
هفته بیسـت و 
دنیا حیدری
   گزارش

 نهم رقابت های 
لیـگ برتــر در 
حالی ساعت 20 امشب با برگزاری همزمان هر 
هشـت دیدار اسـتارت می خورد کـه با وجود 
روشن شدن تکلیف قهرمانی، حساسیت های 
هفته هـای پایانی همچنان به قـوت خود باقی 
است، خصوصًا در قعر جدول که تنها دو هفته 
زمـان باقـی اسـت بـرای بقـا و البتـه جدال 
پرسپولیس، سپاهان و فوالد برای یک پله باالتر.
قهرمان��ی آبی پوش��ان پایتخ��ت اگرچ��ه هفته 
بیس��ت و هفتم و در مصاف با فوالد مش��خص شد، 
اما بعد از تساوی هفته گذشته برابر آلومینیوم که به 
حفظ رکورد شکست ناپذیری استقاللی ها انجامید، 
مجیدی در پی حفظ این رکورد تا هفته پایانی است. 
رکورد قهرمانی بدون باخت که بی شک پوئن مثبتی 
در کارنامه این مربی جوان و البته اس��تقالل است. 
هدفی که حساس��یت مصاف خ��ارج از خانه برابر 
مس رفس��نجان را دوچندان می کند، به خصوص 
که شاگردان ربیعی بعد از پیروزی مقابل نفتی های 
آبادانی در هفته گذشته روحیه و انگیزه بسیاری برای 
کسب امتیاز از قهرمان لیگ دارند. مس رفسنجان 
فصل گذشته لیگ را با در اختیار داشتن رده هشتم 
به پایان برد و حاال نه فق��ط دو هفته مانده به پایان 
رقابت های این فصل در رده شش��م قرار گرفته که 
این شانس را دارد تا با کس��ب دو پیروزی پیاپی به 
جایگاهی به مراتب بهت��ر در جدول رده بندی)رده 

چهارم( دس��ت یابد. مس در چهار بازی اخیر خود 
به سه برد و تنها یک باخت دست یافته و با 38 گل 
زده، خط حمله خوبی دارد و همه این موارد نشان از 
شب سخت شاگردان مجیدی در رفسنجان دارد. در 
واقع مس آخرین خان دشوار استقالل برای رسیدن 
به رکورد قهرمانی بدون باخت اس��ت که باید دید 

سرمربی جوان آبی پوشان از پس آن برمی آید یا نه.
    

همه نگاه ها امشب به رفسنجان نیست و حساسیت 
مصاف پرس��پولیس- پدیده نیز چیزی از دیدار 

قهرمان لیگ کم ندارد! 
پرسپولیس که به واسطه دیدار نیمه کاره هفته گذشته 
برابر تراکتور با یک بازی کمتر از سپاهان به رده سوم 
سقوط کرده در آزادی به دنبال باز پس گرفتن جایگاه 
خود از زردپوشان اصفهانی است. هدفی که موفقیت 
یحیی در آن سند سقوط تیم سابق او را امضا می کند. 
پدیده ای ک��ه بعد از جدایی گل محم��دی روزهای 
سختی را سپری کرد اکنون در قعر جدول جا گرفته و 
در یکی از دو فرصت پایانی خود امشب با پرسپولیس 
سرش��اخ می ش��ود. پدیده بعد از شکست سنگین 
هفته گذشته مقابل سپاهان نه تنها شرایطش برای 
ادامه حضور در لیگ برتر س��خت تر شده که مسیر 
نماینده زردپوش اصفهان را هم برای رسیدن به رده 
دوم جدول و به زیر کشیدن پرسپولیس هموار کرده 
است. حاال پرسپولیس که این فصل موفق به ادامه 
روند قهرمانی های خود نشد به دنبال نایب قهرمانی 
است و برای رسیدن به این هدف باید به هر سه امتیاز 

بازی های باقیمانده دست یابد.
    

