فوتبال جهان
وزیر ورزش حوثیها :این تیم
ملی ربطی به یمن ندارد

وزیر ورزش حوثیهای یمن به شکست سنگین
این تیم برابر ایران واکنش نشــان داد .تیمملی
فوتبال یمن در نخســتین دیدار خــود در جام
ملتهای آســیا  ۲۰۱۹با پنج گل برابر تی مملی
فوتبال ایران تن به شکست داد.
حســن زید ،وزیر ورزش حکومــت حوثیهای
(جنبش انصاراهلل) یمن بعد از این شکست سنگین
اظهارنظر جالبی بر زبان آورد.او در این باره گفت:
این تی مملی ربطی به ما ندارد و نماینده حوثیها
نیست .ما مخالف حضور تی مملی فوتبال یمن در
هر رقابتی که در دو کشور شرور همپیمان یعنی
عربستان ســعودی و امارات برگزار شود ،بوده و
هستیم.

پاوارد به بایرن مونیخ پیوست

بازیکن اشــتوتگات در تابستان برای بایرن مونیخ
بازی خواهد کرد .باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرد که
«بنجامین پاوارد» ،بازیکن جدید این تیم خواهد
بود .مدافع فرانسوی اشتوتگارت در پایان فصل تیم
آلمانی را ترک و فصل آینده برای بایرن مونیخ بازی
میکند.قراردادبازیکن ۲۲سالهپنجسالهخواهدبود
و بایرن مونیخ برای این جابجایی  ۳۵میلیون یورو
هزینه خواهد کرد.

 ۷۵سال زندان برای
دروازهبان مکزیکی

«عمر ارتیس» به دلیل آدم ربایی به  ۷۵سال زندان
محکوم شد .عمر ارتیس ،دروازهبان سابق مکزیکی
پس از این که در سه فقره آدم ربایی مقصر اعالم شد
به ۷۵سال زندان محکوم شد .او باید بقیه عمر خود
را در زندان سپری کند .ارتیس که ملقب به ال گاتو
(گربه) است در سال ۲۰۱۲به آدم ربایی متهم و پس
از هفت سال محکوم شد.
ارتیس در ســال  ۲۰۱۲در حالی دستگیر شد که
دوران محرومیتش را به خاطر دوپینگ در ســال
 ۲۰۱۰می گذراند .در پرونــده «ال گاتو» ربودن
یک دختر نوجوان نیز دیده میشود .ارتیس دوران
ورزشیاش را با تیم رایادوس مونتری در سال۱۹۹۷
شروعکرد.همچنینبرایتیمهایسالیا،نئاکاکساو
جاگوارس بازی کرد .آخرین باری که در دسته یک
حضور داشت به سال ۲۰۱۰برمیگردد.

بوفون :در یوونتوس دچار
افسردگی و حمله عصبی شدم

دروازهبان ایتالیایی در ماه نخستش در یوونتوس
دچار افسردگی و حمله عصبی شده است.
«جانلوئیجی بوفون» در یــک مصاحبه به دوران
افسردگیاش در یوونتوس اشــاره کرد .دروازهبان
ایتالیایی با وجود داشــتن دوران موفق ،لحظات
سختی نیز داشته اســت .بوفون گفت :در ماههای
اول هیچ حسی نداشــتم .احساس میکردم برای
کسی مهم نیستم .انگار همه از بوفون میپرسیدند
و هیچکسی سراغ «جیجی» را نمیگرفت .لحظات
خیلی سختی بودند.دروازهبان پاری سن ژرمن در
ادامه اظهار کرد ۲۵ :سال داشتم و در اوج موفقیت
ی در سری  Aبه سمت
بودم ،اما یک روز پیش از باز 
ایوانو بوردون (مربی دروازهبانها) رفتم و به او گفتم
که ایوانو به کیمنتی (دروازهبان دوم تیم) بگو گرم
کند و به میدان برود .من تــوان بازی کردن ندارم.
دچار یک حمله عصبی شدم و شرایط بازی را ندارم.
بوفون در پایان گفت :آن دوران تعیین کننده بود
چون یا باید همه چیز را کنار میگذاشتم یا با این
ناامنیهایی که همه داشتیم روبهرو میشدم .هرگز
برای نشان دادن اشکهایم ترسی نداشتم و از آن
خجالتنکشیدم.

