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اعالم زمان معارفه رونالدو در یوونتوس
کریستیانو رونالدو سه شنبه شب به یوونتوس پیوست و دوشنبه هفته  آینده 
مراســم معارفه ستاره پرتغالی برگزار خواهد شــد. تورینی ها یک هفته  فرصت 
دارنــد تا به بهترین شــکل ممکن از یکی از بهترین بازیکنان جهان اســتقبال 
کنند.رونالدو پس از ۹ ســال رئال مادرید را ترک کرد. او توانســت در این مدت 
موفقیت های زیادی را کســب کند اما اکنون چالش ها، لیگ، هواداران، ورزشگاه 
جدید و مدیران جدیدی خواهد داشت.ورزشــگاه آلیانس با ظرفیت ۴۱ هزار و 
۵۰۵ نفر برای اســتقبال از ســتاره پرتغالی کوچک به نظر می رسد. اگر در سال 
۲۰۰۹ ســانتیاگوبرنابئو پر از تماشاگر شده بود، اکنون عالقه هواداران به حضور 
در مراسم معارفه این ستاره بیشتر شده است. گاتزتا دلواسپورت، نوشت: دوشنبه 
روز خاصی خواهد بود.رونالدو ابتدا تســت پزشکی را خواهد گذراند و سپس به 
کمپ ورزشــی یوونتوس خواهد رفت تا قراردادش را به امضا برساند. او در پایان 
در جشــن آلیانس حضور خواهد یافت.تب حضور رونالدو به شدت شهر تورین 
را تحت تاثیر قرار داده اســت. در این روزها پیراهن شــماره »هفت« یوونتوس 
در نقاط مختلف این شــهر دیده می شود. دوشــنبه هفته  آینده هیجان به اوج 
خود در ورزشگاه آلیانس خواهد رسید. رونالدو امروز)پنجشنبه( با یک هواپیمای 

اختصاصی به تورین سفر خواهد کرد.
رونالدو:نیمار باید از جام جهانی درس بگیرد

رونالدو ستاره سابق فوتبال برزیل در مصاحبه با اسپورت TV درباره نیمار و 
عملکردش در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه صحبت کرد. مهاجم پیشین تیم   ملی 
فوتبال برزیل گفت : همه انتظار بیش تری از او داریم. او مهاجم اول است و ستاره 
برزیل محسوب می شود به همین خاطر انتظار بیش تری از او داریم. با این حال 
اکنون لیگ فرانســه آغاز خواهد شــد و این قضیه به گذشته تعلق دارد. رونالدو 
افــزود: او محدود بازی می کرد. بــا نیمار در این باره صحبت نکردم. نمی دانم به 
خاطر عمل جراحی پایش بود یا موضوع چیز دیگری بود. رسیدن به فینال پس از 
دوری سه ماهه از میادین و عمل جراحی شرایط را سخت می کند.مهاجم پیشین 
رئال مادرید در ادامه  اظهار کرد: نیمار باید از این جام جهانی درس بگیرد. او ۲۵ 
تا ۲۶ سال دارد، جوان و با هوش است و مسئولیت زیادی در بازی ها دارد. ستاره 
پیشــین تیم   ملی برزیل به تمارض های نیمار در جام جهانی اشاره کرد و گفت : 
مدت ها قبل در این رابطه صحبت کردم. پنج ســال اســت که از او این سؤال را 
می پرسم و او به من گفته است »زمانی که روی من خطا می شود، چنین واکنشی 

را نشان می دهم تا بازیکنان کم تر روی من خطا کنند.«
دل پیرو: با رونالدو 

قهرمان لیگ قهرمانان اروپا می شویم 
ستاره پیشین یوونتوس به ستایش از خرید بزرگ تیمش پرداخت و تاکید 
کرد که یووه با رونالدو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دســت خواهد آورد. 
دل پیرو گفت: رونالدو، بازیکن اســتثنایی است و می تواند در هر حالتی گلزنی 
کند. او همیشــه به دنبال پیروزی است و این اصلی ترین دلیلی است که به این 
بازیکن عالقه دارم. رونالدو همواره به دنبال موفقیت و کســب پیروزی است. او 
ادامه  داد: رونالدو به من گفت  که باید سال ها پیش راهی یوونتوس می شد. بسیار 
خوشــحال هستم که او را با پیراهن یوونتوس خواهم دید. شهر تورین استقبال 
گســترده ای از این بازیکن بزرگ خواهد داشت. یوونتوس به دنبال قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا اســت و با رونالدو می توانیم به چنین خواسته ای دست پیدا 

کنیم.
ریاض محرز به منچسترسیتی پیوست 

هافبک الجزایری لسترســیتی با امضای قراردادی به عضویت تیم قهرمان 
لیگ جزیره یعنی منچسترسیتی درآمد.منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر انگلیس 
در فصل گذشــته اولین خرید خود را انجام داد و ریاض محرز، هافبک الجزایری 
را با قراردادی ۵ ساله به ارزش ۶۰ میلیون پوند به خدمت گرفت. این بازیکن در 

زمستان هم مورد توجه سیتی بود ولی این انتقال صورت نگرفت.
واکنش معنادار باشگاه رم 
به خرید بزرگ یوونتوس

انتقال کریستیانو رونالدو به یوونتوس از یک شایعه غیرقابل باور به حقیقت 
 A مبدل شــد، حقیقتی که بدترین خبر ممکن برای رقبای بانوی پیر در سری
بوده اســت. اگرچه ورود یک سوپراســتار به جمع آبی و مشکی پوشان تورین به 
افزایش ســطح کیفی و جذابیت ســری A خواهد افزود و تقریباً همه رسانه ها 
از ورود او به کالچو اســتقبال کرده اند اما در این میان صفحه توئیتر باشــگاه رم 
واکنش متفاوت به این اتفاق نشــان داده اســت که مشــخص است نشانه ای از 
رضایت این باشگاه از قدرت گرفتن رقیب مستقیمش در کورس قهرمانی سری 
A  نیســت. این باشــگاه در صفحه تویئتر خود تصویری از صحنه خوش و بش 
کاپیتان پیشــین خود فرانچسکو توتی و ستاره بارسلونا لیونل مسی، در بازی دو 
سال پیش دو تیم گذاشته است و در شرح این عکس نوشته است: پادشاه رم و 

