
www.sharghdaily.comورزش۹

تیم ملی فوتبال ایران همچنان بدون ســرمربی اســت؛ 
ایران که قبل از جام جهانی، دراگان اســکوچیچ کروات را 
برکنار کرد و دوباره ســکان هدایت را به دســتان کارلوس 
کی روش پرتغالی ســپرد، روزهای خوبی را در قطر سپری 
نکرد. یک شکست ســنگین مقابل انگلیس و یک شکست 
تلــخ برابر آمریکا به رؤیای صعود تیم ملی به مرحله دوم 
جام جهانــی پایان داد. نتایجی کــه کارلوس کی روش در 
قطر به همراه تیم ملی ایران گرفت، به قدری بحث برانگیز 
شد که او فرصتی برای تمدید خودکار قراردادش به دست 
نیاورد. اگرچه کی روش حمایتی بیرون از فدراسیون فوتبال 
برای تداوم همکاری اش با فوتبال ایران داشت؛ ولی شدت 
انتقادها از او به قدری زیاد شد که رفته رفته فدراسیون را به 
ســمت مذاکره با گزینه های جدیدتر سوق داد. از زمانی که 
جام جهانی به اتمام رســیده، هر روز صحبت های جدیدی 
درباره ســرمربی جدید تیم ملی ایران مطرح شــود. البته 
شــاید تا چند هفته پیش هنوز کارلــوس کی روش به طور 
قطعی از فهرســت گزینه ها خارج نشده بود؛ ولی اعضای 
فدراســیون فوتبــال هفته پیش به این نتیجه رســیدند که 
دانــش فنی این مرد پرتغالی دیگر برای فوتبال ایران کارگر 
نیست. از این رو بحث مربی جدید مطرح شد. در این بین مثل 
هر بار دیگری که قرار شده مربی تازه ای معرفی شود بحث 
درباره ایرانی بودن و خارجی بودنش شــدت گرفته اســت. 
در روزهای نخســت، مهدی تاج و دیگر اعضای فدراسیون 
فوتبال ایران از این گفتند که چندین گزینه داخلی همچنان 
در فهرست نهایی فدراسیون فوتبال قرار دارند. با این حال 
اسامی مطرح شــده چندان واقعی به نظر نمی رسید. علی 
دایی، یحیی گل محمــدی، امیر قلعه نویــی، جواد نکونام 
و فرهــاد مجیــدی در زمــره گزینه هایی بودند کــه از آنها 
به عنوان کاندیدای هدایت تیم ملی نام برده می شد. واضح 
است که در بین این اسامی یکی، دو نفر به واسطه اتفاقات 
اخیر خیلی زود از چرخه خارج می شوند و بقیه هم که تیم 
دارند و بعید بود به این سادگی ها بتوان رضایت باشگاه ها 
را به دست آورد. با این حال، اصرار فدراسیون فوتبال مبنی 
بر اینکه قرارداد ســرمربی جدید بایــد تا پایان جام ملت ها 
باشد، این فرضیه را قوت بخشید که سرمربی ایرانی است. 
در واقع اســتدالل بر این بود که مربــی خارجی حاضر به 
بستن قرارداد کوتاه مدت با فدراسیون فوتبال نخواهد بود. 
چنین شــد که اســم امیر قلعه نویی به عنــوان تنها گزینه 
موجود مطرح و حتی شــایعه شــد که اعضای فدراسیون 
در پی رایزنی با باشــگاه گل گهر هستند تا هدایت تیم ملی 
را برای بار دوم به دســتان قلعه نویی بسپارند. موردی که 
طبیعتا رنگ واقعیت به خود نگرفت و از ســویی با تکذیب 
اعضای مدیریتی باشــگاه گل گهر هم روبه رو شد. در چنین 
شــرایطی یک باره گزینه ای عجیب تر هم مطرح شــده که 
جای تأمل دارد. در روزهای اخیر از هکتور کوپر، ســرمربی 
آرژانتینی و مطرح فوتبال دنیا به عنوان جانشــین کی روش 
نام برده شــده کــه به نظر می رســد بیــش از باورپذیری، 
موضوعــی پنهانی در دل داشــته باشــد. کوپــر به لحاظ 
ســن وســال تقریبا هم ردیف کارلوس کی روش است و اگر 
قرار بــه همکاری با مربی ای در این ســطح بــود، به نظر 

