فوتبال جهان
هزینه  ۲۰۰میلیارد دالری قطر
برای جام جهانی ۲۰۲۲

دوحه قصد دارد حداقل  ۲۰۰میلیارد دالر هزینه
جام جهانی  ۲۰۲۲کند .سفیر روسیه در قطر اعالم
کرده اســت که قطریها قصد دارند  ۲۰۰میلیارد
دالر خرج جام جهانــی  ۲۰۲۲کنند.او اظهار کرد:
حداقل  ۲۰۰میلیارد دالر هزینه جام جهانی ۲۰۲۲
میشــود .آنها میخواهند بهترین کار خود را به
نمایش بگذارند ،بنابراین بیشترین هزینه را برای
مسابقهها خواهند کرد.در سال  ۲۰۰۹که روسیه
میزبانی جام جهانی را از آن خود کرد،هزینه برگزاری
جام جهانی ۱۰میلیارد دالر تخمین زده شده بود.

مسابقههای فوتبال بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸دوباره قرعهکشی
میشود

قرعهکشی مسابقههای فوتبال بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸دوباره انجام میشود.
به گزارش ،Inside the gamesکنفدراسیون فوتبال
آسیا به مسئوالن برگزاری بازیهای آسیایی دستور
داده است که دوباره برای مسابقههای فوتبال مردان
بازیهای آسیایی امســال قرعهکشی کنند .دلیل
قرعهکشــی دوباره این است که کشورهای امارات
و فلسطین در قرعهکشــی اول از قلم افتاده بودند.
گفته میشود که این دو کشور به درستی و مطابق
قوانین برای بازیها ثبت نام کرده بودند .بدین شکل،
قرعهکشی دوم با  ۲۶کشور برگزار میشود.
قرعهکشــی جدید روز  ۲۳جوالی (دوشنبه) در
جاکارتا برگزار میشود.در قرعهکشی قبلی تیم ایران
در گروه  Fدر کنار عربستان سعودی ،میانمار و کره
شمالی قرار داشت .کره شمالی در بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۴اینچئون نایب قهرمان مسابقهها شده بود.
مسابقههای فوتبال بازیهای آسیایی با تیمهای
زیر  ۲۳سال انجام میشود .هر تیم میتواند تا سه
بازیکن بیش از این محدوده سنی داشته باشد که با
وایلد کارت وارد بازیها میشود.
بازیهای آسیایی ۲۰۱۸از ۱۸آگوست آغاز میشود
اما بازیهای فوتبال مــردان در رده گروهی از ۱۴
آگوست شروع خواهد شد.

مارکس از فوتبال خداحافظی کرد

مدافع مکزیکی از جهان فوتبال به طور رســمی
خداحافظی کرد.به گزارش آس ،رافائل مارکس با
منتشر کردن پیامی در صفحه شخصیاش به طور
رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد .کاپیتان
تیم ملی فوتبــال مکزیک در پنج جــام جهانی و
ســتاره تیم "روخینگروس دل اطلس" به دوران
بازیاش اشاره کرد و نوشت :در این  ۲۲سال اتفاقات
مختلفی برای من رخ داد که از آن ها راضی هستم.
همچنین او افرادی را که در این مدت همراهیاش
کردند ،فراموش نکرد و نوشــت :از همه هواداران،
رسانههایی که انتقاد خوب و بد داشتند و سرمربیانم
تشکر میکنم .دوست دارم از همه اسم ببرم؛ اما این
فهرســت پایان ناپذیر میشود.مدافع پیشین تیم
ملی مکزیک در ادامه نوشت :در این سفر طوالنی
اگر حمایت خانــوادهام وجود نداشــت ،به چنین
موفقیتهایی نمیرســیدم .این یک خداحافظی
نیست؛ بلکه یک "به امید دیدار" است .فوتبال به
من خیلی چیزها را یاد داد و من باید آن را برگردانم.
مارکس به عنوان مدیر ورزشی اطلس به کار خود در
جهان فوتبال ادامه خواهد داد.