بزرگترین بازیکن تمام تاریخ.
ملی پوش اروگوئه در آرسنال

باشگاه آرسنال با امضای قراردادی 3 ساله لوکاس توریرا، ملی پوش اروگوئه 
در جام جهانی ۲۰۱۸ را به خدمت گرفت.این هافبک ۲۲ ســاله فصل گذشته در 
ســامپدوریا توپ زد و در هر ۵ بازی اروگوئــه در جام جهانی ۲۰۱۸ حاضر بود. 
قرارداد وی 3۰ میلیون یورو اعالم شــده و توریرا در تیم جدیدش شماره ۱۱ را 

به تن خواهد کرد.
نانی به فنرباغچه برمی گردد؟

نانی برای خود آینده خوبی را در تیم والنســیا نمی بیند.از این رو عالقه مند 
اســت تا به تیم ســابقش یعنی فنرباغچه ترکیه بازگــردد.وی به DHA گفت: 
فنرباغچه از چند ســال قبل قهرمان لیگ نشده اســت.می خواهم در راه کسب 
عنوان قهرمانی ســهمی داشته باشــم.انجام این کار باعث شور و نشاط زیادی 
می شود.وی که ۲ سال قبل با تیم ملی پرتغال فاتح جام ملت ها شد، ۱۱۲ بازی 
برای تیم کشورش انجام داده، معتقد است کارایی چندانی در والنسیا ندارد از این 
رو خواهان بازگشت به فنرباغچه است. نانی در این تیم لیگ ترکیه در سال های 

۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ توپ زد.
موافقت مهاجم تیم جوانان آلمان 

برای انتقال به بایرن 
بایرنی هــا از مدت ها قبل تالش کردند تا »یان فیته آرپ« را از هامبورگ در 
اختیار بگیرند.براســاس اعالم روزنامه بیلد، این مهاجم ۱۸ ساله موافقت خود را 
برای حضور در بایرن و همکاری با مونیخی ها اعالم کرده است. مطابق این اعالم 
بازیکن جویای نام با هامبورگ تا سال ۲۰۱۹ قرارداد دارد و بایرن برای جلب نظر 
باشگاه شمالی، رقمی را مجبور به پرداخت به عنوان حق ترانسفر است.مسئوالن 
بایرن امیدوارند در روزهای آینده بتوانند با سران هامبورگ نیز بر سر این گلزن 

به توافق برسند.

پروندهمسابقاتیکشنبههفتهآیندهبستهمیشود

معرفی فینالیست های جام جهانی 2018
سرمربی فرانسه: نباید یک جام دیگر را از دست بدهیم

سرویس ورزشی-
بــابرگــزاریدوبــازیمرحلهنیمــهنهایی،
فینالیستهایجامجهانی2018روسیهمشخصشدند.
نخســتین دیدار نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه 
سه شــنبه شــب میان تیم های ملی فوتبال فرانسه و بلژیک 
برگزار شــد که با پیروزی یک بر صفر فرانســه همراه بود تا 
شــاگردان دشان جواز حضور در دیدار فینال را دریافت کنند. 

تکل گل بازی را ساموئل اومتیتی )۵۱( برای فرانسه زد.
در این بازی بازیکنان بلژیک در ۱۰ دقیقه ابتدایی، تسلط 
کامل بر توپ و میدان داشتند. ادن هازارد که بازوبند کاپیتانی 
بلژیک را بر بازو بســته بود با پاس های مــروان فلینی و دی 
بروین، نفوذهای زیادی به محوطه جریمه فرانســه داشت اما 
دفاع مستحکم قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ مانع از این شد که 

او و هم تیمی هایش در بلژیک به گل برسند.
در ادامه شــاگردان آبی پوش دیدیه دشــام در تیم ملی 
فرانســه موفق شــدند با پاســکاری های دقیق خود راه نفوذ 
بــه دروازه کورتوا در بلژیک را پیدا کننــد و موقعیت هایی را 
توسط کیلیان امباپه و گریزمان ایجاد کنند. اما دفاع منطقی و 
مستحکم بلژیک مانع از گلزنی خروس ها شد تا این دیدار در 

نیمه نخست گلی را به همراه نداشته باشد.
نیمه دوم در حالی آغاز شد که فرانسه نبض میدان را در 
اختیار گرفت. این تیم در همان دقایق نخســت فشار زیادی 
روی دروازه حریف خود ایجاد کرد. حمالتی که ســبب شد تا 
خروس ها در دقیقه ۵۱ صاحب کرنر شوند. کرنری که آنتونی 
 گریزمان زد تا اومتیتی با یک ضربه ســر، تور دروازه بلژیک را 

به لرزه درآورد.
پــس از این گل بازیکنان بلژیک سراســیمه تر از قبل به 
فکر جبران نتیجه بودند. از این رو تعداد پاس های  اشتباه آنها 
افزایــش پیدا کرد تا هنرنمایی امباپه و  گریزمان باعث شــود 
فرانسه چند موقعیت گلزنی دیگر را هم به دست آورد اما هیچ 

یک از آنها تبدیل به گل نشد.
ســرمربی بلژیک پس از پی بردن به  اشــتباهات تیمش 
تغییراتــی را ایجاد کــرد تا بتوانــد نتیجه را جبــران کند. 

تعویض های مارتینز باعث شد تا بلژیک موقعیت های بیشتری 
را روی دروازه فرانسه ایجاد کند اما هیچ یک از آنها تبدیل به 
گل نشد تا فرانسوی ها خودشان را برای حضور در فینال مسکو 
معرفی کنند. بلژیک در حالــی از صعود به فینال باز ماند که 
توانســته بود تیم هایی نظیر انگلیس، برزیل و ژاپن را شکست 

دهد و خود را به عنوان پدیده جام معرفی کند.
دیگــر دیــدار مرحله نیمه نهایی ســاعت ۲۲:3۰ شــب 
گذشــته بین تیم های انگلیس و کرواسی برگزار شد تا چهره 

فینالیست های جام جهانی مشخص شود.
رکوردجالبتوجهفرانسه

تیم ملی فوتبال فرانســه سه شنبه شــب فینالیست جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه شــد تا ایــن تیم در ۲۰ ســال اخیر 
بیش ترین تجربه حضور در فینــال را در میان تیم های دیگر 
داشــته باشد. فرانســه از آلمان و برزیل در این زمینه پیشی 
گرفت که در ۶ ســال اخیر به دو فینال صعود کرده بودند. در 

این مدت ایتالیا، هلند، اسپانیا و آرژانتین افتخار حضور در این 
بازی را داشتند.

