
خط خوردن ۲ ستاره استقالل و پرسپولیس برای 
حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ باعث شد که تیم ملی 
تا مدت ها به حاشیه برود و حرف و حدیث های 
زیادی راجع به این تصمیم کی روش به وجود بیاید.
نبودن نام سید جالل حسینی و وریا غفوری، دو 
لیست  در  استقالل  و  پرسپولیس  آماده  بازیکن 
جام  در  حضور  برای  کی روش  کارلوس  نهایی 
حدیث ترین  و  پرحرف  از  یکی   ۲۰۱۸ جهانی 
دوران  در  پرتغالی  سرمربی  این  تصمیم های 
قدری  به  تصمیم  این  است.  ایران  در  حضورش 
برای اهالی فوتبال عجیب بود که هنوز هم راجع 

به آن صحبت می شود.
به  منتهی  فصل  در  ساله   ۳۵ حسینی  جالل  سید 
در  پرسپولیس  دفاعی  ارکان  از  یکی  جام جهانی 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به حساب می آمد. 
حسینی  جالل  سید  نشدن  دعوت  دلیل  خیلی ها 
شخصی  حساب  تسویه  را  زمانی  برهه  آن  در 
ایوانکوویچ،  برانکو  و  کی روش  کارلوس  بین 
سرمربی پرسپولیس قلمداد می کردند چرا که سید 
جالل حسینی در دوره کارلوس کی روش تمامی 
اردوهای تیم ملی را دعوت شده بود اما به یک باره 

برای جام جهانی خط خورد.
با این حال عجیب تر از دعوت نشدن سید جالل 
حسینی، نبود وریا غفوری در تیم ملی بود. احتماال 
منتهی  یا فصل ۱۸-۲۰۱۷ که فصل  لیگ هفدهم 
دوران  فصل  بهترین  بود،   ۲۰۱۸ جهانی  جام  به 
از  خیلی  بیاید.  به حساب  غفوری  وریا  بازیکنی 
غفوری  وریا  که  بودند  معتقد  فوتبال  کارشناسان 
۲۹ ساله، آماده ترین بازیکن تیم ملی در لیگ برتر 
ایران است، به همین دلیل هیچ کس توقع دعوت 

نشدن او به تیم ملی را نداشت.
این موارد باعث شد که دعوت نشدن از دو ستاره 
به  را  تیم ملی   ،۲۰۱۸ جهانی  جام  برای  سرخابی 
حاشیه ببرد. البته کارلوس کی روش پیش از سفر 
به اردوی ترکیه در آستانه رقابت های جام جهانی 
۲۰۱۸ درباره دعوت نشدن از سید جالل حسینی 
و وریا غفوری توضیح داد. این مربی پرتغالی، پا 
به سن گذاشتن سید جالل حسینی و بازی نکردن 

دلیل  را  استقالل  راست  دفاع  در  غفوری  وریا 
لیست  در  بازیکن  دو  این  نداشتن  اصلی حضور 

نهایی اش اعالم کرد.
داشت،  پرواز  پای  که  گفت وگویی  در  کی روش 
بگویم  باید  غفوری  وریا  مورد  "در  بود:  گفته 
نمی شناسد  را  او  من  اندازه  به  مربی ای  هیچ  که 
قائل هستم که  برای خودم  را  اختیار  این  بنده  و 
از  قبل  چون  کنم  صحبت  بازیکن  این  مورد  در 
اینکه وریا به استقالل برود، من این بازیکن را به 
آن زمان وریا غفوری  ملی دعوت کردم. در  تیم 
یک  از  بیش  بنده  بود.  خوبی  بسیار  راست  دفاع 
ماه پیش او را صدا کردم و به او گفتم: پسرم ما 
در تیم ملی نیازی به وینگر راست نداریم، تو باید 
مثل  بازیکنانی  چون  کنی.  بازی  راست  دفاع  در 
قلی زاده  و  انصاری فرد  کریم  علیرضا جهانبخش، 
در وینگر راست هستند و من چنین نفراتی را در 
این پست دارم. من به وریا تأکید کردم که در تیم 
ملی به یک دفاع راست محکم نیاز دارم اما وقتی 
از  او  شفر  وینفرد  تصمیم  با  و  استقالل  تیم  در 
پست دفاع راست به هافبک راست تبدیل می شود 
این دیگر به سرمربی این تیم برمی گردد. نمی دانم 

