
تیم ملی فوتبال ایران با عبور از جام جهانی مجددا 
انتخاب  و  آینده  برای  تصمیم گیری  مرحله  به 
پرالتهاب ترین  از  سرمربی رسیده که معموال یکی 
دوره ها برای تعیین رهبر تیم ملی و مسئول کادرفنی 
است. در همین دوره پرحاشیه نام های مختلفی برای 
هدایت تیم ملی ایران مطرح می شود و هر کسی 
ساز خود را می زند اما تصمیم گیر نهایی، فدراسیون 
فوتبال و مسئوالن ارشد ورزش هستند که گاهی 
برای پرداخت دستمزد سرمربی و تامین هزینه های 

اردوی تیم ملی به داد فدراسیون می رسند.
رئیسه فدراسیون  اتمام جام جهانی هنوز هیات  با 
فوتبال تصمیمی درباره سرنوشت آتی نیمکت تیم 
ملی نگرفته اما مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی 
در پاسخ به سواالت مجری برنامه، به حضور داشتن 
و  دایی  مجیدی،  گل محمدی،  برانکو،  کی روش، 
نکونام در میان گزینه های سرمربی گری تیم ملی ایران 
پاسخ مثبت داد. اندکی بعد وزیر ورزش و جوانان 
در یک مصاحبه تایید کرد که به انتخاب فدراسیون 
برای ادامه همکاری با کی روش احترام می گذارد اما 
خبرهای منتشر شده در رسانه های قطری، حاکی از 
این  با  و  دارد  با کی روش  این کشور عربی  توافق 
حساب باید فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی 

بعدی تیم ملی به جمع بندی برسد.
اما سوال این است که مربی بعدی تیم ملی فوتبال 
ایران باید چه شرایطی داشته باشد و کدام گزینه 
ملی  فوتبال  برای  را  اثرگذاری  بیشترین  می تواند 

داشته باشد و هواداران را با خود همراه کند؟
ایرانی یا  خارجی؟

مواجه  دیدگاه  دو  با  گذشته  سال های  همه  مانند 
مربی  گروهی  و  ایرانی  مربی  گروهی  که  هستیم 
خارجی را ترجیح می دهند. به طور قطع نمی توان 
تعداد مربیان ایرانی که شرایط الزم را برای هدایت 
تیم ملی دارند، بیش از چهار، پنج نفر دانست و 
بی شماری  خارجی  گزینه های  با  مقابل  در سوی 

روی  راحتی ها  این  به  البته  که  هستیم  مواجه 
نیمکت تیم ملی نمی نشینند.

با توجه بر جو حاکم بر فوتبال ایران و تجربیات 
گذشته، اینطور به نظر می رسد که مربی ایرانی با 
کوچکترین لغزش تبدیل به سیبل مخالفان می شود 
بکشند  پایین  به سرعت  را  او  که  احتمال  این  و 
کم نیست! به خصوص که جام ملت های آسیا در 
پیش است و برخی قهرمانی در این مسابقات را با 
وجود قدرت هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، 

عربستان و حتی قطر از آن ایران می دانند!
با این شرایط به نظر می رسد یک مربی خارجی 
ایران  فوتبال  مدنظر  ویژگی های  برخی  دارای  که 
باشد، گزینه بهتری است چرا که تجربه ثابت کرده 
ایرانی ها نسبت به مربی ایرانی زمان بیشتری را در 

اختیار یک مربی خارجی، می گذارند.
نامدار یا آینده دار؟

بر  گواهی  اسکوچیچ  دراگان  با  همکاری  تجربه 
برخی  دارای  باید  که سرمربی خارجی  است  این 
ایران  ملی  تیم  بر فضای  بتواند  تا  باشد  ویژگی ها 
احاطه داشته باشد. اسکوچیچ هر قدر هم از نظر 
نتیجه گیری موفق بود، نتوانست به واسطه کارنامه 
نه چندان پربار خود، افکار عمومی را با خود همراه 
هم  ملی  تیم  در  خود  شاگردان  بر  او  حتی  کند. 
سلطه ای نداشت و عنان کار از دستش در رفته بود.
با توجه به این مساله، تیم ملی یک مربی نامدار 
و دارای شخصیت رهبری می خواهد که نه صرفا 
برای  را  الزم  سنگینی  هم  نامش  بلکه  او  رفتار 

