فارس میزبان مرحله برگشت رقابتهای جام باشگاههای بولینگ کشور خواهد بود
مسابقات بولینگ جام باشگاه های کشور
 ۳۰شــهریور لغایــت  ۱مهرمــاه در ســالن
بولینگ گلکسی برگزار می گردد.
دور رفت نخســتین دوره جام باشگاه های
بولینگ کشور با حضور  ۱۵تیم از استان های

هرمزگان ،اصفهــان ،تهران ،کرمــان ،اردبیل
و فــارس  ۳۰شــهریورماه الــی  ۱مهرمــاه در
ســالن بولینگ گلکســی ایرانمال برگزار می
گردد.مراســم قرعــه کشــی و افتتاحیــه جام
باشــگاه هــای بولینــگ کشــور بــا حضــور

ســلطانپور دبیــر فدراســیون ،وادی خیــل
مدیــر ورزش مجموعــه ایرانمــال ،ســید
جاللی مدیر بولینگ گلکســی ،سرپرســتان
و ورزشــکاران و عوامــل برگــزاری رقابــت هــا
انجام شــد .تیــم های حاضر در ایــن دوره از

رقابت ها عبارتند از :
مشــکین
شــهریار
اپال(تهــران)،
شــهر(اردبیل) ،بولینــگ کرمان(کرمــان)،
جوانــان باشــگاه انقالب(تهــران)،
ایرانمال(تهــران) ،پرســپولیس(تهران)،

انقالب(تهران)کاوه(تهــران) ،اوژن(فــارس)،
خلیــج فارس(فــارس) ،دژ بتن(اصفهــان)،
نقــش جهان(اصفهــان) ،رهانــه (تهــران)،
بیمــه معلم(هرمــزگان) ،بناگســتر
کرانه(هرمزگان) می باشند.

جنگ  16ستاره لیگ با  16لژیونر
کارلــوس ک ـیروش ،ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران
شــانزده بازیکــن را بــه اردوی آماد هســازی پیــش از
رقابتهای جام جهانی دعوت خواهد کرد.
تیــم ملی فوتبــال ایران در شــرایطی در اردوی اتریش به
ســر میبرد که در این اردو  ۲۷نفر ،شــامل  ۱۶لژیونر و ۱۱
بازیکن زیر نظر کیروش به فعالیت مشــغول هســتند
تا در دو بازی مقابل اروگوئه و سنگال به میدان بروند.
کارلــوس ک ـیروش در اولیــن اقــدام  ۲۴بازیکــن را بــرای
م ملی دعــوت کرد که از بیــن بازیکنان
اولیــن اردو بــه تی 
لیگی دعوت شده ،با خط خوردن  ۱۳نفر ۱۱ ،ستاره دیگر،
لژیونرها را در سفر اتریش همراهی کردند.
ک ـیروش ایــن جمــع را بعــد از دو بــازی  ۴۰دقیق ـهای
درون تیمــی بــرای حضــور در کمــپ اتریــش انتخــاب
بشــان در ماتریکــس دراگان
کــرد؛ بازیکنانــی کــه اغل 
اســکوچیچ قــرار داشــته و بــرای آنهــا درخواســت ویزای
اتریــش شــده بــود .البتــه رامیــن رضاییــان و مرتضــی
پورعلیگنجــی دو بازیکــن جدیدی بودند کــه با توجه به

شناخت قبلی کیروش به تیم ملی دعوت شدند.
ک ـیروش اعــام کرد بــا شــانزده بازیکــن داخلــی اردویی
پــس از برگــزاری لیگ تا هفتــه دهم برگــزار خواهد کرد و
ایــن بازیکنــان مقدمهای بر اردوی نهایــی تیم ملی برای
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر خواهند بود.
در حــال حاضــر تیم ملــی فوتبال ایران شــانزده لژیونر را
با خود به اردوی اتریش برده و اگر هر شــانزده لژیونر در
اردوی تیم ملی باقی بمانند و لژیونر جدیدی به تیم ملی
دعوت نشــود ،از شــانس بازیکنان داخلی یک سهمیه
کــم خواهد شــد چرا که ایــران میتواند نــام  ۲۶بازیکن را
بــرای فهرســت نهایــی رقابتهای جام جهانی رجیســتر
کند.
اگــر ک ـیروش تنها  32بازیکــن را برای جــام جهانی تحت
نظر گرفته باشــد  6نفر از لیســت او خط خواهند خورد.
البته لژیونرهایی که این اردو را از دست دادند همچنان
برای بازگشت به اردو شانس دارند.
نفراتــی کــه بــه عنــوان بازیکــن داخلــی بــا تیــم ملــی بــه