دیگ��ر ب��ازی حس��اس لی��گ مص��اف نفتی های 
مسجدس��لیمان با نفتی های آبادانی اس��ت. دربی 
خوزستان که نتیجه آن می تواند تأثیر مستقیمی در 
بقا یا سقوط مسجدسلیمانی های لیگ برتر داشته 
باشد. شاگردان منصوریان که هفت هفته است رنگ 
برد به خود ندیده اند و روی دور ناکامی هستند، هفته 
گذشته در مصافی خانگی مقابل مس رفسنجان هم 
تن به شکست دادند تا صدای هواداران این تیم بیش 
از پیش درآید. اوضاع شاگردان مهاجری، اما به مراتب 
بدتر است. نفتی های مسجدسلیمانی که از چهار بازی 
اخیر سه مساوی و یک شکست در کارنامه خود ثبت 
کرده اند تنها دو هفته فرصت دارند. این در حالی است 
که سرمربی این تیم بعد از شکست هفته گذشته بار 
دیگر به شرایط نامساعد تیمش برای کسب نتایج 
قابل قبول اشاره کرد و گفت که در مسجدسلیمان 
حتی شرایط ریکاوری تیم هم مساعد نیست. با این 
اوصاف اما چهار امتیاز از دو بازی می تواند شرایط را 

تغییر دهد و این تیم را در لیگ  برتر ماندنی کند. 
    

رویارویی فجرسپاسی یکی دیگر از تیم های فانوس 
به دست لیگ با تراکتور از جمله بازی های حساس 
امشب اس��ت که می تواند تکلیف ته جدولی ها را تا 
حد زیادی روشن کند. پرشورهای تبریزی که هفته 
گذش��ته باعث نیمه کاره ماندن بازی با پرسپولیس 
شدند حاال با یک بازی کمتر به مصاف فجر می روند. 

نتیجه این بازی برای تراکتور اهمیت چندانی ندارد، اما 
برای فجر مصاف با سرخپوشان حکم مرگ و زندگی را 
دارد. گل گهر هم که تالش ها و هزینه های هنگفتی 
کرده بود نتوانس��ت این تیم را به عنوان قهرمانی یا 
حضور در بین تیم های اول تا س��وم برساند، امیدوار 
است در دو دیدار باقیمانده به نتایج مدنظر خود دست 
یابد تا حداقل لیگ را با حضور در رده چهارم به پایان 
ببرد. جایگاهی که اتفاقاً فوالدی های خوزستانی نیز 
به آن چشم دارند. گل گهر برای رسیدن به هدف خود 
در نخستین گام باید از سد هوادار عبور کند. تیمی 
که هدایت آن را عنایتی برعهده دارد و رویارویی او با 

قلعه نویی بی شک جذابیت های خاص خود را دارد. 
فوالد خوزستان امشب با سپاهان دیدار می کند. 
دیداری جذاب بین دو مربی جوان؛ نکونام و نویدکیا. 
نماینده های ایران در این فصل از رقابت های آسیایی 
که یکی )س��پاهان( کارش به بن بس��ت خورد و 
دیگری )فوالد( با موفقیت راهی یک هش��تم شد. 
مصافی آس��یایی که هدف آن نایب قهرمانی این 
فصل برای زردپوش��ان اصفهانی و رسیدن به رده 
چهارم برای قرمزپوشان خوزستانی است. جایگاهی 
که در اختیار گل گهر است و فوالد برای دستیابی 
به آن باید از سد س��پاهان عبور کند. تیمی که در 
صورت باخت، رؤیای نایب قهرمانی را برباد می دهد 
و همین مس��ئله جذابیت این دیدار را چند برابر 
می کند. مصاف دو تیم ذوب آهن و نس��اجی اما به 
دور از هرگونه هیاهو و حساسیتی پیگیری می شود، 

درست مانند رویارویی آلومینیوم اراک و پیکان.
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فريدون حسن

