فوتبال

جادوگری در فوتبال طی هفتههای اخیر به یک سوژه اصلی تبدیل شده است

جادو و جمبل در فوتبال

مهاجم تراکتورسازي باوجود
دريافت دو کارت زرد اخراج نشد!

فرزاد حاتميکه در طــول بازي دو بار از
داور کارت زرد دريافت کرده بود از زمين
مسابقه اخراج نشد.به گزارش مهر ،در يک
اقدام کم ســابقه و با اشتباه علي صفايي
داور ديدار تراکتورسازي و سايپا ،مهاجم
تراکتور که در دقيقــه  ۴۷و  ۸۶دو بار از
داور کارت زرد دريافت کرده بود از زمين
مسابقه اخراج نشد.صفايي متوجه نشد که
فرزاد حاتمــيکارت زرد دوم را دريافت
کرده و بايد اخراج شود .اين مسئله باعث
شد تا علي دايي به شدت به داور چهارم
اعتراض کند اما اعتراض او هم نتيجهاي
نداشــت و کادر فني تراکتور به محض
پي بردن به موضوع فــرزاد حاتميرا از
زمين بازي بيرون آورده و اميد عاليشــاه
را جايگزين وي کردند .سرمربي سايپا به
همراه دستيارانش دقايقي با داور چهارم
جرو بحث کردند امــا او اين موضوع را
نپذيرفت و بازي ادامه پيدا کرد.
قرارداد صانعي تمديد شد؛
ناظمالشريعه نه!

فدراســيون فوتبال قرارداد تمام مربيان
تيم ملي فوتســال
را تمديــد کرد به
جز محمــد ناظم
الشريعه .به گزارش
ايسنا جلسه کميته
فني و توســعه فوتسال و فوتبال ساحلي
روز دوشــنبه با حضور عبــاس ترابيان،
علي کفاشــيان ،محمدرضا ساکت ،ليال
صوفيزاده  ،پريا شــهرياري  ،شــهرزاد
مظفر و عباسهاشمپور در سازمان ليگ
فوتســال برگزار و مقرر شد قرارداد کادر
فني تيم ملي زير  ۱۸سال فوتسال آقايان
به سرمربيگري علي صانعي تمديد شود.
محروميت سپاهان از حضور تماشاگر
و تذکر به رضا مهاجري

کميته انضباطي آراي خود را در خصوص
تيمهاي ليگ برتر فوتبال صادر کرد .به
گــزارش ايســنا به نقل از فدراســيون
فوتبــال ،کميته انضباطي فدراســيون،
آراي جديد خود را درباره تيمهاي ليگ
برتري به اين شرح اعالم کرد :ديدار دو
تيم سپاهان اصفهان و پيکان تهران در
هفته يازدهــم ليگ برتر فوتبال ،برگزار
و از ســوي تماشــاگران تيم سپاهان
اصفهــان تخلفاني مبني بر ســر دادن
شعار و فحاشي به داور و بازيکن حريف
(مسبوق به ســابقه) رخ داد .اين تيم به
يک جلسه از همراهي تماشاگران خود
محروم است ( اين راي قابل تجديد نظر
اســت) و بايد  ۱۰۰ميليون ريال جريمه
نقدي پرداخت کنــد( .اين راي قطعي
است) محمدرضا مهاجري ،سرمربي تيم
پديده مشهد به دليل اعتراض شديد به
داور در ديدار برابر فوالد خوزســتان که
منجر به اخراجش شــد ،با تذکر کتبي
کميته انضباطي رو به رو شد.
مدافع سابق استقالل خواستار
محروميت اين باشگاه شد

مدافع سابق تيم فوتبال استقالل با ارسال
نامه رسميبه کميته تعيين وضعيت فيفا
خواستار محروميت
ايــن باشــگاه از
پنجــره نقــل و
انتقاالتي آينده شد.
به گزارش خبرنگار
ورزشــي خبرگزاري فارس ،اميرحسين
صادقي مدافع ســابق استقالل که حدود
يک ميليارد و  50ميليــون تومان از اين
باشــگاه طلبکار است به دليل بيتوجهي
مسئوالن اين باشگاه به درخواستهاي
اين بازيکن براي وصــول مطالباتش با
ارسال نامه به کميته تعيين وضعيف فيفا
خواستار محروميت اين باشگاه از پنجره
نقل و انتقاالتي آينده شد.
درگيري علي دايي با مأموران
حراست ورزشگاه

