
یادیازسردارشهیدمصطفیبختیاریاصل
دوستی در راه خدا

ســردار شــهید مصطفی بختیاری اصل، دوم مهر 
ســال 1341 در اهواز دیده به جهان گشــود، در دوران 
دفاع مقدس به همراه دیگر رزمندگان اسالم و نیروهای 
حصیرآباد اهواز برای جهــاد در راه خدا و دفاع از دین 
و میهــن به جبهه رفت و چند بار مجروح شــد.پس از 
حضور در جبهه سوم شهریور سال 1366 شهد شیرین 
شهادت را نوشید و پیکر مطهرش به اهواز انتقال یافت و 

با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تشییع شد.شهید 
مصطفی بختیاری اصل در سن 25 سالگی به شهادت رسید و تربت پاکش در قطعه 2 
گلزار شهدای اهواز ردیف 17 مزار 23 قرار دارد.در انجام کارها بسیار جدی بود و در 
مواقع درگیری خیلی شجاعانه برخورد می کرد، البته در کنار این جدیت خیلی هم با 
رزمندگان صمیمی و اهل شوخی بود.علیرضا صفاری همرزم شهید می گوید: »یادش 
بخیر شهید مصطفی بختیاری که می گفت؛ امیدوارم دوستیمان برای رضای خدا باشد 
و اگر برای نفس است هرگز با هم دوست نباشیم.در ماموریت گردان امیرالمومنین)ع( 
پادگان شــهید کاظمی کردستان مصادف با ایام محرم شب ها در حسینیه ای که در 
انتهای پادگان بود دوستان گردان ها جهت مراسم سینه زنی بوشهری جمع می شدند. 
در یکی از شب ها شهید مصطفی به من گفت که باید نوحه بخوانی، چون اولین تجربه 
در جمع خواندن بود با اصرار شهید به هر شکل بود نوحه »زینب ز سوز سینه رو کرده 
بر مدینه گفت که ای مادرم« را خواندم که با تشویق او و دیگر دوستان مواجه شدم، 
این مسئله عامل مهمی برای نوکری ارباب بی کفن شد و هر ساله به یاد شهدا به ویژه 

شهید مصطفی بختیاری اصل عرض ارادت می کنم.«

حدیث دشت عشق

تیمملیبسکتبالایرانبامداددیروزبرایبرگزارییکاردویمشترکعازمصربستانشد.
تیم ملی بسکتبال ایران که این روزها خود را برای رقابت های پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2۰23 آماده می کند، 
بامداد دیروز برای برگزاری اردوی مشترک با یکی از باشگاه های صربستانی عازم این کشور شد.این اردو به مدت ۸ روز برگزار 
خواهد شد و قرار است شاگردان سعید ارمغانی دو بازی تدارکاتی با تیم FMP برگزار کنند. این تیم در فصل جاری مسابقات 
لیگ بسکتبال صربستان به همراه تیم ستاره سرخ بلگراد فینالیست شده بود، اما نتوانست عنوان قهرمانی را به دست  
آورد. طبق اعالم فدراسیون بسکتبال هزینه اردو کامال بر عهده تیم میزبان بوده و فدراسیون ایران تنها هزینه بلیت رفت 
 و برگشت بازیکنان را پرداخت خواهد کرد.نام بازیکنان دعوت شده برای حضور در این اردوی تدارکاتی به شرح زیر است:

1- حامد حدادی )کاپیتان( ،2- محمد جمشیدی 3- بهنام یخچالی،4- رسول مظفری،5- محمد حسن زاده،6- متین 
آقاجان پور،7- امیرحسین یازرلو،۸- سجاد پذیرفته،۹- جالل آقامیری،1۰- سجاد مشایخی،11- ارسالن کاظمی،12- 
آرمان زنگنه،13- نوید رضایی فر،14- محمد یوسف وند. شاگردان ارمغانی در پنجره سوم مسابقات انتخابی جام جهانی 
2۰23، روزهای 1۰ و 13 تیر به ترتیب مقابل قزاقســتان و سوریه قرار خواهند گرفت. طبق گفته سرمربی تیم ملی 

بسکتبال، همین نفرات به مسابقات پیش رو نیز اعزام خواهند شد.

جزئیات اردوی تیم ملی بسکتبال در صربستان 
جدایازوضعیتنامشــخصحضورســهنمایندهتاییدشــدهازســویفدراســیونجهانی
درانتخابات IWF،هنوزاعالمنشــدهاســتازایرانچهکســیحــقرایدادندرانتخاباترا

دارد.
قرار است کنگره انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنه برداری طی روزهای 4 و 5 تیر برگزار شود. پیش از این جدای 
از اینکه علی مرادی در 4 بخش انتخابات ثبت نام کرده بود و سیدعلیرضا قریشی رئیس هیئت خوزستان و محسن 
بیرانوند دبیر فدراســیون نیز دیگر نمایندگان ایران در انتخابات فدراســیون جهانی بودند، رئیس وقت فدراسیون به 
نمایندگی از ایران حق رای در انتخابات را داشــت که او روز 3۰ خرداد ماه در پی اعالم حکم ابطال انتخابات ســال 

۹۸ از سوی دادگاه تجدیدنظر، از سمت خود برکنار شد.
حاال عالوه بر اینکه مشــخص نیست او و دو نماینده دیگر ثبت نامی که چندی پیش از سوی فدراسیون جهانی 
تایید صالحیت شــدند، نمایندگان ایران در انتخابات IWF خواهند ماند یا نه؛ بنا بر اعالم خبرگزاری تســنیم علی 
مرادی باتوجه به اینکه دیگر رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران نیست، نمی تواند در رای گیری شرکت کند و به نظر 

این سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون خواهد بود که باید از سوی وزنه برداری ایران رای بدهد.

