
جهان�ي  ج�ام 
در  روس�يه 
حال�ي از امروز 
آغاز مي ش�ود که تيم ملي کشورمان در اولين 
بازي خود فردا از س�اعت 19:30 در ورزش�گاه 
س�ن پترزبورگ به مص�اف مراکش م�ي رود. 
ش��مارش معکوس آغاز جام جهاني ب��ه روزها و 
ساعت هاي آخر رس��يده، فرقي نمي کند هوادار 
يکي از 32 تيمي باشيد که کشورتان در جام جهاني 
حضور دارد يا هواداري که تيمش پش��ت درهاي 
بسته روسيه مانده، هرچه باشد شور فوتبال آنقدر 
اين روزها فراگير شده که در چهار گوشه دنيا براي 
آغاز جام جهاني لحظه ش��ماري مي کنند، مانند 
اينجا در ايران که در فاصله کمتر از 48 س��اعت تا 
اولين بازي ايران در ج��ام جهاني مقابل مراکش، 
بحث فوتبال داغ تر از هميشه شده است. در کمتر 
دورهمي است که حرف از فوتبال نباشد به طوري 
که اين روزها ديگر همه کارشناس فوتبال مي شوند 
و براي کارلوس کرش نسخه مي پيچند و ترکيب 
مي چينند، مثل هميش��ه که ما ايراني ها نش��ان 
داده ايم در هر حوزه اي کارشناسان قهاري هستيم! 
همان شوري که اين شب ها و روزها در جمع هاي 
خانوادگي فوتبال به وجود آورده، در عکس هايي که 

از کمپ تيم ملي در مسکو به تهران مخابره مي شود 
هم مي توانيد آن را با تمام وجود احس��اس کنيد. 
ستاره هاي فوتبال کشورمان که قلب 80 ميليون 
ايراني را همراه خود  دارند با ان��رژي که از تهران و 
حتي دورترين نقاط کشورمان به روسيه فرستاده 
مي ش��ود، سرش��ار از انگيزه براي افتخارآفريني 
در جش��ن فوتبال دنيا هم قسم ش��ده اند و براي 
آغاز مس��ابقه اي��ران و مراک��ش در روز جمعه در 
س��ن پترزبورگ آرام و قرار ندارند، مسابقه اي که 
از س��اعت 19:30 جمعه س��وت آن زده مي شود 
تا خيابان هاي ايران خلوت تر از هميش��ه ش��ود و 
پرنده اي در آن پر نزند. جمعه عيد فطر هم هست تا 

همه در انتظار يک فطر فوتبالي باشند. 
   پيش به سوي مراکش

کارلوس کرش گويا همه مصيبت ها و حاشيه هاي 
دوران آماده سازي جام جهاني را پشت در گذاشته 
و اين روزها تنها لبخند تحويل دوربين عکاس��ان 
مي دهد. سرمربي پرتغالي آنقدر حرفه اي هست 
که در فاصله يک يا دو روز قبل از آغاز جام جهاني 
بداند که ديگر نق زدن و اعتراض به لغو بازي هاي 
تدارکاتي که مانع رسيدن شاگردانش به آمادگي 
کامل شده، دردي را دوا نمي کند. به همين دليل 
هم هست که او پيش از بازي با مراکش اميدوارانه 

صحبت مي کند و تضمين مي دهد که شاگردانش 
براي پيروزي بجنگند.  جام جهان��ي از فردا براي 
ايران از س��ن پترزبورگ آغاز مي شود، جايي که 
ملي پوشان کشورمان بايد در اولين مسابقه برابر 
مراکش به ميدان بروند. مسابقه با قهرمان آفريقا 
که به اعتقاد خيلي ها مهم ترين بازي ايران است و 
نتيجه آن مي تواند نقش تعيين کننده اي در ادامه 
کار ايران در جام جهاني روسيه داشته باشد. کرش 
مانند بازي هاي مقدماتي جام جهاني، شاگردانش 
را با هم��ان تاکتيک آش��ناي 3- 3- 4 به ميدان 
مي فرستد و به نظر مي رسد تنها ابهام ترکيب تيم 
کش��ورمان براي بازي با مراکش، آسيب ديدگي 

