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لیورپول ،سومین تیم پرافتخار
لیگ قهرمانان لقب گرفت
 تیم فوتبــال لیورپول با کســب ششــمین عنوان
قهرمانــي در لیــگ قهرمانــان اروپا به ســومین تیم
پرافتخــار معتبرتریــن رقابتهاي باشــگاهي جهان
تبدیل شــد .لیــگ قهرمانان اروپا از ســال  ۱۹۵۵آغاز
شــده اســت و از ســال  ۱۹۹۲با تغییرات گستردهاي
مواجه شــد و با فرمت جدید بــه کار خود ادامه داد.
در دیــدار پایاني فصل جاري این رقابتها ،لیورپول در
فینالي تمامانگلیســي با گلهــاي »محمد صالح« و
»دیوک اوریگي« با حساب  ۲بر صفر مقابل تاتنهام به
پیروزي رسید و براي ششمین بار ،فاتح لیگ قهرمانان
اروپا شــد و جاي بایرن مونیخ را در رتبه سوم تیمهاي
پرافتخار گرفت .در این رقابتها ،رئال مادرید اســپانیا
با  ۱۳قهرماني و ســه عنــوان نایبقهرماني در رتبه
نخســت تیمهاي پرافتخار قرار دارد .آث میالن ایتالیا
که سالهاســت از دوران اوج فاصله گرفته است ،با
هفــت قهرماني و چهار نایبقهرماني در جایگاه دوم
ایستاده اســت .لیورپول انگلیس با شش قهرماني و
چهار عنوان دومي در جایگاه سوم ایستاده است.

 به دنبــال قهرماني لیورپول در لیــگ قهرمانان
فوتبال اروپا فهرســت پاداشها ،عواید و درآمدهاي
ناشي از حق پخش تلویزیوني قهرمان و نایبقهرمان
این دوره از رقابتها منتشــر شــد .به گزارش ایرانا،
لیورپول در ورزشــگاه واندا متروپولیتانــو مادرید با
پیروزي  ۲بــر صفر مقابــل تاتنهــام در فینال لیگ
قهرمانان اروپا براي ششــمین بار عنوان قهرماني را
آن خود کرد .دراینبین گفته ميشود این قهرماني
از ِ
از لحاظ مالي مبلغ درخورتوجهي را بهعنوان پاداش
به حســاب باشــگاه ســرازیر خواهد کرد .شاگردان
کلوپ عالوه بر مبالغي که در مسیر راهیابي به فینال
به دست آوردهاند ،براي بردن فینال  ۱۷میلیون پوند
دریافت ميکنند .مرحله گروهي ارزشي معادل ۱۳.۲
میلیون پوند داشت که به ازاي هر بازي صرفنظر از
باخت یا برد ،مبلغي را نیز شامل ميشد؛ لیورپوليها
بــراي راهیابي به جمع  ۱۶تیــم پایاني  ۸.۲میلیون
پوند ،بابت رســیدن به یکچهارم  ۹میلیون ،به ازاي
رســیدن به جمع چهــار تیم  ۱۲.۹میلیــون و بابت
راهیابــي به فینال  ۱۲.۹میلیــون پوند دیگر دریافت
کردند .در ســوي دیگر تاتنهاميها مبالغ مشابهي را
دریافت کردهاند و تنها وجه تمایز آنها با قهرمان دو
میلیون پوندي است که کمتر از قرمزهاي آنفیلد به
جیب زدهاند .به عبارت دیگر ،تیم قهرمان  ۱۷میلیون
و نایبقهرمان  ۱۵میلیــون پوند دریافت کرد که به
طور کلــي انتظار ميرود عواید شــاگردان کلوپ در
قالب پاداش ،در مجموع به  ۶۶میلیون پوند برســد.
الزم به ذکر اســت که مبلغ مذکور بدون احتســاب
ســهم آنها از درآمد  ۲۶۰میلیونپوندي از ِقبَل حق
پخش تلویزیوني اســت .تخمین زده ميشــود که
ســهم هرکدام از باشــگاههاي لیورپول و تاتنهام از
عواید حق پخش تلویزیوني  ۳۱میلیون پوند باشــد.