سرمربي سايپا پس از درگيري با ماموران
حراست ورزشگاه تختي با حالت عصباني
از ورزشگاه خارج شد .به گزارش ايلنا،علي
دايي،ســرمربي سايپا که تيمش امروز در
فينال جام شــهدا مقابل تراکتورسازي با
نتيجه سه بر صفر شکست خورد،در پايان
بازي با ماموران حراست ورزشگاه درگيري
لفظيپيداکردوبدونمصاحبهباخبرنگاران
محل ورزشگاه را ترک کرد.ظاهراً دايي از
برخورد يکي از مأموران کنار زمين شکايت
داشت و همين موضوع باعث عصبانيت او
شده بود و به همين خاطر پس از وساطت
اطرافيان و با حالت برافروخته از ورزشگاه
خارج شــد.ناراحتي دايي به حدي بود که
او حتي تابلوي نقاشي شده خودش را هم
که در طول بازي کشيده شده بود با خود
همراه نبرد.

قهرمانیها و شکستها به جادوگری
ارتباط دارد؟ این گزارشــی اســت که
از صحبتهای چند ســال اخیر اهالی
فوتبال گــردآوری شــده و به حقایق
عجیبی اشــاره دارد .به گزارش ایلنا،
جادوگری در فوتبــال طی هفتههای
اخیر به ســوژه اصلی تبدیل شده است
و در این گزارش به برخی حواشــی و
جنجالهای ســالهای اخیــر فوتبال
ایران میپردازیم.
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باورهای خرافی در لیگ برتر است« :با
پیکان بازی داشتیم .بازی در زمین ما
در صباشهر انجام می شد .چند ساعت
قبل از شروع مسابقه درویشی که ذکر
می گفت همراه بــا اعضای کادرفنی
تیم چرخی در زمین زدند .دایی فرهاد
(فرهاد کاظمی) حسابی ترسید .او می
گفت احتماال دعانویس آورده اند و تیم
ما را ســحر کرده انــد .به همین دلیل
دســتور داد  40گالن گالب دور زمین
بریزند تا سحر جادوگر پیکان را باطل
کنند!»
آن بازی را صبــا با دو گل از حریفش
برد.

جادوگر در جام جهانی

شاید پر سر و صداترین جادوگر فوتبال
جادوگر تیــم ملی مکزیــک در جام
جهانی  2006باشــد .مردی قد بلند ،با
کالهی بلند و نوک تیز ،موهای آویزان
و احتمــاال پر از طلســم و مهره های
رنگارنگ با پالتویی هــزار تو و چوب
دســتی که بیش از همه تصاویر اروپا
در قرون وســطی را به خاطر می آورد.
جادوگر تیم ملی مکزیک رسما پیش از
شروع جام جهانی به آلمان رفت و تک
تک ورزشگاه های محل بازی تیمش
را طلســم کرد و منتظــر نتیجه ماند.
چند روز بعد و با شروع رقابت ها البته
تاثیر باالی طلسم های او روشن شد.
مکزیک در مجموع چهار دیدارش تنها
یک بار موفق به پیروزی شد که آن هم
برابر تیم ملی ایران بود .گویی طلســم
و جادوهای او تنها بر ابراهیم میرزاپور
و رحمان رضایــی ما کارگر افتاده بود.
شــاید هم آنگوال و پرتغال و آرژانتین
جادوگران بهتری داشتند!...
فرانسوی ها دسته دیگر از خرافی های
فوتبال را تشکیل می دهند .فابیان بارتز
در جام جهانی  98فرانسه دروازه اش را
با طلسم جادوگران بسته نگه می داشت.
همین طور گفته می شــد که ریموند
دومنک ســرمربی تیم ملی فرانسه در
جام جهانی  2006هــم برای چینش
نفرات خود از پیــش گویی جادوگران
اســتفاده می کند .فرانســوی ها البته
برخالف مکزیکی ها توفیقات درخوری
هم کسب کردند .آن ها در حضور بارتز
در چهارچوب دروازه شان قهرمان و با
ترفندهای دومنک نایب قهرمان جهان
شدند .احتماال علم جادوگری در فرانسه
پیشرفت هایی داشته که مکزیکی ها از
آن بــی خبر بودند و البته این موفقیت
ها هیچ ربطی هم به حضور زین الدین
زیدان و نمایش های درخشــانش در
ترکیب خروس ها نداشت!
قســم می خورد هیچ وقت از رمال یا
جادوگر در تیمش اســتفاده نکرده اما
همان جا در آبادان هم شــایعاتی علیه
او رواج داشت!

