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سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت:در مورد عملکرد تیم ملی من و امثال من 
نباید صحبت کنیم بلکه فقط باید عادل فردوسی پور در این زمینه صحبت کند.

امیر قلعه نویی پرافتخارترین سرمربی لیگ فوتبال ایران بار دیگر به سپاهان 
اصفهان برگشت تا بتواند این تیم را که سال گذشته نتایج ضعیفی کسب کرده 
بود نجات دهد. قلعه نویی به عنوان مردی که معموال از کی روش انتقاد می کند 
در این مصاحبه از عادل فردوســی پور هم مجددا انتقاد کرد و مدعی شــد که 
کارشناســان نباید در مورد تیم ملی نظر بدهند بلکه عادل فردوســی پور باید 
در مــورد تیم ملی و کی روش صحبت کند. گزیــده ای ازتازه ترین صحبت های 

سرمربی سپاهان را در ذیل می خوانید:
*سال سختی در سپاهان پیش رو داریم، این تیم احتیاج به تغییرات زیادی 
دارد و مهم تر از آن سعی کردیم تغییر نگرشی داشته باشیم که با کمک خدا این 
اتفاق افتاد. باید یک هافبک بازیساز خوب جذب کنیم. تیم خوبی جمع کردیم، 
در تمام پست ها دو بازیکن داریم ولی در بعضی از پست ها کمبودهایی احساس 
می شــود که باید برطرف کنیم. احســاس می کنم با آمدن یک هافبک بازیساز 

خوب این مشکل برطرف شود.
* از ســازمان لیگ خواهش می کنم تا تمام قراردادهایی که بین بازیکنان و 
باشگاه ها منعقد شده است را منتشــر کند. خواهش می کنم اول قرارداد من را 
منتشــر کنند و بعد از آن بازیکنان سپاهان و همه تیم هایی که در لیگ حضور 
دارند را انتشــار دهند. آن زمان مردم واقعیت ها را می بینند. همان افراد قرارداد 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیونی امضا می کنند و جالب است که ۸۰۰ میلیون همان 
اول دریافت می کنند. ان شاءاهلل سازمان لیگ دست به کار شود و تمام قراردادها 

را منتشر کند تا مردم متوجه شوند.
* درخصوص عملکرد تیم ملی باید از آقای عادل فردوسی پور بپرسید و هر 
کس هم راجع به تیم ملی صحبت کند به چشــم نمی آید!فردوسی پور هر وقت 
دلش بخواهد یک خطی را دنبال می کند و موضوع را به آن ســمت می کشاند و 
هر کاری که دلش می خواهد در فوتبال انجام می دهد. متأســفانه کسی نیست 
بخواهد جلوی او را بگیرد. متأســفانه یک گروهی وجــود دارند و هر کاری که 
دلشــان می خواهد انجام می دهند. فقط من برای برانکو متأسفم زمانی که مربی 

تیم ملی بود عادل فردوسی پور را نداشت. 
*هر کســی که عادل  فردوســی پور را داشته باشــد می تواند موفق شود. 
متأسفانه این بدبختی فوتبال ایران است که یک آدم می تواند هر کاری که دلش 
می خواهد انجام دهد. متأسفانه برانکو از نظر من بدشانسی آورد که چنین آدمی 
را زمان خودش نداشت. راجع  به عملکرد تیم ملی فوتبال من و امثال من نباید 
صحبت کنیم، باید امثال عادل فردوسی پور و تیمش صحبت کنند. امثال ما حق 
صحبت کردن نداریم و فقط امثال عادل فردوســی پور راجع به فوتبال می توانند 
صحبت کنند. االن متأسفانه بعضی مسائل را جور دیگری به تصویر می کشد که 

همه مردم هم باور می کنند.
*تیــم ملــی در کل عملکرد خوبی در جام جهانی داشــت، خوب دویدند، 
زحمت کشیدند و نتیجه گرفتند. ولی در برنامه های دیگر باید کادر فنی صحبت 
کنــد. ولی در کل عملکرد بازیکنان داخلــی و خارجی در تیم ملی راضی کننده 
بود ولی چون بازیکنان داخلی را تحقیر کرده بودند به نظرم این بازیکنان نشان 

دادند کیفیت باالیی دارند.
*بهترین دوران فوتبال ایران همین زمان است که تیم ملی در جام جهانی 
روسیه حضور داشت. از همه نظر شرایط برای تیم ملی مهیا بود فقط بازی های 
دوســتانه به علت مسائل سیاســی برای تیم ملی کم بود و متأسفانه نتوانستند 
بازی های تدارکاتی خوبــی را انجام دهند. این موضوع نه تقصیر مربیان داخلی 
اســت و نه سازمان لیگ. این اتفاق به فدراسیون فوتبال و مسئولینی که فوتبال 
ایران را اداره می کنند مربوط می شــود. ولی همه این موضوعات و بحث هایی که 
می شــود به نظر  من بیهوده است. شــما باید به صحبت های عادل فردوسی پور 
گــوش دهید تا ببینید چه چیزی می گوید تــا همه دنبال صحبت های این آدم 
بروند! متأسفانه وزیر ورزش، رئیس فدراسیون و کارشناسان فوتبال صحبت های 

تأثیرگذاری نمی توانند انجام دهند. 
*من جواب آقای کــی روش را قباًل داده ام حتی در مصاحبه رادیویی. برای 
تیــم ملی با توجه به اینکه جام ملت  های آســیا نزدیک اســت آرزوی موفقیت 

می کنم و امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم.

