
بهترین های ماه لیگ برتر انگلیس
"کیکه سانچس فلورس" و "اودن ایگالو"، بهترین سرمربی و بازیکن لیگ برتر 
انگلیس در ماه دس��امبر ش��دند.کیکه سانچس فلورس، سرمربی تیم واتفورد در ماه 
پیش عملکرد خوبی داشت. او سه پیروزی پیاپی برابر نوریچ، ساندرلند و لیورپول 
به دس��ت آورد و برابر چلس��ی به تساوی رسید. همچنین بهترین بازیکن ماه از تیم 
واتفورد انتخاب شد. اودن ایگالو، مهاجم نیجریه ای این عنوان را کسب کرد. بازیکن 
پیشین گرانادا در ماه پیش پنج گل به ثمر رساند.برخی از گل های او برای تیم لندنی 

امتیاز آور بودند. او در این فصل 13 گل به ثمر رسانده است.

واکنش مردم مادرید به محرومیت رئال
 فیفا دو باش��گاه اتلتیک��و مادرید و ر ئال  
ماد رید را به علت تخلف در جذب بازیکنان 
زیر 18 سال محروم کرد. این دو تیم تابستان 
2016 و زمستان 2017 نمی توانند بازیکنی 
را جذب کنند.پس از این اتفاق پالکاردهایی 
در ش��هر مادری��د دیده ش��د که خواس��تار 
استعفای فلورنتینو پرس، رییس باشگاه ر ئال  
ماد رید ش��ده بودند. در یکی از پالکاردها نوش��ته شده : "قبال به خاطر عناوین متعدد 
تحسینتان می کرد ند اکنون برای چیزهای مضحک شهره شدیم. فلورنتینو استعفا بده".

شکست استرالیا و پیروزی اردن
در ادامه رقابت های انتخابی المپیک و از گروه چهارم این رقابت ها دو دیدار 
برگزار شد که در اولین دیدار اردن به مصاف ویتنام رفت و با نتیجه 3 بر یک به 
برتری رس��ید.در دیگر دیدار اس��ترالیا به مصاف امارات رفت و با نتیجه یک بر 
صفر شکس��ت خورد تا تیم مدعی اس��ترالیا اولین تیم بزرگی باش��د که در این 
رقابت ها شکس��ت می خورد. حاال اس��ترالیا برای صعود باید هر دو دیدار خود را 

ببرد و منتظر بقیه نتایج باشد تا به مرحله بعد صعود کند.

درگیری لفظی مسی با کاپیتان اسپانیول
معموال دیدارهای بارس��لونا با اس��پانیول به خاطر تنش خاصی که بین این دو تیم 
همشهری وجود دارد از حساسیت زیادی برخوردار هستند. در دیدار دو تیم، مدافع 
اس��پانیول با مس��ی درگیری لفظی پیدا کرد و س��خنان تندی بین آنها رد و بدل شد.
رادیو "راک 1" اسپانیا اعالم کرد آلوارو، مدافع اسپانیول مسی را تحریک کرده و 
 قد کوتاهش را به رخ او کش��یده اس��ت و س��تاره آرژانتینی بارسلونا هم گفته است:
 تو هم بازیکن بسیار بدی هستی.آلوارو گفت: مسی به من گفت به عمد او را اذیت 

می کنم و بازیکن بسیار بدی هستم. من هم به او گفتم که قد کوتاه است.

به بهانه محرومیت ر ئال  و اتلتیکومادرید

اسپانیا در صدر جذب کودکان فوتبالیست

باشگاه های اسپانیایی در میان دیگر کشورها بیشترین قرارداد را با بازیکنان زیر 
18 سال به امضا رسانده اند.

به  گزارش آس، فیفا پنجش��نبه دو تیم ر ئال  ماد رید و اتلتیکومادرید را به علت 
جذب غیر قانونی بازیکنان زیر 18 س��ال از خرید بازیکن در تابس��تان 2016 و 
زمس��تان 2017 محروم کرد.در اتلتیکومادرید، آرونا س��انه سنگالی و ژو ژین 
چینی در پیش فصل در تیم نخس��ت حضور داش��تند که هر دو در نوجوانی با این 
تیم قرارداد امضا کردند. بازیکن آفریقایی 14 س��اله و آس��یایی 16 س��اله بودند.