انتقاد رئیس ناپولی از ساری

رئیس باشــگاه ناپولی به انتقاد از سرمربی پیشین
این تیم پرداخت.به گزارش مدیاست ،مائوریتسیو
ساری در دوران حضورش در ناپولی عملکرد بسیار
خوبی از خود نشان داد.این مربی باتجربه سرانجام از
ناپولی جدا شود و هدایت چلسی را برعهده گرفت.
اوریلو دی الورنتیس ،رئیس باشگاه ناپولی به انتقاد
از ســاری پرداخت .او گفت :ساری بعد از جدایی از
ناپولی تاکید کرد که مرتکب اشــتباهاتی شدهایم
اما من به خاطر نمی آورم که اشتباهی در برخورد با
ساری داشته باشم .من با این مربی با نهایت احترام
برخورد کردم؛ اما او اصال رابطه خوبی با بازیکنان تیم
نداشت.او ادامه داد :ساری بازیکنان را تحت فشار
قرار میداد و به آنها احترام نمی گذاشت .او راهی
چلسی شده است و میخواهد همه بازیکنان ناپولی
را با خود به آنجا ببرد .با جدایی جورجینیو موافقت
نیاز
کردیم؛ چرا که کارلو آنچلوتــی به این بازیکن 
نداشت.

پرتاب مواد آتشزا به سمت دوچرخهسواران تور دو فرانس

در دور چهاردهم تور دو فرانس برخی از تماشاگران به سمت دوچرخهسواران مواد آتشزا پرتاب کردند.به گزارش موندو دپورتیوو،
حواشی تور دو فرانس ادامه دارد .در این بازیها که از هفتم جوالی آغاز شده ،اتفاقهای عجیبی رخ داده است .در دور چهاردهم از سمت
تماشاگران مواد آتشزا به طرف دوچرخه سواران پرتاب شد .این در حالی بود که ماموران امنیتی در آن زمان حضور داشتند .دراین
اتفاق دوچرخه سواری بر زمین نیفتاد؛ اما ممکن بود منجر به یک حادثه تلخ شود.پیش از این در دور دهم یک هوادار با دوچرخه BMX
وارد پیست شد و جلوی دوچرخهسواران حرکت کرد .دو روز بعد از آن دوچرخهسواران به علت ازدحام تماشاگران فضای کافی برای
عبور نداشتند و تحت فشار قرار گرفتند .این اتفاق باعث شد وینچنزو نیبالی بر زمین بخورد .دوچرخه سوار ایتالیایی به خاطر شکستگی
یک از مهرههای ستون فقرات مجبور شد مسابقات را ترک کند.مسئوالن برگزاری تور دوفرانس بارها در شبکههای اجتماعی از هواداران
خواستند که امنیت دوچرخه سواران را از بین نبرند و در مسیرشان قرار نگیرند.
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کبدی ایران زیر ذرهبین رسانههای هندی

سایت خبری هندی در گزارشی به بررسی شرایط تیم کبدی ایران در آستانه بازیهای آسیایی ۲۰۱۸پرداخته است.سایت ،Sports keedaدر
مطلبی تیم کبدی ایران را آنالیز کرده که این موضوع نشان میدهد هندی ها ایران را جدی ترین رقیب خود برای قهرمانی میدانند همچنین
اینکه قهرمانی در مسابقات کبدی بازیهای آسیایی جاکارتا چقدر برای آنها اهمیت دارد.در این سایت آمده است :تیم کبدی ایران با گرفتن
مدال نقره در بازیهای مسترز دبی ۲۰۱۸فصل خوبی را پشت سر گذاشته است .ایران یکی از قدرتهای حال حاضر کبدی به حساب میآید.
ایران  ۱۶نفر را به عنوان اعضای تیم کبدی معرفی کرده است .غالمرضا مازندرانی ،سرمربی این تیم است .کنار گذاشتن معراج شیخ کاپیتان
سابق تیم کبدی ایران از ترکیب تیم تعجب آور بود.ایران مهاجمان جادویی را پرورش داده است که مرزها را جابه جا کردهاند .این بازیکنان که
کشتی و ورزشهای رزمی را در خون خود دارند ،تکنیک بسیار باالیی را نیز کسب کردهاند .ایرانیان از سال  ۲۰۰۴که وارد این ورزش شدهاند
برتری خود را نشان دادهاند .کبدی ایران با دو مدال نقره در بازیهای آسیایی قصد دارد که این بار بتواند طال کسب کند.
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فوتبال ایران
 رئیس فدراسیون فوتبال الجزایر:

هیچ مذاکرهای با کیروش
نداشتهام

نگاهی منتقدانه به نمایش شاگردان کیروش در روسیه ۲۰۱۸

مهاجمان ،فدای فوتبال دفاعی شدند

فوتبال ایران در جام جهانی نشان
داد که بیش از هر زمان دیگری نیاز
به تغییر نگرش در ارائه فوتبال خود
دارد.
جامجهانی دیگری نیز برای ایران به پایان
رســید و باز هم فوتبال ایران در حسرت
صعود به دور بعد جــام جهانی ماند و در
مرحله گروهی حذف شد؛ البته این بار تیم
ملی ایران توانست  ۴امتیاز از  ۳دیدار خود
به دست بیاورد.
شــاید خیلیها بگویند اگر توپ طارمی
در دقیقه آخر وارد دروازه پرتغال میشد
اکنون ایران به صعودی تاریخی دســت
پیدا میکرد ولی فوتبال بازی حســاب و
کتاب نیست .چه بسا اگر پنالتی رونالدو
گل میشد ،تیم ملی ایران گل های بعدی
را هم دریافت می کرد...
شکست اسپانیا برابر روسیه و توقف برابر
مراکش ،برد دشوار پرتغال برابر مراکش
و شکســت برابر اروگوئه به خوبی نشان
داد که رقیبان ما در این دوره نقاط ضعف
زیادی داشــتند و آنطور که درباره این
تیمها گفته شد ،این تیم ها شکست ناپذیر
نبودند.
در تاریخ جام جهانی نیمه اول دیدار ایران
 آرژانتین با  ۴۷پاس از ســوی بازیکنانایران ،کمترین تعداد پاس یک نیمه جام
جهانی از ســال  ۱۹۶۰راکه مرکز آماری
فوتبال ایجاد شد ،داراســت و نیمه اول
دیدار ایران و اسپانیا با  ۴۹پاس بار دیگر از
سوی ایران در رده دوم است.
تیم ملی فوتبــال ایران با ســبکی وارد
بازیهای خود در جام جهانی شد که در
آن تمام بازیکنان بــرای یک هدف واحد
جنگیدند( ،گل نخوردن) .در این سیستم
مهاجمان تیم ملی ایران را در زمین خودی
و مرکز زمین می دیدیم .سردار آزمون در
پســتی که معموال هافبک های دفاعی
بازی می کنند و انصاری فرد و طارمی را
در پســت بکهای چپ و راست دیدیم.

