
1- با وجود اينكه تيم ملي نوجوانان 
ما نتاي��ج خوبي در ج��ام جهاني 
گرفت اما متاس��فانه تي��م جوانان 
نتوانس��ت انتظ��ارات را ب��رآورده 
كند. من فكر مي كن��م در فوتبال 
ايران بي��ش از اندازه ب��ه تيم هاي 
بزرگس��االن اهمي��ت مي دهند و 
كمتر تيم هاي پايه مورد ارزيابي و آموزش قرار مي گيرند. 
بازيكنان در س��نين پايين بايد در كنار يكديگر باشند و به 
آنها آموزش صحيح داده ش��ود. اينكه يك سال يا دو سال 
تيمي را جمع كنند و به تورنمنتي بفرستند قاعدتا موفقيتي 
حاصل نخواهد شد. اگر االن مي بينيد تيم ملي بزرگساالن 
ايران در رده نخست آسياست و نتايج خوبي كسب كرده به 
خاطر برنامه ريزي درستي است كه در تيم پايه انجام شده 
اس��ت. بايد از فدراسيون فوتبال پرسيد مربيان رده پايه از 
طريق چه كساني انتخاب مي شوند؟ يعني آيا هيات رييسه 
يا كميته فني اعضاي كادر فني تيم ها را انتخاب مي كنند 
يا نظرات ديگر دخيل اس��ت. بعد از اينك��ه حتي مربيان 
تيم هاي پايه انتخاب مي ش��وند بايد به كار آنها هم نظارت 
شود تا ببينيم آيا كارشان را درست انجام مي دهند يا خير. 
برنامه ريزي براي تيم هاي پايه بايد بلندمدت باشد چرا كه 
هميشه اينگونه بوده كه به مربيان داخلي كمتر امكانات و 
فرصت مي دهيم اما وقتي مربي خارجي باشد همه چيز در 
اختيارش است. اينكه تيم جوانان ما از جام جهاني حذف 
مي شود باعث سرخوردگي بازيكنان شده و باعث مي شود 

استعدادهاي زيادي در رده جوانان كشته شود. 
2- پرس��پوليس يك تيم دروني و يك تي��م بيروني دارد 
كه حدود 2 س��ال با يكديگر هماهنگي خوبي داش��تند و 
موفقيت هاي خوبي به دست آوردند. االن هم مي بينيد تيم 
دروني هماهنگي خودش را دارد و بازي هاي خوبي انجام 
مي دهد اما باي��د ديد تيم بيروني چه كار مي كند و چگونه 
مشكالت را حل مي كند. علي اكبر طاهري در زماني كه در 
پرسپوليس بوده زحمات زيادي براي اين باشگاه كشيده 
است. درست اس��ت كه قانون مي گويد بازنشستگان كنار 
برون��د اما من مي گويم االن زمان مناس��بي ب��راي تغيير 
مديرعامل در باشگاه پرسپوليس نبود و بهتر نبود حداقل 
تا نيم فصل صبر مي كردند چرا كه اين مس��ائل به تيم هم 
استرس وارد مي كند. متاسفانه هر كسي به سر كار مي آيد 
ريل خودش را پايه گذاري مي كند و ريل فرد قبلي را قطع 
مي كند. من مي گويم االن بهت��ر بود طاهري مي ماند و به 
كارش در باشگاه پرس��پوليس ادامه مي داد. دو سالي بود 
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس به خاطر مساله اس ام اس 
و كمك هواداران كمي از مشكالت مالي شان برطرف شده 
بود اما اين باش��گاه ها وقتي مي خواهند با مربي و بازيكني 
قرارداد امضا كنند به مبلغ پيشنهادي آن بازيكن يا مربي 
نگاه نمي كنند و به راحتي قرارداد مي بندند و همين مي شود 
كه اين قراردادها گريبانگيرشان مي شود. متاسفانه مديران 
ما به دنبال بمب تركاندن هستند اما جالب است در نهايت 

