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   بارها مشکالت بینالمللی کشتی را تذکر دادهام

رئیس فدراسیون کشتی گفت :بارها مشکالت بینالمللی کشتی ایران
را تذکر دادهام ،اما پاســخی دریافت نکردم.به گزارش فارس ،رسول
خادم در حاشیه مراسم تقدیر از مدالآوران بازیهای آسیایی 2018
جاکارتا درباره شرایط تیمهای ملی کشتی برای حضور در المپیک
پیش رو گفت :کادرهای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی به
دنبال یافتن ترکیب اصلی تیم در بازیهای المپیک  2020توکیو از
پیکارهای جهانی سال  2018و  2019هستند.وی افزود :این موضوع
موجب میشــود که کادرهای فنی و شوراهای فنی ،نگاه متفاوتی
تیــم ملی فوتبال ایران اولین بازی دوســتانه خود بعد از جام جهانی
را با ازبکســتان امروز برگزار میکند.به گزارش فــارس ،اولین بازی
دوستانه تیم ملی ایران بعد از جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه در ازبکستان
برگزار خواهد شد .ازبکها فوتبالی فیزیکی و متکی بر قدرت بدنی دارند
و تا حدی میتوان گفت که فوتبال ازبکستان به فوتبال ما شبیه است.
هر دو تیم خود را برای حضور در جام ملتهای آسیا آماده میکنند.تیم
ملی ایران هم اکنون در رده  ۳۳جهان و اول آسیاست و ازبکستان در
رده بندی فیفا روی پله نود و پنجم ایستاده است! تیم ملی ازبکستان
در آســیا دوازدهم اســت و حتی از تیم ملی قرقیزستان هم پایین تر
قرار گرفته اســت اما شاید رده بندی فیفا مالک خوبی برای سنجش
قدرت تیمها نباشد زیرا در همین رده بندی تیمهایی مثل کره جنوبی،
ژاپن و استرالیا پایین تر از تیم ملی فوتبال ما قرار گرفتهاند .در حالیکه
این تیمها از نظر ســختافزاری و سرمایه اصال با تیم ملی ایران قابل
قیاس نیســتند اما در مورد نیروی انسانی و بازیکن ما برترین فوتبال
قاره هستیم.تیم ملی فوتبال ایران در شرایط سخت اقتصادی خودش
را برای جام ملتها آماده میکند .وضعیت پوشاک تیم ملی هنوز نهایی
نشده و حرف و حدیثهای زیادی در این مورد وجود دارد .با این حال
هواداران میلیونی فوتبال ایران مانند گذشــته چشم به غیرت و همت
بازیکنان و البته دانش فنی کارلوس کیروش دارند تا تیم ملی بتواند
در جام ملتهای آســیا قهرمان شــود .تیم ملی که فهرستش مورد
انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته اما همه باید به سلیقه کیروش
احترام بگذاریم.دیدار با ازبکستان در حالی برگزار میشود که تا لحظه
نوشتن این مطلب قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران هنوز به
طور رسمیبه امضا نرسیده است .با این حال کیروش دوست ندارد در
 ۹۰دقیقه جدال با تیم ازبکســتان و هکتور کوپر آرژانتینی به مسائل
قراردادیاش فکر کند! دو مربی در کالس جهانی هستند ولی ابزاری که
کیروش در اختیار دارد میتواند بهتر از سرمربی حریف باشد .تیم ملی
ایران با شماری از بازیکنان مستعد از علیرضا جهانبخش گرفته تا مجید
حسینی و وحید امیری و ...یک تیم جنگنده و دونده در اختیار دارد.ملی
پوشان ایران امیدوارند در اولین بازی دوستانه مقابل ازبکستان فوتبالی
تماشاگر پسند همراه با نتیجه را به نمایش بگذارند؛ نمایشی در حد یک
قهرمان .قطعا همه منتظرند که سبک متفاوتی از تیم ملی را در مصاف
با ازبکستان شاهد باشند .اکنون تیم ملی باید در فاز هجومینیز مانند
فاز دفاعی قدرتمند عمل کند.آخرین بازی دوستانه تیم ملی در ایران
قبل از حضور در جام جهانی نیز مقابل ازبکســتان در ورزشگاه آزادی
بود که  ۲۹اردیبهشت  ۹۷در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با گل روزبه
چشمییک بر صفر این تیم را شکست دادیم.
> یک بازی جدی برابر ایران خواهیم داشت