فرانسوی ها در دو فینال اخیر خود یک بازی را با پیروزی 
و دیگری را با شکست پشــت سر گذاشتند. این تیم در سال 
۱۹۹۸ برزیل را ســه بر صفر شکســت داد اما در سال ۲۰۰۶ 

مقابل ایتالیا مغلوب شد.
آلمان تیمی اســت که بیش ترین حضور را در فینال های 
جام جهانی داشــته است. این تیم هشــت بار دیدار نهایی را 
تجربه کرده است. ژرمن ها در سال های ۱۹۵۴، ۱۹۷۴، ۱۹۹۰ 
و ۲۰۱۴ فاتــح جام جهانی شــدند. ایــن در حالی بود که در 
ســال های ۱۹۶۶، ۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۲۰۰۲ از دست یافتن به 

جام بازماندند.
پایانکاربلژیکبازهمدرنیمهنهایی

نسل طالیی بلژیک )بازنده دیدار نیمه نهایی برابر فرانسه( 
با لوکاکو، دی بروین، هازارد و... با پیروزی مقابل انگلســتان 

ترجیح دادند راه سخت تری برای رسیدن به قهرمانی داشته 
باشــند اما با حذف ژاپن و برزیل، ارزش های خود را بیش از 
پیش نشــان داده و ثابت کردند نام حریف، تفاوتی در نتیجه 
بازی نخواهد داشــت. ولی سرانجام شــاگردان دیدیه دشان 
ترمز آنها را کشیدند و اجازه ندادند ماجراجویی شان به فینال 

کشیده شود.
بلژیکی ها 3۲ ســال قبل با شکســت مقابــل آلمان به 
رده بنــدی رفتند و آنجا مغلوب فرانســه شــدند اما این بار، 
فرانســوی ها در نیمه نهایی کارشان را ســاختند تا به دیدار 

رده بندی بروند. 
آن ها در جام جهانی ۲۰۱۸ با ۱۴ گل بهترین خط حمله 
را در اختیار دارند اما پریشب نتوانستند دروازه هوگو لوریس 
و فرانسه را باز کنند و تعداد موقعیت هایشان نیز افت فاحشی 

با بازی های قبلی داشت.
نسل طالیی بلژیک پایان غمگینی در مرحله نیمه نهایی 
داشــت اما آنها حداقل یک جام جهانــی دیگر برای خاتمه 

بخشیدن به این طلسم تلخ فرصت دارند.
دشان:تالشمیکنیمقهرمانشویم

در پایان بازی فرانســه و بلژیک، دیدیه دشــان سرمربی 
فرانسه گفت: اول از همه به بازیکنانم تبریک می گویم. تالش 
زیادی از آنها در زمین دیدیم. اینکه یک مدافع برای ما گل زد 
نشانه خیلی خوبی بود. ما همگی در تیم تالش زیادی کردیم 

تا بتوانیم برنده مسابقه شویم و به فینال راه یابیم.
این ســرمربی در ادامــه صحبت های خــود گفت: بازی 
نزدیکی بود ولی ما شایسته صعود به دیدار نهایی بودیم و فکر 
می کنم فوتبال بهتری نسبت به حریف ارائه دادیم. درباره بازی 
فینال هم باید بگویم که ما دو سال پیش یک فینال و جام را 
از دســت دادیم )یورو ۲۰۱۶( و االن باید جلوی این اتفاق را 
بگیریــم. آرام خواهیم بود و تالش می کنیم تا در دیدار نهایی 

نتیجه الزم را کسب کنیم.
الزم به یادآوری است که دیدار رده بندی جام جهانی روز 
شــنبه ســاعت ۱۸:3۰ و بازی فینال هم روز یکشنبه ساعت 

۱۹:3۰ برگزار می شود.

دالیل خداحافظی جباری از فوتبال
بازیکن فصل گذشــته اســتقالل از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. مجتبی 
جباری، بازیکن با سابقه فوتبال ایران که در تیم های استقالل و سپاهان بازی های 
درخشانی از خود به نمایش گذاشت در لیگ هفدهم یک فصل ناکام در استقالل 
داشــت که در نهایت منجر به شــکایت این بازیکن از آبی پوشــان پایتخت شد. 
مجتبی جبــاری درباره وضعیتش در فصل هجدهم لیــگ برتر، اظهار کرد: من 
تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته ام. االن به شرایطی رسیده ام که دیگر امکان 
ادامه  فوتبالم وجود نداشــت. او درباره علــت خداحافظی اش از میادین حرفه ای 
گفت: دلیل خداحافظی من این بود که دیگر شــرایط بازی کردن در اســتقالل 
وجود نداشــت و به همین دلیل من انگیزه ای برای ادامه  فوتبال نداشتم. بازیکن 
پیشــین تیم   ملی در پایان در پاسخ به این ســؤال که چه برنامه ای برای پس از 
خداحافظــی اش از میادین حرفه ای دارد، گفت : احتماال در کالس های مربیگری 

شرکت کنم تا در آینده وارد این حرفه شوم.
گرو گرفتن پاسپورت برای نرفتن مدافع استقالل به ترکیه!

مدافع تیم فوتبال استقالل در حالی که قصد سفر به ترکیه و امضای قرارداد 
با ترابوزان اسپور ترکیه را دارد با یک دردسر عجیب مواجه شده است. سید مجید 
حسینی مدافع جوان تیم استقالل بعد از جام جهانی با پیشنهاد باشگاه ترابوزان 
اســپور ترکیه مواجه شده و شب گذشــته نیز در جلسه ای با سید رضا افتخاری 
به وی اعالم کرد قصد دارد برای ادامه فوتبالش راهی این کشــور شــود. اگر چه 
افتخاری با این جدایی مخالفت و از مدافع استقالل خواست تا در این تیم بماند اما 
حسینی با  اشاره به بندی که در قراردادش برای پرداخت ۱۰۰هزار دالر و جدایی 
از این تیم آمده روی رفتن خود پافشــاری کرد و در نهایت مقرر شــد وی راهی 
ترکیه شــود اما در کمال تعجب اتفاق عجیبی برای این بازیکن افتاد. بر اســاس 
اعالم خبرگزاری فارس حســینی دیروز برای گرفتن پاســپورتش به فدراسیون 
فوتبال رفت تا گذرنامه خود را که بعد از جام جهانی در اختیار مســئوالن بود از 
آنها تحویل بگیرد اما مســئول مربوطه به این بازیکن اعالم کرد که معاون باشگاه 
زودتر پاســپورت او را از فدراسیون گرفته است! این مدافع با گالیه از اینکه چرا 
گذرنامه اش را به خودش تحویل نداده اند ســراغ مســئوالن باشگاه را گرفت اما 
نتوانســت آنها را پیدا کند و در نهایت تصمیم دارد برای حل مشکلش دست به 
دامان رئیس  فدراسیون فوتبال شود! وی در اعتراض خود به مسئوالن فدراسیون 
گفت که مدیران اســتقالل گذرنامه اش را گــرو گرفته اند که وی از این تیم نرود 
اما این کار اصال درســت نیست. با این شرایط حسینی برای سفر به ترکیه دچار 
مشکل شده و حاال او از مدیران فدراسیون خواسته تا برای حل این مشکل اقدام 
کنند. به نظر می رسد مدیران استقالل هم به جای آنکه پیشتر چنین قراردادی با 
چنین بندهایی در اســتقالل مخالفت می کردند حاال با این شیوه خواستار ماندن 

حسینی در استقالل شده اند.
اردوی امیدها زودتر از موعد تمام شد! 

