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اخبار

پایان کار جودو با یکنقره و یک برنز

نماین��ده وزن  +۱۰۰کیلوگ��رم جودوی ایران
در دیدار ردهبندی بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸برابر
حریف نه چندان مطرح ازبک شکست خورد و از
رس��یدن به مدال برنز بازماند .در ادامه بازیهای
آس��یایی  ۲۰۱۸اندونزی و روز پایانی رقابتهای
جودو ،جواد محجوب ،چهارمین و آخرین نماینده
جودوی مردان ایران و دارنده مدالهای نقره و برنز
آس��یا در دیدار ردهبندی برابر بکمراد اولتیبویف
دارنده مدال برنز گرندپری هوهات چین در سال
 ۲۰۱۸و نفر  ۴۱رنکینگ جهانی از ازبکس��تان به
روی تاتامی رفت و در پایان شکس��ت خورد و به
عنوان پنجمی بس��نده کرد .محجوب در سومین
حضور متوالی خود در بازیهای آسیایی اینبار نیز
از رسیدن به مدال بازماند .به این ترتیب تیم ملی
جودو با نقره موالیی و برنز محمدی به کار خود در
بازیهای آسیایی پایان داد.

گزارش

کیروش طی یک مصاحبه ماندنش در ایران را تأیید کرد

هدف؛ قهرمانی آسیا

نمایندگان ایران سال آینده هم
محروم از میزبانی مقابل سعودیها!

کمیته برگزاری مسابقات  AFCشروط جدید
ب��رای انتخاب «زمین بیط��رف» را اعالم کرد تا
نمایندگان کشورمان س��ال آینده نیز از میزبانی
مقابل س��عودیها در لیگ قهرمانان آسیا محروم
ش��وند .کمیته برگزاری مس��ابقات کنفدراسیون
فوتبال آس��یا در جلس��های ک��ه در توکیو برگزار
ش��د برای بازیهای لیگ قهرمانان آس��یا 2019
قوانین جدیدی را در رابطه با برگزاری مس��ابقات
در «زمین بیطرف» وضع کرد .بنا به قانون جدید،
تیمهایی که در زمین بیطرف بازی میکنند باید
یک ورزش��گاه را انتخاب کنند و پس از آن دیگر
نمیتوانند در مراحل بعدی این ورزشگاه را تغییر
دهن��د و باید در آن بازی کنند .ش��رط دوم برای
انتخاب زمین بیطرف این است؛ در صورت انتخاب
زمین بیطرف نباید نمایندهای از آن کشور بیطرف
در گروه باشد .به گزارش فارس ،با توجه به وضع
قانون جدید برای «زمی��ن بیطرف» نمایندگان
کشورمان س��ال آینده نیز در صورت رقیب شدن
با س��عودیها باید در زمین بیطرف بازی کنند و
خبری از لغو این قانون نیست .نمایندگان کشورمان
از  3س��ال گذشته بهخاطر بهانهجویی سعودیها
بازیه��ای خانگ��ی خ��ود را مقاب��ل نمایندگان
عربستان در کش��ور بیطرف برگزار میکنند و با
ش��روط جدیدی که  AFCب��رای انتخاب زمین
بیطرف اعالم کرد ،خبری از لغو این قانون نیست.
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کارل��وس کیروش آماده عقد قراردادی جدید با
ایران تا پایان جام ملتهای آسیاس��ت در حالی که
قول حمایتهای همهجانبه را از فدراسیون فوتبال
ایران گرفته است .سرمربی سابق رئال مادرید از سال
 2011هدایت تیمملی ایران را در دست داشته و در
جامجهانی  2018دورهای موفق با تیمملی را پشت
س��ر گذاش��ت اما  2طرف برای عقد قرارداد فوری
پس از جامجهانی به توافق نرس��یدند .کیروش در
مصاحبه با آسوشیتدپرس در این باره میگوید« :آن
زمان من پیش��نهادهایی از سراسر جهان داشتم اما
هرگز در را به روی ایران نبس��تم ولی نیاز داشتم از
حمایت کامل فدراسیون فوتبال ایران در راه حضور
ای��ران در ج��ام ملتهای آس��یای  2019اطمینان
حاصل کنم» .ایران تیم اول آسیاس��ت اما از س��ال
 1976موف��ق به فتح جام ملتهای آس��یا نش��ده
اس��ت .این تیم با عراق ،ویتن��ام و یمن در گروه D
این مسابقات همگروه است .کیروش میگوید« :من
روز جمع��ه به تهران میروم و با توجه به مکالماتی
که در گذشته داشتهایم اطمینان داده شده شرایط
الزم برای جام ملتهای آس��یا فراهم میش��ود .اگر
مطمئن نبودم که همه چیز مهیا خواهد بود به ایران
س��فر نمیکردم ولی معتقدم میتوانم یک قرارداد
جدید امضا کنم .شرایط مشخص من تضمین شده
اس��ت که عبارتن��د از حمایت مال��ی و تعهد کامل
نسبت به روند آمادهسازی تیم برای شرکت در جام
ملتهای آس��یا .ما نمیتوانیم اشتباهات گذشته را
تکرار کنیم» .کیروش در دوران  7ساله حضورش
امروز ش��نبه آخرین روز بازیهای آس��یایی
جاکارتاس��ت و ورزشکاران کش��ورمان عالوه بر
حضور در فینال  2رش��ته مه��م تیمی والیبال و
بسکتبال ،در رشته قایقرانی آبهای آرام ،واترپلو،
تنیس روی میز و س��امبو (با احتمال بسیار کم)
شانس مدال خواهند داشت .پیشبینیها حاکی
از کسب یک مدال طالی تقریبا قطعی در والیبال
است و رنگ مدال بسکتبال و مدالهای احتمالی
قایقرانی مشخص نیس��ت .به همین علت پایان
کار کاروان ای��ران با  ۲۰مدال طال محتملترین
حالت خواهد بود .ام��ا آیا جایگاه پنجم ایران در

