ورزش

دوشنبه  6اسفند  19 1397جمادی الثانی 1440

واکنش تاج به احتمال سرمربیگری
برانکو در تیم ملی فوتبال

رئیس فدراسـیون فوتبال در خصوص انتخاب سـرمربی
تیـم ملـی گفـت :باید تلاش کنیـم سـرمربی توانمندی
بـرای تیـم ملی انتخـاب کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،مهـدی تـاج در حاشـیه مجمـع
انتخاباتـی هیـأت فوتبـال اسـتان البـرز کـه در اداره کل
ورزش و جوانـان ایـن اسـتان برگـزار شـد در خصوص
آخریـن وضعیـت انتخـاب سـرمربی تیـم ملـی گفـت:
بایـد تلاش کنیـم سـرمربی توانمنـدی برای تیـم ملی
انتخـاب کنیم.
تـاج در مـورد طـرح نـام برانکـو ایوانکوویچ بـه عنوان
سـرمربی تیـم ملـی ایـران خاطرنشـان کـرد :برانکو در
حـال حاضـر سـرمربی پرسـپولیس اسـت ،تـا انتخاب
نهایـی نـام هیچ گزینـهای اعالم نمیشـود ،فدراسـیون
هـم تاکنـون هیچ نامـی    را بـرای هدایت تیم ملـی اعالم
نکرده اسـت.
وی در مـورد ایـن کـه گزینـه تیم ملـی داخلی اسـت یا
خارجـی؟ عنوان کـرد :هر وقـت گزینه نهایی مشـخص
شـد بـه اطالع مـردم خواهد رسـید.
تـاج در پایـان بـه رقابـت باشـگاههای ایرانی در آسـیا
اشـاره و تصریح کرد :پرسـپولیس ،اسـتقالل و ذوبآهن
مسـابقات سـختی پیـش رو دارنـد چـون مشـکالت
قبلـی بـرای آنهـا پابرجاسـت و تیمهـای رقیـب هـم با
بازیکنـان توانمنـد از سراسـر دنیـا در ایـن مسـابقات
حاضـر شـدهاند.

صعود ایران به جامجهانی
بسکتبال با شکست استرالیا

تیـم ملی بسـکتبال ایـران بـا پیـروزی مقابل اسـترالیا
در بـازی دوم پنجـره ششـم انتخابـی جامجهانـی ،بـه
عنـوان تیـم سـوم راهـی چین شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیم ملـی بسـکتبال ایران با کسـب
پیـروزی در دومیـن بـازی خـود از سـری مسـابقات
پنجـره ششـم انتخابـی جامجهانـی  ۲۰۱۹چیـن مقابل
تیـم اسـترالیا ،بـه عنـوان تیـم سـوم از گـروه  Fراهی
جامجهانـی شـد.
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پیروزی پر گل شاگردان شفر مقابل منصوریان و ذوب آهن

معاون توسعه امور ورزش :

استقالل باالتر از تراکتورسازی
اســتقالل توانســت بــا ســه گل ذوب آهــن را
شکســت دهــد و بــا تفاضــل گل بهتــر نســبت بــه
تراکتورســازی بــه رده چهــارم جــدول صعــود کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در دیــدار معوقــه از هفتــه
هفدهــم لیــگ برتــر ،اســتقالل از ســاعت ۱۸:۳۰
در ورزشــگاه آزادی میزبــان ذوب آهــن بــود کــه
ایــن دیــدار بــا نتیجــه پــر گل  ۳بــر صفــر بــه ســود
اســتقالل خاتمــه یافــت.