ســرمربی آرژانتینی ازبکستان از بازی با ایران به عنوان دیداری جدی
یاد کرد که میتواند به آمادگی ازبکها در راه جام ملتهای آسیا کمک
کند.هکتور کوپر ،سرمربی آرژانتینی در نشست خبری خود گفت :یک
بازی جدی برابر ایران خواهیم داشت .این یک آزمون برای ما محسوب
میشود .قصد داریم بازیکنان جدیدی را به میدان بفرستیم .ایران تیم
بســیار خوب و قدرتمندی است و کارلوس کیروش به این تیم ثبات
داده است .از بازیکنانم میخواهم فوتبال گروهی رابه نمایش بگذارند
و به آنها گفتهام که باید دستورات کادر فنی را در زمین مسابقه پیاده
کنند.او در ادامه اظهار داشــت :میخواهیــم ایراداتی که در تمرینات
دیدیم را برطرف کنیم .میدانم که تیم با مشکالت عدیده روبرو بوده
است و باید بتوانیم از بازی برابر ایران بیشترین بهره را ببریم .ازبکستان
در رده  ۹۵فیفا قرار دارد و ایران در رده  ۳۵اســت .از شما میخواهم
لطفا این را هم در نظر بگیرید .بازیکنان لژیونری هم که داشتیم اخیرا به
تیم ما اضافه شدند و امیدواریم بتوانیم در این بازی از آنها استفاده کنیم.
> قرارداد ندارم ،مردانه به توافق رسیدهایم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید با حل شدن مشکالت سردار
آزمون ،این بازیکن مجددا به تیم ملی این کشــور دعوت میشــود.
کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی ایران برابر

در عضویت ملیپوشان در تیمهای ملی آزاد و فرنگی
داشتهباشند.بهاینمعنیکهحضوردرمسابقاتجهانییک
مبنای ارزیابی ،برای شناسایی ترکیب نهایی تیمهای
ملی کشــتی آزاد و فرنگی در المپیک  2020توکیو
خواهد بود.خادم از اعالم ترکیب تیمهای ملی کشتی
آزاد و فرنگــی در فاصله  15روز مانده به رقابتهای جهانی خبر داد
و در خصوص ضعف فنی برخی ملیپوشان نیز گفت :در این فاصله
کوتاه شاید نتوانیم بسیاری از ضعفها را برطرف کنیم ،اما مسیرمان

ورزشی
را که دنبال میکنیم باید این باشد که در نهایت تیم قابل
قبولی برای المپیک از رقابتهای جهانی 2018و2019
پیدا کنیم.وی در خصوص نامه جدید اتحادیه جهانی
کشتی در خصوص محرومیتهای در نظر گرفته شده
گفت :بارها مشکالت بینالمللی کشتی ایران را تذکر
دادهام اما ،پاسخی دریافت نکردم و این موضوع برای ما که در معرض
این موضوع بودیم و پرونده سنگینی را در این رابطه داریم ،شرایط را
بسیار متفاوت خواهد کرد.

اولین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران بعداز جام جهانی

ازبکها حریفی چغر!