در تهران بارها نس��بت به کمبود اردوهای تدارکاتی
و بازیهای دوس��تانه تیمملی ایران ابراز نارضایتی
ک��رده بود .این تاکتیس��ین پرتغالی معتقد اس��ت
اگر تیمملی ایران پی��ش از جامجهانی  2018بهتر
آماده ش��ده بود در مقابل مراکش ،اسپانیا و پرتغال
نتیجهای بهتر از کس��ب  4امتیاز به دست میآورد
و میتوانست به مرحله دوم جامجهانی صعود کند.
ک��یروش میگوید« :همه معتقدند ما در روس��یه
عملکرد قویای داش��تیم ولی کمتر کسی میداند
با چه مش��کالتی روب��هرو بودی��م؛ از بازیهایی که

لغو ش��د تا اینکه اردوی آمادهسازی را بدون بازیکن
شروع کردیم .من نمیتوانم وانمود کنم این اتفاقها
نیفتاده است .ما تا رسیدن به مرحله دوم فقط یک
قدم کوچک فاصله داش��تیم و من احساس میکنم
چیزی که باعث شد نتوانیم به مرحله دوم جامجهانی
صع��ود کنیم دقیقاً ش��رایط اردوی آمادهس��ازی و
بازیهای دوستانهای بود که برگزار نشد» .اگر قرارداد
کیروش و فدراس��یون فوتبال امضا شود مهلت آن
تنها تا پایان رقابتهای جام ملتهای آس��یا خواهد
بود ک��ه از روز اول فوریه س��ال آینده میالدی آغاز

جدال برای حفظ رتبه پنجم بازیهای آسیایی

خطر ازبکها بیخ گوش کاروان ایران

پایان مسابقات امروز تثبیت خواهد شد؟ پاسخ به
این سوال تا چند روز پیش بسیار راحتتر بود اما
اتفاقات دو ،سه روز اخیر کمی پیشبینی در این
باره را سخت کرده است .از روز نخست مسابقات
همواره تاکید میشد قزاقستان در روزهای آینده
جایگاه پنجم ایران را تهدید خواهد کرد اما کسب
 6طالی کوراش توسط ازبکستان البته با کمک
داوران ،شرایط را تغییر داد .ورزشکاران قزاقستانی

در جاکارت��ا به قدرت دورهه��ای قبل نبودند اما
ازبکها با اضافه شدن رشته کوراش حاال در روز
آخر برای کاروان ایران خط و نش��ان میکشند و
احتمال اینکه رتبه پنجم را از ایران بگیرند وجود
دارد .ازبکها که تا دیشب با کسب  ۱۵مدال طال
در فاصله  ۴مدال با ای��ران قرار گرفتند ،امروز 7
نماینده در فینال اوزان مختلف بوکس دارند ،ضمن
اینکه در رشته سامبو هم امروز در  2وزن رقابت