فیفا متوجه تخلف این باشگاه در زمینه انتقال بازیکنان زیر 18 سال شد.
بازیکنان دیگری در اتلتیکومادرید حضور دارند که ممکن است در جذب آنها 
نیز تخلفی صورت گرفته باش��د.آنها با ملیت های متفاوتی در این باش��گاه پا به 
توپ هس��تند که هش��ت نفر از آنها آفریقایی هس��تند.از طرفی در رئال جذب دو 
بازیکن ونزوئالیی به نام های ماسیاس و گودی، حساسیت ها را بر انگیخت. فیفا 
بر روی انتقال 39 بازیکن این باش��گاه تحقیق کرد و به خاطر هش��ت بازیکن این 
تی��م را مح��روم کرد. در میان بازیکنان رئال��ی ملیت های مختلفی همچون ژاپنی، 
آمریکایی، رومانیایی و فرانسوی دیده می شود.1607 امضای قرارداد بازیکنان 
زیر 18 س��ال در س��ال 2014 توسط تیم های اس��پانیایی به انجام رسیده است و 

پرتغال با 188 قرارداد با فاصله زیاد در رده دوم قرار دارد.

یک کارشناس روس: شایعات تمرکز آزمون را از بین برده 

سردار در بین 100 پدیده جهان

پایگاه اینترنت��ی "outsidetheboot" با معرفی 100 پدیده فو تبا ل جهان در 
س��ال 2016 از بازیکنانی همچون ممفیس دیپای، هافبک هلندی منچس��تریونایتد، 

هکتور بلرین مدافع اسپانیایی آرسنال و همچنین سردار آزمون نام برده است.
به نوش��ته این س��ایت، در زمانی که تیم  ملی فو تبا ل ایران از بازیکنان بزرگ و 
اسطوره ای خود استفاده می کرد، کسی در این کشور به دنیا آمد و رشد کرد که در 
آینده توانست جا پای بزرگان بگذارد.سردار آزمون که پس از درخشش در سپاهان 
به فو تبا ل روس��یه رفت، الگویی برای بازیکنان جوان در فو تبا ل ایران شده است که 

می خواهند نامی برای خود در فو تبا ل ایران دست و پا کنند.
س��ردار آزمون با فیزیک مهاجمان س��نتی و چند س��ال قبل، خودش را نشان داده 
است. او خود را به عنوان یک گلزن ذاتی مطرح کرده، ولی بازی او فقط به گلزنی 
خالصه نمی ش��ود. این بازیکن جوان در ضربات شروع مجدد و فضاسازی مهارت 
خاص��ی دارد و از توانای��ی خود برای ایجاد موقعیت گل  اس��تفاده می کند. با در نظر 
گرفتن این توانایی ها آزمون به تنهایی می تواند مهاجم نوک برای این تیم باشد. او 
حتی می تواند پشت مهاجم نیز بازی کند. او در زمین های فو تبا لی نه چندان جالب 
در ایران رش��د کرد، ولی تالش و س��خت کوش��ی او باعث شد که از لحاظ تکنیکی 
س��طح خود را باال ببرد.آزمون بعد از این که فصل را با نیمکت نش��ینی آغاز کرد 
توانست مصدومیت اواخر فصل خود را به فراموشی بسپارد و فرصت خوبی برای 
درخش��ش در لیگ روس��یه داشته باشد. او جایی در تیم  ملی فو تبا ل ایران برای جا م 
جها نی نداشت، چرا که از لحاظ سنی نسبت به بقیه کوچک تر بود، ولی بعد از جا م 

جها نی توانست به تیم  ملی ایران راه یابد و حتی گلزنی نیز کند.
اما تاک مولر، کارشناس فو تبا ل روسیه درباره این بازیکن جوان ایرانی گفت: من 
قبل از ش��روع این فصل انتظار خیلی زیادی از س��ردار داش��تم و انتظار داشتم که او 
بتواند بهترین بازیکن لیگ روس��یه باش��د ، ولی او تا به اینجای فصل ناامید کننده 
ظاهر شده است. قدرت تمام کنندگی او بد است و نیاز است که بیشتر خود را درگیر 
بازی کند. به همین دلیل او در تیم منتخب لیگ روس��یه جایی ندارد.این کارش��ناس 
فو تبا ل روس��یه در ادامه گفت: فکر می کنم که ش��ایعات مداوم درباره رفتن او به 
تیم های بزرگ اروپایی باعث ش��ده اس��ت که آزمون تمرکزش را از دس��ت بدهد و 
رش��د فو تبا لی اش متوقف ش��ود، ولی امیدوارم که او بار دیگر به شرایط خوب خود 

بازگردد. او یکی از استعدادهای بسیار خوب در فو تبا ل روسیه محسوب می شود.
ه��ر چند س��ردار آزم��ون از چند تیم اروپایی پیش��نهاد دارد، ولی عنوان کرده که 

می خواهد تا جا م جها نی روسیه در این کشور باقی بماند.