با توجه به اینکه در روز های گذشــته چند بازیکن از اردوی تیم امید خارج 
شدند و به باشگاه های خود برگشتند، اردوی تیم امید توسط زالتکو کرانچار لغو 
شــد. اردوی تیم امید قرار بود تا شنبه )۲۲ تیر( ادامه داشته باشد، ولی به دلیل 
اینکــه برخی از بازیکنان مثل مهدی قائــدی و... این اردو را ترک کردند، زالتکو 
کرانچار سرمربی این تیم تصمیم گرفت که این اردو تمام شود. این مربی معتقد 
اســت اگر یکی، دو بازیکن در تمرینات حضور نداشــته باشند، نظم تیم به هم 
می خــورد و به همین دلیل این اردو را چند روز زودتر از موعد مقرر تمام کرد و 
دیگر بازیکنان هم به باشگاه های خود برگشتند. قرار است امیدها برای بازی های 
آســیایی اندونزی اواسط مرداد ماه اردوی دیگری را آغاز کنند تا آماده حضور در 
مسابقات شــوند. قبل از این مسابقات تیم امید دو بازی تدارکاتی با عراق و یک 

بازی با چین برگزار می کند.
هندی ها خواهان جذب شجاعی شدند

تیم فوتبال »اف ســی« شــهر »گوا« از ایالت های جنوبی هند به دنبال به 
خدمت گرفتن مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران است.باشگاه فوتبال 
گوا قصد دارد »مسعود شجاعی« را جایگزین »مانوئل النزروت« بازیکن اسپانیایی 
خود کند.به گفته مقامات این باشگاه، مسعود شجاعی می تواند در هند طرفداران 
زیادی پیدا کند. مســعود شــجاعی که در بازی ایران با مراکش در جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه کاپیتان تیم ملی ایران بود با »سرگیو لوبرا« مربی باشگاه فوتبال 
گوا آشنایی دارد. »لوبرا« در سال ۲۰۱۴ در »لوس پالماس« اسپانیا مربی شجاعی 
بوده است.یک مقام باشگاه فوتبال گوا گفت: شجاعی دارای پیشنهاد از دو باشگاه 
بزرگ دیگر هم اســت. مربی این باشگاه از زمان حضور در اسپانیا با وی آشنایی 
دارد.این نخســتین بار است که یک بازیکن ایرانی پیشنهاد بازی در فوتبال هند 
دریافت کرده اســت. باشگاه های هند همچنین به دنبال به خدمت گرفتن دیگر 

بازیکنان تیم های ملی از جمله اوروگوئه، پاناما، کاستا ریکا و ایسلند هستند.
انصاری: به فیفا شکایت می کنم

مهاجم فصل گذشته استقالل بعد از اینکه از اردوی آبی پوشان کنار گذاشته 
شــد، مسئوالن این باشــگاه را تهدید کرد. با اینکه از چند هفته قبل زمزمه های 
جدایی جابر انصاری از استقالل به گوش می رسید، این بازیکن از ابتدا در تمرینات 
پیش فصل آبی ها حاضر شــد. مهاجم 3 فصل اخیر استقالل به خاطر اینکه یک 
سال از قراردادش باقی مانده بود، بدون توجه به شایعات در تمرینات حاضر شد تا 
اینکه قبل از سفر به ترکیه و برپایی اردوی پیش فصل آبی ها در این کشور به جابر 
خبر رســید که نمی تواند تیم را همراهی کند.در واقع جابر انصاری با نظر وینفرد 
شــفر در لیســت مازاد قرار گرفت؛ اما او به خاطر یک سال قرارداد و حدود ۷۰۰ 
میلیون طلبی که از باشــگاه دارد، نمی خواهد این موضوع را بپذیرد.مهاجم فصل 
گذشته استقالل اعالم کرده بارها قصد مالقات با افتخاری و توفیقی را داشته؛ اما 
موفق به این کار نشده است. حاال جابر انصاری در گفت و گویی تهدید به شکایت 
از طریق فیفا کرده اســت: »اگر از طریق کمیته انضباطی و فیفا پیگیر مطالباتم 
شــوم، دیگر نمی توانند گله کنند چون من پای قراردادم ایستادم و با وجود طلب 
۷۰۰ میلیونی از باشگاه استقالل در تمرین ها شرکت کردم. آنها بودند که نام من 
را از فهرست سفر به ترکیه خط زدند. مطمئنا وقتی کار به فیفا و کمیته انضباطی 

کشیده شود من خیلی حرف ها برای گفتن دارم.«
مذاکره پرسپولیس با امیری برای تمدید قرارداد 

باشگاه پرســپولیس برای تمدید قرارداد با وینگر ملی پوش خود اوایل هفته 
آینده با او مذاکره خواهد کرد. وحید امیری که قراردادش با پرسپولیس در پایان 
فصل ۹۷-۹۶ به اتمام رسید، اوایل هفته آینده با حمیدرضا گرشاسبی، سرپرست 
این باشــگاه درباره موضوع ادامه همکاری و تمدید قرارداد یا جدایی اش از جمع 
ســرخ پوشان مذاکره خواهد کرد. باشگاه پرســپولیس که با وجود ممنوعیت از 
جــذب بازیکن، عملکرد موفقی در نقل و انتقاالت داشــته تا بتواند در نیم فصل 
دوم نمایش موفق تری داشته باشد، به دنبال تمدید قرارداد و حفظ وحید امیری، 
ملی پوش تاثیرگذار فصول اخیرش است. بنابر اعالم باشگاه پرسپولیس، علیرضا 
بیرانوند دروازه بان این تیم دوران اســتراحت خود را پشت سر می گذارد و قرارداد 