محکــم و تــک ضــرب ایــن بازیکــن بــا اختــاف
انــدک از بــاالی دیــرک عمــودی بیــرون رفــت.
آبیهــای پایتخــت در ادامــه حمــات خــود
چندیــن بــار از طریــق نفوذهــای غفــوری بــه دروازه
ذوب آهــن نزدیــک شــدند ولــی در زدن ضربــات
نهایــی کــم دقــت بودنــد.
ذوبآهــن در نخســتین موقعیــت جــدی خــود ،در
دقیقــه  ۳۱بــا شــوت ســید محمدرضــا حســینی

فرشــید اســماعیلی (دقیقــه  ،)۷آیانــدا پاتوســی
(دقیقــه  )۴۰و محمــد دانشــگر (دقیقــه  )۵۱بــرای
اســتقالل گل زدنــد.
ایــن بــرد اســتقالل را بــا  ۳۴امتیــاز و تفاضــل گل
بهتــر نســبت بــه تراکتورســازی در رده چهــارم
جــدول قــرار داد و در عــوض ذوب آهــن کمــاکان بــا
 ۱۴امتیــاز در رده چهاردهــم باقــی مانــد تــا همچنــان
خطــر ســقوط بــه لیــگ پایینتــر را احســاس کنــد.
نیمه اول
در حالــی کــه بــازی دو تیــم پایاپــای دنبــال
میشــد ،اســتقالل خیلــی زود و در دقیقــه هفتــم بــه
گل نخســت دســت یافــت .شــوت آیانــدا پاتوســی از
پشــت محوطــه جریمــه بــا دفــع ناقــص مظاهــری
مقابــل فرشــید اســماعیلی قــرار گرفــت و او بــه
راحتــی گل نخســت تیمــش را بــه ثمــر رســاند.
بعــد از گل نخســت اســتقالل ،ذوب آهــن کمــاکان
تــوان حملــه روی دروازه اســتقالل را نداشــت و
یــاران شــفر بــه فکــر زدن گلهــای بعــدی بودنــد.
وریــا غفــوری در دقیقــه  ،۱۸فرصــت بســیار خوبــی
بــرای آیانــدا پاتوســی خلــق کــرد کــه ضربــه

دیــرک دروازه اســتقالل را از روی ضربــه ایســتگاهی
بــه لــرزه درآورد.
در دقیقــه  ۴۰بــازی ،کار ترکیبــی اســتقاللیها بــا
ضربــه پاتوســی بــه گل دوم ایــن تیــم تبدیــل شــد.
پــاس خــوب اهللیــار صیادمنــش از کنــار زمیــن ،در
داخــل محوطــه جریمــه بــه غفــوری رســید و او بــا
یــک پــاس رو بــه عقــب ،دروازهبــان و مدافعــان
ذوب آهــن را جــا گذاشــت و پاتوســی در مقابــل
محوطــه شــش قــدم گل دوم را وارد دروازه کــرد.
نیمه دوم
اســتقالل در نیمــه دوم هــم تیــم برتــر میــدان
بــود .پــاس بســیار خــوب و تماشــایی صیادمنــش
پشــت ســر مدافعــان ذوب آهــن بــه باقــری رســید
امــا شــوت ایــن بازیکــن بــا برخــورد بــه پــای
مظاهــری بــه کرنــر رفــت .در دقیقــه  ،۵۱ارســال
پاتوســی از روی نقطــه کرنــر بــا ضربــه ســر دانشــگر
به گل سوم این تیم تبدیل شد.
در دقیقــه  ،۶۴اســتقالل فرصــت خــوب دیگــری
را مقابــل دروازه مظاهــری خلــق کــرد کــه فرشــید
اســماعیلی بــا بیدقتــی تــوپ را بــه بیــرون زد.

کریمی:

مسووالن با حقوقهای نجومی    طلبکار هم هستند

دارنــده دو مــدال برنــز کشــتی آزاد جهــان بــا بیــان
اینکــه کشــتیگیران اکثــرا از قشــر ضعیــف جامعــه
هســتند ،گفــت :برخــی مســئوالن حقوقهــای
نجومی    میگیرنــد و فرزاندانشــان هــم در
آمریــکا و دیگــر کشــورها زندگــی الکچــری دارنــد،
آنوقــت طــوری صحبــت میکننــد کــه انــگار از
مــردم طلبــکار هســتند.
علیرضــا کریمــی    در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
بیــان ایــن کــه کشــتی همــواره مــورد بیتوجهــی
مســئوالن بــوده اســت ،اظهــار کــرد :نــود درصــد کشــتی گیــران از قشــر ضعیــف جامعــه هســتند و مثــل
بیشــتر مــردم مشــکالت اقتصــادی و گرانــی شــدید را لمــس میکننــد و زیــر بــار فشــار هســتند .پــدر
مــن  ۲۵ســال کارگــری کــرده و االن زیــر  ۳میلیــون تومــان در مــاه حقــوق بازنشســتگی میگیــرد .خــدا
را شــکر میکنــم همیشــه بــا آبــرو زندگــی کردهایــم و مشــکلی نداشــتیم .امــا آیــا آن مســئولی کــه مــا
را بــه تحمــل ســختی راهنمایــی میکنــد ،میتوانــد بــا ایــن حقــوق زندگــی کنــد؟
وی افــزود :هــر وقــت از حــق کشــتی و رســیدگی و توجــه مســئوالن حــرف زدیــم ،گفتنــد مشــکالت
داریــم االن هــم میگوینــد ورزشــکاران شــرایط ســخت را تحمــل کننــد و حرفــی نزننــد .صــدای مــا
هــم کــه بــه جایــی نمیرســد و فقــط بایــد تحمــل کنیــم.
کریمی    بــا تاکیــد بــر اینکــه  ۷۰درصــد مــردم از قشــر ضعیــف جامعــه هســتند و زیــر فشــار شــدید
قــرار دارنــد ،گفــت :مســئوالن بــا حقوقهــای نجومــی    در ایــن شــرایط دیگــر طلبــکار نباشــند و
فکــری بــه حــال مــردم کننــد .مــا ورزشــکاریم و کشــتی گیــران همیشــه از دل جامعــه و پاییــن شــهر
بیــرون آمدهانــد .اینکــه حقمــان را بخواهیــم و بگوینــد چطــور جــرأت داریــد ایــن حــرف درســت
نیست.

موافقت  AFCبا درخواست ذوب آهن

کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا درخواســت باشــگاه ذوب آهــن
بــرای برگــزاری دیــدار بــا نماینــده عربســتان در کربــا موافقــت
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از دوت امــارات ،ذوب آهــن اصفهــان
بــا پیــروزی کــه برابــر الغرافــه بــه دســت آورد بــه مرحلــه گروهــی
لیــگ قهرمانــان آســیا راه پیــدا کــرد .ذوب آهــن بــا النصــر
عربســتان همگــروه شــده اســت .نماینــده ایــران کربــا را بــرای
میزبانــی برابــر النصــر عربســتان پیشــنهاد داده کــه ایــن درخواســت
بــا موافقــت کنفدراســیون فوتبــال آســیا همــراه شــده اســت.
ســایت دوت امــارات در ایــن بــاره نوشــت کــه دیــدار برگشــت ذوب آهــن و النصــر بــه میزبانــی کربــا
در  ۱۶مــاه مبــارک رمضــان ( ۳۱اردیبهشــت  )۹۸برگــزار خواهــد شــد.
دیدار رفت دو تیم هم  ۲۰اسفند  ۹۷در امارات و ورزشگاه آل مکتوم دبی برگزار میشود.
ذوب آهــن بــا تیمهــای الوصــل امــارات ،الــزورا عــراق و النصــر عربســتان همگــروه اســت و دیــدار
نخســت ایــن تیــم برابــر الــزوراء اســت.

ورزش بدنسازی و پرورش اندام می    تواند گامهای موثری
در بعد تربیتی و قهرمان پروری بردارد