به مانند تاکاشی اینوی ژاپنیها در گلزنی
و ارائه فوتبال هجومی موفق باشند .ژاپنی
که برابر بلژیک باخت ولی شجاعانه فوتبال
بازی کرد .ممکن بــود این بازی را یک بر
صفر ببازند و  ۹۰دقیقــه دفاع کنند ولی
هجومی ظاهر شدند .شاید برای همینها
باشد که باشــگاههای بزرگ به سراغ این
بازیکنان میروند .کرهجنوبی هم به اولین
تیم آسیایی تبدیل شد که قهرمان دوره
قبل را شکست داد.
با تمام این اوصاف فوتبال ایران با کارلوس
کیروش بعد از  ۷ســال به ثبات رسیده
است .این مربی با ســبک خود توانسته
نظم دفاعی را به تیم ملی ایران برگرداند
ولی فوتبال ایران هنوز با بازی هجومی و
مالکانه فاصله زیــادی دارد و زمان آن فرا
رســیده تا مربی دیگری با تاکید بر بازی
هجومی و مالکانــه بتواند قدرت هجومی
تیم ملی ایران را باال ببرد.
فراموش نکنیــم که به زودی ســهمیه
تیمهای آســیایی برای جام جهانی به ۸
تیم می رسد و دیگر صعود به جام جهانی
شاهکار نیست .وقت آن رسیده که ایران
بتواند فوتبال هجومی حتی برای دقایقی
برابر تیم های بزرگ بازی کند تا اینکه با
 ۱۱بازیکن روی خط دروازه قرار گیرند و
زیر توپ بزنند و به دنبال توپ های مرده
و ضربات شروع مجدد باشد .فوتبال ایران
میتوانــد حاال که قــدرت دفاعی خوبی
پیدا کرده ،تغییر تاکتیک دهد و به سمت
فوتبال هجومی پیش برود.نباید این نسل
را فدا کرد .نبایــد مهدی طارمی را مقصر
دانست .ســردار آزمون که بیشتر دقایق
در مرکز زمین دوید و جنگید نباید مورد
انتقاد قرار بگیرد تا برای رهایی از این فشار
در  ۲۳سالگی خداحافظی کند .تیم فعلی
ایران جوان ترین و فانتزی ترین تیم ملی
فوتبال ایران است که نیازمند هدایت است
تا فوتبال روز دنیا را ارائــه کند و همه از
تماشای فوتبال یوزهای ایرانی لذت ببرند.