کیروش:
برابر تیم قدرتمندی بازی خواهیم کرد که بازیکنان
باتجربه زیــادی در ترکیب خود دارد .من معتقد
هستم این دیدار دوستانه برای افزایش آمادگی
بازیکنان ما بسیار موثر خواهد بود .هکتور کوپر
سرمربی ازبکستان بازیکنان خوبی در اختیار دارد
و بازی برابر تیم او دشوار خواهد بود .ما کارمان را
برای حضور در جام ملتهای آســیا آغاز کردیم
و این اولین دیدار دوستانه ما است .در این دیدار
این فرصت را در اختیار خواهیم داشت تا بازیکنان
جوان و باتجربه تیم ملی ایران را به زمین بفرستیم
ازبکستان گفت :اول از همه میخواهم از فدراسیون فوتبال ازبکستان
برای این دیدار دوستانه تشکر کنم .ما رابطه خیلی خوب و دوستانهای با
ازبکستان داریم .برقراری بازی دوستانه با تیم ملی ازبکستان برای ما مهم
است و به همین خاطر باید از این نگرش مثبت و صادقانه تشکر کرد.
سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد :برابر تیم قدرتمندی بازی خواهیم کرد
که بازیکنان باتجربه زیادی در ترکیب خود دارد .من معتقد هستم این
دیدار دوستانه برای افزایش آمادگی بازیکنان ما بسیار موثر خواهد بود.
هکتور کوپر ســرمربی ازبکســتان بازیکنان خوبــی در اختیار دارد و
بازی برابر تیم او دشــوار خواهد بود .ما کارمان را برای حضور در جام
ملتهای آسیا آغاز کردیم و این اولین دیدار دوستانه ما است .در این

دیدار این فرصت را در اختیار خواهیم داشت تا بازیکنان جوان و باتجربه
تیم ملی ایران را به زمین بفرســتیم.کارلوس کی روش درباره غیبت
سردار آزمون در تیم ملی فوتبال ایران برای این دیدار دوستانه گفت:
آزمــون به دالیلی بعد از جام جهانی از تیم ملی کناره گیری کرد ولی
این کناره گیری همیشگی و دائمینیست .وقتی آزمون از من خواست
نظرم را درباره خداحافظــی او بگویم ،موافقت کردم که او را موقتا به
ی این بازیکن بود.
تیم ملی دعوت نکنم و دلیل آن هم ،مسائل شخص 
بعد از آنکه آزمون مشکالتش را حل کند به تیم ملی دعوت خواهد شد.
ســرمربی پرتغالی تیم ملی ایران اضافه کرد :دوست دارم تاکید کنم
کــه حضور در جام جهانی به تیمهای آســیایی که در این جام بودند
کمک نمیکند که لزوما در جام ملتها هم موفق شوند .برای موفقیت
در جام ملتها باید سخت تالش کنیم ،انگیزه و شور و شوق بازیکنان
را افزایش دهیم تا بتوانیم قهرمان شــویم .بازی در جام ملتها آسان
نخواهد بود و تیمهای خوب زیادی در این دوره حضور خواهند داشت.
هر چقدر بیشتر کار کنیم میتوانیم بیشتر در این رقابتها موفق شویم.
درباره حضور کوپر در تیم ملی ازبکستان نیز باید بگویم که این تصمیم
عالی بود و مســئوالن فدراسیون فوتبال ازبکستان بهترین تصمیم را
گرفتنــد .من برای کوپر غیر از تقابل با ایران آرزوی موفقیت میکنم.
کــیروش درباره تمدید قراردادش با فدراســیون فوتبال ایران گفت:
ما هنوز قراردادی با فدراســیون فوتبال امضا نکردهایم و فقط به یک
توافق مثل یک مرد واقعی رسیدهایم .فقط باید آنرا وارد کاغذ بکنیم،
بنویســیم و امضا کنیم .من هفت سال است که در ایران کار میکنم.
یک اعتماد متقابل با بازیکنان پیدا کردهام .نتایج خوب و بدی را در این
مدت بدســت آوردهایم .یک چیــز را در این مدت فهمیدهام و آن هم
اینکه اگر به این بازیکنان اعتماد کنید ،آنها هم با قدرت به این اعتماد
پاسخ میدهند.

