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امروز در ورزش

  مرحله نهایی مسابقات آزاد تیراندازی تفنگ و 
تپانچه امروز و فردا با حضور راه یافتگان به مرحله 
پایانی در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی 

برگزار می شود.
  تیم ملی فوتبال نوجوانان در سومین دیدارش در 
مرحله گروهی جام جهانی 2017، جمعه از ساعت 

15 به مصاف کاستاریکا می رود.
  هفته ششــم لیگ برتر واترپلو امــروز و فردا با 
برگزاری 2 دیدار میان اصفهان-سایپا و نوفالح- 

نفت وگاز گچساران پیگیری می شود.

تیتربازی

  ســازمان لیگ امــروز را هم به تیــم فوتبال 
آینده سازان فرصت داد تا تکلیفش را برای حضور در 

لیگ فوتبال بانوان مشخص کند.
  کارت مربیگری وینفرد شفر برای نشستن روی 

نیمکت استقالل صادر شد.
  دیاز، سرمربی آرژانتینی الهالل با آرای هواداران 
به عنوان بهترین سرمربی لیگ برتر فوتبال عربستان 

انتخاب شد.
  تعدادی از مربیان و بازیکنان فوتبال در اقدامی 
خداپســندانه به مالقات بیماران سرطان خون در 

بیمارستان امام خمینی)ره( رفتند.
  ســفارت آمریکا مجوز دریافــت روادید ایوب 
موســوی، ملی پوش وزنه بــرداری و مدیر تیم ملی 

بزرگساالن را صادر کرد.
  رئیس فدراســیون جهانی بدنسازی و پرورش 
اندام دیروز وارد تهران شــد و به دیــدار وزیر ورزش 

رفت.
  امیر کالهدوز، رکابزن پیشگامان قهرمان مرحله 

چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد.
  تیم های بانک ســرمایه، خاتم اردکان، شمس 
و شهرداری تبریز در هفته دوم لیگ برتر والیبال به 

برتری رسیدند.

ممنوعیت هرگونه شعار در میادین فوتبال| 
اجالس بین المللی فوتبال جهان روز گذشته برگزار 
شد که حاصل آن ارسال بیانیه ای در مورد ممنوعیت 
هرگونه شعار سیاسی، مذهبی و... در میادین فوتبال 
شد، به شکلی که حتی پیغام فرستادن در مورد افراد 
فوت شده هم ممنوع است! براساس این بیانیه همه 
بازیکنان و تیم های فوتبال از اشاره به هرگونه پیغام، 
شعار، تصویر یا تبلیغ سیاسی، مذهبی یا تبلیغات 
مازاد بر تبلیغ پیراهن شان منع شده اند. درواقع به جز 
اسم، شــماره، لوگوی تیم، لوگوی اسپانسر، تبلیغ 
اسپانســر، تاریخ بازی و نوع تورنمنت، اضافه شدن 
هرگونه شعار سیاسی یا مذهبی روی پیراهن تیم ها 

ممنوع است.
درخواســت یزدانی خــرم از وزیر برای 
بازگشت میرســلیم|  محمدرضا یزدانی خرم، 
رئیس کارگــروه ورزش حزب موتلفه اســالمی از 
ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد 
تا زمینه بازگشت میرســلیم به فدراسیون نجات 
غریق را با امکان ثبت نام مجدد فراهم کند. در نامه 
یزدانی خــرم به وزیر ورزش آمده اســت: »احتراما 
همان طور که استحضار دارید، جناب آقای مهندس 
میرسلیم از چهره های شاخص، انقالبی و از اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال ها ریاست 
فدراســیون نجات غریق را برعهده داشته به دلیل 
شرایط ســنی از ایشــان ثبت نام به عمل نیاوردند. 
با توجه به اســتعالمی که در روز گذشته از کمیته 
المپیک جهانی و فدراسیون های جهانی گرفته شد، 
متفق القول اظهار داشتند که شرایط ثبت نام برای 

