راهــی مرحلــه گروهــی
لیــگ قهرمانــان آســیا
شــدند.
در ایــن نیمــه تیــم
الغرافــه بــازی بهتــری
را نســبت بــه ذوب آهــن
ارائــه داد و ابتــدا احمــد
عــاء الدیــن ،مهاجــم
ملیپــوش قطــری در
دقیقــه  ،۲۲توانســت بــا
ضربــهای زیبــا از پشــت
محوطــه جریمــه ،دروازه رشــید مظاهــری را بــاز کنــد.
در ادامــه و روی کار تیمــی بازیکنــان الغرافــه ،تــوپ مقابــل محوطــه جریمــه بــه مهــدی طارمــی
رســید و بــا ضربــه فنــی و دقیــق ایــن بازیکــن در دقیقــه  ،۳۶دروازه ذوب آهــن بــرای بــار دوم بــاز
شــد .او بعــد از گل ،از هــر گونــه خوشــحالی خــودداری کــرد.
بــا شــروع نیمــه دوم ،نخســتین حملــه ذوب آهــن تبدیــل بــه گل شــد .ضربــه قیچــی برگــردان هــادی
محمــدی از داخــل محوطــه جریمــه در مقابــل محوطــه شــش قــدم روی ســر کریســتین اوســاگونا
فــرود آمــد و او بــه راحتــی دروازه الغرافــه را گشــود و اختــاف را بــه حداقــل رســاند.
ذوب آهــن بــا اداره بــازی ،جلــوی حمــات الغرافــه را گرفــت و مجــددا صاحــب تــوپ و میــدان شــد.
پــاس حدادیفــر در ســمت راســت بــه محمدرضــا حســینی رســید و ارســال خــوب ایــن بازیکــن از
جنــاح چــپ الغرافــه در داخــل محوطــه شــش قــدم بــا ضربــه ســر ارســان مطهــری در دقیقــه ۶۲
تبدیــل بــه گل دوم ذوب آهــن شــد و بــازی دو بــر دو مســاوی شــد.
الغرافــه بعــد از مســاوی شــدن بــازی ،فشــار حمــات خــود را زیــاد کــرد کــه دروازهبــان و خــط
دفاعــی ذوب آهــن بــا قــدرت و انســجام بــاال مقابــل حریــف قطــری ایســتادگی کردنــد.
در دقیقــه  ۷۷ایــن دیــدار ،ذوب آهــن بــا اســتفاده از یــک ضــد حملــه ســریع ،توســط ابراهی ـمزاده
صاحــب موقعیــت خطرناکــی شــد کــه مطهــری و اوســاگونا نتوانســتند از چنــد قدمــی دروازه الغرافــه را
بــاز کننــد .در ادامــه ،روی ارســال کرنــر و ضربــه ســر اوســاگونا ،محمــد نــژاد مهــدی بــا ضربــه فنــی و
دقیــق گل ســوم تیمــش را در دقیقــه  ۷۸بــه ثمــر رســاند و ذوب آهــن بــا حســاب  ۳بــر  ۲پیــش افتــاد.
ایــن دیــدار در نهایــت بــا پیــروزی نماینــده اصفهانــی ایــران بــه پایــان رســید تــا ذوب آهــن بــه
عنــوان ســومین نماینــده ایــران در کنــار اســتقالل و پرســپولیس در دور گروهــی لیــگ قهرمانــان
آســیا حضــور داشــته باشــد.
ذوب آهــن در مرحلــه گروهــی بــا تیمهــای الوصــل امــارات ،الــزورا عــراق و النصــر عربســتان بــه
میــدان خواهــد رفــت.
به گزارش ایسنا ،سایر نتایج مرحله پلی آف به شرح زیر است:
النصر عربستان - ۴متالوژیا ازبکستان ۰
النصر امارات  -۱پاختاکور ازبکستان ۲

فدراسیون فوتبال:

منتظر پاسخ فیفا هستیم

مشکلی دیگر برای فوتبال ایران

میزبانی فلسطین اشغالی و
دغدغه المپیکی بانوان!

