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گل توکلی به ژاپن نامزد بهترین گل آسیا شد
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین گلزنان را در جام ملتهای فوتسال این قاره معرفی کرد .به گزارش فارس ،جام ملتهای فوتسال آسیا با قهرمانی ایران در سال  ۲۰۱۸همراه
بود.سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در خبری به  ۱۰گل برتر این دوره از مسابقات اشاره کرده و از عالقمندان خواسته است تا بهترین گلزن را معرفی کنند .در بین نامزدها گل فرهاد توکلی
ملیپوش کشورمان که در دیدار با ژاپن به ثمر رساند دیده میشود.

رونالدو و نیمار امشب دیدارها را تازه میکنند

سانتر از همه جا

دوئل بزرگ در برنابئو

مخالفت اتحادیه جهانی با درخواست فدراسیون کشتی

ایران به آمریکا نمیرود

پس از عدم پذیرش درخواست ایران از سوی اتحادیه جهانی ،برای تغییر
نیافتن زمان جام جهانی کشتی فرنگی از فروردین به آذرماه سال ،۹۷
فدراسیون کشتی بهصورت رسمی اعالم کرد ،در جام جهانی کشتی آزاد در
آمریکا شرکت نمی کند.
به گزارش ایسنا ،اتحادیه جهانی در پاسخ به نامه ایران در مورد تغییر نکردن زمان
جام جهانی کشتی فرنگی اعالم کرد که ضمن اینکه متوجه نگرانی های فدراسیون
ایران در این خصوص است ،موافق برگزاری مسابقات در فروردین ماه نیست و در
صورتی که ایران نتواند مسابقات را در آذرماه سال  ۹۷برگزار کند میزبانی جام جهانی
را به یک کشور دیگر واگذار می کند.
در پی این نامه فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد که به
دلیل بر هم خوردن برنامه های فنی مسابقات ملی خود ،در جام جهانی کشتی آزاد در
آمریکا شرکت نمی کند و با توجه به لزوم مذاکره مجدد با حامیان مالی به زودی در
مورد قبول میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در آذرماه سال  ۹۷نظر خود را اعالم می
کند .متن پاسخ ایران به اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:
 )۱در مورد تاریخ جدید ،الزم است مجدد با اسپانسرهای جدیدی وارد مذاکره
شویم .به زودی نظر فدراسیون ایران برای برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی
در تاریخ جدید مشخص شده از سوی اتحادیه را اعالم می کنیم.
 )۲اما این سوال فدراسیون ایران بی پاسخ ماند که چطور کشورهای اروپایی برای
شرکت در جام جهانی آمریکا ،که حدود سه روز از تاریخ پیشنهادی جدید ایران فاصله
دارد ،مشکلی ندارند ،اما با زمان جدید پیشنهادی از سوی ایران (در تاریخ  ۲۲و ۲۳
فروردین) در برگزاری جام جهانی فرنگی (سه روز بعد از آزاد) می توانند مشکل داشته
باشند .به نظر می رسد مخالفت با زمان قبلی برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی
فرنگی ،مشکل همه کشورهای اروپایی نیست.
 )۳به هر حال با توجه به اینکه تاریخ اعالمی جدید اتحادیه ،که بر خالف
تاریخ مصوب در جلسه هیات رئیسه در فرانسه است ،متاسفانه تمامی برنامه
های برگزاری مسابقات انتخابی تیم های ملی بزرگساالن آزاد و فرنگی ایران را
که بر اساس یک برنامه مشخص مطابق خواست مردم و عالقمندان به کشتی در
ایران ،هر ساله ،همزمان برگزار می شود ،تحت تاثیر خود قرار می دهد .از سوی
دیگر فدراسیون ایران باید تدارک حضور سه تیم ملی در کشتی فرنگی خود را،
در مسابقات بازیهای آسیایی ،جهانی و جام جهانی در حد فاصل زمانی نسبتاً
محدودی ببیند .از اینرو ضرورت دارد ،تاریخ مسابقات انتخابی تیم های ملی آزاد
و فرنگی ایران تغییر کند .به همین دلیل با توجه به مشکل بوجود آمده ،همانطور
که در نامه پیشین اعالم شد ،تیم کشتی آزاد ایران نمی تواند در جام جهانی
آمریکا شرکت کند.