 پاس را جادوگر قهرمان کرد...؟!

منوچهر صالحی ،مدیر عامل سابق سایپا
که از قضا رفیق گرمابه و گلستان الف.
الف بوده در جایــی ادعا کرد که پاس
تهران در ســال  83با کمک امیرخان
(؟!) قهرمان شده و اصال مجید جاللی
رفیق فابریک امیر اســکندری است و
ســردار آجرلو هم ممکن اســت منکر
شــود اما کامل در جریان بوده است.
صالحی قبل تر از امیر اسکندری بسیار
تعریف کرده و با این عنوان که نیروی
ماورایی او بسیار موثر است به تمجید از
او در رسانه های ورزشی پرداخته بود.
صالحی در جایی دیگــر گفته بود که
عالوه بر مجید جاللی ،فرهاد کاظمی
و امیر قلعه نویی و علی دایی و مجتبی
تقــوی هم به خانه جادوگر رفت و آمد
دارند .حاال هشــت ســال می گذرد و
پرونده دوباره باز شده است و تقوی هم
متهم ردیف اول است.
 جادوگر سر تمرین تیم ملی

در زمان سرپرســتی مرحــوم منصور
پورحیدری در تیم ملی ،فردی با لباس
مرتب ســر تمرین تیم ملی حاضر شد
و بــه او گفت« :اگر شــما ،مربیان و
مســئوالن فدراســیون بخواهید من
میتوانــم تیم ملــی را در مقابل کره
شمالی پیروز و شما را راهی جام جهانی
کنم که در همین زمان با واکنش شدید
منصور پورحیدری مواجه شــد و به او
اعــام گردید که بــه خرافات و جادو
اعتقادی نیســت و دیگر دور و بر تیم
ملی حاضر نشــود .او هم رفت و دیگر
پیدایش نشــد و البته ایران هم به جام
جهانی نرفت!»
  150میلیون بده دربی را ببر!...

امیرعابدینی که سابقه مدیریت در تیم
پرسپولیس را دارد مانند بسیاری دیگر
از مدیران فوتبال از ســوی جادوگران

و واسطههایشــان و گاه دیگر مدیران
فوتبــال پیشــنهادهایی در این زمینه
داشــته اســت .خود او در این باره می
گوید« :زمانی که مدیرعامل باشــگاه
پرســپولیس بــودم قبل از بــازی با
استقالل یکی از به اصطالح جادوگرها
با من تماس گرفت و ادعا کرد با مبلغ
 150میلیون میتواند پرسپولیس را در
دربی برنده کند .مــن هم به او گفتم
اگر توانســتی کاری کنی که استقالل
در دربی برنده شــود مــن این مبلغ را
به تو خواهم داد .یادم هســت یکی از
مشاورانم در استادیوم به من گفت چرا
برای بازی نگرانی؟ گفتم اگر ببازیم به
آن فرد باختهایم .خوشبختانه آن بازی
را پرسپولیس برنده شد و آقای جادوگر
خودش طلسم شد».
 دروازه بانی که مادرش جادوگر بود