هدایت تیم ملی داشته باشد.
بخشی از آنچه کارلوس کی روش را تبدیل به یک 
تجربه  کرد،  ایران  فوتبال  برای  مدت  بلند  مربی 
تیم  منچستریونایتد،  مانند  تیم هایی  در  او  حضور 
این  به  علم  با  بود.  مادرید  رئال  و  پرتغال  ملی 
مربیان  به  ملی  تیم  مسئوالن  نگاه  باید  مساله، 
خارجی باتجربه و به اصطالح با »رزومه« برود که 

چندی است از سطح نخست فوتبال اروپا و جهان 
حضور  برای  را  الزم  شرایط  و  گرفته اند  فاصله 

روی نیمکت تیم ملی دارند.
نه به عنوان پیشنهاد به فدراسیون، بلکه به عنوان 
مثال می توان سراغ مربیانی مانند برت فن مارویک، 
انریکه،  لوئیس  ماگات،  فلیکیس  کوپر،  هکتور 
دونگا، دونادونی، بیلسا، کلینزمن، خراردو مارتینو، 
پائولو بنتو و اسلوان بیلیچ رفت. البته که دایره مربیان 
خارجی بسیار اما بودجه و شرایط فوتبال ایران هم 

در شرایط تحریمی و اجتماعی، خاص است.
 کوتاه مدت یا بلند مدت؟

ایران  جامعه  به  مختص  دیدگاه  یک  با  اینجا  در 
مواجه هستیم که بر اساس دیدگاه کارشناسان مسائل 
اجتماعی، ایران یک جامعه کوتاه مدت تلقی می شود 
و کمتر با برنامه های بلند مدت همراهی می کند. تاثیر 
این دیدگاه را می توان در دوران کوتاه فعالیت مربیان 

در تیم ها مشاهده کرد.
به جز کارلوس کی روش که به واسطه شرایط خاص 
خود مدت زمان طوالنی در تیم ملی بود، ایران از 
سال ۹۷ به این سمت، سه مربی مختلف داشته اما 
تیم های کره، ژاپن و استرالیا با یک مربی کار کرده اند.
با یک  بلند مدت  مطمئنا همه خواهان یک برنامه 
به مرحله یک هشتم  مانند صعود  ارزشمند  هدف 
نهایی جام جهانی و چه بسا رونق  یا یک چهارم 
فوتبال ایران تا چهار، پنج سال آینده هستند و هیچ 
تردیدی در این مساله نیست ولی نقطه ابهام، جایی 
است که اگر مربی باتجربه تیم ملی دو بازی را پشت 
سر هم ببازد یا در یک مسابقات مهم نتواند انتظارها 
را برآورده کند، افکار عمومی و مدیران فدراسیون 

چقدر به توانایی های او ایمان خواهند داشت؟
برنامه  یک  می رود  انتظار  فوتبال  فدراسیون  از 
بلند مدت را با توجه به گزینه بعدی که هدایت 
تیم ملی را برعهده می گیرد در نظر داشته باشد و 
عالوه بر تغییر نسل و بهبود سبک بازی، تیم ملی 
بتواند به کیفیت مطلوب برای قرار گرفتن در جمع 

۲۴ یا ۱۶ تیم برتر جام جهانی آینده برسد.
همراه کردن مردم با تیم ملی

ملی  تیم  آینده  سرمربی  درباره  آخر  سخن 
با هواداران است.  او  رابطه  نوع  به  ایران، مربوط 
کسی  ملی،  تیم  هدایت  برای  گزینه  ایده آل ترین 
است که به واسطه نام، سبک فوتبال و نتایجی که 
با  بتواند هواداران را  به دست می آورد،  آینده  در 
خود همراه کند و به نوعی، آن ها را هنگام برگزاری 
دیدارهای تیم ملی سر ذوق بیاورد. بهترین نتایج و 
عملکرد هم بدون رضایت مردم و طرفداران تیم 
ملی، نمی تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد و 
به نظر می رسد یک مربی با ویژگی هایی که گفته 

شد، بتواند اهداف فوتبال ایران را دنبال کند.