از آمادگی باالی کاوانی در مقایسه با کریستیانو رونالدو میدهد.
امشب همه نگاهها به
کاوانی در فصل جاری در  ۳۳بازی توانسته  ۲۸گل به ثمر
سانتیاگوبرنابئو است؛ جایی که
ن در حالی است که کریستیانو رونالدو در  ۲۸بازی ۲۳
برساند .ای 
قرار است نیمار و کریستیانو
گل وارد دروازه حریفان کرده است .فصل قبل کاوانی در  ۵۰بازی
رونالدو دوئلی حساس و
ن در حالی است که کریستیانو
توانست  ۴۹گل به ثمر رساند .ای 
نفسگیر داشته باشند تا
رونالدو در  ۴۶بازی  ۴۲گل وارد دروازه حریفان کرد.
زمینه برای صعود تیمی
ن ژرمن
برتری آماری برای پاریس 
بزرگ مهیا شود.
ن ژرمن و رئال مادرید زیاد در لیگ قهرمانان اروپا به
پاریس 
در شب دوم دور رفت
مصاف هم نرفتهاند .نخستین دیدار رسمی دو تیم به دوم مارس
مرحله یک هشتم نهایی
 ۱۹۹۳بر میگردد که در یک هشتم نهایی به مصاف هم رفتند.
لیگ قهرمانان اروپا دو
در دیدار رفت آن سال رئال مادرید در سانتیاگوبرنابئو با نتیج ه سه
دیدار برگزار خواهد
ن ژرمن با
بر یک به پیروزی رسید اما در دیدار برگشت پاریس 
شد.
نتیج ه چهار بر یک به پیروزی رسید و به دور بعد صعود کرد.
سال بعد از آن دو تیم این بار در جام در جام اروپا به مصاف هم
ن ژرمن در دیدار رفت در خانه رئال مادرید با
رفتند که پاریس 
یک گل به پیروزی رسید تا با تساوی یک بر یک در دیدار رفت
به مرحله بعد صعود کند.
دو تیم در فصل  ۲۰۱۵ -۲۰۱۶در مرحله گروهی با هم دیدار
به احتمال خیلی زیاد
کردند .جدال رفت در پارک دو پرانس با تساوی بدون گل
همه نگاههای فوتبال دوستان
به پایان رسید اما در دیدار برگشت رئال مادرید با گل ناچو
به سانتیاگوبرنابئو خواهد بود جایی که قرار است
توانست بازی را به سود خود به پایان رساند.
ن ژرمن به مصاف هم بروند.
دو تیم رئال مادرید و پاریس 
دیداری برای نیمار
ترس عنوانی برای این بازی
ن ژرمن از
این دیدار به خاطر حضور نیمار در پاری س 
ن ژرمن در شرایطی کامال
دو تیم رئال مادرید و پاریس 
حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار است .هواداران
متفاوت به مصاف هم میروند .رئال مادرید فصل ناامید
ن ژرمن و البته بارسلونا امید زیادی دارند که
پاریس 
کنندهای را پشت سر میگذارد .این تیم از جام حذفی
این ستاره برزیلی در چنین دیدار حساسی بدرخشد و
کنار رفته است و در رقابتهای اللیگا هم با صدر جدول
تواناییهای خود را نشان دهد.
ردهبندی  ۱۷امتیاز اختالف دارد و به راحتی میتوان گفت
خبرهای زیادی درباره پیوستن نیمار به رئال
که آنها نمیتوانند از عنوان قهرمانی خود در اللیگا دفاع
مادرید به گوش میرسد و به نظر میرسد که
کنند.
خود این بازیکن هم دوست داشته باشد که
ن ژرمن چه در رقابتهای لیگ فرانسه و
اما حال پاریس 
راهی رئال مادرید شود .هواداران رئال مادرید
چه در جام حذفی خوب خوب است .این تیم
عالقه زیادی دارند که نیمار در تیم آنها بازی