تکلیف حق رای وزنه برداری ایران در انتخابات فدراسیون جهانی چه می شود؟

سرویسورزشی-
ســینا کلهر معاون فرهنگ و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان مهمان نشســت کارگروه ورزش حزب موتلفه اســالمی بود. وی 
در بخشــی از صحبت های خود که در این جلســه ایراد کرد به درســتی 
روی نتیجه گرایی در ورزش دســت گذاشت و گفت: مشکل اصلی ما برای 
پیشبرد اهداف فرهنگی در ورزش، نگاه نتیجه گرایانه حاکم بر این عرصه 
است. به عبارت دیگر نگاه نتیجه گرا مانع اصلی بی توجهی فدراسیون ها به 
مقوله فرهنگ شــده اســت. همین نگاه کم و بیش مانع گسترش ورزش 

همگانی نیز هست که برای این منظور باید سازوکاری اندیشیده شود.
وی افــزود: وقتی کســب مــدال مهم ترین دغدغه فدراســیون ها و 
ورزشکاران باشد و رسیدن به سکوی قهرمانی را به هرقیمت توجیه کنند، 
طبیعی اســت امور دیگر از جمله مســائل فرهنگی مورد بی توجهی قرار 
خواهد گرفت. تالش ما این اســت تا نــگاه موجود را تعییر دهیم. بدیهی 
اســت تغییر دیدگاه موجود با توجه به اینکه از گذشته در این زمینه کار 
نشده آسان نیست. طی ۸ ماه گذشته با تمام رؤسای فدراسیون ها جلسه 
داشــتیم، اهمیت موضوع فرهنگی و لزوم توجه بــه این مقوله را به آنان 
یادآوری و با جدیت پیگیر مسئله شده ام، با تمام این اوصاف برخی مسائل 

دست و پای ما را بسته تا نتوانیم اعمال نظر کنیم. 
صحبت های کلهــر معاون فرهنگ و توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان نشان می دهد که او به درستی روی موضوع نتیجه گرایی 
در ورزش دست گذاشته اما باید از او و سایر مسئوالن وزارت ورزش پرسید 
که چه کسانی باید نگاه فعلی را تغییر دهند و مهم تر از آنچه زمانی آستین 

همت را باال می زنند؟!
وقتی برای خود وزارت ورزش حتی در مقطع کنونی نتیجه گرایی همه 
چیز است، چگونه می توان از فدراسیون های ورزشی انتظار داشت که تغییر 
رویــه دهند و در کنار کمیت به کیفیت نیز توجه کنند؟ در واقع مخاطب 
اصلی صحبت های کلهر خود وزارت ورزش است، ابتدا به ساکن باید وزیر 
و همکارانش از نتیجه گرایی فاصله بگیرند و سپس آن را به سایر بخش های 

ورزشی تسریع دهند.
متاســفانه غفلت برخی از مســئوالن ورزش از بعد تربیتی و اخالقی 
ورزش و توجــه افراط گونه آنان به نتیجــه گرایی و مدال و رفتن به جام 
جهانــی و... در واقع مکمل و دلخواه فعالیت های تخریبی و منفعت جویانه 
و ضد ورزشــی است که خاصه در این پنج شش سال اخیر بسیار بیشتر و 
بی پرده تر شــده و اگر نزد پاره ای از مدیران ورزشی، ارزش های فرهنگی و 
اخالقی ، قربانی نتیجه گرایی شده نزد این جماعت و جریانات قربانی منافع 

شخصی و باندی شده است. 
در حالــی که در باالترین ســطوح ورزش حرفــه ای رعایت اخالق و 
پایبندی به ارزش های مورد قبول جامعه و مردم ، اصلی است تخلف ناپذیر 
که مدیران و مســئوالن ورزش کشورها و باشگاه ها و رسانه های حرفه ای 
در بــاره آن به هیــچ وجه کوتاه نمی آیند و همگــی یکصدا و هماهنگ با 
هنجارشــکنان وخطاکاران در دفاع از منافع ملی، ارزش های اجتماعی و 
باالخره اصول ورزش حرفه ای برخورد مناســب می کنند  ولی این جا و در 
ورزش خودمان اصال چنین برخوردهایی دیده نمی شود یا خیلی کم اتفاق 

می افتد. 
فراموش نکنیم یکی از رموز و اســرار پیشرفت این کشورها در ورزش 
پایبندی بوده که به رعایت »اصول« داشــته اند. ما هم اگر به دنبال رشد 
و پیشرفت ورزش هســتیم- که باید باشیم و این مطالبه مردم ، ورزش و 
مســئوالن ورزشی است- باید خیلی خیلی بیشــتر از اینها در باره رعایت 
اصول اخالقی و ارزش های انسانی و پهلوانی حساس و سختگیر باشیم. اگر 
غیر از این باشــد و مسئوالن وظایف خود را جدی نگیرند به جای تقویت 

ورزش، با دست خود اسباب ضعف آن را فراهم آورده ایم.

نگاه نتیجه گرا 
چه زمانی تغییر می کند؟!