هشدار میالن به ایگواین

باشگاه میالن به مهاجم آرژانتینی خود هشدار دارد
که با تمرکز بیشتری بازی کند«.گونسالو ایگواین»
ل و انتقاالت تابستانی بود که پیراهن
در فصل نق 
میالن را بر تن کرد .این بازیکن سرشناس آرژانتینی
نتوانسته عملکرد خوبی در روسونری داشته باشد و
صدای اعتراض هواداران را بر انگیخته است.
بعد از اعتراض هواداران نوبت به اعتراض و هشدار
باشگاه میالن نسبت به این مهاجم رسید .لئوناردو،
مدیر ورزشی باشگاه میالن در خطاب به ایگواین
گفت :باید فکــرت را تغییر دهی .شــرایط تغییر
کرده است و برای بهتر ظاهر شدن نیاز به تمرکز
بیشتری داری.

رضا یزدانی :باید خود را در یک تورنمنت محک بزنم بعد تصمیم بگیرم

رضا یزدانی کشتیگیر وزن ۹۷کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد گفت :باید خود را محک بزنم تا برای آینده ام تصمیم بگیرم.
رضا یزدانی که در المپیک « ۲۰۱۶ریودوژانیرو» با وجود مصدومیت کشتی گرفت ،بعد از المپیک پای خود را جراحی کرد .او بعد از دو
سال دوری از کشتی در مسابقات مرحله مقدماتی لیگ شرکت کرد و در وزن 92کیلوگرم در چند مسابقه برنده شد .یزدانی سپس با  روی
کار آمدن غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ،دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شد .دارنده دو مدال طال و دو برنز جهان اکنون
میگوید که باید خود را ابتدا محک بزند و بعد برای مسابقات جهانی و المپیک تصمیم بگیرد.رضا یزدانی  در مورد شرایط خود اظهار کرد:
در حال حاضر جدی تمرین میکنم ،اما شرایط مسابقه با تمرین متفاوت است .باید ابتدا در یک تورنمنت خارجی خود را محک بزنم تا
شرایط بدنیام را بسنجم .وی ادامه داد :بعد از اینکه در یک تورنمنت خود را محک زدم میتوانم در مورد آینده تصمیم بگیرم .اگر شرایط
من راضی کننده باشد ،آنگاه برای مسابقات جهانی و المپیک با جدیت تمام ادامه میدهم.

ورزش
Sport

هروی :اردوی مشترک درخواست تیم کاراته ایتالیا است

سرمربی تیم ملی کاراته ایران گفت :برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی ایتالیا درخواست فدراسیون کاراته این کشور است .شهرام
هروی در مورد شرایط ملیپوشان کاراته با به پایان رسیدن دور دوم اردوهای تیم ملی توضیح داد :خوشبختانه تیم ملی شرایط خوبی را
پشت سر میگذارد و در مرحله اول و دوم اردوها بیشتر کارهای آمادهسازی تیم را انجام دادیم .تیم ملی از ابتدای سال  ۹۷در مسابقات و
تورنمنتهای مختلف شرکت کرده است که به همین دلیل نیاز بود تیم را به شرایط ایدهآلی هم از نظر روحی_ روانی و هم از نظر جسمی
جهت ورود به فصل جدید رقابتها برسانیم.
او همچنین با اشاره به آغاز دور سوم اردوهای تیم ملی از تاریخ  ۲۳دیماه ،توضیح داد :سومین مرحله اردوهای ما تا زمان اعزام به ایتالیا
گ جهانی ۲۰۱۹که
جهت برگزاری اردوی مشترک با این تیم ادامه خواهد داشت .سعی میکنیم خود را برای حضور در مرحله نخست لی 
در فرانسه برگزار خواهد شد آمادهکنیم ،به هر حال این نخستین مسابقه ما در سال جدید میالدی است.
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فوتبال ایران
 حضور فرهاد مجیدی و فتحی
در تمرین استقالل

دستیار جدید وینفرد شــفر و مدیرعامل باشگاه
اســتقالل در محل تمرین این تیم حضور پیدا
کردند.تمرین ديروز (چهارشنبه) استقالل پس
از پایان اعتصــاب بازیکنان این تیم از ســاعت
 ۱۱در زمین شــماره دو ورزشگاه آزادی و پشت
درهای بسته برگزارشد .در همین راستا بازیکنان
و کادرفنی استقالل در محل تمرین حاضر شدند
که فرهاد مجیدی ،کاپیتان پیشین و مربی جدید
استقالل برای نخستین بار در تمرین حضور پیدا
کرده اســت .مجیدی پس از حضور در رختکن،
مورد استقبال حاجیلو ،شفر ،رحمتی ،حیدری
و دیگر اعضای رختکن قــرار گرفت .همچنین
امیرحسینفتحی،مدیرعاملباشگاهاستقاللهم
به زمین شماره دو ورزشگاه آزادی رفته و احتماال
قصد دارد با بازیکنان استقالل راجع به مشکالت
مالی چند وقت اخیر این باشگاه صحبت کند.