مــی گفتند مادر یکــی از دروازه بانان
معروف لیگ برتری طالع بین اســت.
این دروازه بان سرشناس ،چند سالی در
اوج بود و همیشــه یک بسته کوچک
به همراه خود داشت .در یکی از بازی
های لیگ برتر ،دروازه بان حریف که
از این موضوع آگاه بود ،کاری می کند
که توپ جمع کن تیمش وســط نیمه
بازی ،بســته ایــن دروازه بان را برمی
دارد؛ جالب این کــه در آن بازی ،این
دروازه بان معروف گل می خورد و تیم
سرشناس هم بازنده از زمین بیرون می
رود!...
 شاخ بز را دفن می کرد!...

سال گذشــته ســایت گل فارسی در
گزارشــی از قول یک مربی از جادوی
مربی دیگر نوشت« :او قبل از بازی بز
می کشد و شــاخ بز را در داخل چمن
دفن می کند و این کار با گفتن کلماتی
خاص جادو بوجود می آورد .گوشت بز
را هم نباید کسی استفاده کند و باید در

جایی خاک شود».

 گفت پانصد هــزار تومان بدهید
برنده شود!...

چندی قبل مسئول یکی از باشگاه ها
ایران در لیگ برتر عنوان کرد فردی با
باشگاه آنها تماس گرفته و گفته است
من قــدرت جادویی دارم و برای اینکه
به شما نشان دهم که می توانم به تیم
شما کمک کنم ،به شما می گویم که
در این دیدار برنده می شــوید ،زیرا از
حمایت من برخوردار هســتید! اما اگر
بخواهید این حمایت ادامه دار باشــد،
برای هر مسابقه باید پانصد هزار تومان
به من بدهید .این شخص تأکید کرد:
«اتفاقا در آن دیدار تیم ما برنده شد؛ اما
حاضر نشدیم با چنین افرادی کار کنیم
و او هم مدام تهدید کرد که نمی گذارد
تیم ما روی خوش ببیند!»
 ادعای عجیب صمد مرفاوی

مرفــاوی در ابتدای لیــگ یازدهم و
زمانــی کــه مربی مس کرمــان بود
پس از باخت خانگی برابر اســتقالل
بدون اینکه پرسشــی مطرح شــود،
بحث متوسل شــدن عدهای از اهالی
فوتبــال به کارهــای ماورایی را پیش
کشــید و با طعنه به مربی و بازیکنان
اســتقالل مدعی شد ،آنها با امدادهای
غیبی در کرمان به پیروزی رســیدند و
به این ترتیب ،ادعای عجیب مرفاوی
با واکنش تند روزنامه نگاران باشــگاه
اســتقالل همراه شد و آن ها در پاسخ
به سرمربی مس از او خواستند از دیدن
ســریالهای تلویزیونی مــاه رمضان
که بیشــتر به مســائل ماوراءالطبیعه
میپردازند ،خودداری کند!

تيمهاي بزرگ زيــادي ،جام جهاني
 ۲۰۱۸روســيه را از تلويزيون تماشا
خواهند کرد.
ب ه گزارشايســناوبــه نقل از آس،
با صعود شب گذشــته سوئد به جام
جهاني  ۲۰۱۶روســيه  ۲۹تيم از ۳۲
تيــم حاضر در اين بازيها شــناخته
شدند .تکليف ســه تيم ديگر ،بامداد
امروز (چهارشــنبه) و روز چهارشنبه
مشخص ميشود .بنابراين فردا همه
 ۳۲تيــم حاضر مشــخص خواهند
شــد اما جاي خالي تيمهايي که در
دورههــاي قبلي جــام جهاني يک
تيم بزرگ محســوب ميشدند کامال
احساس خواهد شد .آنها بايد اکنون
جام جهاني پيــش رو را از تلويزيون
ببينند.نبود ايتاليا قابل توجهترين آنها
است .آتزوري با چهار عنوان قهرماني
( ۱۹۳۸ ،۱۹۸۲ ،۲۰۰۶و  )۱۹۳۴در
۱۲۰دقيقه نتوانســت درواز ه ســوئد
را باز کند و جــاي خالي اين تيم در
روسيه به شدت احساس خواهد شد.
ايتاليا همه جام جهاني را به جز ۱۹۳۰
(به اين بازيها دعوت نشد) و ۱۹۵۸
تجربه کرده بود .جالب اين جا اســت