دقایقــی بعــد ،اســتقالل در دقیقــه  ۷۰صاحــب
موقعیــت بســیار خطرناکــی شــد کــه شــوت محســن
کریمــی در موقعیــت تــک بــه تــک بــه بیــرون رفــت
امــا داور قبــل از ایــن موقعیــت ،حرکــت منشــا را
خطــای هنــد تشــخیص داد .در دقیقــه  ۸۸اســتقالل
بــا خطــای مدافــع ذوب آهــن روی کریمــی صاحــب
ضربــه پنالتــی شــد .محســنی کریمــی پشــت ضربــه
پنالتــی قــرار گرفــت و تــوپ را بــه گل تبدیــل
کــرد امــا فغانــی رای بــه تکــرار ضربــه داد کــه در
مرتبــه دوم مظاهــری توانســت شــوت کریمــی را در
دو مرحله کنترل کند.
در نهایــت اســتقالل بــا حســاب ســه بــر صفــر
پیــروز ایــن دیــدار شــد.
ترکیــب اســتقالل :مهــدی رحمتــی ،امیــد نورافکــن،
محمــد دانشــگر ،پژمــان منتظــری ،وریــا غفــوری،
روزبــه چشــمی (کارت زرد) ،فرشــید باقــری ،گادویــن
منشــأ (داریــوش شــجاعیان  ،)۷۴آیانــدا پاتوســی
(مرتضــی تبریــزی  ،)۸۱فرشــید اســماعیلی (محســن
کریمــی  )۷۰و اللهیــار صیادمنــش.
ترکیــب ذوب آهــن :رشــید مظاهــری ،محمــد
نــژاد مهــدی ،هــادی محمــدی (کارت زرد) ،حمیــد
بوحمــدان ،محمدرضــا حســینی (حبیــبزاده ،)۶۵
قاســم حــدادی فــر ،اوســاگونا (کارت زرد ،)۷۳
مســعود ابراهیــم زاده (حمیــد ملکــی  ،)۵۸میــاد
فخرالدینــی ،ارســان مطهــری (ملکــی  )۷۵و
ماریــن ســیلوا.
ـایپا
ـر سـ
ـف برابـ
ـا توقـ
ـازی بـ
تراکتورسـ
فرصــت نزدیــک شــدن بــه صــدر را
از دست داد
شــاگردان لیکنــز بــا تســاوی بــدون گل مقابــل
ســایپا ،فرصــت نزدیــک شــدن بــه ســه تیــم
نخســت لیــگ هجدهــم را از دســت دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دو تیــم فوتبــال ســایپا و
تراکتورســازی از ســاعت  ۱۶در ورزشــگاه شــهدای
شــهر قــدس برابــر هــم قــرار گرفتنــد کــه تــاش
دو تیــم در طــول  ۹۰دقیقــه نتیجهبخــش نبــود و
شــاگردان دایــی و لیکنــز بــه تســاوی بــدون گل
رضایــت دادنــد.
تراکتورســازی بــا ایــن تســاوی  ۳۴امتیــازی شــد و
در رده چهــارم باقــی مانــد .نارنجیپوشــان هــم بــا
 ۱۹امتیــاز بــه صــورت موقــت بــه رده دهــم صعــود
کردنــد.
همچنیــن در ایــن دیــدار اشــکان دژاگــه ،بازیکــن
تراکتورســازی بــا دریافــت کارت زرد برابــر ســایپا،
دیــدار حســاس هفتــه بعــد تیمــش مقابــل ســپاهان
را از دســت داد.

