14

ورزشی

وطن امروز شماره 2594

اخبار

قهرمانی ایران در فوتبال  7نفره
آسیا -اقیانوسیه

تیمملی فوتبال  7نفره ایران به مقام نخست
رقابتهای قهرمانی آس��یا -اقیانوسیه دست
یافت .در شش��مین و آخرین روز رقابتهای
فوتبال  7نفره قهرمانی آس��یا -اقیانوسیه در
جزیره کیش ،بعدازظهر پنجش��نبه تیمهای
ایران و استرالیا در ورزشگاه المپیک به مصاف
هم رفتند که در پایان تیم کشورمان با نتیجه
 7بر صفر به برتری رس��ید و به مقام قهرمانی
دست یافت .شاگردان علیرضا روزبهانی در این
دوره از مسابقات برابر تایلند ،اردن ،کره جنوبی
و در نهایت استرالیا پیروز شدند و با شکست
هم��ه حریفان ،مقتدرانه بر س��کوی قهرمانی
ایس��تادند .تیم ایران عالوه بر کس��ب عنوان
قهرمانی ،جواز حض��ور در رقابتهای جهانی
 2019اس��پانیا را نیز کس��ب ک��رد .علیرضا
زارع ،محمد خراط ،عب��اس ترابی ،عبدالرضا
کریمیزاده ،رسول آتشافروز ،مسعود ژولیده،
بهنام آرندی ،لطفاهلل جنگجو ،حسین تیزبر،
فرزاد مهری ،مهرزاد ارش��ادی ،ناصر اکبرپور و
سامان نیلوفر بازیکنان تیمملی در این رقابتها
بودند .همچنین علیرض��ا روزبهانی به عنوان
سرمربی و نقی مهدوی به عنوان مدیرفنی در
کنار تیم حضور داشتند.

لیست تیمملی فوتسال اعالم شد

اسامی بازیکنان تیمملی فوتسال ایران برای
حض��ور در آخرین اردوی پی��ش از تورنمنت
اسلواکی اعالم شد.
به گزارش مهر ،اردوی آمادهسازی تیمملی
فوتس��ال ب��ه منظ��ور ش��رکت در تورنمنت
بینالمللی اسلواکی از جمعه  ۹تا  ۱۱آذرماه در
مرکز ملی فوتبال آغاز میشود که سیدمحمد
ناظمالشریعه ،سرمربی تیمملی فوتسال اسامی
 ۱۶بازیکن دعوتش��ده به اردو را به شرح زیر
اعالم کرد:
 -۱علیرضا صمیمی
 -۲سپهر محمدی
 -۳مسلم اوالدقباد
 -4محمد شجری
 -5امین نصراهللزاده
 -۶علیاصغر حسنزاده
 -7توحید لطفی
 -8مهدی جاوید
 -9علیرضا جوان
 -۱۰ابوالقاسم عروجی
 -۱۱حسین طیبی
 -۱۲سعیداحمد عباسی
 -13محمدرضا سنگسفیدی
 -۱۴مهران عالیقدر
 -۱۵حمید احمدی
 -۱۶مهرداد قنبرزاده
احم��د اس��ماعیلپور و قدرت به��ادری 2
بازیکن دعوتش��ده به تیمملی به دلیل آنچه
«مصدومیت» و «مشکل شخصی» عنوان شده
اس��ت ،در این تورنمنت تیممل��ی را همراهی
نمیکنن��د و بازیکنان دیگ��ری جایگزین آنها
شدهاند.