جان لوئيجي بوفــون دروازه بان ايتاليا همزمان با
خداحافظي از جام جهاني روســيه با دنياي فوتبال
ملي هم وداع کرد تا جام جهاني  2018بدون بوفون
برگزار شــود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
زمانيکه متيو الهوز ،داور اســپانيايي ديدار ايتاليا و
ســوئد سوت پايان بازي را زد ،هيچ فوتبال دوستي
فکر نميکرد ،جان لوئيجي بوفون با چشماني اشک
بار از دنياي فوتبــال خداحافظي ميکند .در تاريخ
فوتبال آتزوريها که نه! بلکه در تاريخ فوتبال جهان
بازيکني به اســتواري ،قدمت و کيفيت هميشگي
مانند جان لوئيجي بوفون به اندازه انگشتان دست

پرویز مظلومی یکی از کسانی است که
اگرچه در تیمش جادوگر ندارد اما این
خرافات را به چشــم دیده و باور دارد:
«در لیگ که زیاد این مســائل را می
شنوم و انگار جادو و جمبل رسمی شده
اســت .همین امروز خواندم که شیری
گفته مــی خواهد با جادوگــر قرارداد
ببندد .این کار نامردی است .هر کسی
که از این شیوه استفاده کرده چوبش را
خورده است».
 جادو را از زمین بیرون نیاور!...

چند سال قبل ابومسلم تیم خوبی داشت.
شاگردان اکبر میثاقیان نتایجی مطلوب
بدست می آوردند .آن زمان هنوز پای
شــفق و خداداد به تیم باز نشده بود و
میثاقیان خودش همه کاره تیم بود .تیم
او مدام می برد و می گفتند میثاقیان در
تیمش جادوگر دارد .این ادعا را تقریبا
همه حریفان ابومسلم نقل می کردند.
این تیم دو بار پرسپولیس را در تهران و
مشهد شکست داد .اتفاقی که غیرقابل
باور به نظر مــی آمد .در یکی از بازی
ها تیم اکبر اوتی باید در اهواز با فوالد
بازی می کرد .جادوگر شب قبل از بازی
یونس گرائیلی را به عنوان طلســم و
بازیکن هدف انتخاب کرده بود .مهاجم
قد بلند در آن بازی تک گل تیمش را
هم زد؛ همان طور که ساحر وعده داده
بود .در دقایق پایانی فشــار فوالد زیاد
شده بود .میثاقیان می خواست با بیرون
آوردن گرائیلی دفاع به زمین بفرستد اما
جادوگر اصرار داشــت با این کار سحر
باطل می شــود .تعویض انجام شد در
شرایطی که  6دقیقه مانده بود تا پایان.
سه دقیقه بعد ابومسلم گل مساوی را
خورد و دعوایی ســخت بین ساحر و
سرمربی در گرفت .این روایت را البته
شخص آقای ساحر نقل کرده است و
بی شک میثاقیان تکذیبش می کند.

خبر تلخ  :عربستان ميتواند و ايران نه

گرفت و حتي نتوانســت در پليآف
شرکت کند و آن جايگاه را هندوراس
به دســت آورد که ميتوانــد بامداد
فردا (چهارشــنبه) به تاريخسازياش
ادامــ ه دهد.در نقطــه مقابل ،در جام
جهاني پيش رو کشــورهايي هستند
که نخســتين حضورشــان را در اين
بازيهــا تجربه ميکنند .ايســلند و
پاناما روياي صعود را به حقيقت تبديل
کردنــد.از طرفي تيميکــه در همه
رقابتهاي جام جهاني حضور داشته
برزيل است .ديگر کشورهاي حاضر
در روســيه براي يک بار يا بيشتر ،به
داليل مختلفي حضور نداشتهاند.سه
کشــور ديگر هنوز فرصت دارند که
خود را به روسيه برســانند .ايرلند يا
دانمارک ،استراليا يا هندوراس و پرو يا
نيوزيلند ميتوانند جام جهاني را دوباره
تجربــه کنند.با توجه به اين که هنوز
ســيدبنديها قطعي نشده است ،اگر
پرو صعود کند در سيد دو خواهد بود.
اگر صعود نکند بين دانمارک يا ايرلند
جنوبي يک تيم به اين سيد راه خواهد
يافت .ديگر تيمها اگر صعود کنند در
سيد سه يا چهار قرار ميگيرند.

