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گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 
کره جنوبی برای  برگزاری سی و دومین 
مسابقه خود با تیم ملی فوتبال ایران پا به 
تهران گذاشته و باید سه شنبه رو در روی 
شاگردان دراگان اسکوچیچ قرار بگیرد.

۲۶ بازیکــن بــرای ۲ دیــدار 
کره جنوبی مقابل سوریه و ایران توسط 
پائولو بنتوی پرتغالی فراخوانده شدند. 
در این گزارش بیشــتر با این بازیکنان 

آشنا خواهیم شد.
در لیســت اعالم شده ۱۶ بازیکن 
از کِی لیگ )لیــگ کره جنوبی( دعوت 
شده اند که این بازیکنان از  ۶ تیم مختلف 
هســتند و ۶ تیم دیگر حاضر در  سطح 
اول فوتبــال کره نماینده ای در تیم ملی 
ندارند. جئونبوک متورز رده دومی با پنج 
بازیکن بیشترین سهم را دارد و تیم های 
اولسان هیوندای و گیمچئون سانگمو با 
چهار نماینده در رده بعدی قرار دارند. 

سئونگنام، پوهانگ استیلرز و اف سی 
سئول نیز یک بازیکن در اردو دارند.

اما ۱۰ بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال 
کره جنوبی لژیونر هستند. ببرهای آسیا 
نسبت به تیم ملی فوتبال ایران ۹ لژیونر 
کمتر در اختیــار دارند و این نفرات در 
۶ کشور مختلف مشــغول به فعالیت 
هستند. کشــورهای ژاپن، انگلیس و  
آلمــان با ۲ ســهمیه  از این حیث گوی 
سبقت را از کشورهای ترکیه، فرانسه و 
قطر ربوده اند. بدون شک سون هیونگ 
مین و هوانگ هی چان مشــهورترین 
لژیونرها به حساب می آیند اما نباید  از 
جئونگ وو یونگ  ۲۲ ساله که در ماینز 
توپ می زند و همچنین هوانگ اوی جو 
که مهاجم بوردو فرانسه است غافل شد. 
لی جائه سونگ باتجربه هم عضوی از 

تیم ماینز در بوندسلیگا است.
اسامی لژیونرها به قرار زیر 

است:
کیم سئونگ گیو)کاشیوا ریسول ژاپن(

کیم یونگ گوون)گامبااوزاکا ژاپن(
کیم مین جائه)فنرباحچه ترکیه(

سون هیونگ مین)تاتنهام انگلیس(
لی جائه سونگ)ماینز آلمان(
جونگ وو یونگ)السد قطر(

هوانــگ هــی چان)وولورهمپتــون 
انگلیس(

هوانگ این بئوم)روبین کازان روسیه(
جئونگ وو یئونگ)فرایبورگ آلمان(

هوانگ اوی جو)بوردو فرانسه(
در لیســت  کره جنوبی ۶ بازیکن 
۳۰ و باالی ۳ ســال ســن دارند که در 
این بین لی یونگ مدافع ۳۴ ســاله تیم 
جئونبوک موتورز نسبت به بقیه مسن تر 
است. ســئونگ مینگ کیو و  جئونگ 
وو یئونگ هم با ۲۲ ســال جوان ترین 
مهره هــای جنگجویــان تائه گوک به 

حساب می آیند.
ســونگ هیونگ مین با ۹۳ بازی 
ملی و ۲۸  گل زده بهترین گلزن تیم کره 

جنوبی با بیشترین بازی ملی در لیست 
کنونی اســت. او موفق شد گل برتری 
تیمش را وارد دروازه سوریه کند و کره 
را به امتیاز هفت برساند. در  طرف مقابل 
یکی از چهــار دروازه بان دعوتی بازی 
ملی ندارد و کاگ ســانگ وو به همراه 
جئونــگ وو یئونگ نیز تنها یک  بازی 

ملی در کارنامه شان حک شده است.
دیدار ایران و کره جنوبی ساعت 
۱۷ روز سه شنبه برگزار خواهد شد.       

