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تیتر«عملیــات آینده» اشــارهای به
سرمایهگذاری تیم فوتبال بارسلونا
روی تعــدادی بازیکــن جــوان بــه
قصــد ســاختن آینــده خویــش و
بینیاز شدن از جادوی لیونل مسی
در روزهایی اســت که او نزول کند یا
از ایــن باشــگاه برود .مونــدو در این
ارتباط نام وعکس  8جوان  16تا 21
ســاله را نیز چاپ و آنهــا را معرفی
کرده است.

صفحــه اول ایــن نشــریه موضــوع
انتخــاب ســرمربی جدیــد تیــم لیــون
فرانســه اســت و عکسهای کاندیدای
مورد نظرهم که لوران بالن ،ســرمربی
ســابق پــاری ســنژرمن را نیــز دربــر
میگیرد ،به چاپ رســیده است .اکیپ
از کیلیــان امباپــه ،مهاجم مســتعد اما
آســیبپذیر ســنژرمن هم یاد کرده و
جدیدتریــن وضعیــت وی را تشــریح
کرده است.

انتخاب شــدن ســیلویو پولی به عنوان
ســرمربی جدیــد آ.ث.میــان و فــردی
که جای جامپائولــو هدایتگر ناکام این
تیــم را گرفته اســت ،گــزارش و عکس
نخست این نشریه را شکل داده است.
«کوریــره» در این ارتباط با گنارو گتوزو،
ســتاره و ســرمربی پیشــین میــان هم
صحبت کرده و راههای برونرفت این
تیــم از بحــران فعلــی را تشــریح کرده
است.

ویلموتس :کسی مطمئن نباشد
همیشه به تیم ملی دعوت میشود

مارک ویلموتس در نشســت خبری پیــش از دیدار مقابل
کامبوج گفت« :هدفمان در نخستین بازی خانگی ،کسب
تیم ملی
 3امتیاز اســت و قصد داریم بازی هجومی ارائه دهیم .در
زندگی باید خطر کرد .من راضی به بازی تدافعی نیستم ».سرمربی بلژیکی
تیم ملی درباره پرداخت نشدن دستمزدش و تأثیر این موضوع روی انگیزه
او ،چنین پاسخ داد« :من یک مربی هستم و تیم ملی ایران را دوست دارم.
هــدف ما این اســت کــه بازی خوبــی ارائه دهیم و به پیروزی برســیم .ســایر
مسائل در ادامه حل میشود ».ویلموتس درباره دعوت نشدن چند بازیکن
سرشــناس از جملــه علیرضــا جهانبخــش هــم توضیــح داد« :جهانبخــش
 ۹۰دقیقــه مقابــل هنگکنــگ بــازی کرد ،به باشــگاهش برایتون بازگشــت و
مصدوم شــد .با تیم پزشــکی این باشــگاه در تماس بودیم .او  ۱۰روز تمرین
نکــرد و ایــن را در نظــر بگیرید که بــدن او آماده بازی کــردن در تیمش نبود.
من درباره کیفیت بازیکن صحبت نمیکنم بلکه او نتوانسته روی یک ریتم
مناســب بازی کند .این موضوع دربــاره عزتاللهی و صیادمنش هم صدق
میکند .هدف دیگر ما این اســت که کســی مطمئن نباشــد همیشــه به تیم
ملــی دعــوت میشــود و رقابت را در تیــم ملی تقویت کنیم تا هســته اصلی
تیم ملی بزرگتر شود .دعوت شدن به تیم ملی یک پروسه بسته نیست».

خانمها در نخستین حضور رسمیشان استقبال بیشتری از آقایان داشتند

جشن آزادی
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

طاهریان :دولت زیرساختهای حضور بانوان
در ورزشگاهها را فراهم کرده است

طاهــره طاهریــان ،نایــب رئیــس بانــوان
کمیته ملــی المپیک با بیان اینکه مباحث
مرتبط با حضور بانوان در استادیومها یک
موضوع ورزشــی اســت و باید از تلفیق آن
بــا مباحث سیاســی جلوگیری کــرد ،گفت:
«تاکنون بارها و بارها شــاهد حضور بانوان
در سالنهای سرپوشیده و میادین ورزشی
بودهایــم و به لطــف خدا هیــچ ناهنجاری
بــه وجود نیامده اســت ،زیــرا عالقهمندان
ورزش افــرادی بــا فرهنــگ و بــا اصالــت
هستند .تجربه حضور بانوان در مسابقاتی
همچون والیبال و بســکتبال بســیار دلگرم