دارنده مدال طالی المپیک توکیو در کشتی فرنگی تنها
دلیل شکســت خــود در مقابل نماینده صربســتان در
وزن  ۶۷کیلوگرم را غفلت دانست و گفت :تمام حریفان
را بــا اقتــدار شکســت دادم ،امــا عجلــه در اجــرای فــن
موجب پیروزی رقیبم در فینال شد.
محمدرضا گرایی اظهار کرد :امســال رقابتهای کشــتی
فرنگی قهرمانی جهان برای من پایان خوشــی نداشــت
زیــرا بــا وجــود شکســت رقیبــان در دیدارهــای پیــش از
فینال در مســابقه نهایی روی یک غفلت مدال طال را از
دست دادم.
وی ادامــه داد :در دیــدار فینال با وجود آنکــه  ۴امتیاز از
رقیــب خود جلو بودم تــاش کردم تا زودتر این مبارزه را
به پایان برسانم ،اما در اجرای فن کمرگیری دچار اشتباه

محاسباتی من شدم و در یک لحظه غفلت ،امتیاز را به
حریفم دادم و در ادامه نتوانستم آن را جبران کنم .تنها
همین عجله در اجرای من مدال طال را از من گرفت.
گرایــی تصریح کــرد :رقابتهای جهانی بلگراد امســال از
سطح باالیی از لحاظ فنی برخوردار بود و تمام تیمها نیز
بــرای قهرمانی بــا تمام قــوا در بلگراد حاضر شــده بوند.
بــا توجــه به اینکــه ایــن مســابقات در صربســتان برگزار
میشد به طور طبیعی فضای رقابت را برای من سنگین
کرده بود.
دارنــده مــدال طــای المپیــک  ۲۰۲۰توکیــو و جهانــی ۲۰۲۱
اســلو در خصــوص برنام ههــای خــود نیــز گفــت :یکــی از
تهــای ســال آینده ،مســابقات کســب
مهمتریــن رقاب 
ســهمیه المپیک اســت که تیمها با نفرات کامل در آن

بــه نظــر میرســد ایــن شــانزده نفــر از همــان فهرســتی
انتخاب میشوند که پیشتر توسط کیروش در اردوی
اول بازیکنــان داخلــی به تیم ملی دعوت شــده بودند و
قاعدتا حتی در صورت درخشش خاص برخی بازیکنان،
تغییر چندانی در این لیست داده نشود؛ مگر آنکه این
بازیکن ســابقه مناســبی در تیمهای ملی داشــته و قبال
در آن لول بازی کرده باشد.
بــه جــز  ۱۱بازیکنی که به لیســت نهایــی راه یافتنــد ،این
 ۱۳بازیکــن نیــز در اردوی ابتدایــی حاضــر بودند :مهدی

شــیری ،عارف آقاســی ،ســامان فالح ،آرمین ســهرابیان،
مهــدی مهــدی پــور ،محمــد کریمی ،یاســین ســلمانی،
رضا اسدی ،مهدی حسینی ،محمد خدابندهلو ،محمد
محبی ،مهدی قایدی ،سعید صادقی و شهریار مغانلو.
احتمــاال با انتخــاب این شــانزده بازیکن بعــد از برگزاری
تهــای لیــگ ،تکلیــف ک ـیروش و
چهــار هفتــه از رقاب 
لیگ داخلی روشــن خواهد شــد؛ آن هم با مشاهده ۳۲
مســابقهای کــه در دوران ســرمربیگری وی در تیــم ملی
برگزار میشود.