شانس کم بسکتبال برای صعود به المپیک
رئیس کمیته فنی فدراسیون بسکتبال 
گف��ت: کار س��ختی برای صع��ود به 

المپیک خواهیم داشت.
محمدرض��ا مش��حون در خصوص 
شانس تیم ملی برای صعود به المپیک 
ری��و 2016 اظه��ار کرد: متاس��فانه 
بزرگترین ش��انس برای حضور در المپیک را در مس��ابقات قهرمانی 
آسیا از دست دادیم و قطعا کار سختی برای صعود به المپیک خواهیم 
داش��ت.وی تصریح ک��رد: برای صع��ود به المپیک بای��د با حریفان 
سرسخت اروپایی رقابت کنیم، همین موضوع نشان می دهد که شانس 

کمی را برای صعود به المپیک خواهیم داشت.
به امید یک انتخابات دموکراتیک

کارشناس فوتبال گفت: بهترین دوران فدراسیون فوتبال ایران بعد از 
انقالب به ترتیب متعلق به صفایی فراهانی و محمد دادکان بوده است. 

امیر حاج رضایی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال افزود: امیدوارم 
انتخابات پیش رو فدراسیون فوتبال در فضایی کامال دموکراتیک و به 
دور از البی گ��ری و هدی��ه دادن برگزار ش��ود، چون این به نفع فوتبال 
ایران نیس��ت و در نهایت هم فردی انتخاب ش��ود که بتواند به فوتبال 
ای��ران خدم��ت کند.وی اظهار کرد: در این می��ان وزارت ورزش باید 
نقش نظارتی خودش را ایفا کند ولی دخالتی نباید داشته باشد، چرا که 

به نظرم نباید منافع فوتبال را فدای منافع شخصی کرد.
منتظر بیرانوند نمی مانیم

سرپرس��ت باش��گاه پرس��پولیس 
می گوید مسئوالن باشگاه نفت با اذهان 

عمومی بازی می کنند.
علی اکب��ر طاهری درب��اره آخرین 
وضعیت پرسپولیس می گوید مسئوالن 
باش��گاه نفت بارها موضع خ��ود را در 

قبال انتقال بیرانوند تغییر داده اند. البته باش��گاه پرس��پولیس هم منتظر 
پاس��خ نفتی ها برای انتقال بیرانوند نمی مان��د و اقدامات خود را برای 
جذب دروازه بان انجام می دهد. سرپرست باشگاه پرسپولیس انتقاداتی 
هم به مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال داشت. او اعتقاد دارد این مجمع 
ش��بیه زورخانه ای است که هر ش��خصی، هر کاری دوست دارد انجام 

می دهد و هرجایی می رود تا رای دیگران را به نفع خود تغییر دهد.
خاکپور هنوز کارلوس را ندیده

مدی��ر تیم فوتب��ال امید با اش��اره به 
حض��ور ک��ی روش در قطر گفت: بنده 
ایش��ان را فقط در جایگاه دیدم اما هنوز 
سرمربی تیم ما آقای کی روش را ندیده 

و جلسه ای هم برگزار نشده است.
حبیب کاشانی گفت: همه تیم هایی 
که در این مرحله حضور پیدا کردند شایستگی حضور در المپیک را 
دارن��د. همانط��ور که آقای خاکپ��ور گفتند هدف م��ا قهرمانی در 
آسیاست و فراتر از المپیک فکر می کنیم. امیدواریم مردم هم ما را 
دعا کنند تا بتوانیم در چند دیدار باقی مانده هم به پیروزی برس��یم.
وی در پاسخ به این موضوع که کی روش از گلزنی ایران خوشحال 
نش��د و این در تصاویر ضبط ش��ده مشخص است گفت: این تصویر 
حتما از س��وی یک خبرنگار حرفه ای ضبط ش��ده است. با این حال 
اعتقاد دارم ایشان کارشان را به درستی انجام دادند و در ورزشگاه 
حض��ور داشتند.کاش��انی ادامه داد: برخی عنوان ک��رده اند که کی 
روش دو ب��ار م��ی خواس��ته به تمرین تیم امید بیاید ام��ا ما او را راه 