خودشان مي تركند. 
*پيشكسوت فوتبال

پس از حضور در رقابت هاي آسيايي، 
كش��ورهاي اس��المي، بازي ه��اي 
داخل سالن آسيا و قهرماني جهان، 
كش��تي گيران و كادر فني تيم ملي 
به معناي واقعي احساس خستگي 
داش��تند و به همين دلي��ل پس از 
اس��تراحتي ۴۵ روزه بار ديگر از 1۶ 
آبان ماه اردوي تي��م ملي را براي آمادگ��ي جهت حضور در 

رقابت هاي پيش رو آغاز كرديم. 
هدف ما در اين اردو آشنا كردن هرچه بيشتر كشتي گيران با 
قوانين جديد داوري و اوزان جديد و سيستم جديد وزن كشي 
بوده و كمتر روي آمادگي بدني كشتي گيران تمركز داشتيم 
چرا كه آشنايي با قوانين جديد اهميت به سزايي براي موفقيت 
هر چه بيشتر در رويدادهاي پيش رو دارد. البته آمادگي بدني 
كشتي گيران و انجام تمرينات سبك نيز در اين اردو اهميت 
دارد و سعي مي كنيم در خالل تمرينات قوانين جديد را نيز 

براي كشتي گيران تبيين كنيم. 
كش��تي گيراني ك��ه مي خواهن��د در رقابت ه��اي جهاني و 
مخصوصا المپيك بزرگي كنند و براي كشورمان افتخارآفرين 
باشند بايد روي رفع ايرادات فني خود و رشد فني تمركز كنند. 
در غير اين صورت نمي توانند به اهدافي كه در سر دارند برسند. 
ما كشتي گيراني مي خواهيم كه حتما نسبت به گذشته رشد 
داشته باشند و براي رسيدن به وضعيت مطلوب تالش كنند. 
ما از حض��ور حداكث��ري كش��تي گيران مان در رقابت هاي 
باشگاه هاي جهان اس��تقبال مي كنيم چرا كه حضور در اين 
رقابت ها مي تواند باعث آشنايي هر چه بيشتر كشتي گيران با 
قوانين جديد باشد و به رشد فني آنها نيز كمك خواهد كرد. 
بنابراين از نظر كادر فني تيم ملي هيچ محدوديتي براي حضور 
كشتي گيران تيم ملي در جام باشگاه هاي جهان وجود ندارد. 
در حال حاضر امير قاسمي منجزي، رامين طاهري و محمد 
عل��ي گرايي با مصدوميت دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند اما 
ان ش��اءاهلل به مرور به وضعيت مناسب خواهند رسيد. به هر 

حال مصدوميت همواره با كشتي گيران همراه بوده است. 
* سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي
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گردشگري ورزشي

رييس هيات س��واركاري اس��تان زنجان 
گفت: سلطانيه با داش��تن شرايط مناسب 
براي رشته اسب سواري مي تواند به يكي از قطب ها در اين 
رشته تبديل شود. رحيم حسني در حاشيه بازديد معاون 
وزير ورزش و جوانان از پروژه هاي ورزش��ي شهرس��تان 
س��لطانيه، اظهار كرد: با توجه به اينكه 9 درصد از درآمد 
فرانس��ه و 10 درص��د از درآمد ناخال��ص تركيه از طريق 
سواركاري كس��ب مي شود، به نظر مي رس��د سلطانيه با 
داشتن شرايط مناس��ب براي اين رشته ورزشي مي تواند 

در اين مسير حركت كند. 
درآمده��اي گردشگري- ورزش��ي از جمل��ه درآمدهاي 
حاصله از اين ورزش اس��ت. هم اكنون بيش از 1۵0 راس 
اسب در شهرس��تان س��لطانيه وجود دارد كه اين تعداد 

جداي از اسب هاي ساير مناطق اس��تان است. حسني با 
اش��اره به اينكه همه زعماي س��واركاري در كشور اعتقاد 
دارن��د چمن س��لطانيه بهتري��ن مكان براي اين رش��ته 
اس��ت، تصريح كرد: محل قرار گرفتن اي��ن چمن نيز به 
لحاظ گردشگري موقعيت مناسبي دارد. محمد عزيزي، 
نماينده مردم ابهر، خرم دره و سلطانيه در مجلس شوراي 
اسالمي نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه قرار بود پيست 
سواركاري سلطانيه يك پروژه در حد كشوري و بين المللي 
باش��د، عنوان كرد: ولي متاس��فانه اين پروژه ناتمام باقي 