کننــده بــوده اســت .در برخــی رشــتهها از
سوی بانوان شاهد ابراز عالقه برای حضور
در آوردگاه مســابقه نیســتیم اما رشتههای
توپــی بــا اقبــال بیشــتری مواجهنــد ».وی
با اشــاره بــه این موضــوع که دولــت تدبیر
و امیــد زیرســاختهای حضــور بانــوان در
ورزشــگاهها را فراهــم کــرده اســت ،افزود:
«حضــور تماشــاگران در میــزان موفقیــت
ورزشــکاران تأثیرگــذار اســت و همــواره
تماشــای بازیهــا و مســابقات ســطح باال
و حرفــهای هــم بــرای بازیکنــان و هــم
تماشاگران منشأ خیر بوده است».

ایسنا

تیمهــای ایران و کامبوج در مرحله انتخابی جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر در حالی امروز ســاعت  ۱۷در
ورزشــگاه آزادی به مصــاف هم میروند که همه
چیــز آماده رقم خــوردن یک روز تاریخی اســت.
حضــور زنــان در ورزشــگاهها که مطالبــه چندین
ســاله و بحق بانــوان ایرانی بود باالخــره با وجود
موانــع موجــود ،در دولــت دوازدهــم بــه صورت
رســمی محقــق شــد و هــواداران بانــو امــروز بــه
صورت غیرگزینشی و با خرید بلیت ،حضورشان
را در ورزشگاه بزرگ و ملی آزادی جشن خواهند
گرفت.
ëëجشن  3500نفری
ســاعتی پــس از آغــاز فــروش آنالیــن بلیــت
تماشــای بــازی ایــران و کامبــوج (پنجشــنبه
 11مهرماه) زنانی که موفق به خرید بلیت شــدند
بــا هشــتگ «با مــن به ورزشــگاه بیــا» دوســتان و
نزدیکان خود را در شبکههای اجتماعی به حضور
در ورزشــگاه تشــویق کردند .اخبار حضور زنان در
ورزشــگاه از همــان ابتدا حتی توســط رســانههای
خارجــی معتبر نیز جذاب بود و هر کدام از آنها با
انتشار گزارشی به حضور بانوان ایرانی پرداختند.
خبرگــزاری  EFEاســپانیا بــا اشــاره به ایــن رویداد
نوشــت« :بــرای اولیــن بــار در یــک رویــداد مهم
شــاهد حضــور زنان ایرانــی در ورزشــگاه خواهیم
بــود .به همین خاطــر با هماهنگیهایــی که فیفا
انجام داده ،هیأتی عالی از این نهاد برای برقراری
ارتباط و ســهولت دسترســی زنان به ورزشــگاه در
ایران حاضر خواهند بود تــا این جریان را نظاره و
به فیفا گــزارش کنند ».این اخبار ادامه داشــت تا
اینکه چهارشنبه شب آماری از حضور هواداران در
این دیدار منتشر شد و براساس تعداد بلیتهای
فروخته شده اعالم شد که با توجه به ظرفیت 75
هزار نفری ورزشــگاه آزادی و اختصاص  4جایگاه
 ۶تــا  ،۹زنــان  3هزار و  500بلیــت و مردان  2هزار
و  500بلیــت (تــا دیروز) برای تماشــای این دیدار
رزرو کردهانــد .تعــداد بلیتهــای فروختــه شــده