مهدي طارمي باشد. 
   قهرمان آفريقا با ستاره هاي بين المللي

در آن س��وي ميدان مراکش��ي ها با س��تاره هاي 
بين الملل��ي خود ب��راي رويارويي با اي��ران آماده 
شده اند. 17 بازيکن از 23 بازيکن اين تيم يا در هلند 
و فرانسه زاده ش��ده اند يا بلژيک، آلمان و اسپانيا، 

يعني 73 درصدشان. 
مراکشي ها که عصر چهارشنبه رؤياي درخواست شان 
براي ميزباني جام جهاني 2026 با انتخاب سه کشور 
امريکا، کانادا و مکزيک بر باد رفت، پس از 20 س��ال 
به جام جهاني صعود کرده اند و بع��د از قهرماني در 

جام ملت هاي آفريقا در س��ال گذشته حاال به دنبال 
شگفتي سازي در روسيه هستند. با اين حال به گفته 
هروه رنار سرمربي مراکش، آنها کار آساني مقابل ايران 
پيش رو ندارند: »بازي بسيار سختي برابر ايران خواهيم 
داش��ت. آنها حريف قدرتمندي براي ما هستند و به 
هيچ عنوان آنها را دست کم نمي گيريم. ايران از يک 
مربي مشهور و باتجربه بهره مي برد که اين قدرتشان را 
بيشتر مي کند.« در ترکيب تيم ملي مراکش مهره هاي 
تأثيرگذار زيادي ديده مي شوند که مي توانند براي هر 
تيمي خطرساز باشند. بنابراين شاگردان کرش بايد 
مراقبت ويژه اي از چند نفر از بازيکنان رنارد داش��ته 
باشند. بن عطيه ستاره يوونتوس، فرمانده خط دفاعي 
مراکش است و در مسابقات مقدماتي جام جهاني يکي 
از ارکان اصلي بسته ماندن دروازه تيمش بود. يکي از 
اين بازيکنان حکيم زيش است، بازيکني که اکثراً در 
سمت راست به عنوان وينگر توپ مي زند. زيش بهترين 
بازيکن فصل فوتبال هلند شد و مورد توجه چند تيم 
مطرح اروپايي هم هست. در کنار او بازيکن باتجربه و 
باکيفيتي به نام يونس بلهندا قرار دارد. ستاره شماره 
10 مراکش با 28 سال سن از گاالتسراي مي آيد. ايوب 
الکعبي، مهاجم مراکش که جايگزين بوطيب شده 
ديگر بازيکن شاخص مراکش اس��ت، ستاره اي که 

به رغم وزن بااليش چابکي خوبي دارد. 

هفته  چهارم ليگ ملت هاي واليبال فردا آغاز مي شود
روزهاي سخت بلندقامتان در شيکاگو

لهستان اولين حريف تيم ملي واليبال ايران در هفته چهارم ليگ ملت هاست. 
هفته چهارم اين رقابت ها فردا آغاز مي شود و بلندقامتان کشورمان بامداد 
ش��نبه )03:00( به مصاف تيم دوم جدول رده بندي مي روند. ملي پوشان 
ايران پس از پشت سر گذاشتن 9 ديدار به شيکاگو رفته اند تا در اين هفته به 