در مورد تیم ملی از فردوسی پور سؤال کنید نه کارشناسان!
قلعه نویی: این بدبختی فوتبال است که یک آدم

 می تواند هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد

فیفا تیم منتخب مرحله یک هشتم نهایی را معرفی کرد

جام جهانی به مرحله یک چهارم نهایی رسید
تالش برزیل و فرانسه برای صعود به نیمه نهایی 

سرویس ورزشی-
با صعود تیم انگلیس، تکلیف 8 تیم برتر جام جهانی 

فوتبال مشخص شد.
در آخرین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال، 
تیم انگلیس با برتری برابر کلمبیا به جمع هشــت تیم برتر جام 
راه یافت. دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و کلمبیا از ساعت 
۲۲:۳۰ ســه شنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
روسیه در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار شد که با تساوی یک 

یک در پایان ۱۲۰ دقیقه همراه بود.
هری کین )۵۷ - پنالتــی( برای انگلیس و یری مینا )۹۲( 

برای کلمبیا گلزنی کردند.
بازیکنــان انگلیس در بازی با کلمبیا ســعی بر انجام بازی 
مستقیم داشتند تا فشار زیادی را مدافعان کلمبیا تحمل کنند. 
اما هیچ یــک از حمالت آنها منجر به گل نشــد. در این دیدار 
جنجالــی که بازیکنــان دو تیم درگیری های لفظــی زیادی با 
یکدیگر داشــتند، رادامل فالکائــو و هم تیمی هایش در کلمبیا 
ســعی کردند با ارسال ســانتر از جناحین روی دروازه انگلیس 
ایجاد خطر کنند.تالش بازیکنان هر دو تیم در پایان نیمه نخست 
بی نتیجه ماند تا دو تیم بدون به ثمر رســاندن گلی به رختکن 

بروند.
در نیمه دوم باز هم شاگردان گرت ساوت گیت در انگلیس 
بودند که با حفظ فشــار در عمق دفاع کلمبیا سعی داشتند به 
گل برســند. اما دفاع پرقدرت کلمبیا مانع از این امر شد تا این 
تیم بتواند در جریان بازی به گل برسد و تنها ضربه پنالتی هری 
کین در دقیقه ۵۷ بتواند دروازه دیوید اوسپینا را فتح کند.گلی 
 که ســبب شد تا کاپیتان سه شــیرها در صدر گلزنان جام قرار 

بگیرد.
پس از این گل بازی دو تیم پر برخوردتر از قبل دنبال شد تا 

داور بازی مجبور شود بارها به بازیکنان انگلیس و کلمبیا کارت 
نشــان دهد. تالش بازیکنان کلمبیا در دقایق پایانی که حمالت 
همه جانبه ای داشــتند باالخره در دقایق اضافی نیمه دوم به گل 
تبدیل شد تا کار به تساوی بکشد. گلی که بار دیگر توسط یری 

مینا مدافع بلند قامت کلمبیا برای تیمش به ثمر رسید.
تالش هــای هــر دو تیــم در وقت های اضافــه بی ثمر بود 
تا ضربــات پنالتی تکلیف برنده را مشــخص کنــد. در نهایت 
ملی پوشان انگلیس موفق شدند در ضربات پنالتی سنت شکنی 
کنند و به پیروزی برســند. این تیم موفق شد در ضربات پنالتی 
۴ بر ۳ پیروز شــود تا یک قدم دیگر به قهرمانی جام بیســت و 

یکم نزدیکتر شود.
معرفی تیم منتخب 

با صعود تیم های ســوئد و انگلیس، تمام ۸ تیم یک چهارم 
نهایی رقابت ها مشخص شــدند. پیش از این، تیم های فرانسه، 
اروگوئه، برزیل، بلژیک، روسیه و کرواسی نیز توانسته بودند مجوز 

حضور در یک چهارم نهایی را کسب کنند. 
فیفا دیروز تیم منتخب مرحله یک هشــتم نهایی را معرفی 
کرد که در میان آنها نام دو بازیکن روس نیز دیده می شود. ایلیا 
کوتپوف و ماریو فرناندز. همچنین کسپر اشمایکل نیز با درخشش 
خــود در ضربات پنالتی در بازی دانمارک و کرواســی با وجود 

اینکه نتوانســت مانع حذف تیمش شود اما در تیم منتخب قرار 
گرفته است.

تیم منتخب مرحله یک هشتم به شرح زیر است:
* دروازه بان: اشمایکل )دانمارک(

* مدافعان: دیگو الکســالت )اروگوئه(، هری مگوآیر )انگلیس(، 
جان استونز )انگلیس(، ایلیا کوپتوف )روسیه(

* هافبک ها: ماریو فرناندز )روســیه(، کانته )فرانســه( ، پوگبا 
)فرانسه(

* مهاجمان: نیمار )برزیل(، امباپه )فرانسه( و کاوانی )اروگوئه(
برنامه مرحله یک چهارم نهایی

رقابت های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی از جمعه ۱۵ 
تیرماه با برگزاری دو بازی آغاز می شــود. در بازی اول تیم های 
اروگوئه و فرانسه از ســاعت ۱۸:۳۰ به مصاف هم می روند و در 
بازی دوم هم برزیل و بلژیک از ســاعت ۲۲:۳۰ با یکدیگر دیدار 

می کنند.
در ادامه مســابقات شــنبه ۱6 تیرماه نیــز دو بازی برگزار 
می شــود. در بازی اول و از ســاعت ۱۸:۳۰، تیم های ســوئد و 
انگلیس دیدار می کنند و از ســاعت ۲۲:۳۰ تیم های روســیه و 
کرواســی برگزار کننده آخرین بازی مرحلــه یک چهارم نهایی 

خواهند بود.
طبق اعالم فیفــا، برنده دیدار تیم های اروگوئه – فرانســه 
و برزیــل – بلژیــک در نیمه نهایی به مصاف هــم می روند. در 
این ســوی جدول نیز تیم های پیروز دیدار روســیه- کرواسی و 

انگلیس- سوئد با هم دیدار می کنند.
دیدارهای نیمه نهایی روزهای سه شنبه و چهارشنبه )۱۹ و 

۲۰( تیرماه برگزار می شود.
همچنین بازی رده بندی شــنبه ۲۳ تیرمــاه و بازی فینال 

یکشنبه ۲ تیرماه برگزار می شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: تالش های دو ســه ساله اخیر در زمینه فوتبال نشان داد ظرفیت ما بیشتر از 
آن چیزی است که در گذشته تحلیل می شد.

مســعود سلطانی فر درباره رشد و توســعه فوتبال ایران و موفقیت باشگاه های استقالل و پرسپولیس، گفت: امسال با 
کار ســنگین، ســازماندهی، حمایت و پشتیبانی خوبی که انجام شد دو تیم استقالل و پرسپولیس برای اولین بار به طور 
همزمان در تاریخ فوتبال به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند و هر دو تیم جزو هشت تیم برتر آسیا 

قرار گرفتند.
وزیر ورزش و جوانان گفت: ضمن اینکه برای اولین بار در تاریخ ورزش و فوتبال ایران، این دو تیم با کسب جام های 

لیگ برتر و جام حذفی را کسب کرد به چنین موقعیتی دست پیدا کنند.
او دالیل موفقیت این دو تیم در دو سال گذشته را اصالح ساختار سازمانی و پرداخت بخش عمده ای از بدهی های ده 

پانزده ساله آنها به  اشخاصی حقیقی مثل بازیکنان و مربیان دو پایتخت اعالم کرد.
مسعود سلطانی فر همچنین درخصوص وضعیت مربیان دو تیم استقالل و پرسپولیس توضیح داد: برای هر دو تیم دو 

مربی صاحب نام خارجی استخدام کردیم که تا دو سال آینده نیز قراردادشان تمدید شده  است.