در نخســتین حضور رســمی هواداران بانو نشــان
دهنده اســتقبال بیشــتر آنها با وجود محدودیت
در اختصــاص ســکوها نســبت بــه آقایان اســت.
بانوانی کــه تمام بلیتهای اختصاص یافته به 4
ســکو را رزرو کردند و این اســتقبال نشان میدهد
که در صورت اختصاص ســکوهای بیشــتر قطعاً
هــواداران بانــو اســتقبال باالتــری از ایــن دیــدار
میکردنــد و هــواداران بانــوی بیشــتری در آزادی
حاضر میشــدند .دیدار تیمهای ایــران -بولیوی
(دوســتانه) و پرســپولیس -کاشــیما (فینال لیگ
قهرمانان آســیا) دیدارهایی بــود که حتی از ذهن
هــواداران گزینشــی بانــو نیــز پــاک نخواهد شــد.
دیدارهایــی کــه به ترتیب با اســتقبال حــدود 100
و  300هــوادار بانو برگزار شــد اما حضــور  3هزار و
 500بانو در ورزشگاه آزادی قطعاً یک روز تاریخی
بزرگ برای بانوان مشتاق خواهد بود .بانوانی که
حتی تا آخرین لحظات منتظــر این بودند تا یک
جایگاه دیگر باز شــود و در این روز تاریخی حضور
یابند.
ëëموضوع طبیعی که مدتها انجام نمیشد
تا پیش از آغاز این دیدار اظهار نظرها توســط
فوتبالیها و مسئوالن ورزش کشورمان بسیار بود
و اکثراً انتظار حضور زنان در ورزشــگاه را انتظاری
بحق میدانســتند و نگاه یکســانی نسبت به این
ی هاشمیطبا،
موضوع داشتند اما دیروز مصطف 
رئیــس پیشــین ســازمان تربیــت بدنــی نــگاه
متفاوتتری نسبت به این حضور ارائه کرد .او در
این خصوص گفت« :این یک اتفاق ویژه نیست
و یــک موضــوع معمولــی و طبیعــی اســت کــه
مدتها انجام نمیشــده است و حاال میخواهد
انجام شــود .خانمهــای ما همه جا هســتند و در
تمام مراسمها شرکت میکنند .به نظر من هیچ
مشــکلی هم نــدارد کــه در فوتبال شــرکت کنند.
انشــاءاهلل که ادامه پیدا کند .خانوادهها همه جا با
هم میروند .در سینما ،رستوران و بقیه جاها .به
نظر من باید خانوادگی به ورزشگاه بروند و خیلی
خوب است که این شکل اتفاق بیفتد».
ëëتدابیر فدراسیون برای حضور بانوان
تنها بحــث حضور زنــان در آزادی موضوع

آزمون :باید پای دایی را طال گرفت

مظاهری :حضور زنان دیر ولی خوب است

محمد رشــید مظاهــری ،دروازهبان تیم ملی به یارانــش توصیه کرد کامبوج
را دســت کم نگیرند .وی گفت« :ویلموتس از کامبوج شــناخت الزم را دارد و
طبعاً راهکارهای الزم را به ما داده است .ما در اردوی ملی سالمترین رقابت
را بــرای رســیدن به ترکیــب ثابت داریــم ».او همچنیــن درباره حضــور زنان
گفت «:شروع خوبی است اما این شروع کمی دیر بود .امیدوارم روزی برسد
بتوانیم کنار خانواده بنشــینیم و با هم بازی را تماشــا کنیم ».در همین حال،
مهــرداد محمدی مهاجم تیم ملی هم که عضو آوس پرتغال اســت ،گفت:
«من با تحمل زحمات و سختیهای بسیار ملیپوش شدهام و در نتیجه قدر
آن را میدانــم .از ویلموتــس بابت دعوتش از من متشــکرم .او روی کارهای
تهاجمی تأکید زیادی دارد و این برای تقابلمان با کامبوج بسیار خوب است
زیرا این تیم با اندیشههای کامالً دفاعی به میدان میآید».