مانده است. 
مالكيت اين زمين از منابع طبيعي به دولت واگذار ش��ده 
اس��ت. جواد رحمتي، مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
اس��تاندار زنجان نيز در اين بازديد با اشاره به نقش چمن 

س��لطانيه و منحصر به ف��رد بودن اين چم��ن، گفت: اين 
زمين به دليل داشتن ش��يب صفر هميشه داراي شرايط 
مناس��ب اس��ت. براي جلوگيري از خش��ك شدن چمن 
طبيعي سلطانيه حفر چاه عميق نيز در اين منطقه اتفاق 

افتاده است. 

 قابليت چمن سلطانيه براي تبديل به 
قطب سواركاري

نگاه گزارش يكورزش ملي

جام عربي
نگاهي به كارنامه فوتبال جهان عرب در جام جهاني 

براي نخستين بار ۴ كشور عرب زبان در جام جهاني حضور دارند

شنبه شب، ش��ب بزرگي براي جهان عرب 
بود. تيم هاي تونس و مراكش به جام جهاني 
صعود كردند تا براي نخستين بار ۴ تيم عربي در مهم ترين 
مسابقات فوتبال دنيا حاضر باشند؛ عربستان، مصر، تونس 
و مراك��ش. قاره آفريقا كه در س��ال هاي گذش��ته همواره 
تيم هاي��ي از مرك��زش راهي جام جهاني مي ش��دند حاال 
3 كش��ور ش��مالي و عربش را راهي جام جهان��ي كرده تا 
عيش فوتبال دوس��تان عربي كامل ش��ود. اي��ن در حالي 
اس��ت كه خيلي از مردم اين منطقه منتظ��ر جام جهاني 
2022 در يك كش��ور عربي )قطر( بودند اما گويا روس��يه 
براي آنه��ا خوش يمن تر ب��ود. اما چه انتظ��اري از اعراب 
بايد در جام جهاني داش��ت؟ كارنامه آنها در س��اليان قبل 

چگونه بوده؟
فوتبال در كشورهاي عرب زبان حسابي محبوب است. در 
اكثر زمان هايي كه تيم هاي محبوب اين منطقه به ميدان 
مي روند، جاي خالي در كافه ها و قهوه خانه ها پيدا نمي شود. 
به ويژه در مصر كه تيم هايش هواداران ميليوني دارند. مصر 
نخستين كشوري از اين منطقه بود كه به جام جهاني رفت. 
خيلي زود و در دومين دوره مس��ابقات كه در سال 193۴ 
در ايتاليا برگزار مي ش��د، آنها تنها در همان راند اول بازي 
كردند و با شكست ۴ بر 2 مقابل مجارستان قدرتمند حذف 
شدند. آن بازي ها به صورت تك حذفي برگزار مي شد و در 
آخر اين ايتالياي ميزبان بود كه جام را باالي سر برد. اعراب 
بعد از آن ديگر رنگ جام جهاني را به خود نديدند تا س��ال 
1970. س��الي كه مكزيك ميزبان بود و مراكش )مغرب( 
براي نخستين بار در جام جهاني حاضر شد. آنها در مرحله 
گروهي در جايگاه آخر گروه ايستادند و تنها يك امتياز از 
بلغارستان گرفتند. در سال 197۸ نوبت تونس بود تا طعم 
حضور در جام جهاني را بچش��د. آنها هم در همان مرحله 
اول حذف ش��دند تا جهان عرب همچنان در تب صعود از 

گروه بسوزد. 