«آس»۷ ،سرمربی برجسته جامملتهای آسیا را معرفي كرد

ازلیپیتاکیروش

سال است که مربی تی مملی فوتبال ایران
مهدی محمدی | گروه ورزش
 mmohammadi@gmail.comاست .او توانست برای نخستین بار دو دوره
پیاپی «تیمملی» را راهی جام جهانی کند.
ســرمربیان بزرگ و پرافتخاری در جام در جام جهانی روسیه ،ایران در گروهی که
ملتهای آسیا  ۲۰۱۹حضور دارند.
اسپانیا و پرتغال نیز حضور داشتند ،نزدیک
اول
دور
درحالیکه ديروز (چهارشنبه)
به صعود به مرحله یک هشتم نهایی بود.
گروه جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹به پایان
رسيد ،ســایت «آس» در یک گزارش به
پائولو بنتو؛ با کره جنوبی هنوز
پرداخت
هفت سرمربی برجسته این جام
نباخته است
این
در
روش»نیز
که نام «کارلــوس کی
سرمربی پرتغالی پس از یک دوره کوتاه
میان دیده میشود.
مدت در تیم دانگ دای چین در آگوست
 ۲۰۱۸با تی مملی کره جنوبی قرارداد امضا لیپی پس از آخرین دوران حضورش در تیم تیمهای بزرگی همچون اینتر بود .کوپر
اســون گوران اریکسون؛ کرد .او پس از این تاریخ در هشــت بازی ملی (بین ســالهای  ۲۰۰۸و  )۲۰۱۰به در ســال  ۲۰۱۵هدایت تیــ مملی مصر
هدایــت فیلیپیــن را در هدایت تیمملی کره را بر عهده داشت و چین رفت تا هدایت «گوانگژو اورگرانده» را بر عهده گرفت و توانســت این تیم را
آگوست  ۲۰۱۸بر عهده گرفت
توانست چهار پیروزی و چهار تساوی به را بر عهده بگیرد .در این تیم توانست سه راهی جام جهانی  ۲۰۱۸کند .ســرمربی
او یکی از ســرمربیان به نام دهه نخست دست آورد .بیشترین موفقیت بنتو در تیم قهرمانی در لیگ به دست بیاورد و در سال آرژانتینی پس از جام جهانی با تیمملی
 ۲۰۱۳با این تیم فاتح لیگ قهرمانان آسیا ازبکستان قرارداد امضا کرد.
قرن  ۲۱بــود که پنج ســال هدایت تیم اسپورتینگ رخ داد.
ملی فوتبال انگلیس را بر عهده گرفت؛ او
شود .پس از این موفقیت هدایت تی مملی
همچنینسرمربیبنفیکاومنچسترسیتی
آنتونیو پیتسی؛ هدایت تیم
مارچلو لیپی؛ قهرمان جهان ،چین را بر عهده گرفت که نتوانست به جام
نیز بود .سرمربی سوئدی ،آگوست گذشته
ملــی عربســتان را پس از
جهانی   ۲۰۱۸روسیه صعود کند.
سرمربی چین
برای
به فیلیپین رفت تا هدایت این تیم را
موفقیت تیمملی شــیلی بر عهده
او بــدون شــک پــر افتخارتریــن و
جام ملتهای آسیا بر عهده بگیرد.
هکتور کوپر؛ پــس از جام گرفت
برجســتهترین ســرمربی حــال حاضر
سرمربی آرژانتینی در اواخر سال  ۲۰۱۷به
جهانی به ازبکستان رفت
جــام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹اســت .از
کارلوس کیروش؛ هفت سال قهرمانیهای برجسته سرمربی ایتالیایی ســرمربی آرژانتینی در نزد هــواداران عربستان آمد تا هدایت این تیم را برعهده
موفق در ایران
میتوان بــه فتح لیگ قهرمانــان اروپا با اسپانیایی شناس است .او هدایت مایورکا ،بگیرد .این اتفاق پس از قهرمانیاش با تیم
سرمربی که هدایت رئال مادرید را در فصل یوونتوس در ســال  ۱۹۹۶و جام جهانی والنسیا ،راسینگ سانتاندر و رئال بتیس ملی شیلی در کوپا آمهریکا رخ داد .پیتسی
 2004ــ  ۲۰۰۳بر عهده داشــت ،هفت  ۲۰۰۶به همراه تی مملی ایتالیا اشاره کرد .را بر عهده داشــت .همچنین ســرمربی که در آرژانتین متولد شده است ،به عنوان
وی اضافــه کرد :شــورای عالــی انقالب مکانهــا ،مناســبتها و رویدادها حضور
سلطانیفر بار دیگر بر حضور زنان در ورزشگاهها تاکید کرد:
فرهنگی در نیمه دوم ســال  84مصوبهای داشته باشــند .دلیلی ندارد که این امکان