پارکینگ و ورودیهای بانوان به آزادی

روز چهارشــنبه پلیــس یــگان ویــژه تهــران
بــزرگ محــل ورود هــواداران بانــو بــه
بــــرش
ورزشــگاه آزادی را مشــخص کــرد و طبــق
هماهنگیهــای به عمــل آمده ،پارکینگهای شــماره  ۱۹و ۲۰
که در ضلع شــرقی ورزشــگاه آزادی قرار دارنــد مختص ورود
بانــوان خواهــد بود و هیچ تماشــاگر مــردی حــق ورود به این
پارکینگهــا را نــدارد .همچنیــن براســاس هماهنگیهای به
عمل آمده بانوان تنها از ضلع ورودی شــرقی ورزشگاه امکان
ورود به استادیوم آزادی را خواهند داشت.
مهمی نیست بلکه فراهم کردن امکانات الزم
بــرای هــواداران نیز یکــی از الزاماتی اســت که
توسط فدراسیون فوتبال و سایر مسئوالن پیش
از آغاز این دیدار صورت گرفته اســت .روزهای
منتهــی بــه آغــاز بــازی بــا کامبــوج ورزشــگاه
آزادی بــا تغییراتــی همراه بــود .نصب حصار
بــرای جــدا شــدن  4جایــگاه مربوطــه با ســایر
جایگاههــا و نصــب دوربینهای مدار بســته از
جمله اقدامات فدراســیون فوتبــال بود .عالوه

تشــریح نحــوه ورود بانوان گرامی به ورزشــگاه
آزادی صــادر کــرد و توضیــح بســیار مهــم
فدراســیون ایــن بــود که بانــوان گرامــی جهت
حضور در استادیوم آزادی میبایست با همراه
داشــتن کارت ملــی و پرینت بلیت مســابقه از
ساعت  13:30وارد پارکینگ اتوبوسرانی ضلع
شرقی ورزشــگاه شوند .همچنین اشخاصی که
موفق به خرید بلیت نشــدهاند ،به هیچ عنوان
نمی توانند در ورزشگاه حضور یابند.

بر این سرویس بهداشتی مخصوص بانوان در
جایگاههای مربوطه نیز ســاخته شــده است تا
ورزشــگاه آزادی کامالً آمــاده پذیرایی از بانوان
ایرانــی باشــد .عــاوه بر ایــن نیروهــای پلیس
خانم نیز در محل ورود و خروج بانوان مستقر
میشــود تــا بانــوان را بــه ســمت ورودیهــای
ورزشگاه راهنمایی کنند.
ëëاطالعیهمهمفدراسیونفوتبال
فدراســیون فوتبــال اطالعیــهای را دربــاره

چرا اجازه ورود زنان عکاس صادر نشد؟

حضــور بانــوان خبرنــگار و عــکاس در بــازی
ایــران و کامبوج یکــی از چالشهای این دیدار
تاریخــی بــود و اعــام شــد کــه خبرنــگاران و
عکاســان زن ایرانــی برای تهیــه آیدی کارت
ورود به ورزشگاه آزادی از طریق وزارت ورزش
و فدراســیون فوتبــال اقــدام کننــد .در نهایت
برخــی خبرنگاران اجــازه ورود به ورزشــگاه را
دریافت کردند اما عکاســان خانم نتوانســتند
مجــوز بگیرنــد .ســمیرا شــیرمردی یکــی از
خبرنــگاران فعال حــوزه فوتبــال درخصوص
تهیه آیدی کارت ورود به ورزشگاه به «ایران»
گفت« :خبرنــگاران خانم زیادی درخواســت
آیدی کارت داشتند و حتی خبرنگاران خانم

در حوزههــای دیگر هــم برای گرفتــن آیدی
کارت ایــن دیدار اقدام کــرده بودند که تعداد
آنهــا مجموعــاً  40خبرنگار بود امــا در نهایت
فدراســیون بــرای  15خبرنــگار خانــم آیدی
صادر کرد ».او در ادامه افزود« :عکاســان بانو
هم برای حضور در ورزشــگاه درخواست داده
بودند اما گفته می شــود صدا وسیما با حضور
آنهــا مخالفت کرد .گویا دلیــل مخالفت صدا
وســیما ،حضورعکاســان در پشــت دروازههــا
بود ».عالوه بر خبرنگاران داخلی ،نمایندگان
رســانههای خارجی هم اســتقبال خوبی برای
حضور در این دیدار داشتند تا جایی که مازیار
ناظمــی ،ســخنگوی وزارت ورزش بــا اشــاره

ی بــر معرفی خبرنــگاران و
بــه نامه فیفــا مبن 
خبرگزاریهــای خارجــی بــه وزارت ورزش و
جوانان برای پوشــش خبــری این دیدار گفت:
«براساس فهرستی که فیفا ارسال کرده است
 ۵۲خبرنــگار ،عــکاس ،فیلمبردار و گزارشــگر
از  ۲۱شــبکه و خبرگــزاری خارجــی متقاضــی
پوشش خبری این بازی هستند».
همچنین اعالم شــد که فدراسیون جهانی
فوتبــال «برای اطمینان از ورود هواداران زن»
هیأتــی به ایران اعزام کــرده و یوری ژورکائف،
مدیــر اجرایی فیفــا و بازیکن اســبق تیم ملی
فوتبــال فرانســه یکــی از اعضــای ایــن هیــأت
خواهد بود.