دهه ۸0 ميالدي اما وضعيت براي فوتبال اعراب بهتر شد. 
آنها در جام جهاني 19۸2 اس��پانيا براي نخس��تين بار دو 
نماينده داشتند؛ الجزاير و كويت. الجزاير در آن سال اسير 
بدشانسي شد وگرنه براي نخس��تين بار به مرحله حذفي 
جام هم مي رس��يد. آنها در گروهي كه س��ه تيم ۶ امتيازه 
وجود داش��ت به دلي��ل تفاضل گل ضعيف ت��ر قافيه را به 
آلمان غربي و اتريش باختند تا در گروه سوم شوند. الجزاير 
در آن س��ال تيم آلمان غربي كه نايب قهرمان جام ش��د را 
در نخستين بازي گروهي 2 بر يك برد. بعد اما با دو گل به 
اتريش باخت. در بازي س��وم آنها 3 بر 2 الجزاير را شكست 
دادند تا ۶ امتيازي شوند و در صدر گروه قرار بگيرند. بازي 
نهايي گروه اما فرداي اين پيروزي برگزار مي ش��د. بين دو 
كش��ور همس��ايه يعني آلمان غربي و اتريش. اگر اتريش 
مي برد يا مس��اوي مي كرد، به همراه الجزاير به مرحله بعد 
صعود مي ك��رد. آلمان هم اگر با برد پرگل از س��د اتريش 
مي گذش��ت به همراه الجزاير مي رفت ب��ه مرحله حذفي. 
اي��ن فقط برد با اخت��الف كم آلمان بود كه هر دو كش��ور 
اروپايي را به مرحله بعد مي فرس��تاد. آلمان در دقيقه 10 
بازي گل زد و ديگر هيچ موقعيت گلي در بازي خلق نشد. 
همين باعث بحث هاي زيادي در سال 19۸2 شد. فيفا هم 
تصميم گرفت از جام جهاني بعدي بازي هاي آخر گروهي 
را همزمان برگزار كند تا ام��كان تباني از بين برود. در اين 
سال البته همانطور كه گفته شد كويت هم در جام جهاني 
حضور داشت اما آنها در گروه خود با تنها امتيازي كه از تيم 

چكسلواكي گرفتند چهارم شدند. 
س��ال 19۸۶ وضعيت براي جهان عرب بهتر هم ش��د. 3 
تيم در مكزيك حضور داش��تند؛ مراكش، الجزاير و عراق. 
اين بهترين عملكرد اعراب تا آن زمان بود كه يك بار ديگر 
هم در جام جهاني 9۸ فرانسه تكرار شد. در سال ۸۶ البته 
ي��ك اتفاق مهم ديگر ه��م افتاد. مراك��ش در گروهي كه 
انگلستان، لهس��تان و پرتغال حضور داشتند صدرنشين 
شد و براي نخستين بار به مرحله حذفي راه يافت. آنها در 
مرحله بعد با يك گل به آلمان غربي كه نايب قهرمان جام 

شد، باختند. عراق و الجزاير اما در مسابقاتي كه حتي تيم 
سوم هم شانس صعود به مرحله بعد را داشت، در گروه هاي 
خود چهارم شدند. عراق همه بازي ها را باخت )به مكزيك 
ميزبان، پاراگوئ��ه و بلژيك( و الجزاير هم تنها در بازي اول 
يك امتياز از ايرلند شمالي گرفت. البته دو تيم ديگر گروه 

حسابي قدرتمند بودند؛ اسپانيا و برزيل. 
جام جهان��ي 1990 هم ميزبان دو تي��م عربي بود؛ مصر و 
امارات. هر دو تيم در همان مرحله اول حذف شدند. امارات 
همه بازي هاي��ش را باخت؛ به كلمبي��ا 2-هيچ، به آلمان 
غربي ۵-1 و به يوگسالوي ۴-1. مصر اما دو امتياز گرفت. 
با اين همه آنها هم مثل امارات در گروه ش��ان آخر شدند. 
مصر در بازي اول با هلند 1-1 ك��رد و بعد به نتيجه بدون 
گل با جمهوري ايرلند رس��يد. آنها در بازي آخر با يك گل 