این به آن معناســت کــه غولهــاي آنفیلد بابت
قهرماني در رقابتهاي فصل جاري لیگ قهرمانان
مبلغي در حدود  ۹۷.۵میلیون پوند به جیب زدهاند
و در ســوي دیگر شاگردان »مائوریتســیو پوچتینو«
بــا اختالف دو میلیــون پونــدي ۹۵ ،میلیون درآمد
داشتهاند؛ رقمهایي چشمگیر که ميتواند مسیر آنها
را بــراي تکرار موفقیتهاي خــود در فصل آینده تا
اندازه زیادي هموار کند.

چرا قلعهنویي
خودش را به دایي
ميچسباند؟
»آنها )پرســپولیس( مصونیت دارند و هر کاري بخواهند انجام ميدهند.
محبتهایي شامل حال آنها ميشود ،اما کسي هم ورود نميکند .شما ببینید
در بازي با سایپا و پرســپولیس یا در بازي پرسپولیس و سپاهان چه اتفاقاتي
رخ داد و چه رأيهایي صادر شــد« .اینها بخشي از صحبتهاي آشناي امیر
قلعهنویي ،ســرمربي ســپاهان ،بعد از دیدار نیمهنهایي جام حذفي اســت.
صحبتهاي قلعهنویي درباره مهندســيکردن و لطفداشتن به پرسپولیس
موضوع تازهاي نیست ،ولي اینکه چرا قلعهنویي به تیم »سایپا« رجوع ميکند
و از »علي دایي« مایه ميگذارد محل سؤال است؛ سرمربي سپاهان هرجایي
کــه در طول رقابتهــاي لیگ؛ چه این دوره و چه دورههاي قبلي خواســته
مثالــي بزند تا حق را به خودش یا تیمش بدهد ،اشــارهاي هم به علي دایي
و تیمهــاي او ميکند .اینکه قلعهنویي ایــن کار را انجام میدهد و خودش
را در کنار علي دایي ميگذارد شــاید از دیدگاه بســیاري موردي اتفاقي باشد،
ولي مرور صحبتهاي او در طول فصول گذشته نشان ميدهد قلعهنویي نه
برحسب اتفاق ،بلکه به ظاهر ،کامال آگاهانه پاي علي دایي را به میان ميکشد
و خودش را همردیف او قرار ميدهد.
اختالف با علي دایي
قبل از اینکه به »ارادتها«ي بيشمار قلعهنویي به علي دایي اشاره شود
باید به موضوع اختالف آنها پرداخت؛ موضوعي که مربوط به ســالیان دور و
زماني اســت که قلعهنویي هدایت تیم ملي ایــران را برعهده گرفت .بعد از
جام جهاني  ،۲۰۰۶برانکو ایوانکوویچ از تیم ملي ایران جدا شد و هدایت تیم
به امیر قلعهنویي ســپرده شــد .قلعهنویي اما بدون اینکه دایي را در جریان
بگــذارد ،او را براي اردوي تیم ملي دعوت نکرد تا مقدمات خداحافظي علي
دایــي از بازيهاي ملي رقم بخورد .اختالف اصلي این دو در دنیاي فوتبال از
همانجا شکل گرفت؛ اگرچه قلعهنویي تالش کرد تا خودش را در این زمینه
بيتقصیر جلوه دهد ،ولي ناراحتي علي دایي نشان ميداد او حسابي از دست
قلعهنویي شاکي است .اختالف و دلخوري این دو که بیشتر از سوي دایي بود،
تا مدتها ادامه داشــت؛ حتي بعدا که قلعهنویي سرمربي استقالل بود و با
این تیم به اردوي ترکیه رفت ،دایي که هدایت سرخها را برعهده داشت سعي
کرد از رویارویي با امیر قلعهنویي بپرهیزد .دایي به بهانه اینکه رفته اســت تا
دوش بگیرد ،سعي کرد با امیر قلعهنویي که منتظر خوشوبشکردن با او بود
روبهرو نشــود .البته نزدیکان قلعهنویي تالش کردند فضا را اینطور تلطیف
کنند کــه زماني که امیر هدایت تیم ملي را برعهده گرفت ،دایي خداحافظي
کرده بود و دلخوري او بیخود اســت .کمي بعــد؛ یعني اندکي بعد از اخراج
امیــر قلعهنویي از تیم ملي ایران ،ابتــدا هدایت این تیم به صورت موقت به
منصور ابراهیمزاده و سپس به علي دایي سپرده شد تا دایي اینبار جاي امیر
قلعهنویي در تیم ملي را بگیرد .این موضوع هم تا حدودي به اختالفات این
دو نفر ،اینبار بیشتر از سوي قلعهنویي ،دامن زد.