نکته  ورزشی

*داودعزیزیرئیسفدراســیونتنیس،هدایتتیمملیایرانرادرســال2022برعهدهمحمدرضاتوکلی
گذاشتودیروزحکمسرمربیگریتوکلیرابهاواهداکرد.پیشازایناکبرطاهریسرمربیبودامااعالمکرده
استبهدلیلمشکالتشخصیامکانهدایتتیمملیرادراینمقطعزمانیندارد.تیمملیتنیسایرانباید
برایحضوردرمسابقاتدیویسکاپآمادهشودکه19مرداددرویتنامبرگزارخواهدشد.توکلیعضوکمیته

فنیفدراسیونتنیساستوسابقهسرمربیگریتیمایراندردیویسکاپرادارد.
*تیم ملی بسکتبال ایران که این روزها خود را برای رقابت های پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2۰23 آماده می کند، بامداد 
دیروز برای برگزاری اردوی مشترک با یکی از باشگاه های صربستانی عازم این کشور شد.این اردو به مدت ۸ روز برگزار خواهد 
شــد و قرار است شاگردان سعید ارمغانی دو بازی تدارکاتی با تیم FMP برگزار کنند.طبق اعالم فدراسیون بسکتبال هزینه 
اردو کامال بر عهده تیم میزبان بوده و فدراسیون ایران تنها هزینه بلیت رفت و برگشت بازیکنان را پرداخت خواهد کرد.نام 
بازیکنان دعوت شــده برای حضور در این اردوی تدارکاتی به شــرح زیر است: حامد حدادی )کاپیتان(، محمد جمشیدی، 
بهنام یخچالی، رسول مظفری، محمد حسن زاده، متین آقاجان پور، امیرحسین یازرلو، سجاد پذیرفته، جالل آقامیری، سجاد 
مشایخی، ارسالن کاظمی، آرمان زنگنه، نوید رضایی فر و محمد یوسف وند.شاگردان ارمغانی در پنجره سوم مسابقات انتخابی 
جام جهانی 2۰23، روزهای 1۰ و 13 تیر به ترتیب مقابل قزاقســتان و سوریه قرار خواهند گرفت. طبق گفته سرمربی تیم 

ملی بسکتبال، همین نفرات به مسابقات پیش رو نیز اعزام خواهند شد. 

*مسابقاتدوچرخهسواریپیستقهرمانیآسیادرهندبهپایانرسیدوایرانسهمدالبرنزدراینمسابقات
گرفت.محمدگنجخانلودرمادههایاسکرچواومنیومولیالحیدریدرماده۵00مترتایمتریلجوانانصاحب

مدالبرنزشدند.ایراندرپارادوچرخهسواریقهرمانیآسیانیز2طالویکنقرهگرفتهبود.
*تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان ایران با یک طال، 3 نقره و یک برنز و کســب عنوان چهارمی تیمی به کار خود در 
رقابت های قهرمانی آسیا پایان داد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در پایان رقابت های قهرمانی آسیا و با هدایت مجید 
ترکان، با کسب یک مدال طالی محمدرضا لطفی در وزن 11۰ کیلوگرم، 3 نقره امیرمحمد نوازی در 45، محمدرضا 
اســدی در 51 و عرفان علیزاده در وزن ۹2 کیلوگرم و یک برنز یونس شــفیعی در وزن 71 کیلوگرم با مجموع 126 
امتیاز از رفتن بر روی سکوی رقابت های آسیایی بازماند و به عنوان چهارمی رسید. هند با 4 طال، دو نقره و دو برنز و 
مجموع 1۸۸ امتیاز قاطعانه بر سکوی نخست قهرمانی آسیا ایستاد، قزاقستان با 15۰ امتیاز دوم شد و ازبکستان نیز 

با 145 امتیاز سوم شد.
*رقابتهایبینالمللیکشتیجاممتئوپلیکونهبهعنوانسومینرویدادبینالمللیموثردررنکینگاتحادیه
جهانی،ازدیروزوبابرگزاریمســابقات۷وزنکشتیفرنگیآغازشــد.درروزنخستاینرقابتها،سجاد
ایمنطلبومحمدجوادرضاییدر۶۷،حسیننوریدر۸۷ومهدیبالیدروزن9۷کیلوگرممقابلرقبایخود

بهمیدانرفتندامابانمایشیدورازانتظارهیچکدامنتوانستندراهیفینالشوند.

خواندنی از ورزش خواندنی از ورزش 

توافقات اولیه پرسپولیس با مهاجم برزیلی
در صورتی که روند مذاکرات خوب پیش برود مهاجم برزیلی شــاغل 

در لیگ پرتغال پیراهن سرخ پرسپولیس را بر تن خواهد کرد.
یحیی گل محمدی ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس برای تقویت 
تیمش در لیگ برتر بیســت و دوم خواهان جذب چند مهاجم شــده که 
البته تا این جای کار سجاد شهباززاده حاضر به عقد قرارداد با سرخ پوشان 
نشــد و در نهایت به استقالل پیوســت.در این رابطه باشگاه پرسپولیس 
خواهان جذب کاســیانو مهاجم برزیلی شاغل در لیگ پرتغال شده و در 
این خصوص مذاکراتی از ســوی دو طرف انجام شــده است. البته اینکه 
گفته می شود باشگاه پرسپولیس پیش قراردادی برای این بازیکن برزیلی 
ارســال کرده صحت ندارد اما روند مذاکرات تا این جا خوب بوده اســت.

باشگاه پرسپولیس با باشــگاه ویزالی پرتغال مذاکرات خوبی انجام داده 
و بــه نظر می رســد در صورتی که همه چیز خوب پیش برود کاســیانو 
 تا چند روز آینده برای پیوســتن به پرســپولیس راهــی تهران خواهد 

شد.
مجیدی به دنبال جذب یک مدافع ایرانی 

فرهاد مجیــدی برای تقویت خط دفاعی اتحاد کلباء به دنبال جذب 
یک مدافع ایرانی است.

محمد المندوس، خبرنگار اماراتی نوشــت: خبرها از باشــگاه اتحاد 
کلباء حاکی از این است که فرهاد مجیدی در حال مذاکره با یک مدافع 
ایرانی اســت تا زمینه حضــور او را در لیگ امارات مهیا کند.پیش از این 
هم رســانه های اماراتی از نزدیک شدن مهدی قائدی به این تیم نوشتند.