به  غفوری  وریا  نشدن  دعوت  از  شفر  چگونه 
تیم ملی سورپرایز شده است. وقتی تیم خودش 
اعتقادی ندارد که در دفاع راست از وریا استفاده 
کند و پست او را تغییر می دهد چگونه سورپرایز 

می شود؟!"
دعوت  درباره  تیم ملی  پرتغالی  سرمربی  همچنین 
نکردن سید جالل حسینی توضیح داده بود: "در 
راستای منافع تیمی فقط با یک کلمه می توانم سید 
جالل را توصیف کنم؛ احترام. ما در ساختمان پک 
دیواری داریم که به نام ساختمان مفاخر نامگذاری 
تاریخ  برتر  بازیکن   ۶ به  متعلق  دیوار  آن  شده، 
از آن ستون هایی  ایران است، جالل یکی  فوتبال 
فوتبال  تاریخ  در  و  پک  ساختمان  در  که  است 
ایران ثبت شده است ولی االن ما جام جهانی و در 
آینده جام ملت های آسیا را در پیش داریم. باید در 
تا نفرات جوان تر  چنین وضعیتی فضایی بسازیم 
به تیم ملی بیایند و در آینده کمک حال مان باشند. 
نفراتی مثل مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، 
دیگر،  جوان  بازیکنان  و  چشمی  روزبه  خانزاده، 
باید رو به جلو حرکت کنیم. با تمام احترام قلبی 
که برای سید جالل حسینی قائل هستم مخصوصًا 
خودم ولی همین احترام را باید برای نسل آینده 
آن  در  که  آنهایی  باشیم.  داشته  نیز  ایران  فوتبال 
رشد می کنند باید چنین احترامی را برایشان قائل 
باشیم. ما نمی توانیم یک تیم ملی داشته باشیم که 
به جلو  باید رو  بلکه  باشد  فقط در حالت رکود 
سید  که  می کنم  تاکید  دیگر  یکبار  کنیم.  حرکت 
جالل حسینی در لیست انتظارمان خواهد ماند و 
ملحق  ملی  تیم  به  او  باشد  احتیاج  که  لحظه  هر 

خواهد شد."
کی روش  کارلوس  که  توضیحاتی  همه  با  البته 
نام سید جالل حسینی و  درباره دالیل خط زدن 
وریا غفوری ارائه کرد، هنوز خیلی ها این دالیل را 
خصوصا درباره وریا غفوری نپذیرفته اند چرا که 
تنها مدافع راست تخصصی ایران در جام جهانی 
۲۰۱۸، رامین رضاییان بود و به جز او، فقط پژمان 
راست  دفاع  در  بازی  سابقه  ساله   ۳۴ منتظری 

تیم ملی را داشت.

هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۱۸ آبان با هفت 
دیدار در شهرهای ارومیه، اصفهان، آمل، رفسنجان، 

یزد، تهران و مشهد پیگیری خواهد شد.
نخستین ویژگی دیدارهای این هفته نداشتن بازی 
با  کننده  شرکت  تیم های  تمامی  و  است  معوقه 
هفت بازی انجام شده به میدان می روند. سالن 
مهمترین  میزبان  آمل  شهر  )ص(  اعظم  پیامبر 
از  هراز  لبنیات  تیم  و  است  هفته  این  مسابقه 

پیکانی ها پذیرایی خواهد کرد.
رتبه  در  امتیاز   ۲۰ و  برد  هفت  با  آمل  نماینده 
و  برد  پنج  با  پیکان  و  دارد  قرار  نخست جدول 
لبنیات هراز در  امتیاز در جایگاه دوم است.   ۱۶
صورت برد و یا شکست در جایگاه نخست باقی 
است  گونه ای  به  پیکان  شرایط  اما  ماند  خواهد 
که برای حفظ جایگاه دومی محکوم به شکست 