تیم ملی امروز در دومین بازی انتخابی جام جهانی به مصاف کامبوج میرود

حامد جیرودی
خبرنگار

سایت فدراسیون فوتبال

تیــم ملــی فوتبــال ایــران ســاعت  17امــروز در
دومیــن بــازی خــود در مرحله مقدماتــی جام
جهانــی  2022قطــر و جــام ملتهــای آســیا
 2023در ورزشــگاه آزادی تهــران بــه مصــاف
کامبوج مــیرود .تیمی که جــزو تیمهای درجه
 3فوتبال آســیا محســوب میشــود و در آخرین
جــدول ردهبنــدی فیفــا در رده  169قــرار گرفته
و در آســیا هم روی پله ســی و هفتــم پایینتر از
تیمهایی چون افغانســتان ،مالدیــو و نپال قرار
دارد .در این شرایط ،همه انتظار یک برد آسان
برای تیم ملی در این مســابقه دارند اما فوتبال
اســت و اتفاقات غیرمنتظرهاش .قطعاً کامبوج
بــا انگیزههای زیــادی برابر تیم ملــی ایران قرار
میگیــرد و ممکــن اســت دردسرســاز شــود و
برای همین شــاگردان مــارک ویلموتس باید از
فرصتهایــی که در بــازی به دســت میآورند،
نهایت استفاده را ببرند.
شــاگردان ویلموتس کــه در اولین بازی خود

سرمربی کامبوج :بدون ترس مقابل ایران بازی میکنیم

فیلکــس دالمــاس ســرمربی تیــم ملــی کامبــوج در نشســت خبــری
گفت«:میدانیــم ایــران یکــی از قویتریــن تیمهــای آسیاســت .فرصــت
بــازی برابــر تیمــی را داریم تــا خودمــان را از نظر فنی بررســی کنیــم .بدون
تــرس مقابــل ایران بــازی میکنیم و امیدواریم بازی خوبی داشــته باشــیم.
امیدواریم این مسیر را ادامه دهیم و یک قدم دیگر برای پیشرفت و انقالب
در فوتبال کامبوج برداریم».

شکست تیم ملی والیبال برابر قهرمان دوره قبل

تیــم ملــی والیبال در ششــمین بــازی در جامجهانــی 2019
دیــروز بــه مصــاف آمریــکا رفــت و  1-3مغلوب شــد .ایگور
اخبــــار کوالکوویــچ بــرای شــروع مســابقه از ترکیــب جــواد کریمی،
امیر غفور ،علیاصغر مجرد ،امیرحســین اسفندیار ،میالد عبادیپور ،مسعود
غالمــی و محمدرضــا حضرتپــور اســتفاده کــرد .شــاگردان جــوان کوالکوویچ
مقابــل تیمی بازنده شــدند کــه در دوره قبلی جامجهانی به مدال طال دســت
یافته اســت .ســرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از مســابقه گفت «:این یک
کالس آموزشــی خوب برای ما و بازیکنان جوانمان بود .ما خوب بازی کردیم
اما در مقاطعی از بازی در ســطح تیم آمریکا نبودیم ».گفتنی اســت تیم ملی
امروز در هفتمین دیدار خود از ساعت  8:30به مصاف تونس می رود.

بازگشت کالدرون و آغاز تمرینات پرسپولیس

با بازگشت گابریل کالدرون از تعطیالت ،دور جدید تمرینات پرسپولیس از امروز
در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز خواهد شد .این مربی آرژانتینی تصریح کرده که
حضور رسانهها و مردم عادی در تمرین امروز بالمانع است و این در حالی است
که  5ملیپوش ســرخها در تمرین حضور نخواهند داشــت .از سوی دیگر ،کمال
کامیابینیا که دوران نقاهت درمان کتفش را سپری می کند ،از یک ماه دیگر قادر
به همراهی یارانش و حضور در تمرینات پرسپولیس خواهد بود.