تیم های  عقب افتاده ی  دیدار  برگزاری  از  بعد   
پرونده ی  سیرجان  گل گهر  و  اراک  آلومینیوم 
نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران بسته 
می شود. نیمی از بیست و دومین دوره ی مسابقات 
امتیاز در  با ۳۲  لیگ به انجام رسید و پرسپولیس 
مقام نخست ایستاد. تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 

نیز با ۹ امتیاز در قعر جدول جای گرفت.
ترکیب منتخب نیم فصل اول را مورد بررسی قرار 
با  ایرنا  خواهیم داد. ترکیبی که سرویس ورزشی 
توجه به نمایش بازیکنان در طول مسابقات آنها را 
انتخاب کرده و طبیعی است که سالیق مختلفی در 
این باب وجود دارد. در این ترکیب که با حضور 
بازیکن تعویضی همراه شده  یک سرمربی و ۱۰ 

نام های قابل توجهی حضور پیدا کرده اند.
در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس با سه نماینده گوی 
تیم های ربوده است. سپاهان،  بقیه ی  از  را  سبقت 
تراکتور و استقالل هر کدام ۲ مهره را در ترکیب 
۱۱ نفره به خود اختصاص داده ان و تیم های مس 
در  تا  دارند  بازیکن  یک  نیز  نساجی  و  رفسنجان 

مجموع شاهد حضور نمایندگان ۶ تیم باشیم.
دروازه بان: علیرضا بیرانوند)پرسپولیس(:

بازگشت درخشانی به فوتبال ایران داشت و موفق 
بازگرداند.  پرسپولیس  دروازه   به  را  امنیت  شد 
انجام بازی های قابل  با  بیرو در نیم فصل نخست 
قبول کمک کرد تا یکی از بهترین خطوط دفاعی 
نیز  پا  با  کار  در  او  باشد.  نیم فصل  قهرمان  برای 
یک سروگردن از بقیه ی گلرهای حاضر در لیگ 

نمایش استانداردتری داشت.
رفسنجان(،  سلیمان زاده)مس  رامتین  مدافعان: 
رامین  گولسیانی)پرسپولیس(،  گیورگی 

رضاییان)سپاهان(، امید نورافکن)سپاهان(:
خط  بهترین  خورده  گل  چهار  با  رفسنجان  مس 
دفاعی لیگ بیست و دوم را تا به اینجا مال خود 
کرده است. آنها در این فصل رامتین سلیمان زاده را 
از آلومینیوم به خدمت گرفتند تا بهترین خریدشان 
برابر  بازی  در  اشتباه  جز  به  رامتین  بگیرد.  نام 
پرسپولیس و پنالتی عجیبی که داد دیگر اشتباهی 
در این فصل مرتکب نشد و قلب دفاع مس را به 

نقطه ای ایمن تبدیل کرد.
دیگر مدافع مرکزی تیم منتخب گیورگی گولسیانی 
خرید  دیگر  پرسپولیس  گرجستانی  مدافع  است. 
خوب این تیم در این فصل بود. او در قلب خط 
دفاعی هم نمایش مطمئنی داشت و هم توانست 
در روزهایی که مهاجمان آنها مصدوم بودند و یا 
در اوج به سر نمی بردند، با گل هایش سرخپوشان 
درخشش  اوج  دارد.  نگه  جدول  باالی  در  را 
گولسیانی مقابل استقالل و در شهرآورد پایتخت 