داشــت و دوستان دســتگاه قضایی به آن را بــرای زنان در ورزشــگاهها و مکانهای
اشــاره میکردند که مصوبه شورای عالی ورزشی فراهم نکنیم؛ البته با رعایت همه
انقالب فرهنگــی حکم قانــون را دارد .در مسائل شــرعی و فرهنگی .وی در رابطه با
جلسهای که دو هفته قبل داشتیم ،اعضای عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملتهای
وزیر ورزش و جوانان گفت :زیرســاختها خاطرنشان کرد :این کار در استادیومهای کمیسیون فرهنگی و تربیت شورای عالی آسیا گفت :تیم خیلی خوبی داریم و شروع
برای حضور زنان در ورزشگاهها فراهم است مختلف نیاز به ورودی مجزا ،معبر و مکان انقالب فرهنگی این موضوع را مطرح کردند خوبی هم در این رقابتها داشتیم .امیدوارم
و امیدواریم مصوبه شــورای عالی انقالب مجزا و سرویس و خدمات مجزا دارد .همه و دبیر شــورا قول داد که تجدید نظری در در بازیهای باقیمانده هــم نتایج خوبی
فرهنگی در این رابطه اصالح شود.
این امکانات در ورزشگاه های مختلف وجود این ارتباط صورت بگیرد .شــرایط امروز با بگیرند .وی افزود :تیم ملی از حمایت همه
قابل
ممکن
زمان
تریــن
ه
کوتا
در
یا
و
دارد
هیئت
جلسه
مسعود سلطانیفر در حاشیه
گذشته متفاوت است و خوشبختانه نظام ملت و دستاندرکاران ورزش برخوردار است
است.
کردن
فراهم
ها
ه
ورزشگا
در
دولت درباره بحث حضور زنان
این امکان را فراهم کــرده که زنان در همه و امیدواریم با همین حمایتها ،هماهنگیها
جی
وان
خار
ش بان
ات
ورز
بوع
ورزشکاران و قهرمانان قدیمی است ،کار می کند و همچنین حسین
نایب رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی:
مط
شایان که مسئول کمیته پرش هاست بر کار او نظارت دارد.
ربانی نخواست با سپیده توکلی کار کند
نایب رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی در واکنش به این که توکلی
پریســا بهــزادی میگوید :می گوید فدراســیون برای عقد قرارداد با ربانــی کاری نمیکند،
محسن ربانی به دلیل مشغله گفت :من از این موضوع اطالعی ندارم .تــا جایی که من میدانم
کاری که دارد نخواسته است ربانی نخواسته است با توکلی کار کند .فدراسیون در جلسه سازمان
مربیگری سپیده توکلی را به تیمهای ملی این درخواست را از ربانی داشت ،اما خود او قبول نکرد.
عهده بگیرد.
بهزادی در پاسخ به این پرســش که فدراسیون برای مربی توکلی
دغدغــه
مــورد
وی در
چه اقدامی انجام داده است ،خاطرنشان کرد :تا جایی که فدراسیون
عقد
درباره
توکلی
ســپیده
میتوانست از ربانی درخواست کرد با توکلی کار کند که نشد .باالخره
قرارداد فدراســیون با مربی مربی اختیار دارد ،ربانی شــاگردهای زیــادی دارد و به این دلیل
تخصصیاش ،محسن ربانی نمیتوانست با توکلی کار کند .در حال حاضر هم که آقای شایان و
اظهار کرد :تا جایی که من می روغنی در کنار او هستند و به تمرینات او نظارت دارند .وی در پاسخ
دانم فدراسیون چندین بار از ربانی خواسته که با توکلی کار کند اما به این سوال که اگر ربانی بخواهد با توکلی کار کند چه اتفاقی خواهد
اینتر ،برو برای طال
او قبول نکرده است ،چون ربانی شاگردان دیگری در ردههای پایه افتاد ،گفت :اگر ربانی بخواهد فدراسیون حرفی ندارد .خود من یکی
رویای نراتزوری
و همچنین کارهای ورزشی و مربیگریهای دیگری دارد .در حال دو ماه پیش با ربانی صحبت کردم ،ولی گفت سرش شلوغ است و
عصر جدید فراری
حاضر توکلی بنا به تقاضای خودش با ایمان روغنی همسرش که از نمیتواند با توکلی همکاری کند.