او با این باشگاه ادامه خواهد داشت.
برانکو وعده داد:  تیمی عالی می سازم 

برانکو ســرمربی تیم پرســپولیس در تازه ترین صحبت هایش اظهار داشت: 
پنجره نقل و انتقاالت از ســوی فیفا به روی ما بســته بود و در این شرایط، باید 
برای نیم فصل بازیکن می گرفتیم. کار باشــگاه در این مورد بسیار سخت بود اما 
من به کار آنها ایمان داشتم و مطمئن بودم که خواسته های مرا برآورده خواهند 
کرد. االن هم از باشــگاه به خاطر تالش هایی که داشتند، تشکر می کنم. مهدی 
ترابی، سروش رفیعی، مهدی شریفی و مهدی شیری می توانند کمک کنند تا ما 
یک تیم عالی را در نیم فصل دوم داشــته باشیم. وی افزود: من با همین نفراتی 
که در لیگ ایران هستند، یک تیم عالی خواهم ساخت و نیازی نمی بینیم بازیکن 

خارجی جدیدی بگیریم. 
۲۵ میلیون تومان هزینه سالیانه تولید بازیکن 

کمیته تعیین وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال در اقدامی قابل تقدیر هزینه 
رشــد و پرورش بازیکن برای باشگاه های سازنده را سالی ۲۵ میلیون تومان اعالم 
کرد. بر این اســاس اگر باشگاهی در لیگ دســته اول، دسته دوم یا دسته سوم 
بازیکنی به باشگاه لیگ برتری بفرستد در آن صورت می تواند به ازای هر سالی که 
این بازیکن را تمرین داده اســت از باشگاه لیگ برتری ۲۵ میلیون تومان دریافت 
کند. در واقع اگر یک باشگاه دسته دومی بازیکنی را بعد از 3 سال تمرین و بازی 
به یک باشــگاه لیگ برتری بفرستد می تواند بابت حق رشد ۷۵ میلیون تومان)3 
سال ضربدر ۲۵ میلیون تومان( از آن باشگاه لیگ برتری دریافت کند.  این اقدام 
فدراســیون فوتبال در جهت تشویق باشگاه های سازنده به رشد و پروش بازیکن 

است تا آنها بتوانند حق رشد مناسبی از باشگاه های حرفه ای دریافت کنند.
جباروف نمی تواند به سپاهان برود

ســرور جباروف هافبک ازبکســتانی تیم فوتبال اســتقالل به دلیل بدقولی 
مســئوالن باشگاه اســتقالل هنوز خود را به وینفرد شفر معرفی نکرده و هر روز 
شــایعه ای درخصوص عدم همکاری وی با باشگاه استقالل به گوش می رسد اما 
دیروز در خبرها آمده بود که جباروف با درخواست قلعه نویی راهی اصفهان و تیم 
فوتبال سپاهان می شود.این شایعه در حالی مطرح شده که تیم فوتبال سپاهان هر 
۶ سهمیه لیگ برتری خود را جذب کرده است. پیام نیازمند، محمد ایرانپوریان، 
خالد شفیعی، کی روش استنلی، ابراهیم صالحی و مهدی کیانی ۶ بازیکنی هستند 
که امیر قلعه نویی آنها را از بین تیم های لیگ برتری جذب کرده است ضمن آنکه 
سجاد شــهباززاده به عنوان بازیکنی که سهمیه محسوب نمی شد راهی این تیم 
شــده است. با این شرایط جباروف تنها در یک صورت می توانست راهی سپاهان 
شود که ســهمیه آزاد محسوب شــود اما از آنجا که تیم آخر جباروف استقالل 
است و در لیگ برتر حضور دارد طبعا جباروف هم سهمیه لیگ برتری محسوب 

می شود، به این ترتیب حضور جباروف در سپاهان تنها یک شایعه است.

حال و هوای پاریس پس از راهیابی فرانسه به فینال جام جهانی 2018 روسیه

 عکس نوشت

خوانده شدن نامه های هواداران روسیه 
توسط چرچسوف 

استانیسالو چرچســوف با حضور در خانه فوتبال روسیه 
در شــهر مسکو نامه های ارســالی هواداران تیم ملی فوتبال 
روســیه را می خواند. این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ تا مرحله 
یک چهارم نهایی پیش رفت اما با پذیرش شکســت شــنبه 
شب گذشته برابر کرواســی در ضربه های پنالتی از رسیدن 
به نیمه نهایی بازماند.خبر دیگر از روسیه و جام جهانی ۲۰۱۸ 
اظهارنظر مدافع سابق تیم رئال مادرید درباره پدیده تیم ملی 
فوتبال روسیه در این رقابت ها است. میشل سالگادو با اشاره 
به درخشش الکســاندر گولووین در ترکیب تیم ملی فوتبال 
روسیه گفت: این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ خودش را اثبات 
کرد و رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی یک دستاورد بزرگ 
است. یکی از عوامل اصلی این موفقیت الکساندر گولووین بود 
که بازیکن جوان و مستعدی است. او اکنون می تواند به آسانی 
و با باالترین کیفیت در یکی از بهترین تیم های اروپایی بازی 
کند.مدافع ســابق تیم رئال مادرید افزود: به نظرم الکساندر 
گولوین به طور ایده آل مناســب بازی در تیــم رئال مادرید 
است. همه چیز پیش پای او قرار دارد و مطئمن هستم آینده 
درخشانی خواهد داشت. الکســاندر گولووین از سال ۲۰۱۵ 
میالدی عضو تیم زسکا مسکو است و پیش از آغاز جام جهانی 
۲۰۱۸ پیشنهادهایی از تیم های چلسی، یوونتوس و آرسنال 

دریافت کرده بود.
اومتیتی: می خواهیم تاریخ را 

برای فوتبال فرانسه تکرار کنیم 
ســاموئل اومتیتی که به عنوان بهتریــن بازیکن دیدار 
فرانســه و بلژیک انتخاب شد، پس از صعود تیمش به فینال 
جام جهانی ۲۰۱۸ اظهار داشــت: ما خیلی خوب کار کردیم 
و من احســاس افتخار زیادی می کنم. تیم ما بازی مردانه ای 
ارائه کرد و کاری بزرگ انجام دادیم. بازی سختی بود، اما این 
کاری بود که باید برای رفتــن به فینال انجام می دادیم. وی 
درخصوص مقایسه  شدن با لیلیان تورام مدافع پیشین فرانسه 
کــه در نیمه نهایی جام جهانــی ۱۹۹۸ دو گل زد تا تیمش 
راهی فینال شود، گفت: آن تیم در سال ۹۸ تاریخ را ساخت و 
حاال می خواهیم این تاریخ سازی را تکرار کنیم. ما قصد داریم 
قهرمانی در جام جهانی را برای فرانســه تکرار کنیم. یکی از 
اهداف ما در این دوره از رقابت ها رســیدن به فینال بود و از 