بود که موفق شد دبل کند.
ترکیب  در  حاضر  مدافع  سومین  رضاییان  رامین 
منتخب است. مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران در 
جام جهانی در لباس طالیی پوشان فرم بسیار خوبی 
داشت. هم گلزنی کرد و هم چند پاس گل را برای 
هم تیمی هایش ارسال کرد. رضاییان در نیم فصل اول 

جزو معتمدترین بازیکنان ژوزه مورایس بود.
دیگر بازیکن سپاهانی حاضر در ترکیب منتخب امید 
نورافکن است. بازیکنی که در عین ناباوری به جام 
جهانی نرفت و خط خورد اما روحیه اش را از دست 
نداد و در ۲ پست مدافع چپ و یا هافبک دفاعی، 
بازیکنی مهم برای طالیی پوشان نصف جهان بود. 
امید با قدرت باالی شوتزنی اش در این فصل گل 

از راه دور هم به ثمر رساند تا جنسش جور باشد.
ایوب  آلوز)تراکتور(،  ریکاردو  هافبک ها: 

کالنتری)نساجی(، روزبه چشمی)استقالل(:
ثمر  به  گل   ۶ فقط  دوم  و  بیست  لیگ  گل  آقای 
رساند اما ریکاردو آلوز به تنهایی هشت پاس گل 
را برای بازیکنان تراکتور فرستاد تا آقای پاس گل و 
به نوعی بهترین خارجِی لیگ تا به اینجا نام بگیرد. 
آلوز دو سه هفته را به دلیل مصدومیت از دست داد 

و دقیقا در همین هفته ها تراکتور به مشکل خورد.
بازیکن حاضر  غافلگیرکننده ترین  کالنتری  ایوب 
نساجی  باتجربه ی  هافبک  است.  منتخب  تیم  در 
فوتبالی اش  فصل  بهترین  کردن  سپری  حال  در 
است و تا به اینجا با چهار گل و چهار پاس گل، 
دوم  و  بیست  لیگ  در  نساجی  گل  هشت  روی 

تاثیرگذاشته است.
روی  پرتغالی  مرد   ۲ حضور  با  چشمی  روزبه 
به  مجددا  ایران  ملی  تیم  و  استقالل  نیمکت 
پست  در  و  برگشت  گذشته  ایده آل  روزهای 
هافبک دفاعی مهره ای ثابت برای آبی پوشان شد. 
با  با حضور در میانه ی میدان  او در این فصل و 
قدرت رهبری باالیش به مرکز زمین نظم می دهد؛ 
کمربند محکمی را جلوی مدافعان شکل می دهد 

و حتی در گلزنی هم موفق عمل می کند. او یک 
گل در دربی پایتخت به ثمر رساند.

محمد  محبی)استقالل(،  محمد  مهاجمان: 
عباس زاده)تراکتور(، یورگن لوکادیا)پرسپولیس(:

لیگ  در  تهرانی  آبی پوشان  وینگر  محبی  محمد 
شد  موفق  و  گرفت  اوج  رفته رفته  دوم  و  بیست 
با چهار گل و یک پاس گل به مهره ای غیر قابل 
چند  در  او  شود.  تبدیل  ساپینتو  برای  جانشین 
از  دلیل محرومیت و مصدومیت  به  اخیر  هفته ی 
با  را  استقالل  بود و همین مساله  به دور  ترکیب 

معضلی جدی در خط حمله مواجه کرد.
محمد عباس زاده محبوب هواداران تراکتور بود و با 
۶ گلی که تا به اینجای فصل زده این میزان محبوبیت 
دوچندان شده است. بازیکن فرصت طلب تی تی ها 
عنوان  و  برسد  دیرینه ی خود  آرزوی  به  می تواند 

