
ورزشی

سرویس ورزشی-
جام جهانی 2018 از امروز با دیدار تیم های روسیه و 
عربستان آغاز می شود. هر چند بازی افتتاحیه همیشه 
از حساسیت باالیی برخوردار بوده ولی اوج حساسیت 
برای فوتبال دوستان ایرانی در روز جمعه است، جایی 

که ایران در نخستین بازی به مصاف مراکش می شود. 
بیســت و یکمین دوره جام جهانــی فوتبال از امروز پنج 
شنبه در روسیه آغاز می شــود و میزبان در بازی افتتاحیه به 
مصاف عربســتان می رود. این تنها بازی روز نخست مسابقات 
خواهد بود و تقریبا می توان گفت تب داغ فوتبال از روز جمعه 
و با برگزاری سه بازی فراگیر می شود؛ روزی که تیم ملی ایران 

هم در آن در اولین بازی خود به مصاف مراکش می رود. 
این اولین بار است که روسیه میزبان جام جهانی می شود 
و در ایــن راه تالش کرده تا از تمام تــوان خود برای هر چه 
بهتر برگزار شدن مسابقات استفاده کند. روسیه برای ساخت 
و سازها و تجهیز ورزشــگاه های قدیمی و ساماندهی و ایجاد 
زیرســاخت های الزم بــرای برگزاری مســابقات و میزبانی از 
تماشــاگران و توریست هایی که از دیگر کشــورها به روسیه 
آمده اند، بیش از ۹ میلیارد دالر هزینه کرد که البته همچنان 
 بــا هزینه هــای صورت گرفته بــا جام جهانــی برزبل فاصله 

دارد. 
پیش بینی می شــود ۳ میلیون نفر از درون ورزشگاه و ۳ 
میلیارد نفر از طریق رسانه هایی همچون تلویزیون و اینترنت 
بازی ها را تماشــا کنند. توجه افراد بی شــماری از طرفداران 
رویدادها و مسابقات ورزشی تا فعاالن دنیای تجارت، اقتصاد و 
توریسم از تمام نقاط کره زمین در سال ۲۰۱۸ به جام جهانی 
روسیه معطوف خواهد بود و ســرزمین خرس های قطبی در 
سال ۲۰۱۸ ، بی شک یکی از قطب های گردشگری و توریسم 

جهان خواهد شد.
ضعیف ترین افتتاحیه تاریخ 

روسیه پیش از این تنها دوبار در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ 
بــه جام جهانی راه یافت کــه در هر دو دوره در همان مرحله 
گروهــی از دور رقابت ها کنار رفت. در حــال حاضر هم تیم 

روسیه طبق رنکینگ فیفا ضعف ترین تیم حاضر در مسابقات 
اســت و طبق مســتندات دیدار این تیم مقابل عربستان در 
بازی افتتاحیه، ضعف ترین افتتاحیه ۷ دوره اخیر است چراکه 

مجموع رنکینگ دو تیم ۱۳۵ است.
 این در حالی اســت که در دوره پیشین بازی افتتاحیه را 
برزیل و کرواســی انجام دادند که رنکینگ جمعی دو تیم ۲۱ 
بود. در بدترین حالت هفت دوره گذشــته بازی افتتاحیه جام 
جهانی ۲۰۱۰ قرار داشت که مجموع رنکینگ دو تیم آفریقای 
جنوبی و مکزیک به ۱۰۰ می رسید. بنابراین نباید منتظر یک 

بازی سطح باال در افتتاحیه رقابت های امسال باشیم. 
اوج حساسیت برای فوتبال دوستان ایرانی

اوج حساســیت جام جهانی برای هواداران ایرانی مربوط 
به روز دوم مسابقات)جمعه( است که ایران در نخستین بازی 
خود از ســاعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم مراکش می رود. پیروزی 
در این بازی برای تیم ملی ایران بسیار مهم است، زیرا کسب 

سه امتیاز سبب می شــود که شاگردان کی روش با امیدواری 
بیشتری به مصاف اسپانیا و پرتغال بروند.

البته مراکش حریف دست و پا بسته ای برابر ایران نیست و 
این تیم نیز امیدوار است در اولین بازی خود برابر ایران به سه 
امتیاز برسد. طبق اعالم فیفا جونیت چاکر قضاوت اولین دیدار 
تیم ملی ایران را در جام جهانی ۲۰۱۸ برعهده خواهد داشت.