نامزدی ریاست فدراسیون ها تا 80 سالگی است.«
صدور روادید وزنه بــردار ملی پوش ایران 
توسط آمریکا|  ســفارت آمریــکا در امارات که با 
صدور روادید برای سیدایوب موسوی مخالفت کرده 
بود، با واکنش فدراســیون وزنه برداری کشورمان 
مواجه شد. همین نیز موجب شد تا با اعطای وقت 
مجدد، صبح روز گذشته به وقت دوبی، جواز صدور 
روادید وی را صادر کند. در همین راستا، محمدرضا 
کاظمی نژاد نیز کــه در فهرســت کاروان اعزامی 
به عنوان مدیر فنی تیم بزرگساالن اضافه شده بود، 

روادید این کشور را دریافت کرد.
افزایش ســهمیه عراق در لیگ قهرمانان 
آسیا|  کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعالم کرد که 
عراق در لیگ قهرمانان آسیا 2018 یک و نیم سهمیه 
خواهد داشت و بدین ترتیب تیم نیرو هوایی به صورت 
مستقیم و تیم النفط در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
حضور خواهند داشــت. عراق پیش از این به دلیل 
ســطح پایین لیگ خود و ورزشــگاه هایش مجوز 

حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نمی توانست بگیرد.

خارج از گود  

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال: 
فدراســیون هیچ چیزی را به 

تیم ها تحمیــل نمی کند/ 
تیم  می خواهند  باشگاه ها 
خودش  همــراه  میهمان 
تماشاگر نیاورد چون ظرفیت 

ورزشــگاه ها کم است/ امسال 
مقابل هر خطا و حاشــیه ای با قدرت می ایستیم و 
خاطیان را جریمه می کنیم/ مربیــان تعهد دادند 
جلوی حاشیه سازی را می گیرند اما به قولشان عمل 

نکردند

مجید جاللی، سرمربی تیم پیکان: مجبوریم 
از وقفه های لیــگ به بهترین 

شکل استفاده کنیم/ پیکان 
از نظر بودجه جزو تیم های 
متوسط رو به پایین است/ 
براساس ظرفیتی که داریم 

بــه موفقیت فکــر می کنیم/ 
مربیان ایرانی به دلیل ضعف مدیریت فضای کار و 

فرصت اثبات شایستگی خودشان را ندارند

عبداهلل ویسی، سرمربی استقالل خوزستان: 
تیم قهرمان و منظم را تحویل 

دادم و تیم درهم و شــلخته 
را تحویل گرفتم/می دانیم 
چقــدر  پرسپولیســی ها 
تحت فشار هستند اما آنها 

را دست کم نمی گیریم/مدیران 
باشگاه از من قهرمانی آسیا را نخواسته اند!/ آنهایی که 
منافعشان با حضور من به خطر افتاده بود، شکست 

خوردند

امیر عابدزاده، دروازه بــان تیم ماریتیموی 
پرتغال: با بازی های خوبم نگاه 

مربیان را نســبت به خودم 
تغییــر دادم/در لیگ کاپ 
ماریتیمو  اول  دروازه بــان 
هســتم و شــرایط خوبی 