اتحــاد کلباء در فصلی که گذشــت در رده دهم جــدول رده بندی لیگ 
 امــارات قرار گرفت و باید دید که با مجیدی چه نتایجی کســب خواهد 

کرد.
دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال آمریکا و عربستان

فدراسیون فوتبال عربستان از برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی 
فوتبال آمریکا در ماه سپتامبر )مهر( خبر داد.

عربستان بازی های دوستانه زیادی برای آمادگی حضور در جام جهانی 
 در نظر گرفته اســت. فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد که تیم ملی 
فوتبال این کشــور دیدار دوستانه ای را با آمریکا برگزار خواهد کرد. طبق 
اعالم فدراسیون فوتبال عربستان این بازی در 27 سپتامبر )5 مهر( برگزار 
خواهد شد. تیم ملی فوتبال آمریکا در جام جهانی 2۰22 قطر با تیم های 
ایران، ولز و انگلیس همگروه اســت این درحالی اســت که عربســتان با 

آرژانتین، مکزیک و لهستان همگروه است.
سپاهان و یک انتخاب مهیج به جای نویدکیا

پس از هفته ها گمانه زنی درباره انتخاب جانشین محرم نویدکیا به نظر 
می رسد انتظار هواداران سپاهان نیز مانند استقاللی ها رو به پایان است.

پس از اینکه محمدرضا ساکت در مذاکره با ماگات به بن بست رسید، 
تمرکز روی سایر گزینه هایی که کارنامه آنها بررسی شده بود بیشتر شد 
و از میان آنها مذاکرات با ژوزه مورایس با جدیت بیشتری دنبال شد و در 
هفته  گذشته این مربی به ایران آمد و سفر دو روزه ای در اصفهان داشت 

تا شرایط حضور در سپاهان را از نزدیک بررسی کند.
پس از این سفر که با جلســاتی طوالنی مدت   میان مدیران سپاهان 
و این مربی در اصفهان همراه بود، بر ســر جزئیات توافق شــد ولی مبلغ 
قرارداد سبب شد تا رسمی شدن اعالم حضور این مربی پرتغالی56 ساله 

کمی به تعویق بیفتد.
حاال اما پس از چند روز از بازگشــت این مربی به کشــورش به نظر 
می رســد کار حضور این مربی در ســپاهان در حال نهایی شدن است و 
فقط این مربی که قصد دارد خانــواده اش را نیز به ایران بیاورد، با توجه 
به اخباری که از وضعیت ایران در رســانه های جهان مخابره می  شود، در 
حال بررســی بیشتر شرایط و احتماال مشــورت با مربیان پرتغالی است 
که ســابقه کار در ایران را دارند تا نسبت به امنیت خانواده اش اطمینان 

حاصل پیدا کند.
حاال و در شــرایطی که ریکاردو ســاپینتوی پرتغالی پس از انتخاب 
به عنوان مربی اســتقالل، به زودی کارش را در تهــران آغاز خواهد کرد، 
به نظر می رســد دومین مربی پرتغالی نیز برای حضور در راس کادر فنی 
سپاهان به زودی کارش تمام می شود. در واقع برای نهایی شدن این انتقال 
که بر ســر جزئیات و حتی مبلغ قرارداد آن توافق حاصل شده، تنها یک 

امضا باقی مانده است.

الگویبینظیرمثلمانه
مهاجم مسلمان سنگالی روستای 

زادگاهش را آباد کرد

مهاجممسلمانسنگالیبااقداماتخیرخواهانهخودسبب
گسترشوپیشرفتمنطقهمحلتولدششدهاست.

به گزارش سایت sportbible، سادیو مانه، مهاجم سابق لیورپول 
دهکده دوران کودکی خود بامبالی، روستایی در جنوب سنگال را متحول 

کرده است.
این مهاجم 3۰ ســاله که دیروز با قراردادی 3 ســاله و به ارزش 35 
میلیون یورو از لیورپول به بایرن مونیخ پیوســت، این ماه به کشــورش 
بازگشــت تا در یک بازی خیرخواهانه در کنار بازیکنانی مانند ال حاجی 
دیوف و پاپیس سیســه شرکت کند. او همیشــه رابطه دوستانه قوی با 

بامبالی و 2 هزار ساکنی که در آنجا زندگی می کنند دارد.
در گذشــته او مبالغ قابل توجهی را برای کمک به بهبود شــرایط 
روســتای خود اهدا کرده اســت، از جمله مبلغ 5۰۰ هــزار پوند برای 

بیمارستان جدیدی که قرار است در زادگاهش ساخته شود.
مانه قباًل 2۰۰ هزار پوند برای ســاخت یک مدرسه اهدا کرده است 
و یک پمپ بنزین و یک اداره پســت برای کمک به مردم محلی ساخته 

است.
اقدامات خیرخواهانه سادیو مانه

او یک بیمارستان 455 هزارپوندی و یک مدرسه 25۰ هزار یورویی 
در روستای خود ساخت.

او به هر خانواده روستا ماهانه 7۰ یورو می دهد.
اینترنت 4G را برای آنها فراهم کرد.