کی روش: برای بازی با مراکش آماده ایم
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایران در 
آســتانه بازی با مراکش در گفت و گویی بــا خبرنگاران اظهار 
داشــت: ما خیلی تمرین کرده ایم. آرزو داشــتیم بیشتر بازی 
تدارکاتی داشــته باشــیم. االن زمان آن اســت که بازیکنانم 
هیجان خــود را تخلیه کنند. برای بازی بــا مراکش آمادگی 

کامل را داریم.
وی درخصوص شباهت مراکش با تیم ملی ایران تصریح 
کرد: مراکش تیم متفاوتی است. اکثر بازیکنان آنها در اروپا به 

دنیا آمده اند یا بزرگ شده اند. آنها کیفیت فوتبال اروپا و آفریقا 
را با هم دارند. ما برای مراکش احترام قائلیم. این تیم سرمربی 
و بازیکنان خوبی دارد. مطمئن هستم آنها هم برای ما احترام 

قائل هستند.
سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد: آنها یکسری نقاط قوت 
دارند چون اکثر بازیکنان این تیم در چند ســال گذشته کنار 
هم بازی کرده اند. بازیکنان آنها هم در تیم های اروپایی شاغل 
هســتند ولی این صحبتها فقط حرف است. تا زمانی که بازی 
شــروع نشده نمی توان چیزی را قضاوت کرد.فقط یک مطلب 
است که می توانیم آنرا تضمین کنیم و آنهم جنگندگی از اول 

تا آخر بازی است. تالش می کنیم به هدفمان برسیم.
وی درباره صحبتهای مراکش دربــاره وی و اینکه گفته 
بود کی روش مربی باهوشی است و دستش را برای حریف رو 
نمی کند، تصریح کرد: ایشــان یک همکار فوق العاده برای من 
هســتند. در فوتبال نتایج و عملکرد شما هستند که با صدای 
بلندتر از صحبتهای شما حرف می زنند. ایشان هم مربی بزرگی 
است و نتایجش این را منعکس می کنند. مطمئنم اِلمان هایی 
هست که سعی می کنیم از آن حفاظت کنیم. سعی می کنیم 

در حمله و دفاع کاری کنیم که به نتیجه برسیم.
کــی روش تاکید کرد: زیبایی جــام جهانی به خاطر این 
اســت که میلیون ها هوادار چشــم به کشورهایشــان دارند. 
مهم ترین مسئله هواداران هستند. برای مراکش هم همین طور 
است. آنها هم مثل ایران هستند و میلیونها هوادار در داخل و 

خارج از کشورشان دارند. 
وی ادامه داد: مهم ترین مطلب این اســت که وقتی بازی 
تمام می شــود، هواداران دو تیم به عملکرد تیمشــان افتخار 
کنند. در پایان مســابقه یکی از تیم ها بیشــتر جشن خواهد 
گرفت. امیدوارم این تیم، ایران باشــد. ایجاد غرور برای ملت 

ایران، وظیفه و مسئولیت ما است.
ســرمربی تیم ملی درباره مصدومیت تعدادی از بازیکنان 
تیمش گفت: راجع به مصدومیت ها داریم کار می کنیم. یکی 
دو مطلب جزئی وجود دارد. نمی توانم این را کتمان کنم ولی 

همه چیز مثبت است.

گزارشی از چگونگی حضور ورزشکاران کشورمان در بازیهای آسیایی

جاکارتا شاهد بزرگترین کاروان ایران پس از انقالب اسالمی
 نگاهی کوتاه به حضور ایران در بازی های آسیایی 
نشان می دهد، بعد از انقالب ایران بزرگترین کاروان را 
در این دوره از بازی ها به میزبانی جاکارتا خواهد داشت.

در نشست ستاد عالی بازی های آسیایی که روز دوشنبه به 
ریاست مسعود سلطانی  فر وزیر ورزش و مسئوالن کمیته ملی 
المپیک برگزار شد، اعضای ستاد به جمع بندی رسیدند تا ۳۸۰ 
ورزشکار )۲۷۵ مرد و ۱۰۵ زن( را به بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
اندونزی اعزام کنند؛ مسابقاتی که از اواخر مرداد در شهرهای 

جاکارتا و پالمبانگ برگزار خواهد شد.
نگاهی کوتاه به حضور ایران در بازی های آسیایی پس از 
انقالب اسالمی نشــان می دهد، کاروان ورزشی کشورمان در 
هجدهمین دوره مسابقات نسبت به دوره های قبل ورزشکاران 
بیشــتری را اعزام خواهد کرد موضوع قابل توجه اینکه حضور 
بانوان در این دوره نســبت به سالهای قبل بیشتر و پررنگ تر 
است. پیش از انقالب ایران در زمانی که بازی های آسیایی را به 
میزبانی تهران برگزار کرد با ۴۰۰ ورزشکار، بیشترین تعداد را 

در طول حضورش در این بازی ها داشته است.
کاروان ایران در دوره قبل ۲۷6 ورزشکار بودند که از این 
بین ۲۱۹ نفر را مردان و ۵۷ نفر را زنان تشکیل می دادند. ایران 
در این دوره از بازی ها در ۲۴ رشته ورزشی شرکت داشت و در 
نهایت نیز با ۵۷ مدال رنگارنگ در رده پنجم جدول رده بندی 

قرار گرفت.
در سال ۲۰۱۰ نیز کاروان ایران متشکل از ۳۵۹ ورزشکار 

)۲۷۱ مــرد و ۸۸ زن( در بازی های آســیایی گوانگجو حضور 
داشــت. ملی پوشان کشــورمان در این دوره از بازی ها در ۲۷ 
رشته ورزشی شرکت داشــتند و بعد از پایان مسابقات با ۵۹ 