میالن حسرت قهرمانی را به دل اینتر گذاشت

 عقده گشایی روسونری 
بعد از 11 سال

هواداران روسونری از سال 2011 تاکنون منتظر چنین جشنی بودند، 
جش��نی که از فرط خوش��حالی همه به زمین بریزند و قهرمانی شان 
را به رخ همش��هری ناکام بکشند. آث میالن س��رانجام بعد از 11 سال 
چشم  انتظاری، دستش به جام رسید و آن را از چنگ اینتر درآورد. در 
س��ری  آ نیز دو تیم مدعی میالنی تا روز آخر با انگیزه باال جنگیدند و 
هرگز ناامید نشدند. در این بین 11 هفته صدرنشینی مداوم به روسونری 
کمک کرد تا تعداد قهرمانی هایش را افزایش دهد. ش��اگردان استفانو 
پیولی با یک تس��اوی نیز به هدف شان می رس��یدند، اما با برتری 3 بر 
صفر برابر ساسولو پیروزی اینتر برابر سامپدوریا را بی اثر کردند. میالن 
میهمان بود، ولی هواداران پرتعدادش در ورزشگاه ماپی در پایان بازی 

به زمین آمدند و به جشن و شادمانی پرداختند. 
نوزدهمین قهرمانی در سری  آ باعث شد میالن به  همراه اینتر مشترکاً در 
رده دوم پرافتخارترین تیم های ایتالیا قرار بگیرد، هرچند هنوز رسیدن 

به رکورد یوونتوس با 36 قهرمانی بسیار سخت است.
کسب بیست و ششمین برد کاری کرد که پیولی 56 ساله عنوان بهترین 
مربی فصل را نیز به دس��ت بیاورد، اما در ش��لوغی جمعیت مدالش را 

دزدیدند، ولی شادمانی سرمربی میالن فراتر از حد انتظار بود. 
از نظر پیولی خیلی ها در فتح اسکودتو سهم داشتند: »برای بازیکنان 
میالن، برای خودم، کادر فنی، باشگاه، مدیران و هواداران فوق العاده مان 
خوشحالم. همیشه به فتح عنوان قهرمانی اعتقاد داشته ایم و مطمئناً 
حاال بابت رس��یدن به این هدف خوش��حال هس��تیم. در طول فصل 
باثبات تر از اینتر بودیم و اگر به این موفقیت برسید به این معناست که 

تداوم داشته اید.« 
وی ادامه داد: »ذهنیت و هویت بازیکن��ان در این مدت فوق العاده بود 
و آنها هرگز تس��لیم نش��دند، حتی بازیکنانی که زیاد در ترکیب قرار 
نمی گرفتند نیز از ریتم و انرژی کافی برخوردار بودند و بس��یار خوب 
عمل می کردند. من و کادر فنی از کار با این بازیکنان لذت بردیم، برای 
تک تک مسابقات آماده شدیم و سعی کردیم راه حل های مناسبی برای 
تیم پیدا کنیم. همه ما از کاری که انجام می دهیم لذت می بریم و این 

مهم ترین مسئله است.«
س��رمربی میالن تأکید کرد: »پائولو مالدینی و ماسارا کارگردانان تیم 
بودند و ترکیبی برن��ده از بازیکنان جوان و باتجربه س��اختند و ما نیز 
ذهنیت برنده را به تیم تزریق کردیم. ما مخصوصاً در دفاع شجاع بودیم 
و با تمام توان دفاع می کردیم که این باعث شد در بسیاری از مسابقات 
فصل موفق به ثبت کلین ش��یت ش��ویم. ایده من این است که شرایط 
بازیکنان ترکیب فعلی تیم را بهبود بخشم، اما بدون در اختیار داشتن 
مهره های بااستعداد همه چیز دشوارتر می شود. توانایی باشگاه در جذب 
بازیکنان مستعد چنین نتایجی را به همراه داشت و بابت این عملکرد 

درخشان به همه تبریک می گویم.«

تالش استقالل برای رکوردزنی و امید قعرنشینان به بقا

پرسپولیس و سودای دوم شدن!