ترتيب به مصاف لهستان، صربستان و امريکا بروند. 
    اميد در سرزمين يانکي ها

تيم ملي واليبال با هداي��ت ايگور کوالکوويچ فع��ًا در رده يازدهم جدول 
ليگ ملت ها قرار دارد و سه بازي سخت ديگر نيز پيش روي اين تيم است. 
واليباليس��ت هاي ايران تنها در س��ه بازي گذش��ته خود طعم پيروزي را 
چش��يده اند و در حال حاضر اميد زيادي به صعود به مرحله نهايي ندارند. 
با اين حال توجه زياد سرمربي به جوانان و فرصت دادن به آنها انگيزه تيم 
را باال برده است. مصدوميت ميرزاجانپور و دور ماندن از رقابت ها تنها خبر 
ناراحت کننده اردوي ايران است. بلندقامتان تمرينات خود در شهر شيکاگو 
را با جديت پشت سر گذاشته اند و آماده رويارويي با لهستان قدرتمند هستند. 
لهستاني ها صدرنشيني ليگ ملت ها را در اختيار دارند و تا اينجا تنها يک بار 
شکست خورده اند. عاوه بر اين، حريف اول ايران در امريکا سوداي قهرماني 
در اين رقابت ها را در س��ر دارد و بدون ش��ک تيم کوالکوويچ را به چالش 
مي کشد. استراليا، چين و آرژانتين سه تيمي هستند که تيم ايران موفق به 
شکست آنها شده است. آلمان نيز تنها تيمي است که موفق شده يک شکست 
به لهستاني ها تحميل کند. دومين رقيب مان در هفته چهارم تيم صربستان 
است، تيمي که در سه هفته اخير شش بار پيروز شده و تا رده ششم هم باال 
آمده است. ديدار ايران – صربستان شنبه شب )23:30( برگزار مي شود.   

اتحاد، رمز قهرماني در جام جهاني
قهرماني در جام جهاني بهترين حس��ي 
است که يک فوتباليس��ت مي تواند آن را 
تجربه کن��د. خيلي ها به اي��ن رؤيا فکر و 
خيال مي کنند اين رؤياي دست نيافتني تا 
آخر عمر محقق نمي شود. قطعاً قهرماني 
در اين رقابت آسان نيست، چراکه تاکنون 
تنها 20 تيم توانس��ته اند ب��ه اين افتخار 
دس��ت يابند. از اينکه به همراه تيم ملي 
ايتاليا اين حس را تجربه کرده ام به خود 
مي بالم، اما بايد ديد ايتاليا در س��ال 2006 چگونه به اين هدف رسيد. 
داليل زيادي در اين امر دخيل بودند، اما يکي از آنها کليد موفقيت ما 
در آلمان بود. در جام جهاني آلمان براي رسيدن به اين مهم جنگيديم 
و مستحق اين موفقيت بوديم. اتحاد، رمز موفقيت ما در جام 2006 بود. 
تيمي که قهرماني مي خواهد بايد اتح��ادش را حفظ کند و اين فاکتور 
حتي از توانايي و استعداد ورزشي نيز مهم تر است. همه بازيکنان بايد 
روي هدف تيم که فتح جام است، تمرکز کنند، شرايطي که ايتاليا 12 
سال پيش آن را تجربه کرد. در آن دوره همه بازيکنان ايتاليا با هم رفيق 
بودند و همين مس��ئله نيز راه را براي موفقيت مان باز کرد. بيش از دو 
سال بود که مثل يک خانواده با هم زندگي مي کرديم و کامًا به روحيات 
هم آشنا بوديم. به همين خاطر احس��اس قدرت مي کرديم و مطمئن 
بوديم که جام را با قهرماني به پايان مي رسانيم. هر بازيکن و مربي اي که 
هدفش قهرماني در جام جهاني است يک قانون را نبايد فراموش کند، 
نقش آنهايي که بازي نمي کنند از آنها که به ميدان مي روند پررنگ تر 
است. همه نفرات بايد وظايف خود را انجام دهند و خود را بخشي از تيم 
بدانند، حتي بازيکناني که در ترکيب اصلي قرار نمي گيرند. اينگونه است 

که يک تيم واقعي شکل مي گيرد. 
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شيوا نوروزي

 خط و نشان ايراني ها در ميدان سرخ مسکو
 ميدان سرخ روس��يه در اندک زمان باقيمانده تا جام جهاني محلي براي 
کري خواني هواداران حاضر در اين رقابت ها شده است. ميداني که هر روز 
هواداران يک يا چند تيم را به خ��ود مي بيند که براي کري خواندن براي 
حريفان دور هم جمع مي شوند. هواداراني که در بين آنها مي توان ايراني ها 
را هم ديد که با به دوش انداختن پرچم ايران يا به همراه داشتن آن، در کنار 
هم جمع مي شوند و به شادي مي پردازند و براي حريفان تيم ملي کري 
مي خوانند. هواداراني که براي تماشاي بازي هاي تيم ملي خود را به روسيه 
رسانده اند و قبل از آغاز بازي ها در ميدان سرخ با تکان دادن پرچم ايران و 

سر دادن شعارهاي ملي، کري خواني را براي حريفان آغاز کرده اند.