معـاون توسـعه امـور ورزش اسـتان گفـت  :ورزش
پـر طرفـدار و مفرح بدنسـازی و پرورش انـدام به لحاظ
سـاختاری می    توانـد گامهـای موثری در بعـد تربیتی و
قهرمان پـروری بردارد.
به گزارش روابط عمومی    و پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،محسـن سـاالری
کـه یکشـنبه  5اسـفندماه در مجمـع انتخاباتـی هیـات
بدنسـازی و پـرورش انـدام سـخن می    گفـت بـا بیـان
اینکـه فارس جزو اسـتان های  1000باشـگاهی اسـت
افـزود  :ایـن رشـته ورزشـی مخاطبـان زیـادی دارد و
جوانـان اسـتقبال بیشـتری از ایـن ورزش دارند و همین موضوع و گسـتردگی کار موجب گردیـده بیش از 50
درصـد ایـن باشـگاهها در زمینـه بدنسـازی و پـرورش انـدام فعالیـت کنند.
وی بـا بیـان اینکـه این هیات سـهم بسـزایی در ورزشـکاران بیمه شـده دارد گفـت  :این هیات از نـگاه اداره
کل جایـگاه ویـژه ای داشـته زیـرا بیشـترین افـرادی کـه کـه گرایش و عالقـه وافری بـه ایـن ورزش دارند
گـروه سـنی نوجوانـان و جوانـان اسـت کـه تغییـر در انـدام خـود را می    پسـندند و بـه وضـوح می    خواهند در
جامعـه دیده شـوند.
معـاون توسـعه ورزش اسـتان ادامـه داد و گفـت  :یـک مدیریـت خـوب در ایـن رشـته پرطرفـدار می    تواند با
اسـتفاده از یـک ابـزار دقیـق در حوزه تربیتـی و فرهنگ قهرمانی گام موثری برداشـته و ایـن جوانان را عالوه
بـر تشـویق به ورزش به سـمت قهرمـان پروری سـوق دهد .
سـاالری همچنیـن خطـاب بـه رئیس هیـات گفت  :انتظـارات مـا از هیات بدنسـازی و پرورش انـدام نظارت
و کنتـرل باشـگاههای تحـت امـر خـود هسـتند زیـرا سـالم سـازی و ایمـن بـودن باشـگاهها از اولویت  های
اصلـی هیات می    باشـد.
معـاون توسـعه ورزش اسـتان اشـاره ای بـه بحـث آمـوزش داشـت و خاطـر نشـان کـرد  :نقـش مربیـان در
باشـگاهها بسـیار موثـر می    باشـند زیـرا بـی اطالعـی از نحـوه مصـرف مکمل هـا می    توانـد عواقـب جبـران
ناپذیـری بـرای ورزشـکاران و خانواده  هـا داشـته باشـد .

با رای اعضای مجمع

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان فارس در
مسوولیت خود ابقاء شد

بـا برگـزاری مجمـع انتخاباتـی و رای اعضـاء محمدعلـی فرهنگ
مهـر در مسـوولیت خود ابقـاء و به عنـوان رئیس هیات بدنسـازی
و پـرورش انـدام اسـتان فـارس برای مدت  4سـال انتخاب شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی    و پایگاه خبـری و اطالع رسـانی اداره
کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس  ،در مجمـع انتخاباتـی هیات
بدنسـازی و پـرورش اندام که صبح یکشـنبه  5اسـفند مـاه جاری
در محـل سـالن اجتماعـات اداره کل بـا حضور ناصر پـور علی فرد
رئیـس فدراسـیون بدنسـازی و پـرورش اندام کشـور  ،حیـدر علی
کامیـاب مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس  ،محسـن سـاالری
معـاون توسـعه امور ورزش اسـتان و نمایندگان آمـوزش و پرورش
 ،شهرسـتانها  ،باشـگاهها  ،ورزشـکاران  ،مربیـان و داوران و برخـی مدیـران سـتادی اداره کل برگـزار گردید
محمدعلـی فرهنـگ مهـر بـا کسـب اکثریـت قاطـع آراء (  19رای ) برای دومین بار سـکان هیات بدنسـازی
و پـرورش انـدام اسـتان فـارس را به دسـت گرفت .
ایـن مجمـع  3کاندیـدا به نامهای سـید رسـول حسـینی  ،محمـد علی فرهنگ مهر و یوسـف هدایتی داشـت
کـه حسـنی و هدایتـی پیـش از رای گیـری انصـراف خـود را اعالم نمـود و پـس از اعالم برنامه توسـط یک
کاندیـد حاضـر در جلسـه رای گیـری انجـام گرفت کـه در نهایت محمد علـی فرهنگ مهر مجـددا به عنوان
رئیـس هیـات بدنسـازی و پرورش اندام اسـتان فـارس برای مدت  4سـال برگزیده شـد .

اسکیباز  18ساله ایران:

بانوان تاریخساز شدند

پرسپولیسی که بیرون خانه
ترسناک نیست!