طارمی و فتح دومین جام
مهدی طارمی دومین جام فصلش را هم در پرتغال باالی سر برد. مهاجم تیم 
ملی کشورمان یک شنبه شب همراه با پورتو قهرمانی در جام حذفی پرتغال 
را هم جشن گرفت و دوگانه را فتح کرد. طارمی که نقش بسزایی در قهرمانی 
پورتو در رقابت های لیگ پرتغال داشت، یک شنبه شب هم خوش درخشید 
و در فینال جام حذفی مقابل توندال دو گل به ثمر رساند و بازیکن تأثیرگذار 
تیمش بود تا در نهایت با برتری 3 بر یک پورتو فاتح جام حذفی شود. البته 
طارمی موقعیت هت تریک هم داشت، اما نتوانست پنالتی به دست آمده را به 
گل تبدیل کند تا در نهایت با همان دو گل و بازی درخشان، کارش را در جام 
حذفی با قهرمانی به پایان برساند. طارمی با فتح دوگانه فوتبال پرتغال بعد از 
علی کریمی و سردار آزمون حاال سومین بازیکن لژیونر فوتبال ایران است که 

موفق می شود در یک فصل دو جام قهرمانی را با یک تیم به دست آورد.

هیچ حمایتی بعد از جام جهانی ندیدیم

سرنوشت زمان انتخابات امروز مشخص می شود

 برگزاری مجمع فوق العاده 
OCA با حضور مقامات

تکلی��ف زم��ان 
اشرف رامین
      بازتاب

برگزاری انتخابات 
مل��ی  کمیت��ه  
المپیک امروز در مجم��ع فوق العاده این کمیته 
مشخص می ش��ود. طبق اعالم قبلی در مجمع 
فوق العاده 64عضو حضور دارن��د و نکته جالب 
توجه این جلسه حضور مسئوالن شورای المپیک 
آسیایی است. با توجه به اهمیت انتخاب هرچه 
س��ریع تر رئیس جدید کمیته  مل��ی  المپیک و 
حساسیت های موجود، اعضا تصمیم می گیرند 
مجمع انتخاباتی در تاری��خ 20 تیر یا 30 مرداد 
برگ��زار ش��ود. درحالی ک��ه ن��ه سرپرس��تان 
فدراسیون ها و نه هیچ میهمان داخلی اجازه ورود 
به جلس��ه را ندارد،  حسین المس��لم، مدیرکل 
ش��ورای المپی��ک آس��یا )OCA( و رئی��س 
فدراسیون جهانی ش��نا به همراه حیدر فرمان، 
مدیرکل دپارتمان ورزش بازی های آسیایی که به 
دعوت فدراس��یون شنا به ایران س��فر کرده اند 
میهمانان خارجی مجمع هس��تند.  کیکاووس 
سعیدی، دبیرکل کمیته  ملی در گفت وگو با مهر 
روند مجمع فوق العاده را تشریح کرد: »از آنجا که 
مجمع به صورت فوق العاده برگزار می ش��ود از 

همچنی��ن  و  میهم��ان  فدراس��یون های 
فدراسیون های عضو اصلی که با سرپرست اداره 
می شوند، دعوت نکرده ایم. مجمع امروز انتخاباتی 
نیس��ت، بلکه یک مجمع مش��ورتی به حساب 
می آید، به همین دلیل هیچ حساسیتی در مورد 
نحوه رأی گیری در آن نداریم. در مجمع انتخاباتی 
طبق پروتکل های مصوب برای آن باید از برگه 
رأی و رأی دهی مخفیانه استفاده شود، اما لزومی 
بر استفاده از این شیوه در مجمع فوق العاده وجود 
ندارد. ابهاماتی که در مجمع قبل ایجاد ش��د به 
خاط��ر حض��ور همزم��ان اعض��ای میهمان و 
سرپرستان بود در حالی که در رأی گیری باید فقط 
اعضای واجد ش��رایط رأی می دادند و نظر آنها 
لحاظ  می ش��د. بهترین مکانیزم و شیوه را برای 
رأی گیری انتخاب خواهیم کرد، اما حساسیتی 
نداریم. دبیرکل OCAبه دعوت فدراسیون شنا 
به ایران س��فر می کند، اما همزمانی سفر وی با 
برگزاری مجمع را فرصت مناس��بی دیدیم تا از 
حضورش در جلسه بهره ببریم. این حضور بدون 
هیچ رویکردی اس��ت و صرفاً خواستیم شاهد 
حضور چند دقیقه ای این مقام مسئول در ورزش 