آغاز روبوسي و آشتي
دلخوري این دو نزدیک به ســه سال ادامه داشت تا اینکه باالخره مراسم
آشتيکنان و روبوسي بین امیر قلعهنویي و علي دایي برگزار شد؛  ۱۷شهریور
 ۱۳۸۸در مراسم مولودي امام حســن مجتبي)ع( که در خانه برادران عرب
برگزار شد ،قلعهنویي و دایي روي هم را بوسیدند تا کدورتها را کنار بگذارند.
بااینحــال امیــر در آن روز با بیان اینکه »من جلــوي دایي خیلي ضعیفم!«
تالش کرد نشان دهد که هیچ کدورتي بین آنها وجود نداشته است» .اوال باید
بگویم که نباید از لفظ آشتيکنان استفاده کنید ،چراکه ما هیچ کدورتي با هم
نداشتیم و قهر هم نبودیم .بههرحال اگر هم اختالف یا کدورتي وجود داشت
فقط بهخاطر مســائل فوتبالي بود که این به نظر من طبیعي است ...دایي با
امثــال من و خیلي از مربیان دیگر فرق ميکند و معتقدم ما در مقابل وجهه
بینالمللي دایي خیلي ضعیف هستیم«.
بهانهاي براي »چسبیدن« به دایي
اینکــه امیر قلعهنویي و علي دایي در یک بــازه زماني کوتاهمدت هدایت
تیم ملي را برعهده گرفتند و ســپس هر دو پس از مدتزمان کوتاهي از تیم
ملي برکنار شدند سرآغازي براي امیر قلعهنویي بود تا اسم خودش را در کنار

مبلغ حواله پاداش بازيهاي
آسیایي و پاراآسیایي ۲۰۱۸
مشخص شد
 قیمت نهایي حواله مربوط بــه پاداش بازيهاي
آســیایي و پاراآســیایي  ۲۰۱۸اندونزي مشخص شد.
به گزارش تسنیم ،مســئوالن وزارت ورزش و جوانان
جلسهاي را با رؤساي فدراســیونهاي ورزشي برگزار
کردنــد تا با آنها دربــاره پاداش بازيهاي آســیایي و
پاراآسیایي  ۲۰۱۸اندونزي صحبت کنند .در این جلسه
اعالم شــد که پاداش این دو رویداد به صورت حواله
پرداخت ميشود و هر سکه بهار آزادي نیز به قیمت
سه میلیون تومان به ورزشکاران اهدا خواهد شد .قبل
از اعزام به این دو رویداد در ســال  ۹۷اعالم شد که به
مــدالآوران طال ،نقره و برنز ،بــه ترتیب  ۸۰ ،۱۶۰و ۴۰
سکه اهدا ميشود.
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علي دایي مطرح کند .او که ســال  ۱۳۸۸عنوان کرده بود اخراج دایي از تیم
ملي کار درستي نبوده است ،چهار سال بعدش؛ یعني در سال  ۱۳۹۲خودش
را هم وارد بازي کرد و گفت» :همه دیدند چه بالیي ســر من و دایي آوردند«.
مهرماه  ،۱۳۹۲امیر که آن روزها ســرمربي استقالل بود ،در کنفرانس خبري
پیش از بازي تیمش با ذوبآهن از عملکرد تیم ملي انتقاد و عنوان کرد با او
و علي دایي رفتار درستي در تیم ملي نشده» .خوشحالم که تیم ملي به جام
جهاني صعود کرده اســت ،اما حرکات تیم ملي را بررسي کنیم؛ گلي که به
کره زدیم با حرکت جباري شــروع شد و اتفاقي توپ به قوچاننژاد رسید .به
کره اتفاقي گل زدیم و کره ميتوانســت سه گل به ما بزند .کار کارشناس این
اســت که بازي را از نظر فني تجزیهوتحلیل کند ...یادتان رفته چه بالیي ســر
مــن و علي دایي آوردند .همین آقایان میزگرد معــروف را بعد از بازي با کره
برگزار کردند .حاجرضایي و ذوالفقارنســب هم بودند .آن هم در حالي که با
پنالتي به کره جنوبي باختیم .از شما خبرنگاران خواهش ميکنم با افرادي که
ضد مربیان ایراني هستند همصدا نشویم« .از اینجا به بعد دیگر پر از تعریف
و تمجیدهاي یکطرفه قلعهنویي از دایي اســت .همان ســال قلعهنویي با
اشــاره به کیفیت پایین توپهاي لیگ برتر دوباره خــودش را کنار علي دایي
گذاشت و گفت» :من و علي دایي دلمان براي این فوتبال ميسوزد و شاید به
گفته آقایان دو ،ســه سال در این فوتبال بازي نکرده باشم؛ اما انصافا کیفیت
