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برنامه تيمملي فوتبال اعالم شد
برنامههاي آمادهسازي تيم ملي براي حضور در رقابتهاي جام جهاني  2018روسيه طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته پيگيري ميشود و تيم ملي فوتبال كشورمان دو بازي دوستانه در دو فيفادي (پنجم و دهم اكتبر)
برگزار ميكند .برهمين اساس ملي پوشان ايران از پنجم مهرماه ( 27سپتامبر) به منظور انجام دو ديدار تداركاتي وارد اردوي آمادهسازي ميشوند .نخستين بازي دوستانه ايران روز پنجشنبه  13مهرماه ( 5اكتبر) مقابل
توگو برگزار ميشود .محل برگزاري اين ديدار متعاقبا از طريق سايت رسمي فدراسيون فوتبال اعالم ميشود .توگو در سالهاي اخير يكي از تيمهاي مطرح آفريقايي بوده است.

نگاه

گزارش روز

گزارش «اعتماد» از بند مهم در قرارداد كيروش براي دستيار ايراني

حاجرضايي:فدراسيون مقصراست

خبرگزاري ايرنا

گروه ورزش
اواس��ط بهمن ماه س��ال
گذش��ته در حالي كه تيم
ملي فوتبال اي��ران براي برگ��زاري اردو
در تعطي�لات نيمفص��ل به دوبي س��فر
كرد ،مصاحبهه��اي جنجالي برانكو عليه
كارلوس كيروش ش��روع موضوعي را در
تيم ملي كليد زد كه هنوز حل نشده است.
در آن مقط��ع كارلوس كيروش عالوه بر
بازگرداندن مليپوش��ان پرس��پوليس به
ايران ،خواستار جدايي تمام اعضاي كادر
ايرانياش ش��د به طوري ك��ه حتي مدير
رسانهاي و مترجمش هم از تيم ملي جدا
شدند اما آرين قاسمي پس از مدتي دوباره
به تيم ملي بازگش��ت ت��ا وظيفه ترجمه
سخنان كيروش را بر عهده داشته باشد.
زماني ك��ه توس��ط كارل��وس كيروش
مربيان ايراني از جمله جواد نكونام ،ماركار
آقاجانيان و همين ط��ور مهرداد خانبان
كه وظيفه آنالي��زوري تيم ملي را برعهده
داش��ت ،كنار گذاش��ته ش��دند از سوي
فدراسيون فوتبال عنوان شد كه به زودي
اين مشكل حل ميش��ود اما هرچه زمان

گذشت هيچ قدمي براي بازگشت مربيان
ايراني به تيم ملي برداشته نشد.
طبق بند  13بخش چهارم قرارداد مابين
فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران
و كارلوس كيروش ،سرمربي پرتغالي تيم
ملي ايران حق دارد دو مربي غير ايراني را
به عنوان دستيار با حقوق ساالنه حداكثر
 500هزار دالر امريكا اس��تخدام كند .هر
كدام از اين مربيان براي دريافت خدمات
با فدراس��يون فوتبال به صورت جداگانه
قرارداد امضا ميكنند .از اين گذش��ته دو
مربي ديگر ايراني خواهند بود و توس��ط
فدراسيون فوتبال به س��رمربي تيم ملي
معرفي ميش��وند .سرمربي تيم ملي حق
دارد اي��ن دو مربي را بپذيرد يا در غير اين
ص��ورت ميتواند مربي��ان ايراني ديگري
را به فدراس��يون فوتبال پيشنهاد كند و
بالعكس.
بر همين اساس كيروش موظف است دو
مربي ايراني در كنار خود به خدمت بگيرد
تا به نوعي به بند قراردادش با فدراسيون
فوتبال ايران عمل كرده باشد اما او كه به
راحتي مربيان ايراني را كنار گذاشته ،حاال
ديگر حاضر نيست هيچ مربي ايراني يا بهتر