او در حال ساخت پمپ بنزین و اداره پست است.
هنگامی که تلگراف با او در مورد ساخت مدرسه ای برای نسل جوان 
صحبت کرد، او درخواست مصاحبه را رد کرد و افزود: من این کار را برای 

تبلیغات انجام نمی دهم. 
مانه در مصاحبه ای با شــبکه غنایی nsemwoha در مورد اهداف 
واقعی خود در زندگی صحبت کرد و گفت: چرا من 1۰ فراری، 2۰ ساعت 
الماس یا دو هواپیما داشته باشم؟ این اشیاء چه سودی برای من و برای 
جهان دارد؟ من گرسنه بودم و مجبور بودم در زمین کار کنم؛ از روزهای 
ســخت جان ســالم به در بردم، پابرهنه فوتبال بازی کردم، تحصیالت 
نداشــتم و از خیلی چیزهای دیگر محروم بودم اما امروز به لطف فوتبال 
خیلی چیزها به دست می آورم و می توانم به مردمم کمک کنم. ما برای 
افرادی که در فقر شــدید هســتند، لباس، کفش و غذا تهیه می کنیم. 
عالوه بر این، ماهانه 7۰ یورو به همه مردم در منطقه بسیار فقیر سنگال 
می دهم که بــه اقتصاد خانواده آنها کمک می کند. من نیازی به نمایش 
اتومبیل های لوکس، خانه های مجلل، ســفرها و هواپیماها ندارم. ترجیح 

می دهم مردمم  اندکی از آنچه زندگی به من داده است دریافت کنند.

ورزشی 

سرویس ورزشی-
تیمملیوالیبالایرانهفتهدومرقابتهایلیگ
ملتهای2022راباشکســتمقابلبلغارستانآغاز

کرد.
تیم ملی والیبال ایران در نخســتین دیدار هفته دوم که 
به میزبانی شهر صوفیه بلغارســتان برگزار می شود، شامگاه 
ســه شــنبه به مصاف تیم میزبان رفــت و 3 بر صفر بازنده 
شد.ملی پوشان ایران در این دیدار تالش زیادی کرد تا بتواند 
حداقل یک ست از حریف بگیرد اما موفق به این کار نشد و 

شکست دیگری را متحمل شد.
نخستین روز هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت های 
ســال 2۰22 در گروه مردان سه شنبه با چهار دیدار در دو 
شــهر کوئزون فیلیپین و صوفیه بلغارستان پیگیری شد. در 
چهارمین و آخرین دیدار که در ســالن 12 هزار نفری »آرنا 
آرمت« شهر صوفیه برگزار شــد، دو تیم ملی والیبال ایران 
و بلغارســتان به مصاف یکدیگر رفتند و بلغارها سه بر صفر 
با امتیازهای 25 بــر 1۹، 25 بر 23 و 26 بر 24 به پیروزی 
رسیدند که تشویق تماشــاگران بلغاری نقش مهمی در برد 
این تیم داشــت به گونه ای که داوران مســابقه نیز در چند 
امتیــاز تحت تاثیر حضور آنان قرار گرفتند و با اعتراض تیم 

ایران داور اول مجبور به گرفتن ویدئوچک شد.
بهــروز عطایی ســرمربی تیــم ملی والیبــال ایران در 
ابتدای این مسابقه از ترکیب امیرحسین اسفندیار، مرتضی 
شــریفی، مهدی جلوه، امیرحســین توختــه، محمدطاهر 
 وادی، امین اســماعیل نژاد و محمدرضا حضرت پور استفاده 

کرد.
در ســت نخســت امتیازهای ابتدایی به تیم بلغارستان 
رسید و تیم ایران در دفاع حریف، عملکرد مناسبی نداشت به 
گونه ای  که دفاع منجر به کسب امتیاز برابر این تیم نداشت. 
در ســت نخســت دو تیم 13 امتیاز حمله به دست آوردند، 
اما عملکرد بلغارها با یک امتیاز دفاع و دو امتیاز ســرویس 
 همراه بود تا در نهایت این ست 25 بر 1۹ به سود بلغارستان 

شود.

در ست دوم تیم ایران شروع بهتری داشت و تا امتیاز 16 
از حریف پیش بود اما بلغارها در این امتیاز بازی را به تساوی 
کشاندند. در این ست تیم ایران دو امتیاز دفاع به دست آورد 
و از امتیاز 2۰ بر 1۹ میالد عبادی پور کاپیتان تیم ایران نیز 
به زمین وارد شد. در این ست بلغارها سه امتیاز سرویس نیز 
به دست آوردند تا در مجموع دو ست پنج امتیاز مستقیم از 

سرویس کسب کنند.
نخستین امتیاز ست سوم نیز به بلغارستان رسید. رقابت 
دو تیم در این ســت بســیار نزدیک به هم پیش رفت و در 
امتیازهــای 14 و 21 دو تیم برابر شــدند. اما در نهایت این 
ســت نیز 26 بر 24 به سود بلغارستان به پایان رسید تا این 
تیم در بازی خانگی به نخســتین برد خود در لیگ ملت ها 

2۰22 دست یابد.
جورجی سگانوف، الکســاندر نیکولوف، نیکوالی کولف، 
رادوســالو پاراپونوف، مارتین آتاناسوف و اسوتوالف گوتسف 
بازیکنان تیم بلغارســتان در ابتدای این مسابقه بودند که در 

مناطق شــش گانه زمین این تیم قرار گرفتند و والدیسالو 
ایوانوف نیز لیبــرو این تیم بود. هدایت تیم بلغارســتان را 

نیکوالی جیالزکوف برعهده داشت.
الکساندر نیکولوف بازیکن شماره 23 بلغارستان با کسب 
2۰ پوئن عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست 
آورد و در تیــم ایران نیز امین اســماعیل نژاد با 17 امتیاز، 
بهترین بازیکن شد. بلغارها در مجموع ست های این مسابقه 
76 امتیاز کســب کردند که شامل 44 امتیاز حمله، هشت 
دفاع، 6 پوئن ســرویس و 1۸ امتیاز از اشــتباهات بازیکنان 
تیم ایران بود. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ســت های 
این مســابقه 66 امتیاز کسب کرد که به ترتیب 3۹ پوئن در 
حمله، پنج امتیاز در دفاع، یک پوئن سرویس و 21 امتیاز از 

اشتباهات بازیکنان بلغارستان بود.
مردان والیبال ایران ساعت 21:3۰ پنج شنبه دوم تیرماه 
در دومین مسابقه خود در هفته دوم لیگ ملت ها به مصاف 

آمریکا می روند.

