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اخبار

کلمبیا و آرژانتین میزبان کوپا
آمهریکا  ۲۰۲۰شدند
دو کشور کامبیا و آرژانتین به عنوان میزبان
مشترک کوپا آمهریکا در سال  ۲۰۲۰انتخاب
شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گلوبو ،فدراسیون
فوتبال آمریکای جنوبی اعالم کرد دو کشور
کلمبیا و آرژانتین به صورت مشترک میزبانی
کوپا آمهریکا را در سال  ۲۰۲۰بر عهده خواهند
داشت.
این برای اولین بار است که در تاریخ این
رقابتها دو کشور میزبانی کوپا را عهدهدار
هستند.
همچنین در این جلسه مقرر شد از سال
 ۲۰۲۰این رقابتها همچون یورو در قاره اروپا،
به صورت هر چهار سال یک بار برگزار شود و
کشور اکوادور به همین خاطر به عنوان میزبان
رقابتها در سال  ۲۰۲۴یعنی دوره بعدی این
رقابتها انتخاب شد.
تابستان پیش رو قرار است چهل و پنجمین
دوره رقابتهای کوپا به میزبانی برزیل در
حالی برگزار شود که دو کشور قطر و ژاپن به
عنوان دو کشور مهمان در این رقابتها حاضر
خواهند بود.
از سال  ۲۰۲۰این رقابتها تقریبا ً هم زمان
با یورو در اروپا برگزار خواهد شد تا بازیکنان
بتوانند راحتتر در اختیار تیمهای ملی
کشورشان قرار گیرند.
رقابتهای کوپا آمهریکای  ۲۰۱۹با حضور ۱۲
تیم در  ۳گروه چهار تیمی برگزار میشود و
برزیل میزبانی این دوره از رقابتها را عهدهدار
است.

فرشید باقری پنجمین بازیکن برتر
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا

هروه رنار گزینه اصلی تیم ملی ایران است؟
این خبری است که از البهالی گفتوگوهای
رئیس فدراسیون با چند تن از افراد مطمئن و
مورد اعتمادش به بیرون درز کرده است .گفته
می شود توافق با رنار تا حد زیادی پیش رفته و
این سرمربی جذاب فرانسوی که در جام جهانی
هدایت تیم ملی مراکش را برعهده داشت خیلی
زود به ایران خواهد آمد.
به گزارش ورزش سه ،این شایعه در حالی در
جامعه فوتبال ایران در حال گل گرفتن است که
رنار در حال حاضر هدایت تیم ملی مراکش را
برعهده دارد و خود را آماده جام ملتهای آفریقا
می کند .جالب اینکه او همین هفته فهرست
نهایی مراکش را برای این مسابقات اعالم کرده
است.
رنار که مربی کارنامه دار و هیجانی محسوب
می شود در دیدار تیم ملی ایران مقابل ژاپن در
ورزشگاه هزا بن زاید شهر العین حاضر بود و
از مسابقه نُت بر میداشت اما در آن زمان با
وجود انتشار بعضی شایعات کسی روی حضور
او در ایران حساب باز نمی کرد چراکه این مربی
فرانسوی همچنین از کشورهایی مثل امارات و
تیم فوتبال عربستان نیز برای همکاری پیشنهاد
دارد .دو تیم ثروتمندی که هنوز سرمربی خود
را انتخاب نکرده اند؛ عربستان  ۴۸ساعت پیش
مربی ای را به نام عنبر به عنوان سرمربی موقت
برگزید و امارات نیز هنوز برای فیفادی های پیش
رو در فروردین ماه تحرک از خود به نمایش
نگذاشته است اما در ایران با اینکه قرار نیست
در فیفادی فروردین ماه از ظرفیت بازی های
دوستانه استفاده شود ظاهرا قرار بر عقد قرارداد
با یک مربی خوب خارجی و انتشار نام اوست
که فعال رنار در صدر شایعات قرار گرفته است.
در یکی ،دو ماه اخیر و بعد از جدایی کارلوس

نزدیکان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از گفتوگو و مذاکرات با هروه رنار مربی فرانسوی تیم ملی فوتبال مراکش خبر دادند.