نداده ایم. این دروغ است و اصال صحبت ندارد.
موفقیت کواچ در ایتالیا

 اس��لوبودان کواچ با پروجا به نیمه نهایی جام حذفی والیبال ایتالیا 
رسید. سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که چند ماهی است از ایران 
رفته، در حال حاضر سرمربیگری تیم پروجا ایتالیا را برعهده دارد. او با 
تیم پروجا در جام حذفی ایتالیا به مصاف ورنا رفت و با پیروزی 3 بر 

یک مقابل این تیم، پروجا به نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا رسید.

نکو با دژاگه همبازی می شود
رس��انه های قطری اعالم کردند که 
باشگاه العربی با جواد نکونام به توافق 
نهایی رسیده و کاپیتان سابق تیم ملی 
فوتبال ایران در آستانه پیوستن به این 
تیم است.سایت الوطن قطر نوشت که 
نکون��ام ، جانش��ین دوت��را در العربی 
خواهد ش��د. او در قطر به س��ر می برد و با ش��رکت کردن در تس��ت 
پزش��کی این باش��گاه رس��ما پیراهن العربی را به تن خواهد کرد و به 

رسانه ها معرفی می شود.هدایت العربی را فرانکو زوال برعهده دارد.
کرار به ایران بر می گردد!

باش��گاه نفت عراق که ستاره جنجالی س��ابق استقالل را در اختیار 
دارد ایران را به عنوان میزبان بازی های خود در AFC کاپ انتخاب 

کرد.
به گزارش اصوات العراق،در حالی این باش��گاه عراقی ایران را به 
عنوان میزبان بازیهای خود انتخاب کرده که سعودی ها ایران را ناامن 
جلو می دهند و اعالم کرده اند که حاضر نخواهند شد در خاک ایران 
برابر نمایندگان ایران به میدان بروند.فراس بحر العلوم مدیر باش��گاه 
نفت الوسط عراق گفت: باشگاه العربی قطر اعالم کرد که نمی تواند 
میزبان��ی بازی ه��ای ما در AFC کاپ را برعه��ده گیرد و به همین 

خاطر ایران را به عنوان میزبان جدید خود انتخاب کردیم.
رضا یزدانی میز داوران را به هم ریخت!

دیدار فینال وزن 97 کیلوگرم کشتی 
آزاد جام تختی با حاش��یه هایی همراه 
ب��ود.در جریان این مب��ارزه و در همان 
دقیقه نخس��ت رضا یزدانی در حالیکه 
یک پای حریف را در اختیار داش��ت با 
فش��ار بر حریف باعث ش��د پای دیگر 

محمدی به بیرون از تش��ک برود و داوران به او امتیاز بدهند اما در 
ای��ن هن��گام یزدانی با هل دادن حریف باعث ش��د او به ش��دت با میز 

داوران برخورد کند و به همراه رئیس تشک به پایین پرتاب شوند.
این اقدام یزدانی با ناراحتی ش��دید رییس تش��ک و امیر محمدی 
همراه بود و حریف یزدانی رو به داور کرد و گفت این اقدام یزدانی به 

عمد بوده است اما یزدانی منکر این موضوع بود.
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گروه ورزش�ی: مجله کنفدراس�یون فوتبال آس�یا به 
معرفی تیم های ایرانی حاضر در این فصل لیگ قهرمانان 

آسیا پرداخته است.
 فص��ل جدی��د رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا در مرحله 
گروهی روزهای 4 و 5 اس��فند آغاز می ش��ود. از ایران 3 تیم 
سپاهان، تراکتورس��ازی و ذوب آهن به صورت مستقیم در 
این رقابت ها حضور دارند و تیم نفت نیز شانس خود را برای 
حضور در جمع 16 تیم منطقه غرب آسیا در پلی آف آزمایش 
خواهد کرد.مجله کنفدراس��یون فوتبال آسیا در شماره جدید 