به انگلستان باختند. 
س��ال 199۴ براي نخس��تين بار عربس��تان س��عودي به 
جام جهاني رسيد. اين آغاز دوره شكوفايي فوتبال عربستان 
بود. آنها بعد از اين 3 بار ديگر هم به صورت پشت سرهم به 
جام جهاني صعود كردند تا در اين زمينه ركورددار باشند. 
عربستان امس��ال براي پنجمين بار در جام جهاني حضور 
دارد تا از اين حيث با مراكش و تونس مس��اوي باش��د. اما 
حضور ۴بار پشت س��رهم آنها بين سال هاي 9۴ تا 200۶ 
قطعا به اين راحتي ها تكرار نمي شود. در سال 9۴ عالوه بر 
عربستان، مراكش هم در جام جهاني امريكا حضور داشت؛ 
جامي كه بهترين نتيجه فوتبال عربستان را رقم زد. براي 
نخس��تين بار در اين جام دو تيم عربي باهم همگروه شده 
بودند. در گروه F چهار تيم حضور داش��تند كه 2تاي آنها 
عربس��تان و مراكش بودند. آنها در كنار هلند و بلژيك اين 
گروه را تش��كيل مي دادند و جالب اينكه عربستان در اين 
گروه دوم ش��د و براي نخس��تين و آخرين ب��ار به مرحله 
يك هشتم نهايي جام صعود كرد. آنها در بازي اول به هلند 
2-1 باختند و بعد با همين نتيجه مراكش را مغلوب كردند. 
در بازي آخر هم عربستان با يك گل بلژيك را شكست داد 
تا راهي مرحله بعد ش��ود. آنها در يك هشتم سه بر يك به 

سوئدي كه در جام سوم شد، باختند تا روياي شان به اتمام 
برس��د. مراكش هم در آن گروه به هيچ تيمي نه نگفت و با 

صفر امتياز در رده چهارم ايستاد. 
جام 9۸ دوباره س��ه تي��م عربي در جام حضور داش��تند؛ 
مراكش، عربس��تان و تونس. مراكش��ي ها ب��ا ۴ امتياز در 
گروه شان سوم شدند. عربس��تاني ها با تك امتيازي كه از 
آفريقاي جنوبي گرفتند چهارم ش��دند. تونس هم با يك 

امتياز در قعر جدول خود قرار گرفت. 
در سال 2002 تيم هاي عربستان و تونس نماينده اعراب 
در كره جنوب��ي و ژاپن بودن��د. هر دو تي��م در قعر جدول 
جاي گرفتند. عربستان بدون امتياز و تونس با يك امتياز. 
شكس��ت ۸ بر صفر عربستان مقابل آلمان تا سال ها خاطر 

هواداران فوتبال اين كشور را مي آزرد. 
200۶ آلمان هم دوباره اين عربس��تان و تونس بودند كه 
رهسپار جام جهاني ش��دند. اين بار هم دو تيم عربي باهم 
همگروه ش��دند. هر دو تيم تنها يك امتياز گرفتند آن هم 
در ديدار مستقيمي كه باهم داش��تند و با نتيجه 2 - 2 به 

پايان رسيد. 
س��ال هاي 2010 و 201۴ تنها ش��اهد يك تيم عربي در 
جام جهان��ي بوديم. الجزاير در اي��ن دو دوره تنها نماينده 
فوتبال اع��راب در مهم ترين آوردگاه فوتب��ال بود. آنها در 
دوره گذش��ته با ۴ امتياز در رده دوم گروه خود ايستادند و 
به مرحله بعدي مس��ابقات راه يافتند. آنها در مرحله يك 
هشتم در يك بازي به يادماندني و در حالي كه 90 دقيقه 
آلمان را متوقف كرده بودند در پايان و در وقت هاي اضافه 2 
بر يك به اين تيم باختند تا حذف شوند. آلمان اما تا فينال 
پيش رفت و قهرمان جام جهاني شد. حاال در روسيه براي 
نخس��تين بار چهار تيم عربي در جام جهاني حضور دارند؛ 
مراكش، عربس��تان، تونس و الجزاير. تيم هايي كه هريك 
وضعيت متفاوتي دارند و پيش بين��ي كارنامه آنها در جام 
پيش رو سخت است. تيم مصر را خيلي ها بهترين تيم فعلي 
جهان عرب مي دانند كه شايد با كمي شانس در قرعه كشي 

بتواند براي نخستين بار به مرحله حذفي صعود كند. 