با اقتدار در صدر جدول ردهبندی الشامپیونه
پورتو -لیورپول
کند و به احتمال خیلی زیاد او را در این دیدار
قرار دارد و با نزدیکترین تعقیب کننده خود
در دیگر دیدار حساس این مرحله پورتو در پرتغال به مصاف لیورپول سادیو مانه هر تیمی را در لیگ جزیره اذیت کرده است به ویژ ه صالح که از بهترینهای تشویق کنند .البته اصال نمیخواهند که او
 ۱۲امتیاز اختالف دارد.
فوتبال اروپا در فصل جاری بوده است.
موفق باشد .نیمار قبل از این بازی عکسی از
شاگردان امری در جام اتحادیه به فینال راه میرود.
نقطه ضعف بزرگ لیورپول در فصل جاری همچون فصل قبل خط دفاعی این تیم خالکوبی خود که به قهرمانیاش با بارسلونا
لیورپول در مرحله گروهی توانست با کسب  ۱۲امتیاز به عنوان تیم نخست به
پیدا کردهاند همچنان که در جام حذفی هم
ن در حالی است که پورتو در گروهی که تیمهای بشیکتاش ،است که بسیار متزلزل است .البته با آمدن فان دایک انتظار میرود که تیم کلوپ بهتر در لیگ قهرمانان اروپا اشاره میکند منتشر
دور بعد راه پیدا کند .ای 
شانس قهرمانی دارند.
لیگ قهرمانان اروپا تنها شانس رئال مادرید الیپزیگ و موناکو در آن قرار داشتند با کسب  ۱۰امتیاز به عنوان تیم نخست به دور بعد از این نتیج ه بگیرد و بتواند به دور بعد راه پیدا کند هر چند که پورتو حریف آسانی کرد تا رسانههای اسپانیایی مدعی شوند که او
برای قهرمانی در فصل جاری است و طبیعی راه پیدا کرد .لیورپول در خط حمله بسیار آماده است .مثلث محمد صالح ،فرمینیو و نیست و سابقه قهرمانی با ژوزه مورینیو را در کارنامه دارد.
برای رئالیها کری خوانی میکند.
این دیدار بهترین فرصت برای نیمار است
است که هم سرمربی این تیم و هم بازیکنان
تا خود را نشان دهد .او اگر بتواند باعث صعود
و هواداران ترس جام نگرفتن را داشته باشند
خوبی از خود نشان نداده است اما با هت تریک در دیدار اخیر
طبیعی است که برابر مدافع عنوان قهرمانی ترس زیادی داشته
ن ژرمن به مرحله بعد شود با یک تیر دو نشان زده است
پاریس 
و در این صورت باید منتظر تغییراتی در این تیم باشیم.
ن ژرمن خط و نشان
تیمش برابر رئال سوسیداد برای پاریس 
باشند.
ن ژرمن محبوب
تا جایی که هم خود را در بین هواداران پاریس 
ن ژرمن ترس و اضطراب
اما از طرف دیگر هم هواداران پاریس 
کشید.
دو گلزن با عیار باال
میکند و هم پرس را بیش از قبل به جذبش وا میدارد و به همین
زیادی دارند ،چرا که تیم آنها نشان داده که با وجود در اختیار
از طرف دیگر امید نخست پاریسیها برای گلزنی کاوانی،
امید نخست رئال مادرید برای گلزنی در این دیدار کریستیانو
خاطر میتوان این دیدار را دیدار نیمار دانست.
داشتن بازیکنان بزرگ ،تجربه الزم در لیگ قهرمانان را ندارد و
مهاجم نوک این تیم است که بسیار آماده و سر حال است .آمار
رونالدو است .این بازیکن پرتغالی در فصل جاری عملکرد
سایت اسپانیایی:

کیروش به بازیکنان ناشناختهاش اعتماد دارد

شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد
تیم بسکتبال شهرداری تبریز در دیداری نفس گیر برابر مهرام برنده شد و
قهرمان این فصل از مسابقات لیگ برتر شد.
به گزارش ایسنا ،شاگردان مهران حاتمی که در مسابقه آخر فینال لیگ میزبان
مهرامی ها بودند در این دیدار با نتیجه ٧٣ -٨٥حریف خود را شکست دادند و قهرمان
لیگ برتر نام گرفتند.
در این مسابقه شاگردان مهران حاتمی که میزبان بودند بازی را بهتر شروع کردند
و در دو کوارتر نخست با نتایج  ٢٧بر  ١٦و  ٢٢بر  ١٩به برتری رسیدند و نیمه اول را
با قدرت به سود خود تمام کردند اما با آغاز کوارتر سوم مهرامی ها به بازی برگشتند و
اختالف را کاهش دادند .مهمان در کوارتر سوم  ٢٧بر  ١٦برنده شد و اختالف کاهش
زیادی داشت.
کوارتر پایانی مسابقه حساسیت بسیار زیادی داشت و دو تیم نزدیک به هم پیش
می رفتند که در پایان این شهرداری تبریز بود که تواسنت این کوارتر را  ٢٠بر  ١١به
سود خود تمام کند و در نهایت  ٧٣ -٨٥به برتری برسد.
نکته جالب توجه دقایق پایانی اعتراض شدید مهرامی ها به داوری بود .همچنین
مسئوالن برگزار کننده مسابقه در یک چند دقیقه پایانی تقریبا جشن قهرمانی را به
پا کردند که این موضوع نیز با انتقاد مهرامی ها همراه بود .اعتراض به این بود که چرا
در شرایطی که بازی ادامه دارد با میکروفون تماشاگران را برای برگزاری جشن آماده
می کنند.
در یک دقیقه پایانی بازیکنان کلیدی مهرام  ٥خطا شده بودند و چهره های جوان
این تیم به میدان رفتند.
رامین طباطبایی رئیس و علی توفیق دبیر فدراسیون بسکتبال مهمانان ویژه این
بازی بودند.
مسابقه در سالن شهید توانای تبریز برگزار شد و توسط تماشاگران کامال پر بود.
این سالن مشکالت فنی دیدارهای قبل را نداشت اما بازیکنان بازهم مشکل امکاناتی
نظیر سرویس بهداشتی داشتند.
این فصل از لیگ برتر بسکتبال با قهرمانی شهرداری تبریز ،نایب قهرمانی مهرام و
سومی پتروشیمی به پایان رسید.
پس از پایان مسابقه سالن برای برگزاری جشن قهرمانی و اهدای کاپ آماده شد.

اعتصاب بازیکنان و کادر فنی پدیده
بازیکنان و کادر فنی پدیده به دلیل پاس نشدن چکهایشان در تمرین این
تیم اعتصاب کردند.
به گزارش ایسنا ،پس از کسب نتایج ضعیف توسط پدیده مشهد ،بسیاری مقصر این
نتایج را بیانگیزگی بازیکنان این تیم میدانستند.
سرانجام بازیکنان و کادر فنی پدیده نیز به دلیل پاس نشدن چکهایشان حاضر به
تمرین نشدند و تنها در زمین تمرین این تیم حضور پیدا کردند.
پدیده هفته گذشته مقابل پارس جنوبی در خانه شکست خورد تا ناکامیهای این
تیم در نیم فصل دوم ادامهدار باشد.