رنار  ۵۰ساله
است ،سابقه
سرمربیگری
در تیم های
مراکش،زامبیا،
ساحل عاج و ...
را داشته و برای
تیم های مختلف
در سراسر جهان
گزینه مطلوبی به
نظر می آید
کیروش از فوتبال ایران نام های متفاوتی برای
حضور در فوتبال ایران مطرح شده اند که مربیانی
از هلند ،آلمان ،ایتالیا ،برزیل ،اسپانیا و  ...در
رسانهها به بحث و نظرخواهی گذاشته شده اند.
تاج با رازداری حداکثری فعال اجازه نداده اسمی از
سرمربی بعدی تیم ملی به بیرون درز کند تا زمانی
که امضای نهایی پای قرارداد وی درج شود.

چالش بزرگ  98در لیگ برتر

اگر رنار به ایران بیاید باتوجه به کارنامه
و همچنین فوتبالی که تیم ملی مراکش در
جامجهانی به نمایش گذاشت ،موج مثبتی
را برای فوتبال ملی که بعد از جدایی کارلوس
کیروش تا حدی دچار مشکالت و سکون بود
به همراه می آورد.
رنار  ۵۰ساله است ،سابقه سرمربیگری در

تیمهای مراکش ،زامبیا ،ساحل عاج و  ...را
داشته و برای تیم های مختلف در سراسر جهان
گزینه مطلوبی به نظر می آید .اگر فدراسیون
واقعا موفق به عقد قرارداد با این مربی شود
بعد از کارلوس کی روش باز هم تیم ملی ایران
روی نیمکت از لحاظ فنی نگرانی خاصی نخواهد
داشت.

لیگ ایران جذابتر از چیزی است که ما از تلویزیون میبینیم.
در صدر جدول  5تیم پرطرفدار و پرستاره با  4استادیوم خوب در
 4کالن شهر ،با  3مربی اروپایی و  2مربی ایرانی بر سر قهرمانی
میجنگند.
به گزارش ورزش سه ،همه آنچه فوتبال میتواند به ما بدهد
تا جذاب و دوست داشتنی باشد در این فصل وجود دارد اما
چند ساعت مانده به بازی بزرگ هفته بین تیمهای تراکتورسازی
و پدیده خبری منتشر شده مبنی بر عدم پخش بازی از شبکه
سه .در سالی که یکی از جذابترین فصلهای فوتبالی لیگ برتر
ایران در حال برگزاری است همچنان پوشش تصویری بازیها
حسرت بزرگ و نقطه ضعف فوتبال ایران است .گرافیک ،پوشش
تصویری و تبلیغات محیطی لیگ ایران به جای اینکه بر جذابیت
فوتبال بیفزاید عاملی است که مخاطب را دلسرد میکند.
هدف از این مطلب ،تمرکز بر رقابت جذاب  5تیم باالی جدول
لیگ ایران است و بررسی نبردهای رودرروی مدعیان قهرمانی.
فاصله  3امتیازی پدیده رتبه چهارمی تا پرسپولیس ِ صدرنشین،
رقابت قهرمانی را نفسگیر کرده است .این رقابت نزدیک با
توجه به میانگین امتیازی تیمها ارزش بیشتری پیدا کرده است؛
میانگین امتیازی این  5تیم حدود  2امتیاز از هر بازی است و