تیمملی بسکتبال ایران
مغلوب استرالیا شد

تیمملی بسکتبال ایران اولین دیدار خود در
انتخابی جامجهانی  ٢٠١٩چین را به استرالیا
واگذار کرد.
به گزارش مهر ،دیدار تیمهای ملی بسکتبال
ای��ران و اس��ترالیا در چارچ��وب پنجره پنجم
انتخابی جامجهانی  ٢٠١٩چین دیروز جمعه
در ملبورن برگزار ش��د و طی آن ملیپوش��ان
کشورمان با نتیجه  ۴۷به  ۷۶متحمل شکست
ش��دند 2 .دیدار پایانی تیمملی بس��کتبال در
رقابتهای انتخابی جامجهانی اسفندماه و در
چارچوب پنجره ششم برگزار میشود.
بر این اس��اس ملیپوشان کش��ورمان دوم
اس��فندماه به مص��اف ژاپن میرون��د و پنجم
اسفندماه نیز در تهران میزبان استرالیا خواهند
بود.

مدافع برزیلی استقالل:
قلب من در ایران میماند

مدافع برزیلی استقالل پیش از ترک ایران
گفت :قلب من اینجا میماند.
لئون��اردو پادوان��ی پیش از ت��رک ایران و
بازگشت به برزیل برای ادامه روند درمانی خود،
گفت :حس زیادی به ایران دارم .اینجا خیلی به
من کمک شد.
ایران خانه دوم من است .وی افزود 7 :سال
اینجا بودم و از همه تشکر میکنم .من به برزیل
میروم ولی قلبم در ایران میماند.

شنبه  10آذر 1397

در هفته چهاردهم لیگ برتر استقالل و پرسپولیس بردند ،سپاهان صدرنشین شد

شجاعان سرخ ،جنگجویان آبی و توفان زرد!

گ�روه ورزش�ی :تیمهای اس��تقالل ،پرسپولیس و
س��پاهان در رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر
فوتب��ال مقابل حریفان خود به برتری رس��یدند تا
رقابت برای رتبههای ب��االی جدول بیش از پیش
داغ شود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،روز پنجش��نبه تیم
پرس��پولیس در تبریز موفق ش��د در ی��ک دیدار
سخت و نفسگیر در دقیقه  91بازی با گل شجاع
خلیلزاده تیم خوب ماشینسازی را شکست دهد تا
با یک پله صعود به رتبه سوم جدول لیگ برتر برسد.
در این دیدار پرحاشیه و پربرخورد پرسپولیسیها
موفق ش��دند با وجود خطراتی که ماشینس��ازی
روی دروازه بیرانوند ایجاد میکرد کلینشیت کنند.
سرخپوشان در دقیقه  95نیز توسط اسدی بازیکن
تازهوارد خود به گل دست یافتند اما داور به اشتباه
این گل را آفساید اعالم کرد .پرسپولیس با برتری در
این بازی  24امتیازی شد و با عبور از تراکتورسازی
 23امتیازی در رده سوم جدول ردهبندی لیگ برتر
ایستاد .شجاع در حالی در این بازی گل  3امتیازی
سرخپوش��ان را زد که برانک��و ایوانکوویچ با وجود
مصدومیت جزئی ،او را به تبریز برد .حاشیههای این
دیدار حتی به گزارش��گری نیز رسید تا جایی که
گزارش��گر بازی به گزارش کامال یک طرفه به نفع
ماشینس��ازی متهم و انتقادهای فراوانی از او شد.
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
پس از این دیدار از عملکرد تیمش در دیدار مقابل
ماشینسازی تبریز ابراز رضایت کرد و گفت :با این
بازی نش��ان دادیم چرا قهرمان ایران هستیم .وی
افزود :ما در این بازی با اس��تحقاق برنده ش��دیم،
چون موقعیتهای گل بیش��تری نسبت به حریف
داشتیم .میدانستیم در ثانیههای پایانی میتوانیم
به گل برسیم .نمیخواستیم نتیجه را حفظ کنیم و
حتی بازیکنان کمتجربه خود را در زمین گذاشتیم
تا بتوانیم به گل برسیم.
محمدرض��ا مهاجری ،س��رمربی تیم فوتبال
ماشینس��ازی تبریز نیز گفت :ش��خصیت تیمی
پرس��پولیس زمینهس��از پیروزی این تیم ش��د.
س��خت است در دیداری که حداقل باید مساوی
میش��د ،شکس��ت بخوریم .م��ا ک��م آوردیم .با
توجه به اینکه دس��تمان ب��رای انتخاب بازیکن
بس��ته است ،به بازیکنانمان فش��ار آمد و باعث
ش��د پرس��پولیس در دقایق پایانی به گل برسد.
بازیکنان ما میتوانس��تند ب��ازی را با پیروزی به
پایان برسانند .از همه تماشاگران تشکر میکنم و
به آنها خسته نباشید میگویم .یک بدهکاری به
آنها برای ما ماند.
■■پیروزی ارزشمند استقالل در آزادی