یک سایت اسپانیایی به تحلیل حریفان این تیم در جام جهانی ،از جمله ایران
پرداخته است.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از واول اسپانیا ،چهار ماه به جام جهانی ۲۰۱۸
ی مانده است و تی مملی فوتبالاسپانیا باید در مرحله گروهی به مصاف پرتغال،
روسیه باق 

ایران و مراکش برود .الروخا به نظر میرسد کار آسانی خواهد داشت و به راحتی به
مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد.
این سایت در ادام ه به تیمها و ستارههایشان اشاره کرده است.
پرتغال  -کریستیانو رونالدو
بدون شک مهمترین حریفاسپانیا ،پرتغال است که از ستارهای به نام کریستیانو
رونالدو بهره میبرد .مهاجم رئال مادرید تیم قدرتمند خود را رهبری خواهد کرد و
حضورش نه تنها در خط حمله بلکه در خط دفاع نیز به تیم کمک خواهد کرد .در
کنار رونالدو بازیکنانی همچون نانی ،موتینیو ،کوارشما ،آندره سیلوا و برناردو سیلوا بازی
یکنند.
م 
ایران  -کارلوس کیروش
دومین حریفاسپانیا در این رقابتها ایران خواهد بود .حضور سرمربی این تیم بیش
از همه قابل توجه است چون کارلوس کیروش سابقه حضور دراسپانیا را داشته است.
او در فصل  2003 - 2004سرمربی رئال مادرید بود .کیروش در سال  ۲۰۱۱توسط
فدراسیون فوتبال ایران فرا خوانده شد و هدایت تی مملی را برعهده گرفت .پس از یک
عملکرد درخشان در مرحله مقدماتی در منطقه آسیا (برای نخستین بار در تاریخشان
توانستند دو دوره پیاپی به جام جهانی صعود کنند) .آنها امیدوارند به خواستههایشان

در جام جهانی برسند .کیروش به بازیکنان «ناشناختهاش» اعتماد زیادی دارد.
سردار آزمون ،ستاره ایران
این مهاجم لقب مسی ایرانی را یدک میکشد .مقایسه این دو بازیکن دور از واقعیت
است .آنها نه از لحاظ تاکتیکی و نه از لحاظ فیزیکی به هم شباهت ندارند .آزمون بلند
ل حاضر برای روبین
قامت و سرزنده است و دید خوبی دارد .مهاجم جوان ایرانی در حا 
کازان بازی میکند .آزمون کم کم و با گذشت زمان توانست به ترکیب اصلی تیمش
راه پیدا کند و تا جایی پیش رفت که به یکی از بازیکنان اصلی تی مملی تبدیل شد .در
کنار او بازیکنان خوبی مانند رضا قوچاننژاد ،کریم انصاریفرد و اشکان دژاگه با تجربه
حضور دارند.
بازگشتمراکش
تیم آفریقایی پس از سالها غیبت در جام جهانی فرصت دارد در روسیه به رقابت
بپردازد .سرمربی این تیم ،اروه رنارد است .ستاره «شیرهای اطلس» مهدی بن عطیه
است که از خط دفاع ،تیمش را رهبری خواهد کرد .در کنار او اشرف حکیمی حضور
خواهد داشت .او یکی از بازیکنان رئال مادرید است .بونو و مونیر نیز در اللیگا حضور
دارند و شناخت خوبی ازاسپانیا دارند .تی مملی فوتبال مراکش میتواند شگفتیساز
این گروه شود.