مدال رنگارنگ عنوان چهارمی را به خود اختصاص دادند.
در زیــر جــدول تعداد نفــرات اعزامــی کاروان ایران به 

بازی های آسیایی را مشاهده می کنید:
۲۰۱۸ بازی های آســیایی جاکارتا: ۳۸۰ ورزشکار )۲۷۵ مرد 

و ۱۰۵ زن(
۲۰۱۴ بازی های آســیایی اینچئون: ۲۷6 ورزشکار )۲۱۹ مرد 

و ۵۷ زن(
۲۰۱۰ بازی های آســیایی گوانگجو: ۳۵۹ ورزشکار )۲۷۱ مرد 

و ۸۸ زن(
۲۰۰6 بازی های آســیایی دوحه: ۲۳۹ ورزشکار )۲۱۳ مرد و 

۲6 زن(
۲۰۰۲ بازی های آســیایی بوسان: ۱۲6 ورزشکار )۱۱۳ مرد و 

۱۳ زن(
۱۹۹۸ بازی های آسیایی بانکوک: ۱۹۹ ورزشکار 

۱۹۹۴ بازی های آسیایی هیروشیما: ۱6۲ ورزشکار 
۱۹۹۰ بازی های آسیایی پکن: ۱۲6 ورزشکار
۱۹۸6 بازی های آسیایی سئول: ۹۴ ورزشکار

۱۹۸۲ بازی های آسیایی دهلی نو: ۴۳ ورزشکار
۱۹۷۸ بازی های آسیایی بانکوک: ایران حضور نداشت

۱۹۴۷ بازی های آسیایی تهران: ۴۰۰ ورزشکار

۱۹۷۰ بازی های آسیایی بانکوک: ۱6۹ ورزشکار
۱۹66 بازی های آسیایی بانکوک: ۱۱۸ ورزشکار

۱۹6۲ بازی های آسیایی جاکارتا: ایران حضور نداشت

۱۹۵۸ بازی های آسیایی توکیو: ۱۱۲ ورزشکار
۱۹۵۴ بازی های آسیایی مانیل: ایران حضور نداشت

۱۹۵۱ بازی های آسیایی دهلی نو: 6۴ ورزشکار.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با اسکای اسپورت، بیانیه و رفتار کمپانی نایک 
علیه تیم ملی را مضحک و مسخره عنوان کرد.

کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز در تمرین تیم ملی و در مصاحبه با رســانه های حاضر در محل 
تمرین ملی پوشان ایران انتقاداتی را علیه کمپانی نایک مطرح کرد.

نایک در چند روز گذشته و در بیانیه ای اعالم کرد که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران آن ها قادر نیستند تا کفش 
مورد نیاز را برای ایرانی ها تامین کنند.

در این باره اسکای اسپورت نوشت که کارلوس کی روش از کمپانی نایک خشمگین است به دلیل خودداری این شرکت 
آمریکایی از تامین کفش و تحریم ایران؛ و نوشت که کی روش از این کمپانی خواسته است که به خاطر رفتار متکبرانه از ایران 
عذرخواهی کند.کی روش به اسکای اسپورت گفت: این یک موضوع الهام بخش برای ما بوده است، به نظر من بیانیه نایک علیه 
ایران یک بیانیه غیرضروری بود، همه درباره تحریم های آمریکا آگاه هستند. وی ادامه داد: انتشار این بیانیه بر علیه بازیکنان 
جوان ایران کامال بیهوده، غیرضروری و مضحک بود. ۹۹ درصد بازیکنان ما کفش های خود را خریداری کرده اند و این بیانیه 

در جهت مخالفت با آن ها است و باید از بازیکنان ما متشکر باشند.
ســرمربی تیم ملی ایران عنوان کرد: این کمپانی آمریکایی باید از ۲۳ بازیکن تیم ملی ایران عذرخواهی کند رفتار آن ها 
غیرضروری و مســخره بود.کی روش خاطرنشان کرد: ما این رفتار شرکت نایک و نگرانی خودمان را به فیفا منعکس کرده ایم 
و اعالم کرده ایم که کمترین کاری که نایک باید انجام دهد عذرخواهی از ایران است. ما از فیفا انتظار داریم در این باره ورود 

کند و اگر این اتفاق رخ ندهد ما این نامه به فیفا را منتشر خواهیم کرد.

کی روش: کمپانی آمریکایی نایک باید از ایران عذرخواهی کند 
اســامی نهایی تیم ملی هندبال برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا بعد از تورنمنت قطر اعالم خواهد 

شد.
زوران کاستاراتویچ، سرمربی تیم ملی هندبال ایران درخصوص آخرین شرایط و برنامه های تیم ملی اظهار داشت: سه شنبه 
شب بازیکنان شاغل در خارج از کشور )لژیونرها( به اردوی سوم تیم ملی اضافه شدند و با آنها درباره میزان آمادگی، وضعیت 