رسول مجيدي

كاشان باالخره ميزبان كشتي 
آزاد باشگاه هاي جهان شد

چهارمين دوره رقابت هاي كشتي آزاد باشگاه هاي جهان 
روزه��اي 1۶ و 17 آذرماه س��ال جاري در اي��ران برگزار 
مي شود. البته ميزباني ضعيف اين ش��هر از مرحله نهايي 
ليگ كشتي آزاد و فرنگي با انتقادات زيادي از سوي اصحاب 
رسانه و كارشناس��ان به دليل مشكالت س��الن و كمبود 
زيرساخت هاي مناسب مواجه شد كه همين امر ميزباني 
اين ش��هر از رقابت هاي معتبر كش��تي آزاد باش��گاه هاي 
جهان كه ب��ا حضور تيم هاي��ي نظير امريكا و روس��يه در 
اي��ران برگزار مي ش��ود را به مخاطره انداخ��ت. اما پس از 
سفر رسول خادم، رييس فدراسيون كشتي به اين شهر و 
گفت وگو با مسووالن ارشد اين شهر و گرفتن قول مساعد 
براي حل مشكالت ميزباني، در نهايت فدراسيون كشتي 
با ميزباني كاشان از چهارمين دوره رقابت هاي كشتي آزاد 
باشگاه هاي جهان موافقت كرد. استان هايي نظير تهران و 
مازندران نيز خواستار ميزباني اين رقابت ها شده بودند. بايد 
منتظر ماند و ديد آيا مسووالن ارشد استان اصفهان و شهر 
كاشان تمهيدات الزم براي ميزباني شايسته از اين رويداد 

بين المللي را خواهند انديشيد يا نه. 

 منعي براي حضور ملي پوشان 
در جام باشگاه هاي جهان نيست

كشتي گيران مي خواهند در 
جهاني و المپيك بزرگي كنند

 مربيان رده پايه از طريق چه كساني 
انتخاب مي شوند؟

مديران ما به دنبال بمب تركاندن 
هستند

قهرماني فتل در برزيل

مربي ازبكستاني جودوي بانوان 
آمد

زمان حضور ماچك در ايران 
مشخص شد

دل پيرو خواستار بازگشت 
آنتونيو كونته به فوتبال ايتاليا شد

گزينه هاي جايگزين بيل در مادريد

سباس��تين فتل، راننده تيم فراري در مس��ابقه گرند پري 
برزي��ل به قهرماني رس��يد. ف��راري از ماه ج��والي كه در 
گرند پري مجارس��تان به قهرماني رس��يده بود، قهرماني 
نداش��ت. والتري بوتاس با اختالف زماني 2/7 ثانيه از فتل 
نفر دوم بود كه از خط پايان گذشت. كيمي رايكونن از فراري 
نفر سوم بود و توانست از هميلتون جلو بزند و زودتر از خط 
پايان بگذرد. هميلتون در دور تعيين خط اين مسابقه نيز 
موفقيت زيادي نداش��ت و از دور خارج ش��ده بود. لوييس 
هميلتون، مدعي قهرماني در اين مس��ابقه چهارم شد. در 
دور تعيين خ��ط والتري بوتاس زودتر از همه از خط پايان 
گذشته بود. فيليپه ماسا، راننده برزيلي كه در كشور خود 
مس��ابقه مي داد نفر هفتمي بود كه از خط پايان گذشت. 

ماسا قصد دارد از فصل بعد بازنشسته شود. 

»نليا كياموبا«، مربي ازبكستاني براي هدايت تيم ملي جودوي 
بانوان ايران، وارد تهران شد. كياموبا از مربيان شناخته شده 
جودوي آس��يا محسوب مي ش��ود و حدود 1۵ سال در كادر 
فني تيم ملي ازبكستان حضور داشته است. وي كه مذاكرات 
ابتدايي را با مسووالن فدراس��يون جودوي ايران انجام داده 
اس��ت، يك هفته در تهران اقامت دارد تا عالوه بر مش��اهده 
تمرينات تي��م جودوي بان��وان ايران، مذاك��رات نهايي را با 
مسووالن فدراسيون جودوي كشورمان انجام دهد. فدراسيون 
جودو در نظر دارد با استخدام اين مربي عالوه بر حضور بانوان 
جودوي ايران در بازي هاي آسيايي جاكارتا، مقدمات را براي 
بهبود شرايط فني بانوان جودوكار فراهم كند. جودوي بانوان 
ايران در سال هاي گذشته حرفي براي گفتن نداشت و تقريبا 

با حالت نيمه تعطيل فعاليت مي كرد. 