کی روش همچنان دســت باال را داشــت. نکته عجیب این 
داســتان، مطرح شدن نام این سرمربی در سایتی عربی زبان 
اســت که این یکی جای بررسی بیشــتری دارد. فدراسیون 
هرگــز حتی بــه کوپر فکر هم نکــرده و به نظر می رســد 
مطرح شــدن نام این ســرمربی نوعی بازارگرمــی برای او 
یا شــاید جــوالن دالالنی باشــد که رفته رفتــه قصد دارند 

گزینه های خود را به فوتبال ایران تحمیل کنند.
با این حال در تازه ترین اطالعات به دست آمده مشخص 
شــده که حضور مجدد کارلوس کی روش در فوتبال ایران 
منتفی اســت و حتــی هیچ مربی ایرانی قرار نیســت روی 
نیمکت تیم ملی ایران بنشــیند. فدراسیون فوتبال کارهای 
اولیــه بــرای مذاکره با یک مربــی کاریزماتیــک اروپایی را 
استارت زده و اگر همه چیز خوب پیش برود، قریب به چند 
هفته دیگر، او به طور رســمی به عنوان ســرمربی انتخاب 
می شود. در واقع پازلی که فدراسیون فوتبال برای انتخاب 
ســرمربی جدیــد تیم ملــی در نظر گرفتــه، از چند قطعه 
تشکیل می شــود که مربی مدنظر باید آنها را داشته باشد. 

اولین فاکتور جوانی اســت. جوان نه به معنای کســی که 
تازه ابتدای راه اســت؛ بلکه به این معنی که سن و ســالش 
کمتــر از هکتور کوپر و کارلوس کی روش خواهد بود. مورد 
دوم، مطرح و سرشــناس بودن این مربی است. فدراسیون 
فوتبال با توجه به ســطح بازیکنان تیم ملی و البته توقعی 
که از فوتبال ایران در ســطح بین الملل می رود، گزینه های 
کم نام و  نشــان را حذف کــرده و قصد مذاکــره با چهره ای 
مطــرح را دارد. در ایــن زمینه داشــتن رزومــه خوب هم 
مــورد توجه قرار گرفته تا فقط این انتخاب بر پایه اســم و 
رســم مربی نباشد. با وجود این، بخش مشکل ساز ماجرا که 
ممکن اســت مذاکره را کمی طوالنی تر از حد ممکن کند، 
بند «ســازگاری و هماهنگی با شرایط فوتبال ایران» است. 
ماجــرا از این قرار اســت که ایران به واســطه تحریم های 
اعمال شــده، برای انتقال پول و واریز رقم دستمزد مربیان 
و بازیکنان خارجی با مشــکالت زیادی همراه است. همین 
مهدی تاج پیش از این با مارک ویلموتس قراردادی منعقد 
کرد که تحریم ها مانع از انتقال به موقع دســتمزد او شــد. 

نتیجه شــد آنکه ویلموتس یک طرفه قراردادش را فســخ 
و بعد از فدراســیون فوتبال ایران درخواست غرامت کرد. 
حاال به نظر می رســد رایزنــی درباره این شــرایط به درازا 
بکشد. فدراسیون از مربی مدنظرش خواسته شرایط خاص 
ایران را در نظر داشــته باشــد تا اگر طبق عرف، نشــد پول 
او دوماهه واریز شــود، ماجرای اســتعفا و شــکایت پیش 
نیاید. البته در این بین تضمین های الزم داده شــده و طرفین 
باید بر ســر جزئیات به توافق نهایی برســند. نکته  دیگری 
که در این میان در نظر گرفته شــده، پرهیز از تکرار داســتان 
دراگان اسکوچیچ اســت. مربی ای که اگرچه نتایج خوبی 
گرفت؛ ولی کاریزمای الزم بــرای اداره رختکن تیم ملی را 
نداشــت و نهایتا کار به جایی رسید که تعدادی از بازیکنان 
علیه او شــده و مقدمات اخراجش از تیــم ملی را فراهم 
کردند. کاریزما دیگر ویژگی مربی ای اســت که قرار اســت 
به زودی به عنوان ســرمربی تیم ملی ایران معرفی شــود. 
اروپایی، تقریبا جوان، مطرح، روزمه دار، ســازگار با شــرایط 

ایران و کاریزماتیک؛ باید منتظر اوایل اسفند ماند!

