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مرد افسانهای جودو همچنان بدون شکست

رقابتهای جودو قهرمانی آزاد جهان با کس��ب یک طالی دیگر
توس��ط اعجوبه س��نگین وزن فرانس��وی جهان به پایان رس��ید.
به گزارش مهر ،مس��ابقات جودو قهرمان جهان تنها در وزن آزاد و
ب��ا حضور  ۵۸جودوکار از  ۲۸کش��ور به میزبان��ی مراکش برگزار
ش��د .در بخش مردان  ۴۰جودوکار به روی تاتامی رفتند که برابر
با پیش بینی ها« ،تدی رنر» موفق ش��د با شکس��ت همه رقبا به
مدال طال دست پیدا کرد .این جودوکار تنومند فرانسوی با برتری
مقابل نمایندگان قرقیزستان ،گرجستان ،تونس ،مغولستان و کوبا
تیم ملی فوتبال ای��ران که خود را برای حضور در
جام جهانی آماده می کن��د در دیدار برابر ونزوئال
در حالی به برتری رسید که در این دیدار هم ملی
پوش��ان محک جدی نخوردند .ب��ه گزارش مهر،
ش��اگردان کارل��وس ک��ی روش ک��ه چن��د روز
قبل در دیداری تدارکات��ی برابر تیم دوم پاناما به
برتری رس��یده بود ،شامگاه امروز دوشنبه در شهر
نایمخن هلند به مصاف تی��م ملی ونزوئال رفت و
به برتری یک بر صفر رس��ید .علیرضا جهانبخش
در دقیق��ه  ۵۶برای ای��ران گل زد .ملی پوش��ان
کش��ورمان که در اردوی آماده سازی اروپا حضور
دارد در حال��ی به مصاف تی��م ونزوئال رفت که در
دیدار برابر پاناما محک جدی نخورد و عالقمندان
به فوتبال امیدوار بودند در این دیدار ملی پوش��ان
ای��ران محک جدی��د بخورند و تحت فش��ار قرار
بگیرن��د اما این اتفاق رخ ن��داد .در نیمه اول تیم
حریف نتوانس��ت موقعیت خطرناکی روی دروازه
ایران ایجاد کند و این ش��اگردان کی روش بودند
که نمایش بهتری داشتند .این اتفاق در نیمه دوم
ه��م رخ داد و اکث��ر زمان ب��ازی در اختیار ایران
بود .تیم ملی که نمایش بهتری از حریف داش��ت
در دقیق��ه  ۵۶روی پاس خ��وب وحید امیری که
برای علیرضا جهانبخش ارسال شد به گل برتری
رس��ید و جهانبخش در ورزش��گاهی که بازیهای
زیادی را انجام داده است دروازه حریف را باز کرد.
در  ۲۰دقیقه پایانی تا حدودی تیم ونزوئال توانست
فش��ارهایی را روی دروازه ایران ایجاد کند که در
همین چند صحنه ضعف خط دفاعی و آش��فتگی
بازیکنان مش��خص شد و کی روش خوش شانس
بود که دروازه تیمش در چند صحنه خطرناک باز
نشد .تیم ملی در دقیقه  ۸۴می توانست گل دوم را
وارد دروازه حریف کند اما سردار آزمون ضربه اش
را به بدن دروازه بان ونزوئال زد و توپ برگشتی هم
ثم��ری ب��رای ایران نداش��ت .در دقیق��ه  ۸۸هم
اکبر ایمانی با شوتی تماشایی دروازه حریف را تهدید
کرد که دروازه بان توپ را به کرنر فرستاد .آنچه در
این بازی مش��خص شد ضعف هایی است که تیم
ملی در خط دفاعی و ساختار دفاعی دارد و هر گاه
که بازیکنان حریف حمله جدی را طراحی کردند