جسمانی و امکان حضورشان در مسابقات آسیایی اندونزی گفت وگو کردم.
وی افزود: در پایان اردوی جاری یعنی اردوی سوم، ما ۲۱ بازیکن را خواهیم شناخت و این تعداد در پایان اردوی چهارم 
به ۱۸ نفر خواهد رسید تا در مسابقات تدارکاتی قطر حضور داشته باشند. بعد از این مسابقات اسامی ۱6 بازیکن نهایی برای 

حضور در بازی های آسیایی اعالم می شود.
کاســتاراتویچ درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی بزرگســاالن و تیم ملی جوانان گفت: دیدار تدارکاتی خوبی بود و بازیکنان 

بزرگسال در هر نیمه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به هر بازیکن فرصت داده شد تا توانایی های خود را نشان دهند.
وی افزود: تیم جوانان در جریان وقت نخســت این دیدار نمایش خوبی داشــت؛ البته به صورت طبیعی تیمی که تجربه 
بیشتری دارد و تعداد بازیکنان زیادی در اختیار دارد، می تواند در نهایت نمایش بهتری داشته باشد، یعنی همان اتفاقی که در 

نیمه دوم افتاد و تیم بزرگساالن در نهایت برنده این دیدار شد.
ســرمربی تیم ملی تصریح کرد: من از نمایش نیمه اول تیم بزرگســاالن راضی نیستم، چراکه در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه اول، 
تیم بزرگســاالن بخصوص در بخش دفاعی نمایش خوبی نداشت. در این نیمه ما  اشتباهات تاکتیکی زیادی داشتیم. الزم به 
یادآوری است که دیدار تیم های ملی بزرگساالن و جوانان در نهایت با حساب ۳۳ بر ۲۴ به سود تیم بزرگساالن به پایان رسید.

اعالم اسامی نهایی تیم ملی هندبال بعد از تورنمنت قطر 

سرمربی تیم ملی بوکس با وجود شایعات مطرح شده مشاجره لفظی در جلسه کمیته فنی فدراسیون را رد کرد.
بعد از اینکه مدت ها مســئوالن فدراسیون بوکس برای افزایش ســهمیه این رشته در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ با کمیته ملی 
المپیک مکاتبه کردند، باالخره سهمیه مشت زنان برای حضور در این رقابت ها به عدد ۵ رسید. این در حالی است که قبال ۳ سهمیه 
برای بوکســورها در نظر گرفته شــده بود. به همین خاطر دیروز کمیته فنی فدراسیون بوکس با حضور رئیس، دبیر، نایب رئیس، 
سرمربی و سرپرست تیم ملی تشکیل جلسه داد. اخباری از پشت درهای بسته این جلسه به بیرون درز کرد که اعضا برای انتخاب 
نفرات اعزامی اختالف نظر شدید داشتند و این موضوع به مشاجره لفظی بین نایب  رئیس  فدراسیون و سرپرست تیم ملی انجامیده 
است. گویا فدراسیون قصد دخالت در کار کادرفنی برای انتخاب نفرات اعزامی را داشته و همین موضوع موجب ناراحتی اکبر احدی 
و عیســی گل محمدی شده اســت. با این حال اکبر احدی سرمربی تیم ملی بوکس با تایید وجود اختالف سلیقه شایعه مشاجره 
لفظی را رد کرد: »ما از طریق رسانه ها متوجه شدیم که سهمیه بوکس از ۳ به ۵ افزایش یافته و به همین خاطر جلسه ای را تشکیل 
دادیم. به هر حال اعزام ۳ نفر یعنی امید احمدی صفا، ســجاد کاظم زاده و شــاهین موسوی قطعی شده بود و باید برای ۲ سهمیه 
باقی مانده از بین ۴ نفری که در اردو بودند، انتخاب را انجام دهیم. ما نظرمان را می دهیم و تصمیم گیری نهایی با رئیس فدراسیون 
خواهد بود. اختالف سلیقه در هر مجموعه ای طبیعی است؛ اما من چیزی که به عنوان درگیری لفظی باشد، در جلسه حس نکردم.«

افزایش سهمیه و اختالف نظر مسئوالن و مربیان بوکس
رئیس  فدراسیون بسکتبال با دو ستاره تیم ملی جلساتی داشته است.

با توجه به نزدیک شــدن پنجره سوم رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال و بازی های آسیایی فعالیت های تیم   ملی 
برای حضور قدرتمند برای این دو رویداد انجام می شــود. در همین راســتا، رامین طباطبایی، رئیس  فدراسیون یک جلسه با 
حامد حدادی و یک جلسه نیز با صمد نیکخواه بهرامی برگزار کرده است. در این مدت با اینکه ورود خبرنگاران به سالن آزادی 
و تهیه گزارش از اردوی تیم   ملی بسکتبال ممنوع بوده، اما اخبار و حواشی مختلفی از درون تیم   ملی در رسانه ها منتشر شد 

که نگرانی های زیادی برای اهالی این رشته ایجاد کرده است.
بر همین اســاس رامین طباطبایی، رئیس  فدراســیون با حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی، ســتاره تیم   ملی ایران 

جلساتی داشته است.
محور اصلی جلسات رئیس  فدراسیون بسکتبال با این دو ستاره تیم   ملی مشخص نیست، اما به نظر می رسد طباطبایی 
برای بررســی درون تیم، مشکالت و البته حواشی این روزهای تیم با دو ستاره بسکتبال ایران گفت وگو کرده است. تیم   ملی 
بســکتبال در پنجره سوم انتخابی جام جهانی در دوحه به مصاف قطر می رود و در تهران میزبان قزاقستان است، سپس تیم  

 ملی باید برای حضوری قدرتمند در بازی های آسیایی و کسب عنوان قهرمانی تالش کند.