حریف در بازی خارج از خانه است.
تیم شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر 
مردان نیز این هفته در سالن شاهدیه یزد میزبان 
فوالد سیرجان ایرانیان است. این دیدار در اصل 
ایران،  والیبال  جوان  مربی  دو  تفکرات  جدال 

محمدرضا تندروان و سعید رضایی است.
شهداب در حال حاضر با چهار برد و ۱۱ امتیاز 
فوالد سیرجان  و  است  در جایگاه ششم جدول 
دارد.  قرار  رتبه سوم  در  امتیاز   ۱۵ و  برد  پنج  با 
پیروزی و شکست  نماینده سیرجان در صورت 
پیکان مقابل لبنیات یک پله صعود خواهد داشت، 
اما در صورت برد شهداب، تغییر جایگاهش در 

جدول به نتیجه دیگر دیدارها بستگی دارد.
شاگردان رحمان محمدی راد در تیم هورسان که با 
پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارند، 
این هفته در خانه والیبال تهران میهمان نارنجی پوشان 

سایپا خواهند بود. سایپا روزهای سختی را پشت سر 
می گذارد و با یک برد، شش شکست و پنج امتیاز در 

رتبه دوازدهم جدول قرار دارد.
تیم پاس گرگان که روز یکشنبه در دیدار معوقه 
موفق به شکست راه یاب در مریوان شد، این هفته 
در بازی خارج از خانه دیگری به مصاف شهرداری 
امتیاز  برد و ۱۳  پنج  با  ارومیه می رود. گرگانی ها 
در رتبه پنجم جدول هستند و به مصاف نماینده 
ارومیه می روند که با یک برد و سه امتیاز در انتهای 
جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر مردان قرار دارد. به نظر 
آماده  هفته  این  پاس  جوان  بازیکنان  که  می رسد 

کسب ششمین برد خود در این مسابقات هستند.
هفته  مسابقه  پنجمین  میزبان  مشهد  مهران  سالن 
هشتم لیگ برتر مردان است که از نظر جایگاه دو 
تیم، نزدیک ترین دیدار این هفته محسوب می شود، 
جایی که دو تیم نیان الکترونیک خراسان و راه یاب 

ملل مریوان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
هفتم  رتبه  در  امتیاز   ۱۱ و  برد  چهار  با  راه یاب 
قرار دارد و نیان الکترونیک با سه برد و ۱۰ امتیاز 
در جایگاه هشتم است. فاتح این مسابقه جایگاه 

باالتر و بهتر جدول را از آن خود خواهد کرد.
امیتاز و  تیم های گیتی پسند اصفهان )سه برد، ۹ 
 ۹ برد،  )سه  گنبد  شهرداری  و  جدول(  نهم  رتبه 
امتیاز و جایگاه دهم جدول( هم که این هفته در 
اصفهان به مصاف یکدیگر می روند، از نظر جایگاه 
این  و  دارند  اختالف  هم  با  پله  یک  جدول  در 
مسابقه حساسیت خاص خود را برای دو تیم دارد.
تیم مس رفسنجان در آخرین مسابقه هفته هشتم 
لیگ برتر میزبان ایفاسرام اردکان در سالن ۹ دی 
رفسنجان است. مس با یک برد و چهار امتیاز در 
جایگاه سیزدهم است و ایفاسرام با دو برد و ۶ 

امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد.

نرسیدن به جام جهانی ۲۰۱۰ زنگ خطری برای 
ایران بود که باعث شد مدیران فوتبال به  فوتبال 
ایران  بتواند دوباره  تا  بروند  سراغ تفکر جدیدی 
را به سطح اول آسیا و جام جهانی بازگرداند. این 
و  شد  کی روش شروع  کارلوس  با حضور  مسیر 
هشت سال با نظارت او ادامه پیدا کرد که حاصل 
آن ساختن یکی از نسل های برتر فوتبال ایران بود.
با این حال، مسیر جدید ایران به راحتی طی نشد و 
پا به سن گذاشتن نسل فوتبال ایران برای حضور 
در جام جهانی ۲۰۱۴ باعث شد که کی روش به 
دنبال راه حل بگردد. استفاده از دورگه ها، راه حلی 
سراغش  به  زمان  برهه  آن  در  کی روش  که  بود 
بر  بتواند عالوه  از آن ها  با استفاده  تا شاید  رفت 
طی مسیر تغییر نسل فوتبال ایران، به جام جهانی 