نشان میدهد شاهد لیگ با کیفیتی هستیم.
در  9هفته باقیمانده از لیگ هرکدام از این تیمها حداقل دو
بازی مستقیم با رقبایشان دارند و دور از ذهن نیست قهرمان این
فصل تیمی باشد که بیشترین امتیاز را از همین دیدارهای رودررو
به دست بیاورد .هیچ کدام از این  5غول ایرانی در بازیهای
رودررو تا اینجای فصل نتوانستند به رکورد میانگین بیش از یک
گل زده در هر بازی برسند و هیچ کدام هم بیش از یک گل در
هر بازی نخوردهاند.
پرسپولیس؛ پروفسور نمی بازد
ورزشگاه اختصاصی :آزادی ( 80000نفری)
پرسپولیس برانکو حتی در روزهایی که با محرومیت و کمبود
بازیکن درگیرِ رقابت همزمان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا
بود به هیچ کدام از رقبای مستقیماش در ایران نباخت .او حاال
با تقویت تیماش در نیمفصل آمادهتر از قبل به استقبال این
ت دیگر لیگ
جنگها میرود .برانکو در دیدارهای رودررو با  4قدر ِ
با دو ب ُرد برابرِ پدیده و  3مساوی با استقالل تراکتور و سپاهان
 9امتیاز برای تیماش جمع کرده و تنها یک بار مقابل سپاهان
دروازه اش باز شده .پرسپولیس تنها تیمی است که در نبرد غولها
نباخته و با یک بازی کمتر نسبت به تراکتور با  9امتیاز تیم برتر
در رقابت رودرروی  5تیم باالی جدول است .پرسپولیس در ادامه
فصل باید میزبان استقالل و سپاهان باشد و یک بار هم مهمان
تبریزیها خواهد بود.
تراکتورسازی؛ بازگشت غرور به دره گرگها
ورزشگاه اختصاصی :یادگار امام تبریز ( 67000نفری)
تراکتور با توشاک با دریافت  3گل به استقالل باخت و با تقوی
در  3بازی برابر سپاهان و پدیده و پرسپولیس با  3مساوی نیم
اکتور لیکنز اما دوباره عاشقان ِ فوتبال در
فصل را به پایان برد .تر
ِ
تبریز را مشتاق ِ بازی های بزرگ کرده است .سرخپوشان تبریزی
در  4بازی بزرگشان در نیم فصل اول مهمان بودند و در دور
برگشت در یادگار میزبان بازی های تراکتور با رقبای مستقیماش
خواهد بود .تراکتور با لیکنز از  3بازی در خانه  3برد و  9امتیاز
کسب کرده .دستاورد بزرگی که  6امتیاز آن برابر رقبای مستقیم
یعنی سپاهان و استقالل به دستآمده و حاال همه رقبا سایه
ترسناک تراکتور را پشت سرشان احساس میکنند.