راز شکست گرایی در جهانی بلگراد
حضور خواهند داشــت و به همین دلیل کار ســختی را
پیش رو خواهیم داشت.
وی در خصــوص «محمــد بنــا» در کشــتی فرنگــی گفت:
کارنامــه محمــد بنــا در کشــتی فرنگی روشــن و شــفاف
اســت و افتخــارات کشــتی را نیــز بــه نوعــی مدیــون او
هستیم.
دارنــده مدال نقره جهانی بلگراد همچنین در خصوص
علت ناکامی محمدعلی (بــرادرش) در وزن  ۷۷کیلوگرم
گفت :تنها باید گفت که شانس با او یار نبود و دستش
از مــدال کوتاه مانــد .برای حضــور در رقابتهای جهانی
ســال آینــده بــه طــور قطــع بــر روی نقــاط قــوت و ضعف
خودمان کار خواهیم کرد.
تهــای کشــتی آزاد و فرنگــی قهرمانی جهــان از  ۱۰تا
رقاب 
 ۱۸سپتامبر ( ۱۹تا  ۲۷شهریور ) در شهر بلگراد پایتخت
صربستان برگزار شد .تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان
در این رقابتها  ۲نشــان نقره توســط محمدرضا گرایی
در وزن  ۶۷کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰کیلوگرم
و یــک برنــز از ســوی محمدهــادی ســاروی در وزن ۹۷
کیلوگرم کسب کرد.
علیرضا نجاتی در وزن  ۶۳و ناصر علیزاده نیز در وزن ۸۷
کیلوگرم پنجم شدند .پویا دادمرز ،مهدی محسننژاد،

محمدرضــا مختــاری ،محمدعلی گرایی و پژمان پشــتام
نمایندگان وزنهای  ۷۷ ،۷۲ ،۶۰ ،۵۵و  ۸۲کیلوگرم از دور
رقابتها حذف شدند.
نماینــده کشــورمان در پیکارهــای جهانــی در مرحلــه
مقدماتی پس از استراحت در دور نخست ،در دور دوم
با نتیجه  ۹بر صفرامانتور اسماعیلاف از قرقیزستان را
مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت .وی
در ایــن مرحلــه با نتیجه  ۵بر صفر هان ســو ریــو دارنده
مــدال طالی جهان از کرهجنوبی را از پیش رو برداشــت
و بــه مرحله نیمه نهایی راه یافــت .گرایی در این مرحله
جانــی ختســوریانی از گرجســتان را در همــان  ۳دقیقــه
نخســت بــا نتیجــه  ۸بر صفر شکســت داد و بــه فینال
راه یافت.
گرایــی دارنــده طــای جهــان و المپیک در مبــارزه فینال
وزن  ۶۷کیلوگــرم بــه مصــاف ماتــه نمس دارنــده مدال
برنز جهان از صربســتان رفت .مرد یخی اتحادیه جهانی
کشــتی ،در مبــارزه فینــال مبــارزه را بــا برنامــه و آرامــش
همیشــگی آغــاز کــرد و در همــان  ۳۰ثانیــه نخســت بــا
اشــتباه حریــف ۲ ،امتیــاز با خاک کــردن حریــف گرفت و
در ادامــه به ســراغ کنده فرنگی حریف صربســتانی رفت
کــه با تاباندن حریــف داور امتیازی به او نداد که با چلنج

مربیان ،هیأت ژوری  ۲امتیاز دیگر به نماینده کشورمان
دادند .گرایی  ۳دقیقه نخســت با میدان داری و گرفتن
سر و گردن حریف اجازه هیچ حرکتی را به او نداد.
او در آغــاز وقــت دوم قصــد کمرگیــری داشــت کــه بــا
اشــتباهی خطرنــاک در خــاک قــرار گرفــت و اجــازه زدن
سوبلس را به نمس نداد اما حریف صربستانی  ۲امتیاز
گرفــت .در ادامــه نمس صربســتانی که در وقــت دوم با
برنامه و با آنالیز دقیق گرایی پای به تشک گذاشته بود
یک امتیاز پوئن اخطار را گرفت و با اجرای بارانداز ،امتیاز
خود را به  ۵رساند.
قهرمان المپیک در ادامه چند مرتبه اقدام به کمرگیری
کــرد و نــا موفق بــود و حتــی داوران میتوانســتند اخطار
بــه حریــف صربســتانی بدهند کــه ایــن کار را نکردند .در
ثانی ههــای پایانــی دیگــر رمقی بــرای نماینده کشــورمان
باقــی نمانــده بود و در نهایت این مبارزه را با نتیجه  ۵بر
 ۴واگذار کرد و به مدال نقره رسید .نمس با کسب این
طال ،چهارمین طالی صربستان را در پیکارهای قهرمانی
جهان کسب کرد.
نمس حریــف صربســتانی گرایی در فینال ،ســیزدهمی
المپیــک توکیو ،برنــز جهانــی  ،۲۰۱۹طالی اروپــا  ۲۰۲۱و برنز
امیدهای اروپا  ۲۰۱۶را در کارنامه دارد.