۲۰۱۴ هم صعود کند.
امید نمازی، دستیار کارلوس کی روش در انتخابی 
نفره   ۳۲ لیستی  "ما  می گوید:   ۲۰۱۴ جهانی  جام 
را  دنیا  نقاط  اقصی  در  ساکن  ایرانی  بازیکنان  از 
صدرشان  در  که  بازیکنانی  کردیم.  شناسایی 
اشکان دژاگه هم بود و در ادامه این لیست رضا 
نظری،  امید  و  امین  آتشکده،  ویلیام  قوچان نژاد، 
دانیل داوری تا استیون بیت آشور و بقیه." حاصل 
شدن  دعوت  کی روش  کارلوس  جست وجوهای 
نظری،  امید  بیت آشور،  استیون  داوری،  دانیال  از 
اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد به تیم ملی فوتبال 
لیست  در  آن ها  باقی  نظری،  امید  جز  به  که  بود 

تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ حضور داشتند.
رگه هایی  دو  به  گزارش  این  در  بهانه  همین  به 
جهانی  جام  به  صعود  برای  را  کی روش  که 
که  بازیکنانی  می پردازیم؛  کردند،  همراهی   ۲۰۱۴
علیه  شدیدی  انتقادات  تیم ملی،  در  حضورشان 

کارلوس کی روش به همراه داشت.
اشکان دژاگه

دو  مطرح ترین  زندی،  فریدون  کنار  در  دژاگه 
این  می آیند.  حساب  به  ایران  فوتبال  رگه های 
بازیکن سابقه بازی در تیم ملی زیر ۲۱ ساله های 
از  یکی  عنوان  به  بود  توانسته  و  داشت  را  آلمان 
تیم  این  قهرمانی  به  ولفسبورگ،  اصلی  مهره های 

در بوندسلیگای ۰۹-۲۰۰۸ کمک کند.
راست  جناح  در  که  درخششی  به  باتوجه  دژاگه 
به  بتواند  که  بود  امیدوار  داشت،  ولفسبورگ 

تیم ملی آلمان دعوت شود اما این اتفاق نیفتاد تا 
از  ایران  فوتبال  تیم ملی  بازی در  پیشنهاد  این که 
نام  حتی  و  شد  ارسال  او  به  قطبی  افشین  سوی 
 ۲۰۱۱ ملت های  جام  نفره   ۵۰ لیست  در  دژاگه 
که  این  خاطر  به  دژاگه  حال  این  با  شد.  ارسال 
از  ماه  یک  را  او  آسیا  ملت های  جام  در  حضور 
این  می انداخت،  عقب  ولفسبورگ  در  حضور 

پیشنهاد را قبول نکرد.
در ادامه با آمدن کارلوس کی روش، پیشنهاد بازی 
برای تیم ملی دوباره برای دژاگه ارسال شد و او 
این بار به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد تا به اولین 
بازی  نخستین  شود.  تبدیل  کی روش  تیم  دورگه 
 ۲۵ در  ایران  فوتبال  تیم ملی  برای  دژاگه  اشکان 
سالگی این بازیکن مقابل قطر رقم خورد که ایران 

با دو گل او مقابل قطر به تساوی ۲ - ۲ رسید.
از  یکی  به  تیم ملی  در  ادامه حضورش  در  دژاگه 
مهره های اصلی و کاپیتان های کی روش تبدیل شد 
تا ۲۰۱۹ در ۵۹ دیدار  از سال ۲۰۱۲  توانست  و 
برای تیم ملی به میدان برود. دژاگه در مجموع این 