بروت ماچك، سرمربي نام آشناي اهل اسلووني بار ديگر هدايت 
تيم ملي كشورمان را برعهده گرفت. هندبال ايران خاطرات 
خوب��ي با اين مربي دارد؛ نايب قهرماني مس��ابقات آس��يايي 
گوانگجو و نخس��تين حضور در مسابقات قهرماني جهان در 
سال 201۵ از جمله خاطرات خوب هندبال ايران با اين مربي 
اسلوونيايي است. همچنين ماچك س��ابقه سرمربيگري در 
تيم هاي ملي بحرين و قطر را نيز در كارنامه دارد و با تيم هاي 
مختلف توانسته در مس��ابقات جهاني شركت كند. حاال اين 
مربي براي س��ومين بار با فدراس��يون هندبال ايران به توافق 
رس��يده اس��ت و به احتمال فراوان در صورت فراهم ش��دن 
شرايط و بليت و... او 13 دسامبر )چهارشنبه، 22 آذر ماه 9۶( 
به تهران خواهد آمد تا كارش را در تيم ملي ايران آغاز كند. تيم 
ملي هندبال ايران با هدايت بروت ماچك خود را براي حضور 
در مسابقات قهرماني آسيا آماده مي كند. گروه بندی مرحله 
مقدماتي هجدهمين دوره مسابقات قهرماني مردان آسيا به 
شرح زير است: گروه يك: ايران- عراق- ژاپن. گروه دو: بحرين- 
عمان- ازبكستان- استراليا. گروه سوم: كره جنوبي- امارات- 
هند- بنگالدش. گروه چهارم: قطر- عربستان- چين- نيوزلند. 
هجدهمين دوره رقابت های هندبال قهرماني مردان آسيا از 2۸ 

دي تا ۸ بهمن ماه به ميزباني كره جنوبي برگزار خواهد شد. 

با توج��ه به اينكه گفته مي ش��ود كونته، س��رمربي س��ابق 
يوونتوس، احتماال جانشين »وينچزو مونتال« در آث ميالن 
مي شود، درباره آينده كونته در اين فصل در استمفورد بريج 
گمانه زني هايي صورت گرفته است. الكساندرو دل پيرو، ستاره 
س��ابق فوتبال ايتاليا، از »آنتونيو كونته«، سرمربي ايتاليايي 
چلس��ي خواس��ت تا پس از گذران »دوره اي با شكوه« با اين 
تيم انگليسي به كشور خود بازگردد. دل پيرو گفت: كونته در 
دوره اي كه با تيم ملي و ني��ز يونتووس بود، عالي كار كرد. ما 
دوست داريم او به ايتاليا برگردد، زيرا او يك مربي عالي است 
و موجب پيشرفت هر تيمي مي شود كه با آن كار كند؛ كاري 
كه او فصل گذشته با چلسي كرد و آنچه او در رابطه با يوونتوس 
انجام داد، مصداق اين امر است. به گفته ستاره سابق فوتبال 
ايتاليا، كونته از عهده رفع مشكالت فوتبال ايتاليا برمي آيد و 
ما با او مي توانيم عنوان قهرماني را به دست آوريم. وي گفت: 
اميدوارم او دوران عالي با چلسي داشته باشد و سپس، روزي 

به ايتاليا بازگردد. 

باشگاه رئال مادريد تصميم قطعي خود را براي فروش گرت 
بيل گرفته و قصد دارد حتي با قيمت نمادين و بسيار پايين 
هر چه زودتر اين بازيكن را به فروش برس��اند. مديرعامل 
رئال مادريد در اين خصوص گفت��ه كه هزينه درمان بيل 
بيش از سود حاصل از فروش او خواهد بود پس بهتر است 
در نخس��تين فرصت با او خداحافظي كنيم. بازيكناني كه 
ممكن اس��ت جاي بي��ل را در رئال مادريد اش��غال كنند 
عبارتن��د از نيمار، دل��ه عال��ي، ادن ازارد، كي��ن، امباپه، 

لواندفسكي و نبيل فقير. 