آسیا در مجمع باشیم.«

درخش��ش برابر نروژ و انتخاب به عنوان 
شمیم رضوان

    چهره
بهترین بازیکن زمین در جام جهانی 

نام فاطمه خلیلی و هندبال بانوان 
ایران را بر سر زبان ها انداخت، به طوری که بسیاری با انتشار عکس های 
گلر تیم ملی در صفحات مجازی به او تبریک گفتند و درخشش را 

ستایش کردند. اما به گفته دروازه بان قمی هندبال بانوان اینها 
همه داستان بود: »کمترین کاری که می توانستند برایمان 

انجام بدهند تقدیر از ما بود، اما پس از بازگشت از مسابقات 
جام جهانی هیچ حمایتی از من صورت نگرفت. البته 
مسئوالن در رسانه ها اعالم کردند به زودی پاداشی به 
ما خواهند داد، اما نه در استان اتفاقی رقم خورد و نه 
در کشور. تنها زمانی که کاظمی پور، معاون توسعه 
ورزش بانوان به قم سفر کرد یک میلیون تومان به 
ما پرداخت شد. هندبال ایران پتانسیل خوبی دارد 
و با اندکی حمایت می تواند نتایج قابل قبولی کسب 

کند، اما شرایط چندان جالب نیست. ما تمام وقت 
خود را صرف ورزش می کنیم و وقتی مسابقه ای نداریم با 
هزینه ش��خصی تمرین می کنیم، یعنی در این سطح، 
ورزش نه فقط منبع درآمدی برای ما نیس��ت که باید 
برای آن از جیب هم هزینه کنی��م. ورزش مثل بقیه 

مشاغل و هنرها درآمدزا نیست.«

شیوا نوروزی

 گواردیوال پروژه کسب چهارگانه لیورپول را 
ناکام گذاشت

قهرمانی فوق جذاب 5دقیقه ای!
حق  به حقدار رسید، س��یتیزن ها مزد 23 هفته صدرنشینی در لیگ 
برتر را با تصاحب جام قهرمانی گرفتند. منچسترس��یتی برای گرفتن 
چهارمین جام طی پنج سال گذشته فصل را با عزمی راسخ و هدفمند 
آغاز کرد. اگرچ��ه حفظ رتبه نخس��ت جزیره به مدت ش��ش ماه کار 
دش��واری بود، ولی ش��اگردان پپ گواردیوال با شایستگی از عهده این 
کار سخت برآمدند تا در آخرین بازی فصل به شکلی دراماتیک جشن 
قهرمانی به راه بیندازند. درحالی که لیورپ��ول از حریفش جلو بود، در 
ورزشگاه اتحاد، س��یتیزن ها دو گل از استون ویال دریافت کرده بودند، 
اما در نیمه دوم برای کامبک و جنگ قهرمانی تنها به پنج دقیقه زمان 
نیاز داشتند تا برتری 3 بر 2 مقابل تیم اس��تیون جرارد را ثبت کنند. 
گواردیوال جمع جام های��ش در لیگ برتر را به عدد 4 رس��اند تا بعد از 
فرگوسن بزرگ با 13 عنوان قهرمانی، پرافتخارترین مربی این رقابت ها 
باشد. آبی پوشان منچستر با کسب این افتخار قرمزهای مرسی ساید را 
نیز از رسیدن به یک رؤیای بزرگ بازداشتند. یورگن کلوپ امیدوار بود 
با کمک ستاره هایش بعد از قهرمانی در جام اتحادیه و حذفی، فاتح لیگ 
برتر شود و هفته آینده با موفقیت در فینال لیگ قهرمانان رؤیای کسب 
چهارگانه را محقق سازد، اما پپ کسی نیست که اجازه بدهد رقیب به 
سادگی برنامه هایش را اجرا کند. سرمربی من سیتی در جشن قهرمانی 
تیمش اشک شوق می  ریخت تا ثابت کند هیچ وقت از کسب جام سیر 
نمی شود. لیورپول 92 امتیازی تنها به خاطر یک امتیاز کمتر نتوانست 