لیست بازیکنان دعوت شده کره جنوبی برای دیدار روز سه شنبه با تیم ملی فوتبال ایران نشان می دهد که ۱۰ لژیونر 
از ۶ کشور مختلف در این تیم حضور دارند.

همهچیزدربارهلیستکرهجنوبی؛
۹لژیونرکمتر

گروه ورزشی- تیم فوتبال هوادار 
امسال اولین حضور خود در رقابت های 

لیگ برتر ایران را تجربه خواهد کرد.
تیم فوتبال هوادار فصل گذشته در 
رقابت های لیــگ آزادگان ) لیگ یک( 
رتبــه دوم را به خــود اختصاص داد و 
توانســت برای اولین بار به رقابت های 

لیگ برتر فوتبال صعود کند.
نــام ســابق باشــگاه هــوادار، 
پرسپولیس پاکدشــت و سرخ پوشان 
پاکدشــت بود. این تیم با خرید امتیاز 
تیم استقالل جنوب تهران در فصل ۹۷-
۱۳۹۸ با سرمربیگری فرهاد کاظمی وارد 

لیگ آزادگان شد.
بــا تصمیم هیئت مدیــره نام این 
تیم )پرســپولیس پاکدشــت( پیش از 
آغــاز فصل ۹۸-۱۳۹۷ لیــگ آزادگان 
به سرخ پوشــان پاکدشــت تغییر کرد. 
سپس در اواسط فصل ۹۹-۱۳۹۸ لیگ 
آزادگان نام این تیم به هوادار تغییر یافت. 
این تیــم  فصــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحت 
سرمربیگری و مالکیت غالم رضا عنایتی 
به مقام نائب قهرمانی دست یافت و برای 

اولین بار به لیگ برتر ایران صعود کرد.
درحالی که قرار بود که باشــگاه 
سرخ پوشــان پاکدشــت امتیــاز تیم 
دسته دومی قشقایی شیراز را خریداری 
کند، اما اســماعیل ســرهنگیان مالک 
باشگاه استقالل جنوب تهران از فروش 
امتیاز لیگ دســته  اولی استقالل جنوب 
تهران به سرخ پوشان پاکدشت خبر داد.

سرخ پوشــان پاکدشت )هوادار( 
فصل ۹۸-۱۳۹۷ توانست در رقابت های 

لیگ آزادگان مقام ششم را کسب کند.
در فصــل ۹۹-۱۳۹۸ )هوادار( در 
لیگ آزادگان به مقام ششم بسنده کرد و 
توانست به دور سوم جام حذفی صعود 
کند، اما در این مرحله به تراکتورسازی 

باخت و حذف شد.
فصــل ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ هــوادار 
توانست شگفتی سازی کند و عالوه بر 
صعود به رقابت های لیگ برتر، در جام 

حذفی بین هشت تیم برتر قرار بگیرد.
اولیــن مربی تاریخ این باشــگاه، 
فرهــاد کاظمی بــود. او از تیر ۱۳۹۷ تا 
بهمن ۱۳۹۷، ســرمربی هــوادار بود و 
توانســت این تیم را در لیگ دسته یک، 

ششــم کند. ســپس بهمن ۹۷ محمود 
فکری جایگزین کاظمی شــد. ســرخ 
پوشــان پاکدشــت در زمان فکری هم 
نتوانست قدرتمند ظاهر شود و به مقام 

ششمی بسنده کرد.
سرانجام دی ۱۳۹۸، رضا عنایتی 
بازیکن اســبق استقالل هدایت این تیم 
را بر عهده گرفت. او توانست نتایج فوق 
العاده ای با هوادار کســب کند و این تیم 
را برای نخستین بار به لیگ برتر فوتبال 
برســاند. شاید اگر هوادار کمی در لیگ 
یک خوش شانس بود، به مقام قهرمانی 
می رسید، اما رتبه دومی هم برای این تیم 

نتیجه خوبی بود.
هوادار در فصــل نقل و انتقاالت 
خرید های زیادی انجام داد. تاکنون پیمان 