دالیل موفقیت پرسپولیس و استقالل از دیدگاه وزیر ورزش

وریا در استقالل ماندنی شد
با اعالم مدیرعامل باشــگاه استقالل مدافع راست این تیم فصل بعد هم در 

این تیم باقی خواهد ماند.
وریا غفوری یکی از بازیکنانی است که باشگاه از مدتی پیش مذاکرات خود 
را برای تمدید قرارداد او آغاز کرده است اما این بازیکن برای ماندن در جمع آبی 
پوشان شــرط کرده بود که اول مطالبات دو فصل گذشته را دریافت کند و بعد 

قراردادش را تمدید می کند.
با این حال ظاهرا دیروز وریا غفوری در جلسه ای که با افتخاری برگزار کرد 
برای تمدید قرارداد با اســتقالل به توافق نهایی رســید بنابراین یک سال دیگر 
در این تیم ماندنی شد.ســیدرضا افتخاری دیروز در جمع هواداران استقالل این 
خبر را تایید کرد و گفت:همین امروز)دیروز( صبح ،جلســه نهایی با وریا غفوری 
برگزار شد و حضور این بازیکنان در استقالل استمرار خواهد داشت. این بازیکن 
تعصب خاصی به اســتقالل دارد و به ما اعالم کرد در ایران به جز اســتقالل در 
تیم دیگری بازی نخواهد کرد.از طرفی مذاکرات با تیام،جبارف و امید ابراهیمی 

ادامه خواهد داشت.
سخنگوی نفت مسجدسلیمان: ویسی قهر نکرده

سخنگوی هیئت مدیره نفت مسجدسلیمان گفت که سرمربی این تیم قهر 
نکرده اســت.قرار بود دیروز اردوی تدارکاتی تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان 
در شــهرکرد آغاز شــود که گفته شد این اردو به دلیل مشــکالت مالی و قهر 
عبداهلل ویســی، لغو شده است.ابوذر شجاعی سخنگوی هیئت مدیره باشگاه نفت 
مسجدسلیمان در این باره گفت: تدارکات تیم مشغول فراهم کردن امکانات مورد 
نیاز برای برپایی اردو هستند و اتوبوس اعضای تیم برای سفر به شهرکرد را آماده 
کرده اند. بازیکنان و کادر فنی نفت امروز یا فردا به شهرکرد می روند.وی در مورد 
اینکه گفته می شود سرمربی نفتی ها از شرایط این تیم گالیه داشته و از اعضای 
این باشــگاه قهر کرده اســت، عنوان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد. ویسی 
مشغول رتق و فتق امور است و با بازیکنان مورد نظرش مذاکره می کند. اگر هم 
او از شرایط تیم ناراحت باشد، هنوز چیزی به ما نگفته و ما مشغول فراهم کردن 
زمینه های الزم برای برپایی اردوی تیم هستیم.ســخنگوی هیئت مدیره باشگاه 
نفت مسجدســلیمان در مورد غیبت ویســی در تمرینات ایــن تیم در روزهای 
گذشــته گفت: او در شهرکرد و تهران حضور داشــت و مشغول بازدید امکانات 

اردوی تیم بود. به همین خاطر تمرینات را با دستیاران ویسی آغاز کردیم.
دیدارهای تدارکاتی نوجوانان ایران با میالن و اینتر

شــاگردان عباس چمنیــان مرداد ماه ســال جاری بــرای برگزاری کمپ 
آماده سازی به ایتالیا می روند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران که خود را برای مســابقات قهرمانی آســیا آماده 
می کند برای برپایی کمپ آماده ســازی مردادمــاه به ایتالیا می رود.با هماهنگی 
فدراسیون های فوتبال ایران و ایتالیا شاگردان چمنیان کمپ اردویی را مردادماه 
در شهر میالن برپا خواهند کرد و قرار است دو دیدار دوستانه با تیم های جوانان 
میالن و اینتر برگزار کنند.مسابقات قهرمانی آسیا شهریورماه به میزبانی مالزی 

برگزار می شود.
آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال

فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتســال ایران از امروز)پنجشنبه( با انجام 
یک دیدار آغاز می شود.

بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتســال با حضــور ۱۴ تیم از امروز 
)پنجشــنبه( با انجام یک دیدار آغاز می شــود. در این دیدار تیمهای شــهروند 
ســاری و فرش آرا مشهد از ساعت ۱۸ در سالن شهید بهشتی مشهد به مصاف 
هــم می روند. دیگر دیدارهای هفته اول روزهای جمعه و شــنبه برگزار خواهند 

شد.برنامه بازی های هفته اول رقابت های لیگ برتر فوتسال به این شرح است:
پنجشنبه ۱۴ تیر 

*فرش آرا مشهد- شهروند ساری
جمعه ۱۵ تیر 

*پارسیان شهر قدس- مس سونگون ورزقان*آذرخش بندرعباس- لبنیات ارژن 
شیراز*گیتی پسند اصفهان- مقاوت البرز*مقاومت قرچک-شرکت ملی حفاری 

ایران*سن ایچ ساوه- اهورا بهبهان
شنبه ۱۶ تیر 

*شهرداری ساوه- سوهان محمد سیما قم.