آشنایی با اولین حریف ایران در اتریش؛

از مهاجم  80میلیون یورویی لیورپول تا ستارگان رئال و بارسا
تیــم ملی فوتبــال اروگوئه با جمعی از بهترین ســتارگان
دنیای فوتبال به مصاف ایران میآید.
تیم ملی فوتبال کشورمان اول مهر در یکی از مهمترین
دیدارهای دوســتانه خود پیش از جام جهانی  2022قطر،
به مصاف اروگوئه می رود .این مسابقه در ورزشگاه NV
 ARENAسنت پولتن اتریش برگزار میشود.
در ادامه به بررسی وضعیت این حریف تیم ملی ،در این
دو بازی میپردازیم.
قهرمان جام های جهانی  1930و  ، 1952با  28امتیاز و قرار
گرفتن در رتبه سوم جدول  10تیمی دیدارهای مقدماتی
منطقــه آمریکای جنوبی پــس از برزیــل و آرژانتین ،برای
پانزدهمین بار جواز حضور در بزرگترین آوردگاه دنیای
فوتبــال را کســب کــرد و در بیســت و دومیــن دوره این
رقابــت هــا نیــز در گــروه  Hبــا پرتغال ،غنــا و کــره جنوبی
همگروه است.
السلســته (لقب تیــم ملی اروگوئــه)  16بار نیــز قهرمانی
کوپــا آمه ریکا را به دســت آورده و در شــرایطی که اکنون
در جایــگاه  13رنکینگ فیفا اســت ،حریفی فــوق العاده
قدرتمند برای شاگردان ک یروش محسوب میشود.
* در حــال حاضــر دی هگــو آلونســو  ۴۷ســاله و مهاجــم
ســابق اروگوئــه ،ســرمربیگری ایــن تیــم را برعهــده دارد.

مرب ـیای کــه در طــول دوران فعالیت خــود در تیمهایی
مثــل پنــارول اروگوئه ،گوارانــی و المپیا پاراگوئــه ،پاچوکا
و مونتــری مکزیــک و اینترمیامــی آمریــکا را در کارنامــه
داشته و با سابقه یک قهرمانی لیگ و یک قهرمانی جام
باشــگاههای کونــکاکاف بــا پاچــوکا و یــک قهرمانی جام
باشــگاههای کونــکاکاف بــا مونتــری از  14دســامبر ،2021
جانشــین اسکار تابارز افســانهای در تیم ملی کشورش
شد.
* از زمــان حضــور ایــن مربــی ،اروگوئــه در هفــت بــازی
آمــار شــش برد ،یــک تســاوی 16 ،گل زده و فقط یک گل
خورده را ثبت کرده که شــاید مهمترین نتیجهاش برای
ایران یهــا ،تســاوی بــدون گل مقابل آمریــکا ،حریف تیم
ملی در جام جهانی باشد.
در فهرســت  29بازیکن دعوت شــده به اردوی تیم ملی
اروگوئــه بــرای بــازی با ایــران فقط لوئیز ســوارز نامــدار و
ســرخیو راچــت ،دروازهبان دوم این تیــم در لیگ داخلی
بازی میکنند و  27بازیکن لژیونر هستند.
از رونالــد آرائوخــو (مدافــع بارســلونا) فرنانــدو موســلرا
(درواز هبــان گاالتاســرای) مارتین کاســرس (مدافع لس
آنجلــس گلکســی) ماتیــاس وســینو (هافبــک التزیــو)
رودریگــو بنتانکور(هافبــک تاتنهــام) فــده والــورده

(هافبــک رئــال مادریــد) لــوکاس توریرا (هافبک ســابق
آرســنال ،اتلتیکــو مادریــد و فعلــی گاالتاســرای) داروین
نونیز(مهاجم لیورپول) میتوان به عنوان شاخصترین
بازیکنــان حاضــر در اردوی اروگوئــه قبــل از دیــدار بــا
شــاگردان ک ـیروش نــام بــرد .هرچنــد دی هگــو گودیــن و
ادینســون کاوانــی به دلیل مصدومیت این مســابقه را
از دست دادند.
نونیــز تابســتان امســال بــا  80میلیــون یــورو از بنفیــکا