میری، دانیال کردستانی، نیما انتظاری، 
محمد ستاری، محسن طرحانی، معین 
عباسیان، رضا علیاری، علی درخشان، 
محمدرضا حســینی، آرش داجلیری، 
محمــد قاضی، مرتضی آقا خان و رضا 
گردان جذب بنفش پوشــان شده اند و 
قرارداد با چنــد بازیکن کلیدی فصل 

گذشته نیز تمدید شده است.
جذب چنــد بازیکن با کیفیت و 
تمدید قرارداد با بازیکنان فعلی، نشــان 
می دهد که هوادار قصد دارد در لیگ برتر 
باقی بماند. تمرینات تیم فوتبال هوادار 
نزدیک به دو هفته اســت که آغاز شده 
و بازیکنــان جدیدی نیز جذب این تیم 
شــده اند. در این مدت، ۲ بازی دوستانه 
نیز برنامه ریزی شد که با ۲ پیروزی برای 

شاگردان عنایتی همراه بوده است.
رضا عنایتی ســرمربی هوادار در 
رقابت های لیگ یک، در ۳۴ بازی با این 
تیم توانســت ۱۷ برد کسب کند. تیم او 
در ۹ مسابقه به نتیجه تساوی رضایت داد 
و در ۸ دیدار نیز شکست خورد. هوادار 
تحت هدایت او ۴۲ گل در لیگ یک به 
ثمر رساند و عنوان برترین خط حمله را 
به نام خود ثبت کرد. هوادار توانست ۶۰ 

امتیاز در لیگ یک کسب کند.
هوادار در هفتــه اول رقابت های 
لیگ برتر فوتبال، ســه شــنبه ۲۷ مهر 
در ورزشــگاه آزادی، میهمان استقالل 
خواهد بود. شاگردان عنایتی کار سختی 

مقابل آبی پوشان پایتخت دارند.

گروه ورزشی- اتحادیه جهانی 
کشــتی پس از عملکرد درخشــان 
محمدهــادی ســاروی و علی اکبر 
یوسفی در کسب ۲ مدال طالی اوزان 
۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم جهان، از عملکرد 
تیم ایران در رقابت های جهانی نروژ 

تمجید کرد.
اتحادیه جهانی کشــتی با اشاره 
به اینکه حمید ســوریان آخرین بار 
در مسابقات جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان 
برای کشــتی فرنگی ایــران به مدال 
طالی جهان رســید، کسب دو مدال 
طــالی جهان توســط ســاروی و 
یوســفی را روز خوب برای کشتی 

ایران توصیف کرد.
اتحادیــه جهانــی کشــتی در 
ادامــه نوشــت: علی اکبر یوســفی 
برای نخســتین بار در تاریخ کشتی 
فرنگی ایران موفق به کســب مدال 
ســنگین وزن  در  جهــان   طــالی 

شد.
یوسفی پس از کسب این افتخار 
گفت: باور نمی کنم که من اولین نفر 
هســتم که توانســتم به این افتخار 
برســم. آن را به مردم ایران و مادرم 
که خوشــحال ترین فرد جهان است 

تقدیم می کنم.
پیروزی ۵ بر یک یوسفی مقابل 
حریف روس در فینال قهرمانی جهان 
حــدود یک ماه پیــش در تورنمنت 
صربســتان نیز اتفاق افتاد؛ جایی که 

یوســفی در مرحله نیمه نهایی مقابل 
این کشتی گیر روس با نتیجه ۱۰ بر ۲ 
 به برتری رســید و در نهایت قهرمان 

شد.
یوسفی در ســال ۲۰۱۹ موفق 
به کســب مدال های طالی جهان و 
آســیا در رده جوانان و قهرمانی زیر 
۲۳ سال جهان شد و امسال نیز برای 
نخستین بار به عنوان قهرمانی آسیا در 

رده بزرگساالن رسید.
کمی قبــل از طالی دیشــب 
یوســفی در سنگین وزن، ساروی در 

فینال وزن ۹۷ کیلوگرم با شکســت 
کشــتی گیر مجارستان پس از حمید 
ســوریان که در سال ۲۰۱۴ به طالی 
جهان رســید، موفق شد اولین مدال 
طالی کشتی فرنگی ایران را بدست 

بیاورد.
ســاروی با تقدیم مدال طالی 
خود بــه مردم ایران گفــت: من در 
المپیــک توکیو انتظــار مدال طال را 
داشــتم اما موفق به کسب آن نشدم 
 و در ایــن رقابت هــا به مــدال طال 

رسیدم.