جلسه رئیس  فدراسیون بسکتبال با حدادی و نیکخواه بهرامی 

بزرگ ترین رویداد فوتبال جهان از امروز در روسیه آغاز می شود

شروع جام جهانی با ضعیف ترین افتتاحیه تاریخ
ایران – مراکش؛ نخستین پیروزی به نام ما ثبت می شود؟!

* ســجاد استکی ستاره بغل زن باشگاه دیناموبخارســت رومانی که برای دومین فصل پیاپی با این باشگاه به مقام قهرمانی 
زیمبرلیور لیگ رومانی رسید؛ توانست برای دومین سال عنوان بهترین بازیکن زیمبریلور لیگ رومانی را بدست آورد. 

* فدراسیون جهانی وزنه برداری )IWF( به زودی تعلیق کشورهای ترکیه، ارمنستان و آذربایجان را برمی دارد و 
ورزشکاران این کشورها می توانند در رقابت های جهانی پیش رو شرکت کنند. 

خواندنی از ورزش ایران

دو هوادار ایرانی و مراکشی روز چهارشنبه در کنار هم به تشویق تیم های محبوب خود 
پرداختند؛ پیوند این دو در شرایطی است که ایران و مراکش روز جمعه در نخستین 

بازی خود در جام جهانی به مصاف یکدیگر می روند
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آمریکا، کانادا و مکزیک میزبانان مشترک جام جهانی 202۶ 
شصت وهشتمین کنگره فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( دیروز چهارشنبه 
با حضور نمایندگان فدراســیون ها و اتحادیه های عضو فیفا در شــهر مســکو 
برگزار شــد تا مــواردی همچون بودجه دوره ای فیفا بین ســال های ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۲ مورد بررســی و تصویب قرار بگیرند. همچنین در بخشی از این کنگره 
درخصــوص انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۲6 رأی گیری صورت گرفت که در 
نهایت کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک با کسب آرای بیشتر به طور مشترک 
میزبانی جام بیست وسوم را از آن خود کردند.مراکش نیز دیگر کاندیدای کسب 
میزبانی این مسابقات بود. در این مراسم سه کشور میزبان ۱۳۴ رأی و مراکش 

6۵ رأی موافق را به دست آوردند.
هیرو سرمربی جدید اسپانیا 

انتخاب شدن یولن لوپتگی به عنوان سرمربی رئال مادرید در نهایت منجر 
به اخراج او از تیم ملی فوتبال اســپانیا شد.ســرمربی اسپانیایی توسط لوییس 
روبیالس از هدایت الروخا برکنار شــد و فرناندو هیرو به عنوان سرمربی جدید 

اسپانیا معرفی شد.
رئیس  فدراسیون فوتبال اسپانیا: مجبور به اخراج لوپتگی شدیم 
لوییس روبیالس رئیس  فدراســیون فوتبال اسپانیا با رسانه ها درباره اخراج 
ســرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا صحبت کرد. وی گفت: برخی اوقات مجبور 
هســتیم چنین تصمیم هایی را بگیریم. با بازیکنــان صحبت کردم و می توانم 
اطمینــان دهم که آنها و کادر فنی جدید تمــام تالش خود را خواهند کرد تا 
در باالترین رتبه قرار بگیرند. شرایط کنونی تیم ملی خیلی پیچیده شده است. 
روبیالــس افزود: نمی خواهم درباره رفتار رئال مادریــد نظر بدهم. با این حال 
تیم ملی، تیم همه اسپانیایی هاست. زمانی که اعضای تیم ملی چنین رفتاری 
را پیــش می گیرند تنها باید تیم ملــی راجع به آن تصمیم گیری کند. لوپتگی 
ســرمربی سطح باالیی برای من محسوب می شــود و تصمیم به اخراجش کار 
سختی بود. با این حال باید رفتارها را نیز در نظر گرفت. رئیس فدراسیون فوتبال 
اسپانیا گفت: ما به خاطر این مسئله رای برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲6 را از 
دست دادیم. هنوز جانشین لوپتگی مشخص نشده است ولی به زودی سرمربی 

آینده تیم ملی را اعالم خواهیم کرد.
تصمیم عجیب تیته برای کاپیتانی در تیم ملی برزیل 