رسیدن به این هدف خیلی خوشحالم.
رد پیشنهاد اوکراین 

برای پرداخت جریمه عضو اخراجی تیم ملی کرواسی 
اوکنین ووکویوویچ پس از ارائه پیشــنهاد فدراســیون 

فوتبال اوکراین جهت پرداخت جریمه نقدی ۱۵ هزار فرانک او 
به فیفا گفت: خودم این جریمه را پرداخت می کنم و نمی خواهم 
شــخص دیگری در این شرایط وارد ماجرا شود. می خواهم این 
مشــکل را به تنهایی حل کنم.وی افزود: نمی خواهم شــکایت 
دیگری از ســوی فیفا علیه من مطرح شــود و از همه به خاطر 
حمایت هایشــان قدردانی می کنم. اوکنین ووکویوویچ ، بازیکن 
سابق تیم ملی فوتبال کرواسی و یکی از نمایندگان فدراسیون 
فوتبال این کشــور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است. او پس 
از پیــروزی تیم ملی فوتبال کرواســی برابر روســیه از مرحله 
یک چهارم نهایی فیلمی را با مشارکت دوماگوی ویدا، مدافع ۲۹ 
ساله کرواسی منتشر کرد که در آن به زبان روسی می گوید: این 
پیروزی برای اوکراین و باشگاه دینامو کیف است. دوماگوی ویدا 
نیز که زننده گل دوم کرواســی در وقت های اضافه بود در این 
فیلم جمله کوتاه »به افتخار اوکراین« را تکرار می کند. اوکنین 
ووکویوویچ ۲ روز پس از انتشار این فیلم از سوی فیفا با جریمه 
۱۵ هزار فرانک سوئیس مواجه شد و فدراسیون فوتبال کرواسی 
نیــز او را از روســیه اخراج کرد. همچنین فدراســیون فوتبال 
کرواسی از روســیه به خاطر انتشــار فیلم اوکنین ووکویوویچ 
عذرخواهــی کرد. کمیته انضباطی فیفا همچنین اعالم کرد که 
پرونده ای علیه دوماگوی ویدا، مدافع تیم ملی فوتبال کرواسی به 
صورت جداگانه مفتوح است و به زودی درباره او تصمیم گیری 

می کند.

پوگبا و تقدیم پیروزی 
به بچه های نجات یافته در تایلند 

پل پوگبا، هافبک تیم ملی فرانســه، پیروزی تیمش برابر 
بلژیــک را به تیم فوتبالی که از غــاری در تایلند نجات یافتند 
تقدیم کرد. ۱۲ پسر نوجوان که بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن داشتند 
به همراه مربی شــان، ۱۷ روز در غاری در زیر زمین گیر افتاده 
بودند. پس از تالش های بســیار و جهانی شدن این موضوع، در 
نهایت تمام تیم و مربی اش نجات یافتند. گفته می شود وضعیت 
تمامی افراد نجات یافته خوب اســت و مشکلی برایشان پیش 
نیامده اســت. پس از پیروزی فرانسه مقابل بلژیک، پل پوگبا، 
صعود ایــن تیم به فینال جــام جهانی را به کــودکان نجات 
یافتــه از این فاجعه تقدیم کرد. او با انتشــار عکس این بچه ها 
در اینستاگرام نوشــت: »این پیروزی به قهرمانان امروز تقدیم 

می شود، خیلی خوب بودید بچه ها، شما بسیار قوی هستید.«
هیتسفلد: اوزیل و گون دوغان را 

نباید به جام جهانی می بردند 
اوتمار هیتســفلد در مصاحبه ای که دیروز منتشــر شــد، 
مخالفتش را با استفاده از مســعود اوزیل و ایلکای گون دوغان 
اعالم کرد.وی معتقد است به خاطر جنجالی که پیش از شروع 
جام، این دو بازیکن بــه خاطر گرفتن عکس با رجب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه ایجادکردنــد، نه فقط باعث لطمه به خود 
شــدند بلکه به تیم آلمان نیز در مسابقات روسیه آسیب زدند. 

هیتسفلد اظهارداشت: فکر می کنم بردن اوزیل و گون دوغان 
به جام جهانی در حالیکه تحت فشار زیادی هم بودند، درست 
نبود.باید با نبردن آنها، در واقع از این دو مراقبت می شد تا بعد 
از جام دومرتبه کارشــان را در تیم ملی بتوانند از سربگیرند. 
آنوقت تیم در جام جهانی از آرامش برخوردار می شــد.چون 
بازیکنان تیم مرتب با این مسئله درگیر بودند. مسئول پیشین 
باوارایی هــا همچنین از اینکه یواخیــم لو با وجود ناکامی در 
جام جهانی در تیم به کار ادامه دهد، ابراز خوشــحالی کرد. 
او اظهارداشــت: یواخیم لو ۱۲ سال کار بزرگ برای تیم ملی 
انجام داده و با تیم آلمان به دستاورد عظیمی رسیده است. او 

می تواند بازهم برای تیم کارهای بزرگی انجام دهد.
کامپوس از دروازه بان انگلیس

تیم ملی انگلیس ســتارگان زیــادی در رقابت های جام 
جهانی روسیه دارد، اما خورخه کامپوس دروازه بان اسطوره ای 
مکزیک، به ستایش جوردن پیکفورد پرداخت. کامپوس گفت: 
پیکفورد سیو هایی داشــته که به ندرت در تیم ملی انگلیس 
شــاهد آن بوده ایم. دروازه بان اورتون از زمان دعوت شــدن 
به تیم ملی کشــورش برای رقابت های ۲۰۱۸ برای انگلیس 
بازی هــای خوبی انجام داده؛ به ویژه در مقابل ســوئد خوش 
درخشیده است. دروازه بان اسطوره ای مکزیک که در جام های 
جهانــی ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ بــرای تیمش به میــدان رفت به 
خبرنگاران گفــت: »از دروازه بان های خوب زیادی در اینجا 
می توان حرف زد مثال پیکفورد. او ســیو هایی داشت که قبال 
به ندرت دیده شده است. هوگو لوریس دروازه بان فرانسه نیز 