مارکو ماتراتزي

  گاردين

  خيره به سن پترزبورگ
 ايران – مراکش، مرحله گروهي جام جهاني روسيه، جمعه ساعت 19:30

نه استخدام، نه پاداش!
بدقولي مسئوالن در عمل به وعده ها ادامه دارد

محقق نشدن وعده هاي مسئوالن انتقاد هميشگي ورزشکاران ايراني 
است، انتقادي که گويا مس��ئوالن اهميتي به آن نمي دهند. در حالي 
که گفته مي شد قهرمانان جانباز و معلول استخدام مي شوند، اما اين 
قانون شامل حال آنها نشده است! ساره جوانمردي، قهرمان پارالمپيک 
و بهترين ورزش��کار معلول جهان با تأييد اين موض��وع به ايرنا گفت: 
»به صورت قراردادي در اداره کل ورزش و جوانان فارس مش��غول به 
کار هستم و هنوز استخدام رسمي نشده ام، چراکه سهميه استخدام 
قهرمانان شامل حال معلوالن نمي ش��ود.  متولي استخدام قهرمانان، 
تبصره اي جالب ب��راي افتخارآفرينان معلول آورده اس��ت و آن اينکه 
تنها فرزندان آنها مي توانند اس��تخدام رسمي ش��وند.« بدقولي ها به 
همين جا ختم نمي شود و فهيمه زارعي، ملي پوش فوتسال کشورمان 
که به تازگي دومين قهرماني در قاره آسيا را تجربه کرده در گفت وگو 
با مهر از محقق نشدن وعده هاي داده شده در استان هرمزگان انتقاد 
کرده است: »تاکنون هيچ چيزي از استان هرمزگان نديده ام. استاندار 
هرمزگان قول يک قطعه زمين را به من داد، اما اينقدر بدقولي کردند 
که من از پيگيري آن خسته شدم. استاندار هرمزگان در فرودگاه قول 
داد که يک مسکن مهر به من تحويل خواهد داد. نامه اي براي مسکن 
مهر زده شد که من آن را نزد مسئوالن بردم، اما خيلي سربسته به من 
فهماندند که اين کار عملي نيس��ت.« مصطفي حسين خاني، دارنده 
مدال برنز کشتي آزاد جهان نيز در گفت وگو با فارس از پرداخت نشدن 
جوايز مراسم تقدير رئيس جمهور سخن گفت: »در حالي که مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان مي گويند مبالغ سکه ها را به حساب فدراسيون 
واريز کرده اند، اما فدراس��يون نمي تواند با پول پرداختي جوايز حدود 
300 نفر را پرداخت کند. فدراسيون کش��تي براي تأمين منابع مالي 

خودش هم با مشکل روبه رو است.«

 سعید احمدیان
    گزارش

 لوپتگي اخراج شد

بحران در اردوي الروخا
مثل هميشه کارلوس کرش زبان گوياي فوتبال ايران است. در روزهايي که مهدي تاج، رئيس 
فدراسيون فوتبال دوران نقاهتش را مي گذراند و بقيه هم فکر سفر گردشي به روسيه هستند، 
کارلوس کرش حق ايران را فرياد مي  زند و از شرکت نايک و فيفا مي خواهد که عذرخواهي کنند. 
س��رمربي تيم ملي بعد از اينکه ش��رکت نايک بازيکنان ايران را به س��بب تحريم هاي امريکا از 

پوشيدن کفش هايش منع کرد، خطاب به اين شرکت و مسئوالنش گفت: 
»آنها بايد از ما متشکر هم باشند که کفش هايشان را خريداري مي کنيم. 