جام را از چنگ سیتی دربیاورد. 
گواردیوال با اینکه از شدت خوشحالی سرازپا نمی شناخت، ولی باز هم 
از کلوپ و تیمش تمجید کرد: »ما اسطوره هستیم. وقتی در این کشور 
از پنج قهرمانی ممکن چهار مورد آنها را به  دست می آورید، یعنی این 
بچه ها واقعاً خاص هستند. در یادها خواهیم ماند. آخرین بازی همیشه 
خاص است. بعد از گل دوم آنها واقعاً شرایط س��خت بود. بعد از اینکه 
به تساوی رسیدیم این احساس را داشتیم که می توانیم دوباره گلزنی 
کنیم. پیروزی در خانه با هوادارانمان بهترین اتفاق است. اینجا در لیگ 
برتر رقبای بسیار دش��واری داریم. دو ماه واقعاً سخت را در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان اروپا تجربه کردیم، اما نهایتاً دوباره توانستیم این قهرمانی 
را به  دست بیاوریم. فصل آینده بسیار سخت خواهد بود و ما بارها و بارها 
برای دفاع از تاج و تخت خود تالش خواهیم کرد. در حال حاضر خیلی 
خسته هستم و هر فصل هم س��خت تر از قبل می شود. با این حال من 
هرگز به باشگاه خیانت نمی کنم. هرگز در زندگی ام تیمی مانند لیورپول 
را ندیده ام. می دانم چقدر سخت است، اما آنها به ما کمک می کنند فصل 

به فصل تیم بهتری باشیم. به آنها هم تبریک می گویم.« 

خطر در کمین تیم ملی 
به سروصدا ها و حاش��یه ها توجه نکنید و زیاد جدی نگیریدشان. تیم 
ملی در یک س��کوت محض قرار دارد، یک تعطیلی وحشتناک. چهار 
ماه از روز قطعی شدن صعود ایران به جام جهانی می گذرد، نزدیک به 
دو ماه هم از مشخص ش��دن گروه ایران در جام جهانی گذشته است، 
اما اگر شما در این مدت خبری خوشحال کننده در خصوص تیم ملی 

شنیده اید ما هم شنیده ایم.
گذشت آن روزهای پرسروصدا و پراحساسات، گذشت آن روزهایی که 
مردان آماده تیم ملی را می دیدیم و از غلبه بر امریکا و حتی انگلستان 
حرف می زدیم. گذشت و حاال با سرعتی وحشتناک به جام جهانی قطر 
نزدیک می شویم بدون اینکه کوچک ترین برنامه ریزی برای این میدان 

بزرگ داشته باشیم.
امروز زمان دشمن ش��ماره یک تیم ملی است. تیمی که قرار است یک 
فدراسیون بدون رئیس و پرحاشیه برایش برنامه ریزی کند. به سروصدا ها 
توجه نکنید، هیچ برنامه ای در کار نیست، مثل همیشه در همان روزهای 
اول نام کشورهای مختلفی مطرح شد برای برپایی بازی دوستانه و مثل 
همیشه یکی یکی از لیست مسئوالن فوتبال خط خوردند تا رسیدیم به 
کانادا و اکوادور. می گویند اسکوچیچ بعد از بازی های هفته بیست و نهم 
لیگ، نفراتش را به خط می کند تا بروند ترکیه برای اخذ ویزا، اما ش��ما 
باور نکنید. اصاًل تا وقتی تیم را در زمین مسابقه با کانادا ندیدید چیزی را 
باور نکنید. بازی با اکوادور که لغو شد و حاال نام سنگال مطرح است برای 

برپایی بازی دوستانه، ولی این را هم باور نکنید.
در این میان سرمربی کجاس��ت؛ او که باید اصلی ترین چهره مطالبه گر 
بازی تدارکاتی برای شاگردانش باشد، اما نیست و فعاًل مشغول مصاحبه 
و گفت وگو با رسانه های مختلف در خصوص نحوه صعود و درخشش در 
جام جهانی است! جالب اینکه برای بازی با کانادا هم برنامه خاصی ندارد. او 
می خواهد تیمش را به آن طرف دنیا ببرد و یک بازی برگزار کند که از همین 
حاال مشخص است حاشیه هایش به متن آن می چربد، دیداری که امروز به 
مرحله ای رسیده که ضررش بیش از فایده آن است و کاش  می شد همین 