است بگوييم هيچ فرد ايراني كنار تيم ملي
باشد .به اس��تثناي آرين قاسمي ،مترجم
كيروش حتي س��رمربي تيم ملي حاضر
نشد مدير رسانهاي وفادار خودش را به تيم
بازگرداند .البته مهدي تاج بارها و بارها در
اين ب��اره اظهارنظر كرده كه فحواي كالم
همه اظهاراتش اين بوده «مشكل مربيان
ايراني به زودي حل ميشود و آنها به تيم
ملي بازميگردند».
درس��ت زماني كه تيم ملي فوتبال ايران
بايد برابر قط��ر در مقدماتي جام جهاني
قرار ميگرفت ،خيليها عنوان ميكردند
در اين مقطع حساس بهتر است حاشيهاي
همچون جداي��ي مربي��ان ايراني مطرح
نش��ود .در ادامه هم وقتي ب��ه بازي ايران
و ازبكس��تان رس��يديم ،باز هم به خاطر
حساسيت ماجرا و اينكه تيم ملي در مقطع
حساسي بايد به مصاف ازبكستان ميرفت
در اين باره همه س��كوت كردند .اما حاال
كه تيم ملي به ج��ام جهاني صعود كرده
و مس��ابقههاي مقدماتي جام جهانياش
به طور كامل به پايان رس��يده است چرا
فدراس��يون فوتبال در اين باره اظهارنظر
دقيقي نميكند و چ��را هيچ قدمي براي

عكس نوشت

حل اين مشكل برنميدارد؟ اين سوالي كه
بايد از س��وي مهدي تاج پاسخ داده شود.
البته ما براي بررسي بيشتر اين موضوع با
دو كارشناس فوتبال ايران همكالم شديم
تا نظر آنها را درباره جدايي مربيان ايراني از
تيم ملي بدانيم.
امير حاج رضايي ،كارشناس شناختهشده
فوتبال اي��ران در گفتوگو ب��ا «اعتماد»
گف��ت« :ت��ا جايي ك��ه م��ن ميدانم در
قرارداد ك��يروش با فدراس��يون فوتبال
آمده ك��ه او باي��د از دو مرب��ي ايراني در
كنار خود اس��تفاده كند ام��ا اينكه حاال
اس��تفاده نميكند نشاندهنده اين است
كه فدراس��يون فوتبال تواناي��ي اجرايي
كردن ق��رارداد خ��ود و س��رمربي تحت
قراردادش را ندارد .پس قطعا در اين باره
فدراس��يون فوتبال مقصر است .اما بحث
ديگري كه در اين باره مطرح ميشود اين
اس��ت كه وقتي مربيان جوان و آيندهدار
در كادر فني تيم ملي حاضر باش��ند و به
يك كالس جهان��ي همچون جام جهاني
بروند ،قاعدتا س��طح فني آنها رش��د پيدا
خواهد كرد كه همين رش��د آنها ميتواند
به بخشي از فوتبال ايران كمك كند .اين

موضوع ميتواند مطالبه بحق فدراسيون
فوتبال از س��رمربي تيم ملي باش��د .تاج
ي��ا نميتواند يا نميخواه��د اين موضوع
را ب��ه كيروش تفهيم كند ك��ه البته من
فكر ميكنم گزينه اول صحيح اس��ت».
او ادامه داد« :اصال نياز نيست بخواهيم به
بحث آموزشي جامجهاني شك كنيم .در
آنجا كنفرانسهاي زيادي برگزار ميشود
كه ميتواند به دانشافزايي مربيان ايراني
كم��ك كند .حت��ي مربياني ك��ه در جام
جهاني تيم ندارند ،به روس��يه ميروند تا
از اين جش��نواره براي دانشافزايي خود
اس��تفاده كنند .من فك��ر ميكنم در آن
يك ماهي كه جامجهاني در روسيه برگزار
ميش��ود ،به اندازه چند كالس آموزشي
كه در ايران برگزار ميش��ود ،ميتواند بار
فني براي مربياني كه در آنجا حضور دارند
داشته باشد .جام جهاني فقط اين نيست
كه ما برويم و نتيج��ه بگيريم .از بين 32
تيم فق��ط يك تيم قهرمان ميش��ود .در
آنجا درسهاي زيادي وجود دارد كه بايد
آنها را ياد بگيريم».
جالل چراغپور هم درباره جدايي مربيان
ايراني از تيم ملي اعتق��اد جالبي دارد .او
در اين باره به «اعتم��اد» گفت« :من هم
قب��ول دارم كه جام جهان��ي يك كالس
آموزشي است .حتي اگر مربياني در آنجا
بروند و ورود و خروج بازيكنان از رختكن
و همينطور نحوه تمرينها و همين طور
نحوه كوچ كردن مربيان را ببينند مطمئنا
بزرگترين كالس آموزشي براي مربيان
ج��وان خواهد ب��ود .حال چ��را كارلوس
كيروش اعتقادي به حضور مربيان ايراني
در كنارش ندارد من نميتوانم اظهارنظر
دقيقي در اين باره كنم.
به هر ح��ال ميدانم در قرارداد اين مربي
آمده ك��ه او بايد مربي ايراني در كنار خود
به كار بگيرد اما اگر خود من هم باش��م و
يك فردي كنارم بيايد و با او راحت نباشم
قاعدتا تمركزم را از دس��ت ميدهم .من
در اينجا حق را به ك��يروش ميدهم كه
در انتخ��اب ك��ردن مربي��ان ايراني حق
انتخاب داش��ته باش��د .به هر حال او هم
بايد نسبت به اعمال و نتايج خود پاسخگو
باش��د اما بهتر است فدراس��يون فوتبال
راهكاري براي حضور مربي��ان ايراني در
جام جهاني بينديش��د كه مربيان جواني
كه بهترين نم��رات را در اي��ن كالسها
ميگيرند به اين مس��ابقهها اعزام شوند و
با آناليز بازيه��اي تيمهاي ملي مختلف
ب��ه دانش خ��ود بيفزايند ».باي��د منتظر
مان��د و ديد ،فدراس��يون فوتب��ال ايران
قدم��ي ب��راي اين بن��د مه��م برخواهد
داشت يا خير.