آقای گلی لیگ را مال خود کند.
به جز عباس زاده دیگر بازیکن ۶ گله ی لیگ یورگن 
ایران  فوتبال  در  دیگر  که  مهاجمی  است.  لوکادیا 
که  توانست در همان هفته هایی  اما  ندارد  حضور 
حضور داشت کیفیت باالی فنی اش را نشان دهد و 
۶ گل را وارد دروازه ی رقبا کند. او به زودی جایگاه 

خود را در صدر جدول گلزنان از دست می دهد.
سرمربی: یحیی گل محمدی)پرسپولیس(:

چند  دادن  دست  از  و  موجود  حواشی  وجود  با 
خصوصا  که  تغییراتی  با  توانست  بازیکنش، 
وجود  به  تیمش  ترکیب  در  پایانی  هفته های  در 
آورد پرسپولیس را با خطای کمتر نسبت به دیگر 
مقابل  کند. سرخپوشان  نیم فصل  قهرمان  مدعیان، 
و  نشدند  متحمل  را  شکستی  باالنشین  تیم های 
سبقت  گوی  تا  کرد  کمک  آنها  به  مساله  همین 
و  زمین  روی  فوتبال  با  یحیی  تیم  بربایند.  را 

باحوصله اش، فلسفه ای متفاوت را دنبال می کند.
رفسنجان(،  لک)مس  حامد  تعویضی:  بازیکنان 
فالح)پیکان(،  سامان  صادقی)ملوان(،  ایمان 
کوین  اسماعیلی فر)پرسپولیس(،  دانیال 
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قتل "میرزا محمدتقی خان امیرکبیر" در کاشان به دستور "ناصرالدین شاه قاجار" )1230ش(

ذکر روز سه شنبه

اگر وظیفۀ کسی سجدۀ سهو یا نماز احتیاط باشد ولی بعد از نماز فراموش کند 
و پس از زمان زیادی به یادش بیاید، وظیفه اش چیست؟

باید هر وقت سجدۀ سهو را به یاد آورد، انجام دهد اما هر وقت نماز احتیاط 
را به یاد آورد بنابر احتیاط واجب عالوه بر انجام آن، نماز را نیز اعاده کند. ری
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پیامبر اکرم )ص(
ماِء ، و َیسَتغِفُر لَُهُم الِحیتاُن ِفي الَبحِر  الُعَلماُء َوَرَثُۀ األنبیاِء ، ُیِحبُُّهم أهُل السَّ

إذا ماتوا إلی َیوِم الِقیاَمِۀ.
علما وارثان پیامبرانند، اهل آسمان ایشان را دوست می دارند و هر گاه 

بمیرند ماهیان دریا تا روز رستاخیز برایشان آمرزش می طلبند.

یا ارحم الراحمین
ای بخشنده ترین بخشندگان

ترکیب منتخب نیم فصل اول لیگ برتر؛ 
قهرمانی میلی متری پرسپولیس

اولین  اتوبوس شد، روی  لحظات سوار   در آخرین 
صندلی نشست.

 از کالس های ظهر متنفر بود اما حداقل این حسن را 
داشت که مسیر خلوت بود.

 اتوبوس که راه افتاد نفسی تازه کرد و به دور و برش 
نگاه کرد. پسر جوانی روی صندلی جلویی نشسته بود 
از  ببیند که داشت  را  نیمرخش  که فقط می توانست 

پنجره بیرون را نگاه می کرد.
 به پسر خیره شد و خیال پردازی را مثل همیشه شروع 

کرد: چه پسر جذابی! حتی از نیمرخ هم معلومه.
 اون موهای مرتب شونه شده و اون فک استخونی. سه 
تیغه هم که کرده حتما ادوکلن خوشبویی هم زده… 
چقدر عینک آفتابی بهش میاد… یعنی داره به چی 

فکر می کنه؟
 آدم که این قدر سمج به بیرون خیره نمیشه! البد داره به 
نامزدش فکر می کنه… آره. حتما همین طوره. مطمئنم 
نامزدش هم مثل خودش جذابه. باید به هم بیان )کمی 
احساس حسادت(… می دونم پسر یه پولداره… با 

دوست هاش قرار می ذاره که با هم برن شام بیرون.