:AFC

سپاهان؛ گلزنترین -گلخورترین
ورزشگاه اختصاصی :نقش جهان ( 75000نفری)
سپاهان در  5بازی با غولها  5گل زده و  5گل خورده .قلعه نویی
در نقش جهان و آزادی به ترتیب پدیده و استقالل را شکست
داده است و به عنوان میزبان برابر پرسپولیس و تراکتور تن به
مساوی داده است .زردهای اصفهان تنها باخت لیگشان را برابر
تراکتور در تبریز تجربه کردند و از مجموع  5بازی  8امتیاز جمع
کردهاند تا در نبرد غولها سوم جدول باشند .ژنرال اگر میخواهد
پس از سالها قهرمان لیگ شود دستکم باید در بازیهای 6
امتیازی به رقبای مستقیماش در کورس قهرمانی امتیاز ندهد.
استقالل؛ رویابافی خارج از خانه
ورزشگاه اختصاصی :آزادی ( 80000نفری)
استقالل هرچقدر در نیمفصل اول امتیاز از دست داد در
نیمفصل دوم خوب می برد .آبیها از  6بازی نیمفصل دوم  5بازی
را بردهاند و تنها برابر تراکتور در تبریز تن به شکست دادهاند؛ یک
بازی  6امتیازی که باعث شده در جدول همامتیاز با تراکتور در
رتبه سوم بایستند .استقالل در دور رفت لیگ در هر  4بازی بزرگ
میزبان بود 3 ،امتیاز از تراکتور گرفت و با شکست برابر سپاهان
و مساوی های بدون گل با پرسپولیس و پدیده تنها  5امتیاز از
 5بازی بزرگ جمع کرده است .حاال شفر و تیم آمادهاش اگر
میخواهند قهرمان لیگ شوند باید در  3بازی  6امتیازی خارج از
خانه بیشترین امتیاز را کسب کنند.
پدیده؛ ناکام و گلنزن در بازیهای بزرگ
ورزشگاه اختصاصی :امام رضا ( 27700نفری)
پدیده گلمحمدی این فصل یکی از بهترین فوتبالهای لیگ را
بازی میکند و هنوز در بین  5تیم باالی جدول جای خود را حفظ
کرده است .پدیده اما هرچقدر برابر تیمهای دیگرِ لیگ سختجان و
برنده است به تیمهای بزرگ امتیاز میدهد .تیم محبوب مشهدیها
در تمام  21بازی لیگ  4بار باخته است 2 ،بار به پرسپولیس و  1بار
مهای
برابر سپاهان .به این آمار اضافه کنید که پدیده در  5بازی با تی 
بزرگ هنوز گلی به ثمر نرسانده و  22گل زده اش در  15بازی با
تیمهای دیگر لیگ ثبت شدهاند .یحیی برای لمس جام و تکمیل
شگفتی با پدیده باید در نیم فصل دوم از پس  3بازی بزرگ برابر
استقالل و سپاهان در مشهد و تراکتور در تبریز بربیاید.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی
به حذف ایران از فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا
پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،AFCتیم ملی
فوتبال ساحلی ایران در دیدار یک چهارم نهایی
مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا با نتیجه
 ۳بر  ۲برابر ژاپن شکست خورد و حذف شد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت :همه
آسیا انتظار یک دیدار جذابی داشتند وقتی دو
تیم فوتبال ساحلی ایران و ژاپن برابر هم قرار
گرفتند و همین طور هم شد .تیم ملی فوتبال
ساحلی ایران توانست ابتدا از حریف خود با
دو گل پیش بیفتد ولی در ادامه  ۳بار دروازه
خود را باز شده دید و شکست خورد تا ناباورانه
حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی را از
دست بدهد.
این شکست ضربه سنگینی برای فوتبال
ساحلی ایران بود که توانسته بود در  ۷دوره
از  ۸دوره اخیر جام جهانی فوتبال ساحلی
حاضر باشد و در سال  ۲۰۱۷نیز در رده سوم
جام جهانی قرار گیرد .مارکو اوکتاویو سرمربی
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت :این
دیدار میتوانست در دیدار نهایی باشد و من
به بازیکنان ژاپن بابت برتری در این مسابقه
تبریک میگویم و به بازیکنان شجاع تیم خودم
هم خسته نباشید میگویم .ایران و ژاپن از نظر
تکنیکی دو تیم قدرتمند در سطح آسیا محسوب
میشوند .روی راموس سرمربی تیم فوتبال
ساحلی ژاپن نیز گفت :با وجود مصدومیت و
در اختیار نداشتن چند بازیکن خودمان نتیجه
خیلی خوبی گرفتیم .برابر حریف قدرتمندی
چون ایران در اوایل بازی مرتکب اشتباهات
زیادی شدیم که بیشتر به خاطر استرس باالی
بازی بود ولی رفته رفته خودمان را در زمین پیدا
کردیم و توانستیم به برتری برسیم.

پرویز هادی:

تاج:

وضعیت پرسپولیس و استقالل چطور است؟  ...هیچ!
رئیس فدراسیون فوتبال با انتقاد از صداوسیما و حق پخش فوتبال گفت که باشگاههای فوتبال در ایران شرایط خوبی ندارند.
به گزارش ایسنا ،مهدی تاج در نشست هماندیشی اعضای هیئت فوتبال استان کرمان و رؤسای هیئتهای فوتبال
شهرستانهای استان کرمان گفت :صدا و سیما عادت کرده حق پخش را ندهد و این دردسرساز میشود .تصور
کنید پولی که تیمها و فدراسیون عربستان در بحث حق پخش میگیرند را ما هم میگرفتیم ،چه اتفاقات خوبی
در فوتبال کشور رخ میداد اما متأسفانه همواره شاهد هستیم در کشور فوتبال به حقوق شناخته شدهاش
نمیرسد.
وی ادامه داد :سهام باشگاهها را در دنیا میلیمتری می خرند و داد و ستدهای بسیار قوی در این حوزه انجام
میشود و درآمدی  ۵برابر هزینهها را دارند .به طور مثال یک رونالدو جذب میکنند در حالی که چندین برابر از خرید
آن ،سود میکنند اما در طرف مقابل عکس چنین قضیهای را در کشور شاهد هستیم و امروز باید ببینیم که وضعیت
پرسپولیس و استقالل چطور است؟ به جرئت میتوان گفت هیچ! باشگاهها درآمد کافی ندارند و در نتیجه گلوگاه اصلی
فوتبال که گرفته شود ،فشارش به کل فوتبال وارد خواهد شد.
تاج درباره امکانات استان کرمان نیز گفت :گل گهر و مس دو باشگاه واقعی هستند .ضمن اینکه بم و سرچشمه با امکانات و زیر ساختهای بسیار ایدهآل
و منحصر به فردی که دارند میتوانند میزبان شایسته بسیاری از اردوهای ملی و باشگاهی در فصلهای زمستان و تابستان باشند که اگر در این مسیر برنامه
ریزی مناسبی صورت گیرد قطعا ًهزینه تیمها برای برپایی اردو در خارج از کشور به شدت تقلیل خواهد یافت.
د
عملکر
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فوتبال
اسیون
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شده،
مستقر
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد :در طول مدتی که مدیریت جدید در هیئت فوتبال استان کرمان
ِ
دکتر قرایی و هیئت استان کرمان مثبت است.
وی افزود :اگر سوال شود کرمان از نظر منابع و استعدادها چگونه است ،قطعا ًمیگوییم مثبت است و نمره خوبی در بین استانها دارد .ضمن اینکه فوتبال
بانوان در استان کرمان رشد فوقالعاد ه ای داشته است.

هافبک گلزن تیم استقالل به عنوان پنجمین
بازیکن برتر هفته دوم مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا انتخاب شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از  ،AFCهفته دوم
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نیز به پایان
رسید و عال عباس مهاجم تیم الزورا عراق که در
جریان برتری  ۵گله تیمش برابر الوصل موفق
به زدن دو گل شد به عنوان برترین بازیکن این
هفته لیگ قهرمانان انتخاب شد .شو ایتو از
کاشیما آنتلرز قهرمان دوره قبل این رقابتها
و ادگار مهاجم دایگو کره جنوبی که او نیز
موفق به زدن دو گل در بازی این هفته تیمش
شد نیز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
فرشید باقری هافبک تیم استقالل که تنها گل
تیمش را در جریان تساوی خانگی یک بر یک
برابر العین به ثمر رساند ،با امتیاز  ۹.۱در رده
پنجم قرار گرفت تا تنها ایرانی باشد که در بین
برترینهای این هفته لیگ قهرمانان آسیا نامش
به چشم میخورد .در هفته دوم لیگ قهرمانان
آسیا ذوب آهن موفق شد برد ارزشمندی برابر
النصر عربستان به دست بیاورد و  ۴امتیازی
شود و در رده دوم گروه خود قرار گیرد.
همچنین پرسپولیس در لحظات پایانی برابر
السد با یک گل شکست خورد و دیدار استقالل
و العین نیز در ورزشگاه آزادی برندهای نداشت
و با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