بسکتبال در اندیشه شکستن طلسم۴۰ساله

ایران  -چین؛ جذابترین فینال

میشود .کیروش میگوید« :من نگران آینده نیستم.
میتوانستم با تیمهای دیگر قراردادهای  4ساله امضا
کنم .میخواهم قهرمان جام ملتهای آسیا شوم ولی
میدانم این کار سادهای نیست .این برای ما چالش
بزرگی اس��ت و باید همه دست به دست هم داده و
با هم کار کنیم» .به ای��ن ترتیب باید طی روزهای
آینده شاهد حضور کیروش در ایران و سر تمرینات
تیمملی باش��یم؛ حرفی که تاج بارها آن را رسانهای
کرده بود اما خب ما از بس مارگزیده شدهایم که دیگر
از هر ریسمان سیاه و سپیدی میهراسیم.
خواهند کرد و فراموش نکنیم در  5فینال قایقرانی
هم حضور دارند .مقایسه شانسهای طالی ایران
در روز آخر با ش��انسهای طالی ازبکستان این
نتیجه را به همراه دارد که خطر ازبکها بیخ گوش
کاروان ایران اس��ت .حال باید امیدوار بود ازبکها
در فینالهای پیش رو شکست بخورند تا جایگاه
پنجمی برای ایران باق��ی بماند .البته در صورت
از دس��ت رفتن این جایگاه باید دید مس��ؤوالنی
که از دس��ت رفتن جایگاه چه��ارم را به پنچاک
سیالت نس��بت داده بودند این بار چه توضیحی
خواهند داشت؟

برندگان و بازندگان قرعهکشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

کار سخت بارسا ،پی اسجی و یووه

مرحل��ه گروهی رقابتهای
فوتبال لی��گ قهرمان��ان اروپا
در ش��رایطی قرعهکش��ی شد
که برخی تیمه��ا و چهرهها به
عنوان برندگان و بازندگان این
مرحله نام گرفتند .قرعهکشی
مرحله گروهی رقابتهای لیگ
قهرمانان اروپا انجام شد و تیمها
حریفانشان را شناختند .سایت
گل در مطلبی تحلیلی بررسی
کرده که برن��دگان و بازندگان
قرع هکشی لیگ قهرمانان اروپا
چه تیمها و افرادی هستند.
■■برنده :رئالمادرید

رئالمادرید با از دس��ت دادن زیدان و رونالدو
فصلی جدی��د را آغاز کرده و نتوانس��ته ترکیب
تیمش را هم تقویت کند اما شانس��ی که داشته
این ب��وده که در گروه مرگ قرار نگرفته اس��ت.
یتوان گفت در گروهی است که بهراحتی راهی
م
مرحله حذفی خواهد شد .فصل گذشته در گروه
این تیم تاتنهام و دورتموند قرار داشتند ،اینبار
اما سختترین حریفشان رم است.

■■برنده :کریستیانو رونالدو

او در رقاب��ت با مودری��چ جایزه بهترین بازیکن
س��ال اروپا را از دست داد اما به یووه رفته و در این
تی��م فرصت خوبی دارد تا به بس��یاری از آمارهای
خوبش بیفزای��د .در لیگ قهرمانان هم تیم جدید
او با والنس��یایی همگروه اس��ت که ب��رای رونالدو
رقیبی شناخته شده است ،یانگ بویز هم نمیتواند
مشکلی برای قهرمان ایتالیا ایجاد کند و سختترین
رقیبشان منچستریونایتد است ،تیم سابق کریس
که سرمربی سابقش هم هدایت آن را به عهده دارد.
■■بازنده :لیورپول

لیورپول که فصل گذشته فینالیست بود ،گروه
سختی دارد .حتی سرمربی این تیم هم گفته با
وجود اینکه همه گرو هها در لیگ قهرمانان سخت
هستند اما تمایل نداشته در چنین گروه سختی
یسنژرمن
باشند .این تیم در گروهش بعد از پار 
شانس دوم صعود به حساب میآید ،دیگر رقیبش
هم ناپولی ایتالیا است که رقیبی خطرناک است
و شاید ضعیفترین تیم گروهشان را بتوان ستاره
سرخ بلگراد نامید.