بازی ها ۱۱ گل به ثمر رساند و ۹ پاس گل داد.
رضا قوچان نژاد

دژاگه  حضور  از  پس  کی روش  جست وجوهای 
اضافه شدن  به  منتهی  تا  داشت  ادامه  تیم ملی  در 
شد.  ایران  بازیکنان  جمع  به  قوچان نژاد  رضا 
برخالف دژاگه، قوچان نژاد چهره شناخته   شده ای 

نمی آمد.  حساب  به  ایران  فوتبال  هواداران  برای 
سن  تیم  عضو   ۲۰۱۱ سال  در  که  قوچان نژاد 
ترویدن بود، در آستانه ۲۵ سالگی نخستین بازی 
انجام  لبنان  پایانی مقابل  ملی اش را در ۲۰ دقیقه 
داد که با شکست یک بر صفر تیم ملی همراه شد.

در  ملی اش  نخست  بازی  سه  در  قوچان نژاد 
نتوانست   ۲۰۱۴ جهانی  جام  انتخابی  چارچوب 
گلی به ثمر برساند. نتایج ایران در این سه بازی 
رقم  شکلی  به  ازبکستان(  و  جنوبی  کره  )لبنان، 
در  دیگر  ناکامی  آستانه  تا  را  تیم ملی  که  خورد 
رسیدن به جام جهانی پیش برد اما همچنان کور 
سوی امیدی به سه بازی پایانی مقابل قطر، لبنان 
و کره جنوبی بود چرا که ایران می توانست با سه 
پیروزی به جام جهانی صعود کند؛ چیزی شبیه به 

عملیات غیر ممکن.
با این حال شاگردان کی روش در انجام عملیات 
گل زنی  و  درخشش  با  و  بودند  موفق  غیرممکن 
قوچان نژاد در هر سه بازی، ایران به جام جهانی 
۲۰۱۴ صعود کرد. قوچان نژاد در مجموع ۴۳ بازی 

برای تیم ملی انجام داد و ۱۷ گل به ثمر رساند.
امید نظری

امید و امین نظری، دو برادری بودند که کارلوس 
کی روش برای تغییر نسل در تیم ملی دست روی 
آن ها گذاشت تا هافبک میانی ایران را تامین کنند. 
این دو برادر عضو تیم مالموی سوئد بودند. البته 

روی  نظرش  بیشتر  برادر،  دو  این  بین  کی روش 
امین نظری بود که بعدها کیفیت بهتری هم نسبت 
به امید از خود نشان داد اما از بین این دو برادر، 

فقط امید پیشنهاد بازی در تیم ملی را قبول کرد.
فوتبال  تیم ملی  در  ساله   ۲۱ نظری  امید  حضور 
فقط  او  و  نکشید  طول  زیادی  زمان  مدت  ایران 
در پنج بازی برای تیم کی روش به میدان رفت. در 
نهایت امید نظری نتوانست نظر کی روش را برای 
حضور در جام جهانی ۲۰۱۴ جلب کند و دیگر به 
تیم ملی دعوت نشد. نظری در حال حاضر عضو 

تیم سمبیالن در لیگ برتر مالزی است.
دانیل داوری

پس از جنجال مهدی رحمتی در تیم ملی و دعوت 
نشدن او، دروازه ایران به یکی از معضل های این 
کمک  به  کی روش  کارلوس  تیم  شد.  تبدیل  تیم 
احمدی  رحمان  نام  به  باتجربه ای  دروازه بان 
اما  کند  صعود   ۲۰۱۴ جهانی  جام  به  توانست 
ایرانی-آلمانی در  ظهور دانیال داوری، دروازه بان 
بوندسلیگا باعث شد که همه منتظر سپرده شدن 
دروازه بان  این  به  در جام جهانی  تیم ملی  دروازه 

۲۵ ساله باشند.
برای  که  دیدارهایی  در  داوری  حال  این  با 
دوستانه  دیدار  خصوصا  رفت،  میدان  به  تیم ملی 
متزلزل عمل کرد که کی روش  به قدری  با گینه، 
به سراغ علیرضا حقیقی برود. حاصل کار داوری 
در تیم ملی، چهار بازی و یک کلین شیت بود و 
عنوان  به   ۲۰۱۴ جهانی  جام  در  حضور  از  پس 
نشد.  دعوت  تیم ملی  به  دیگر  سوم،  دروازه بان 
دانیال داوری هم اکنون عضو اوبرهاوزن در سطح 