بازگشت فرشید باقری به تمرینات استقالل

مصاف با حریف ناشناخته پس از نیم قرن

در گــروه  Cدر خانه هنگکنگ بــه پیروزی 0-2
دســت یافتنــد ،امیدوارند در این بــازی خانگی
هم به پیروزی برســند و با پشــت ســر گذاشــتن
بحرین  4امتیازی ،به صدر جدول گروه برسند.
البتــه کامبوج تیم سختکوشــی اســت و از ســال
 2013تــا  2019در ردهبنــدی فیفا  20پله صعود
کرده اســت .کامبوجیها در نخســتین مســابقه
برابر هنگکنگ به تســاوی  1-1رســیدند و بازی
بعد را  0-1به بحرین واگذار کردند تا تنها با یک
امتیاز در رده چهارم جدول قرار بگیرند .هدایت
این تیم را یک مربی جوان و  31ساله آرژانتینی
بــه نــام فلیکــس گونزالــس دالمــاس برعهده
دارد .فلیکــس گونزالــس مربــی سرشناســی در
دنیــای فوتبــال نیســت و قبــل از این بــه عنوان
دســتیار در همیــن تیــم کامبوج فعالیــت کرده
است .دالماس در دوران فوتبالش هم در لیگ
دو اروگوئه و دستههای پایین فوتبال ژاپن بازی
کرده است .جالب اینکه کیسوکه هوندا ،بازیکن
سرشناس فوتبال ژاپن مدیرفنی کامبوج است.
او در ســال  2018و در حالــی که هنوز در ملبورن
بــازی میکــرد ،بــه عنــوان مدیــر فنــی کامبوج

سردار آزمون ،در نشست خبری پیش از بازی با کامبوج چنین صحبت کرد:
«شــاید بازی ســختی برای ما نباشــد اما نباید تمرکزمان را از دســت بدهیم
چرا که سه امتیاز این بازی برای ما مهم است و باید با تمرکز باال وارد زمین
شــویم تا با یک بــازی هجومی  3امتیاز را کســب کنیم ».ایــن مهاجم زنیت
درباره آمادگی در خط حمله تیمش و تمجید علی دایی از او چنین پاسخی
داد« :اینکه انتظارات باال رفته هم بد و هم خوب است .این موضوع اعتماد
بــه نفــس من را بــاال میبرد که مردم من را دوســت دارنــد و از جهتی مانند
جام جهانی میشود که کسی تاکتیک تیم را نمیداند و مسائل زیادی پیش
میآید .علی دایی الگوی من اســت و همیشــه احتــرام خاصی برای او قائل
هســتم .االن من رقابت سالمی دارم و آقای دایی رکوردهایی دارد که من با
انگیزه باالیی برای رســیدن به آنها بازی میکنم .خوشــحالم که آقای دایی
و مهدویکیا از من حمایت کردند .این دو بزرگان آســیا هستند و آقای دایی
هم گلزن اول فوتبال ملی جهان اســت و باید پای او را از طال بســازیم .اگر او
در جای دیگری متولد شده بود ،اکنون بیش از اینها به او بها میدادند».

انتخاب شــد .همه بازیکنان کامبوج هم به غیر
از  2بازیکن که در لیگ مالزی بازی میکنند ،در
کشور خودشان مشغول فوتبال هستند.
ترکیــب تیم ملــی فوتبــال ایران هــم قطعاً
نسبت به بازی با هنگکنگ با تغییراتی مواجه
خواهد شد .ســیدمجید حسینی مصدوم است
و احتمــاالً به جای او مرتضی پورعلی گنجی در
کنار محمدحسین کنعانی زادگان در قلب دفاع
بازی خواهد کرد .علیرضا جهانبخش و مهدی