انتقادات اشتباه است

ملیپــوش اســکی بانــوان ،عملکــرد دختــران
اســکیباز در مســابقات جهانــی ســوئد را خــوب
دانســت و گفــت :تیــم بانــوان تاریــخ ســاز شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،عاطفــه احمــدی ملــی پــوش

نهایــی بازمانــد امــا بــا گذشــت دو ســال موفــق شــد
 ۱۴پلــه رتبــه خــود را بهتــر کنــد .ایــن اســکی بــاز
در مــورد عملکــرد تیــم ایــران در مســابقه جهانــی
ســوئد بــه ایســنا گفــت :بــا وجــود وضعیــت ســختی

حمایت سرمربی سیدنی از قوچاننژاد با وجود
ناکامی    در گلزنی

استیو کوریکا از مهاجم ایرانی تیمش با وجود ناکامی    در گلزنی برای سیدنی حمایت کرد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ســاکرنت ،رضــا قوچاننــژاد مهاجــم ســابق تیــم ملــی ایــران کــه در
نقــل و انتقــاالت زمســتانی راهــی تیــم ســیدنی شــده اســت نتوانســته هنــوز بــرای تیمــش گلزنــی کنــد.
در همیــن رابطــه اســتیو گوریــکا ســرمربی ســیدنی در بــاره وضعیــت مهاجــم ایرانــی خــود گفــت :مــن از
عملکــرد قوچاننــژاد در ایــن دیــدار رضایــت داشــتم و خــوب بــود .او را در نیمــه دوم بیــرون کشــیدم تــا
بازیکــن جدیدتــری بتوانــد بــا آمادگــی بیشــتر بــرای تیــم فضاســازی و ایجــاد موقعیــت کنــد.
قوچــان نــژاد در بــازی برابــر ولینگتــون چنــد موقعیــت گلزنــی را از دســت داد و نتوانســت اولیــن گلــش
را در لیــگ اســترالیا بــه ثمــر برســاند .او بــه صــورت قرضــی از تیــم آپوئــل نیکوزیــا قبــرس در تیــم
ســیدنی تــوپ میزنــد.
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جــوان اســکی ایــران در مســابقات قهرمانــی
جهــان ســوئد در مانــش اول مارپیــچ کوچــک
موفــق شــد رتبــه  ۴۶را بــه دســت بیــاورد و راهــی
مرحلــه دوم مســابقه نهایــی شــد .ایــن اســکی بــاز
 ۱۸ســاله ایــران توانســت نســبت بــه ســایر بانــوان
اعزامی    ایــران عملکــرد بهتــری را ارائــه دهــد .او
کــه در ســال  ۲۰۱۷اولیــن تجربــه جهانــی خــود
را داشــت و بــا رتبــه  ۶۲از رســیدن بــه مســابقه

کــه داشــتیم و بــا اینکــه نســبت بــه ســایر تیمهــا
امکانــات کمتــری داشــتیم امــا دخترانمــان بــرای
اولیــن بــار در بخــش مارپیــچ کوچــک بــه مســابقه
نهایــی رفتنــد .در مرحلــه اول مســابقه نهایــی
توانســتم رتبــه  ۵۳را بــه دســت بیــاورم .فــروغ
عباســی هــم پنجــاه و پنجــم شــد.
او در ایــن مــورد افــزود :در مرحلــه دوم مســابقه
نهایــی هــم  ۴۶شــدم و فــروغ عباســی رتبــه  ۴۸را