میزبان دختران ایران ،تغییر میکند
فدراســیون فوتبــال بــا اشــاره بــه موضــوع میزبانــی
فلســطین در دور دوم رقابتهــای فوتبــال بانــوان
انتخابــی المپیــک  2020تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه
بــه شــرایط پیــش آمــده و مکاتباتــی کــه در ایــن
زمینــه از ســوی فدراســیون فوتبــال صــورت گرفتــه،
منتظــر پاســخ کمیتــه مســابقات فیفــا هســتیم.
مهدیــه میرمحمدخانــی ،مدیــر بینالملــل کمیتــه

بانــوان در خصــوص حضــور تیــم ملــی فوتبــال
بانــوان فدراســیون فوتبــال در دور دوم رقابتهــای
فوتبــال المپیــک در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهارکرد:
روز  ۲۰بهمــن مــاه نامـهای از کنفدراســیون فوتبــال
آســیا مبنــی بــر میزبانــی  ۳کشــور ویتنــام،

ازبکســتان و فلســطین دریافــت کردیــم کــه میزبــان
دور دوم بازیهــای المپیــک هســتند ۵ .دقیقــه بعــد
بــا ارســال نام ـهای بــه  AFCاعــام کردیــم کــه
اتبــاع ایرانــی نمیتواننــد بــا پاســپورت ایرانــی وارد
خــاک فلســطین شــوند .بــر همیــن اســاس قرعــه ما
بــه گونـهای باشــد کــه بــا تیــم فلســطین همگــروه
نباشــیم .کنفدراســیون فوتبــال آســیا ضمــن تشــکر

از فدراســیون ایــران ،اعــام کــرد کــه حتم ـ ًا ایــن
موضــوع را در نظــر خواهــد گرفــت امــا بــه دلیــل
اینکــه ایــن بازیهــا زیــر نظــر فیفــا برگــزار
میشــود ،بایــد فدراســیون جهانــی فوتبــال از ایــن
موضــوع اطــاع کامــل داشــته باشــد.

وی در ادامــه گفــت :علیرغــم نامــه نگاری هــا و
تمــام صحبتهایــی کــه بــا  AFCانجــام دادیــم
روز  ۲۴بهمــن مــاه متوجــه شــدیم کــه در گــروه
فلســطین قــرار گرفتهایــم .بالفاصلــه بــا ارســال
نامــهای بــه خانــم فاطمــا ســامورا دبیــرکل فیفــا
اعــام کردیــم کــه تیــم ایــران چــه شــرایطی
داشــته و تمــام مکاتبــات و صفحــه آخــر پاســپورت
ایــران را نیــز ارســال کردیــم تــا هــر چــه زودتــر
ایــن مشــکل مرتفــع شــود ،حتــی در ایــن نامــه
تمــام برنامههــای اردویــی و تدارکاتــی کــه تیــم
ملــی فوتبــال بانــوان بزرگســاالن بــرای حضــور
در دور دوم رقابتهــای المپیــک اجــرا میکنــد را
توضیــح دادیــم.
مســئول روابــط بیــن الملــل بانــوان در ادامــه گفــت:
روز  ۲۵بهمــن مــاه از ســوی فیفــا بــه مــا نام ـهای
ارســال و از توضیحاتــی کــه ارائــه کردیــم ،تشــکر
کردنــد و اعــام کردنــد کــه بــه اســتحضار دبیــرکل
فیفــا میرســانیم تــا تصمیمــات نهایــی در ایــن
خصــوص گرفتــه شــود .در واقــع مــا منتظــر پاســخ
کمیتــه مســابقات فیفــا بایــد باشــیم تــا بدانیــم
وضعیــت تیــم ملــی فوتبــال بانوان بــه چــه گونه ای
خواهد شد.
وی در پایــان گفــت :پیــش از ایــن نیــز در مســابقات
زیــر  ۱۹ســال بانــوان فوتبــال آســیا در ســال ۲۰۱۴
ایــران در گــروه  Bدر گــروه فلســطین قــرار گرفــت
کــه پــس از پیگیری هــای فدراســیون فوتبــال،
میزبــان تیــم ایــران تغییــر کــرد و مــا در ســریالنکا
بــه رقابــت بــا حریفــان خــود پرداختیــم.در حــال
حاضــر هــم اطمینــان دارم ایــن موضــوع رفــع
می   شــود.

مورینیو:

ونگر قطعا یکی از بهترین مربیان جهان است
ســرمربی پرتغالــی ســابق یونایتــد کــه بارهــا بــا
آرســن ونگــر درگیــری داشــت ،ایــن مربــی را یکــی
از بهتریــن مربیــان جهــان توصیــف کــرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از دیلــی میــل ،در
مراســم الروس کــه دوشــنبه شــب برگــزار شــد،
از آرســن ونگــر ســرمربی فرانســوی نیــز تجلیــل
ویــژهای بــه عمــل آمــد و از ایــن مربــی تقدیــر
شــد.
در حالــی کــه ژوزه مورینیــو یکــی از افــرادی بــود
کــه بارهــا بــا مورینیــو درگیریهــای لفظــی و حتــی
فیزیکــی داشــت و ایــن مربــی را بــه متخصــص
ناکامی   توصیــف کــرده بــود ،در مراســم مورینیــو در