ترابی هم به تیم ملی دعوت نشــدهاند .در این
شــرایط به نظر میرسد ســردار آزمون و مهدی
طارمی ،امیدهای اصلی سرمربی بلژیکی برای
گلزنی باشند و البته کریم انصاری فرد که قطعاً
ویلموتس نگاه ویژهای به او دارد.
تیــم ملی تاکنون دو بــار به مصاف تیم ملی
کامبــوج رفته که هر دو در جام ملتهای آســیا
 ۱۹۷۲تایلند بود .کامبوج در آن مسابقات با نام
«جمهوری خمــر» در بازیها حاضر میشــد و

موفق شــد در آن دوره با کســب رتبه چهارم به
بزرگتریــن افتخــار تاریــخ فوتبال خود دســت
پیــدا کنــد .تیم ملــی کــه در آن مســابقات زنده
یــاد محمــد رنجبــر را به عنــوان ســرمربی روی
نیمکــت داشــت ،بــا گلهــای حســین کالنی و
مرحــوم صفر ایرانپــاک ،خمر را  0-2شکســت
داد .دو تیم در نیمه نهایی آن مسابقات هم به
یکدیگر خوردند که ایــران با گلهای ایرانپاک و
پرویــز قلیچ خانــی 1-2 ،برد و به فینال رســید و
در نهایت قهرمان شــد .حاال بعــد از حدود ۴۷
ســال ایــران و کامبــوج باید برای ســومین بار به
دیــدار هــم بروند .ایران تیم اول آسیاســت و در
ردهبندی فیفا هم روی پله  23قرار دارد و بازی
با چنین تیمی را باید یک بازی نهچندان دشوار
و شــاید تمرینی برای ویلموتس و شــاگردانش
دانســت .دیــداری کــه اصلیتریــن ویژگــی آن
حضــور زنــان ایرانــی در ورزشــگاه اســت .در
این شــرایط نــگاه فیفا و رســانههای بســیاری از
کشــورهای جهان به ورزشــگاه آزادی معطوف
شــده و امیدواریــم روز باشــکوهی بــرای فوتبال
ایران رقم بخورد.

مهمترین ویژگی تمرین دیروز آبیهای تهرانی ،بازگشت فرشید باقری بعد
از مدتــی غیبــت بود .او که در پنج بازی از  6مســابقه اســتقالل در این فصل
غایــب بود و از مصدومیت و ناآمادگی رنج میبرد ،دیروز ابتدا جلســهای با
آندرهآ اســتراماچونی داشــت و پس از آن به طور اختصاصی و سبک تمرین
کرد تا مهیای تمرینات گروهی شود و سپس در شرایط دیدار برابر سایپا قرار
گیرد که در بازگشــایی لیگ (از  29مهر) برگزار خواهد شــد .اســتقالل در این
حدفاصل با فجر سپاسی در جام حذفی هم مصاف خواهد کرد.

تارتار با مسجدسلیمانیها فسخ کرد

مهدی تارتار که به گزینه نخســت هدایت گلگهر ســیرجان تبدیل شــده ،دیروز
رسماً با نفت مسجدسلیمان ،تیم این فصل خود به طور یکطرفه فسخ قرارداد
کرد و تالش سران باشگاه خوزستانی برای بازگرداندن وی را بی اثر گذاشت.

مقصودلو در سوئیس ،خادمالشریعه ویزا نگرفت

مســابقات شــطرنج ســوئیس از امروز با رقابت  154بازیکن از  42کشور جهان
آغــاز میشــود و پرهــام مقصودلو به عنــوان نماینده ایــران در ایــن رقابتها
شرکت خواهد کرد .در این مسابقات ،شطرنجبازان سرشناس و مطرحی چون
مگنوس کارلسن ،کارونا فابیانو و ویشواناتان آناند حضور دارند و مقصودلو نیز
به عنوان بخت چهلو هشتم کسب عنوان قهرمانی ،شانس رقابت با بزرگان
شــطرنج دنیا را یافته است .ســارا خادمالشــریعه ،دیگر نماینده ایران در این
رقابتها بود که به دلیل عدم دریافت روادید شــانس حضور در مســابقات را
از دست داد .خادمالشریعه این مسابقات مهم را از دست داد ولی کمترازدو
هفته دیگردرمسابقات جام کارپف شرکت خواهد کرد.