کلی با هم می خندند و از زندگی و جوونیشون لذت 
چقدر  اسکی…  شاپ،  کافی  پارتی،  میرن  می برن؛ 
خوشبخته! یعنی خودش می دونه؟ می دونه که باید قدر 

زندگیشو بدونه؟
چقدر  کرد  احساس  سوخت.  خودش  برای  دلش   
تنهاست و چقدر بدشانس است و چقدر زندگی به او 
بدهکار است. احساس بدبختی کرد. کاش پسر زودتر 

پیاده می شد…
 ایستگاه بعد که اتوبوس نگه داشت، پسر از جایش 

بلند شد.
 مشتاقانه نگاهش کرد، قد بلند و خوش تیپ بود.

 پسر با گام های نا استوار به سمت در اتوبوس رفت، 
مکثی کرد و چیزی را که در دست داشت باز کرد…   
باریک  استوانه ای  لوله های  دو، سه و چهار…  یک، 
به هم پیوستند و یک عصای سفید رنگ را تشکیل 

دادند…
 از آن به بعد دیگر هرگز عینک آفتابی را با عینک سیاه 
اشتباه نگرفت و به خاطر چیزهایی که داشت خدا را 

شکر کرد…“
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قضاوت از روی ظاهر

سرمربی بعدی تیم ملی فوتبال چه کسی باشد؟
المپیک پاریس در سال ۲۰۲۴  برگزاری بازی های 
موجب شده تا رقابت های فشرده ای در رشته های 
باشد.  جریان  در  وزنه برداری  ویژه  به  مختلف 
رقابت هایی که بخشی از آن گزینشی المپیک بوده و 
برای مدعیان بسیار حیاتی است؛ ورزشکاران مدعی 
پیکارهای  در  باید  حتما  پاریس   ۲۰۴ المپیک  در 
جهانی سال ۲۰۲۳ عربستان حضور داشته باشند و 

در صورت غیبت، المپیک را از دست خواهند داد.
در  ایران  وزنه برداری  مدیریتی  اتفاق  مهمترین 
کشورمان  نماینده  چهار  حضور   ۲۰۲۳ سال 
سجاد  بود.  آسیا  کنفدراسیون  انتخابات  در 
و  سلیمی  بهداد  باقری،  کوروش  انوشیروانی، 
امین نوروزی در این انتخابات موفق شدند چهار 
کرسی بین المللی برای ورزش ایران کسب کنند. 
کمیته  در  سلیمی  اجرایی،  هیئت  در  انوشیروانی 
فنی، باقری در کمیته مربیان و امین نوروزی در 

کمیته پزشکی این کنفدراسیون پست گرفتند.
ایران در سال  اتفاقات مهم وزنه برداری  از دیگر 
 ۱۸ در  فدراسیون  این  انتخابات  برگزاری   ۲۰۲۳
بهمن ماه است. برای پست ریاست وزنه برداری 
و  بهتاج  ایوب  امیری،  جلیل  انوشیروانی،  سجاد 
آرین حاتمی ثبت نام کرده اند. در کنار انتخابات 
فدراسیون وزنه برداری برگزاری هفته های پایانی 
لیگ برتر نیز از دیگر دغدغه های داخلی مسووالن 

این فدراسیون است.
همچنین از نخستین روزهای سال ۱۴۰۲ رقابت های 
سنی  مختلف  رده های  در  وزنه برداری  بین المللی 
در بخش زنان و مردان در ایران آغاز خواهد شد. 
مسابقات  در  باید  ایران  نوجوانان  وزنه برداری  تیم 
جهانی که روزهای ۲۵ مارس تا یک آوریل )پنجم تا 
شانزدهم فروردین( در آلبانی برگزار می شود حضور 
رقابت های  جهان،  نوجوانان  از  بعد  باشد.  داشته 