دارم/ هواداران ماریتیمو از من 
به عنوان یک سورپرایز قشنگ یاد می کنند/ هدفم 

از آمدن به پرتغال رسیدن به دروازه تیم ملی است

تریبون

مهدی تاج، پنالتی زن اول تیم ملی!
مهدی تاج که برای همراهی 
در  نوجوانــان  تیم ملــی 
جام جهانــی 2017 به هند 
سفر کرده است، روز گذشته 
در محل تمرینات ملی پوشان 
ایران پــا به توپ شــد. رئیس 
فدراسیون فوتبال که قبل از بازی با آلمان به محل 
این مسابقات سفر کرده بود، سه شنبه شاهد برتری 4 
بر صفر شاگردان عباس چمنیان مقابل ژرمن ها بود. 
روز گذشته ویدیویی روی کانال فدراسیون فوتبال 
منتشر شد که مهدی تاج را درحال زدن پنالتی به 
یکی از اعضای کادرفنــی تیم ملی در محل تمرین 
نوجوانان ملی پوش نشان می داد. رئیس فدراسیون 
فوتبال که با لباس شــخصی فقط کفش هایش را 
درآورده بود، چندبار پشــت توپ ایستاد و به مربی 
دروازه بان های تیم ملی پنالتی زد. 2پنالتی تاج که 
البته با عکس العملی از سوی حسین مرادی مواجه 
نشد، به گل نشست. جالب این که رئیس فدراسیون 
فوتبال از این اتفاق خیلی خشنود به نظر می  رسید 
و سایرین هم به تشویق او پرداختند. تاج در جریان 
این تمرین خطاب به بازیکنــان گفت: »تیم ملی 
مقابل آلمان بی نظیر بود و با این نتیجه به رکوردها 
و افتخارات فوتبال کشور اضافه شد. بر این باورم در 
این مقطع تاریخی، اگر از غرور دوری شود، این تیم 
می تواند به نتایج مهمی برســد که سال ها موجب 

افتخار باشد .«

چهره روز

شهروند|  لیگ برتر فوتبال بعد از تعطیلی دو هفته ای برای برگزاری 
اردوی تدارکاتی تیم ملی از امروز ادامه پیدا می کند. هفته نهم لیگ برتر در 
حالی برگزار می شود که سرخابی های پایتخت با تیم های جنوبی دیدار 
می کنند. استقالل در تهران میزبان فوالد است و پرسپولیس هم در اهواز 

به دیدار استقالل خوزستان می رود.
پرسپولیس و پایان حاشیه ها

پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر باید به مصاف نفت آبادان می رفت 
که به دلیل برگزاری مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان این دیدار به تعویق 
افتاد. پرسپولیســی ها با یک بازی کمتر در رده ســوم لیگ قرار دارند و 
می توانند با کسب پیروزی باارزش مقابل استقالل خوزستان اجازه ندهند 
فاصله شان با صدر بیشتر شود. محرومیت مهدی طارمی، شکست 4 بر 
صفر مقابل الهالل و اخبار شب نشینی بازیکنان در امارات اتفاقاتی بودند 
که در 2 هفته اخیر دردسرهای زیادی را برای پرسپولیس ایجاد کردند. 
شرایط این تیم در روزهای اخیر به قدری ناامیدکننده بوده که هواداران 
این تیم نگران بازی های لیگ هستند و از بازگشت به روزهای بد هراس 

دارند. پرسپولیس امروز می تواند با پیروزی در بازی خارج از خانه روحیه 
بگیرد و از فشار روی بازیکنان کم کند. غایبان پرسپولیس در بازی امروز 
جالل حســینی و وحید امیری هســتند که به دلیل خستگی به اهواز 

نمی روند و از میان ملی پوشان فقط بیرانوند در دیدار امروز حاضر است.
استقالل و تعبیر یک رویا

استقالل برای دومین بار در طول فصل جاری بازی بدون منصوریان را 
تجربه می کند. آبی های پایتخت در بازی قبل با مربیگری میک درموت، 
سپیدرود را در رشت شکست دادند و در بازی فردا مقابل فوالد وینفرد شفر 
روی نیمکت می نشینند. مربی آلمانی که با سرو صدای زیاد به استقالل 
آمده نه تنها هیچ تصمیم فنی برای این تیم اتخاذ نکرده بلکه در انتخاب 
دستیارانش هم مستقل نبوده است. این اتفاقات باعث شده اینطور به نظر 
برسد که شفر مرد اول کادر فنی نیست و حضور او روی نیمکت فرمالیته 
است. با این حال برخی هم معتقدند او می تواند نظم و انضباط را که حلقه 
گمشــده آبی ها بوده به این تیم برگرداند. باید منتظر ماند و دید رویای 
استقاللی ها با شفر تعبیر می شود یا خیر. استقالل در این دیدار یعقوب 

کریمی و جابر انصاری را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.
برنامه کامل هفته نهم

پنجشنبه 20 مهر: پیکان- گسترش )ســاعت16:00(/ استقالل 
خوزستان- پرسپولیس )ساعت17:00(