بــه جمــع بازیکنان یورگن کلوپ پیوســت تــا جای خالی
ســادیو مانــه را در خــط حملــه این تیم پر کنــد .او فصل
قبــل در لیــگ پرتغــال بــا  26گل ،باالتر از مهــدی طارمی
آقای گل این رقابتها شد.
فده والورده که در فینال لیگ قهرمانان اروپا زمینهساز
چهاردهمیــن قهرمانــی رئال مادرید شــد ،در این فصل
جــزو کلیدیتریــن مهر ههــای کارلــو آنچلوتــی نــام گرفته
اســت .او یکشنبه شب گذشــته در دیدار دربی مادرید

نمایشــی عالــی از خــود بــه ثبــت رســاند تا مــورد تمجید
مطبوعات اسپانیا قرار بگیرد.
جرارد پیکه ،مدافع باتجربه بارسا در فصل جدید به یک
مهره نیمکتنشــین تبدیل شــده که علــت اصلی این
موضوع نیز درخشــش مدافع اروگوئهای در ترکیب تیم
ژاوی هرنانــدز بــوده اســت .رونالد آرائوخو کــه از معدود
بازیکنــان باکیفیــت بارســلونا در دوران ســرمربیگری
رونالد کومان نیز بود.
همچنین لوئیز ســوارز که با  68گل ،بهترین گلزن تاریخ
تیــم ملــی ایــن کشــور اســت پــس از کســب افتخــارات
متعــدد در اروپــا بــا پیراهــن تیمهایــی مثــل آژاکــس،
لیورپــول ،بارســلونا و اتلتیکــو مادریــد بــه کشــورش
بازگشت و پیراهن تیم ناسیونال را به تن کرد.
تیم ملی کشورمان در طول تاریخ فقط یک بار به مصاف
اروگوئه رفته است .در آن دیدار ایران با هدایت همایون
شــاهرخی در بــازی ردهبنــدی مســابقات چهارجانبــه
هنگکنگ ،در جریان  90دقیقه مقابل حریف با تساوی
یک بر یک متوقف شد اما در ضربات پنالتی نتیجه را 4
بــر  2واگذار کرد .تک گل تیم ملی را در دیداری که حریف
از بسیاری نفرات شاخص خود هم استفاده نکرد ،علی
سامره به ثمر رساند.

استارت عابدزاده برای رسیدن به احمدرضا
تنهــا گلر لژیونــر اردوی تیم ملی در هــوای بارانی اتریش
به تمرین با ملیپوشــان پرداخت سومین روز از اردوی
تیــم ملــی در اتریش در شــرایطی به پایان رســید که امیر
عابــدزاده ،گلــر پونفرادینــا هــم بــا آمادگــی کامــل پس از
اضاف هشــدن به جمع شــاگردان کیروش پابهپای ســایر
ملیپوشان تمرین کرد.
عابــدزاده کــه پــس از اشــتباه منجرب ـهگل بیرانونــد در
دیدار برابر لبنان با نظر اسکوچیچ به گلر اصلی تیم ملی
تبدیل شده بود ،پس از سه کلینشیت مقابل سوریه،
عــراق و امــارات جایگاهــش را در تیــم ملــی تثبیت کرده
بود اما در نهایت پس از بازی برابر کره که به نخســتین
شکست تیم ملی با اسکوچیچ انجامید ،عابدزاده برای
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مسابقه ایران و روسیه  ۲۴یا  ۲۵آبان
در تهران یا دوحه برگزار میشود

فهرست ایران برای جام جهانی ،فقط  6نفر خط میخورند!

اتریش رفتهاند شــامل علیرضا بیرانوند (پرسپولیس-
درواز هبــان) ،ســید حســین حســینی (اســتقالل-
دروازهبان) ،پیام نیازمند (ســپاهان -دروازهبان) ،رامین
رضاییــان (ســپاهان -مدافــع) ،مرتضــی پورعلیگنجــی
(پرســپولیس -مدافــع) ،امیــد نورافکــن (ســپاهان-
مدافــع) ،ابوالفضــل جاللــی (اســتقالل -مدافــع) ،صالح
حردانی ( استقالل-مدافع) ،میالد سرلک (پرسپولیس-
هافبــک) ،مهدی ترابی (پرســپولیس -وینگــر ) و وحید
امیری (پرسپولیس -وینگر ) هستند.
ظاهــرا آنچــه کــه ک ـیروش در نظــر دارد حضــور شــانزده
بازیکــن بــرای اردوی طوالنــی مدتــی اســت کــه او قصــد
دارد در آن بــرای بازیکنان تیم ملی فضای مجددی برای
رشــد و توســعه فنی ایجاد کند؛ او همیشه اولویت را به
بازیکنان خارج از ایران داده که در شرایط بهتری تمرین
میکنند .اگرچه در جام جهانی پیشــین اغلب ستارگان
تیــم ملی فوتبــال ،چهرههایی بودند کــه در لیگ داخلی
به فعالیت مشغول بودند.