سختترین کار برای یک مهاجم در این
بعد از نیمــه اول بازی با اســپانیا گفت:
پست همین است که نیاز به تالش بسیار
دیگر هوادار ایران نیست؛ چون بازیکنان
بــا تاکتیک هایــی دنبال اتــاف وقت
زیاد اســت و مهاجم باید دائم در حرکت
هستند.
باشــد ،همه کار کند جز عدم تمرکز در
نکته بارز در بازیهای ایران
نکته بارز در بازیهــای ایران این بود که
گلزنی.
این بود که فوتبال ایران قابلیت
فوتبال ایران قابلیت بازی هجومی حتی
فوتبال ایران میتوانست از بازی با اسپانیا
برابر بزرگان را داشت و این را می شود بعد
و پرتغال جور دیگری استفاده کند .خیلی
بازی هجومی حتی برابر بزرگان
از خوردن گل از اسپانیا و پرتغال مشاهده
از بزرگان فوتبال جهان با دیدن بازیهای
را داشت و این را می شود
کرد ،جایی که ایران چیزی برای از دست
ایران در این دو دیدار ،برداشــت کلی از
بعد از خوردن گل از اسپانیا و
دادن نداشت و شروع به فوتبال بازی کردن
فوتبال ایران پیدا کردنــد .همانطور که
پرتغال مشاهده کرد
کــرد و انصافا هم بازی زیبایــی را در آن
االن همه برای فوتبال ژاپن احترام قائل
دقایق به نمایش گذاشت ولی چرا نباید
هستند .شــاید اگر اتفاق های بعد از گل
فوتبال ایران از ابتــدا برابر حریفان با این
خورده ایران برابر اسپانیا و پرتغال نبود،
اکنون خیلی از کشــورها ما را با بحرین و نیمه اول بــازی ایران و اســپانیا بود که نگرش به میدان برود .در این دوره قدرت
بازیکنان بزرگ و باتجربه اسپانیا از جمله هجومی تیم ملی ایــران باال بود .علیرضا
فوتبال چرک و دفاعی میشناختند.
بعد از قرعهکشــی جام جهانی حداقل به اینیستا ســمت داور رفتند و به انتقاد از جهانبخش آقای گل لیگ هلند بود ولی
این امیدوار بودیم که برابر دو تیم بزرگ وقت کشــی بازیکنان ایــران پرداختند .در این سیستم نتوانست کار خاصی پیش
بازی داریم و می توانیم شــانه به شــانه ســرخیو راموس به انتقاد از کیروش و ببرد .کریم انصاری فــرد بهترین گلزن
برترین بازیکنان جهــان بازی کنیم و نام سبک بازی ایران پرداخت و دیگو کاستا المپیاکوس و ســردار آزمون پدیده چند
فوتبال خودمان را بر ســر زبان بیندازیم .و کارواخال نیز چنیــن صحبت هایی را سال اخیر فوتبال ایران هم بودند؛ جایی
نام فوتبالمان را بر ســر زبــان انداختیم بیان کردند و کارواخــال اعالم کرد ایران که رضا قوچان نژاد کــه در فوتبال هلند
ولی نه بــا صفت هــای خــوب؛ بلکه با بازی را زشــت کرده بود و ایــن فوتبالی در دو فصل گذشــته گلهای زیادی به
صفاتی چون بازی بســته ،دفاعی ،وقت نیست که او دوســت داشته باشد.دیدیه ثمر رساند ،اصال مجالی برای بازی کردن
کشــی و  ...بالفاصله بعد از سوت داور در دروگبا بازیکن ســابق نامدار چلسی نیز پیدا نکرد .همه این بازیکنان میتوانستند
جی
وان
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با پیروزی پشت سر گذاشــته و راهی مرحله یک هشتم شد .او
حذف پرچمدار
مط
در این مرحله  ۱۷بر  ۲۲نتیجه را به "یانگ سئو" نماینده کشور
از تورنمنت کره جنوبی
میزبان (کره جنوبی) واگذار کــرد و از دور رقابتها کنار رفت.
کیمیا علیزاده با شکســت در مبارزه دوم تورنمنت کره جنوبی همچنین در وزن  -۷۳کیلوگرم نیز زینب اسماعیلی در نخستین
مبارزه خود در مرحله یک هشتم با نتیجه  ۵بر  ۷مغلوب "موخرو"
از دور این رقابتها کنــار رفت.تورنمنت بین المللی تکواندوی
"ججو" در کره جنوبی از صبح روز چهارشــنبه  ۲۷تیر  ۱۳۹۷با تکواندوکار تاجیکستان شد و از گردونه این مسابقات کنار رفت.
حضور  ۱۱۳۴تکواندوکار در دو بخش پومســه و کیوروگی آغاز ملیکا میرحسینی دیگر تکواندوکار ایران در این وزن است.اسامی
شده و به مدت شش روز پیگیری خواهد شد .تیم ملی بانوان ایران تکواندوکاران حاضر در ترکیب تیم ملی بانوان برای شرکت در این
نیز به منظور کسب آمادگی جهت حضور در بازیهای آسیایی مسابقات به قرار زیر است :وزن  -۴۶کیلوگرم مریم ملکوتیخواه؛
 ۲۰۱۸جاکارتا ،در این مسابقات حضور یافته است .به این ترتیب وزن  -۴۹کیلوگرم ناهید کیانی؛ وزن  -۵۳کیلوگرم الهه شیدایی؛
از صبح دیروز(یکشنبه) در روز پنجم این رقابتها تکواندوکاران وزن  -۵۷کیلوگرم ،پریســا جــوادی؛ وزن  -۶۲کیلوگرم زهرا
اوزان  -۶۷و  -۷۳کیلو گرم تیــم بانوان به مصاف رقبا رفتند که شیدایی؛ وزن  -۶۷کیلوگرم کیمیا علیزاده؛ وزن  -۷۳کیلوگرم؛
تاکنون کیمیا علیزاده و زینب اسماعیلی با شکست مقابل رقیبان ملیکا میرحسینی و زینب اســماعیلی وزن  +۷۳کیلوگرم اکرم
از دور رقابت ها کنــار رفتند.در وزن ششــم ( -۶۷کیلوگرم) ،خدابنده و زهرا پوراسماعیل.هدایت تیم ملی تکواندوی بانوان
میالن جدید ،لئو این جاست
کیمیا علیزاده که پرچمدار ایران در بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸ایران را مهرو کمرانی به عنوان سرمربی ،ریحانه فوالدی و زهرا
با ایکاردی و الئوتارو ،اینتر با گل ،تانگو
جاکارتاست ،نخســتین مبارزه خود در مرحله یک شانزدهم را حاجیوند به عنوان مربی در اختیار دارند .زهرا افتخاری نیز به
میرقصد
با حساب  ۸بر  ۲در مصاف با "وای ئینگ تسانگ" از هنگ کنگ عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.