جمعه 21 مهر: ســپاهان- سیاه جامگان )ســاعت16:00(/ سایپا-
ســپیدرود )ســاعت16:00(/ تراکتورســازی-پارس جنوبی جــم 
)ساعت16:00(/ پدیده-ذوب آهن )ســاعت16:30(/ استقالل- فوالد 

)ساعت17:00(/ صنعت نفت- نفت تهران )ساعت17:15(

لیگ برتر فوتبال بعد از دو هفته تعطیلی امروز از سر گرفته می شود

رونمایی از استقالِل شفر

شــهروند|  بدون هیچ تردیدی جام جهانی فوتبال 
روســیه که از تاریخ 24 خرداد تــا 24 تیرماه 1397 در 
این کشور برگزار خواهد شــد، بزرگترین، جذاب ترین 
و پربیننده ترین اتفاق ورزشــی خواهد بــود که توجه 
گردشــگر ها، مردم کشــورهای حاضر در جام جهانی،  
فعاالن دنیای تجــارت، فرهنــگ، ورزش و... را از نقاط 
مختلف جهان به خود جلب می کند. روسیه از زمانی که 
رسما به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب شد،  11 شهر 
را برای میزبانی مســابقات مختلف جام جهانی انتخاب 
کرد و پروژه ساخت وساز ورزشگاه و آماده سازی شهرها 
برای میزبانی را در دستور کار خود قرار داد که تا به امروز 
بیش از 80 درصد پروژه سخت افزاری و ساخت وسازها 
در شهرها و اســتادیوم ها به پایان رسیده و نهایتا تا سه 
ماه آینده این کشــور به صورت صددرصد برای میزبانی 
جام جهانــی اعالم آمادگی خواهد کــرد. روس ها البته 
چندی قبل با میزبانی مسابقات جام کنفدراسیون ها که 
یک محک جدی برای آنها بود،  آمادگی خود را به همه 
نشــان دادند و البته با برطرف کــردن نواقص مختلف، 
تسریع مراحل ساخت وســاز، تجهیز شهرهای میزبان 
و ورزشگاه ها،  خیال فدراســیون جهانی فوتبال را بابت 
میزبانی خود راحت کردند. در چنین شــرایطی به نظر 
می رســد که امکانات یکی از شهرهای روسیه باب میل 
کی روش، سرمربی تیم ملی ایران نبوده است و به همین 

دلیل باعث شده تالش ها برای انتخاب محل 
کمپ تیم ملی ایران ادامه داشته باشد.

مسافران ایرانی هم باید مورد توجه 
باشند

کارلوس کی روش درســت از همان زمانی 
که صعود تیم ملی ایران به جام جهانی قطعی 
شد،  خودش و همکارانش بارها وبارها با سفر به 
روسیه شرایط را برای برپاکردن کمپ تیم ملی 
مورد بررسی قرار داده  اند. ابتدا قرار بود مسکو 
محل برگــزاری کمپ تیم ملی باشــد اما به 
دالیلی این اتفاق عملی نشد. چند وقت قبل 
هم اعضای کادرفنی ایران سه بار از امکانات و 
شرایط شهر کازان برای انتخاب کمپ بازدید 
کردند که درنهایت اعالم شد این شهر مورد 

توجه کی روش قرار گرفته است. نکته قابل توجه درباره 
کمپ محل برگزاری اردوهای تیم ملــی اما نزدیکی و 
همسایگی کشــور میزبان جام جهانی با ایران است که 
به همین دلیل پیش بینی می شود با توجه به برداشتن 
قانون ویزا بین دو کشور،  تماشاگران بسیار زیادی برای 
حمایت از تیم ملی در زمان جام جهانی به روسیه بروند. به 
همین ترتیب ایران در این شهر باید کمپی را انتخاب کند 
که برای رفت وآمد بین شهرها مشکلی برای تماشاگران 