بــه دســت آورد .در کل دختــران ایــران در مقایســه با
دورههــای گذشــته بهتریــن عملکــرد را داشــتند .بــه
عبارتــی تیــم ملــی بانــوان ایــران تاریــخ ســاز شــد.
احمــدی در مــورد انتقاداتــی کــه بــه عملکــرد
تیمهــای ملــی در مســابقات جهانــی شــد ،بیــان
کــرد :همیشــه بــرای تیمی    کــه خــوب کار میکنــد
حواشــی و تهمتهایــی بــه وجــود میآیــد انتقــاد
از تیــم بانــوان خیلــی اشــتباه اســت .کســانی کــه
اســکی را دنبــال میکننــد ،میداننــد کــه امســال
دختــران ایــران بهتریــن عملکــرد را داشــتند و
تــا قبــل از ایــن حتــی بــه فینــال هــم نزدیــک
نمیشــدند امــا امســال توانســتیم نتایــج بهتــری
کســب کنیــم.
او بــه انتقاداتــی کــه بــه زرگــری ســرمربی تیــم
اســکی آلپایــن بانــوان شــده بــود ،واکنــش نشــان
داد و گفــت :خانــم زرگــری ســرمربی منتخــب
فدراســیون اســکی اســت .هیــچ بــدی از او ندیــدم
و تمریناتمــان از مــرداد مــاه بــه صــورت پیوســته
و زنجیــروار ادامــه داشــته اســت .تمرینــات خیلــی
خــوب و بــه روزی داشــتیم و خانــم زرگــری
ســرمربی خوبــی اســت.
احمــدی در پایــان بیــان کــرد :انتقــاد اگــر واقعــی
و درســت باشــد ،خــوب اســت .امــا ایــن انتقــادات
درســت نبــود .کســانی کــه پیشــرفت اســکی ایــران
برایشــان مهــم اســت میداننــد کــه در مســابقات
جهانــی امســال خیلــی بــا برنامــه تــر و موفــق تــر
حاضــر شــدیم .عــاوه بــر ایــن بدرقــه باشــکوهی
داشــتیم و بــرای تیــم ملــی ارزش زیــادی قائــل
شــدند .مــا هــم حداکثــر توانمــان را گذاشــتیم تــا
بهتریــن نتیجــه را بــرای ایــران رقــم بزنیــم.

رسانههای ایتالیایی مطرح کردند

پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران به مونتال
رســانههای ایتالیایــی از پیشــنهاد تیــم ملــی
فوتبــال ایــران بــه وینچنــزو مونتــا خبــر دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از توتــو اســپورت،
وینچنــزو مونتــا ،ســرمربی ایتالیایــی در تابســتان
ســال  ۲۰۱۶از تیــم ســامپدوریا جــدا شــد و در ادامــه
حضــور در تیمهــای میــان و ســویا را نیــز تجربــه
کــرده اســت.
بــه نوشــته ایــن ســایت خبــری ایتالیایــی ،ایــن
ســرمربی ایتالیایــی پیشــنهادی از فدراســیون
فوتبــال دریافــت کــرده و در حــال بررســی آن
اســت.
بــه نظــر میرســد پیشــنهاد تیــم ملــی فوتبــال

ایــران بــه مونتــا قــراردادی ســه ســاله تــا جــام
جهانــی  ۲۰۲۲قطــر اســت کــه یــک و نیــم میلیــون
یــورو بــه عــاوه پــاداش ،ارزش آن اســت.
ایــن خبــر در اکثــر رســانههای ایتالیایــی منتشــر
شــده اســت و بــه نظــر میرســد کــه ایــن پیشــنهاد
از ســوی ایــران رســم ًا بــه ایــن مربــی ارائــه شــده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی فوتبــال ایــران پــس
از پایــان قــرارداد همــکاری بــا کارلــوس کـیروش،
هماکنــون بــدون ســرمربی اســت و فدراســیون
فوتبــال بایــد تــا چنــد مــاه آینــده نســبت بــه
انتخــاب ســرمربی جدیــد اقــدام کنــد.

جــذب یــک ســرمربی خارجــی نامــدار موضوعــی
اســت کــه بارهــا از ســوی مســؤوالن فدراســیون
فوتبــال مطــرح شــده اســت.