نکونام مدال طالی تفنگ سه وضعیت را کسب کرد

ملیپوش تفنگ ایران در ماده سه وضعیت به مدال طالی مسابقات
جهانی دست پیدا کرد.به گزارش فارس ،در ادامه رقابتهای جهانی
تیرانــدازی که به میزبانــی کره جنوبی در حال برگزاری اســت،
روزدوشنبه ملیپوشان کشــورمان در مادههای مختلف به رقابت
پرداختند.در تفنگ ســه وضعیت مردان و در رده ســنی جوانان،
امیرمحمد نکونام در خط آتش قرار گرفت .وی در مرحله مقدماتی

هافبک عراقی تیم پرسپولیس در آستانه آغاز دور برگشت از مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،ضمن هشدار به الدحیل در
خصوص مامویت سخت این تیم برای رسیدن به نیمه نهایی اظهار
داشــت :آنها سعی کردند بیش از یک گل بزنند ،چون میدانستند
در تهران کار ســختی خواهند داشــت.به گــزارش ایرنا ،تارنمای
رسمیکنفدراســیون فوتبال آسیا روز دوشنبه نوشت :تیم الدحیل
قطر در حالی برای برگزاری دیدار برگشت مرحله یک چهارم لیگ
قهرمانان به تهران ســفر میکند که در بازی رفت با تک گل «علی
المعز» در خانه به پیروزی رســید؛ در واقع اگرچه این پیروزی برای
شاگردان «نبیل معلول» بردی خفیف و شکننده محسوب میشود،
اما آنها توانستند با شکست دادن تیم ایرانی به رکورد  9برد پیاپی در
لیگ قهرمانان آسیا برسند ،رکوردی که پیش از این تنها در اختیار
اولسان هیوندای کره جنوبی بود.با این وجود ،پرسپولیسیها به آمار
 100درصد پیروزی در حضور هواداران پرشــور خودی در ورزشگاه
آزادی تکیه کــرده و به آن میبالند؛ آنها پیش از این از چهار بازی
خانگی خود چهار پیروزی کسب کردند که تازه ترین آن به پیروزی
مقابل الجزیره امارات بازمیگردد .شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» در
مرحله قبل پس از جبران شکســت  3بر 2خارج از خانه ،با پیروزی
 2بــر 1در آزادی بــه لطف گل زده بیشــتر در خانه حریف ،راهی
یک چهارم نهایی شــدند.در این بین« ،بشار رسن»هافبک عراقی
پرسپولیس که بازی رفت مقابل الدحیل نخستین تجربه حضور او در
این رقابتها محسوب میشود و عملکرد خوبی نیز از خود بر جای
گذاشت ،اظهار داشت :الدحیل در بازی قبل سعی کرد بیش از یک
گل به ثمر برساند؛ چرا که میدانست در بازی برگشت کار سختی را
مقابل هواداران ایرانی پیش رو خواهد داشت.وی ادامه داد :آنها خیلی
خطرناک نبودند ،فقط مالکیت توپ را بیشتر در اختیار داشتند و حاال
یک بازی دیگر در تهران باقی مانده اســت و مشخصا بازی سختی
خواهد بود.رسن در ادامه افزود :نکته امیدوار کننده این است که ما
عالوه بر راضی کردن هواداران خودی در قطر ،در ایران هم خواهیم
توانســت هواداران مان را راضی نگه داریم.یاران رســن که در سال
 2017نخستین حضور خود را در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان

آسیا تجربه کردهاند ،دو هفته پیش دومین تجربه پیاپی خود را در
این مرحله پشت سر گذاشتند.با این حال ،کوچهافبکهای کلیدی
همچون «وحید امیری»« ،فرشاد احمد زاده» و مدافعی مستحکم
همچــون «صادق محرمی» از جمع قرمزها؛ بازی این تیم را مقابل
آماده ترین تیم این تورنمنت بیش از پیش دشــوار خواهد ساخت.
با توجه به جای خالی موجود در خطهافبک ،رسن که از سوی سرمربی
پنج بار در جریان این بازیها به زمین بازی فرستاده شده است ،در
پستهافبک مرکزی یکی از بهترینهای پرسپولیس در شب باخت
امیدوارکننده در قطر بود.هافبک عراقی قرمزهای تهران تصریح کرد:
آنها (الدحیل) تیم بزرگی هستند و مدتهاست که نباختهاند .بازی
ســختی بود ،در واقع بازی کــردن مقابل تیمهای قطری به عنوان
میهمان معموال کار سختی است.وی در پایان خاطرنشان کرد :در هر
دو نیمه فرصتهایی داشتیم و دو یا سه بار هم بختهای خوبی را
از دســت دادیم ،اما بد نبودیم و حتی میتوانیم بگوییم شکســت
یک بر صفر مقابل الدحیــل میزبان به هیچ وجه نتیجه بدی برای
ما محسوب نمیشود.بازی برگشت این دو تیم نیز روز دوشنبه ۲6
شهریور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.

زنگ خطر برای تیم المپیک ایران ،هیدینگ سرمربی چین شد!

گاس هیدینگ سرمربی هلندی و سرشناس دنیای فوتبال با فدراسیون فوتبال چین برای
سرمربی گری تیم زیر  21سالههای این کشور به توافق رسید.هیدینگ قرار است تا پایان
المپیک  2020هدایت چینیها را به عهده داشته باشد .این انتخاب زنگ خطری برای تیم ملی
امید ایران و بقیه مدعیان خواهد بود تا بدانند چین با برنامه ای جدی خود را برای المپیک
توکیوآمادهمیکند.
بعدازمالقاتهایجداگانهبامدیرانعاملاستقاللوپرسپولیس

دستور وزیر ورزش و جوانان

برایایجاددوکمپمجهزبرایسرخابیها  

دکتر ســلطانی فر به مدیران عامل دو باشــگاه
استقالل و پرسپولیس دستور داد مقدمات ایجاد
و راهانــدازی دو کمپ مجهز و کامل برای هر دو
باشگاه با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت
دولت را هر چه ســریعتر دنبال کنند .به گزارش
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان  ،دکتر مسعود
سلطانی فر در آستانه دیدارهای حساس دو تیم
استقالل و پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا به مدیران عامل دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس دستور داد مقدمات ایجاد و راهاندازی
دو کمــپ مجهز و کامل برای هر دو باشــگاه با
مشــارکت بخش خصوصی و با حمایت دولت را
هر چه سریعتر دنبال کنند.وزیر ورزش و جوانان
در دیدارهای جداگانه با مدیران پرســپولیس و
استقالل با تاکید بر ادامه انضباط مالی و مدیریتی،
تقدیر از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهیهای
بیست سال گذشته ،تنظیم اظهارنامههای مالیاتی
و قراردادهــای مجموعه کارکنــان ،بازیکنان و
کادر فنی گفت :از روند مدیریتی هر دو باشــگاه
بخصوص در بخش شــفافیت و حل مشــکالت
انباشته وبدهیهای سنگین استقالل و پرسپولیس
که در ظرف  20سال گذشته بر اثر سوء مدیریتها
ایجا شده بود ،راضی هستم و تاکید میکنم این
مسیر با روشنی و صداقت و افزایش اعتماد در نزد
هواداران پرشــمار و حمایت و نظارت فدراسیون
فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بایستی ادامه یابد.
سلطانی فر گفت :اکنون که مشکالت و بحرانها
دائمیو بخصوص موضــوع مهم حامیان مالی و
بر طرف شدن مشکالت مالی این دو باشگاه با تدبیر