هم به وجود نیاید.
بزرگی روسیه و سفرهای طوالنی 

روسیه بزرگترین کشور جهان است و به همین دلیل 
فاصله شهر های میزبان مسابقات از هم زیاد است. همین 
مســأله روی انتخاب محل کمپ تمرینی شــاگردان 
کی روش هم تاثیرگذار است. به هر صورت تیم ملی باید 
شهری را برای برگزاری کمپ ها انتخاب کند که با محل 
برگزاری مسابقات در جام جهانی فاصله زیادی نداشته 
باشد. نکته قابل تامل دیگر اینجاست که هنوز به دلیل 
عدم برگزاری قرعه کشی جام جهانی مشخص نیست سه 
بازی تیم کی روش در کدام ورزشگاه های روسیه برگزار 
خواهد شد و همین مســأله کار را برای انتخاب کمپ 
تمرینی تا حدودی با مشکل مواجه کرده است. به طور 
مثال االن ممکن است کی روش کمپی را انتخاب کند که 
با محل برگزاری بازی های تیم ملی فاصله زیادی داشته 

باشد. به این ترتیب سفرهای طوالنی روی کار تیم او تأثیر 
منفی خواهد گذاشت.

کازان یکی از بهترین شهرها
بازی تیم ملی ایران با روســیه در شــرایطی در شهر 
کازان برگزار شد و با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید که 
شواهد و قراین نشان می دهد روس ها به تمام معنا در این 
شهر آماده میزبانی از جام جهانی هستند. انتشار تصاویر 
مختلف از روز میزبانی این بازی هم نشــان می دهد که 
روسیه به این مسابقه و بازی قبلی اش مقابل کره جنوبی 
به چشم یک بازی رسمی از مسابقات جام جهانی نگاه کرد 
و همه چیز در بهترین شرایط ممکن قرار داشت. از نحوه 
بلیت فروشی تا ساماندهی دو تیم در شهر، ورود و خروج 
هواداران در ورزشــگاه، مراســم قبل و بعد از مسابقات، 
کنفرانس های خبــری، همه و همه با اســتانداردهای 
رســمی مورد نظر فیفا برای جام جهانی برگزار شد. با 
این حال در شرایطی که همه منتظر بودند فدراسیون 
فوتبال به صورت رسمی شــهر کازان را برای برگزاری 
کمپ آماده سازی انتخاب کند،  این اتفاق با اعالم رسمی 

کی روش رخ نداد.
توضیح کی روش

کارلوس کی روش اخیرا با تیم ملی به ایران برنگشت و 
با ماندن در روسیه درحال بررسی شرایط سایر کمپ ها 
و مذاکره برای عقد قرارداد نهایی اســت. او درباره علت 
منتفی شــدن حضور ایران در کازان هم 
گفت: »می خواســتیم کازان را به عنوان 
محلی جهت آماده ســازی جام جهانی 
2018 روسیه مورد آزمایش قرار دهیم. 
کازان انتخاب اول ما بود و خوشــبختانه 
امکانات مناسبی داشت. متاسفانه به دلیل 
مسائلی که در اختیار ما نیست، نمی توانیم 
در زمــان جام جهانی در کازان باشــیم. 
باید محل دیگری را برای کمپ ایران در 
جام جهانی انتخاب کنیم.« البته کی روش 
درباره جزییات این تصمیم شفاف سازی 
الزم را انجام نــداده اما حاال همه منتظر 
نتیجه بررســی های او در روســیه برای 

انتخاب کمپ هستند.

شهروند|  به نظر می رسد مشکالت باشگاه نفت 
تهران تمامی ندارد؛ با محقق نشدن تعهدات مالک 
این باشگاه، حاال اداره کل ورزش و جوانان استان 
تهران ورود کرده و قصد دارد این باشگاه را تعلیق 
کند. به همین دلیل اعالم شده نفت حق حضور در 
آسیا را ندارد و ذوب آهن جایگزین این تیم خواهد 

شد.
لغو حضور نفت در آسیا

روزهای گذشته جلسات مهمی برای واگذاری 
مالکیت باشــگاه نفــت به شــرکت طالییه و 
حمیدرضا جهانیان برگزار شد و درحالی که قرار 
بود این کار نهایی شــود اما با دستور دادسرای 
فرهنگ و رســانه این موضوع تــا اطالع ثانوی 
منتفی شده اســت. رضا گل محمدی، مدیرکل 