فوتبال ايران

نشس��ت مش��ترك مهدي تاج و علي دايي 
صبح روز دوش��نبه برگزار شد كه اعضا در 
اين جلس��ه به بررسي بحث فساد پرداخته و معتقد بودند 
كه بايد كار كارشناسي در اين زمينه صورت بگيرد تا اين 

معضل از جامعه فوتبال ريشه كن شود. 
علي دايي، پيشكس��وت و كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال 
ضمن تسليت به جامعه ايران به خاطر درگذشت تعدادي 
از هموطنان عزيزمان در غرب كشور در حاشيه جلسه خود 
با مهدي تاج گفت: بايد كمپيني را درس��ت كرد تا جامعه 
فوتبال، فدراس��يون فوتبال و همه آحاد ورزش كش��ور با 
ياري رس��اندن به اين عزيزان، ش��رايط مناسب را فراهم 
كنند. در واقع انتظار ما اين اس��ت كه با آس��يب ديدگان 
اين زلزله همدردي كنيم و هر آنچه در توان مان هس��ت، 

از آنها دريغ نكنيم. 
كاپيتان س��ابق تي��م ملي فوتب��ال درباره بحث فس��اد و 
موضوعاتي كه اخيرا در اين خصوص مطرح ش��ده است، 
گفت: انتظار ما اين است كه با بحث فساد به صورت جدي 
برخورد و با كار كارشناس��ي و اجراي برنامه هاي مختلف، 

اين معضل ريشه كن شود. 
فس��اد در جامعه وج��ود دارد و فوتبال ني��ز از اين قاعده 
مستثني نيست. بر همين اس��اس معتقدم نبايد بيش از 

حد بحث فساد در فوتبال را برجسته كرد و با سياه نمايي 
ش��رايطي فراهم ش��ود كه اين رش��ته پرطرفدار مظلوم 

واقع شود. 
فدراسيون فوتبال در راستاي بررسي و رفع معضالت فساد 
در فوتب��ال، قول هرگونه همكاري را داد تا با اس��تفاده از 
داشته هاي خود و همكاري با كميته اخالق، پليس امنيت 
و دس��تگاه هاي نظارتي بتواند در رفع اين مساله بكوشد. 
در واقع اي��ن موضوع نياز به كار كارشناس��ي، تحقيقي و 
برنامه ريزي دقيق و زيربنايي دارد كه بايد ساختارش شكل 
بگيرد و باش��گاه ها در كنار هيات هاي فوتبال استان هاي 
سراسر كشور در اين زمينه فعاليت هاي گسترده اي انجام 
دهند. اگر حمايت و همدلي جامعه فوتبال در اين بخش 
وجود داشته باشد بدون شك مي توان شاهد نتايج موثري 

در رفع اين معضل بود. 
ت��اج از پيش��نهاد جلس��ه ب��ا كلي��ه دس��ت اندركاران و 
پيشكس��وتان فوتبال اس��تقبال و اعالم كرد كه با اعضاي 
كميته هاي اخالق و انضباطي و همچنين دس��تگاه هاي 
نظارتي، جلسه اي در اين خصوص برگزار خواهد كرد و از 
اظهارنظرات گفته ش��ده به هيچ وجه ناراحت نبوده و اين 

مطالب را موجب رشد و شكوفايي فوتبال مي داند. 
وي در پاي��ان در خص��وص رون��د آماده س��ازي تيم ملي 

فوتب��ال جهت حضور در رقابت ه��اي جام جهاني 201۸ 
روسيه گفت: اميدوارم شرايط براي ملي پوشان به گونه اي 
فراهم ش��ود كه بتوانند با برگزاري تمرينات و ديدارهاي 

تداركاتي، آمادگي الزم را كس��ب كنند. ب��راي تيم ملي 
فوتبال ايران در ميادي��ن پيش رو و بازي هاي جام جهاني 

آرزوي موفقيت دارم. 

نشست كاپيتان سابق تيم ملي با رييس فدراسيون فوتبال درباره فساد

دايي: بايد با فساد جدي مبارزه كرد

فرمول يك

ورزش زنان

هندبال

فوتبال ايتاليا

فوتبال اسپانيا

نگاه 2

عربستان سعودي

مراكش

تونس

مصر