در آخرین بازی پنجشنبه بازیکنان استقالل با
ی��ک بازی روان و دیدنی موفق ش��دند  3گل وارد
دروازه صنعت نفت آبادان کنند تا هواداران آبیهای
پایتخت به روزهای آینده این تیم امیدوار شوند.
در این دیدار که در ورزشگاه آزادی برگزار شد،
فرشید باقری در دقیقه  ،9طارق همام در دقیقه 25
و اللهیار صیادمنش در دقیقه  74گلهای استقالل
کمیته بینالمللی المپیک اعالم کرد بوکس
ب��ه صورت موقت از مس��ابقات المپیک 2020
توکیو تعلیق شده است.
به گزارش فارس ،کمیته بینالمللی المپیک
( )IOCاعالم کرد ورزش بوکس موقتا از حضور
در مسابقات المپیک  2020توکیو تعلیق شده
است و تحقیقات اولیه درباره چگونگی انتخاب
غف��ور رحیموف ب��ه عنوان رئیس فدراس��یون
جهانی بوکس آغاز شده است.
انتخابات فدراسیون جهانی بوکس روزهای
 2و  3نوامب��ر در کنگره مس��کو تعریف ش��ده

جدول لیگ برتر فوتبال ایران
رتبه
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2

7

5

13
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13

13

صنعت نفت آبادان

14

1

10

3

12

18

-6

13

14

ذوبآهن

13

2

6

5

12

17

-5

12

15

سپیدرود رشت

14

2

4

8

7

21

-14

10

16

استقاللخوزستان

14

2

5

7

9

20

-11
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* محاسبه امتیازات تیم استقالل خوزستان با احتساب  6امتیاز منفی انجام شده است.

را به ثمر رساندند.
با این نتیجه اس��تقالل توانست به دومین برد
پیاپی خود در فصل جاری لیگ برتر دس��ت پیدا
کند و با  21امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار گیرد.
این پیروزی از آنجهت برای آبیها ارزشمند بود که
به غیر از دیدار با تراکتورسازی هیچگاه در ورزشگاه

آزادی پیروز نشده بودند.
وینفرد شفر ،سرمربی تیم فوتبال استقالل بعد
از این دیدار گفت :مش��خص اس��ت که باید بابت
عملکرد تیمم خوشحال باشم .بر اساس آن چیزی
که در زمین دیدیم ،م��ا فوتبال خوبی را در زمین
انجام دادیم .شما میدانید فشار روی استقالل بسیار

آغاز تحقیقات اولیه از AIBA

بوکس موقت ًا از المپیک  2020توکیو تعلیق شد

بود و هی��چ کاندیدایی غیر
از رحیموف وجود نداش��ت.
درگیری فدراسیون جهانی
بوکس و کمیته بینالمللی
المپیک ( )IOCسالهاست
ش��روع ش��ده ک��ه IOC
ب��رای نخس��تینبار بودجه
فدراس��یون جهانی بوکس را ب��ه حالت تعلیق

تونهم جهان قرار گرفت
تیمملی ایران در رده بیس 

■■ردهبندی  7تیمملی برتر فوتبال جهان

مسی بهترین بازیکن هفته پنجم لیگ
قهرمانان اروپا شد

س��تاره آرژانتینی بارسلونا به عنوان بهترین
بازیکن هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان
اروپا انتخاب ش��د .به گزارش ف��ارس ،اتحادیه
فوتبال اروپا(یوفا) اعالم کرد لیونل مسی ،ستاره
آرژانتینی بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن هفته
پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انتخاب
ش��د .بارس��لونا در این هفته از رقابتها مقابل
آیندهوون صفآرایی کرد و با درخش��ش مسی
با نتیجه  2بر یک به پیروزی رسید.