چهارم فوتبال آلمان است.
استیون بیت آشور

درخشش بیت آشور در ام ال اس باعث شد که او 
پس از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱۴ توسط 
انتخابی  مسابقات  در  او  شود.  دعوت  کی روش 
برای  دیدار   ۶ دوستانه،  بازی های  و  ملت ها  جام 
تیم ملی انجام داد اما نمایش او چنگی به دل نزد. با 
این حال بیت آشور یکی از بازیکنان ایران در جام 
جهانی ۲۰۱۴ بود ولی فرصت به میدان رفتن پیدا 
تیم ملی  به  جهانی  جام  از  پس  آشور  بیت  نکرد. 
دعوت نشد. او در حال حاضر عضو تیم کلورادو 

در لیگ ام ال اس است.
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روز
ی ام

ریخ
ی تا

دها
خدا

ر
برچیده شدن بساط امپراتوري آلمان پس از شکست در جنگ جهاني اول )1918م(

تخریب و برداشته شدن دیوار برلین بین آلمان شرقي و غربي )1989م(

آتالنتیک مجله  آمریکایی شروع به چاپ کرد)1857م(
 کودتاي ناپلئون بُناپارت در فرانسه و تشکیل حکومت کنسولي )1799م(

قیام "مختار ثقفي" به خون خواهي امام حسین)ع()66ق(

ذکر روز چهارشنبه

 نصب برچسب اسماء متبّرکه، بر روی ظرف های پالستیکی که در ایستگاه های 
صلواتی و مراسم عزاداری پخش می شود )و بعضا یقین به دور ریختن ظرف توسط 

مردم نیز وجود دارد(، چه حکمی دارد؟
فی نفسه اشکال ندارد اما کسی که ظروف را تحویل می گیرد باید طبق وظیفه 

خود عمل نموده و در هر صورت هتک حرمت جایز نیست. ری
رهب

ت 
ائا

تفت
اس

وز  
ث ر

دی
ح

داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
َینَبغي لَِمن أیَقَن بَِبقاِء اآلِخَرِة وَدواِمها أن َیعَمَل لَها .

 کسی که به ماندگاری و پایداری آخرت یقین دارد ، 
سزاوار است که برای آن کار کند.

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

دست کی روش به دامان دورگه ها!

صد زن موفق دنیا  »ماتیلده مونتویا«
" من یک دکتر هستم."

زندگی                      زنی  مکزیک  در  روزگاری  روزی   
می کرد که نامش سولداد بود. او دختری داشت که 
نامش ماتیلده بود. سولداد خیلی زود متوجه شد. 
که دخترش بسیار با هوش است. او وقتی چهار 
سال داشت خواندن و نوشتن را یاد گرفت. وقتی 
یازده سال داشت به دبیرستان رفت. وقتی ۱۶ ساله 
شد شروع به یادگیری مامایی کرد. ولی او آرزوی 
بزرگتری در سر داشت. او می خواست دکتر شود. 
وقتی او به مدرسه ملی پزشکی وارد شد تنها زنی 
بود که در آنجا تحصیل می کرد. بسیاری از مردم 
می گفتند یک زن هرگز نمی تواند پزشک شود 
او را  حمایت    از دوستانش  ولی  مادر و خیلی 

می کردند و در کنارش بودند
را  او  می خواست  دانشگاه  آخر  سال  پایان  در   
اخراج کند. او نامه ای به رئیس جمهور مکزیک 

نوشت و از او کمک خواست و رئیس جمهور به 
دانشگاه نامه ای نوشت و از آنان خواست تا از 
بی عدالتی در مورد ماتیلده دست بردارند. ماتیلده 
درسش را تمام کرد ولی باز دانشگاه به او اجازه 
شرکت در امتحان نهایی را به او نمی داد. ماتیلده 
باز هم به رئیس جمهور نامه نوشت و دست به 