این توپها خوب نیســت« .دو سال بعد قلعهنویي با بیان اینکه »من و علي
دایــي واقعیتها را گفتیم« دوباره گریزي به اتفاقات حاشــیهاي فوتبال زد و
با قراردادن نام خودش کنار علي دایي گفت» :مشــکالت را هم نميخواهم
باز کنم ،من مســئولیتم را خودم قبول ميکنــم؛ ولي یک روزي من گفتم این
توپها ایراد دارد .همه علیه من حمله کردند .کســي هم آن موقع شهامت
نداشــت ،فکر ميکنم فقط آقاي دایي بود که واقعیت را گفت .من نه منافع
داشتم؛ نه چیزي؛ ولي ميخواهم بگویم یک روزي ميشود که حرفهاي من
هم به مردم ثابت بشود که چه اتفاقاتي ميافتد که به امیر قلعهنویي ضربه
زدند« .قلعهنویي ســال  ۹۷هم در گفتوگویي بــا روزنامه »گل« حذفش از
استقالل را شبیه حذف علي دایي از پرسپولیس قلمداد کرد و گفت» :دستور
حذف من و دایــي را دادند« .او با عنوان اینکه محمــود گودرزي ،وزیر وقت
ورزش نميخواسته دایي در پرسپولیس باشد ،گفته بود به افشارزاده هم فشار
آوردهاند تا امیر قلعهنویي را از استقالل کنار بگذارد» .تنها کسي که با کمیته
اخالق درگیر شــد ،من بودم؛ چون گفتم من باالي ســقف دریافتي داشتهام؛
چون دروغ نميگویم .چرا قرارداد من و دایي را منتشر کردند؛ ولي االن انتشار
آن خالف اســت؟«» .من بزرگ این فوتبال نیســتم! شما ببینید بزرگان فوتبال
مــا را چگونه زدند؟ با دایي ،پرویــن و ...چه کردند؟ کدام بزرگي؟ با دایي چه
رفتــاري کردند؟« .ایــن دو نمونه ،در کنار دهها جملــه دیگر که در تعریف و

تمجید از علي دایي از ســوي قلعهنویي بیان شده ،نشان ميدهد او هرگز به
صورت اتفاقي خودش را در کنار علي دایي نگذاشته و به نظر ميرسد اهداف
مشخصي را در سر ميپروراند.
چرا قلعهنویي خودش را به دایي ميچسباند؟
براي پاســخ به این ســؤال ميتوان از چند زاویه موضوع را بررســي کرد.
قلعهنویي از اســم خودش در کنار علي دایي و علي پروین اســتفاده ميکند
تا تأکید داشــته باشــد در تاریخ معاصر فوتبال ایران ســهیم اســت .البته او
حــق هم دارد؛ چون با ثبت پنج عنوان قهرمانــي در لیگ برتر ،پرافتخارترین
مربي کنوني لیگ محســوب ميشود؛ ولي آنچه بیشــتر موضوع را برجسته
ميکند ،این است که انگار قلعهنویي ميخواهد با قرارگرفتن کنار دایي براي
خودش مشروعیت بخرد .او خودش و دایي را »شجاع«» ،بزرگ«» ،قرباني« و
»جریانساز« توصیف ميکند .با استفاده بيشمار از »من و علي دایي« بیشتر
به دنبال این اســت که نشان دهد در اســتداللهایش تنها نیست و حق با او
است؛ اگر قلعهنویي در مقابله با پرسپولیس و مهندسي قهرماني این تیم از
ســایپاي علي دایي حرف ميزند ،بيدلیل نیست؛ چون او پیشتر دیده است
که صحبتهاي علي دایي در جریان مبارزه با فســاد کارگر افتاده و رسیدگي
شده است .هرچند که دراینبین امیر قلعهنویي یک موضوع را ندیده یا کمتر
دیده است؛ اینکه علي دایي در بیش از  ۸۰درصد ادعاهایش درباره فساد در
فوتبال ســند و مدرک داشته است .دایي درباره غشکردن داور به یک سمت
حرف ميزند و بعد پرونده رو ميکند .دایي درباره کارتهاي پایان خدمتي که
با جعل مدارک به دســت آمده ،حرف ميزند و بعد مدرک رو ميکند و چند
نمونه ریزتر دیگر؛ اما قلعهنویي به نظر ميرسد با چسباندن خودش به دایي
ســعي ميکند براي حرفها و ادعاهایش دراینبین تا حدودي اعتبار بخرد؛
هرچند که اگر ميتوانســت براي ادعاهایش مدرک رو کند ،شاید دیگر نیازي
نبود از علي دایي مایه بگذارد.