■■بازنده :ژوزه مورینیو

مورینیو فصل پیش هم با
تیمش عملکرد خوبی نداشت
و این بار هم با گروه س��ختی
روبهرو ش��د .یک��ی از رقبای
یونایتد ،والنس��یا اس��ت که
مورینیو س��ابقه قرار گرفتن
مقاب��ل آن را دارد ام��ا اینکه
مقابل این تیم تهاجمی بازی
کند یا عقبنش��ینی کرده و
منتظر موقعیتها باشد نشان
میدهد ک��ه یونایتد تصمیم
دارد با چه سیس��تمی بازی
کند .مورینیو معتقد است جنگیدن برای رسیدن
به موفقیتهای ب��زرگ با بازیکنان فعلی تیمش
کار آس��انی نیس��ت اما این را میدان��د که برای
داشتن ش��انس صعود باید در هر  2بازی رفت و
برگشت تیم اسپانیایی را شکست دهد.

■■گروه بندی لیگ قهرمانان

چهره  8گروه لیگ قهرمانان در فصل پیشرو
مش��خص ش��د و  32تیم حاضر در این رقابتها
رقبای خود را در مرحله گروهی ش��ناختند .این
مراس��م در موناک��و برگزار ش��د و در خالل آن
بهترین بازیکن فصل اروپا نیز از بین کریس��تیانو
رونالدو ،محمد صالح و لوکا مودریچ برگزیده شد
که س��تاره  32س��اله کروات این عنوان را از آن
خود کرد.
گ��روه  :Aاتلتیکومادرید -دورتمون��د -موناکو-
کلوب بروژ
گ��روه  :Bبارس��لونا -تاتنه��ام -آینده��وون-
اینترمیالن
گ��روه  :Cپاریس��نژرمن -ناپول��ی -لیورپول-
ستاره سرخ بلگراد
گ��روه  :Dلکوموتی��و مس��کو -پورتو -ش��الکه-
گاالتاسرای
گروه  :Eبایرنمونیخ -بنفیکا -آژاکس -آ.اک آتن
گروه  :Fمنچسترس��یتی -ش��اختار دونتسک-
لیون -هوفنهایم
گروه  :Gرئالمادرید -آ.اسرم -زس��کا مسکو -
ویکتوریا پلژن
گروه  :Hیوونتوس -منچس��تریونایتد -والنسیا-
یانگ بویز

www.vatanemrooz.ir

تیمملی بسکتبال ایران که با نسل طالییاش
کرهجنوب��ی را شکس��ت داد و ب��ه دی��دار فینال
صعود کرد ،به دنبال پی��روزی برابر چین و پایان
دادن به س��لطه قهرمانی  ۴۰س��اله این  2کشور
است .فینال مسابقات بسکتبال هجدهمین دوره
بازیهای آس��یایی امروز شنبه بین  2تیم ایران و
چین برگزار میش��ود؛ این برای دومین بار است
که بس��کتبال ایران فینالیست بازیهای آسیایی
میش��ود در حالی که پی��ش از ای��ن  8دوره در
این بازیها ش��رکت داشته اس��ت .اولین حضور
بسکتبال ایران در بازیهای آسیایی در نخستین
دوره این بازیها انجام ش��د که با پیروزی مقابل
هند در دیدار ردهبندی و کسب مدال برنز به پایان
رس��ید .در دیگر ادوار بازیهای آس��یایی و حتی
بازیهای آسیایی ۱۹۷۴که تهران میزبان آن بود،
بسکتبال ایران حتی در جمع  4تیم برتر هم قرار
نگرفت .شروع دوباره مدالآوری بسکتبال ایران در
بازیهای آسیایی از بازیهای  ۲۰۰۶قطر بود .در
این دوره از بازیها تیمملی بس��کتبال ایران با در
اختیار داش��تن بازیکنانی مانند مهدی کامرانی،
صم��د نیکخواهبهرام��ی ،حامد ح��دادی و حامد
آفاق که نسل طالیی بسکتبال ایران را ساختند،
تا دیدار ردهبندی پی��ش رفت و در این مرحله با
غلبه بر اردن به دومین مدال خود در ادوار مختلف
بازیهای آسیایی دست یافت .بسکتبال ایران در
بازیهای آس��یایی گوانگژو هم یک��ی از مدعیان
بود اما بازهم نتوانست به فینال برسد و در نهایت
ه��م با پیروزی براب��ر ژاپن در دی��دار ردهبندی و
تکرار مدال برنز به کار خود پایان داد .چهار س��ال
پیش اما تیمملی بسکتبال ایران برای نخستینبار
فینالیست بازیهای آسیایی شد .تیم کشورمان در
آن دیدار مقابل کرهجنوبی میزبان شکست خورد
و نخس��تین فینال آس��یایی را با ناکامی به پایان
رس��اند .حاال ملیپوشان بس��کتبال ایران دومین
حضور متوالی خود در فینال بازیهای آسیایی را
تجربه میکنند که با انتقام از کرهجنوبی به دست
آمده اس��ت؛ تیمی که  ۱۳م��دال از ادوار مختلف
بازیهای آس��یایی را در اختی��ار دارد و با  ۴مدال
طال دومین تیم پرافتخار این بازیها به حس��اب
میآی��د .البته پرافتخارترین تیم بس��کتبال طی
هجده دوره بازیهای آس��یایی ،چین است که در
کنار  2عنوان نایبقهرمانی و یک عنوان س��ومی،
 ۷عنوان قهرمانی این بازیها را به خود اختصاص
داده است .چین با این کارنامه طالیی حریف ایران
در فینال مسابقات بسکتبال این دوره از بازیهای
آسیایی است .تیمملی بسکتبال ایران در حالی این
دیدار را به عنوان آخرین گام برای نخستین مدال
طالی خود در بازیهای آسیایی پیش رو دارد که
طی  ۴۰س��ال گذشته ،به جز چین و کرهجنوبی
هیچ تیم دیگری موفق به کسب عنوان قهرمانی
این بازیها نشده است.
اخبار