دامان او شد.
 این بار رئیس جمهور خودش وارد صحنه شد 
و قانونی را امضا کرد که تمام زنان می توانند در 

رشته پزشکی شرکت کنند و دکتر شوند.
از  و  آمد  دانشگاه  به  خودش  جمهور  رئیس   
را  نهایی  امتحان  ماتیلده  تا  بود  مراقب  نزدیک 

بگذراند این یک لحظه تاریخی بود.
 روز بعد روزنامه های سراسر کشور گزارشی از 
مراسم پزشک شدن دوشیزه ماتیلده مونتویا را به 
عنوان اولین زن پزشک مکزیک به چاپ رساندند.

لیگ برتر والیبال
 مصاف خودروسازان با شمالی ها، 

جدال صدرنشینان در آمل

تصمیم جنجالی کی روش
خط قرمز روی نام سید جالل و وریا!

2 عنوان دار روس 
در لیگ کشتی آزاد ایران

 تیم بانک شهر برای فینال رقابت ها کشتی آزاد با 
»زائور اوگویف« قهرمان المپیک و دارنده ۲ مدال 
طالی جهان و »عباس گادژی ماگومدف« قهرمان 

سال ۲۰۲۱ جهان به توافق نهایی رسید.
بعد  دور  به  صعودش  که  شهر  بانک  تیم    
رسیدن  برای  شده  قطعی  برتر  لیگ  رقابت های 
به دیدار فینال و کسب عنوان قهرمانی با »زائور 
اوگویف« قهرمان المپیک و دارنده ۲ مدال طالی 
قهرمان سال  ماگومدف«  »عباس گادژی  و  جهان 
۲۰۲۱ جهان به توافق نهایی رسید و قرارداد این 

۲ کشتی گیر عنواندار روس ثبت شد.
تیم رضا یزدانی که سال گذشته با عنوان صنایع 
مازندران صاحب عنوان قهرمانی شده بود امسال 
بر رحمان عموزاد،  برای تکرار قهرمانی، عالوه 
ملی   ۳ محمدیان  محمدحسین  و  یزدانی  حسن 
پوش رقابت های جهانی صربستان، کشتی گیران 

مطرح دیگری را نیز جذب کرده است.
آزاد  لیگ کشتی  انجام شده،  قرعه کشی  براساس 
)الف(  گروه  در  برگزار خواهد شد.  گروه  در ۲ 
پترو پاالیش بیلیش تاکستان، نیروی زمینی ارتش، 
انبوه سازان هوتن و دانشگاه آزاد و در گروه )ب( 
و  پاس  شهدای  البرز،  مقاومت  ساری،  ستارگان 

 صنایع مازندران )بانک شهر( حضور دارند.  
پلمب سالن

 مسابقات وزنه برداری به 
درخواست فدراسیون

شرکت توسعه و تجهیز سالن مسابقات وزنه برداری 
را به درخواست فدراسیون پلمب کرد.

 سالن مسابقات فدراسیون وزنه برداری در زمان 
برگزاری کنسرت و  برای  مرادی   ریاست علی 
بین  که  قراردادی  بود.  داده شده  اجاره  همایش 
ابهاماتی  بود،  شده  منعقد  پیمانکار  و  فدراسیون 
دارد و مفاد آن به صورت شفاف مشخص نیست 
شرکت  به  وزنه برداری  فدراسیون  رو  این  از 

توسعه و تجهیز درخواست پلمب سالن را داد.
نیز این سالن را پلمب  شرکت توسعه و تجهیز 
کرده است و قرار است جلسه ای بین فدراسیون، 
پیمانکار  و شرکت توسعه و تجهیز برگزار شود 

تا به ابهامات این قرارداد رسیدگی شود.
مرحله اول لیگ برتر وزنه برداری نیز قرار است از 
۲۳  آبان آغاز شود و اگر دو طرف به توافق رسیدند، 
سالن رفع پلمب می شود در غیر این صورت ممکن 

است لیگ در جای دیگری برگزار شود.