راهی مبارزه نهایی شد .از آن سوی میدان هم «توما
نیکیفروف» از بلژیک راهی مبارزه نهایی ش��د .دیدار
این دو جودوکار س��نگین وزن یک مبارزه تماشایی
بود .اجرای فن «س��وی گایش» از س��وی رنر ،اولین
«وازاری» را ب��ه ن��ام وی روی تابل��و نتایج ثبت کرد.
تالش جودوکاربلژیکی برای جبران امتیاز از دس��ت
رفته ثمری نداشت و «اسوتوگاری» رنر دومین امتیاز را به نام وی
ثبت کرد تا این فرانسوی برای هفتمین سال متوالی بدون شکست

ورزشی

باقی بماند« .رنر» بعد از کسب مدال طال و نشان دادن
 ۱۰انگشت خود به نشانه کسب دهمین مدال طالی
جهان به خبرنگاران گفت :من آمادگی آرمانی نداشتم
و رقبای من سرسخت و آماده بودند ،ولی آمده بودم که
طالی دیگر را به کارنامه خود اضافه کنم.این دهمین
مدال طالی جهانی «رنر» محسوب می شد که باعث
شد وی را به «امپراطور جودو جهان» خطاب کنند .وی هفت سال
متوالی است که هیچ شکستی در کارنامه خود نداشته است.
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مسی ،بهترین گلزن سال 2017

بیش از  45روز تا پایان سال  2017باقی مانده ،اما آمار و ارقام حکایت از درخشش لیونل مسی
دارد.مسی در  56دیداری که در سال جاری میالدی برای بارسلونا و تیم ملی آرژانتین به میدان
رفته 51 ،گل به ثمر رسانده و عنوان بهترین گلزن سال  2017را یدک میکشد.پس از مسی،
روبرت لواندوفسکی با  47گل و هری کین انگلیسی با  45گل قراردارند.رتبه چهارم نیز در اختیار
کریستیانو رونالدو ،با 45گل است.

ورزش جهان

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

پیروزی شاگردان کیروش برابر ونزوئال

حمایت آلمان از میزبانی انگلیس برای جام جهانی2030

فدراس��یون فوتبال انگلیس حمای��ت آلمان را
برای کسب میزبانی جام جهانی فوتبال در سال
 2030به دست آورد.به گزارش ایرنا ،این حمایت
بدون هیچ مذاکره ای بین دو طرف اعالم ش��ده
است.با این حال فدراسیون انگلیس که به خاطر
ناکامی در کس��ب میزبانی ج��ام  2018ضربه
خورده است ،هنوز در مورد درخواست میزبانی
تورنمنت  2030تصمیمی نگرفته است .انتظار
م��ی رود این جام ب��ار دیگر به اروپ��ا بازگردد.
راینهارد گریندل رئیس فدراسیون آلمان اعالم
کرد که کش��ورش از انگلیس به عن��وان نامزد

اتحادیه فوتبال اروپ��ا (یوفا) برای برگزاری جام
جهان��ی  2030حمای��ت می کند .ب��ا توجه به
سابقه رقابت بین دو کشور برای کسب میزبانی،
این حمای��ت زودهنگام تعجب برانگیز اس��ت.
فدراسیون انگلیس از حمایت آلمان برای کسب
میزبانی جام  2030استقبال کرد ،اما برای کسب
میزبانی جام ملت های اروپا (یورو  )2024هیچ
حمایت متقابلی نخواهد بود .الکساندر سفرین
رئیس یوفا خواهان حضور تنها یک نامزد از اروپا
ب��رای میزبانی جام جهانی  2030اس��ت و قویا
معتقد است این بار نوبت انگلیس است.