زالتان جدید در بسکتبال!

یک پله صعود برای فوتبال ملی

در جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال
دنیا ،شاگردان کارلوس کیروش با یک پله صعود
در جای��گاه  ۲۹جه��ان قرار گرفتن��د .ردهبندی
تیمه��ای ملی فوتبال دنیا در ماه نوامبر توس��ط
سایت فیفا اعالم ش��د که بر این اساس تیمملی
ای��ران با یک پله صعود نس��بت به م��اه قبل و با
 1481امتی��از در رده بیس��ت و نهم جهان قرار
گرفت .شاگردان کارلوس کیروش در ردهبندی
تیمهای آسیایی هم در جایگاه نخست قرار دارند.
در ردهبندی کلی هم تیمهای بلژیک ،فرانس��ه و
برزیل بهترتیب اول تا سوم هستند.

فوتبالخارجی

 -2فرانسه  1726امتیاز -بدون تغییر
 -3برزیل  1676امتیاز -بدون تغییر
 -4کرواسی  1634امتیاز -بدون تغییر
 -5انگلیس  1631امتیاز -بدون تغییر
 -6پرتغال  1614امتیاز -یک پله صعود
 -7اروگوئه  1609امتیاز -یک پله سقوط

■■ردهبندی  5تیم اول آسیا

تونهم جهان
 -1ایران  1481امتیاز ،بیس 
 -2استرالیا  1436امتیاز ،چهل و یکم جهان
 -3ژاپن  1414امتیاز ،پنجاهم جهان (بدون تغییر)
پنجاهوسوم جهان
 -4کرهجنوبی  1405امتیاز ،
تونهم
 -5عربس��تان سعودی  1335امتیاز ،شص 
جهان

درآورد و ت��ا  30آوریل به
آنها برای اصالحات بودجه،
مبارزه ب��ا دوپینگ ،داوری
و مشکالت داخلی فرصت
داد.
فدراسیــون جهانـــی
بوکس ( )AIBAماه ژانویه
رحیموف را به عنوان رئیس موقت خود انتخاب

باالس��ت .پس از برد هفته گذشته مقابل استقالل
خوزستان که بسیار مهم بود ،امروز هم لبخند روی
لب بازیکنان ما ب��ود .برای دو بازیکن میانی تیمم
یعنی فرش��ید باقری و طارق همام خوشحالم که
گلزنی کردند.