پنجشنبه
 31شهریور 1401
 25صفر 1444

بازی بعد به نیمکت منتقل شد.
بــا ایــن حــال آخرین بــازی رســمی تیم ملــی که بــه دیدار
دوســتانه برابر الجزایر برم یگــردد با حضور فیکس امیر
درون دروازه همــراه بــود تا معمای خــط دروازه تیم ملی
پیچیدهتر از قبل باشد.
امــا بــا حضــور کارلــوس ک ـیروش در راس کادرفنــی تیم
ملــی ،پیشبینــی ترکیــب گلرهــای تیــم ملــی در جــام
جهانــی پیچید هتــر از قبــل شــده اســت« .عابــدز» که در
آخرین بازی تیم باشــگاهیاش پونفرادینا در اللیگا  ۲در
ترکیب اصلی قرار نداشــت ،امیدوار است بتواند با ارائه
تواناییهایــش در اردوی اتریــش بار دیگر نظر کیروش
بــرای قرارگرفتــن در فهرســت نهایــی تیــم ملــی جهــت

حضــور در جــام جهانــی را جلــب کند .هدفی کــه با توجه
به همگروهی ایران با امریکا در جام جهانی ،انگیزههای
عابــدزاده کوچــک بــرای تحقــق آن را دوچنــدان میکند.
جایــی کــه امیر به عنــوان پســر احمدرضا عابــدزاده ،گلر
ایــران در جــام جهانــی  ۹۸میخواهــد خاطرات پــدرش از
دیــدار برابــر امریکا و درخشــش در بزرگترین تورنمنت
فوتبالی دنیا را تداعی کند.
آنچــه مشــخص اســت بــا حضــور بیرانونــد ،حســینی و
نیازمنــد ،عابــدزاده بــرای بــازی کــردن مقابــل اروگوئــه و
ســنگال کار چندان آسانی ندارد .در نهایت باید ببینیم
امیــر موفــق بــه حضــور در جــام جهانــی در  ۲۹ســالگی
میشود؟

ســرمربی تیم ملی فوتبال روســیه خبــر داد که این تیم
در یکی از روزهای  ۲۴یا  ۲۵آبان در تهران یا دوحه با تیم
ملی ایران روبرو میشود.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در حال حاضــر برای برگــزاری ۲
مســابقه تدارکاتــی مقابل اروگوئه و ســنگال به اتریش
ســفر کــرده اســت .این تیــم پیش از جــام جهانــی ۲۰۲۲
قطــر قصد دارد یک مســابقه تدارکاتی دیگر هم مقابل
روسیه برگزار کند.
والــری کارپیــن ســرمربی تیــم ملــی روســیه دربــاره ایــن
مســابقه گفت :بازی دوســتانه تیم ملی فوتبال روسیه
با ایران ممکن اســت در یکــی از روزهای  ۱۵یا  ۱۶نوامبر
( ۲۴یــا  ۲۵آبــان) در تهــران یــا دوحــه قطــر برگــزار شــود.
نمیدانم بازی دوســتانه با بوســنی و هرزهگووین برگزار
میشــود یــا نــه .بازیکنــان تیــم ملــی سیاســت را دنبال
نمیکننــد .آنهــا میداننــد چــه اتفاقاتــی رخ میدهــد اما
چیزی به آنها ربط ندارد و فقط فوتبال بازی میکنند.
سرمربی روسیه با اشاره به حذف این تیم از مسابقات
مقدماتی یورو  ۲۰۲۴درباره انتقال احتمالی کشورش به
کنفدراســیون فوتبال آســیا گفت :در  ۶مــاه آینده هیچ
انتقالــی به آســیا وجــود نخواهد داشــت .ایــن نظر من
اســت .اگــر این انتقــال را برای چند ســال آینــده در نظر
بگیریم احتمالش وجود دارد