واگذاري بليتفروشي
به سرخابيها
نظر حاجرضايي

امي�ر ح�اج رضاي�ي،
كارشناس شناختهشده
فوتب�ال اي�ران در
گفتوگ�و ب�ا «اعتماد»
گفت« :تا جاي�ي كه من
ميدان�م در ق�رارداد
كيروش با فدراس�يون
فوتبال آمده ك�ه او بايد
از دو مرب�ي ايران�ي در
كنار خود اس�تفاده كند
اما اينكه حاال اس�تفاده
نميكن�د نش�اندهنده
اين است كه فدراسيون
فوتب�ال توانايي اجرايي
ك�ردن ق�رارداد خ�ود
و س�ر مر بي تح�ت
ق�راردادش را ن�دارد.
پس قطع�ا در اي�ن باره
فدراس�يون فوتب�ال
مقصر است».

كيوسك

اكيپ

پيروزي دانشآموزان ايراني
در چهارمين روز برگزاري چهل و پنجمين دوره مسابقات فوتبال دانشآموزان آسيا ،تيم ايران با نتيجه يك بر صفر برابر تيم چين
به برتري رسيد و صدرنشين گروه دوم اين رقابتها شد .همچنين تيم منتخب مدارس استان فارس (ايران ب) هم  5بر يك تيم
هندوستان را شكست داد .در مسابقات فوتبال دانشآموزان آسيا  270فوتباليست در قالب  9تيم در ورزشگاههاي حافظيه و بعثت
شيراز به مصاف هم ميروند و ديدار نهايي اين مسابقات بيست و چهارم شهريور با تعيين تيم قهرمان برگزار ميشود.

ورزش ايران

عبور سخت از نايبقهرمان المپيك

آ .اس

ليگ قهرمانان باالخره ش�روع ش�د و پاريس�نژرمن هم نخستين
بازي خود برابر س�لتيك را انجام داد .خيليه�ا اين تيم را از مدعيان
اصلي قهرماني در اين فصل ميدانند .اكيپ نوش�ت« :در دام شيرها.
پاريسنژرمنبعدازخريدنيماروامپابهيكيازمدعياناصلياست».

روزنامه آ .اس خبر از خيز باشگاه رئال مادريد براي خريد يك بازيكن
تازه داده و نوشته« :فوكوس رو وارنر .مهاجم  21ساله اليپزيك براي
آلمانها در جام كنفدراسيونها بازي كرده و 27گل در فصل گذشته
به ثمر رسانده 21.گل براي باشگاهش و 6گل براي تيم ملي آلمان».