خود به بررسی تیم های حاضر در این مرحله پرداخته است.
فوتبال باشگاهی در آسیا از سال 1967 در قالب مسابقاتی 
با نام جام باشگاه های آسیا آغاز شد، که تاج )استقالل کنونی( 
در سومین دوره این جام در دیدار نهایی دو بر یک هاپوئل را 
شکس��ت داد و نخستین تیم ایرانی لقب گرفت که این جام را 
باالی س��ر برده اس��ت. جام باش��گاه های آسیا تا سال 2002 
ادامه یافت و تیم های ایرانی نیز سه بار به عنوان قهرمانی در 
این تورنمنت باشگاهی رسیدند. تا این سال تیم های باشگاهی 
کره جنوبی با 6 عنوان قهرمانی )سوون سامسونگ بلووینگز 
و پوهانگ استیلرز هر کدام 2 بار و دوو رویالز و ایلهواچونما 

ه��ر ک��دام یک ب��ار( عن��وان پرافتخار ترین کش��ور در این 
مسابقات را از آن خود کرد که سوون سامسونگ این کشور 

هم آخرین قهرمان جام باشگاه های آسیا لقب گرفت.
از س��ال 2002 تیم های ایرانی در کس��ب لیگ قهرمانان 
آس��یا ناکام بودند و نتوانس��تند به این افتخار مهم برس��ند. 
سپاهان و ذوب آهن دو بار به فینال این دوره راه یافتند ولی با 
شکست برابر حریفان خود از رسیدن به قهرمانی بازماندند.

گوانگ ژو چین در 3 س��ال گذش��ته دو ب��ار به قهرمانی در 
لیگ قهرمانان آس��یا رسیده است و وسترن استرالیا نیز یک 
بار در س��ال 2014 به قهرمانی رسیده است.در معرفی مجله 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا از تیم های ایرانی حاضر در این 

دوره لیگ قهرمانان آسیا آمده است:
* سپاهان اصفهان

نحوه ی صعود: موفق ترین تیم فوتبال در لیگ ایران بعد از 
قهرمانی در لیگ برتر توانس��ت برای یازدهمین بار به لیگ 

قهرمانان آسیا راه یابد.
تاری��خ: از زمانی که در س��ال 2001 لی��گ داخلی ایران 
 حرف��ه ای ش��د، س��پاهان ب��ا 5 عن��وان قهرمانی ب��ه عنوان

 موفق ترین تیم باشگاهی در ایران شده است.

آی��ا می دانستید:س��پاهان به عنوان اولی��ن تیم غیر تهرانی 
توانست در سال 2003 تحت هدایت فرهاد کاظمی به عنوان 
قهرمانی در لیگ ایران دس��ت یابد و لیگ ایران را از س��لطه 

استقالل و پرسپولیس خارج کند.
* تراکتورسازی تبریز

نحوه صعود: تراکتورسازی برای سومین بار در چهار سال 
گذش��ته نایب قهرمان لیگ ایران ش��د تا برای چهارمین بار 

جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد.
تاریخ: تراکتورس��ازی در س��ال 1970 تاسیس شده است 
ولی در س��ال 2009 به عرصه برتر لیگ ایران صعود کرد و 
توانست نامی برای خود در بین تیم های صدرنشین دست و 
پا کند. کسب یک قهرمانی در جام حذفی و 3 نایب قهرمانی 
در لیگ ایران از جمله افتخارات تراکتورسازی از آن سال در 

سطح اول فوتبال ایران بوده است.
آیا می دانستید:این باشگاه در سال 1970 از سوی کارخانه 
تراکستورسازی در ایران تاسیس شد به همین خاطر اسم این 
تیم نیز تراکتورسازی شد و عالمت تراکتور نیز روی پرچم 

این باشگاه قرار گرفته است.
* ذوب آهن اصفهان

نح��وه صع��ود: ذوب آهن به عنوان قهرم��ان جام حذفی 
توانس��ت یکی از س��همیه های فوتبال ای��ران را در لیگ 
قهرمانان آس��یا به نام خود ثبت کند. آنها در دیدار نهایی 
توانستند نفت تهران را با نتیجه 3 بر یک شکست دهند تا 
ب��رای س��ومین ب��ار قهرمانی در ج��ام حذفی ای��ران را به 
کارنامه افتخارات خود اضافه کنند. به این ترتیب این تیم 
برای چهارمین بار جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 