ورزش و جوانان اســتان تهران در این باره گفت: 
»ما درباره مســأله واگذاری باشگاه نفت جلسه 
داشتیم که نامه ای از ســوی بازرسی شعبه دو 
دادسرای فرهنگ و رسانه به ما ابالغ که براساس 
آن از ما خواسته شد تا اطالع ثانوی از هرگونه نقل 
و انتقال این باشگاه به شرکت طالییه خودداری 
کنیم.« گل محمدی همچنیــن درباره این که 
سرنوشت تیم نفت که یکی از نمایندگان ایران 
در لیگ قهرمانان آســیا هم هست چه خواهد 
شــد، گفت: »بله، ما به همین دلیل باید هرچه 

سریع تر تکلیف این باشــگاه را مشخص کنیم 
چون محدودیت زمانی داریم و اگر دیر شود آن 
وقت سهمیه نفت در لیگ قهرمانان آسیا از بین 
خواهد رفت. اگر به هر دلیلــی این اتفاق نیفتد 
احتماال سهمیه باشگاه نفت اتوماتیک وار توسط 
AFC به تیم دیگری داده می شود. به این ترتیب 
که کنفدراســیون فوتبال آسیا از میان تیم های 
رده های چهارم تا هشتم هر تیمی را که شرایط 
و مجوز حرفه ای بودن را داراست سهمیه را به آن 

واگذار خواهد کرد.«

ذوب آهن جانشین نفت
براساس گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تهران، اگر تکلیف مالکیــت و اخذ مجوز حرفه ای 
باشگاه نفت به زودی مشــخص نشود، ای اف سی 
یکی از تیم های چهارم تا هشــتم را که شرایط و 
مجوز حرفه ای را دارند، جایگزین این تیم خواهد 
کرد. با توجه به این که تیم چهارم لیگ برتر فصل 
قبل ذوب آهن بوده است و این باشگاه نیز شرایط 
حرفه ای بودن را دارد، به نظر می رســد درصورتی 
که نفت از لیگ قهرمانان حذف شــود، ذوب آهن 
جانشــین این تیم خواهد شــد. حتی از اصفهان 
خبر می رســد که طی روزهای گذشته به باشگاه 
ذوب آهن برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیای فصل آینده اعالم آماده باش داده شده است.

مالکیت جدید باشگاه باز هم نهایی نشد

ذوب آهن جایگزین نفت در لیگ قهرمانان آسیا

همه اقداماتی که روس ها قبل از بازی با ایران انجام دادند

مانور کازان، برخالف میل کی روش!
  اگرچه مسئوالن شهر کازان امکانات خوبی برای تیم ملی ایران فراهم کردند، اما سرمربی تیم ملی اعالم کرد برای جام جهانی در شهر دیگری اردو می زند!

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 میگن گزارشگر آرژانتینی بعد گل سوم 
مســی گفته: چقد خوبیم ما ! تموم تنشم  

داشت می لرزید می گفت چیه این فوتبال.
 شــما راحت تو توییتر جام جهانی رو 
می نویســین ج.ج! ولی خارجیا اگه بخوان 

!wc مخفف شو بنویسن میشه
  خاك بر ســرت فیفا که سهمیه آسیا و 

آمریکاي جنوبي یکیه!
  تیم فوتبال نوجوانان آلمانی که به ایران 
می بازه اگه دنبال جلب توجه نیست پس 

چیه؟
 من نخستین باری که عاشق شدم ۸ سالم 
بود، جام جهانی ۹۸ بود و من عاشق دنیس 

برگکمپ شدم.
 کاتــاالن به صورت یک طرفــه اعالم 
استقالل کرد! دو طرفه بشه بارسلونا از اللیگا 

جدا میشه!
  بهترین نقل و انتقال قرن می تونه انتقال 
جواد خیابانی از شبکه سه به شبکه مستند 

باشه.
 فقط استاد خیابانی می تونست تو گزارش 
بازی بگه »عجیب بــود از طارمی که این 

موقعیتو گل نکرد.«
 موقع بازی تیم ملی،   من فکر کردم فوتبال 
زنان ایران روسیه اس که قراره پخش بشه 
تا این که استاد خیابانی گفت مردان ایران-

مردان روسیه.
  طرح جالب بلیچر ریپورت پس از صعود 
آرژانتین به جام جهانی با 3 گل لیونل مسی. 