فوتبال ايران

در گفتو گو با سايت سوئدي مطرح شد

موفق را ثبت كردند .در خطاها و امتيازاتي
كه به حريف داده شد ،ايران با  42بار اشتباه
از ايتاليا با  22خطا آمار ضعيفتري داشت.
در دريافته��ا ه��م ايران ب��ا  39دريافت
پايينتر از الجوردي پوشان با  57دريافت
قرار گرفت .در اين مسابقه با وجود برتري
ايران ،فيليپو النزا ،بازيكن شماره  10تيم
ملي ايتاليا ب��ا  23امتي��از امتيازآورترين
بازيكن زمين شناخته ش��د .امير غفور از
ايران ب��ا  21امتياز از اي��ن حيث بهترين
بازيكن ايران بود و ميالد عبادي پور با 20
امتياز در رده دوم قرار گرفت .تيم ايران در
دوره قبلي جام بزرگ قهرمانان جهان در
سال  ۲۰۱۳هم موفق شده بود ،سه بر دو
ايتاليا را شكس��ت دهد اما در چهار تقابل
قبلي برابر الجوردي پوشان مغلوب شده
بود .ايتاليا با يك مدال طال و دو مدال برنز
سومين تيم پرافتخار جام بزرگ قهرمانان
جه��ان به حس��اب ميآيد .پي��ش از اين
ديدار تيم ملي برزيل با نتيجه قابل توجه
 3برصفربرابر تيم ملي فرانسه كه به تازگي
درجمع بزرگان اين رش��ته ورزش��ي قرار
گرفته و مدافع عنوان قهرماني ليگ جهاني
واليبال است غلبه كرد .تيمهاي ملي ايران،
برزيل ،ايتاليا ،فرانسه ،امريكا و ژاپن درجام
قهرمانان بزرگ واليبال كه درناگوياي ژاپن
درجريان است شركت دارند.

س��امان قدوس ي��ك هفت��ه پس از
بازگش��ت از ايران به سوئد از اتفاقاتي
صحبت كرده كه براي او حيرتآور بوده اس��ت .گويا
س��فر به كره جنوبي براي قدوس تبديل به يك اتفاق
وحشتناك ش��د ،چراكه او پس از ترانزيت و معطلي
طوالني در استانبول براي پرواز بعدي ،مجبور شد يك
شب تمام بيدار بماند تا پرواز به سئول را از دست ندهد

 - 1تا امروز هيچ كشوري در آسيا ديده
نشده كه بعد از صعود به جام جهاني دو
بازي دوستانه انجام دهد .ما براي اينكه بتوانيم حضور
خوبي در جام جهاني روس��يه داش��ته باشيم ،دو بازي
دوستانه هماهنگ شده و هشت بازي طي درخواست
سرمربي تي مملي فوتبال پيشبيني كردهايم .يك بازي
دوستانه با روس��يه خواهيم داشت كه خود اين كشور
هزينه را پرداخت كرده است و يك بازي هم با توگو كه
يكي از تيمهاي آفريقاي جنوبي است كه اين هم بنا بر
پيشنهاد كارلوس كيروش بوده است زيرا وي معتقد
است كه ما در جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه به احتمال زياد
با يك تيم آفريقايي مواجه خواهيم بود و بهتر اس��ت با
انجام ديدار با يك تيم آفريقايي خود را براي جام جهاني
آماده كنيم .اين تيم ،تيم بسيار خوبي است و ۱۴بازيكن
آن لژيونر هستند.
 - 2فوتباليس��تها بخش��ي از پاداش خود را دريافت
كردهاند و تا امروز به جز بازي تي مملي فوتبال س��وريه
كه به نتيج ه مس��اوي ختم شد ،تمام پاداشها كه عدد
قابل مالحظهاي بود و يكي از اي��ن پاداشها در حدود
 ۸۰۰۰دالر بود به بازيكنان فوتبال پرداخت شده است.
ما سعي ميكنيم پاداش جام جهاني را نيز طي مراسمي
به بازيكنان فوتبال پرداخت كنيم.
 - 3فروش نفت به ش��ركت ديگر با دخال��ت ما نبوده و
خودشان بايد از س��هميه خود كه بهنام پيشرو كيش
ب��ود دفاع كنند .البته طي صحبتي كه با گل محمدي،
مديركل اس��تان تهران داش��تم ،وي تاكيد داشت كه
تي��م فوتبال نفت طبق قرارداد ب��ه تعهدات خود عمل
نكرده است و باشگاه خود را با نام نفت طالييه به فروش
رسانده است.
 - 4بايد جام حذفي عين رقابتهاي ليگ ،اس��تاندارد
برگزار ش��ود .بايد در اين زمينه سازمان ليگ به كمك
رسانهها سميناري را برگزار كند كه چرا هشت تيم ليگ
برتر در رقابتهاي جام حذفي حذف شدند؟ اين مساله
بايد مورد بررسي جدي قرار بگيرد.
 - 5با مديران عامل دو باش��گاه پرسپوليس و استقالل
در خصوص فروش بليت اينترنتي به تفاهم رسيدهايم
و قرار بر اين اس��ت كه بليت فروش��ي اينترنتي به خود
باش��گاهها واگذار شود تا س��هم خوبي را از اين مساله
ببرند .به سازمان ليگ اعالم كردهايم كه خود را وارد اين
كار نكند و سهم خودش را از بليت فروشي دريافت كند.