رقابت ۴غول اروپایی برای جذب هافبک لیورپول
به دروازه ایران رس��یدند که با خوش شانسی و یا
واکنش دروازه بان به گل نمی رسیدند.
حضور  60دقیقهای سید جالل با یک سیو درخشان

مدافع مستحکم تیم ملی با یک سیو دروازه تیم
ملی را از باز ش��دن محافظت کرد.س��ید جالل
حس��ینی با تصمیم کی روش در دیدار با ونزوئال
در ترکی��ب اولیه تیم ملی قرار گرفت .حس��ینی

در دیدار با پاناما از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار
نداشت اما سرمربی تیم ملی تصمیم گرفت تا در
این دیدار ب��ه بازیکن با تجربه خود اعتماد کند.
حسینی  60دقیقه برای تیم ملی به میدان رفت
و در زم��ان حضور یکی از بهترین های تیم ملی
ب��ود .مدافع تیم ملی که صد و دوازدهمین بازی
ملی خود را پش��ت س��ر می گذاشت ،در دقایق
میان��ی نیمه اول اش��تباه بیرانوند روی خروج را

مرادی :آمریکایی ها جواب درستی به ما نمی دهند

خطر بزرگ بیخ گوش وزنه برداری ایران

رئیس فدراس��یون وزنه برداری گفت :ما بلیت
ملی پوشان را تهیه کردیم؛ اما خبری از صدور
ویزای اعضای تیم از سوی سفارت آمریکا نیست.
به گزارش ورزش سه  ،شمارش معکوس برای
استارت رقابت های جهانی وزنه برداری ۲۰۱۷
آغاز ش��ده و زنگ شروع این رقابت ها  ۲هفته
دیگر در آناهیم آمریکا به صدا درخواهد آمد .با
توجه به غیبت  ۱۰کشور در رقابت های جهانی
 ،۲۰۱۷ای��ران بخت نخس��ت قهرمانی در این
مسابقات به شمار می رود؛ اما هنوز وضعیت صدور ویزای ملی پوشان
ایرانی مشخص نیست .این مساله نگرانی های زیادی را در میان اهالی
وزنه برداری و حتی ملی پوش��ان حاضر در اردو به وجود آورده است.
برای اط�لاع از آخرین وضعیت اعزام وزنه برداران به آمریکا با رییس
فدراسیون وزنه برداری تماس گرفتیم .علی مرادی ،رئیس فدراسیون
وزنه ب��رداری در این باره گفت :م��ا در این چند هفته پیگیری های
الزم را انجام دادیم؛ اما هنوز اخبار موثقی دریافت نکردیم .روز یکشنبه

آسمان خراش های ایران
بخت نخست پیروزی
در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹

س��ایت فیبا نوش��ت :همانطور که انتظار میرودتیم بس��کتبال
ایران گزینه نخس��ت پیروزی در مسابقات پیش رو است.تیم ملی
بس��کتبال ایران در مس��ابقات انتخابی جام جهانی  ،2019مقابل
هیچ تیمی پا پس نخواهد کشید .تمام بازیکنانی که در مسابقات
کاپ آس��یا  2017حضور داش��تند از جمله محمد جمشیدی و
حامد حدادی به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدند تا در مسابقات
انتخابی جام جهانی به میدان بروند .حدادی و جمشیدی در تیم
ستارههای کاپ آسیا در بیروت نیز انتخاب شدند.
تیم ایران ،ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است .آنها  9بازیکن
زیر  23س��ال ش��امل بهنام یخچالی ،س��جاد مش��ایخی و وحید
دلیرزهان دارند .روزبه ارغوان ،اوشین ساهاکیان و ارساالن کاظمی
نیز ،س��تارههای تیم ایران هس��تند که تجربه باالی آنها قطعاً به
کم��ک دیگر بازیکنان جوان ایران خواه��د آمد.حدادی ،کاظمی،
جمشیدی و یخچالی در واقع ،رهبران تیم ایران هستند .تیم ایران
همانطور که انتظار میرود ،گزینه نخس��ت پیروزی در مسابقات
پیش روست.
تی��م ایران در گروه  Dمس��ابقات انتخابی ج��ام جهانی  2019با
تیمه��ای عراق ،قزاقس��تان و قطر رقابت خواهد کرد .ش��اگردان
مهران حاتمی روز جمعه  3آذر در ورزش��گاه ش��اهزاده حمزه به
مصاف عراق میروند و دوشنبه  6آذر ،میزبان قطر در سالن آزادی
هستند.