لحظه شماری برای معرفی سرمربی اروپایی تیم ملی

حلول  روح  بکام  در  یک  انگلیسی  دیگر

رویه زشت  در  فوتبال ایران؛ اگر  می توانی  من  را  بلند  کن

بهرام حیدری رامشه: ضربات کاشته ایستگاهی پشت ۱۸ قدم در بسیاری مواقع توانسته 
گــره کور یک بازی را باز کند و یک تیم را از لبه پرتگاه نجات دهد یا به مرز خوشــبختی 
برســاند. بازیکنان خالق زیادی در ســال های اخیر در فوتبال وجود داشته اند که از این 
توانایی به بهترین شکل استفاده کرده اند. قبل تر دیوید بکام و رونالدینیو و هم اکنون مسی 
و رونالــدو، به نوعی متخصص در این ضربــات بوده اند. نکته جالب تر اینکه جونینیوی 
برزیلی توانســته از ضربات ایستگاهی ۷۷ گل به ثمر برســاند و به بهترین تاریخ از این 
حیث تبدیل شــود. قطعا جونینیو پادشاه ضربات ایستگاهی اســت. بعد از او بازیکنان 
مطرح و نامداری مثل پله فقید، رونالدینیو، بکام، مارادونای فقید، زیکو، کومان، مسی و 
رونالدو پرتغالی قرار دارند. یکی از هیجان انگیزترین صحنه های فوتبالی، ضربه کاشــته 
اســتثنایی بکام به تیم فوتبال یونان بود که باعث صعود سه شیرها به جام جهانی شد. 
ســال ۲۰۰۱ و در جریان مســابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲، در دقایق پایانی بازی از 
فاصله ای نزدیک به ۳۰ یارد یک ضربه ایســتگاهی نصیب سه شیرها شد و کاپیتان بکام 
که استاد گل کردن این گونه ضربات بود توپ را به تور چسباند. شادی گل بکام هم بسیار 
جذاب بود تا یکی از ماندگارترین صحنه های تاریخ فوتبال انگلیس شکل بگیرد. او قبال 
هم موفق شده بود در یک بازی دراماتیک در سال ۱۹۹۹ با زدن یک ضربه ایستگاهی در 
لیگ قهرمانان برای منچســتریونایتد فرگوسن، فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود. این روزها 
در لیگ جزیره، بازیکنی پیدا شده است که به دلیل مهارت و دقت خود در زدن ضربات 
آزاد مشهور اســت. او نیز مانند بکام در ارسال ضربات ایستگاهی تبحر خاصی دارد. او 
کســی نیست جز، جیمز وارد پراوس James Ward-Prowse هافبک انگلیسی ۲۸ساله 
تیم فوتبال ســاوتهمپتون که از پای راســت خود به خوبی بهره می گیرد. عملکرد او به 
شــکلی اســت که گویی روح بکام در او حلول کرده است. این بازیکن در حال حاضر با 
شماره ۸ برای تیم فوتبال ساوتهمپتون بازی می کند. جیمز وارد پراوس، در نوامبر سال 

۱۹۹۴ میالدی در پورتسموث انگلســتان به دنیا آمد. او با وجود سن نه چندان زیادش، 
از ســال ۲۰۰۳ در آکادمی ســاوتهمپتون حضور داشته و موفق به انجام ۱۱۶ بازی برای 
این تیم شده است. هافبک طراح ساوتهمپتون طی ۱۰ سال حضورش در تیم بزرگساالن 
بارها از تیم های مطرحی چون منچسترســیتی، منچســتریونایتد، وستهام و... پیشنهاد 
داشــته ولی هرگز حاضر به جدایی از جمع قدیس ها نشده است. وارد پراوس مهارت 
بســیار زیادی در به ثمر رساندن گل از ضربات کاشته و ارسال پاس های مواج دارد و در 
طول فصل های اخیر پاس  گل های زیادی به ثبت رســانده است و نقشی انکارناپذیر در 
تیم ساوتهمپتون دارد. او موفق شده ۱۶ ضربه مستقیم را در لیگ برتر به گل تبدیل کند. 
تنها دیوید بکام گل های بیشــتری را به ثمر رسانده اســت و ستاره قدیس ها هم اکنون 
از اســطوره هایی چون تیری آنری و جانفرانکو زوال و رونالدو پیشــی گرفته است. او با 