بيانيه نايک  يک کار بيهوده، غيرضروري و مضحک بود. همه درباره 
تحريم هاي امريکا آگاه هستند. به نظرم فيفا بايد به اين مسئله ورود 
کند. ما به آنها نامه زده ايم و اگر اقدامي ص��ورت ندهند، اين نامه را 
منتشر خواهيم کرد.« کرش در ادامه افزود: »کمپاني امريکايي نايک 

بايد از 23 بازيکن تيم مل��ي ايران عذرخواهي کن��د. رفتار آنها 
مسخره بود. تحريم تيم  ملي توسط اين شرکت جنايت 

عليه فوتبال است. البته با وجود تمام مشکاتي که 
براي ما بابت اين حرکت ب��د امريکايي به وجود 
آمد، بايد بگويم که اين يک موضوع الهام بخش 
برايمان بود. با اطمينان مي گويم که مشکلي 
براي بازي نخواهيم داشت و با قدرت به ميدان 
خواهيم رف��ت.« امير صديقي، کارش��ناس 
فيف��ا در مديريت و حقوق ورزش با اش��اره به 
اينکه  نايک با اين اقدام  قصد خوش خدمتي 

به دولت ترامپ را داشت، گفت: »ايران مي تواند 
در دو مورد عليه شرکت نايک به دادگاه بين المللي 

ش��کايت کند؛ اول اينکه اين حرک��ت باعث لطمه 
خوردن روحي بازيکنان پيش از آغاز جام جهاني شده 

است و دوم اينکه نايک هيچ وقت نمي تواند مصرف کننده 
نهايي را از مصرف کاال نهي کند.«

تحريم کفش امريکايی ما  را متحدتر کرد 
کرش: بيانيه نايك مسخره بود، امريکايي ها بايد  عذرخواهي کنند 

 وعده هاي پوچ
جو موفقيت و درخشش مدال هاي رنگارنگ چنان هيجان زده شان مي کند که 
گويي بي حساب و کتاب وعده مي دهند، وعده پاداش هايي اميدوارکننده، از 
اهداي زمين و مسکن مهر گرفته تا پيشنهاد استخدام مدال آوران و قهرمانان 
که با لحني پدرانه داده مي شود و بذر اميد در دل ورزشکاراني مي کارد که 
براي کسب موفقيت از جان و دل مايه گذاشته اند و با همه کمبودها و نداري ها 
ساخته اند.  بساط قهرماني که جمع مي شود، مثل کساني که تازه به خود آمده 
باشند، مي نشينند به ويرايش آنچه گفته اند و چنان از سروته آن مي زنند و 
گفته هايشان را اصاح مي کنند که يا چيزي از آن باقي نمي ماند يا اگر هم 

بماند براي عده اي خاص است، البته اگر مشمول زمان نشود!
گفته بودند براي مدال آوران و قهرمانان برنامه استخدامي دارند. البته نه براي 
هر مدال آوري و اهميت مسابقات را هم ذکر کرده بودند که به زحمت نيفتند. 
حاال اما به دليل اينکه کاس��بان زيرک دبه کرده اند، ورزشکاران معلول را از 
ليست خارج کرده و گفته اند که قراري براي استخدام آنها نبوده است. گويي 
آنها براي کسب مدال ها، عنوان ها و قهرماني ها در شرايطي به مراتب سخت تر 
از سايرين تاش نکرده و نجنگيده اند که اکنون به همين سادگي کنارشان 
مي زنند و فراموش مي کنند که چطور با لحني پدرانه و از سر دلسوزي بعد از 
شنيد درددل هايشان قول استخدام براي جبران همه کمبودها و دادن روحيه 
و انگيزه براي کسب موفقيت ها و مدال هاي هرچه بيشتر و بهتر داده بودند. 