با مسئوالن کمیته ملی المپیک جلسه داشتیم و
این مساله را مطرح کردیم .قرار شد که از طریق
کمیته هم این پیگیری ها جدی تر شود .البته
قب��ل از این هم کمیته مل��ی المپیک ایران به
همت��ای آمریکایی نامه نگاری کرده؛ اما جوابی
دریافت نکرده اس��ت .ما هم با کمیته برگزاری
مس��ابقات و مسئوالن فدراس��یون جهانی نیز
رایزنی کردیم تا روند صدور ویزای کاروان ایران
تسریع ش��ود .وی افزود :دیگر چیزی تا شروع مسابقات جهانی باقی
نمان��ده و ما تمام پیگیری ها را انجام دادیم .حتی به صورت مکتوب
از وزی��ر ورزش هم تقاضا کردیم تا از مراج��ع خارج از ورزش نیز این
ماجرا را پیگیری کند .تیم فعل��ی ایران جزو بهترین تیم های تاریخ
این رشته محسوب می شود و حتی در صورتی که  ۱۰کشور محروم
هم در این رقابت ها حضور داشتند ،ما جزو مدعیان قهرمانی بودیم.
وزنه برداران در وضعیتی قرار دارند که عالوه بر کسب مدال ،به دنبال

ب��ا دفع توپ بازیکنان ونزوئ�لا روی خط دروازه
پوش��ش داد ت��ا دروازه تیم مل��ی را از یک گل
حتم��ی دور نگه دارد.مدافع ب��ا تجربه تیم ملی
در شروع نیمه دوم بازوبند کاپیتانی را از اشکان
دژاگ��ه دریافت کرد و  15دقیق��ه ابتدایی نیمه
دوم ب��ا خ��روج دژاگه کاپیتان ای��ران بود اما در
نهای��ت بعد از  60دقیقه موف��ق در ترکیب تیم
ملی جای خود را به امید ابراهیمی داد.

رکوردشکنی هستند و از نظر تیمی نیز وضعیت ما بسیار عالی است.
رئیس فدراس��یون وزنه برداری تصریح کرد :اقدام آمریکایی ها در به
تاخیر انداختن پروسه صدور ویزا ،از عرف بین المللی و پروتکل های
فدراس��یون جهانی خارج است .این تاخیر پذیرفتنی نیست .به نظرم
حتی برای کمیته برگزاری مسابقات هم این تاخیر در روند صدور ویزا
قابل هضم نیست .برای ما نیز جای تعجب دارد که آمریکایی ها زیر
یک تفاهم بین المللی زده اند .سال گذشته میزبانی از مالزی به دلیل
مشکالت مالی گرفته شد و به آمریکا داده شد .پس این کشور نیز باید
اس��تانداردهای الزم را داشته باشد .مرادی با اشاره به اینکه در صورت
غیبت ایران ،کیفیت مس��ابقات جهانی به شدت افت می کند ،گفت:
بارها فدراس��یون جهانی اعالم ک��رده که عدم حضور تیم ایران باعث
پایین آمدن کیفیت رقابت ها می شود .این را هم بگویم که ما حتی
بلیت های ملی پوشان را تهیه کردیم .فقط برای  ۴عضو تیم ملی یعنی
کیانوش رستمی ،بهداد سلیمی ،سعید علی حسینی و سهراب مرادی
بلیت بیزنس کالس گرفته ش��ده و بقیه از جمله خودم بلیت کالس
عادی داریم .حتی هتلمان را برای اقامت در آمریکا هماهنگ کردیم و
امیدواریم که در روزهای آینده ویزای ملی پوشان ایران به صورت کامل
صادر ش��ده باشد .رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان نیز مصیب
وارده بابت زلزله اخیر مناطق غربی کشور را به بازماندگان تسلیت گفت
و از مسئوالن کشور برای رفع مشکالت این افراد کمک خواست.