■■سپاهان فینال را برد

اما دی��روز در مهمترین دیدار هفته چهاردهم
تیمهای اول و دوم جدول ردهبندی در ورزش��گاه
نق��ش جهان اصفهان مقابل هم صفآرایی کردند
که در نهایت س��پاهان برنده این بازی بزرگ شد
تا صدر جدول را پس بگیرد .تیم فوتبال سپاهان
با پی��روزی مقابل پدیده ،ضم��ن تحمیل دومین
باخت ب��ه این تیم به صدر ج��دول لیگ برتر راه
یافت .سپاهانیها در دقیقه  27بازی با گل مهرداد
محمدی از پدیده مشهد پیش افتادند و توانستند
تا پایان این دیدار حس��اس همین نتیجه را حفظ
کنن��د و با  29امتیاز و میانگین گل بهتر در صدر
جدول قرار گیرند .پدیده مش��هد هم با این باخت
یک پل��ه پایینتر آم��د و در رده دوم جدول قرار
گرف��ت .س��پاهان و پدی��ده هر کدام ی��ک بازی
عقبافتاده مقابل پرسپولیس و استقالل دارند و
نتیجه آن دیدارها میتواند تا حدود زیادی قهرمان
نیمفصل را مشخص کند.
در دیگر بازیهای دیروز تیم پیکان در مسجد
سلیمان با باخت مقابل تیم نفت ،پنجمین باخت
متوال��ی خود را در ای��ن فصل تجربه کرد تا مجید
جاللی ،س��رمربی پیکان ناکامی دیگری را تجربه
کند .پیمان میری در دقیقه  6گل خوزستانیها را
به ثمر رساند.
تیم س��ایپا هم در یک دیدار حساس نتوانست
از پس استقالل خوزستان بحرانزده برآید .مهدی
ترابی در دقیقه  19برای سایپا و مجتبی رمضانی در
دقیقه  78برای استقالل خوزستان گل زدند.
ک��رد AIBA .همچنین چندین داور را پس از
قضاوت نادرس��ت در المپیک  2016ریو اخراج
کرد اما بعدا برخی از آنها را مجددا برای داوری
انتخاب کرد .کمیته ضددوپینگ این فدراسیون
ت��ا حد زیادی فعال نیس��ت و هنوز هیچ پروژه
رسمی برای بهبود داوری وجود ندارد.
اگر تحقیقات  IOCثابت کند فدراس��یون
جهان��ی بوک��س در انتخاب��ات ریاس��ت دچار
تخلف ش��ده و در موضوعات دیگر نیز دس��ت
به قانونش��کنی زده ،بوکس از المپیک 2020
توکیو رسما حذف میشود.

اتفاق عجیب قبل از بازی با ماشین سازی برای گلزن سرخ ها

باشگاه پرسپولیس از شجاع تعهد گرفت!

باش��گاه پرس��پولیس برای بازی کردن ش��جاع
خلی��لزاده مقابل ماشینس��ازی از این مدافع تعهد
گرفته بود!
به گزارش مهر ،پرسپولیس پنجشنبه در چارچوب
هفت��ه چهاردهم لیگ برتر در تبری��ز به مصاف تیم
ماشینسازی رفت و با یک گل به پیروزی رسید.
در این بازی شجاع خلیلزاده ،مدافع پرسپولیس
که زننده تکگل بازی هم ب��ود ،با مصدومیت بازی
کرد.
میثم علیپ��ور ،فیزیوت��راپ پرس��پولیس درباره
ش��رایط خلیلزاده گفت :خلیلزاده هم گردندرد و
هم کمردرد داش��ت و ش��رایطش به گونهای بود که
بای��د با ویلچر به تبریز میآم��د .الزم بود او به خاطر

مشکالتی که داش��ت چند روز استراحت کند .واقعا
نمیدانم او چطور با پرواز به تبریز آمد ،البته ش��رایط
کمرش بهتر بود ول��ی روز بازی وقتی از خواب بیدار
ش��د ،گفت گردنم درد میکند .وضعیت این بازیکن
نگرانکننده بود.
وی تاکید ک��رد :برای همین از این بازیکن تعهد
گرفتیم اگر مشکلی پیش آمد ،مسؤولیتش بر عهده
خودش اس��ت ،چون ریس��ک بازی کردنش باال بود.
بازی کردن خلیلزاده یک بخشاش تعصب است ولی
تعصب هم باید منطقی باش��د .به هر حال ما وظیفه
داریم به بازیکن شرایط را تشریح کنیم .خلیلزاده روز
گذش��ته از انواع مسکنها استفاده کرد و اگر شرایط
نرمال بود ،حرفهای نبود که بازی کند.