عطایی: تالش تیم نسبت به بازی های گذشته بیشتر بود
بهروز عطایی، ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در مورد 
شکست 3 بر صفر تیمش مقابل بلغارستان در لیگ ملت های 
والیبال 2۰22 اظهار داشــت: به جز ست اول، تیم ایران بازی 
خوب و قابــل قبولی انجام داد. بلغارســتان پس از 4 باخت، 
چیزی برای از دست دادن نداشت و با توجه به شرایط میزبانی 

تمام انرژی و قدرت خود را گذاشت تا برنده بازی باشد.
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: در ست دوم 
و ســوم، زمانی که بازی به ســمت برد ایران پیش می رفت، 

کم تجربگی تیم باعث شد نتیجه را واگذار کنیم.
عطایی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع مسابقه بدی 
نسبت به مسابقات گذشته مان در هفته نخست نبود. تالش 
تیم نسبت به بازی های گذشته بیشتر بود، اما باید پذیرفت 
که باید تــاوان کم تجربگی تیم را بدهیــم که فکر می کنم 

تاوانش را در این مسابقه پرداخت کردیم.
واکنش عبادی پور به شکست تیم ملی والیبال

میالد عبادی پــور کاپیتان تیم ملــی والیبال نیز پس 
از شکست مقابل بلغارســتان در گفت و گویی اظهار داشت: 
همان طور که بهروز عطایی، ســرمربی تیم ملی هم اشــاره 
داشت اگر ست اول را کنار بگذاریم، در دو ست دیگر خیلی 
خوب والیبال بازی کردیم. درست است که ترکیب تیم ایران 
مقداری جوان تر از ســال های گذشته شده است اما به نظرم 

1۰۰ درصد توان خود را گذاشت.
او افــزود: قبال هم اعالم کرده بودم که بازیکنان تیم در 
تمام بازی هــا 1۰۰ درصد توان خــود را می گذارند. به رغم 
تجربــه خیلی کمی که بعضی بازیکنان ایــران دارند، با جو 
امروز سالن که هواداران بلغاری درست کرده بودند بازیکنان 

خیلی خوب خودشان را نشان دادند.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: فکر می کنم 
در روزهای آینده بازی های خیلی خوبی را از همین بازیکنان 
ببینیــم. نمی توانم بگویم ما بد بــازی کردیم، چون به بازی 
خوب بلغارها باختیم اما بازیکنان ما هم چیزی کم نداشتند 

و خوب بازی کردند.

هفتهدوملیگملتهایوالیبال2022

ثبت سومین شکست این بار مقابل بلغارستان
عطایی:تاوان کم تجربگی تیم ملی را دادیم

صفحه 9
پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱
۲۳ ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۵۵

آگهي مزایده )نوبت اول(
عرصه و اعیان کارخانه اي به شماره 4۰26 فرعي از 2 اصلي بخش 1۰ حوزه ثبت ملکي 
به مساحت 1۰211 مترمربع )وضعیت خاص  با عمر حدودا 21 ساله  تهران  رودکي 
طلق( داراي ساختماني اداري به مساحت 25۰۰ مترمربع مشتمل بر 5 طبقه و سه 
سوله هرکدام حدودا 1۰۰۰ مترمربع و داراي مجوز پایان کار، حدود زمین شماال به 
طول 136/2۰ متر و شرقا به طول 75/5۰ متر و جنوبا 133/5۰ متر برخیابان 2۰ متري 
و غربا )محل نصب درب( 75/2۸ متر بر خیابان 2۰ متري )دو بر( و داراي انشعابات 
کامل )آب و برق و گاز( و برق سه فاز و چاه و منبع آب و تاسیسات برودتي و حرارتي.

واقع در: تهران، خیابان خلیج فارس، نبش خیابان پیروزي، پالک ۹
قیمتپایهمزایده:1،۹5۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریا ل )قیمت پایه(

)یک هزار و نهصد و پنجاه میلیارد ریال(
از کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي دعوت به عمل مي آید حداکثر ظرف مدت 7 روز از 
تاریخ نشر آگهي در ساعات اداري، با مراجعه به واحد مزایده شرکت نیمه هادي عماد واقع 
 در آدرس: تهران بلوار ارتش به سمت شرق، بعد از چهارراه میني سیتي )الین کند رو(،

 انتهاي خیابان برادران شاهمرادي، ساختمان صنایع قطعات الکترونیک ایران ضمن 
دریافت اطالعات مربوط به ملک و شرایط خرید، فرم ارائه پیشنهاد دریافت نمایند.

گشایش پاکات در تاریخ 11 خرداد ماه 14۰1 در محل دفتر مي باشد.
تلفنهماهنگيوبازدید: 23۵043۷۷ و 09124903۶93 )بختیاري(

اعالم مفقودی
جواز حمل سالح شکاری ساچمه زنی 2 لول رویهم کالیبر 12 مدل 
کوسه به شماره کالسه ۸33۹ مورخ 1 / ۹ / 14۰۰ و شماره سالح 
1464 – 12 ساخت ترکیه مربوط به هادی فیروز پوری فرزند فرامرز 
به کد ملی 2۰5۰5۸۰525 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

مانهپساز۶فصلبازیدرآنفیلد،قرمزپوشانمرسیسایدراترککردوباپشتسر
گذاشتنآزمونپزشکیباشــگاهبایرنمونیخ،درحضوراولیورکانمدیرباشگاهو

حسنصالیحمیدزیچمدیرورزشیباشگاهقراردادشراامضاکرد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو ســواری سیستم سایپا تیپ 
131SE مدل 1396 به رنگ ســفید روغنی به شماره انتظامی 
583 ص 34 ایران 62 به شــماره موتور M13/6022993 و 
شماره شاسی NAS411100H1071803 مربوط به مصطفی 

مختارزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هجدهمیندورهرقابتهایجامملتهایآسیابرایدومینباربا
حضور24تیمقراراستبرگزارشود.

هجدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا از 26 خرداد تا 25 تیرماه 
ســال 14۰2 برگزار خواهد شــد. مســابقاتی که پس از کناره گیری چین از 
میزبانی، هنوز مشخص نیســت در چه کشور و یا حتی کشورهایی قرار است 
برگزار شود. با این وجود بد نیست در فاصله 362 روز تا آغاز این مسابقات به 

چند نکته اشاره داشته باشیم.
*بــرای دومین دوره متوالی این رقابت ها قرار اســت با حضور 24 تیم به 
انجام برسد. در سال 2۰1۹ شــاهد اولین جام 24 تیمه بودیم که نهایتا قطر 
قهرمان شد. با افزایش تعداد تیم ها از 16 به 24، شاهد حضور تیم هایی هستیم 
که پیش از این کمتر شانس حضور در جام ملت ها را به دست می آوردند. این 
مسئله ممکن اســت کمی از کیفیت بازی ها حداقل در دور نخست بکاهد اما 
می تواند برای توســعه فوتبال در قاره کهن و همچنین درآمدزایی AFC مفید 

و مثمر ثمر باشد.
*تیم ملی فوتبال قطر در دوره قبلی موفق شــد با عملکردی درخشــان 
عنوان قهرمانی را به دســت بیاورد. شاگردان فلیکس سانچز در خاک امارات 
کار خود را با قدرت آغاز کردند و تا پایان به این مســیر عالی ادامه دادند. آنها 
در بازی نهایی با نتیجه ســه بر یک از ســد ژاپن گذشــتند و برای اولین بار 

 عنوان قهرمانی را مال خود کردند. معز علی نیز عنوان آقای گلی را به دســت 
آورد.

*همچنان منتظر هســتیم تا میزبان این دوره از مسابقات مشخص شود. 
چند کشور شــانس خوبی برای میزبانی دارند و احتماال کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به کشوری اعتماد می کند که سابقه برگزاری چنین رقابت هایی را داشته 
باشد. تا به این جا پنج کشور قطر، امارات، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی آمادگی 

خود را برای میزبانی اعالم کرده اند.
*با برگزاری مسابقات انتخابی در همین ماه، ترکیب 24 تیمه کامل شد. 
2۰ تیــم از 24 تیم حاضر در دوره قبلی هم حاضــر بودند و تنها جای چهار 
تیم تغییر کرده است. کشــورهای فیلیپین، یمن، کره شمالی و ترکمنستان 
نتوانســتند مجوز حضور در این دوره را به دست بیاورند و به جای آنها شاهد 

حضور تاجیکستان،  اندونزی، مالزی و هنگ کنگ هستیم.
*تاجیکستان، تنها تیمی است که پیش از این سابقه حضور در جام ملت ها 
را نداشــته و قرار اســت برای اولین بار در این مســابقات حاضر شود. تیمی 
که بازیکنان شناخته شــده ای در آن برای فوتبالدوســتان ایرانی حضور دارند. 
تاجیکی ها در چند ســال اخیر با سرمایه گذاری مناسب موفق شدند در عرصه 

باشگاهی و ملی پیشرفت قابل لمسی داشته باشند.
*دو کشــور  اندونزی و مالزی که جزو میزبان هــای جام ملت های 2۰۰7 

بودند یک مرتبه دیگر موفق شــدند جواز حضور در جام ملت ها را به دســت 
بیاورند. هنگ کنگ ولی به انتظاری 55 ســاله پایــان داد. آنها آخرین بار در 
ســال 1۹6۸ موفق شــدند به جام ملت ها صعود کنند. ایــن تیم در دور دوم 
انتخابی جام جهانی با ایران همگروه بود و با نتایج 2 بر صفر و 3 بر یک مغلوب 

شاگردان ویلموتس و اسکوچیچ شد.
*تیم ملی فوتبال ایران قرار است پانزدهمین حضور خود در جام ملت های 
آسیا را تجربه کند. ملی پوشان با صدرنشینی در دور دوم انتخابی جام جهانی 
موفق شــدند سهمیه این دوره را به دســت بیاورند. ایران تا به این جا سه بار 
عنوان قهرمانی را در ســال های 1۹6۸، 1۹72 و 1۹76 به ارمغان بیاورد ولی 

پس از آن دیگر این عنوان به ما نرسید.
*تیم ملی فوتبال ژاپن با کســب چهار عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم 
تاریخ جام ملت ها اســت. آنها در سال های 1۹۹2، 2۰۰۰، 2۰۰4 و 2۰11 به 
مقام قهرمانی رسیدند. کره جنوبی هم با 1۰ حضور در بین چهار تیم نهایی از 

این حیث بهترین آمار را دارد.
*فعال ســیدبندی تیم ها به طور دقیق و کامل مشــخص نشده است اما 
بــا توجه به رنکنیــگ کنونی تیم ها ایران با قرار گرفتــن در رده 21، بهترین 
تیم مسابقات اســت و اندونزی با جای گرفتن در رتبه 15۹، ضعیف ترین تیم 

مسابقات جام ملت های 2۰23 به شمار می رود.