حذف ناباورانه فوتبال ساحلی
ایران و از دست دادن جام جهانی

برنده نبرد بزرگ پنج برای قهرمانی در لیگ برتر

شیمیدر قهرمان بسکتبال غرب آسیا
شد
تیم بسکتبال شیمیدر ایران با پیروزی برابر
نفت بغداد میزبان رقابت های باشگاه های
غرب آسیا به مقام قهرمانی این مسابقات
رسید.
به گزارش ایرنا ،در آخرین روز از رقابت های
باشگاه های غرب آسیا تیم شیمیدر به مصاف
نفت بغداد رفت و با نتیجه  ٦٦بر  ٥٨حریفش
را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات
شد.
شیمیدر ایران که تا این مسابقه بدون
شکست بود ،توانست برابر میزبان رقابت ها
نیز روند شکست ناپذیری اش را ادامه دهد و
در پایان نیز جشن قهرمانی برپا کرد.
در این دیدار شاگردان محمدرضا اسالمی
کوارتر اول را  ١٥بر  ١٢به سود خود تمام کردند
اما در کوارتر دوم  ١٧بر  ١٣مغلوب شدند.
کوارتر سوم  ٢٣بر  ١٩و کوارتر چهارم هم  ١٥بر
 ١٠به سود شیمیدر تمام شد تا نماینده ایران با
نتیجه نهایی  ٦٦بر  ٥٨این مسابقه را به سود
خود تمام کند.
پس از شیمیدر ایران ،تیم پتروشیمی دیگر
نماینده ایران در جایگاه دوم جدول قرار گرفت
و به مقام نایب قهرمانی رسید و نفت بغداد
هم سوم شد.

اخبار

شایعه موثق و هیجان انگیز

حسین عبدی سرمربی تیم ملی
نوجوانان شد
حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی
فوتبال نوجوانان انتخاب شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی
فدراسیون فوتبال ،به پیشنهاد کمیته فنی
و توسعه فوتبال و تصویب هیئت رئیسه
فدراسیون ،حسین عبدی به عنوان سرمربی
تیم ملی فوتبال نوجوان انتخاب شد.
الزم به توضیح است ،فدراسیون فوتبال از
زحمات و تالشهای عباس چمنیان ،سرمربی
تیم ملی نوجوانان که به دستاوردهای ارزشمند
انجامید ،نهایت تقدیر و تشکر را دارد.

جهانورزش

کشتی به آرامش نیاز دارد

نشد.

آزادکار سنگین وزن اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت :خیلی دوست داشتم در جام دانکلوف بلغارستان با قهرمان
گرجستانی مبارزه کنم.
پرویز هادی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه سطح تورنمنت بین المللی دانکلوف بلغارستان بسیار باال بود ،اظهار کرد:
حضور در تورنمنتهای تدارکاتی در کنار اردوهای آماده سازی تأثیر فراوانی در پیشرفت فنی و جسمی کشتیگیران دارد.
به همین دلیل حضور در جام دانکلوف برای من بسیار مثبت و مطلوب بود که خوشبختانه توانستم با کسب مدال طال
این تورنمنت را به پایان برسانم.
قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد کشورمان افزود :سطح کمی و کیفی این مسابقات بسیار باال بود و من رقبای
خوب و توانمندی داشتم .خیلی دنبال کشتی با پتریاشویلی گرجستانی بودم که او در نهایت به فینال نرسید و
کارش را در این تورنمنت به پایان نرساند .البته آزادکار اوکراینی که توانسته بود پتریاشویلی را شکست دهد در فینال
با من روبهرو شد که توانستم او را مغلوب کنم .به هر حال رویارویی با این حریف نامدار گرجستانی در دانکلوف میسر

پرویز هادی که دارنده مدال طالی قهرمانی آسیا ادامه داد :در سنگین وزن مدعیان بزرگ و نامداری حضور دارند که به هیچ عنوان نمیتوان آنها را نسبت
به دیگری برتر دانست .همه خوب و توانمند هستند و برای گذشتن از سد هر کدام از آنها باید برنامه ریزی و تالش فراوانی کرد.
آزادکار سنگین وزن ایران خاطر نشان کرد :بالفاصله بعد از یک استراحت کوتاه پس از جام دانکلوف به اردوی تیم ملی بازگشتم و تمریناتم را دوباره
استارت زدم.
وی در پایان گفت :خوشبختانه روند انتخاب ریاست فدراسیون کشتی هم در حال انجام است که امیدوارم این آرامش حفظ شود و سرانجام برگزاری
مجمع عمومی برای معرفی رئیس فدراسیون به نفع کشتی باشد .ما رقابتهای جهانی و المپیک را در پیش داریم که به یک چشم بر هم زدن فرا خواهد
رسید،در نتیجه باید از زمان پیش رو به بهترین شکل استفاده و بهترین نتایج را در این میادین کسب کنیم.