گرایشهاي سیاسي مشابه
موضوعــي که امیــر قلعهنویي را وا ميدارد تا بیــش از بقیه مربیان
و آدمهــاي فوتبالــي از علــي دایي مایه بگــذارد ،ميتوانــد برگرفته از
گرایشهاي سیاسي مشــابه این دو نفر هم باشد؛ قلعهنویي خودش را
نزدیــک به جریان اصالحطلب ميداند .دیدارهــاي او با محمد خاتمي
و البته حســن روحاني در خاطر بســیاري باقي مانده است .گرایشهاي
سیاســي دایي هم مشابه است و شــاید دلیلي که این دو نفر را با وجود
سابقه زیاد در فوتبال ،تقریبا در صلح و صفا نگه داشته ،همین مورد هم
باشد .البته قلعهنویي هم تالش کرده درست مثل علي دایي در اتفاقات
اجتماعــي کنار مردم بایســتد و با دفاع از حقوق آنها به سیاســیون چه
اصالحطلب و چه اصولگرا ،نیش و کنایهاي بزند.

ژرمنها هم به زانو درآمدند

ﻫﻔﺘﻪ رؤﯾﺎﯾﻰ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در ﻟﯿﮓ ﻣﻠﺖﻫﺎى 2019
شــرق :والیبال ایران با کسب سومین پیروزی متوالی در
هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای  ،۲۰۱۹بهعنوان
تیمی موفق راهی هفته دوم این تورنمنت شد .شاگردان
ایگور کوالکوویچ ظهر دیروز آخرین دیدار خود در مرحله
مقدماتی را مقابل ژرمنها برگزار کردند که موفق شدند
با نتیجه  ۳بر صفر حریف اروپایی خود را شکست دهند.
 ۳۰بــر  ۲۹ ،۲۸بــر  ۲۷و  ۲۵بــر  ۲۰امتیازهایــی بود که
بهترتیب در ستهای اول تا سوم به دست آمد .این برای
ششــمینبار بود که تیمهای ملی والیبال ایران و آلمان
در میادین جهانی مقابل یکدیگر صفآرایی میکردند .در
پنج بازی گذشــته که در رقابتهای مختلف بین دو تیم
برگزار شده بود ،آلمانها با نتیجه  ۳بر دو سهم بیشتری
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از پیروزیها داشــتند که حاال با نتیجــه لیگ ملتهای
 ۲۰۱۹هر دو تیم در تعداد پیروزیها ســه به ســه و برابر
شــدند .طبق آمار منتشرشده از سوی فدراسیون جهانی
والیبــال ،ایران در این بازی  ۴۵آبشــار موفق ،چهار دفاع
روی تور موفق و شــش امتیاز سرویس را به ثبت رساند.
همچنین  ۲۹امتیاز ایران از طریق اشــتباهات تیم آلمان
کســب شــد .در این دیدار محمد موسوی با هفت آبشار
موفق ،ســه دفاع روی تور موفق و ســه امتیاز سرویس
)مجموعــا  ۱۳امتیاز( و پوریا فیاضی با  ۱۱آبشــار موفق
و دو امتیاز ســرویس )مجموعا  ۱۳امتیاز( ،امتیازآورترین
بازیکنان ایران بودند .اما در ســوی دیگر ســیمون از تیم
آلمان با کسب  ۱۷امتیاز ) ۱۲آبشار موفق ،سه دفاع روی

شناسه آگهی۴۸۵۸۸۸ :
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ســازمان قطار شــهری اصفهان و حومه در نظر دارد ” خدمات نظارت احداث تونل و ســازههای جنبی حدفاصل ایســتگاههای کهنــدژ ) (H۲تا میدان
امام علی )ع( خط  ۲قطار شهری اصفهان“ را در چهارچوب آییننامه بند )هـ( ماده  ۲۹قانون برگزاری مناقصات به مشاور ذیصالح واگذار نماید.