*در ادامه برگزاری روز نخست مسابقات دوومیدانی انتخابی المپیک جوانان، علی 
فتحی گنجی در ماده پرتاب نیزه با رکورد 6۸/۱۹ متر به مقام چهارمی دســت 
یافت. در این ماده پرتابگر هندی با رکورد ۷6/۱۳ متر قهرمان شد، ورزشکاری از 
ژاپن با رکورد ۷۲/۰۴ متر نایب قهرمان و پرتابگر دیگر هندی نیز با رکورد 6۸/6۵ 
متر در جایگاه سوم ایستاد.همچنین تکتم دستاربندان، نماینده دوومیدانی ایران 
در این مســابقات در دوی ۱۵۰۰ متر با ثبــت رکورد ۴:۵۸:۹۸ دقیقه به عنوان 
نهمی رسید. در این ماده ورزشکارانی از کشورهای ژاپن، هند و چین به ترتیب با 
زمان های ۴:۲۴:۲۱، ۴:۲۵:66 و ۴:۳۰:۴۵ دقیقه عنوان های اول تا سوم را کسب 
کردند.در نخستین روز از این رقابت ها دو سهمیه المپیک توسط مهدی رضایی 
در ۱۰۰ متر و محمدرضا رحمانی فر در پرتاب دیســک بدســت آمد. همچنین 

رحمانی فر در پرتاب دیسک موفق به کسب مدال نقره شد.
* ملک محمدی دبیر فدراسیون تیراندازی درخصوص اسامی اعزامی به 
بازی های آســیایی جاکارتا گفت : بین ۱8 نفر و یک نفر  اضافه باید به 
نتیجه  برســیم. هنوز برای این موضوع با کمیته ملی المپیک به توافق 
نهایی نرســیده ایم. به محض مشخص شدن این یک نفر اسامی معرفی 
خواهد شد. اکنون اگر معرفی کنیم ممکن است به خاطر همان یک نفر 
اســامی جابه جا شود. بعد از این، اسامی رسانه ای و ابالغ خواهد شد. او 
در پاسخ به این سؤال که چه زمانی این اسامی نهایی اعالم خواهد شد، 
بیان  کرد: فکر می کنم تا شنبه این اسامی معرفی شوند. یک نفر  اضافه 
ارنج ما را جا به جا می کند. صبر کردیم تا مجوز آن یک نفر گرفته شود و 

بعد اسامی را اعالم کنیم.

خواندنی از ورزش ایران

کاوانی بازی با فرانسه را از دست داد
یک سایت فرانسوی مدعی شد که مهاجم مصدوم 
تیم ملی اروگوئه به دیدار با فرانسه در مرحله یک چهارم 

نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نمی رسد.
به گزارش ســایت »RMC« فرانسه، منابعی نزدیک 
از باشــگاه پاری سن ژرمن اعالم کردند که مصدومیت 
کاوانی رفع نشــده است و در دیدار با فرانسه در مرحله 
یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه نمی تواند 

بازی کند.
بنا به این گزارش مصدومیت کاوانی جدی اســت و 
نیاز به چندین روز اســتراحت دارد و این امر حضور او 
را در دیدار با خروس ها غیرممکن کرده است.فدراسیون 
اروگوئه پس از دیدار با پرتغال اعالم کرد که ادینســون 
کاوانی مصدوم شده است ولی اعالم نکرد که این مهاجم 

بازی با فرانسه می رسد یانه. 
قطارهای مجانی برای انتقال روس ها 

کشور میزبان جام جهانی جهت افزایش تماشاگر در 
بازی با کرواسی، وسایل حمل ونقل مجانی درنظر گرفت.

روس هــا تا قبل از شــروع مســابقات جام جهانی 
۲۰۱۸ فکــر می کردند تیم ملی کشورشــان در مرحله 
گروهی مسابقات حذف خواهد شــد.آنها به توانمندی 
و راهیابی »اسبورنیا« به مراحل حذفی باورنداشتند.اما 
وقتی مســابقات دور گروهی به اتمام رسید، تیم تحت 
امر چرچسف به دور یک هشــتم نهایی رسید. در این 
ایســتگاه نیز با برنامه ای کامل، اســپانیا، قهرمان جام 
جهانــی ۲۰۱۰ را حذف کرد.اکنــون مردم به تیم ملی 
بــاور پیداکرده اند و میزبان نیز تــا جایی که بتواند، در 
تالش اســت روســیه در ادامه جام حفظ شود.براساس 
اعــالم ایتارتاس، دولت روســیه برای انتقــال 6 هزار 
هوادار »اســبورنیا« به شهر سوچی، محل انجام بازی با 
کرواسی، ۹ قطار فوق العاده و مجانی درنظر گرفته است.

این قطارها از شهرهای دون، سن پترزبورگ و روستف، 
عالقمندان را به ســوچی خواهند رساند.روسیه امیدوار 
اســت با افزایش تماشاگرانش در بازی با تیم تحت امر 
دالیچ، امکان غلبه بر کرواسی را پیداکند.این رویارویی 

حساس و هیجان انگیز شنبه انجام خواهد شد.
کاهش نرخ هتل ها به خاطر بازگشت 

تیم های حذف شده
بهای کرایه اتاق برخی هتل ها در کشور میزبان جام 

جهانی روسیه کاهش یافت.
 با انجام مسابقات دور یک هشتم نهایی جام جهانی 
۲۰۱۸ و حذف ۸ تیم از گردونه رقابت ها، شمار زیادی 
از عالقمندان به کشــور خود بازگشتند.براساس اعالم 
ایتارتاس، با کاهش هواداران سفر کرده به روسیه، قیمت 
کرایــه اتاق در برخی از شــهرها به طرز چشــمگیری 
کاهــش یافته اســت.مطابق این گــزارش بهای کرایه 
هتل های شهرهای کازان، مسکو و سن پترزبورگ، گاه تا 

۴۰ درصد پایین آمده است.
کین نامزد جدی کسب توپ طال 

روزنامه آس اسپانیا مهاجم تیم ملی انگلیس و عضو 
باشگاه تاتنهام را کاندیدای جدی کسب عنوان بهترین 

بازیکن سال جهان دانست.
به گزارش روزنامه آس اســپانیا خبر داد که هری 
کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس با ادامه درخشش خود 
در این فصل که به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
ختم شــده است، خودش را به عنوان یکی از نامزدهای 
اصلی کسب توپ طال معرفی کرد.کین در این فصل با 
زدن ۳۰ گل در فصل یکی از کاندیداهای جدی کسب 
گل  عنوان توپ طال شده است و او تا اینجای مسابقات 6 

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه زده است و در صدر بهترین 
گلزنان جام جهانی قرار دارد و گزینه اول کســب عنوان 

آقای گل این رقابت ها است.
انتقاد کاپیتان کلمبیا از فیفا

کاپیتان تیم ملی فوتبال کلمبیا از فدراسیون جهانی 
فوتبال به خاطر انتخاب داوری انگلیسی زبان انتقادکرد.