امره جان مورد توجه  ۴باشگاه مطرح اروپا قرار
دارد .به گزارش ایلنا ،امره جان ،هافبک آلمانی
لیورپول ،در تابس��تان امسال مدت قرارداد سه
سالهاش به پایان میرسد و باشگاه انگلیسی تا
به امروز صحبت��ی برای تمدید آن اعالم نکرده
اس��ت.بازیکن  23س��اله که در تابستان مورد
توجه باشگاه یوونتوس قرار داشت ،در زمستان

سه مش��تری جدید پیدا کرده؛ جان در لیست
خریدهای زمس��تانی رئال مادرید جای گرفته
و باش��گاه منچسرس��یتی هم در حال تنظیم
پیش��نهاد جذاب برای خرید اوس��ت.به گفته
روزنامه دیلی میرر حال بروس��یا دورتموند وارد
این رقابت شده و در آینده نزدیک رقمی را برای
خرید امره جان اعالم میکند.

فقیر در رادار خرید تابستانی رئال مادرید!
هافبک تی��م ملی فوتبال فرانس��ه تایید کرد
از رئ��ال مادری��د پیش��نهاد گرفته اس��ت .به
گ��زارش ف��ارس ،در یک��ی ،دو روز گذش��ته
خبری که در رس��انههای فرانس��وی انعکاس
گس��تردهای داش��ت ،موض��وع عالق��ه رئال
مادری��د به جذب «نبیل فقی��ر» بود .هافبک
 ۲۴س��اله آنگونه که گزارش شد ،در فهرست
خری��د تابس��تانی کهکش��انیها قراردارد.این

بازیک��ن در گفتگ��و با یک ش��بکه تلویزیونی
تایید کرد از رئال پیش��نهاد گرفته است.او به
اختصارگفت:نماین��دهای از رئال برای انتقالم
تم��اس گرفت��ه و ش��رایطی را مط��رح کرده
اس��ت .همه چیزی که در ای��ن مورد میدانم
همین است که به مدیر برنامهام منتقل شده
اس��ت.وی تا سال  ۲۰۲۰با تیم المپیک لیون
قرارداد دارد.

علی دایی:

انتظار می رود با فساد جدی برخورد شود

س��رمربی تیم فوتبال سایپا گفت :فساد
در جامع��ه وج��ود دارد و فوتب��ال نیز از
این قاعده مستثنی نیست.به گزارش آنا؛
نشست مشترک مهدی تاج و علی دایی
روز دوش��نبه برگزار شد که اعضا در این
جلس��ه به بررسی بحث فس��اد پرداخته
و معتق��د بودند باید کار کارشناس��ی در
این زمینه صورت بگی��رد تا این معضل
از جامعه فوتبال ریش��ه کن ش��ود .علی
دایی ،پیشکس��وت و کاپیتان سابق تیم
ملی فوتبال ضمن تسلیت به جامعه ایران
به خاطر درگذشت تعدادی از هموطنان
عزیزمان در غرب کشور در حاشیه جلسه
خود با مه��دی تاج ،رئیس فدراس��یون
فوتب��ال گفت :باید کمپینی را درس��ت
کرد تا جامعه فوتبال ،فدراسیون فوتبال
و همه آحاد ورزش کشور با یاری رساند
به این عزیزان ،ش��رایط مناسب را فراهم

کنند .در واقع انتظار ما این اس��ت که به
آسیب دیدگان این زلزله همدری کنیم
و ه��ر آنچه که در توانمان اس��ت ،از آنها
دریغ نکنیم.کاپیتان سابق تیمملی فوتبال
درباره بحث فساد و موضوعاتی که اخیرا
در این خصوص مطرح شده است ،گفت:
«انتظار ما این اس��ت که به بحث فس��اد
به ص��ورت جدی برخورد ش��ود و با کار
کارشناسی و اجرای برنامه های مختلف،
این معضل ریشه کن شود .فساد در جامعه
وج��ود دارد و فوتبال نی��ز از این قاعده
مستثنی نیست .بر همین اساس معتقدم
نباید بیش از حد بحث فس��اد در فوتبال
را برجسته کرد و با سیاه نمایی شرایطی
فراهم شود که این رشته پرطرفدار مظلوم
واقع شود ».سرمربی تیم فوتبال سایپا در
ادامه بیان کرد« :فدراس��یون فوتبال در
راستای بررسی ورفع معضالت فساد در