کارفرما :سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مدیر طرح :مهندسین مشاور زایندآب
محل اجرای پروژه :شهر اصفهان
مبلغ برآورد :حدود  ۱۵۲/۹۸۱/۰۷۷/۰۴۶ریال
رشته و پایه مشاور :پایه  ۱در تخصص راه آهن
بدین منظور از شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید جهت تهیه اسناد ارزیابی به نشانی اصفهان  ،خیابان آپادانا اول ،روبهروی مبل هنر ،پالک
 ،۱۴۵تلفن ۰۳۱۳۶۶۲۷۱۸۲-۳ :مهندسین مشاور زایندآب مراجعه نموده و پس از تکمیل اسناد حداکثر یک هفته پس از تاریخ نوبت دوم این آگهی اسناد
را همراه با مستندات الزم به نشانی مهندسین مشاور زایندآب تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۱۳۹۸/۳/۱۲:و نوبت دوم۱۳۹۸/۳/۱۳:
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تور موفــق و دو امتیاز ســرویس( ،امتیازآورترین بازیکن
این دیدار معرفی شــد .ایران با سه پیروزی پشتسرهم
و کســب ســه امتیاز کامل از هر بــازی ) ۹امتیاز( ،برای
نخســتینبار در تاریــخ حضــورش در لیــگ ملتهای
والیبال یک هفته رؤیایی را پشتســر گذاشــت .نماینده
کشــورمان در حالی هفتمین حضور خود در این آوردگاه
جهانــی معتبر تجربــه را میکند که هیچوقت شــروع
خوبی نداشته اســت .بلندقامتان ایرانی اما در این دوره
از مســابقات نهتنها این طلسم هفتساله را شکستند و
کارشــان را با برد در لیگ ملتها آغاز کردند ،بلکه ســه
برد شیرین هم به دست آوردهاند .شروع توفانی این تیم
در لیگ  ۲۰۱۹با برتری  ۳بر یک مقابل ایتالیا ،دومین تیم
پرافتخار این پیکارها بود .درخشش سروقامتان در ادامه
در بازی با چین بود که توانســتند رقیب آســیایی خود را
در خانهاش  ۳بر صفر شکســت دهند .چینیها با وجود
میزبانــی حرفی برای گفتن نداشــتند .ایگور کوالکوویچ،
ســرمربی صربستانی که برای ســومینبار است هدایت
تیم ملی والیبال کشــورمان را در لیــگ ملتهای ۲۰۱۹
برعهده دارد ،از نتیجهای که گرفته احساس رضایتمندی
میکند» :پیروزی در ســه بازی متوالی و تنها با واگذاری
یک ست ،نتیجه بسیار خوبی برای ما در شروع مسابقات
بــود .حقیقتا انتظــار بازیهای خــوب را از تیمم قبل از
مســابقات داشــتم ،ولی به نظرم خیلی بهتر از ســطح
انتظارمان کار کردیم .دیدار با آلمان بازی سختی برای ما
بود و فکر میکنم آنها در دریافت خیلی خوب بودند .ما
با سرویسهای خوب پیروز شدیم ،البته قدری در حمله
اشتباه داشتیم ،اما فکر میکنم به تدریج میتوانیم بهتر
شــویم .امیدوارم مردم ایران از تماشای یک بازی خوب
لذت برده باشــند ،زیرا این مســئله برای ما مهمتر از هر
چیز اســت .ما برای هر مسابقه میجنگیم .امروز انرژی

زیادی گذاشتیم تا در سومین مسابقه هم پیروز شویم و از
این بابت خوشحالم« .درخشش ایران در مرحله نخست
لیگ ملتها ،خیلیها را امیدوار به این کرده که این تیم
بتواند با برخورداری از انگیــزه باال به مرحله نهایی هم
صعود کند .به گفته کارشناســان ،امسال فرصت خوبی
مهیاست تا ایران بتواند روی سکوی این رقابتها برود.
البته تیمهایی مثل آمریکا ،برزیل ،روســیه ،لهستان و
صربستان همیشــه خوب هستند و میتوانند مشکلساز
شــوند ،اما با توجه بــه دو میزبانی که در ایــران داریم
اهالــی والیبال شــانس را بــرای صعود بــاال میبینند.