ســرمربی تیم ملی فوتبال برزیل می خواهد در هر بازی سلســائو در جام 
جهانی ۲۰۱۸ یک بازیکن کاپیتان شــود. تیته سرمربی تیم ملی برزیل هنوز 
در این رابطه چیزی اعالم نکرده است. به نظر می رسید در دیدار برابر سوییس 
بازوبند به دنی آلوس برسد اما آسیب دیدگی  مانع از حضور مدافع برزیلی در جام 
جهانی شــد. از طرفی میراندا مرد مورد اعتماد تیته است و مارسلو می تواند در 
دیدار برابر کاســتاریکا و صربستان بازوبند را ببندد. سرمربی برزیلی می خواهد 
نیمار مانند الیســون در برخی بازی ها کاپیتان باشد. تیته می خواهد بازیکنان 
زیادی بازوبند را ببندند تا احســاس کنند مهم هســتند و نسبت به تیم ملی 
مسئولیت دارند. به همین خاطر ممکن است تا پایان جام جهانی چند بازیکن 

کاپیتان سلسائو شوند.
وضعیت محمد صالح؛ همچنان نامشخص 

تیــم ملی مصــر در اولین دیدار خود در جام جهانــی به مصاف تیم ملی 
اروگوئه خواهد رفت و هنوز وضعیت محمد صالح برای حضور در این دیدار در 
هاله ای از ابهام قرار دارد.تصاویر موید آن است که تست های پزشکی روی شانه 
این ســتاره گلزن در ترکیب تیم ملی مصر در حال انجام بوده تا مشخص شود 
آیا صالح در اولین دیدار قادر به بازی کردن خواهد بود یا خیر.رئیس فدراسیون 
فوتبال مصر درخصوص آخرین وضعیت محمد صالح گفت: شرایط او در حال 
بهبود اســت اما من هنوز نمی توانم بــا قطعیت اعالم کنم که محمد صالح در 
اولین دیــدار برابر اروگوئه بازی خواهد کرد یا خیر اما امیدواریم این اتفاق رخ 
دهد. محمد صالح در روزهای اخیر در تمرینات گروهی تیم ملی نیز شــرکت 
کرده اما هراس از تکرار آسیب دیدگی ممکن است در نهایت باعث شود هکتور 
کوپر در مورد او ریســک نکرده و حداقل در بازی اول وی را روی نیمکت قرار 

دهد و در صورت لزوم صالح وارد میدان شود.
بازگشت اوزیل به تمرینات آلمان

مسوت اوزیل، ستاره تیم ملی آلمان به تمرینات گروهی این تیم اضافه شد. 
اوزیل در دیدار دوستانه تیمش مقابل اتریش برای آماده سازی جام جهانی دچار 
مصدومیت شــده بود. هافبک آلمانی در تمریناتی که امروز در کمپ تمرینی 
آلمان برگزار شــد، به همراه دیگر هم تیمی هایش حضور یافت و بدون مشکل 

تمرین کرد تا از نگرانی ها از بابت آمادگی او برای جام جهانی کاسته شود.
مدافع مکزیک جام جهانی را از دست داد

دیگــو ره یــس، مدافع تیم ملی مکزیــک به علت مصدومیــت از ناحیه 
همسترینگ، جام جهانی را از دســت داد. مدافع پورتو در دیدارهای دوستانه 
مقابل اســکاتلند و دانمارک غایب بود ولی توســط خوان کارلوس اوسوریو در 
فهرســت تیم قرار گرفت و به او فرصت داده شــده بود که آمادگی بدنی اش را 
ثابت کند. با این حال، فدراسیون فوتبال مکزیک تایید کرد که ره یس نتوانسته 
آنطور که باید آمادگی بدنی اش را ثابت کند و قادر به همراهی تیمش در روسیه 
نخواهد بود. به جای او ، اریک گوتیرز، مدافع ۲۲ ساله باشگاه پاچوا قرار خواهد 
گرفت. ره یس در طول ســال ۲۰۱۷ نیز دچار مصدومیت هایی شــده بود ولی 
انتظار می رفت نقشی کلیدی در تیم اوسوریو در جام جهانی ایفا کند. مکزیک 
پیش از این، نستور آرواخو را نیز از دست داده بود و باید دید که آنها در دیدار 
اول خود در جام جهانی مقابل آلمــان، بدون حضور دو مدافع اصلی خود چه 

عملکردی خواهند داشت. 
بولت: در این جام جهانی هوادار آرژانتین هستم 

آرژانتین پس از صعود دشــواری که به جام جهانی داشــت، به سختی به 
عنوان یکی از مدعیان رقابت ها شناخته می شود. با این حال، تیمی که مسی را 
در اختیار دارد، همواره از مدعیان هر رقابتی خواهد بود، موضوعی که اوســین 
بولت نیز به آن اعتقاد دارد. او در جمع خبرنگاران گفت: »من هوادار آرژانتین 
خواهم بود. فکر می کنم ما شــانس خوبی داریم که خوب بازی کنیم، ســپس 
فرصــت خوبی داریم که به فینال صعود کرده و قهرمان رقابت ها شــویم. من 
منتظر شروع جام جهانی و تماشای تیم های بزرگ هستم.« با این حال، بولت 
برزیــل را رقیب قدرتمندی برای تیمش می دانــد. او گفت: »برزیل؟ دیدم که 
اخیرا نیمار برگشته. او از وقتی به میادین آمده دو گل به ثمر رسانده است. یک 
بار دیگر ثابت کرده که یکی از بهترین هاســت و برای همین اســت که من به 
مردم گفتم که این جام جهانی یکی از بهترین جام ها خواهد بود. خیلی رقابتی 