جزئیاتخواندنیازجامملتهای2023

ایران در پانزدهمین حضور، قهرمانی را بدست می آورد؟

آجورلودرمراسممعارفهسرمربیجدیدآبیپوشانازراهاندازیشبکهتلویزیونیوساختورزشگاهاختصاصیخبرداد

ساپینتو: می خواهم 4 قهرمانی برای استقالل بیاورم
مراســممعارفهوعقدقراردادباسرمربیجدید
آبیپوشــانپایتختدیروزدرهتلاسپیناسبرگزار

شد.
در این مراســم، مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشــگاه 
اســتقالل، اعضای هیئت مدیره و عوامل اجرایی و مدیریتی 
باشگاه استقالل حضور داشتند.هم چنین سیاوش اکبرپور و 
امین منوچهری از مربیان رده پایه باشــگاه استقالل و آرش 
برهانــی، مدیر آکادمی این باشــگاه در این مراســم حضور 

داشتند.
در ابتدای این مراســم که با تاخیــر 3۰ دقیقه ای آغاز 
شــد، مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشــگاه استقالل اظهار 
کرد: خدا را شــکر می کنم که امروز هواداران عزیز و خانواده 
اســتقالل که نگران بودند، با آمدن سرمربی جدید تیم، به 
آرامش رسیدند. ما خواستیم با مجیدی ادامه دهیم و پس از 
مجیدی می خواســتیم با یک مربی ایرانی کار را پیش ببریم 
اما هجمه دیگران سبب شد این اتفاق رخ ندهد. از این جهت 
مذاکرات با مربیان خارجی را آغاز کردیم. بیش از 4۰ مربی 
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سرمربی عزیز و محترم 
استقالل مشخص شد و قرارداد امضا و امور مربوطه پیگیری 
شد. سرمربی استقالل کارنامه مربی گری در چندین کشور را 

دارد و هم محبوب و مورد احترام است.
آجورلو افزود: این مربی گفت من گرسنه قهرمانی هستم 
و من هم گفتم با این که من قهرمان شــدم اما بازهم تشنه 
قهرمانی هستم. درست اســت 63 سالم شده است اما مثل 
یک جوان 1۸ ســاله، انگیزه قهرمانی دارم. این اشــتراک ما 
برای قهرمانی در سوپر جام، لیگ برتر و برای فصل آینده در 

لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته شده است. 
آجورلو خاطرنشان کرد: با ورود سرمربی جدید استقالل، 
ما از طریق ماهواره، کار شــبکه تلویزیونی اســتقالل را به 
صورت آزمایشی آغاز کردیم. درباره تلویزیون باید بگویم که 
منافع اســتقالل که یک هزار میلیاردی است گم شده است 
و من باید این مبلغ را از صدا و سیما بگیرم. من دست بوس 
همه عوامل صدا وسیما هســتم اما این پول باید داده شود 
اما هنوز هیچ اقدامی انجام نشــده است. من ولی کار خود را 
می کنم و شبکه استقالل را راه اندازی می کنم. تا هفته دیگر 
هر کسی می تواند شبکه استقالل را ببیند. ما از تیم، قهرمانی 
می خواهیم و از دیگران هم می خواهیم حق استقالل ضایع 

نشود.
او در پایــان گفت: یک خبر خــوب دیگری هم بدهم و 
آن خبر هم این اســت که 15 تیر قرار اســت برای ساخت 
ورزشگاه اختصاصی کارهای الزم را انجام دهیم و قراردادش 
توســط دکتر سمیعی صورت بگیرد. من دستورش را دو ماه 
پیش از ریاست جمهوری گرفتم تا امور مربوطه نسبت به این 

مسئله صورت بگیرد. 
در ادامه ریکاردو ســاپینتو، ســرمربی جدید استقالل 
اظهــار کرد: اول از همه از آقای آجورلو تشــکر می کنم که 
من را به استقالل دعوت کردند. استقالل یکی از بزرگ ترین 
تیم های جهان اســت و نزدیک به 4۰ میلیون هوادار دارد. 
ایــن تیم عادت به برنده شــدن دارد و فصل گذشــته هم 
پی در پــی می بردند. مــن رویای در این جا حضور داشــتن 
را داشــتم و یکی از بهترین تجربه هــای زندگی من خواهد 
بود و امیدوارم با تالش مان یک قهرمانی دیگری رقم بزنیم. 

همیشــه روحیه جنگندگی را حفظ می کنیم و همیشه به 
پیروزی فکر خواهیم کرد. مربی فصل گذشته، آقای مجیدی 
یک کار بسیار فوق العاده را انجام دادند. من بازی های زیادی 
از اســتقالل دیدم و بازهم باید ببینیم. دلیل برد استقالل، 
کیفیت بازیکنان بوده اســت و خیلی منسجم در دفاع عمل 

می کردند و باهم متحد بودند.
او ادامــه داد: همه می دانیم که ما چالش ســختی در 
پیش داریم و همان طور که با مدیرعامل صحبت کردم، من 
می خواهم 4 قهرمانی برای استقالل بیاورم. ذهنیت همه ما 
یکی است. دوست نداریم بازنده باشیم. این ذهنیتی است که 
من می خواهم ادامه دهم. چیزی که همیشه از خودم و بعد، 

از دیگران خواســتم، این است که یک جو صمیمی را شاهد 
باشیم و امیدوارم این جو باقی بماند و همین مسئله می تواند 
ما را به قهرمانی نزدیک کند. از من نخواهید که کار خاص و 
خارق العاده ای را انجام دهم. فقط می خواهم چهار قهرمانی 

برای استقالل بیاورم.
در ادامه قراردادی برای ســاخت ورزشــگاه اختصاصی 
اســتقالل به امضا رســید که این مســئله با حضور فرشید 
ســمیعی، معاونت حقوقی باشگاه اســتقالل صورت گرفت.
هم چنین قراردادی درباره البسه باشگاه استقالل امضا شد که 
طبق گفته آجورلو، این قرارداد باعث جلوگیری از هزینه های 

اضافه باشگاه در البسه خواهد شد.