نگين جام جهاني افتاد

پيدا ميشــود که براي سالها به حراست از منافع
باشگاه و تيم ملي خود بپردازد ،جان لوئيجي بوفون
يکي از انگشتان همين دست ناياب است .قرار نبود
اين چنين به آخر خط برســد .بوفون نقش کاپيتان
بزرگ را در تيم جوان شده ايتاليا با شايستگي بازي
کرد .سرود ملي کشورش را از ته دل خواند و وقتي
تماشاگران ايتاليايي طي پخش سرود سوئد سوت
زدند او براي سوئديها دست زد .بوفون به پيروزي
دل بســته بود اما ايتاليا براي صعود نه به بســته

 گالب بریز گالن ،گالن!

یکــی از مربیان صباباطری خاطره ای
را از فصل ســوم لیگ برتر از بازی با
پیکان نقل می کند که مهر تائیدی بر

غايبان بزرگ جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه
که تنها جام جهاني که آتزوري به آن
نرسيده بود در سوئد برگزار شد.هلند
تيم سوم جام جهاني  ۲۰۱۴برزيل و
نايب قهرمان  ۲۰۱۰آفريقاي جنوبي
در مرحله مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸
حذف شــد و حتي شــانس صعود به
پليآف را پيدا نکرد.شــگفتي ،تنها در
قاره اروپا رخ نداد .در آمريکاي جنوبي
هم مدافع عنوان قهرماني کوپا آمهريکا
يعني شيلي از صعود به جام جهاني باز
ماند .اين تيم حتي شــانس حضور در
پلــيآف را پيدا نکرد .اين اتفاق براي
پاراگوئه نيز رخ داد .اين تيم در چهار
دوره قبلي جام جهاني حضور داشت.
ايــن قضيه در رابطه بــا کامرون نيز
عجيب بود .قهرمان پنج دوره آفريقا و
آخرين قهرمان اين رقابتها نتوانست
جواز حضور در جام جهاني روســيه را
کسب کند.کشورهاي ديگري که به
حضورشــان در دورههاي اخير عادت
کرده بوديم از صعود باز ماندند .بهترين
آنها آمريکا بود .اين تيم در شش دوره
اخير جامهاي جهاني حضور داشــت
اما در مرحله مقدماتي  ۲۰۱۸پايينتر
از مکزيک ،کاســتاريکا و پاناما قرار

 مظلومی :در عمان باورم شــد که
جادو هست

تيــم ملي فوتبال عربســتان براي
حضــور قدرتمند در جــام جهاني
امروز پروتــکل انجام بازي برابر 3
تيم بزرگ فوتبال جهــان را امضا
کرد و مســابقات اين کشــور با 3
تيم معتبر قبل از جام جهاني برگزار
خواهد شد .به گزارش ورزش سه،
آلمــان وآرژانتين فيناليســتهاي
دوره گذشــته جام جهاني فوتبال
وبرزيل،پــر افتخارترين تيم فوتبال
تاريخ جامهاي جهاني حريفان اين
کشــور هســتند؛ ضمنا آنها هفته
گذشته برابر پرتغال قهرمان فوتبال
اروپا هم بازي دوســتانه انجام داده
و 0-3بازنده شده بودند.عادل عزت
رئيس فدراسيون فوتبال عربستان با
اعالم وتاييد ايــن خبر اعالم کرد:
فوتبال عربستان بعد از انجام بازي
برابر لتوني ،پرتغال وبلغارســتان با
 3کشــور آلمان ،برزيل وآرژانتين
بازي خواهد کرد وامکان بازي برابر
فرانسه وبلژيک هم وجود دارد ودر
صورت هماهنگي وتوافق کامل با
اين  2تيم هم بــازي خواهيم کرد
.اگر عربستانيها با تيمهاي فرانسه