خواهد بود و گل های زیادی تماشا خواهیم کرد.«

اخبار
 جام جهانی فوتبال

صفحه ۹
پنج شنبه 2۴ خرداد 1۳۹۷

2۹ رمضان 1۴۳۹ - شماره 21۹28

جام جهانی فوتبال
 ۲۰۱۸ روسیه

اعالم زمان اعزام تیم ملی وزنه برداری 
به جاکارتا

هفتم تیر وزنه برداران اعزامی به بازی های آسیایی مشخص می شوند.
علــی مــرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری گفــت: چهارم تا ششــم تیرماه 
رکوردگیری تیم ملی انجام می شود و براســاس همین رکوردگیری، هفت وزنه بردار 
که بهترین هســتند، مشخص می شــوند؛ قرار است هفتم تیرماه جلسه شورای فنی 
فدراســیون با حضور سرمربیان تیم های ملی جوانان و بزرگساالن برگزار  شود که هر 
دو ســرمربی نیز گزارشی از عملکرد ورزشــکاران خود ارائه می دهند و در نهایت در 
همین روز که آخرین روز ارســال اسامی بازیکنان برای حضور در بازی های آسیایی 
اســت، نفرات برتر و شایســته را معرفی می کنیم. وی درباره خرید تجهیزات جدید 
برای وزنه برداری، اظهار کرد: خوشــبختانه کمیته ملی المپیک در حال کمک است 
تا بتوانیم تعداد محدودی از تجهیزات اســتاندارد که برای تمرینات تیم ملی، اردوها 
و برگزاری مســابقات بین المللی مورد استفاده هستند را از مسیرهای مختلف داشته 
باشیم که جا دارد از ریاست کمیته ملی المپیک و هیئت اجرایی آن قدردانی کنم. 

معنوی نژاد لیگ ملت های والیبال را 
از دست داد 

فیزیوتــراپ تیم ملی والیبال در آســتانه بازی های هفته چهارم لیگ 
ملت ها آخرین وضعیت مصدومان را تشریح کرد.

ســیامک افروزی، فیزیوتراپیســت تیم ملی والیبال که به آمریکا سفر کرده تا 
وضعیت ملی پوشــان را در هفته چهارم لیگ ملت ها زیر نظر بگیرد، آخرین وضعیت 
مصدومان تیم ملی را تشریح کرد. وی با اشاره به آخرین وضعیت محمد جواد معنوی 
نژاد که قبل از آغاز لیگ ملت ها از ناحیه کمر دچار مشــکل شد، گفت: وی در تمام 
این مدت زیر نظر پزشکان بود و متاسفانه بعید به نظر می رسد که به بازی های لیگ 
ملت ها برسد. افروزی درخصوص آسیب دیدگی سید محمد موسوی مدافع میانی تیم 
ملی از ناحیه زانو در هفته دوم اظهار داشت: به او دو هفته استراحت داده ایم و برای 
مشخص شدن رسیدن او به بازی های هفته پنجم در تهران باید از این بازیکن تست 

پرش بگیریم که در صورت جواب دادن تکلیفش روشن خواهد شد.

کادر سرپرستی اعزامی به بازی های آسیایی 13 تیر با روسای فدراسیون ها جلسه برگزار می کنند.
در راســتای هماهنگی هر چه بیشتر جهت اعزام کاروان ورزشی به بازی های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ روز چهار شنبه ۱۳ تیرماه 
نشست مشــترکی با حضور نصراهلل سجادی سرپرســت کاروان اعزامی و مســئولین کمیته های مختلف کادر سرپرستی و روسای 
فدراســیون ها در ســالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.در این نشست ســجادی ابتدا به ارائه گزارشی از آخرین 
اقدامات انجام شده در راستای اعزام بدون دغدغه تیمهای ورزشی به این رقابتها پرداخته و سپس مسئولین کمیته های مختلف کادر 
سرپرســتی کاروان اعزامی گزارشــاتی از آخرین فعالیتها و هماهنگی های خود جهت اعزام بدون دغدغه کاروان اعزامی به بازی های 
آســیایی خواهند پرداخت.در ادامه روسای فدراسیون های اعزامی به بازی های آسیایی اگر سؤال و یا دغدغه خاطری در زمینه اعزام 
تیم خود داشته باشند مطرح تا در جهت رفع آن اقدام شود. همچنین یک هفته بعد از برگزاری این نشست جهت هماهنگی هر چه 
بیشتر، نشست مشترکی نیز با حضور سرپرستان تیمهای ورزشی اعزامی به جاکارتا و کادر سرپرستی کاروان اعزامی برگزار خواهد شد.