همکاری اوکتاویو با ایران برای چندمین بار اتفاق افتاد

تنها بعد از چند ماه همکاری و رسیدن به عنوان سومی
جام بین قاره ای ساحلی در امارات ،فدراسیون فوتبال
از فسخ یک طرفه قرارداد با مربی برزیلی تیم ملی
ساحلی خبر داد.
به گزارش ورزش سه ،مارکو اوکتاویو سرمربی برزیلی چهار
ماه پیش بنا به دعوت کمیته ساحلی فدراسیون فوتبال به ایران
برگشت تا دومین تجربه نشستن روی نیمکت رهبری تیم ملی
را به دست آورد .تجربه ای که توام شد با موفقیتی همچون
کسب عنوان سومی رقابت های جام بین قاره ای در امارات تا
اوکتاویو یک بار دیگر روزهای خوشی را سپری کند.
اما این موفقیت در بازگشت کاروان ایران از مسابقات به
یکباره تحت الشعاع مسائل پیش آمده در همکاری مربی
برزیلی با کمیته ساحلی قرار گرفت تا این که بعد از دو ماه
گمانه زنی و غیبت اوکتاویو روی نیمکت و اردوهای تیم ملی
سرانجام دبیرکل فدراسیون فوتبال از فسخ یک طرفه قرارداد
این مربی و برکناری او از هدایت تیم ملی ساحلی ایران خبر
داد.
محمدرضا ساکت ،دبیر کل فدراسیون فوتبال گفت« :مارکو
اوکتاویو ،سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی بدون اجازه
فدراسیون فوتبال از ایران خارج شده و به همین دلیل از
سمتش برکنار شده است» .او بیشتر از این در خصوص این
اتفاق توضیح نداد تا ابهاماتی که از مدت ها قبل فوتبال ساحلی
ایران را در بر گرفته بود ،همچنان بر قوت خود باقی بماند.
اما غیبت های اوکتاویو در تیم ملی در حالی از دو ماه قبل

پشت پرده برکناری ناگهانی سرمربی تیم ملی ساحلی

پنهان مانده بود که ایران در رقابت های پرشین کاپ که چندی
پیش در جم برگزار شد نیز بدون مربی برزیلی و با هدایت
دستیاران ایرانی او به مصاف رقبا رفت .در آن برهه مسئوالن

کمیته ساحلی در تشریح دالیل غیبت اوکتاویو برزیلی روی
نیمکت ایران به مشکالت خانوادگی این مربی اشاره و مدعی
بودند مرد برزیلی با مرخصی در کشورش به سر می برد؛ در

حالی که هم زمان با این ادعاها اوکتاویو در صفحات مجازی
خود تصاویری از حضور در کنار خانواده و خوشگذرانی ها را
منتشر می کرد.
اما کلید تمام ابهامات در ماجرای برکناری مربی برزیلی به
رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان در جامی ملقب «جام
موندیالیتو» در برزیل برمی گردد؛ تورنمنتی که پارس جنوبی
به نمایندگی ایران در آن حاضر شد و به مقام نایب قهرمانی
رسید .در این جام مارکو اوکتاویو نیز حضور داشت اما نه به
عنوان سرمربی ایران بلکه به عنوان سرمربی باشگاه اسپورتینگ
لیسبون پرتغال که چندان هم برای او و شاگردانش خوب پیش
نرفت؛ چون بین هشت تیم در پله آخر ایستاد.
این اتفاق از دید رسانه ها پنهان ماند؛ اما روسای فدراسیون
و کمیته ساحلی که از آن مطلع شده بودند ،برای این که هر
چه سریع تر به ماجراها و حاشیه های احتمالی فیصله بدهند،
فشارها روی اوکتاویو برای بازگشت به ایران را بیشتر کردند؛
اما مربی برزیلی زیر بار نرفت و مدعی شد به خاطر مشکالتی
که در راه همکاری اش با تیم ملی ایران دارد ،ترجیح می دهد
دیگر برنگردد؛ به همین خاطر فدراسیون هم به صورت یک
طرفه قرارداد این مربی را فسخ کرد.
این پایانی بود بر همکاری های چندباره مرد برزیلی با
فدراسیون و فوتبال ساحلی ایران؛ پایانی که به نظر می رسد
تبعات بسیار زیادی داشته باشد چون اتفاقاتی که میان طرفین
در این ماه ها رخ داد و از دید رسانه ها پنهان ماند به قدری
حاشیه و جنجال دارد که مورد کنکاش قرار بگیرد.