دیــدار تیم های کلمبیا و انگلیــس را در مرحله یک 
هشــتم نهایی جام جهانــی روســیه،»مارک گایگر« از 
آمریکا ســوت زد.در پایــان این بازی فیزیکــی و مملو 
از کارت زرد کــه انگلیس در ضربات پنالتی برنده شــد، 
رادامــل فالکائو از فیفا به خاطر انتخاب داور آمریکایی که 
به زبان بازیکنان انگلیس صحبــت می کرد، ایراد گرفت.
وی اظهار داشت:اینکه داوری آمریکایی را برای این بازی 
انتخاب کردند، برای من ، عجیب و سؤال برانگیز است.این 
انتخاب جای تردید بســیار زیادی بوجود می آورد چرا که 
به انگلیسی حرف می زد.واقعا مایه شرمساری است چنین 
گزینشــی انجام گرفت.در این مســابقه داور به 6 بازیکن 

کلمبیا و ۲ ستاره انگلیس اخطار داد.
تمرین فرانسه پشت درهای بسته

تیم ملی فوتبال فرانســه برای رویارویــی با اروگوئه 
تمریناتش را پشت  درهای بسته انجام می دهد.

دیدیه دشــان بــرای آنکه شــانس موفقیت تیمش 
را افزایش دهــد، برنامه  های تمرینی خــود را به صورت 
مخفیانه انجام می دهد.براساس اعالم روزنامه اکیپ، از روز 
سه شنبه تمرینات »خروس های آبی«پشت درهای بسته 
در کمپ تیم در ایسترا انجام شد.مربی با تجربه آبی پوشان 
امیدوار اســت برنامه های تاکتیکی اش جهت رویارویی با 
اروگوئه به دقت توسط بازیکنان انجام شود.مصاف مرحله 
یک چهارم نهایی شاگردانش و بازیکنان تحت امر تابارس 

جمعه در نیژنی نووگراد انجام می شود.
ژاکا عذرخواهی ستاره سوئد را پذیرفت

ســتاره با سابقه تیم ملی فوتبال سوئیس عذرخواهی 
ستاره تیم ملی سوئد را پذیرفت.

پیش از رویارویی سوئد و سوئیس در مرحله یک هشتم 
نهایی جام جهانی، مایکل لوســتیگ ســتاره وایکینگ ها 
علیه گرانیت ژاکا حرف های بحث انگیزی زد.بازیکن سوئد 
گفت:کاری می کنم ژاکا از زمین اخراج شود.بعد از مصاف 
روز گذشته دو تیم که با برتری یک بر صفر سوئدی ها به 
اتمام رسید، لوستیگ از همتای سوئیسی اش عذرخواهی 
کرد.در این مورد ژاکا اظهارداشت:بعد از اتمام بازی فوری 
به ســمت من آمد و معذرت خواهــی کرد.حرکت بزرگی 

انجام داد.من هم عذرخواهی او را پذیرفتم.
ساوت گیت: مقابل سوئد 

کارنامه بدی داریم!
سرمربی تیم ملی انگلیس پس از صعود به مرحله یک 
چهارم نهایی گفت: بــازی خیلی خوبی بود و به نظرم ما 

شایسته این برد بودیم.
ساوت گیت، ســرمربی انگلیس پس از برتری مقابل 
کلمبیا و راه یابی به مرحله یک چهارم نهایی گفت: بازی 
خیلی خوب بود. به نظرم ما شایسته این برد بودیم. ما در 
۹۰ دقیقه خیلی خوب بازی کردیم و موفق شدیم پس از 
ناکامی بزرگ بعد از دریافت گل تساوی در دقایق پایانی 
خودمان را کنترل کنیم و با آرامش به کارمان ادامه دادیم. 
وی افــزود: ما پیش از این درباره ســختی کارمان و زدن 
ضربات پنالتی صحبت کردیم. ما تالش کردیم تا آرامش 
خودمان را حفظ کنیم. بازیکنان با آرامش کار کردند و این 
لحظه ای خاص برای ماست. این امری خوب است که ما به 
مرحله یک چهارم نهایی صعود کردیم ولی ما می خواهیم 
به مراحل باالتر صعود کنیم. سوئد تیم دیگری است که ما 

کارنامه بدی مقابل این تیم داریم.
پکرمن: شاید بمانم، شاید هم بروم

ســرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا در مورد آینده اش 
چیزی را به صورت قطعی بیان نمی کند.

خوزه پکرمن که تیمش در دیدار مرحله یک هشــتم 
نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقابل انگلیس در ضربات 
پنالتی ،بازنده و حذف شــد، اظهار داشت:در مورد آینده ام 
اکنون هیچ  چیزی را نمی توانم بگویم.احتمال دارد بمانم. 
همینطور این احتمال هست که تیم کلمبیا را ترک کنم.
وی اظهار داشــت: تنها چیزی که اکنــون می توان بیان 
کرد، این نکته بوده که زخم خورده هستیم.چون واقعا در 
بازی با انگلیس با تمام وجود کارکردیم.این مربی در جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز سکان هدایت کلمبیا را در دست 
داشت و در آن هنگام تیمش در مرحله یک چهارم نهایی 
مقابل برزیل بازنده شــد.گفته می شــود در صورت ترک 
تیم کلمبیا، ریکاردو گارکا، سرمربی تیم ملی پرو در جام 

جهانی روسیه، گزینه جانشینی وی خواهد بود.
ژاوی؛ جدیدترین گزینه سرمربیگری اسپانیا

هافبک پیشــین بارسلونا جدیدترین نامی است که از 
او به عنوان گزینه سرمربیگری ماتادورها یاد شده است.

تیم ملی فوتبال اســپانیا با هیــرو عملکرد چندان 
خوبی در مرحله گروهی نداشــت و با یک پیروزی مقابل 
ایران و تساوی برابر تیم های پرتغال و مراکش به مرحله 
یک هشتم نهایی جام بیست ویکم راه یافت، جایی که در 
ضربات پنالتی مغلوب روســیه میربان شــد و از گردونه 
رقابت ها کنار رفت.با حذف اسپانیا از جام جهانی ۲۰۱۸، 
رسانه های اسپانیایی از گزینه های احتمالی سرمربیگری 
الروخــا رونمایی کردند که در این بین نام هایی همچون 
لوئیس انریکه، سرمربی پیشین بارسلونا، کوئیکه سانچس 
فلورس ســرمربی پیشــین اســپانیول و خوسه میگوئل 
گونسالس مارتین دل کامپو ملقب به »میچل«، سرمربی 
پیشین تیم های ماالگا و المپیک مارسی دیده می شدند، 
هرچند خود هیرو نیز شــانس ادامه حضورش در سمت 
سرمربیگری اسپانیا وجود دارد. نشریه اسپانیایی »آس« 
نیــز از ژاوی هرنانــدس بــه عنوان جدیدتریــن گزینه 
ســرمربیگری تیم ملی اســپانیا رونمایی کــرد. هافبک 
پیشــین تیم ملی اســپانیا و بارســلونا که در قهرمانی 
ماتادورها در جام جهانی ۲۰۱۰ نقش بسزایی دارد، اخیراً 
قرارداد خود را به مدت دو سال دیگر با السد تمدید کرد، 
این در حالی است که وی اخیراً مدرک مربیگری خود را 
نیز گرفته اســت و حتی ممکن است در آینده ای نزدیک 
هدایت این تیم قطری را برعهده بگیرد.در ســوی دیگر 
شبکه تلویزیونی »کواترو« اســپانیا خبر داد فدراسیون 
فوتبال اســپانیا، روبرتو مارتینس سرمربی اسپانیایی تیم 
ملی بلژیک را نیز به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری 