بزرگساالن آسیا آغاز خواهد شد.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی ۲۰۲۳ آسیا از سوم 
شهر  در  اردیبهشت(   ۲۳ تا   ۱۳( می  ماه   ۱۳ تا 
یکی  و  شد  خواهد  برگزار  کره جنوبی  جینجو 
پاریس   ۲۰۲۴ المپیک  گزینشی   مراحل  از  دیگر 
محسوب می شود. برای این رقابت ها باید مدعیان 
باشند.  داشته  حضور  مختلف  دسته های  اصلی 
یکی از مشکالت پیش روی کادر مدیریتی و فنی 
دسته  قهرمان   ۲ جدی  مصدومیت  وزنه برداری 

۱۰۲ کیلوگرم است.
سهراب مرادی و سیدرسول معتمدی که عناوین 
و  مصدوم  دارند  کارنامه  در  را  جهان  قهرمانی 

حضور آنان در مسابقات قهرمانی آسیا در هاله ای 
تا  باید  ۲ ورزشکار  این  البته  دارد.  قرار  ابهام  از 
مسابقات جهانی سال ۲۰۲۳ به مرز آمادگی برسند 
موجب  ریاض  جهانی  مسابقات  در  غیبت  زیرا 

حذف آنان از المپیک خواهد شد.
مسابقات  با  ایران  وزنه برداری  داغ  تابستان 
شد؛  خواهد  آغاز  هند  در  آسیا  جوانان  قهرمانی 
دهلی  در  مرداد   ۱۴ تا  ششم  از  مسابقات  این 
این رقابت ها  از  برگزار می شود. در فاصله کمی 
تیم وزنه برداری زنان و مردان ایران به مسابقات 
قهرمانی جهان اعزام خواهند شد که طی روزهای 
۲ تا ۱۷ سپتامبر )۱۱ تا ۲۶ شهریور( در ریاض 

عربستان برگزار خواهد شد.
از  بازگشت  از  بعد  ایران  وزنه برداری  ملی  تیم 
بازی های  در  تا  هانگژو شود  مسافر  باید  ریاض 
پرقدرت  حضور  کند.  شرکت  آسیایی۲۰۲۲ 
وزنه برداری در هانگژو به طور حتم برای ورزش 
که  چرا  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ایران 
ایران  جایگاه  ارتقا  در  وزنه برداری  مدال های 
گذشته  ادوار  همچون  مدال ها  توزیع  جدول  در 

تاثیرگذار خواهد بود.
آخرین تورنمنت وزنه برداری ایران در سال ۲۰۲۳ 
رقابت های قهرمانی جوانان جهان در مکزیک است. 
رقابت هایی که از ۱۳ تا ۲۰ نوامبر )۲۲ تا ۲۹ آبان( 
برگزار خواهد شد و حضور ورزشکاران جوان ایران 
در آن حتمی است زیرا سرپرست کنونی فدراسیون 
رشته  نامدار  قهرمانان  از  خود  که  وزنه برداری 
کسب  که  دارد  باور  می رود  شمار  به  وزنه برداری 
تجربه مهمترین اصل در موفقیت ورزشکار است و 

این تجربه باید در سنین پایین انجام شود.

روزهای شلوغ وزنه برداری ایران در سال 2023

پیشنهاد الهالل به مسی
 هرروز عجیب تر می شود

 این بار 900 میلیون یورو
شده  هرطور  دارد  قصد  عربستان  الهالل  باشگاه 
کاپیتان تیم ملی آرژانتین را به خدمت بگیرد. این بار 
از پیشنهاد ۹۰۰ یورویی این تیم رونمایی شده است.