بودن دروازه اش ،بلکه به گشودن دروازه سوئد نياز
داشت .دروازهاي که باز نشد .وقتي اسطوره فوتبال
در لحظات پاياني طي ارسال آن دو ضربه کرنر خود
را به محوطه جريمه ســوئد رساند تا ضربهاي که
مهاجمان ايتاليايــي در نواختنش ناکام مانده بودند
را بزنــد ،ته دل مان برايش آرزوي موفقيت کرديم
اما توپ به سوي او نيامد و ايتاليا حذف شد .آخرين
پرده بازيهاي ملي با اشکهاي سردار گره خورد.
سردار رفت تا دوناروما و ماتيا پرين وارد شوند .بوفون

وبلژيک هم بــازي کنند  ،فرصت
بازي با شــش تيم سرگروه در جام
جهاني وجود دارد .اين درحالي است
که نگاهي به حريفــان فوتبال ما
نشــانگر آن است که به جز روسيه
ميزبان جام جهاني 3 ،حريف ديگر
ما يعني کشــورهاي توگــو ،پاناما
و ونزوئال کشــورهايي فاقد اعتبار
مناســب بين المللي هستندو البته
بازي با آنها هيجــان زيادي ندارد
.در بين حريفان تيــم ملي فوتبال
کشــورمان پاناما که به جام جهاني
صعود کرده بود ،بدون چند ســتاره
ملي خود برابر ايران ايستاد .اما يک
مقايســه ديگر ،در آخرين رنکينگ
فوتبال جهان ما رتبــه 34را داريم
وهمه کشــورهايي که تا به حال با
آنها بازي دوســتانه کرده ايم از ما
پاييــن تر بودهاند .روســيه در رتبه
53قرار گرفته اســت ،پاناما در رتبه
 65قرار دارد،ونزوئال رتبه  83وتوگو
رتبه  88را دارند امــا حريفاني که
عربستانيها قرار است با آنها بازي
کنند و يا بازي کردهاند اين رتبهها
را دارند.

در زمين دويد ،حمل کرد ،فرياد زد ،به هوادرانشان
انگيــزه داد و دروازه را رها کرد تا تيمش را نجات
دهد اما تقدير سرنوشت ديگري را براي او رقم زد،
سن سيرو او را احاطه کرده بود تا پايانش غم انگيز
نباشد اما چشمانش اشک بار شد ،دلش شکست و
دنياي فوتبال را با خود به ماتم کشيد ،او از فوتبال
خداحافظي کرد اما افســانه اش هنوز باقي است.
ايتاليا حذف شــد و بوفون با آن صحنههاي زيبايي
که از فوتبال براي ما به يادگار گذاشت ،رفت ،رفت
تا از دروازه يوونتوس حفاظت کند و چه قدر حيف
که ديگر جام جهاني بوفون را ندارد.

از تبدیل بخاری وســایر وسایلی که با سوختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند
شركت گاز آذربايجان شرقي

به نوع گاز سوز جدا خودداری نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی
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سرخط خبرها
حدادي :اميدوارم سال آينده
رکوردم را به باالي  ۷۰متر ارتقا دهم

نايبقهرمانالمپيک
لندن گفت :اميدوارم
سال آينده رکوردم
را به باالي  ۷۰متر
ارتقا دهــم چرا که
مک ويليکنيز هم اعتقاد دارد ميتوانم اين
رکورد را ثبت کنم.احسان حدادي درباره
آخرين وضعيت آماده سازي اش به باشگاه
خبرنگاران جوان گفت :به تنهايي تمرين
کردن در آمريکا سخت است و به همين
دليل اذيت ميشوم .حدادي افزود :اميدوارم
سال آينده رکوردم را به باالي  ۷۰متر ارتقا
دهم چرا که مک ويليکنيز هم اعتقاد دارد
ميتوانم اين رکورد را ثبت کنم .ان شاهلل
هر چه که خير است براي من پيش بيايد
و در نهايت بتوانم در المپيک توکيو نتيجه
خوبي بگيرم.
بيرالوند بهترين وزنهبردار ليگ برتر
جوانان شد