و امیــد و درایت مدیران و هواداران اســتقالل و
پرسپولیس با خوبی پشت سر گذاشته شده است
از مدیران عامل هر دو باشگاه انتظار دارم به سمت
آینده و برنامههای موثر و بلند مدت برای ثبات و
آرامش و ایجاد ساختاری مطمئن برای تضمین
آینده اســتقالل و پرسپولیس و اطمینان خاطر
هواداران گام بردارند .مســعود سلطانی فر افزود:
بازیهای برگشت دو تیم در یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آســیا بسیار مهم است ولی معتقدم ما
مرد روزهای ســخت هستیم و یقین دارم همت
و تالش جوانان کشور برای اعتالی نام ایران عزیز
و خوشحالی هواداران در این دوبازی صد چندان
خواهد بود و با تمام توان برای دفاع از اعتبار فوتبال
ایران به میدان میروند.
ســلطانی فر به مدیران عامل دو باشــگاه گفت:
ایجاد دو کمپ تمرینی مدرن و در شــان نام دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس که پر طرفدارترین
باشگاههای آسیا محســوب میشوند در دستور
کار ما و شما باشد و قطعا این کار بزرگ ،دغدغه
مهمــیرا از دوش هواداران و آینده اســتقالل و
پرسپولیس برخواهد داشت.

مدال برنز اسکی روی چمن کاپ اروپا به سولقانی رسید
مهــدی ســولقانی تنهــا نماینده ایــران در
مســابقات اســکی روی چمن کاپ اروپا در
ایتالیا ،با کســب جایگاه ســوم ،صاحب مدال
برنز شــد.به گزارش فدراسیون اسکی ،در این
رقابتها که با حضور اسکی بازان مطرح جهان
در ایتالیا برگزار میشــود« ،مهدی سولقانی»

نماینده کشــورمان در رشــته مارپیچ بزرگ
به مدال برنز دســت یافت.سولقانی در رشته
«ســوپرجی» و «مارپیچ» کوچک نیز حضور
داشت ،اما با ایستادن در جایگاه چهارم شانس
رســیدن به یکی از سه سکوی برتر مسابقات
را از دست دارد.

  دو هدف زمستانی چلسی لو رفت  

با  1160امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به فینال راه یافت.
نکونام در فینال در رقابت با حریفان جهانی خود به مدال طال دست
پیدا کرد .در این ماده نمایندگان مجارســتان و چین دوم و سوم
شدند.وی پیش از این در تفنگ بادی  10متر به مدال نقره دست
پیدا کرده بود.ذوالفقاریان دیگر نماینده کشورمان در این ماده بود
که به فینال نرسید.
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دروازه بان افسانه ای ایتالیا
در فهرست نامزدهای تیم منتخب سال