والیبالیســتهای ایرانــی در هفتــه دوم باید به مصاف
برزیل ،ژاپن و آرژانتین بروند .پیشبینیها قبل از شــروع
هفتــه دوم از برتری ایران مقابــل دو تیم آرژانتین و ژاپن
حکایت دارد ،چراکه دو تیم سطح فنی پایینتری نسبت
به والیبال ایران دارند .در مورد برزیل اما پیشبینیکردن
کار سختی است ،چراکه باید مقابل تیمی قرار گرفت که
با  ۹مدال طال ،هفت نقره و چهار برنز عنوان پرافتخارترین
تیم لیگ ملتهای والیبال را در اختیار دارد .ملیپوشان
ایران در شش دوره گذشته این رقابتها با خولیو والسکو
) ،(۲۰۱۳اســلوبودان کواچ ) ۲۰۱۴و  ،(۲۰۱۵رائول لوزانو
) (۲۰۱۶و کوالکوویــچ )۲۰۱۷و  (۲۰۱۸بــه میدان رفتند.
بهترین عنوان ایران در این مســابقات با حضور کواچ در
ســال  ۲۰۱۴بود که ملیپوشان موفق شدند مقام چهارم
مســابقات را کســب کنند .سال گذشــته نیز تیم ملی با
هدایت ایگور در جایگاه دهمی قرار گرفت.
برنامه هفته دوم لیگ ملتها به میزبانی ژاپن به این
ترتیب است:
ایران  -برزیل :جمعه ۱۷ ،خرداد  ۱۳۹۸ساعت ۱۱:۱۰
ایران  -آرژانتین :شنبه ۱۸ ،خرداد  ۱۳۹۸ساعت ۱۰:۴۰
ایران  -ژاپن :یکشنبه ۱۹ ،خرداد  ۱۳۹۸ساعت ۱۴:۱۰

 رئیس کمیته ملي المپیــک دولت تدبیر و امید را
دولت صداقت ،شــفافیت ،ایثــار و مقاومت توصیف
کرد و گفت :این دولــت براي تعالي ملت در تقابل با
زیادهخواهيهاي دشــمن که با فشار حداکثري براي
ناامیدي مردم ایران تالش ميکنند ،موفق شد آمریکا
را به عقب براند .ســیدرضا صالحيامیري روز شــنبه
در آیین تجلیل از مدالآوران ســال  ۹۷که در ســالن
اجالس ســران برگزار شد ،در حضور رئیسجمهوري
و ورزشــکاران و قهرمانان این مطلــب را بیان کرد و
گفــت :این دولت ،دولــت امنیت و آرامش اســت و
معتقدم این دولت ،دولت مظلومان اســت .او افزود:
براساس مستندات موجود ،هیچ دولتي پس از انقالب
به مظلومیت دولت روحاني ســراغ ندارم و معتقدم
این دولت نهتنها دولت اعتدال و عقالنیت است؛ بلکه
دولت وحدت و انســجام ملي نیز به شــمار ميرود.
رئیس کمیته ملي المپیک اضافه کرد :دولت روحاني،
دولت ملي اســت و باور داریم با تدبیــر این دولت و
مقاومت ملت ،از این پیچ ســخت عبور خواهیم کرد.
صالحيامیــري در بخش دیگري از ســخنان خود به
ورزش ایران در شرایط امروز کشور اشاره کرد و گفت:
ورزش ایران در اوج انســجام و وحــدت و همگرایي
حداکثري است و ارکان ورزش ایران همگام در مسیر
توســعه ملي براي ایجاد غرور و نشــاط در کشــور با
محوریت وزیر ورزش در حال حرکت اســت .او ادامه
داد :امروز از حاشــیهها عبور کردیم و در متن حضور
داریــم و کام ملت هر چند وقت یک بار نیز از ســوي
ورزشکاران شیرین ميشــود .رئیس نهاد بینالمللي
ورزش ایران در بخش دیگر ســخنان خود اظهار کرد:
در شــرایط سخت امروز ،جامعه ورزش پیامآور صلح
و وحدت ملي اســت .امروز در شــرایطي هستیم که
ورزش عــالوه بر نشــاط اجتماعي نقــش مهمي در
عرصــه فرهنگي هم دارد که با اهتــزاز پرچم ایران و
ایجاد احســاس غرور این مهــم را دوچندان ميکند.
صالحيامیري گفت :قهرمانان و ورزشکاران ،کارگزاران
عرصه ورزش ،انسانهاي قانع و کمتوقعي هستند که
رضایت خود را در رضایت مردم ميدانند.