بدست آورد.
تاریخ: ذوب آهن بعد از حذف در مرحله گروهی در س��ال 
2004 در اولی��ن حض��ور خ��ود در لیگ قهرمانان در س��ال 
2010 ب��ه فین��ال ای��ن دوره از رقابت ه��ا راه یافت، ولی تیم 
منصور ابراهیم زاده با شکست 3 بر یک برابر سئونگنام ایلهوا 
کره جنوبی از رس��یده به عنوان قهرمانی باز ماند. آنها س��ال 

بعد نیز به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
آیا می دانستید:دو تیم همشهری سپاهان و ذوب آهن را دو 

شرکت صنعتی رقیب در شهر اصفهان حمایت می کنند.
همچنین نفت ایران باید در مرحله پلی اف برابر الجیش قطر 
ب��ه میدان برود و در ص��ورت برتری برابر این تیم به مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه خواهد یافت.

 خطرناک ترین مجرم جهان 
در پی خرید چلسی بود!

خواکی�ن گازم�ن خطرناک ترین مج�رم جهان که به 
تازگی دس�تگیر شده است در پی خرید باشگاه چلسی 

از رومن آبراموویچ بوده است.
به گزارش روزنامه سان، در چند سال اخیر مالکان عجیبی 
وارد فوتبال انگلیس شدند و اقدامات عجیبی نیز انجام دادند. 
برای مثال وینسنت تان مالک آسیایی واتفورد رنگ پیراهن 
ای��ن تی��م را از آبی به قرمز تغییر داد تا در بازار ش��رق آس��یا 
فروش بهتری داش��ته باشد.ماسیمو سلینو در لیدز یونایتد نیز 
پیراه��ن ش��ماره 17 را ممن��وع ک��رد و معتقد ب��ود این عدد 
بدشانس��ی می آورد.ول��ی هیچکدام از اینه��ا به خبر احتمال 

حضور گازمن در چلسی نمی رسد. خطرناک ترین مجرم مواد 
مخ��در در جه��ان که یکبار از زندان فرار کرده اس��ت عالقه 
زیادی به باش��گاه چلس��ی دارد و قصد خرید این باشگاه را از 
رومن آبراموویچ داشته است. او یکی از هواداران فوتبال است 
و ی��ک میلی��ارد دالر ث��روت دارد.خواکی��ن گازم��ن لوئرا 
بزرگترین و جنایتکارترین شبکه تجارت مواد مخدر در دنیا 
را اداره می کرد. مجله »فورب��ز« Forbesmagazine از 
وی به عنوان یکی از 68 نفر از پر قدرت ترین افراد جهان نام 
برده اس��ت.خواکین گازمن بعد از جدایی از زندان به شدت 
م��ورد تعقیب پلیس آمری��کا قرار گرفته ب��ود و حتی مبلغ 
زیادی هم برای شناس��ایی او تعیین ش��ده بود تا او به عنوان 
یکی از خطرناک ترین مجرمان جهان شناخته شود که درآمد 

خود را از قاچاق مواد مخدر به دست آورده است.

AFC معرفی ایرانی های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا از سوی مجله

در انتظار آبروداری اصفهانی ها و  تراکتور

 خداحافظی آقای گل
 تاریخ جام جهانی از فوتبال

میرس�الو کلوزه مهاجم 37 س�اله التزیو اعالم کرد در پایان فصل از فوتبال 
خداحافظی خواهد کرد و به دنیای مربیگری روی نخواهد آورد.

به گزارش گلوبوی برزیل، میرسالو کلوزه مهاجم سابق تیم ملی آلمان که بعد از 
قهرمان��ی در ج��ام جهانی 2014 از تیم ملی آلمان خداحافظ��ی کرد، در پایان فصل 
کفش هایش را خواهد آویخت. او در بیستمین دوره جام جهانی توانست برابر برزیل 
گلزنی کند تا رکورد رونالدو را بشکند و گلزن ترین بازیکن تاریخ جام جهانی شود 
و با خاطره ای خوب از تیم ملی کشورش خداحافظی کند.کلوزه که در التزیو بازی 
می کند عنوان کرده اس��ت که نمی خواهد وارد دنیای مربیگری ش��ود. او درباره این 
موض��وع گفت:  همانطور که از قبل گفت��ه ام نمی خواهم بعد از اتمام دوران فوتبالم 

فعالیتی مرتبط به این رشته داشته باشم. به همین خاطر وارد دنیای مربیگری نخواهم 
شد و می خواهم بیشتر به زندگی شخصی خودم برسم. دیگر فکر می کنم کافی باشد 
و بهتر است تصمیمی بگیرم که به سود همه اعضای خانواده ام است. در 37 سالگی با 
خاطره ای خوب از فوتبال خداحافظی می کنم. باید از هواداران التزیو و مس��ئوالن 
این تیم که فرصت بازی در لیگ ایتالیا را برای من فراهم کردند تشکر کنم. از مربیان 
تیم ملی آلمان و تمامی نفراتی که در این س��الها با من بوده اند نیز تش��کر می کنم.