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا در مسابقات ورلد چلنج چک به عنوان پنجمی رسید.
احســان حدادی که بعد از پشــت سر گذاشــتن اردوی طوالنی مدت در آمریکا این روزها به قاره سبز سفر کرده و در مسابقات 
مختلف شرکت می کند، سه شنبه شب در رقابت های ورلد چلنج جمهوری چک به عنوان پنجمی رسید. قهرمان پرتاب دیسک ایران 
و آسیا که در مرحله های مختلف دایموند لیگ به عنوان دومی و سومی رسیده بود و رکوردهایی باالتر از 66 و 6۷ را ثبت کرده بود، 
وضعیت خوبی نداشت. حدادی با ثبت رکورد 6۴/۴۵ متر در رده پنجم ورلد چلنج جمهوری چک ایستاد و شب خوبی را سپری نکرد.

نشست مشترک سجادی با روسای فدراسیون های اعزامی به بازی های آسیایی 

پس از انصراف بانک سرمایه از تیمداری در والیبال، 
حضور تیم خاتم اردکان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ 

برتر در جام باشگاه های آسیا هم در ابهام قرار دارد.
محســن ملت اردکانی مدیرعامل باشگاه خاتم در پاسخ 
به این ســؤال که انصراف خاتم از حضور در جام باشگاه ها به 
دلیل عدم حمایت اسپانسر صحت دارد یا خیر؟ گفت: اینگونه 

نیست. می خواهیم حضور قدرتمندی در جام باشگاه ها داشته 
باشــیم و از یار کمکی استفاده کنیم. به همین دلیل به دنبال 
اسپانسر دیگری هستیم. ان شاءاهلل مشکل حل می شود. ملت 
درخصوص اینکه با این حساب جای نگرانی از حضور خاتم در 
آسیا وجود ندارد؟ گفت: من پیگیر موضوع هستم، ان شاءاهلل 

که نمی گذاریم این اتفاق رخ دهد و مشکل حل می شود.

حضور تیم والیبال خاتم اردکان در جام باشگاه های آسیا در ابهام!

افت رکورد حدادی با پنجمی در ورلد چلنج چک 

حدیث دشت عشق

به یاد روحانی بسیجی شهید »عبدالجبار قلی زاده«
مجذوب جذبه روح اهلل

روحانی شهید »عبدالجبار قلی زاده«، در ۱۳۴۴/۴/۸ 
متولد شــد صــدای »عبدالجبار« در گوش روســتای 
»آغوزبن« می پیچید. »عبدالجبار« عاشقانه زیستن را از 
کســی آموخت که تمام وجودش را چون شمع به پای 
کودکش ریخت. مادر آمــوزگار فداکاری برایش بود که 
راه و رسم دلدادگی را به فرزندش یاد داد.»عبدالجبار« 
با زمزمه ترانه زیبای کودکی راهی مدرسه شد و دوران 

ابتدایی را به خوبی ســپری کرد. شــور نوجوانی اش پر از ســودای دانش بود. دوران 
راهنمایی و دبیرســتان را با تالش و پشتکار فراوان طی کرد و توانست مدرک دیپلم 
را اخذ کند. ... جذبه حضرت روح اهلل باور ســبز عبدالجبار را شکوفا کرد. شعاع وجود 
آن پیر فرزانه، انقالبی پر شور در شریان وجودش ایجاد کرد و او سعی می کرد سهمی 
از این قیام ســبز را داشته باشــد، لذا در تظاهرات شرکت می کرد. ... با شروع جنگ 
تحمیلی او که تشــنه جهاد بود، دو بار به جبهه رفت و حدود هفت ماه در آن وادی 
بال به سر برد. در منطقه عملیاتی فاو مجروح شد اما به کسی نگفت و تن زخمی اش 
را در هاله ای از اخالص نگه داشت. سپس به شلمچه رفت و آن روزها عبدالجبار داغ 
هجران بهترین دوســتانش را در سینه داشت. در عملیات کربالی پنج امدادگر بود و 
عروج افالکیان خاک نشین را نظاره می کرد. روزها را روزه می گرفت و شب ها را بیدار 
می ماند و روح را مهیای بهشــت می کرد. ســرانجام در تاریخ 6۵/۱۰/۱۹ در عملیات 

»کربالی ۵« از ساقی  رخصت دیدار گرفت!
بخشی از وصیت نامه شهید:

کســانی که در جامعه اسالمی، خودشــان را فقط با زبان و شناسنامه، مسلمان 
می دانند و نسبت به مسائل و مشکالت و کمبودهای جامعه اسالمی بی تفاوتی نشان 
می دهنــد و طوری حب زن و فرزند و مال و ســرمایه و زیبایی و خوشــی های دنیا 
مشغولشان کرده که قدرت تفکر و تعقل از آنها گرفته شده، لحظه ای به خود بیایند و...

بشناسند که این انقالب چرا این قدر دشمن دارد و این دشمنان چه می خواهند 
و این جوانانی که عاشــقانه و آگاهانه به سوی جبهه می روند و به شهادت می رسند؛ 
برای چه چیزی و برای چه کســی است؟ تا دیر نشده از خواب غفلت بیرون بیایند. 

این قدر بی تفاوت از مسائل مهم و حساس و سرنوشت ساز جامعه اسالمی، نگذرند.