بسکتبالیس��ت بوس��نیایی باش��گاه بای��رن
مونیخ آلمان ش��باهت بس��یار زی��ادی به زالتان
ایبراهیموویچ ،فوتبالیست سوئدی دارد .به گزارش
فارس ،نیهاد یدوویچ بسکتبالیس��ت بوس��نایی
باش��گاه بایرن مونیخ آلمان شباهت بسیار زیادی
به زالتان ایبراهیموویچ س��تاره فوتبال سوئد که
در لیگ  MLSآمریکا بازی میکند دارد .وی در
صحبتهایی عنوان کرد تابستان زمانی که  3روز
در پاریس حضور داشت ،به دلیل شباهت بسیار
زیادش به زالتان ایبراهیموویچ از هر دو نفر ،یک
نفر درخواس��ت گرفتن عکس یادگاری از وی را
داشت .این اقدام برای من غیرقابل باور بود .بلیچر
ریپورت این نقل قول را سوژه خود کرده است.

پوگبا با آوردن آرایشگر به اردو
مورینیو را عصبانی کرد!

ستاره فرانسوی منچس��تریونایتد با آوردن
آرایش��گر به اردوی تیمش ،باعث خشم آقای
خاص ش��د .به گزارش فارس ،پل پوگبا یکبار
دیگر اسباب ناراحتی ژوزه مورینیو را فراهم کرد.
طبق اعالم روزنامه سان ،یک روز قبل از انجام
مسابقه لیگ برتر برابر کریستالپاالس (تساوی
بدون گل) ،پوگبا رفتاری در اردو کرد که باعث
ناراحتی سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ شد.
بازیکن خط میان��ی اولدترافوردی بدون اطالع
کادر فنی ،آرایش��گر خ��ود را به اردوی تیمش
آورد ک��ه همین امر باع��ث ناراحتی مربیانش
شد .طبق گزارش نشریه انگلیسی ،حضور این
هافبک  25ساله روی نیمکت ذخیره در بازی با
یانگ بویز و بعد ورودش به بازی در دقیقه 64
به همین دلیل بود.

فینال کوپا لیبرتادورس
در سانتیاگو برنابئو

فینال کوپا لیبرتادورس رسما در ورزشگاه
س��انتیاگو برنابئوی شهر مادرید برگزار خواهد
شد .به گزارش فارس ،فینال کوپالیبرتادورس
می��ان تیمهای ریوپالت��ه و بوکاجونی��ورز در
ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید برگزار
خواهد شد .این دیدار در تاریخ  9دسامبر (18
آذر) برگزار میشود.
دی��دار رف��ت  2تیم ب��ا تس��اوی  2-2به
پایان رس��یده بود و قرار بود دیدار برگش��ت
به میزبانی ریورپالته برگزار ش��ود اما به دلیل
حمله تماش��اگران این تیم به اتوبوس حامل
بازیکنان بوکاجونیورز و پرتاب سنگ و چوپ
که باعث مصدومیت  2بازیکن تیم میهمان از
ناحیه چشم شد ،برگزاری این بازی به تعویق
افتاد.
پـ��س از آن کنفدراس��یــون فوتبــ��ال
آمریکایجنوبی (کونمبول) اعالم کرد دیدار
برگش��ت فینال ج��ام لیبرت��ادورس (لیگ
قهرمان��ان آمریکای جنوبی) در تاریخ  8یا 9
دس��امبر ( 17یا  18آذر) در خارج از کش��ور
آرژانتین برگزار خواهد شد.
■■ریورپالت�ه به خاط�ر رفت�ار هوادارانش
نقرهداغ شد

کمیت��ه انضباط��ی کنفدراس��یون فوتبال
آمریکای جنوبی باش��گاه ریورپالته را به خاطر
حمل��ه هوادارانش ب��ه اتوب��وس بوکاجونیورز
نقرهداغ کرد.
کمیته انضباط��ی کنفدراس��یون فوتبال
آمریکای جنوبی رسما باشگاه ریورپالته را به
خاطر حمله هوادارانش به اتوبوس بوکاجونیورز
پی��ش از فینال برگش��ت کوپ��ا لیبرتادورس
نقره داغ کرد.
کمیته انضباطی باش��گاه ریورپالته را 400
هزار دالر جریمه نقدی ک��رد و این تیم در 2
دیدار خانگی نیز نمیتواند از حمایت هوادارانش
بهره ببرد.