ناپولی آریاس را گرفت
اینتر یک پلن آماده برای ویدال دارد
لئوناردو به میالن دعوت می شود

رئیس فدراســیون فوتبــال الجزایر با اشــاره به
جریانسازیهای خبری مبنی بر حضور کارلوس
کیروش در تیم ملی این کشور تاکید کرد که هیچ
مذاکرهای با کیروش نداشته است .بعد از برکناری
رباح ماجر از هدایت تیم ملــی الجزایر ،گزینههای
زیادی برای حضور روی نیمکت تیم ملی این کشور
مطرحشدکهنامکارلوسکیروشسرمربیپرتغالی
ایران و وحید هلیل هودزیچ ســرمربی سابق تیم
ملی ژاپن نیز در بین آنها دیده میشد.خیرالدین
زچی رئیس فدراسیون فوتبال الجزایر در این باره
اعالم کرد :ما با دو مربی در حال مذاکره هستیم .من
همین جا تاکید می کنم که وحید هلیل هودزیچ به
تیم ملی الجزایر باز نخواهد گشــت و ارو رنار نیز در
بین گزینه ما نیست.وی تاکید کرد :درباره کارلوس
کی روش هم باید بگویم که مــن هیچ مذاکرهای
با این مربی نداشــتهام و نمی دانم چه کســی با او
گفت و گو کرده است!
کار مجید حسینی با ترابزون تمام شد

قرارداد  ۳ساله برای مدافع
ایرانی

روزنامه ترکیهای آکسام مدعی شد کارهای امضای
قرارداد مجید حسینی با ترابزوناسپور ترکیه به
اتمام رسیده و این قرارداد امشب امضا خواهد شد.به
گزارش روزنامه آکسام ترکیه ،کار مجید حسینی
مدافع  ۲۲ساله استقالل با ترابزوناسپو ترکیه به
اتمام رسید و او امشب قراردادش را با این باشگاه
ترکیهای امضا میکند و دومین خرید ایرانی ترابزون
میشود.حسینی که قراردادش با پرداخت۱۰۰هزار
دالر با استقالل فسخ میشود ،در صورت موفقیت
در تستهای پزشــکی ترابزوناسپور قرارداد سه
سالهای را با این باشگاه امضا خواهد کرد و همبازی
وحید امیری در این تیم میشود.

قدوس از روی ضربه ایستگاهی
گل زد

ســامان قدوس ،ســتاره ایرانی استرشوند همانند
بازیهای اخیرش موفق به باز کردن دروازه حریفان
شد تا در صدر جدول گلزنان لیگ سوئد قرار بگیرد.
اوسترشــوند که بازیکن ایرانی را در اختیار دارد به
مصاف ترلبورگ رده سیزدهمی رفت و  ۴بر یک به
برتری رسید.در این دیدار قدوس باز هم از روی ضربه
ایستگاهیتوانستگلزنیکند.

متشکریم مارکیونه
گل ایکاردی و شایعه ویدال به اینتر
اسکارونی ،میالن دوباره بزرگ خواهد شد

نمای ورزشی
نرگس افشین ،داور اول دیدار پاکستان و چین تایپه  ،دومین قضاوت خود را در جریان
مسابقات قهرمانی والیبال جوانان آسیا انجام داد
مسئوالن
برگزاری
بازیهای
المپیک توکیو
 2020از نماد
عروسکی
المپیک و
پارالمپیک و
اسامی آنها
رونمایی کردند
با اعالم استیلی مدیر تیم امید ،مهدی قائدی پس از بازگشت از ترکیه به اردوی
این تیم اضافه می شود