پرسـپولیس بـا وجود یک بازی بیشـتر نسـبت به سـپاهان
صدرنشـین نتوانسـت جـای ایـن تیـم را در صـدر جـدول
بگیـرد کـه یکـی از دالیـل اصلـی آن امتیـاز از دسـت دادن
سـرخها در خـارج از خانـه اسـت و ایـن در حالی اسـت که
در سـالهای قبـل از پرسـپولیس برانکـو به عنـوان یکی از
ترسـناکترین تیمهـای خـارج از خانـه نـام برده میشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،پرسـپولیس روز شـنبه در حالـی بـا
تسـاوی بـدون گل مقابـل نفت مسجدسـلیمان متوقف شـد
کـه این تیـم در این فصل تنهـا دو بار موفق شـده در خارج
از خانـه برابـر حریفـان خـود بـه پیروزی برسـد.
دیدارهـای هفتـه نخسـت برابـر پدیـده در مشـهد و هفتـه
چهاردهـم برابر ماشـین سـازی در بنیـان دیـزل بازیهایی
بودنـد کـه شـاگردان برانکـو موفـق شـدند  ۳امتیـاز خارج
از خانـه را بـا خـود بـه تهـران سـوغات بیاورند .بـر خالف
سـالهای گذشـته ،تیـم برانکـو در لیـگ هجدهـم در خارج
از خانـه اقتـدار کافـی را نـدارد و سـایر مدعیـان قهرمانـی
میتواننـد روی امتیـاز از دسـت دادن ایـن تیـم در خارج از
تهـران حسـاب بـاز کنند.
در لیـگ هجدهـم پرسـپولیس تاکنـون  ۹بـار در شـهرهای
مختلـف ایـران بـه عنوان مهمـان به میـدان رفته اسـت که
حاصل آن  ۲پیروزی ،یک شکسـت و  ۶تسـاوی بوده اسـت.
نخسـتین باخـت پرسـپولیس در لیگ هجدهـم در یک بازی
خـارج از خانـه بود و شـاگردان افشـین قطبی موفق شـدند
پـس از  ۱۶هفتـه سرخپوشـان پایتخـت را برای نخسـتین
بـار در ایـن دوره لیـگ برتـر مغلـوب کننـد .توقـف برابـر
اسـتقالل خوزسـتان ،صنعت نفت آبادان ،اسـتقالل ،سـایپا،
سـپاهان و نفت مسجدسـلیمان باعث شـدند تا پرسپولیس
بـا وجـود بـازی بیشـتر نسـبت به سـپاهان بـاز هـم نتواند
جـای ایـن تیـم را در صدر جـدول بگیرد.
در جـدول بازیهـای خارج از خانه سـایر مدعیـان قهرمانی
رتبـه بهتـری نسـبت به پرسـپولیس برانکـو دارنـد .در این
جـدول ،سـپاهان بـا  ۱۹امتیـاز و اسـتقالل بـا  ۱۸امتیاز در
ردههـای اول و دوم قـرار دارنـد و پدیـده نیـز بـا  ۱۵امتیاز
در رده سـوم قـرار دارد .شـاگردان برانکـو نیـز بـا تنها ۱۲
امتیـاز و  ۷امتیـاز اختالف نسـبت به رقیب اصلـی خود برای
قهرمانـی یعنـی سـپاهان در رده چهارم جدول ایسـتادهاند.
آمـاری کـه بـه لطـف اقتـدار پرسـپولیس در آزادی باعـث
شـده خیلـی بـه چشـم نیایـد و ایـن تیـم در رده دوم لیگ
هجدهـم قرار داشـته باشـد.
زهـردار نبـودن پرسـپولیس در بازیهـای خـارج از خانـه
اتفـاق عجیبـی بـرای شـاگردان برانکو محسـوب میشـود
زیـرا در سـه فصـل قبلـی کـه ایـن مربـی کـروات هدایت
پرسـپولیس را در لیـگ ایـران برعهده داشـت ،سـرخهای
پایتخـت بـه عنـوان یکـی از زهردارترین تیمهـای میهمان
به احتسـاب میآمد .نسـاجی ،سـپیدرود ،ذوبآهـن ،پیکان،
تراکتورسـازی و پـارس جنوبـی میزبانهـای پرسـپولیس
در ادامـه لیـگ هجدهـم هسـتند و بایـد دید برانکـو فکری
بـه حـال تیمـش در  ۶بـازی بعـدی خـارج از خانـه تیمش
میکنـد یا خیـر .اندیشـهای که اگـر درسـت از آب در بیاید
میتوانـد پرسـپولیس را برای سـومین دوره پیاپـی قهرمان
ایـران کند.