نمایش خوبی داشت.«
پیام تبریک پوتین به مکرون

پوتین رئیس جمهور روســیه سه شنبه در تماسی تلفنی 
پیــروزی تیم ملی فرانســه در نیمه نهایــی رقابت های جام 
جهانــی ۲۰۱۸ را به ماکرون همتای فرانســوی خود تبریک 
گفــت. ســرویس خبــری کاخ کرملین چهارشــنبه گفت: 
»درســت دقایقی پس از دیدار نیمه نهایی میان فرانســه و 
بلژیک والدیمیر پوتین در تماســی تلفنی به امانوئل مکرون 
رئیس جمهور کشور فرانسه که برای تماشای این رقابت ها به 
روسیه سفر کرده است، تبریک گفت. وی تبریکی به ماکرون 
و همه هواداران تیم ملی فرانســه برای پیروزی تیمشان در 
رقابت با بلژیک و عملکرد خوبشــان در جام جهانی صمیمانه 
تبریک گفت.« براساس اعالم سرویس خبری کرملین، پوتین 
با پرنس فیلیپ پادشــاه بلژیک که او نیز برای تماشای بازی 
تیمش به روسیه سفر کرده، نیز تماس گرفت و گفت: »بلژیک 
در رقابت هــای جام جهانی عملکرد ســطح باالیی از خود به 

نمایش گذاشت.«
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کیلیانامباپه،ستارهجوانتیمملیفرانسه،تاکید
کردکههدفشنهبردنتوپطالیبهترینبازیکندنیا،

کهفتحجامجهانیاست.
فرانســه با تک گل ســاموئل اومتیتی، بلژیک را شکست 
داد و به فینال جام جهانی رســید. امباپه که در این رقابت ها، 
بازی های بسیار خوبی برای فرانســه ارائه داد، تاکید کرد که 
بردن جوایز انفرادی ماننــد توپ طال، اهمیتی برایش ندارد و 

ترجیح می دهد با تیمش جام جهانی را فتح کند.
او به خبرنــگاران گفت: »این غیرقابل تصور اســت. این 

رویــای زندگی ام بود. چیزی برای گفتن ندارم. هنوز در جاه طلبانه ترین رویاهایم هم آن را تصور نمی کردم. البته هنوز رویای 
بزرگتری دارم. هنوز یک گام دیگر باقی مانده است.«

همه فرانســه پشت ما هستند. وقتی تقلب نکنید و سخت تالش کنید، نتیجه اش را می بینید. تا زمانی که بتوانم به تیم 
کمک کنم، این کار را انجام خواهم داد؛ این چیزی اســت که برایــم اهمیت دارد. اهمیتی به توپ طال نمی دهم. می خواهم 

قهرمان جام جهانی شوم.«

امباپه:توپطالنه،جامجهانیرامیخواهم
بلژیکمیگویدجزئیات ملی تیم ســرمربی
بسیارکوچک،سرنوشتمسابقهنیمهنهاییرارقم

زد.
روبرتو مارتینز سرمربی بلژیک بعد از شکست تیمش 
در این مســابقه گفت: شکســت در این مسابقه به خاطر 
یکسری جزئیات بود. متاسفانه فرق ما و فرانسه یک توپ 
مرده بود. بازی بســیار نزدیک بود، بسیار نزدیک. در واقع 
کسی می توانست سرنوشت بازی را تعیین کند که یک اثر 

روی توپ در محوطه جریمه بگذارد. 
وی افزود: بازیکنانم تالش زیادی کردند. نمی توانستم 

بیش از این از آنها درخواســت کنم. در فوتبال باید بفهمید که برنده و بازنده وجود دارد ولی اگر قرار اســت ببازید باید همه 
چیزتان را بگذارید و ببازید که ما این کار را کردیم. حاال باید از این شــرایط خارج شــویم و جام را به خوبی تمام کنیم. این 
بازیکنان حق شان نیست که با ناراحتی جام را تمام کنند. درست است االن خیلی ناراحت و عصبانی هستیم ولی قطعا تالش 

می کنیم با کسب عنوان سومی مسابقه ها را به خوبی تمام کنیم.

مارتینز:فرقماوفرانسهیکتوپمردهبود

فیفااعالمکرداعضایتیمفوتبالــیکهدرغاریدرتایلند
گرفتارشدهبودندبهدلیلنامساعدبودنشرایطشاننمیتوانند

دردیدارنهاییجامجهانیحاضرباشند.
۱۲ پسربچه و مربی شــان بعد از بارش سنگین در شمال تایلند، در 
غاری گرفتار شدند. با این حال عملیات نجات آنها به صورت کامل صورت 
گرفــت و این افراد نجات یافتند. فیفا این افــراد را برای حضور در دیدار 

نهایی جام جهانی که یک شنبه در مسکو برگزار می شود دعوت کرد تا از نزدیک دیدار نهایی جام جهانی را ببینند اما مشخص 
شد این افراد نمی توانند به دلیل نامساعد بودن شرایطشان تن به این سفر بدهند و دیدار نهایی جام را از نزدیک ببینند. در 
بیانیه فیفا آمده است: فیفا خوشحالی خود را از اخبار نجات ۱۲ فوتبالیست نوجوان و مربی شان ابراز می کند. از همه کسانی 
که در این عملیات نجات شرکت داشتند قدردانی می کنیم. فدراسیون فوتبال تایلند به ما اعالم کرد به دالیل پزشکی پسرها 
قادر به ســفر روسیه و تماشای دیدار نهایی نیســتند. اولویت فیفا حفظ سالمت این افراد است و ما به دنبال فرصت دیگری 
خواهیم بود تا این پســرها را به یک رویداد فیفا دعوت کنیم. ما همچنین مالقاتی هم با رئیس  فدراســیون فوتبال تایلند در 

حاشیه دیدار نهایی جام جهانی خواهیم داشت.

غیبتنجاتیافتگانحادثهغارتایلنددربازیفینال
ادنهازارد،کاپیتانتیمملیبلژیکمدعیشدکهتیمش

نتوانستجادویشرادرزمینپیادهکند.
هــازارد که خطرناک ترین بازیکن بلژیک در این رقابت ها بود، در 
بازی با فرانسه نمایش خوب گذشــته را نداشت و نتوانست موقعیت 
خاصی روی گل حریف پیدا کند. با این حال او مدعی شد که ترجیح 
می دهد بــرای تیمی بجنگد که فوتبال بازی می کند نه تیمی دفاعی 

که سعی می کند موثر باشد.
او گفت: من ترجیح می دهم با این بلژیک شکست بخورم تا با این 
فرانسه پیروز شوم. ولی آنها خیلی خوب دفاع می کردند و موثر بودند. 