کلوزه در تابس��تان در حالی که 38 س��اله می ش��ود التزیو را ترک خواهد کرد و از 
فوتبال خداحافظی خواهد کرد. البته با توجه به مصدومیتی که او اکنون با آن دست و 
پنجه نرم می کند، بعید اس��ت تا آخر فصل زیاد به او بازی برس��د.او در پایان گفت: 
پیشنهادهایی خوبی از لیگ چین و آمریکا داشتم ولی همه آنها را رد کرده ام و اعالم 
کردم نمی خواهم به فوتبال ادامه دهم.کلوزه که در کایزرسالترن و وردربرمن برای 
خ��ود نامی دس��ت و پ��ا کرد در بایرن مونیخ نیز بازی کرد و توانس��ت در چهار جام 

جهانی از 2002 تا 2014 برای تیم ملی کشورش به میدان برود. 
او در اولین جام جهانی در بازی برابر عربستان به تنهایی چهار بار گلزنی کرد و به 

تیمش کمک کرد تا به دیدار نهایی راه یابد ولی شکس��ت برابر برزیل مانع رس��یدن 
آنها به قهرمانی شد ولی در نهایت در سال 2014 کلوزه و آلمان توانستند با برتری 

برابر آرژانتین اینبار به قهرمانی در جام جهانی برسند.

" حاجی پور دیگر جایی در تیم ملی ندارد"

 برخی عادت دارند ضعیف باشند
س�رمربی تیم ملی کش�تی فرنگی با بی�ان اینکه باخت 
مه�دی زاده مقاب�ل حری�ف اوکراین�ی در رقاب�ت ه�ای 
 س�نگین وزن ج�ام تخت�ی چی�زی از ارزش ه�ای او ک�م 
نم�ی کن�د، درب�اره رقاب�ت ه�ای وزن ۵۹ کیلوگ�رم نیز 

گفت:حاجی پور با نمایش ضعیفی که داشت دیگر جایگاهی در تیم ملی ندارد.
 محمد بنا درباره ارزیابی  خود از سطح کیفی و کمی رقابت های بین المللی کشتی جام 
تختی اظهار کرد: این مسابقات برای ارزیابی کادر فنی و شناخت از نفرات داخلی با ارزش 
 بود و اگر تیم های خارجی بیش��تری در این مس��ابقات حضور پیدا می کردند بس��یار بهتر 
می شد هر چند برخی مسایل سیاسی در عدم حضور برخی از کشورها دخیل بود.البته اگر 

چه کش��تی گیران خارجی خوبی به این مس��ابقات نیامدند اما کش��تی گیران ایرانی تنور 
مسابقات را گرم نگه می دارند.بنا درباره عملکرد ضعیف برخی نفرات با تجربه از جمله 
حاجی پور در 59 کیلوگرم گفت: حاجی پور قبل از تورنمنت باکو درخواست کرده بود که 
خودش تمرین کند که من هم موافقت کردم اما با عملکردش در جام تختی نش��ان داد که 
دیگر جایگاهی در تیم ملی ندارد. برخی کشتی گیران به ارایه نمایش ضعیف عادت کرده اند 
و نوس��ان زی��ادی دارند مانند حاجی پ��ور که با عملکرد ضعیف خود اعتمادکادر فنی را از 
دست داد. کشتی گیری مانند حاجی پور دنیای استعداد بود اما با تفکرات خودش زندگی و 

یا تمرین کرده است که همین موضوع باعث افتش شده است.
وی در پای��ان خب��ر داد: س��امان عبدولی،مهدی زیدوند،مهدی علیاری و امیر قاس��می 
منج��زی ک��ه در جریان رقابت های 4 وزن نخس��ت کش��تی فرنگی ج��ام تختی به عنوان 
قهرمانی رسیدند به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.کشتی گیری مانند قاسمی 

منجزی با نمایش خوبی که داشت جایگاه خود را نزد کادر فنی تیم ملی تثبیت کرد.