انتقال کریستیانو رونالدو در آخرین روزهای سال 
فوتبال  در  عجیبی  و صدای  سر  میالدی،   ۲۰۲۲
عربستان ایجاد کرد. از یک سو توجه جهانی به 
لیگ این کشور زیاد شد و از سوی دیگر تیم های 
از  که  افتادند  تکاپو  به  الهالل  به خصوص  رقیب 

النصر عقب نمانند.
با  زیادی  کری  الهالل  و  النصر  تیم   ۲ هواداران 
النصر  با  رونالدو  قرارداد  وقتی  و  می خوانند  هم 
باشگاه  مدیران  از  الهالل  هواداران  شد،  رسمی 
را  مسی  واکنش،  در  که  خواستند  محبوب خود 

به خدمت بگیرند.
به نظر می رسد مدیران الهالل هم نمی خواهند در 
این رقابت کم بیاورند و هر روز رقم جدیدی از 
پیشنهاد آنها منتشر می شود. تا دیروز از ارقام ۳۰۰، 
۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون یورویی حرف زده می شد اما 
مدعی  عربستانی  خبرنگار  الذیاب  خالد  بار  این 
شده که الهالل به مسی قراردادی به ارزش ۹۰۰ 

میلیون یورو پیشنهاد کرده است.
انتقال  خبر  که  بود  خبرنگاری  نخستین  الذیاب 

رونالدو به النصر را منتشر کرد.
پاریسن ژرمن  با  فصل  این  پایان  تا  مسی  لیونل 

قرارداد دارد.

صف 2 میلیونی
 برای تماشای مسی مقابل 
رونالدو در دل عربستان!

تدارکاتی  بازی  تماشای  برای  فوتبال  هواداران   
پاری سن ژرمن  مقابل  الهالل  النصر و  ستارگان 

استقبال زیادی کردند.
وزارت ورزش عربستان از پیراهن ستارگان النصر 
»فصل  عنوان  با  دوستانه  دیدار  برای  الهالل  و 
ریاض  شهر  در  ژرمن  سن  پاری  مقابل  ریاض« 

پرده برداشت.
کریستیانو رونالدو هفته گذشته به صورت رسمی 
انتقال  شد.  منتقل  عربستان  النصر  باشگاه  به 
رونالدو به عربستان نگاه ها را به این کشور زیاد 

کرده است.
دارنده ۵ توپ طالی بهترین بازیکن دنیا در این 
دیدار دوستانه می خواهد با پیراهن النصر مقابل 

لیونل مسی رقیب سنتی اش بازی کند.
بلندپایه  مسئول  شیخ  آل  ترکی  رابطه  همین  در 
ورزش عربستان خبر داد در رصد بلیت فروشی 
 ۱۷۰ هواداران  شدند  متوجه  دوستانه  دیدار  این 
بازی  تماشای  برای  بلیت  خرید  خواهان  کشور 

مسی و رونالدو در ریاض هستند.
همچنین طبق آمار وزارت ورزش عربستان بیش 
از ۲ میلیون درخواست برای حضور در این بازی 
این  است.  رسیده  دستشان  به  ریاض  میزبانی  به 
دیدار قرار است ۱۹ ژانویه یعنی ۱۰ روز دیگر به 

میزبانی ریاض برگزار شود.

سرمربی تیم های آرژانتین و رئال مادرید به عنوان 
میالدی  سال  در  جهان  فوتبال  مربیان  بهترین 
فدراسیون  میالدی،  سال  پایان  با  شدند.  گذشته 
بین المللی تاریخ و آمار فوتبال برترین های جهان 

نهاد  این  می کند.  اعالم  را  مختلف  بخش های  در 
دو  تفکیک  به  جهان  مربیان  بهترین  رده بندی 
بخش ملی و باشگاهی را معرفی کرده است.لیونل 
اسکالونی که با هدایت تیم ملی آرژانتین این تیم 

را پس از سال ها به قهرمانی جام جهانی رساند و 
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید که با این تیم 
فاتح لیگ قهرمانان اروپا و اللیگا شد، بهترین مربیان 

این سال معرفی شدند.

اسکالونی و آنچلوتی بهترین مربیان سال فوتبال جهان شدند