همه داستان بعد از گرفتن عکس هاي يادگاري و زدن سند موفقيت ها به نام 
خود تمام مي شود و ورزشکاران مي مانند و وعده هايي که ماه ها چشم انتظار 
عملي شدن آن هستند، وعده هايي که گاه چون زمين هاي وعده داده شده يا 
مسکن مشمول زمان شده، فراموش و گاه همچون حواله هاي سکه فوتسالي ها 
با احتساب سکه سال گذشته پرداخت مي شود تا دادن و ندادنش براي آنها 
که همه روزهاي سال را براي کسب موفقيت به سختي تاش کرده اند، يکي 
باشد و خستگي آن به تن شان باقي بماند. عادت تأسفباري که قصدي براي 
ترک آن نيست و در طول زمان، بس��ياري را از ادامه راه دلسرد و بسياري را 
ناچار به ترک دنياي قهرماني کرده، وقتي تاش ها و موفقيت هايشان ديده 
نمي شود، نه حمايتي و نه ناني در سفره، چراکه تنها مي شود ستاره اي روي 
سينه آنها که به يمن مقام و جايگاهي که دارند، سند موفقيت ها به نامشان زده 
مي شود، آن هم در حالي که صاحبان واقعي اين موفقيت ها براي عملي شدن 
وعده هايي که در هيجان موفقيت داده و به راحتي فراموش شده، بايد چشم 
به دست آقايان داشته باشند، آقاياني که مدال آوران بسياري را با همين نگاه 
خانه نشين کرده اند و خم به ابرويشان هم نياورده اند! حال آنکه عملي کردن 
اندک وعده هايي که داده اند، بدون شک آنقدرها هم سخت و نشدني نيست 
که نتوان از عهده اش برآمد و بابتش ورزشکار، قهرمان و مدال آوري را از دست 

داد که مي تواند براي ورزش کشور افتخارآفريني کند. 

افشاي قرارداد يولن لوپتگي، سرمربي تيم ملي فوتبال اس��پانيا با باشگاه رئال مادريد و حضور او 
روي نيمکت کهکش��اني ها در فصل آينده به جاي زيدان، شرايط اردوي اسپانيا در جام جهاني را 
متشنج کرده است. فدراسيون فوتبال اسپانيا از عقد قرارداد لوپتگي با رئال مادريد کامًا بي خبر 
بوده و با رسانه اي شدن آن تصميم به اخراج اين مربي گرفته است.  فلورنتينو پرس، رئيس باشگاه 
رئال مادريد اين خبر را به رغم مخالفت فدراس��يون فوتبال اين کشور در 
فاصله دو روز مانده به آغ��از رقابت هاي جام جهاني علني کرد 
تا عصبانيت لوييس روبيالس، رئيس جديد فدراسيون فوتبال 
اسپانيا را در پي داشته باش��د. روبيالس ظاهراً از اين موضوع 

بي خبر بوده و با روشن شدن آن به شدت عصباني شده است.
در اين ميان س��ايت  هاي موندو، دپورتيو و اسپورت کاتالونيا با 
پرداختن به اين موضوع مدعي ش��د ه  بودند که ممکن است 
لوپتگي پيش از ش��روع جام جهاني از کار برکنار شود، 
اتفاقي که ديروز رخ داد.  اس��پانيا ب��ه عنوان يکي از 
همگروه هاي تيم ملي کش��ورمان و البته يکي از 
مدعيان اصلي کسب عنوان قهرماني حاال با يک 
بحران جدي روبه رو است. ش��رايط در اردوي 
الروخا بس��يار متش��نج و نوعي باتکليفي بر 
اردوي اين تيم س��ايه افکنده اس��ت.  در اين 
ميان بازيکنان اس��پانيا خواستار ادامه حضور 
لوپتگي بودند که سرخيو راموس به نمايندگي 
از آنها با روبيالس صحبت کرد، اما پادرماني آنها 
هم نتوانست اين مربي را در تيم ملي حفظ کند. به دنبال 
اخراج لوپتگی  فدراسيون فوتبال اسپانيا،  فرناندو هيرو مدافع 
سال های دور تيم ملی را به عنوان سرمربی جديد اين تيم معرفی 
کرد. اسپانيا جمعه شب اولين بازی خود را برابر پرتغال برگزار 
می کند. ديداری سخت که عيار هيرو در آن مشخص می شود.

 استکي بهترين بازيکن ليگ روماني 
سجاد استکي بهترين بازيکن ليگ روماني شد. لژيونر هندبال ايران که فصل 
گذشته هم با تيم ديناموبخارست روماني موفق به کسب عنوان بهترين بازيکن 
ليگ روماني شده بود، در اين فصل نيز با درخشش در ليگ روماني موفق شد تا 
بار ديگر اين عنوان را از آن خود کند. دينامو بخارست با درخشش لژيونرهاي 
ايراني خود )برادران استکي، عليرضا موسوي و سعيد حيدري راد( اين فصل، 
موفق به کسب عنوان قهرماني در ليگ هندبال روماني شد. گفته مي شود 

برادران استکي براي فصل بعد به تيم چسمه روماني مي روند. 
.......................................................................................................................................