ساروی در رقابت های جوانان 
جهان در ســال ۲۰۱۸ نیز در مرحله 
یک چهارم نهایی موفق به شکســت 
۶ بر یک کشــتی گیر مجارســتانی 
شــده بود و ایــن بار نیــز در فینال 
 بزرگســاالن جهان او را از پیش رو 

برداشت.
از  قدردانــی  بــا  ســاروی 
حمایــت مــردم ایــران گفــت: با 
تــداوم ایــن حمایت هــا می توانم 
 ایــن بــار در المپیک بــه مدال طال 

برسم.

تیم  گروه ورزشی- شــانزده 
حاضــر در بیســت و یکمین دوره 
رقابتهــای لیگ برتــر دوران آماده 
ســازی را با مربیان خــود پیگیری 
می کنند اما برخــی مربیان مطرح و 
سرشناس هم بنا بر دالیلی بیرون خط 

مانده اند.
دوره  یکمیــن  و  بیســت 
رقابت هــای لیگ برتــر فوتبال در 
حالی از ۲۷ مهرماه سال جاری آغاز 
می شــود که ۱۶ باشگاه پس از کش 
و قوس هــای زیــاد باالخره تکلیف 

نیمکت خود را مشخص کردند.
سرمربیان لیگ برتری در حالی 
انتخاب شدند که تغییراتی را در بین 
باشگاه های میانه جدول شاهد بودیم 
اما باشگاه های پرسپولیس، استقالل 
تهران و سپاهان اصفهان که رتبه های 
اول تا ســوم لیگ برتر بیستم را از آن 
خود کرده بودند دســت به سرمربی 

نزدند.
تیم های هــوادار تهران و فجر 
شهیدسپاسی شــیراز نیز با صعود به 
لیگ برتر، تصمیم گرفتند سرمربیان 
خــود را حفظ کنند تا رضا عنایتی و 
علی اصغر کالنتری در جمع مربیان 
برتر فوتبال باشــگاهی ایــران قرار 

بگیرند.
ثبــات در تیم های باالی جدول 

به احتمال زیاد در کسب نتایج موفق 
در لیگ برتر بیســت و یکم برای این 
تیم هــا تاثیر خواهد داشــت. با این 
حال برخــی تیم ها نیز روندی کامال 

متفاوت در پیش گرفتند.
تیم هایــی نظیر نفت مســجد 
ســلیمان، آلومینیــوم اراک، تراکتور 
تبریــز، صنعت نفت آبــادان بعد از 
تغییراتــی که در کادر فنی داشــتند، 
سرمربی خود را انتخاب کردند تا هر 
هفته اسم یک نفر برای سرمربیگری 

در این تیم به چشم بخورد.
این باشــگاه ها در حالی برای 
انتخاب ســرمربیان خود با شــک و 
تردید رفتار کردند کــه گزینه هایی 
همچــون جــواد نکونــام، محمود 
فکــری، ابراهیم صادقی، ســیروس 
پورموســوی و مجید جاللی پشت 

خط ماندند.
نکونام با وجود داشتن پیشنهاد 
رسمی از سه تیم لیگ برتری به توافق 
نهایی با آنها نرسید؛ در حالی با فوالد 
خوزســتان در فصل گذشــته موفق 
به قهرمانی در جام حذفی و کســب 
ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای این 
تیم اهوازی شــد. نکونــام که گزینه 
آلترناتیو فرهاد مجیدی در اســتقالل 
محســوب می شد فعال درباره بیرون 
ماندن خــود از جمــع مربیان لیگ 