جان لوئیجی بوفون دروزاه بان ســابق تیم ملی ایتالیا با وجود
نیمکت نشــینی در تیم پاری سن ژرمن در فهرست نامزدهای
ترکیب تیم منتخب اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه ای فوتبال
(فیفپرو) قرار گرفت.به گزارش ایرنا ،تارنمای خبری «فورفورتو»
روز دوشــنبه نوشــت :بوفون در حالی در فهرست نامزدها قرار
گرفته است که «هوگو لوریس» دروازه بان و کاپیتان تیم قهرمان
جــام جهانی  2018روســیه جزء غایبان بزرگ این فهرســت
محسوب میشود.براساس آراء اخذ شده از  25هزار فوتبالیست از
 65کشور جهان« ،کیلور ناواس»« ،تیبو کورتوآ»« ،داوید دخه آ»
و «مــارک آندره ترا ِشــتگن» به همراه بوفون  5نامزد پســت
دروازه بانی تیم منتخب جهان هستند.دروازه بان افسانه ای تیم
ملی ایتالیا که بــه تازگی از بازیهای ملی خداحافظی کرد ،در
تصمیمیغافلگیر کننده ،یوونتوس را به مقصد پاری سن ژرمن
ترک کرد اما در حال حاضر به نیمکت نشین «آلفونسه آرئوال»
تبدیل شــده است.این در حالی است که لوریس به عنوان یکی
از مهرههای کلیدی قهرمان جام جهانی روسیه و همچنین تیم
سوم فصل گذشته لیگ برتر انگلیس (تاتنهام) هیچ جایی در تیم
منتخب جهان پیدا نکرد .عالوه بر لوریس ،نام «جردن پیکفورد»
دروازه بان تیم ملی انگلیس و یکی از درخشــان ترین بازیکنان
این تیم در جریان جام بیســت و یکم کــه با بهترین عملکرد
سه شیرها در طول  28سال نیز همراه شد ،در فهرست مذکور
به چشم نمیخورد.بوفون پیش از این سه بار به عنوان دروازه بان
تیم منتخب جهان برگزیده شــده بود که تازه ترین آن در سال
 2017رخ داد.در صورتی که اسطوره قفس توری تیم ملی ایتالیا
در فهرســت نهایی جای بگیرد ،به رکورد «مانوئل نویر» دروازه
بان تیم ملی آلمان که با چهار حضور در تیم منتخب جلوتر از او
قراردارد،خواهدرسیدوبرایرسیدنبهرکورد«ایکرکاسیاس»گلر
افسانه ای اسپانیا تنها به انتخابات یک دور دیگر نیاز خواهد داشت.
گفتنی اســت اسامیترکیب تیم منتخب ســال  2018جهان
همزمان با مراســم اهدای جوایز بهترین بازیکنان ســال فیفا
در لندن اعالم میشود.

سرمربی ایتالیایی چلسی در نظر دارد دو بازیکن
میالن را در زمستان به خدمت بگیرد .به گزارش
ایلنا ،تیم چلســی به همراه مائوریتسیو ساری،
ســرمربی فصل گذشته ناپولی چهار بازی فصل
جدید در لیگ انگلیس را با برتری پشــت ســر
گذاشته و با وجود دریافت  3گل موفق شده  10گل
وارد دروازه حریفان کند.با این حال او مشــتاق
اســت خط دفاعی خود را تقویت کند و کالچیو

مرکاتو مدعی است در زمستان پیش رو سرمربی
 59ساله بازیکنان ایتالیایی را به ترکیب آبیهای
لندنی اضافه میکند.رمانیولی  23ساله و کالدارا
 24ساله دو مدافع ملی پوش آتزوری هستند که
در لیست ساری حضور دارند .این دو بازیکن در
حال حاضر قــرارداد بلندمدتی با میالن دارند و
باید دید سران باشگاه چلسی چگونه روسونری را
به این انتقال راضی میکنند.

جوکوویچقهرمانتنیسآزادآمریکاشد

تنیسور صربستانی مطرح جهان عنوان قهرمانی
مســابقات آزاد آمریکا را کســب کرد.به گزارش
فارس ،نواک جوکوویچ موفق شد با برتری مقابل
خوان مارتین دلپوترو عنوان قهرمانی تنیس آزاد
آمریکا را کســب کند .وی در این دیدار با نتیجه
 3-6 ،6-7 ،3-6به برتری رسید و چهاردهمین
قهرمانــیاش را در گرنداســلم جشــن گرفت.
جوکوویچ بعد از قهرمانی خطاب به تماشاگران
گفت :صحبت کردن االن بســیار سخت است.
من همه شما را دوست دارم .خوشحالم که اینجا
در فینال مقابل مارتین بــازی کردم .او میداند
یکی از دوستان من اســت.وی افزود :اگر در ماه
فوریــه به من میگفتند که بعد از عمل جراحی
که داشتم در مسابقات آمریکا قهرمان میشوم،
باور نمیکردم .زندگی به من نشان داد رسیدن به
چیزهای خوب زمان الزم دارد.