نگاه2

علي دادگر
رييس فدراسيون تيراندازي

تابع قانونيم

ما تاب��ع قانون هس��تيم .قانون هر چه
كه بگويد باي��د از آن اطاع��ت كنيم.
ما رس��ما كارمان را از خ��رداد ماه انج��ام ميداديم.
نام��ه اخير دي��وان عدالت اداري همهچيز را ش��فاف
ك��رد و ما از اين پس با قدرت بيش��تري فعاليت خود
را ادامه خواهيم داد .مهدي هاش��مي رييس پيشين
فدراسيون تيراندازي به هر حال زحمت كشيد .هيچ
كس نميتواند منكر زحمات هاشمي باشد .اميدوارم
باز هم به اين رشته كمك كند .اسم خود را به يادگار
در اين رش��ته گذاش��ته اس��ت .م��ا در خدمت همه
عزيزان و عالقهمندان به اين رش��ته از جمله مهدي
هاشمي هس��تيم .در رقابتهاي تيراندازي قهرماني
جهان به اهداف پروازي مس��كو با رييس فدراسيون
و نايبرييس فدراس��يون جهاني ديدار داش��تيم .از
آنها خواس��تيم كه به ايران بيايند ،آنها نيز گفتند كه
بازديدهايي از كشورهاي آس��يايي خواهند داشت و
قول دادهاند كه در آن صورت به ايران هم سر بزنند .ما
با فدراسيون جهاني ارتباط داريم و اميدواريم كه رفته
رفته اين ارتباط ما بيش��تر هم شود .تعدادي فشنگ
در گمرك هست ،اما ما براي تمرينات تيمملي از نظر
ساچمه و فشنگ هيچ مشكلي نداريم ،در صورتي كه
مربيان تيمهاي ملي اعالم نياز كنند نيز آن را بر طرف
گ و ساچمهاي كه در گمرك
خواهيم كرد .پيگير فشن 
مانده نيز هستيم ،تشريفات اداري دارد و بايد مراحل
اداري بر طرف ش��ود .انشاءاهلل به زودي اين موضوع
بر طرف خواهد شد.

خبر آخر

نوشاد عالميان در سيد 12

بازي اميدواركننده شاگردان كوالكوويچ سختيهاي عجيب سامان قدوس براي همراهي تيم ملي

تيم ملي واليبال ايران موفق
ش��د در نخس��تين ديدار
قهرمان قارهها در ديداري كامال هماهنگ
و آماده ايتالياي متحول ش��ده را شكست
دهد .شاگردان ايگور كوالكوويچ درديدار
خود براب��ر تيم ملي ايتاليا ش��روع خوبي
داشته و س��ت اول را به سود خود خاتمه
دادند و درحالي كه تيم ملي ايتاليا ميرفت
به ب��ازي بازگردد ب��ا پايان درخش��انتر
سرانجام با نتيجه  3بر  2بر حريف پرآوازه
خود غلبه و دو امتياز ارزش��مند اين ديدار
را كس��ب كردند .در اين دي��دار تيم ملي
اي��ران نتايج گيمهاي اول ،س��وم و پنجم
را به س��ود خود تمام ك��رده و دو امتياز از
اين ديدار كس��ب كرد .در ست پنجم اين
بازي بازيكنان ايران شروع خوبي داشتند
و توانستند با ثبت  4امتياز اختالف حاشيه
امني براي خود ايجاد كنند و در پايان نيز
با نتيج��ه  15بر  11بر حريف قدرتمند اما
جوان خود غلبه كرده و درمجموع بازي را با
نتيجه  3بر  2به سود خود به پايان رساندند
تا انتقام شكست در ليگ جهاني مقابل اين
تيم را گرفته باش��ند .با وجود برتري ايران
به نظر ميرس��د الجورديپوشان در آمار
از شاگردان كوالكوويچ برتر بودند 2 .تيم
در زدن اس��پك با  67بار اقدام برابر بودند.
در دفاع روي تور ايتاليا  15و ايران  8دفاع