برتری ســکوت کرده است تا شاید 
با کوچک ترین اتفاقات لیگ برتری 
تبدیل به بمب خبری مربیان در لیگ 

بیست و یکم شود.
محمــود فکــری نیــز پس از 
حضور چند روزه در قامت سرمربی 
نفــت مسجدســلیمان جــای خود 
را بــه ســیروس پورموســوی داد. 
پورموسوی نیز تنها یک هفته شماره 
یک بــودن روی نیمکت این تیم را 
در مقابل اســم خود به یدک کشید تا 
بدون برگــزاری حتی یک تمرین با 
مسجدســلیمانی ها جایش را به فراز 

کمالوند بدهد.
فــراز کمالوند که از او به عنوان 
مارکوپولــوی مربیان لیگ برتر ایران 
یاد می شــود، پس از ترک باشــگاه 
استقالل و جدایی از جمع دستیاران 

فرهاد مجیدی سرمربی سایپا شد. او 
پــس از چند هفتــه از جمع نارنجی 
پوشان استعفا داد تا سرمربی تراکتور 
تبریــز در روزهــای ابتدایی نقل و 

انتقاالت تابستانی شود.
اتفاقــات رخ داده در تبریــز با 
تراکتوری ها ســبب شــد تــا او بار 
دیگر از ســمت خود استعفا داده و 
مربیگری را این بار در مسجدسلیمان 

ادامه دهد.
باید دید پشــت خط مانده های 
فوتبال باشــگاهی ایــران چه زمانی 
بــرای هدایت تیم های باشــگاهی 
فرصت خودنمایــی پیدا می کنند یا 
اینکه شــخصی تــازه در بین مربیان 
بــرای خودش اســم و رســم پیدا 
می کند و فوتبــال ایران را از چرخه 

فعلی اسم ها خارجی می کند.

گروه ورزشی-ستاره تیم ملی 
فوتبال پرتغال با پشــت سرگذاشتن 
رکورد راموس، رکورددار بازی های 

ملی در بین کشورهای اروپا شد.
تیــم ملــی فوتبــال پرتغال در 
دیداری دوســتانه بــه مصاف قطر 
رفت و توانست با سه گل به پیروزی 

دست پیدا کند.
کریستیانو رونالدو در این بازی 
درترکیب اصلی پرتغالی ها به میدان 
رفت و توانســت گل نخست تیمش 

را به ثمر رساند.

رونالدو با حضور در این بازی 
شمار بازی های ملی خود را به عدد 
۱۸۱ رســاند و با پشت سرگذاشتن 
رکورد سرخیو راموس به رکورددار 
بازی های ملی در بین کشــورهای 

اروپایی تبدیل شد.
پیــش از این رامــوس با ۱۸۰ 
بــازی ملی رکورددار بازی های ملی 
در بین کشــورهای اروپایی بود که 
رونالــدو این رکــورد را هم به خود 
تعداد  داد.رکــورددار  اختصــاص 
بازیهای ملــی در تاریــخ به احمد 

حســن مصری تعلــق دارد که  ۱۸۴ 
بازی ملی انجام داده است و  در سال 
۲۰۱۳ بازنشسته شد. قطعا کریستیانو 
 رونالــدو می تواند این رکورد را هم 

بشکند.
رونالــدو پیش از این 

هــم توانســت رکورد 
گلزنــی در بازی های 
ملــی را کــه ســال 
هــا به علــی دایی 
داشــت   تعلــق 

بشکند.

هوادار؛ از کسب نتایج ضعیف تا صعود به لیگ برتر
 فوتبال ایران

روز خوب کشتی ایران از نگاه اتحادیه جهانی ؛

تکرار طالی سوریان پس از ۷ سال

مربیان »پشت خط« مانده لیگ بیست و یکم فوتبال چه کسانی هستند؟

از مربی قهرمان تا قعرنشین منتظر فرصت طالیی

رونالدو رکورد راموس را شکست
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