تصویری از نجات دهنده یک ملت.

پیش بینی سقوط ۹ پله ای ایران در رنکینگ فیفا

تیم کی روش در سید سوم جام جهانی
 بعد از مشخص شــدن نــام اکثر تیم های 
جام جهانــی 2018،  بــه  صعود کننــده 
گمانه زنی های زیادی پیرامون ســیدبندی 
تیم ها در قرعه کشی این مسابقات انجام شده 
اما به  نظر می رســد همه چیز دوشنبه هفته 

آینده مشخص خواهد شد.
سقوط ۹ پله ای ایران 

طبق پیش بینی برخی از سایت های معتبر 
ورزشی ازجمله ساکرنت و ESPN  تیم ملی 
ایران در رده بنــدی فیفا که 24مهرماه انجام 
می شود، ســقوطی 9 پله ای خواهد داشت. 
طبق این پیش بینی تیم ملی ایران به دلیل 
نداشتن بازی رسمی و انجام دو بازی دوستانه 
)درحالی کــه اکثر تیم های جهــان درگیر 
مسابقات رسمی بوده اند( در رده بندی 9 پله 
ســقوط می کند و در رده سی و چهارم جهان 

قرار می گیرد. 
۸ سرگروه جام جهانی

قرعه کشــی جام  جهانــی 2018 روز 10 
آذرماه در مسکو برگزار می شود و طبق اعالم 
فیفا رنکینگ 16 اکتبــر )24مهرماه( مالک 
ســیدبندی تیم ها خواهد بود. براین اساس و 
طبق پیش بینی سایت های معتبر از رنکینگ 
تیم ها در ماه اکتبر، تیم هــای آلمان، برزیل، 
پرتغال، آرژانتین، بلژیک، لهســتان و فرانسه 
به عنوان 7 تیم برتر رنکینگ در کنار روسیه 
میزبان در سید یک قرار می گیرند و سرگروه 
خواهند بود. عجیب تر این که تیم های مطرحی 
چون اســپانیا، ایتالیا، انگلیس، ســوییس، 
کلمبیا، مکزیک، پرو و اروگوئه در سید 2 قرار 
می گیرند و احتمال هم گروهی 2 تیم مطرح 
که در سیدهای یک و دو قرار دارند، زیاد است. 

مردان کی روش در سید سوم؟
شــاید تا زمانی که تکلیف تمام تیم های 
صعود کننده به جام جهانی مشخص نشود، 
نتوان دربــاره جایگاه ایران در ســیدبندی 
قرعه کشی جام جهانی نظر قطعی داد. با این 
حال، حتی بعد از سقوط 9 پله ای تیم کی روش 
در رنکینگ فیفا به نظر می رسد باز هم ایران در 
سید سوم قرار بگیرد. طبق پیش بینی خیلی 
از رســانه های معتبر جهان ازجمله روزنامه 
مارکای اسپانیا، ایران در هر شرایط در سید 
ســوم قرار می گیرد. این درحالی اســت که 
سایر تیم های آسیایی در ســید چهارم قرار 
دارند و قطعی بودن هم گروه نشدن آسیایی ها 
کار را برای قرعه کشــی پیچیده تر می کند. 
طبق قوانین اعالم شده تیم های یک قاره در 
یک گروه قرار نمی گیرند و تنهــا از قاره اروپا 
2 تیم می توانند در یک گروه حضور داشــته 
باشند. در دوره های گذشته تیم های یک قاره 
بدون توجه به رنکینگ فیفا در یک سید قرار 
می گرفتند تا قرعه کشی ساده تر انجام شود 
اما سیدبندی براســاس رنکینگ کار را برای 
قرعه کشی و قوانینی که در آن لحاظ می شود، 

پیچیده تر خواهد کرد.