حاال لغوش کنیم و جلوی این مسافرت پرحاشیه  را بگیریم.
بگذریم، بازی با کانادا حتی اگر برگزار هم شود دیداری نیست که به کار تیم 
ملی و اسکوچیچ بیاید، اما از هیچ بهتر است. با این حال اصل داستان هنوز 
هم سر جای خودش باقیست. مدت زمان زیادی را از دست داده ایم و کار 
خاصی هم انجام نداده ایم و حاال تنها شش ماه فاصله داریم تا خودمان را 
آماده کنیم برای قطر 2022، شش ماهی که به سرعت برق و باد می گذرد. 
حریفانمان کامالً آماده هستند و برنامه بازی های تدارکاتی شان را هم اعالم 
کرده اند. حتی آسیایی ها هم می دانند که قرار است چه کار کنند، اما این 
وسط فدراسیون فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی هنوز خوشحال از صعود 
به جام جهانی هستند. جناب سرپرست هم این روزها کارش این شده که از 
یک شبکه تلویزیونی یا رادیویی به شبکه دیگر برود و از برنامه های تخیلی 

تیم ملی در راه آماده سازی جام جهانی صحبت کند.
اوضاع نگران کننده اس��ت و این حقیقتی است که باید آن را باور کنیم. 
جام جهان��ی همین نزدیکی هاس��ت. چش��م برهم بزنی��م باید مقابل 
انگلستان اولین دیدارمان را انجام دهیم، اما با کدام بازی تدارکاتی و روند 

آماده سازی خدا عالم است.
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فدراسيون ورزش هاى زورخانه اى و كشتى پهلوانى 
(ميدان هفتم تير، خيابان شهيد مفتح جنوبى، 

خيابان ورزنده، مجموعه ورزشى شهيد شيرودى)

فدراسيون ورزش هاى زورخانه اى و كشتى پهلوانى در نظر دارد به استناد آيين نامه مالى و 
 مالياتى فدراسيون هاى ورزشى و نظريه كارشناسى دادگسترى

  به شماره 400/ك291 مورخ 1400/9/6، ساختمان ادارى- آموزشى خود را با شرايط زير
از طريق مزايده عمومى به باالترين مبلغ پيشنهادى به اشخاص اجاره دهد.

آگهي مزايده عمومي 

فدراسيون ورزش هاى زورخانه اى و كشتى پهلوانى

فدراسيون ورزش هاى 
 زورخانه اى

و كشتى پهلوانى

ایران – اکوادور رسمًا لغو شد 
حمید استیلی، سرپرس��ت تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه هفته 
گذش��ته در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد توافقات الزم برای برگزاری 
دومین دیدار دوستانه این تیم در خرداد مقابل اکوادور انجام شده و قرار 

است روز پنج شنبه قرارداد این بازی امضا شود.
مسئوالن فدراسیون فوتبال درصدد بودند این مسابقه در تورنتو برگزار 
شود، اما با توجه به پیدا نشدن زمین با وجود توافقات ابتدایی فدراسیون ها، 
سرمربیان و سرپرستان تیم ملی ایران و اکوادور، این دیدار در این کشور لغو 
می شود. در این  باره مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال هم در توئیتی مدعی 
شد امکان برگزاری دیدار ایران و اکوادور در کانادا وجود ندارد و با این شرایط 
این بازی در کانادا لغو می شود. البته مسئوالن فدراسیون طبق رایزنی هایی 
که وزارت خارجه کشورمان با سنگال انجام داده درصدد هستند در صورت 
قطعی شدن لغو بازی با اکوادور، ش��اگردان دراگان اسکوچیچ در همین 

فیفادی در تهران به مصاف سنگال بروند.