با اعالم جدید FIVB؛

شانس باالی والیبال 
برای المپیک

اطالعی�ه و قوانی�ن جدیدی که فدراس�یون جهانی 
والیبال برای المپیکی ش�دن تیم های آس�یایی اعالم 

کرد شانس ایران را بیش از پیش باال برد.
ب��ه گ��زارش "ورزش س��ه"، بع��د از به اتمام رس��یدن 
مسابقات انتخابی المپیک در قاره های مختلف چهره 6 تیم 
راه یافته به ریو مشخص شد و می ماند 6 تیم دیگر که در 3 
تورنمنت های آینده مش��خص می ش��ود. آمریکا و ایتالیا 
)قهرم��ان و نایب قهرمان جام جهانی(، کوبا )قهرمان منطقه 
آمریکا نورسکا(، آرژانتین )قهرمان آمریکا جنوبی(، روسیه 
)قهرمان انتخابی المپیک، اروپا( و برزیل )میزبان( تا امروز 
حضورشان در ریو قطعی است و هنوز تکلیف نماینده های 

آسیا، آفریقا و اروپا به طور کامل روشن نشده است.
رویای حضور در المپیک سال هاس��ت تبدیل به دغدغه 
والیبال ایران ش��ده اس��ت و راهیابی به این رویداد بزرگ 
شاید مهم ترین هدف فدراسیون باشد. تغییر در راس کادر 
فن��ی و قبول هزینه ه��ای باال برای پایین آوردن ریس��ک 
حضور در المپیک نشان دهنده جدیت والیبالی ها در این راه 
است. اگر چه عده زیادی معتقد هستند سطح والیبال ایران از 

آس��یا باالتر رفته و حضور در المپیک شاید برای شاگردان 
لوزانو سخت نباشد، اما نتایج جام جهانی کمی نگرانی ها را 
زیاد کرد. با تمام این مس��ائل اعالمات اخیر FIVB تا حد 
زیادی امیدها را زیاد کرد و احتمال اینکه ایران بتواند بلیت 

ریو را در توکیو در جیب بگذارد افزایش یافت.
خرداد، وقت اضافه برای لوزانو

زمان مهمترین دغدغه فدراسیون والیبال برای راهیابی 
ب��ه المپیک بود ب��ه طوری مربی ایده آل فدراس��یون در 
 زم��ان تصمی��م گیری گزینه ای محس��وب می ش��د که

 می توانست خود را زودتر به ایران برساند. از بین لوزانو 
و آناستازی مرد آرژانتینی به دلیل شرکت نکردن تیمش 
در مس��ابقات قهرمانی اروپا می توانس��ت حضور سریع 
تری در اردوی تیم ملی ایران داش��ته باشد و این موضوع 

وجه تمایز لوزانو نسبت به آناستازی بود. 
معموال مس��ابقات انتخاب��ی المپیک اردیبهش��ت ماه 
برگزار می شد اما این دوره از رقابت ها هشتم خرداد ماه 
آغاز می ش��ود که این موضوع برای لوزانو و فدراسیون 
والیبال فرصتی ارزش��مند محس��وب می ش��ود که مرد 

آرژانتینی فرصت بیشتری را با ملی پوشان باشد.
4 بلیت ریو در توکیو

4 تی��م از 8 تیمی که در توکیو رو در روی یکدیگر قرار 
خواهن��د گرف��ت راه��ی ریو می ش��وند که ای��ران یکی از 
آنهاس��ت. هفت تیم دیگر اس��ترالیا، چین، ژاپ��ن )میزبان(، 
ونزوئال، کانادا، لهستان و فرانسه هستند که آیین مسابقات 
این طور اس��ت که 3 تیم اول به اضافه بهترین تیم آس��یا. 
موضوع مورد اهمیت در این مس��ابقات این اس��ت که اگر 
یک تیم آسیایی در بین 3 تیم اول حضور پیدا کند تیم دوم 
آس��یا هم به المپیک خواهد رفت. این ش��انس را می توان 
برای ایران متصور بود که در بین چنین تیم هایی در 3 برتر 

قرار بگیرد و یا عنوان بهترین تیم آسیایی را کسب کند.