فوتبال ،قول ه��ر گونه همکاری را داد تا
با استفاده از داشتههای خود و همکاری
با کمیته اخالق ،پلیس امنیت و دستگاه
های نظارتی بتواند در رفع این مس��ئله
بکوش��د .در واقع این موضوع نیاز به کار
کارشناسی ،تحقیقی و برنامه ریزی دقیق
و زیربنایی دارد که باید ساختارش شکل
بگیرد و باش��گاه ها در کنار هیئت های
فوتبال اس��تانهای سراس��ر کشوردر این
زمینه فعالیتهای گس��ترده ای را انجام
دهن��د .اگ��ر حمایت و همدل��ی جامعه
فوتبال در این بخش وجود داش��ته باشد
بدون ش��ک میتوان شاهد نتایج موثری
در رفع این معضل بود».
وی ادامه داد« :تاج از پیش��نهاد جلس��ه
با کلیه دس��ت اندرکاران و پیشکسوتان
فوتب��ال اس��تقبال و اع�لام ک��رد که با
اعضای کمیته ه��ای اخالق و انضباطی
و همچنین دستگاه های نظارتی ،جلسه
ای در این خصوص برگزار خواهد کرد .او
از اظهار نظرات گفته شده به هیچ وجه
ناراح��ت نبوده و ای��ن مطالب را موجب
رش��د و ش��کوفایی فوتبال م��ی داند».
سرمربی تیم سایپا در پایان در خصوص
روند آماده سازی تیمملی فوتبال جهت
حض��ور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸
روس��یه گفت« :امیدوارم ش��رایط برای
ملی پوش��ان به گونه ای فراهم شود که
بتوانند با برگزاری تمرینات و دیدارهای
تدارکاتی ،آمادگی الزم را کس��ب کنند.
برای تیم ملی فوتب��ال ایران در میادین
پیش رو و بازیهای ج��ام جهانی آرزوی
موفقیت دارم».

کاپلو:آنچلوتیگزینهایمناسببرایهدایتتیمملیایتالیااست

مربی قدیمی فوتبال ایتالیا از کارلو آنچلوتی
ب��رای س��رمربیگری آت��زوری حمایت کرد.
ب��ه گزارش فارس ،فابیو کاپلو معتقد اس��ت
در ش��رایط کنون��ی هیچ گزین��های بهتر از
س��رمربی عزلش��ده بایرن مونیخ نیس��ت.
مسئول فنی اس��بق انگلیس و روسیه بحث
حض��ورش را در تی��م مل��ی ایتالی��ا منتفی
دانس��ت ام��ا اعالم ک��رد از آنچلوت��ی برای
هدایت تیم ایتالیا معروف به آتزوری حمایت
میکند.این اتف��اق در حالی رخ میدهد که
تیم فوتبال کش��ورش با هدایت جیان پیرو

ونت��ورا ،در بازی رفت پلیآف با س��وئد یک
بر صفر شکس��ت خورده و در آستانه حذف
از جام جهانی روس��یه قرارگرفته است.کاپلو
اظهارداش��ت:حضورم در تیمهای ملی کامال
منتفی اس��ت.در حالیکه آنچلوتی در س��ن
و سالی مناس��ب برای این منظور قراردارد.
تجربهاش فراوان است و تنها چیزی که کم
دارد،شغلی از این دس��ت است.کارلتو چند
هفته قبل س��کان هدایت تیم بایرن مونیخ
آلمان را برعهده داش��ت اما به خاطر کسب
نتایج ضعیف از کاربرکنار شد.