وزیر ورزش :بیش از  ۷۰۰طرح
نیمهتمام ورزشي افتتاح شد
 وزیــر ورزش و جوانان از افتتاح بیش از  ۷۰۰طرح
نیمهتمام ورزشــي در دولتهاي یازدهم و دوازدهم
خبــر داد و گفــت :طبــق هدفگذاريای کــه کرده
بودیم ،انتظار داشــتیم  ۵۰۰طرح نیمهتمام را تکمیل
و بهرهبــرداري کنیــم؛ درحاليکه امــروز از مرز ۷۰۰
طرح گذشتهایم .مسعود سلطانيفر در آیین تجلیل از
مدالآوران ســال  ،۹۷گریزي به موفقیتهاي ورزشي
ایران در سالي که گذشــت ،زد و افزود :سال  ۹۷سال
پربــار و موفقیتآمیزي بــراي ورزش ایران در عرصه
جام جهاني ،رویدادهاي آســیایي و پاراآسیایي و جام
ملتهاي آســیا بود .او افزود :یکي از این موفقیتها
کسب مقام ســومي ایران در پاراآسیایي جاکارتا براي
نخستینبار و همچنین کســب رتبه هفتم جوانان در
المپیــک آرژانتین بــود .وزیــر ورزش و جوانان ادامه
داد :بعد از مدتها در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا
دو تیم پرسپولیس و استقالل به این رویداد راه یافتند
که در نهایت پرســپولیس توانست تا پاي فینال برود.
همچنین در رشتههاي وزنهبرداري ،فوتسال ،والیبال،
تکواندو ،ووشــو و دیگر رشــتهها نتایجي اســتثنائي
کســب کنیم و امیدواریم این موفقیتها استمرار یابد.
ســلطانيفر امسال و ســال آینده را براي ورزش ایران
سال بســیار ســختي توصیف کرد و گفت :امسال در
سال کسب ســهمیه به سر ميبریم و شرط حضور ما
در المپیک  ۲۰۲۰حضور در رویدادهاي کسب سهمیه
است .امیدواریم ورزشکاران و قهرمانان بتوانند نتایج
متفاوتتري از دورههاي گذشته در توکیو کسب کنند تا
این موفقیتها استمرار یابد.

حسیني جایگزین مظاهري
در تیم ملي فوتبال ایران شد
 کادر فنــي تیــم ملــي فوتبــال ایران اعــالم کرد
که »رشــید مظاهري« به دلیل مشــکالت شــخصي
نميتواند در دو دیدار دوســتانه پیشرو مليپوشــان
را همراهي کند تا »سیدحســین حسیني« جایگزین او
براي پست دروازهباني شود .نخستین تمرین تیم ملي
فوتبال با سرمربیگري »مارک ویلموتس« بلژیکي روز
یکشــنبه در کمپ تیمهاي ملي برگزار شد .او پیش از
این نیز  ۲۵بازیکن را به تیم ملي فوتبال دعوت کرد که
نام رشــید مظاهري ،دروازهبان تیم فوتبال ذوب آهن،
در این اعالم دیده ميشــد؛ اما مظاهري به کادر فني
اعالم کرد که به دلیل مشکالت شخصي نميتواند در
دو دیدار تیم ملي برابر سوریه و کرهجنوبي مليپوشان
را همراهي کند تا »سیدحسین حســیني« ،دروازهبان
اســتقالل تهران ،جایگزین مظاهري شــود .همچنین
فدراســیون فوتبال اعالم کرد با توجه بــه اینکه انبار
البسه این نهاد از برند آدیداس است ،مليپوشان فعال
این برند را بر تن ميکنند .فدراسیون فوتبال تأکید کرد
که این نهاد در حال مذاکره با دیگر شرکتها برای عقد
قــرارداد همکاري بلندمدت بــراي اردوهاي آتي تیم
ملي است .نخســتین تمرین تیم ملي فوتبال در سال
 ۹۸و پس از جام ملتهاي آسیا  ۲۰۱۹در حالي برگزار
ميشــود که تیم ملي قرار است  ۱۶خرداد در دیداري
دوســتانه و در ورزشگاه آزادي به مصاف سوریه برود.
همچنیــن دومین مصــاف تدارکاتي بــا هدایت مرد
بلژیکي روز  ۲۱خــرداد مقابل تیم ملي کرهجنوبي در
ورزشگاه جام جهاني شهر سئول برگزار ميشود.