مصاحبــه ویدئویــی بــه تمجیــد از ونگــر پرداخــت و
گفــت :همیشــه تنشهــا و اتفاقاتــی بیــن مــا بــوده
ولــی مــن از طــرف خــودم صحبــت میکنــم کــه
رقابــت کــردن را دوســت دارم .البتــه همیشــه احترام
نیــز بیــن مــا وجــود داشــته اســت .ونگــر در آرســنال
تاریــخ ســازی کــرد و لقــب شکســت ناپذیــر را برای
خــود ســاخت .او فلســفه فوتبالــی خیلــی خوبــی دارد
و قطعــا یکــی از بهتریــن مربیــان جهــان اســت.
ونگــر ســالها در آرســنال فلســفه فوتبــال خــود
را اجرایــی کــرد.
آرســن ونگــر در تیــم آرســنال موفــق شــده ســه
قهرمانــی در لیــگ برتــر ایجــاد کــرده اســت و ۷

بــار نیــز عنــوان قهرمانــی را به دســت آورد .او از
تیــم آرســنال کنــار رفــت و مورینیــو نیــز در مــاه
دســامبر از ســمت خــود بــه عنــوان ســرمربی
یونایتــد برکنــار شــد.

تیـم ملـی فوتبـال بانـوان ایـران بـرای شـرکت در
مرحلـه دوم انتخابـی المپیـک  ۲۰۲۰در آسـیا ،برای
انجام سـه بـازی بایـد به فلسـطین اشـغالی میزبان
ایـن دوره از رقابتهـا سـفر کنـد .سـفری کـه طبق
مقـررات داخلـی کشـور ممنوع اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیـم ملـی فوتبـال بانـوان در
مرحلـه دوم انتخابـی المپیـک  ۲۰۲۰در قـاره آسـیا،
بـا تیمهای چیـن تایپه ،فیلیپین و فلسـطین اشـغالی
هم گروه شـده اسـت .طبـق مقـررات  ،AFCیکی از
تیمهـای هر گـروه میتوانـد میزبانی یـک دوره را در
اختیـار بگیرد که فلسـطین اشـغالی از قبـل برای این
مسـابقات میزبان شـده اسـت.
فلسـطین در بخشهـای اشـغالی میزبـان ایـن
مسـابقات اسـت .پیش از این فلسـطین اشـغالی در
مرحله نخسـت انتخابی المپیک در آسـیا هـم میزبان
بـود کـه بازیهـای گـروه مربـوط بـه فلسـطین در
شـهرک الـرام در اسـتان قـدس از نواحی فلسـطین
اشـغالی برگزار شـد.
بـا ایـن حسـاب و در حالـی کـه حـدود  ۵۰روز تـا
شـروع مسـابقات باقـی مانـده ،محـل برگـزاری
مسـابقات در سـایت  AFCبصـورت رسـمی   درج
نشـده ،ولـی انتظار مـیرود ایـن کشـور همچنان در
ورزشـگاه فیصـل الحسـینی الـرام میزبان باشـد که
در ایـن صـورت بحـران جـدی بـرای ورزش ایـران
ایجـاد خواهد شـد.
طبـق قوانیـن داخلـی ایـران ،هیـچ ایرانی حق سـفر
بـه سـرزمینهای اشـغالی را ندارد.
قرعـه مرحلـه دوم رقابتهـای فوتبـال بانـوان در
انتخابـی المپیـک ۲۰۲۰
در صورت میزبانی فلسـطین اشـغالی در شـهر الرام،
تیـم ملـی ایـران در صورت حضـور در ایـن رقابتها
بایـد بـه الـرام سـفر کنـد امـا در طـول  ۴۰سـال
گذشـته پس از انقالب اسلامی ،هیچ فـرد یا گروهی
از ایران به فلسـطین اشـغالی سـفر نکـرده و به نظر
میرسـد کـه تیـم ملـی بانـوان ایـران نیـز راهی جز
انصـراف از رقابتهـا و وداع با المپیـک  ۲۰۲۰ندارد.
ایـن مسـابقات از  ۲۰فروردیـن تـا  ۲۸فروردین ۹۸
برگزار خواهد شـد.
تنهـا راه چـاره ایـران هماهنگـی بـا کنفدراسـیون
فوتبـال آسـیا و گرفتن میزبانی از فلسـطین اشـغالی
یـا انتقـال شـهر و کشـور میزبـان بـه کشـور ثالـث
با شد .
بایـد دیـد مسـؤوالن فدراسـیون فوتبـال ،وزارت
ورزش و جوانـان و مسـؤوالن تیـم ملـی بانـوان
چـه واکنشـی بـه ایـن اتفـاق خواهنـد داشـت و چه
سرنوشـتی در انتظـار تیـم ملـی ایـران خواهـد بود؟