واکنش وزیر ورزش به اختالف ادامهدار
کیروش و برانکو

بازیکن برای تیمملی اســپانیا به میدان
رفت .او در این کشور هدایت والنسیا را بر
عهده داشت.
آلبرتو زاکرونــی؛ هدایت
امارات میزبان را بر عهده دارد
او یکی از برجستهترین سرمربیان فوتبال
ایتالیاســت .زاکرونی هدایــت تیمهایی
همچون یوونتوس ،میالن ،اینتر و التزیو
را بر عهده داشــت .این نخستین تجربه
سرمربی ایتالیایی در جام ملتهای آسیا
نیست .او در سال  ۲۰۱۱هدایت ژاپن را بر
عهده داشت و با این تیم عنوان قهرمانی
را به دست آورد .ســرمربی ایتالیایی در
ســال  ۲۰۱۷با  تیمملی امارات قرارداد
امضا کرد.
و عزم و اراده بتوانیم تا فینال این مسابقات
پیش برویم.وزیر ورزش و جوانان در رابطه
با اینکه اختالف کارلوس کیروش و برانکو
ایوانکوویچ سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس
در جام ملتهای آسیا هم ادامهدار شده و آیا
وزارت ورزش قصد ندارد تذکری به این افراد
بدهد؟ افزود :بهتر اســت که همه انرژی را
صرف حمایت از تیم ملی کنیم و امیدوارم
بتوانیم قهرمان شویم.
ســلطانیفر در مورد پاداش ملی پوشــان
در صورت موفقیت گفــت :برای تیم ملی
پیشبینی پاداش کردهایم.

آریوابنه ،مدیر یوونتوس می شود؟
رئال کازینو
رم ،تیاگو مندز

 VARاز چند هفته دیگر
استفاده میشود

مسئول رقابتهای لیگ دســته یک از استفاده
از سامانه آنالین برای ناظران داوری و استفاده از
سیستم VARدر این رقابتها خبر داد.
فریبرز محمودزاده ،مسئول برگزاری رقابتهای
لیگ دسته یک در گفتوگو با ایسنا ،درباره مجهز
شــدن ناظران بازیهای این رقابتها به سامانه
آنالین هوشمند اظهار کرد :برای نخستین بار در
فوتبال ایران ،ناظران لیگ دســته یک به سامانه
آنالین هوشــمند مانند لیگ برتر و مســابقات
نالمللیمجهزشدهومیتوانندگزارشمسابقات
بی 
را به صورت آنالین و لحظهای به سازمان لیگ و
مسئوالن مربوط ،ارجاع دهند.او توضیح داد :این
سامانه هوشمند مزیتهایی دارد که یکی از آنها
در اختیار قرار گرفتن گزارش بازیها به صورت
لحظهای به مسئوالن رقابتهاست و مزیت دیگر
اینسامانهایناستکهمانندلیگبرترورقابتهای
بینالمللی سبب کاهش اشتباه در اطالعرسانی
اتفاقات بازیها به مسئوالن و رسانهها میشود.
مســئول برگزاری رقابتهای لیگ دســته یک
در ادامه درباره اســتفاده از سیستم  VARدر این
رقابتهاگفت:باصحبتیکهباآقایرفعتی،رئیس
دپارتمان داوری داشتیم ،انشاءاهلل بالفاصله پس از
آماده شدن این سیستم VAR،در یکی از بازیهای
هفتههای آتی لیگ دسته یک استفاده میشود.
البته این تکنولوژی به هفته هجدهم نمیرسد،
ولی هر زمان که آماده شــد ،در یکــی از بازیها
استفاده میشود.

نقطه عطف یــووه؛ الگری مثل
تراپاتونی
تورینو ،آینا را از چلسی خرید

نمای ورزشی
تفریح الکچری تیم ملی در ابوظبی

کاوه رضایی
که به همراه
«کلوب بروژ»
در کمپ اسپایر
تمرینات نیم
فصل را پشت
سر میگذارد،
امروز با بازیکنان
پرسپولیس
عکس یادگاری
گرفت

علیرضا فغانی به همراه کمکهای ایرانیاش که ديروز قضاوت دیدار ژاپن و ترکمنستان
را بر عهده داشتند مورد استقبال مسئوالن برگزاری مسابقه قرار گرفتند.