به ثمر رســاندن تنها ســه گل دیگر از ضربه های ایســتگاهی می تواند از اسطوره خود 
پیشــی بگیرد. این بازیکن دقیقا می تواند همان چیزی باشد که برای کسب پیروزی نیاز 
دارد. ترانســفرمارکت قیمت 35.00m€ را روی این بازیکن گذاشته است و تا سال ۲۰۲۶ 
قــراردادش با قدیس ها اعتبار دارد. وارد پراوس که عمدتا به عنوان هافبک میانی بازی 
می کند، می تواند به عنوان هافبک تهاجمی و هافبک راســت نیز بازی کند و همچنین 
می تواند به عنوان یک مدافع راست مستقر شود. پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی 
گفت وارد پراوس «بهترین بازیکن ضربات ایســتگاهی است که در زندگی ام دیده ام». او 
همچنین به دلیل جشن گرفتن گل های خود با تقلید از ضربات گلف نیز در ذهن هواداران 
ماندنی شــده است. خودش می گوید بکام و استیون جرارد الگوهای او هستند. او زمان 
زیــادی را صرف تقویت آنچه به خوبی بلد اســت یعنی ضربات ایســتگاهی نمی کند. 
خودش در مصاحبه ای عنوان کرده که «در طول هفته فقط شش ضربه برای گل زنی از 
ضربــات آزاد کار می کنم. خیلی کم، خیلی کم (ضربه آزاد تمرین می کنم). حقیقتا فکر 
می کنم این به گل شــدن آن ضربات بر می گردد. با این حال من طرفدار فوتبال هستم و 
به آن عشق می ورزم، بنابراین مشکلی با صحبت کردن در این خصوص ندارم. در حالت 
عادی هفته ای یک بار این ضربات را تمرین می کنم؛ آن هم در حد شش ضربه. به نظرم 
همین میزان کافی است چون در طول بازی، موقعیت  مشابه زیادی پیش نمی آید، پس 
چرا باید ۲۰ بار آن را امتحان کنم؟». در ادامه نگاهی به آمار بیشــترین گل زنان ضربات 

ایستگاهی لیگ جزیره می اندازیم:
دیوید بکام ۱۸ گل / جیمز وارد پراوس ۱۶ گل / کریستیانو رونالدو ۱۲ گل

تیری آنری ۱۲ گل / جانفرانکو زوال ۱۲ گل / سباستین الرسن ۱۱ گل
لورن رابرت ۱۱ گل / مورتن گامست پدرسن ۱۰ گل / یان هارت ۱۰ گل

فرانک لمپارد ۹ گل / نولبرتو سوالنو ۹ گل / جیمی ردنپ ۹ گل

به گــزارش فوتبــال ۳۶۰، جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطر برای 
بازیکنانی که قصد داشتند با وقت کشی کار خود را پیش ببرند، 
تورنمنــت خوبــی نبود؛ چون بــه کمــک (VAR) وقت مفید 
مســابقه لحاظ می شــد و همین اتفاق باعث شد در بسیاری از 
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲، داوران مسابقه بیش از ۱۰ دقیقه 
وقت تلف شده اعالم کنند که باعث خلق رکوردهای جالبی شد. 
لیگ برتر فوتبال ایران در غیــاب تکنولوژی کمک داور ویدئویی 
در  حال برگزاری اســت و به نظر می رسد به جز حواشی مرتبط 
با صحنه های مشــکوک داوری، عدم اعمال وقت کشــی های 
سریالی از سوی برخی بازیکنان هم باعث آسیب زدن به کیفیت 
مسابقات لیگ شــده، به طوری که در مسابقات مختلف برخی 
بازیکنان به ویژه دروازه بان ها برای اتالف وقت به سود تیم شان از 
حربه مصدومیت های ساختگی  یا تأخیرهای طوالنی در شروع 