مهدي تاج
رييس فدراسيون فوتبال

و با يك پرواز طوالني دچار بيماري هم ش��د .قدوس
گفت« :پس از رسيدن به هواپيما بالفاصله از صندلي
براي خودم تختي ساختم و با وجود اينكه بالش و پتو
بود ،اما درخواست كردم يك پتوي ديگر به من بدهند،
چون بسيار سردم بود .وقتي بيدار شدم ،كامال خيس
عرق بودم ،ان��گار كه دوش گرفته ب��ودم .براي اينكه
خودم را مرتب كنم به س��رويس بهداشتي رفتم ،اما

ســازمــان آگــهـيهــاي
روزنــامه اعتــمــاد

تلفن66124025:

بهشدت ضعف كردم و افتادم (بيهوش شدم) » .او ادامه
داد« :وقتي از دستشويي بيرون آمدم ،مقابل پرسنل
هواپيما بار ديگر ضعف ك��رده و غش كردم .نميدانم
چه مدت زماني آنجا بودم ،اما به ياد دارم وقتي به هوش
آمدم از پرس��نل پرواز پرس��يدم« :چه اتفاقي افتاده
اس��ت؟» حتي براي آنها هم تعجبآور بود كه چگونه
براي يك بازيكن فوتبال چنين اتفاقي افتاده است».

با اعالم كنفدراس��يون تنيس روي ميز
آسيا ،سيدبندي مس��ابقات كاپ آسيا
كه از تاريخ  15تا  17سپتامبر در احمدآباد هند برگزار
ميش��ود ،با حضور نوش��اد و نيما عالميان و همچنين
ندا شهسواري مشخص ش��د .اين سيدبندي بر اساس
رنكينگ جهاني بازيكنان حاضر در اين تورنمنت در ماه
آگوست است كه نوشاد با رنكينگ  71در سيد  ،12نيما
عالميان با رنكينگ  100در سيد  14و در بخش بانوان
ندا شهسواريي با رنكينگ  284در سيد  15قرار دارند.

سرخط خبرها
تيم ملي فوتبال دختران جوان ايران در دومين
ديدار خود در تورنمن�ت چهارجانبه چين مقابل
ژاپن شكست خورد.
تاكيد باخ و رييس كميته المپيك كره جنوبي بر
وجود امنيت در بازيهاي زمستاني 2018
با همكاري يكي از اسپانسرها قسط دوم بدهي
ش�طرنج بابت جوايز مس�ابقات بانوان قهرماني
جهان تامين شد.
بعد از بيانيه باش�گاه پديده /باشگاه سپيدرود
هم به روند داوريهاي ليگ برتر اعتراض كرد.
تعطيلي  ۳روزه اردوي آزادكاران پيش از اعزام
به بازيهاي داخل سالن آسيا
سوپر ليگ بانوان شروع نشده ،به تعويق افتاد!
حضور قايقران بادباني ايران در مسابقات جهاني
منچس�تر يونايت�د؛ تي�م م�ورد عالق�ه رهبر
كرهشمالي

تاپسكرت

آقايان به
ورزشگاه نروند!