ماتادورها در نظر دارد.
معرفی اسامی

 کمیته تعیین بهترین بازیکنان و مربیان
فیفا اســامی افرادی که بهتریــن بازیکنان و مربیان 
جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه را انتخــاب می کنند، اعالم 
 کرد. در این لیســت نام سامی الجابر عربستانی هم وجود

 دارد.
فیفــا کمیته ای که قرار اســت بهتریــن بازیکنان و 
مربیان جام جهانی را انتخاب کنند، معرفی کرده اســت. 
در این کمیته نام افرادی چون فابیو کاپلو، دیدیه دروگبا، 
کاکا، فرانک لمپارد، لوتار ماتیوس، الساندرو نستا، رونالدو 
)برزیل( و... حضور دارند. از قاره آســیا هم ســامی الجابر 
)عربســتان( و چا بوم چون )کره جنوبــی( برای انتخاب 

بهترین بازیکن و مربی در این لیست هستند.

کاپیتان ژاپن از دیدارهای ملی خداحافظی کرد
ماکوتو هاســبه، کاپیتــان ژاپن اعالم کــرد که از 

دیدار های ملی کناره گیری خواهد کرد.
کاپیتان تیم ژاپن هاســبه، در اینستاگرامش اعالم 
کرد که از دیدارهای ملــی کناره گیری خواهد کرد. او 
نوشــت: »من تصمیم گرفتم که دوران حضورم در تیم 
ملی را با جام جهانی به پایان برسانم.« پیش از هاسبه، 
کیسوکه هندا نیز که ۳۲ ساله است، از دیدارهای ملی 
کناره گیری کرد و به نظر می رســد سامورایی های آبی 
از ایــن پس با تیمی متفاوت در رقابت ها ظاهر شــوند. 
هاسبه که فصل گذشته با آینتراخت فرانکفورت قهرمان 
جام حذفی شــد، بیش از ۱۲ ســال در تیم ملی ژاپن 
حضور داشــت و با ۵ مربی کار کرد. او پیش از این در 
جام های جهانــی ۲۰۱۰ آفریقا جنوبی و ۲۰۱۴ برزیل 

حاضر بود.
خواسته ماتئوس از تونی کروس

ستاره سابق تیم   ملی فوتبال آلمان از تونی کروس 
خواست که در اندیشه خداحافظی از تیم ملی نباشد.

تیم   ملی فوتبال آلمان در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
عملکردی کابوس وار از خود نشان داد و حتی نتوانست 
از مرحله گروهی به دور بعد راه پیدا کند.بعد از ناکامی 
در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه خبرهای زیادی درباره 
خداحافظــی تونی کروس از بازی هــای ملی به گوش 
رسید و به نظر می رسد که این بازیکن با تجربه چنین 
تصمیمی را گرفته اســت.لوتار ماتئوس، ســتاره سابق 
ژرمن ها از تونی کروس خواســت که بــه حضور خود 
در تیم   ملی آلمان ادامه  دهد و در اندیشــه خداحافظی 
نباشد.او گفت : خداحافظی تونی کروس از بازی های ملی 
ضربه سنگین به تیم خواهد زد و بدون شک من را بسیار 
ناراحت می کند. او در رئال مادرید عملکرد درخشانی از 
خود نشان می دهد و بر این باور هستم که در تیم   ملی 
هم خوب ظاهر شــده است.ماتئوس ادامه  داد: تیم   ملی 
آلمــان به تونی کروس نیاز دارد. او یکی از کاپیتان های 
بــزرگ ما در آینده خواهد بــود و نباید به این زودی از 
بازی های ملی خداحافظی کند.ماتئوس هم چنین درباره 
یواخیم لوو به صحبــت پرداخت و گفت : او باید به کار 
خود در تیم   ملی ادامه  دهــد و از همین االن به دنبال 

برنامه ریزی برای جام جهانی قطر باشد.
چه تیم هایی بیش ترین بازیکن را 

در یک چهارم نهایی جام جهانی دارند؟
ســه تیم لیگ برتــری منچسترســیتی، تاتنهام و 
منچســتریونایتد بیشــترین بازیکن را در مرحله یک 

چهارم نهایی جام جهانی فوتبال دارند.
 چهــره ۸ تیم برتر جام جهانی فوتبال در روســیه 
مشخص شده است. در این بین باشگاه منچسترسیتی 
با ۱۱ بازیکــن بیش ترین بازیکن را در این مرحله دارد 
و تاتنهــام و یونایتد هر کدام با ۹ بازیکن در رده بعدی 
قرار دارند.پاری سن ژرمن نیز با ۸ بازیکن در رده بعدی 

است.
*بازیکنان سیتی: ونسان کمپانی، کوین دی بروین، 
کیل واکر، جان اســتونز، رحیم استرلینگ، فابین دلف، 
دانیلو، فرناندینیو، ادرسون، گابریل ژسوس و بنجامین 

مندی.
*بازیکنان یونایتد: روملو لوکاکــو، مروان فالینی، 
جســی لینــگارد، فیل جونز، اشــلی یانــگ، مارکوس 

راشفورد، ویکتور لیندلوف، فرد و پل پوگبا
*بازیکنان تاتنهام: توبــی آلدرویلد، یان فرتوتگن، 
موســی دمبله، دنی رز، اریــک دایر، هری کین، کیران 

تریپیر، دله الی و هوگو لویس.