مجدد استفاده می کنند.
کریســتوفر کنت یکی از چهره های ویژه هفته هفدهم بود. 
دروازه بانــی که توانســت چند واکنش زیبــا در مقابل ضربات 
بازیکنان پرســپولیس داشته باشد و با درخشــش او  شاگردان 
جواد نکونام موفق شــدند برنده بازی بزرگ هفته شوند. کنت 
البته به جز درخشــش در درون دروازه، از اهرم وقت کشی هم 
برای نجات دروازه اش استفاده کرد و بارها به دلیل مصدومیت 
باعث ایجاد وقفه در جریان بازی شــد. دروازه بان اتریشی فوالد 
خوزستان که در بازی دور رفت مقابل استقالل دچار مصدومیت 
شد و قادر به همراهی تیمش در ادامه بازی نبود، در مصاف با 
پرسپولیس شــرایطی متفاوت را تجربه کرد و در دقایق پایانی 
مسابقه که حمالت شاگردان یحیی گل محمدی شدت پیدا کرده 
بود، سعی داشــت با مصدومیت های پی درپی خود در جریان 

بــازی وقفه ایجاد کند و مانع خلق موقعیت جدی روی دروازه 
فوالد شــود. با وجود چند نوبت توقف بازی، خبری از تعویض 
کنت نبود و او تا پایان مســابقه در خط دروازه فوالد خوزستان 
ماند و با کلین شــیت به کارش در دیدار با پرسپولیس پایان داد. 
حامد لک همواره یکی از دروازه بان های خبرســاز فوتبال ایران 
بوده اســت. دروازه بانی که در تیم های مختلف با اســتفاده از 
حربه وقت کشــی به دنبال کمک به تیمش بوده است و بارها 
به واســطه اســتفاده از این حربه، جریمه هم شــده اما رویه او 
تغییر نکرده اســت. لک به صورت میانگیــن در فصول اخیر در 
هر فصل چهار اخطار گرفته و در دربی سیرجان مقابل گل گهر، 
با دریافت کارت زرد شمار اخطارهای خود در لیگ بیست ودوم 
را هم به عدد چهار رســاند تا میانگین خود را حفظ کرده باشد! 
لک در دربی سیرجان چهره خبرساز مسابقه بود و در شرایطی 

که شاگردان محمد ربیعی با دو گل از حریف خود پیش بودند، 
بارها ســعی کرد تا با زمین افتادن خود و احساس مصدومیت 
ســاختگی، به ایجاد وقفه در جریان بازی به سود تیمش کمک 
کند. او به جز مصدومیت های ســریالی، در شــروع مجدد بازی 
هم تأخیر زیادی داشــت که سرانجام در دقیقه ۸۶ با کارت زرد 
داور مسابقه مواجه شــد. مهدی تیکدری نژاد، مدافع-هافبک 
تیم گل گهر بعد از اتمام دربی ســیرجان بــا کنایه به رفتار لک، 
درباره وقت کشی های سریالی او گفته بود: «غیر از گلرشان، بقیه 
بازیکنــان  این حرکت را انجام نمی دادند و حتی کاپیتانشــان با 
بینی شکســته به بازی ادامه داد. ولی حامد لک از دقیقه ۲۰ تا 
(۴+۹۰) روی زمین بود. داور به او دیر کارت داد  ولی اینها جزئی 
از فوتبال اســت و او هم برای هدفی که داشــتند، وقت کشــی 

می کرد که تیمش متضرر نشود».

دوشنبه
۱۰بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۵

اخـبـار  بـرگـزیـده

استعفای  علی حسینی از  سرمربیگری  تیم  ملی 
وزنه برداری

ســعید علی حســینی از ســرمربیگری تیم ملی وزنه برداری بزرگســاالن ایران 
کناره گیری کرد. به گزارش ایســنا، سعید علی حســینی در آخرین روزهای ریاست 
علی مرادی بر فدراســیون وزنه بــرداری، با قراردادی سه ســاله هدایت تیم ملی 
بزرگســاالن را بــر عهده گرفت اما بعد از گذشــت هشــت مــاه و روی کار آمدن 
سرپرســت جدید، علی حســینی اکنون تصمیم به اســتعفا از تیم ملــی گرفته و 
درخواست خود را به سجاد انوشــیروانی ارسال کرده است. فدراسیون قرار است 
این اســتعفا را در روزهای آینده در جلســه کمیته فنی بررســی کند. علی حسینی 
در بازی های کشــورهای اسالمی، قهرمانی آسیای بحرین و قهرمانی جهان کلمبیا 
هدایت تیم ملی را بر عهده داشت. او اکنون به عنوان کاندیدای کارشناس خبره در 
تیم ایوب بهتاج، نامزد ریاست فدراسیون وزنه برداری حضور دارد. تیم وزنه برداری 
بزرگســاالن اردیبهشت ۱۴۰۲ مسابقات قهرمانی آسیا - کره جنوبی را پیش رو دارد 
که دومین مرحله گزینشــی المپیک پاریس است. به نظر می رسد اردوی تیم ملی 
وزنه برداری از اســفند آغاز شود و فدراسیون باید به دنبال انتخاب سرمربی جدید 

باشد.