هميشه بحث حضور بانوان در استاديومها داغ
بوده اما اينبار با شدت و حدت بيشتري مطرح
ميش�ود و مس�ووالن هم به تكاپو افتادهاند با
فراه�م كردن زيرس�اختها در اس�تاديومها
تدبي�ري بينديش�ند ك�ه بانوان ه�م فرصت
حضور در اس�تاديومها را پي�دا كنند .روزنامه
خبرورزشيدرمطلبيمدعيشده:اينبحثها
زماني داغ ش�د كه بانوان سوري براي تماشاي
بازي ايران-سوريه به استاديوم آمدند و حتي
گفتهميشودچندبانويايرانيبراياينكهبازي
را تماشا كنند پرچم سوريه را به دست گرفتند
و وارد استاديوم شدند .هر چند در صحت اين
خبر ترديدهايي هم وجود دارد .از س�ويي در
فضاي مجازي هم كليپي پخش شده كه بانوان
افغان به راحتي به استاديوم ميروند و بازيهاي
ليگ برتر اين كشور را تماشا ميكنند؛ در حالي
كه زير س�اختها در اين كشور شرايط بدتري
به نس�بت ايران دارد و به نظر ميرسد پيش از
فراهم كردن امكانات در خصوص حضور بانوان
در اس�تاديومها بايد فرهنگس�ازي كرد .اما
كمپيني در فضاي مجازي به راه افتاده كه بانوان
درآنازآقايانخواستهاندباآنهاهمراهيكنند.
اينكه براي ديدن دربي به اس�تاديوم نروند تا
مس�ووالن متقاعد ش�وند كه ش�رايط حضور
بانوان را در استاديومها فراهم كنند .بايد ديد
در روزهاي آينده واكنش تماشاگران آقا به اين
درخواست چه خواهد بود .هر چند ديدن دربي
آنقدر جذابيت دارد كه اين درخواست ناديده
گرفته شود.

خبر كوتاه

«جام» جهاني به ايران نميآيد

كاپ جام جهاني فوتبال در بيش از  ۵۰كش��ور دنيا به
نمايش درخواهد آم��د از جمله ازبكس��تان ،امارات و
پاكس��تان .اما «جام  »۲۰۱۸به ايران صدرنشين قاره
كهن نخواهد آمد .بيس��ت و يكمين دوره جام جهاني
فوتبال ،تابس��تان در كشور روس��يه برگزار ميشود و
 ۳۲تي��م برتر جهان در  ۸گروه چه��ار تيمي به مصاف
هم خواهند رفت .مانند گذش��ته كاپ جام جهاني بعد
از آنكه در شهرهاي كشور ميزبان به گردش درآمد ،به
برخي كشورهاي جهان سفر ميكند تا مردم كشورهاي
مختلف نيز نظارهگر آن باشند .اسپانسر تور جام جهاني
شركت امريكايي كوكاكوال است و به نظر ميرسد اين
شركت مسوول انتخاب كشورهايي است كه كاپ جام
جهاني قرار است در آنها به گردش درآيد .در حالي كه
اكثر كشورهاي همسايه ايران ميزبان كاپ بزرگترين
رويداد فوتبالي جهان خواهند بود ،نام ايران در بين اين
كشورها ديده نميشود .هماكنون كاپ جامجهاني در
ش��هرهاي روسيه به گردش درآمده و قرار است سفر ۹
ماهه خود را از كشور تايلند آغاز كند.

واكنش آنچلوتي به حضور
در ليگ چين

سرمربي ايتاليايي بايرن مونيخ به احتمال حضورش در
ليگ چين واكنش نشان داد و آن را يك شوخي دانست.
كارلو آنچلوتي دومين فصل حضور خود در بايرن مونيخ
را پشت سر ميگذارد .خبرهاي زيادي درباره احتمال
حضور سرمربي ايتاليايي بايرن در ليگ چين به گوش
ميرس��د و رس��انههاي آلماني از جداي��ي آنچلوتي از
باوارياييهادرتابستانسخنبهميانميآورند.آنچلوتي
خبر جدايي خود از بايرن را رد كرد و آن را يك شوخي
دانست .سرمربي ايتاليايي بايرن مونيخ ،گفت :من راهي
ليگ چين شوم؟ اين يك شوخي است .متاسفانه بعضي
از مردم چنين س��خناني را باور ميكنند و آن را جدي
ميگيرند اما بايد بگويم كه چنين چيزي اصال صحت
ندارد .بايرن مونيخ در هفته سوم رقابتهاي بوندسليگا
با دو گل برابر هوفنهايم تن به شكست داد تا صدر جدول
ردهبندي را از دست دهد.