نتوانستیم نقطه ضعفی پیدا کنیم. یک لحظه جادوگر در زمین پیدا می شد به گل می رسیدیم. ما تیم بلژیک فوق العاده ای را 
تا به اینجا تماشا کرده ایم که تیم های قدرتمندی را حذف کرده است.

هازارد به تمجید از تیمش پرداخت و گفت: ما نشان دادیم که تیم خیلی خوبی داریم. می توانیم به دستاوردمان افتخار 
کنیم. به عنوان کاپیتان، خوشحالم که عضو این تیم بوده ام.

هازارد:میتوانیمبهدستاوردماندرجامجهانیافتخارکنیم

وزیــرورزشوجوانــانمیگویــد
پرســپولیسواستقاللدربهترینشرایط

هستند
مســعود ســلطانی فر اظهار داشت: دو تیم 
فوتبال استقالل و پرسپولیس به لحاظ برگزاری 
اردوها، اسپانســرینگ و مربیان و بازیکنان خوب 
تأمین شده و وضعیت خوبی دارند تا پشتوانه های 
خوبی برای فوتبال کشور باشند.  وزیر ورزش در 
شــرایطی مدعی است که اســتقالل در بهترین 

شــرایط قرار دارد که این روزهــا تعداد زیادی از 
هواداران این باشگاه مردمی بابت عملکرد ضعیف 
مدیــران این باشــگاه در فصل نقــل و انتقاالت 
ناراضی هســتند! وزیر ورزش در بخش دیگری 
از صحبت هایــش به در پیش بــودن بازی های 
آسیایی اشــاره کرد و گفت: بازی های آســیایی 
جاکارتا را در پیش داریم که کاروان گســترده ای 
از ورزشکاران جمهوری اســالمی ایران در قالب 
۴۰ رشــته ورزشی در این رویداد حضور خواهند 

یافت و تعداد بانوان ورزشکار کشورمان نیز در این 
مسابقات افزایش چشمگیری می یابد که امیدواریم 
بتوانیــم نتایج بســیار خوبی نیز کســب کنیم. 
سلطانی فر در پایان بیان کرد: المپیک جوانان در 
کشور آرژانتین از دیگر مسابقات مهمی است که 
برای حضور در آن برنامه ریزی شده و همچنین در 
دی ماه نیز رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 
برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران از شانس های 

اصلی قهرمانی در این رقابت هاست.

وزیرورزش:استقاللوپرسپولیسدربهترینشرایطهستند!
تیمملیوالیبالنشستهزنانومردانبرایشرکتدرمسابقاتجهانیامروزپنجشنبهراهیهلند

میشوند.
مسابقات جهانی والیبال نشسته زنان و مردان از روز یک شنبه ۲۴ تیر با حضور ۱۶ تیم در بخش زنان و ۱۶ تیم 
در بخش مردان در هلند برگزار می شود. تیم ملی والیبال نشسته زنان که سومین حضور خود را در مسابقات جهانی 
تجربه می کند، در نخستین دیدار خود در دور مقدماتی روز یک شنبه ۲۴ تیر ساعت ۱3 به مصاف تیم اسلوانی خواهد 
رفت، روز دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱3 به مصاف چین می رود و روز سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۱ در برابر ایتالیا به میدان 
خواهد رفت.تیم ملی والیبال نشسته مردان نیز که نهمین حضور خود را در مسابقات جهانی هلند تجربه می کند، در 
نخستین دیدار خود در دور مقدماتی روز یک شنبه ۲۴ تیر ساعت ۱3به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت، روز دوشنبه ۲۵ 
تیر ساعت ۱۸ به مصاف تیم روسیه می رود و روز سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۸ در برابر آلمان رقابت خواهد کرد. در 
پایان این رقابت ها بین 3 تیم برتر در بخش زنان و مردان سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو توزیع خواهد شد.

سفر تیم ملی والیبال نشسته زنان و مردان به هلند 

حدیث دشت عشق

شــهید »حبیب اهلل افتخاریان« درسال ۱33۴ در 
خانواده ای دامغاني از روستاي شهیدپرور وامرزان دیده 
به جهان گشــود  و در سن 3 ســالگي از محبت پدر 
محروم گشت و سرپرستي او و خانواده اش را عمویش 
بر عهده گرفت. به دلیل شرایط مادي خانواده، تحصیل 
در کالس هاي شــبانه و کار و تالش روزانه را انتخاب 
کرد. پس از فراغت از تحصیل به خدمت سربازي رفت، 

بعد از آن در اداره برق اصفهان مشــغول کار شــد. او در عین حال به مبارزات 
سیاســي خود علیه رژیم طاغوت پرداخت و به علت فشار عوامل شاه، به کشور 
آلمان و بعد فرانســه مهاجرت کرد و همچنین دوره نظامي را در کشور سوریه و 
لبنان گذرانید. مدتي در فرانســه به محافظت از امام پرداخت. با پیروزي انقالب 
مســئولیت حفاظت و انتقال خانواده حضرت امــام را از ترکیه به ایران به عهده 
گرفت و به ایران آمد.  در ابتداي ورود به تشکیل سپاه و شکل دهي سازمان این 
نهاد مقدس پرداخت و در تشــکیل سپاه اصفهان نقش ارزنده ای داشت.  پس از 
آن به مازندران عزیمت نمود و با تشکیل پایگاه هاي سپاه به مبارزه علیه شورش 
گنبد و بندر ترکمن پرداخت و فرماندهي ســپاه آن منطقه را بر عهده گرفت. او 
سپس عازم جبهه جنوب شد. مدتي فرماندهي تیپ ۲۵ کربال را بر عهده داشت 
و به منطقه غرب اعزام و به عنوان فرمانده ســپاه مریوان و بانه مشغول خدمت 
شــد و در این خطــه مظلوم  به ایثارگري  و مبارزه علیــه  خود  فروختگان  و 
عمال دشــمنان  پرداخت و در ۱3۶3/۱۲/۱۹ در جبهه مریوان  هنگامي که  به 
دیدار دوســت شتافت. بخشی از وصایاي شهید: ما از عمرمان بهره ای  به  اسالم  
نداده ایم.  شــاید  این  خون  ثمره ای  باشــد  براي اسالم عزیز و این  خونها  که  

هدیه ات مي کنیم اي خداي رحمان کرامت کن  و  پذیرایمان باش .

بهیادسردارشهید»حبیباهللافتخاریان)ابوعمار(«

شایداینخونثمرهايباشدبراياسالمعزیز