توضیحات تاج درباره آخرین روند  انتخاب 
سرمربی تیم ملی

رئیس فدراســیون فوتبال با اشاره به نشســت خود و اعضای هیئت رئیسه این 
فدراسیون با اعضای فراکســیون ورزش مجلس، گفت: مراحل ورود و پیاده سازی 
 VAR طی شــده و از فصــل آینده شــاهد حضور (VAR) کمــک داور ویدیوئــی
در مســابقات لیگ برتر خواهیم بــود. به گزارش خانه ملــت، مهدی تاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال پس از نشست دیروز (یکشنبه) فراکسیون ورزش با هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال و مدیران باشــگاه های لیگ برتری در جمع خبرنگاران، درباره 
آخرین وضعیت کمک داور ویدیوئی (VAR)، گفت: شرکتی که هم اینک با آن وارد 
مذاکره شده ایم با صداوسیما، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، فوالد مبارکه و فوالد 
خوزســتان قــرارداد دارد و دوربین های آنها را تأمین کرده که مهم این اســت این 
شــرکت تأیید شــده و ما باید کمک داور ویدیوئی (VAR) را به هر طریقی که شده 
راه اندازی کنیم و نباید شرایط به نحوی پیش برود که تاجیکستان و ترکمنستان در 
AFC کمک داور ویدیوئی (VAR) داشته باشند و ما هنوز به دنبال آن باشیم که با 

چه شرکتی قرارداد ببندیم.
رئیس فدراســیون فوتبال تأکید کرد: ســال آینده باید در لیــگ برتر کمک داور 
ویدیوئی (VAR) داشــته باشــیم تا اشــتباهات داوری نیز به حداقل برســد. این 

موضوع حق تماشاگران فوتبال است.
او در پاســخ به این ســؤال که حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها چه زمانی 

حداکثری خواهد شد؟ گفت: این موضوع آهسته آهسته انجام خواهد شد.
تاج درباره اتفاقات ناگوار رخ داده در فوتبال پایه مشــهد، گفت: این موضوع را 
باید از طریق دادســتان مشهد پیگیر شــوند، چراکه آنها به صورت تخصصی روی 
این موضوع کار می کنند. آنچه در رسانه ها مطرح شده، همه واقعیت نبوده است.
رئیس فدراســیون فوتبال درباره انتخاب ســرمربی تیم ملی فوتبال نیز گفت: 
در ایــن زمینه نیز ضرورت هایی وجود دارد کــه ما آنها را دنبال خواهیم کرد و این 

مسئله یکی از اولویت های اصلی فدراسیون فوتبال است.
او درباره مطرح شــدن برخی گزینه ها و طی شدن روند گذشته و نگرانی ها بابت 
تکرار ماجرای ویلموتس، گفت: اخیرا دیدم در فضای مجازی گزینه ای مطرح شده 
و بســیاری در مورد آن اظهارنظر کردند، در حالی که از طریق فدراســیون فوتبال 

هیچ مذاکره ای با او انجام نشده بود.
تاج در مورد وضعیــت تیم ملی المپیک فوتبال کشــورمان نیز گفت: تصمیم 
مشترکی مبنی بر انتخاب آقای کاشانی برای سمت مدیر تیم ملی امید گرفته شده 
که این تصمیم مشــترک از جانب فدراســیون فوتبال و کمیتــه ملی المپیک بوده 
اســت. ســرمربی این تیم نیز به زودی انتخاب خواهد شد چراکه یک سال و هفت 
ماه دیگر باید در المپیک حاضر شــویم ولی اولویت اصلی فدراســیون فوتبال تیم 

ملی بزرگساالن است.