             روی خط  جام جهانی ۲۰۱۸             روی خط  جام جهانی ۲۰۱۸             روی خط  جام جهانی ۲۰۱۸

برگزاری نشست هماهنگی فدراسیون ها 
با کادر سرپرستی بازی های آسیایی

سجادی: آن قدر آمادگی داریم 
که هفته آینده راهی جاکارتا شویم 
سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱8 گفت: با کمیته 
برگزاری مســابقات در مورد تغییر اســامی تیم ملی والیبال صحبت 

کردیم و به صورت استثنا برای تغییر اسامی به ایران کمک می کنند.
نشســت نصراهلل ســجادی، سرپرســت کاروان اعزامی ایران به بازی های 
آســیایی جاکارتا با رؤسای فدراســیون های اعزامی به این بازی ها صبح دیروز 
در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی 
المپیک و فریبا محمدیان، معاون بانوان وزارت ورزش نیز در این نشست حضور 
داشتند.رسول خادم و احمد ضیایی در این نشست حضور نداشتند. رضا الیق، 

دبیر فدراسیون کشتی به جای خادم در جلسه بود.
نصراهلل سجادی در پایان نشست با روسای فدراسیون ها گفت: در این جلسه 
که با حضور روسای فدراسیون های اعزامی به جاکارتا برگزار شد برخی مسائل 
از سوی روسا مطرح شد که به آنها پاسخ دادیم. این نشست با هدف هماهنگی 
کاروان اعزامی ایران به جاکارتا برگزار شــد و خوشبختانه این هماهنگی ایجاد 
شــده است. ۲6 و ۲۷ تیرماه ۲ کارگاه آموزشــی برای سرپرستان کاروان های 
اعزامی به جاکارتا برگزار می شود و موضوعات مطرح شده از طریق سرپرست ها 

به ورزشکاران و کادر فنی انتقال می یابد.
سجادی در مورد اینکه آیا مشــکل خاصی برای فدراسیون ها وجود دارد، 
تاکید کرد: عمدتاً مشکل خاصی وجود نداشت ولی با تشابه حضور در دوره های 
قبل بازی های آسیایی، دغدغه هایی از طرف روسای فدراسیون ها وجود داشت 
و همکاران ما در کادر سرپرســتی به این موضوعات پاسخ دادند. خوشبختانه 
دغدغــه زیادی وجود ندارد و به عنوان کمیته ملــی المپیک، وزارت ورزش و 
فدراســیون ها آنقدراین آمادگی را داریم که حتی هفته آینده راهی مسابقات 

جاکارتا شویم.
ســجادی در مورد تعداد نهایی اســامی گفت: ۱۰۳ ورزشکار خانم و ۲۸۰ 

ورزشکار مرد در کمیته برگزاری مسابقات جاکارتا ثبت نام شده اند.
وی درخصوص تایید سهمیه سابر دختران نیز گفت: یکی دو رشته وجود 
دارد که برای تعداد نفرات آنها در جلسه آینده ستاد عالی بازی ها تصمیم گیری 

می شود اگر چه کارهای الزم در مورد این رشته ها انجام شده است.
ســجادی درخصوص تایید اســامی تیم ملی والیبال گفت: در مورد تغییر 
اســامی والیبال مشــکلی نیســت و تیم ملی با ترکیب اصلی اعزام می شود. با 
کمیته برگزاری مسابقات صحبت کردیم و به صورت استثنا برای تغییر اسامی 

به ایران کمک می کنند.
بازگشت آزاد و فرنگی کاران ملی پوش 

به خانه کشتی
مرحله جدیــدی از اردوی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
کشورمان برای حضور در بازی های آسیایی از هفته آینده آغاز می شود.
پیکارهای کشــتی آزاد و فرنگی بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا حدود 
یک ماه و نیم دیگر آغاز می شود که تیم های ملی کشتی کشورمان نیز تاکنون 
ســه اردو از اردوهای پیش بینی شده خود برای شرکت در این بازی ها را پشت 
ســر گذاشته اند.بر این اســاس اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۱6 تیرماه 
در خانه کشتی آغاز خواهد شد و تا روز ۲6 تیرماه ادامه خواهد داشت. اردوی 
ســوم فرنگی کاران روز ۸ تیرماه به پایان رسید و برخی از اردونشینان چند روز 
استراحت دارند. اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد هم باید از روز ۱۷ تیرماه در 
خانه کشتی حضور یابند تا تمرینات خود را آغاز و تا روز ۲۹ تیرماه ادامه دهند. 
آزادکاران اردونشین روز ۹ تیرماه سومین مرحله از تمرینات خود را پایان دادند.

رقابت های کشــتی بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، روزهای ۲۸ تا ۳۱ 
مردادماه برگزار می شود.

انجام تست دوپینگ 
از رشته های مدال آور قبل از اعزام به جاکارتا

از رشــته های مدال آور قبل از اعزام به بازی های آسیایی جاکارتا 
توسط نادو تست دوپینگ گرفته خواهد شد.

غالمرضا نوروزی رئیس  فدراســیون پزشکی ورزشــی ضمن بیان مطلب 
فوق گفت: برای اینکه بتوانیم کاروان پاک و سالمی را راهی بازی های آسیایی 
جاکارتا کنیم، از برخی رشته ها که شانس زیادی برای کسب مدال دارند پیش 
از اعزام به جاکارتا عالوه بر آموزش درباره دویپنگ، از آنها توســط نادو تســت 

دوپینگ نیز گرفته خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر برای ۲۹۰ ورزشکار اعزامی به بازی های آسیایی 
پرونده سالمت تشکیل شده است و فدراسیون ها در این زمینه همکاری خوبی 
را با فدراسیون پزشکی ورزشی داشتند. همچنین در این دوره بنا داریم پس از 
انجام معاینات تخصصی از ورزشکاران، نتایج معاینات را در اختیار کمیته ملی 
المپیک و فدراســیون ها قرار دهیم و حتی نســخه ای از معاینات را به دهکده 
بازی ها ارســال خواهیم کرد تا اگر ورزشکاری در جریان مسابقات دچار آسیب 
شــد، روند درمان وی به ســرعت انجام شود.رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
افزود: پرونده سالمت ورزشکاران پس از تشکیل در فدراسیون پزشکی ورزشی 
پیگیری روند درمانی آنها تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو ادامه خواهد داشت تا بتوانیم 
از نظر ارایه خدمات درمانی بهترین شرایط را برای ورزشکاران رقم بزنیم و دیگر 
ورزشــکاری را به دلیل تشدید آسیب دیدگی برای رقابت های حساس و مهمی 
همچون المپیک از دســت ندهیم. نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون 
کار تشــکیل پرونده سالمت اکثر رشــته های انفرادی انجام شده و رشته های 
تیمی همچون؛ والیبال، بسکتبال، فوتبال و.... هفته آینده پیگیری خواهد شد.