امريکا، کانادا و مکزيک ميزبانان جام 2026 
ميزباني جام جهاني 2026 در پايان کنگره ويژه فيفا به طور مشترک 
به امريکا، کانادا و مکزيک رسيد. ش��صت و هشتمين کنگره فيفا روز 
گذشته با حضور رئيس جمهور روسيه در مس��کو برگزار شد که طي 
آن، امريکا، کانادا و مکزيک با کسب 134 رأي به عنوان ميزبانان جام 
جهاني 2026 انتخاب شدند و مراکش  ديگر کانديداي گرفتن ميزباني 
جام جهاني با 65 رأي از رس��يدن به ميزبان��ي بزرگ ترين تورنمنت 

فوتبالي دنيا بازماند. 
.........................................................................................................................................

اميدواريم استقالل از آسيا حذف نشود
سندسازي تيم هاي ايراني براي گرفتن مجوز 
حرفه اي گري و حض��ور در رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا، AFC را حساس کرده است. 
در همين راستا باشگاه هاي ايراني تا دهم تيرماه 
فرصت پرداخ��ت بدهي هاي خ��ود را دارند، 
آن هم در شرايطي که ناظران کنفدراسيون 
فوتبال آس��يا به طور جدي در حال بررسي 
مدارک تيم هاي ايراني هستند. در اين شرايط سخت، پندار توفيقي، معاون 
باشگاه استقال ابراز اميدواري مي کند که اين تيم از آسيا حذف نشود: »خوب 
مي دانيم خطر حذف از آسيا بيخ گوش استقال است، اما امکان تسويه حساب 
با طلبکاران وجود ندارد و نمي توانيم از بحث درآمدها، بدهي هاي انباشته شده 

گذشته را بپردازيم. اميدواريم دولت کمک کند تا حذف نشويم.«

دنيا حيدري

 انتظارها سرانجام به پايان رسيد. از ساعت 19:30 امشب 
با آغاز رقابت هاي جام جهاني فوتبال تب پرهياهوترين 
رشته ورزشي جهان در روس�يه به اوج خود مي رسد.

امشب و در ديدار افتتاحيه جام بيست و يکم، روسيه ميزبان 
و عربستان سعودي مقابل هم قرار مي گيرند.  روس ها در 
جريان باز ي هاي تدارکاتي چندان تيم قدرتمندي نشان 
نداده اند و همين مسئله باعث ش��ده تا کارشناسان اميد 
چنداني به کس��ب پيروزي آنها مقابل عربستان نداشته 
باشند. فردا هم در دومين ديدار اين گروه، از ساعت 16:30 
مصر به مصاف اروگوئه مي رود. جهان فوتبال منتظر اين 
ديدار اس��ت، ديداري که يک سوي آن محمد صاح قرار 
دارد و سوي ديگرش لوئيز سوارز. تقابل ستاره  هاي ليورپول 

و بارسا حتماً جذابيت هاي خاص خود را دارد که نبايد آن 
را از دس��ت داد. در حس��اس ترين بازي فردا شب اسپانيا 
و پرتغال از س��اعت 23:30 رودرروي هم قرار مي گيرند، 
ديداري که به خاطر شرايط ويژه اسپانيا و تعويض مربي اين 
تيم حاال پرچالش تر از قبل هم هست. به طور حتم پرتغال با 
کريستيانو رونالدو قدر اين فرصت طايي را مي داند، حتي 
اگر تيم مقابل اسپانيا و ستاره هاي الليگاي حاضر در آن 

باشند. برنامه بازي هاي روز شنبه:
فرانسه- استراليا، ساعت 14:30

آرژانتين – ايسلند، ساعت 17:30
پرو- دانمارک، ساعت 20:30

کرواسي – نيجريه، ساعت 22:30

فرصت طاليي براي رونالدو و پرتغال 

روس ها به دنبال پيروزي در افتتاحيه جام جهاني

فریدون حسن
   جام جهانی