دهمین قهرمانی جوکوویچ  در  اپن  استرالیا
نــواک جوکوویچ صــرب برای دهمیــن مرتبه عنــوان قهرمانــی رقابت های 

گرنداسلم استرالیا را از آن خود کرد.
به گزارش ایســنا، در دیدار فینال رقابت های گرنداســلم ملبورن استرالیا، نواک 
جوکوویچ نفر پنجم رنکینگ برترین تنیسورهای جهان برابر استفانوس سیتسیپاس 
نفــر چهــارم رنکینگ از یونان به میدان رفت و مقتدرانــه و با نتیجه ۳ بر صفر به 
پیروزی رســید و دهمین عنوان قهرمانی خود در رقابت های تنیس اُِپن استرالیا را 
از آن خود کرد. جوکوویچ در این دیدار در ســه ســت متوالی و با نتایج ۳-۶، ۶-۷ 
و ۷-۶ مقابل سیتســیپاس به برتری رســید و جام قهرمانی این رقابت ها را باالی 
ســر برد. نوله در هفت مسابقه خود در این مســابقات فقط یک ِست را به رقبای 
خود واگذار کرد و شــش دیدار را با نتیجه ۳ بر صفر به پایان رســانده بود تا یکی 
از قاطع ترین قهرمانی های این مســابقات را به نام خود سند بزند. صربیناتور برای 
سی وســومین مرتبه موفق به صعود به فینال رقابت های گرنداســلم شده بود و 
در کنار ســرنا ویلیامز چهره مطرح تنیس زنان جهان قرار گرفت. او برای رســیدن 
به کریس اورت اســطوره آمریکایی تنیس زنان که رکورد ۳۴ فینال گرنداســلم را 
دارد، تنها یک فینال دیگر فاصله دارد. جوکوویچ با قهرمانی در این مســابقات، به 
صدر رنکینگ برترین تنیســورهای جهان رسید. همچنین جوکوویچ با این قهرمانی 
بیســت و دومین قهرمانی در گرنداسلم ها را به دست آورد و از این حیث به رافائل 
نادال، رکورددار قهرمانی در گرنداســلم ها رســید و حاال می تواند با یک قهرمانی 

دیگر به تنهایی پرافتخارترین تنیسور تاریخ شود.

واکنش وریا غفوری به شایعه جنجالی
سکوت وریا غفوری بعد از جدایی از فوالد شکست. به گزارش ورزش سه، بعد 
از کش و قوس های زیادی که وجود داشــت نهایتا وریا غفوری و باشگاه استقالل 
تهران در تابســتان به پایان راه رســیدند و این بازیکن بعد از چند فصل حضور در 
جمــع آبی هــا با این تیم وداع کرد. بعد از شــایعات فراوانی کــه در رابطه با وریا 
مطــرح بود، نهایتا با نظر مثبت جواد نکونام این باشــگاه فــوالد بود که با مدافع 
ســابق اســتقالل قرارداد امضا کرد تا این بازیکن در این فصل برای قرمز های شهر 

خوزستان توپ بزند. 
بــا این حال وریــا در نیم فصــل اول نتوانســت آن طورکه انتظــار می رفت در 
ترکیــب فوالد خوزســتان به میــدان برود و نهایتــا او چندی قبل رســما قرارداد 
خود را با این تیم فســخ کرد تا داســتان او و تیم خوزســتانی زودتــر از حد تصور 
به پایان برســد. بعد از پایان کار غفوری در فوالد، شــایعاتی در رابطه با او مطرح 
شــد که یکی از آنها احتمال اجازه نــدادن به این بازیکن بــرای ادامه فعالیت در 
فوتبــال ایــران بود که حاال او به این موضوع واکنش نشــان داده اســت. غفوری 
در اســتوری اینســتاگرام خود نوشــت: «به نام حق، ســالم بر همــه عزیزانی که 
پیگیــر وضعیت بنده بودند. بعــد از جدایی از تیم فوالد خوزســتان (که در زمان 
مناســب توضیحاتی خواهم داد) شــایعاتی مبنی بــر ممنوعیت حضورم در لیگ 
فوتبــال به وجــود آمده که به هیچ عنــوان صحت ندارد. ان شــاءاهللا در روز های 
پیــش رو تصمیم خواهم گرفــت و در یکی از تیم های داخلــی فعالیت خودم را

 آغاز خواهم کرد».
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