صفحه ۹
پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷

۲۱ شوال ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۴۵

دنبال  به  ترکیه ای  بزرگ  باشــگاه  دو 
فصل  شروع  برای  انصاری فرد  کریم  جذب 

جدید هستند.
کریم انصاری فرد که فصل گذشته عملکرد 
خوبــی در  المپیاکوس داشــت، در جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه برابر تیم   ملی فوتبال پرتغال گلزنی 
کــرد. قیمت این بازیکن در حــال  حاضر به ۱۰ 
میلیون یورو رسیده است و باشگاه  المپیاکوس 
قصد دارد با فروش ســتاره ایرانی خود این مبلغ 

را به دست بیاورد.
دو باشگاه فنرباغچه و بشیکتاش عالقه مندی 

خودشــان را به جذب انصاری فرد اعالم کرده اند. هر چند که این بازیکن هنوز با المپیاکوس قرارداد دارد ولی باید دید که او 
برای فصل آینده چه تصمیمی خواهد گرفت و مقصد بعدی او کدام تیم خواهد بود.

10 میلیون یورو، قیمت انصاری فرد برای رفتن به فنرباغچه یا بشیکتاش
فدراسیون جهانی وزنه برداری در جلسه هیئت اجرایی در مورد 

اوزان پیشنهادی کارگروه خود تصمیم گیری می کند.
فدراسیون جهانی وزنه برداری )IWF( دیروز و امروز نشست هیئت اجرایی 
خــود را برگزار می کنــد و یکی از مهم ترین تصمیماتی که در این نشســت 
خواهد گرفت تغییر اوزان است. فدراسیون جهانی سال گذشته تصمیم گرفت 
تغییراتی در اوزان وزنه برداری داشــته باشد به طوری که مسابقات جهانی در 

۱۰ وزن و المپیک در ۷ وزن برگزار شود.
از این رو کارگروهی را هم تشــکیل داد تا بررســی هایی را بر روی این اوزان جدید داشته باشند و این کارگروه نیز اوزان 
پیشــنهادی خود را اعالم کرده اســت و حاال در جلسات هیئت اجرایی، اعضا تصمیم نهایی خود را می گیرند. البته قرار است 

تغییر اوزان از سال ۲۰۱۹ اعمال شود. اوزان پیشنهادی کارگروه فدراسیون جهانی به شرح زیر است:
مردان

رده بزرگساالن و جوانان: * ۵۵ کیلوگرم، *6۱ کیلوگرم، * 6۷ کیلوگرم، * ۷۳کیلوگرم، * ۸۰ کیلوگرم، * ۸۷ کیلوگرم، 
* ۹۵ کیلوگرم، * ۱۰6 کیلوگرم ، * ۱۱۸ کیلوگرم، ۱۱۸+کیلوگرم.

اوزان پیشنهادی جدید برای وزنه برداری 

وحید امیری ملی پوش لرستانی تیم فوتبال ایران با خانواده 
شهید زنده لرستانی دیدار کرد.

وحیــد امیری ملی پوش لرســتانی تیــم فوتبال ایــران به همراه 
ســردار غیاثوند از فرماندهان سپاه، جانشین فرمانده انتظامی لرستان، 
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان و... با خانواده »سید نورخدا موسوی« 
شهید زنده لرســتان دیدار کرد. سردار غیاثوند نماینده فرمانده کمیته 
جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در این دیدار گفت: در 
هفته استکبار ستیزی به همراه وحید امیری عضو تیم ملی فوتبال ایران 

به دیدار خانواده شهید زنده سید نورخدا موسوی آمدیم تا هم از خانواده سید نورخدا تجلیل داشته باشیم و هم از مظاهر فتوت و 
غیرت و جوانمردی تجلیل کنیم. وی با بیان اینکه وحید امیری نیز یکی از رزمندگان دفاع از پرچم ایران در صحنه های بین المللی 
و جام جهانی است، تصریح کرد: این ورزشکاران فتوت و غیرت رزمندگان و ایثارگران را دارند. نماینده فرمانده کمیته جست و جوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: سرزمین لرستان به این فرزند رزمنده در صحنه های بین المللی افتخار می کند.

دیدار ملی پوش فوتبال ایران با خانواده شهید زنده لرستانی 

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید »رضا تورجی زاده«

اقتدا کردند بر ساالر عشق
بهــار ســال ۱۳۴6 شــیرمردی در دیار 
سرسبز »جی شیر« پا به عرصه ظهور نهاد که 
بــا آمدنش صفا و خلوص دیگــری به خانواده 
و دوستانش بخشــید. نهال وجودش در عین 
سرزندگی در سن ۷ ســالگی با فوت ناگهانی 
پــدر طراوت خود را از دســت داد و در غم از 

دست دادن تکیه گاهش به سوگ نشست.
او که همواره عشــق و ارادت بسیارش به 
ائمــه اطهار)ع( زبانزد دیگران بود در مراســم 

عزاداری و سینه زنی سیدالشهدا)ع( عاشــقانه شرکت می جست. در فعالیت های 
مدرســه و تحصیل علم بسیار کوشا بود و پشــتکار فراوان داشت. نهال جانش از 
شــیره علم بهره ها برد اما با شروع جنگ تحمیلی علیه میهن عزیزش کمر همت 
به قطع دســتان دشــمن گرفت و ۳ بار عازم دیار عاشقان شد. اولین بار از طریق 
مدرسه خود سال ۱۳۵۹ به میدان جنگ پر کشید و ۲ سال عمر گرانبهای خود را 

با عشق تمام به میهن و انقالب اسالمی در جبهه های جنگ گذراند.
برای بار دوم و آخرین باری که به جبهه اعزام می شد در حالی که سوگوار غم 
از دست دادن دوستان و همرزمانش بود سال ۱۳6۱ در عملیات »رمضان« پس از 
ایثارگری های فراوان، جرعه نوش بزم صاحبدالن گشت و همنشین یاران باوفایش.

بسیجی شهید »رضا تورجی زاده«، سال ۱۳۴6 در خوراسگان متولد شد و در 
سال ۱۳6۱ در عملیات رمضان به شهادت رسید.