تاریخسازی نوشاد عالمیان

نوش��اد عالمیان با شکس��ت نفر  ۱۰جهان
تاریخس��ازی کرد و پس از  ۵۲س��ال مدال برنز
ایران را در پینگپنگ بازیهای آسیایی قطعی
کرد .نوشاد عالمیان در مرحله یکچهارم نهایی
پینگپنگ بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸به مصاف
نماینده هنگکنگ رفت و با شکس��ت حریف
قدرتمندش توانس��ت مدال برنز خود را قطعی
کند .نوشاد (رنکینگ  ۷۸جهان) توانست ونگ
چون تینگ از هنگکنگ (رنکینگ  ۱۰جهان)
را در یک بازی تماشایی  ۴بر یک (-۱۱ ،۱۱-۶
 )۸-۱۱ ،۵-۱۱ ،۱۰-۱۲ ،۸شکست دهد و مدال
برن��ز خود را قطعی کن��د .آخرین مدال تنیس
روی میز ای��ران در بازیهای آس��یایی مربوط
به س��ال  ۱۹۶۶و برنز بوده اس��ت که هوشنگ
بزرگزاده آن را کس��ب کرد .نوشاد پیش از این
موفق شده بود نفر  ۲۶جهان از کرهجنوبی را از
پیش رو بردارد .عالمیان امروز (شنبه) از ساعت
 ۱۰و  ۳۰دقیق��ه صب��ح در مرحله نیمهنهایی
ب��ه مصاف گای��وان لین از چین ک��ه رنکینگ
 ۴جهان را دارد ،میرود.

خوشحالی سرمربی ردینگ
از جذب قرضی عزتاللهی

پل کلمنت از جذب سعید عزتاللهی ابراز
خوشحالی و اعالم کرد این بازیکن در باالترین
س��طح برای تیمهایش بازی کرده اس��ت .به
نقل از س��ایت ردینگ ،س��عید عزتاللهی که
در تی��م روس��توف بازی میک��رد ،در روزهای
پایانی نقلوانتقاالت تابستانی تصمیم گرفت با
قراردادی قرضی و یکساله راهی تیم ردینگ
در انگلیس ش��ود .پل کلمنت ،س��رمربی تیم
ردین��گ درباره حضور ای��ن بازیکن در تیمش
گفت :خیلی خوشحالیم که توانستیم سعید را
 ۲۴ساعت قبل از پایان نقلوانتقاالت تابستانی
به خدمت بگیریم .سعید یک هافبک مرکزی
قدرتمن��د و در عی��ن حال تکنیکی اس��ت .او
تجربه بازی در باالترین سطح را همراه تیمملی
ایران و باشگاه فعلیاش روستوف و همین طور
اتلتیکومادرید در اس��پانیا داراست .منتظر کار
کردن با او در تیم هستیم.