توافق اولیه شفر با صنعت نفت؛

بازگشت سرمربی پیشین استقالل
به لیگ برتر؟

مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان مذاکرات خوبی با
وینفرد شفر سرمربی پیشین استقالل داشتهاند و اگر
مشــکلی پیــش نیاید در یکی دو روز آینــده قرارداد این
سرمربی امضا میشود.
مدیــران باشــگاه صنعــت نفت آبادان پــس از توافق با
رضا پرکاس برای پایان همکاری ،با چند گزینه داخلی و
خارجی جهت هدایت این تیم مذاکره کردند.
پــس از اینکــه نامهایــی مثــل علیرضــا منصوریــان،
رضــا عنایتــی ،عبــداهلل ویســی و  ...بــرای ســرمربیگری
طالییپوشــان آبــادان مطــرح و بــه نوعــی حضــور آنهــا
در آبــادان منتفــی اعــام شــد ،مدیــران ایــن باشــگاه
مذاکــرات خوبــی با وینفرد شــفر ســرمربی آلمانی انجام
داده و توافــق اولیه هم با ســرمربی پیشــین اســتقالل
داشتهاند.
گفته میشود اگر مشکلی پیش نیاید و روند مذاکرات
به همین صورت ادامه داشــته باشد ،ظرف یکی دو روز
آینده قرارداد قطعی وینفرد شفر  72ساله امضا خواهد
شد.
وینفــرد شــفر پیــش از این ســابقه حضــور در تیمهای
الخــور قطــر ،بنییاس امارات ،اســتقالل ،العین امارات،
تیم ملی کامرون و همینطور چند تیم بوندسلیگایی
را در کارنامــه خــود دارد و اگر قرارداد نهایی او با صنعت
نفت امضا شــود ،بهعنوان یازدهمین ســرمربی خارجی
صنعت نفت مشغول به کار خواهد شد.

هتتریک جهانبخش با سرمربی
محبوبش

ســتاره ایرانــی فاینورد ســومین جام جهانی بــا کارلوس
کــیروش را تجربــه خواهــد کردعلیرضــا جهانبخــش که
در بیشــتر بازیهــای مرحلــه نهایــی انتخابــی تیــم ملی
بــه عنــوان کاپیتــان تیــم وارد زمیــن میشــد ،بــا حضــور
کارلــوس کــیروش در تیم ملــی کماکان نقــش محوری
خودش در ترکیب را برعهده خواهد داشت.
علیرضا که در بهترین فرم ممکن مسابقات باشگاهی
را در لبــاس فاینورد پشــت ســر میگــذارد ،در شــرایطی
دومیــن روز حضورش در اردوی اتریش را تجربه کرد که
در هوای بارانی ،شور و شوق متفاوتی برای تمرین پیدا
کرده بود.
جهانبخــش که به عنوان شــگفتی لیســت کیروش در
جام جهانی  ۲۰۱۴مسافر برزیل شده بود ،حاال به عنوان
کاپیتــان دوم تیــم ملی بــا کولهباری از تجربه شــرکت در
چهــار تورنمنــت بــزرگ بــه همــراه کــیروش ،بــه دنبــال
هتتریک در حضور در جام جهانی با ســرمربی پرتغالی
است.
وینگــر دوستداشــتنی تیــم ملــی در  ۲۹ســالگی ایــن
شــانس را دارد تا برای جام جهانی  ۲۰۲۶رکورددار حضور
در جام جهانی برای ایران شود.

استعفای ناگهانی دقیقی از
شمسآذر

ســرمربی تیــم فوتبــال شــمس آذر قزوین از ســمتش
اســتعفا کردســعید دقیقــی ،ســرمربی تیــم فوتبــال
شــمس آذر قزویــن پــس از پیروزیتیمــش برابــر
شــهرداری همــدان از ســمتش اســتعفا کــرد و هیــات
مدیره این باشــگاه در تصمیمی عجیب با این استعفا
موافقت کردند.
ایــن در حالی اســت کــه با گذشــت پنج هفته از شــروع
لیگ یک ،شمس آذر قزوین بدون باخت و با  ۱۳امتیاز
صدرنشــین این مسابقات است و شانس زیادی برای
لیگ برتری شدن دارد.