رضا بيرالوند مليپوش تيم شرکت ملي
حفاري اهواز به عنوان بهترين وزنهبردار
هفته پاياني ليگ برتــر جوانان انتخاب
شــد .به گزارش فدراسيون وزنهبرداري،
سازمان ليگ برتر با محاسبه رکوردهاي
وزنهبرداران حاضر در مرحله سوم و فينال
ليگ برتر وزنهبرداري جوانان باشگاههاي
کشــور (يادواره شــهداي مرزباني) رضا
بيرالونــد مليپــوش تيم شــرکت ملي
حفاري اهواز به عنوان بهترين وزنهبردار
انتخاب کرد .نکته جالب در رده بندي 10
وزنهبردار برتر رقابت مرحله سوم (فينال)
ليگ برتر جوانان ،قرار گرفتن نفرات دو
تيم شرکت ملي حفاري اهواز قهرمان (6
نفر) و مناطق نفت خيز جنوب خوزستان
نايب قهرمان ( 4نفر) است.
مدال طالي المپيک کيانوش
رستميبه حراج گذاشته شد

کيانوش رستميکه در بازيهاي المپيک
ريــو موفق به کســب مــدال طالي
مســابقات وزنه برداري شد ،اين مدال را
براي کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به
حراج گذاشت.
برتري نوشاد عالميان در گام نخست

روز دوم رقابتهاي
تنيــسروي ميــز
تــور جهانــي در
کشور سوئد با ثبت
يک پيــروزي و دو
شکست در کارنامه نمايندگان کشورمان
پيگيري شد .به گزارش تسنيم ،در روز دوم
اين رقابتها عصر امروز نوشــاد عالميان
در گروه  28مقابل حريفي از اســلواکي به
برتري  4بر يک دست يافت و در نخستين
ديدار خود به پيروزي رسيد .بهترين بازيکن
تنيسروي ميز ايران در دومين ديدار خود
بايد مقابل حريفي از فرانسه قرار بگيرد .در
گروه  42نيما عالميان در جدال با نماينده
دانمارک با نتيجه  4بر  3شکســت خورد.
اين نماينده ايران در ديگر ديدار خود بايد
مقابل حريفي از روسيه قرار بگيرد .در گروه
 26امين احمديان که در ديدار نخست خود
روز گذشــته به بازيکن سوئدي باخته بود
در دومين ديدار با نتيجه  4بر يک مغلوب
پينگبازي از هنگکنگ شد و بخت صعود
به دور بعدي را از دست داد.
صدور مجوز اتحاديه باشگاههاي
ورزشي بر دوش وزارت ورزش

مديــرکل امور مجلــس وزارت ورزش و
جوانان از تصويب بيشــتر لوايح وظايف و
اختيارات وزارتخانه در کميسيون فرهنگي
مجلس خبــر داد.به گزارش پايگاه خبري
وزارت ورزش و جوانــان ،داوود عزيزي در
خصوص چهارمين جلسه بررسي اليحه
اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش
و جوانان در کميسيون فرهنگي مجلس،
گفت :اين اليحه پنج ماده شامل تعاريف،
اهداف ،اختيــارات ،وظايف وزارت ورزش
و جوانــان در هر دو حــوزه و همچنين
مادهاي در خصوص شوراي عالي ورزش
دارد .مديرکل امور مجلس وزارت ورزش
و جوانــان با بيان اين کــه با جمع بندي،
اين شــرح وظايف به تصويب کميسيون
فرهنگي رســيد ،اظهار داشت :سعي شده
است تا در بررسي اين اليحه توجه يکساني
بين مسائل ورزشي و امور مرتبط با جوانان
انجام گيرد.

