
* حمید ســجادی، وزیر ورزش و جوانان در حکمــی رضا زندی خواری 
را به عنوان سرپرســت فدراسیون ســوارکاری منصوب کرد. این در حالی 
است با شکایت مسعود خلیلی از وزارت ورزش و جوانان، به تازگی دیوان 
عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای ابالغیه با موضوع انتصاب 
سرپرســت فدراسیون سوارکاری را صادر کرده است. پیش از این محمود 

حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب شده بود.
* سجاد انوشیروانی سرپرســت فدراسیون وزنه برداری در مورد 
اضافه شدن رشته کراس فیت به فدراسیون وزنه برداری و منفعت 
آن برای این رشته گفت: با پیوســتن کراس فیت به فدراسیون 
وزنه برداری، هم آنها خوشــحال هستند و قطعا اصلی ترین هدف 
ما این است که وزنه برداری و کراس فیت آسیبی به یکدیگر وارد 
نکنند و هر کدام کار خودشان را انجام دهند. وی در پاسخ به این 
پرسش که کراس فیت در بحث درآمدزایی تا چه اندازه می تواند به 
وزنه برداری کمک کند؟ تاکید کرد: ما این تالش را کردیم که کراس 
فیت زیر مجموعه فدراسیون باشد تا استان ها در بحث درآمدزایی 
تقویت شوند و باشگاه ها از طریق اضافه شدن این ظرفیت به روز 
می شوند. وزنه برداری از لحاظ کمی و کیفی نفع می برد. کراس فیت 

و وزنه برداری به یکدیگر کمک می کنند. 
* تشکیل سه فدراســیون جدید آمادگی جسمانی، ورزش های بادبانی و 
فدراسیون ورزش های ســاحلی و دریایی باعث شد تعداد فدراسیون های 
ورزشی در کشور از 51 تا 54 افزایش پیدا کند، اما ظاهراً این پایان مسیر 
افزایش فدراسیون ها نیســت. بر اساس اعالم خبرگزاری تسنیم اقداماتی 
انجام شــده تا 5 رشــته ای که زیر نظر فدراســیون های مختلف هستند، 
در آینده ای نزدیک به انجمن مســتقل شــده و خارج از حیطه مدیریت 
فدراسیون مربوط فعالیت کنند و در صورتی که بتوانند عملکرد خوبی در 
چند ماه پیش رو داشته باشند، کارهای الزم برای تبدیل آنها به فدراسیون 
انجام شود. ورزش های هوایی، جوجیتسو، ورزش های الکترونیک،کوراش و 
پنچاک سیالت، رشته هایی هستند که هم اکنون زیر نظر فدراسیون های 
مختلف از جمله انجمن های ورزشــی، ووشو و... فعالیت می کنند، اما قرار 
اســت به زودی اقدامات الزم برای خروج آنها از فدراســیون و تبدیل به 

انجمن مستقل صورت بگیرد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم مصطفی شیخ االسالمی
قهرمان ورزشی که نخبه علمی و الگوی اخالقی هم شد

شــهید مدافع حرم مصطفی شــیخ االسالمی  
کندلوســی در تاریخ 22 دی سال 64 در چالوس 
دیده به جهان گشود. این شهید در دوران ابتدایی 
وارد باشــگاه کشــتی شــد و از همان دوران اولیه 
باشــگاه، مقام قهرمانی اســتان را کسب کرد. وی 
دوره دبیرســتان را در رشته ریاضی فیزیک گذراند 
و همواره جزو شــاگردان نخبه و ممتاز بود. وی تا 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته برق تحصیل کرد. 

شهید »مصطفی شیخ االسالمی کندلوسی« در کنار تحصیل، ورزش خود را هم 
ادامه داد و در اواخر تحصیالتش در دانشــگاه در کنار برادر کوچک تر خود، به 
ورزش جودو روی آورد و دیری نپایید که مقام های اســتانی و کشــوری را در 
این رشته کسب کرد و پس از شهادت، به عنوان اسطوره ورزش جودو انتخاب 
شد. وی در اخالق نیز الگو بود. شهید شیخ االسالمی کندلوسی در دی ماه 91 
در سپاه مشغول به خدمت شد. وی به عنوان نیروی داوطلب که مهارت خاصی 
در زدن »آر پی جی« داشــت برای دفاع از اســالم و حرم حضرت زینب )س( 
راهی ســوریه شــد و پــس از 27 روز در تاریــخ 16 آذر 94 در یک عملیات 
ســنگین در شــهر »حلب« پس از چند شــلیک موفق و به هالکت رساندن 
نیروهای دشمن، توســط نیروهای دست نشانده استکباری داعش، به شهادت 
رسید. شهید »مصطفی شیخ االسالمی کندلوسی« در بخشی از وصیت نامه خود 
آورده اســت: »توصیه من به جوانان و همه مسلمانان جهان، نماز خواندن به 
موقع و رعایت اخالق اسالمی است. هرگز رهبر انقالب را تنها نگذارید و برای 
ظهور حضرت مهدی )عج( دعا کنید و از همه کسانی که باعث آزار و اذیت آنها 

شده ام، طلب حاللیت می کنم.«

حدیث دشت عشق

آئین نامه جدید AFC برای دریافت مجوز حرفه ای باشگاه ها 
کنفدراســیون فوتبال آســیا آئین نامه جدیدی برای صــدور مجوز حرفه ای 
باشــگاه ها مصوب و به فدراســیون های عضو ابالغ کرده اســت. این آئین نامه به 
فدراســیون فوتبال کشورمان نیز ارسال شده با این حال شرط اجرایی شدن این 
آئین نامه جدید تصویب در هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال است و بعد از آن این 
آئین نامه به کمیته  صدور مجوز حرفه ای جهت اجرا ابالغ خواهد شد. در آئین نامه 
جدید ضوابط جدیدی تعیین شده از جمله اینکه تمامی باشگاه های حاضر در لیگ 
برتر و لیگ یک باید حداقل مجوز ملی باشگاه داری را از فدراسیون ها کسب کنند 
و همچنین برای باشــگاه های فوتبال بانوان و فوتســال نیز مجوز ملی و حرفه ای 
باشگاه داری باید صادر شود. کاظم اولیایی رئیس کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای 

در گفت و گو با خبرگزاری فارس این خبر را اعالم کرد.
جاللی مشکلی برای همراهی استقالل در دربی ندارد 

ابوالفضل جاللی، مدافع هافبک چپ پای اســتقالل که با 24 ســال ســن، 
جوان تریــن بازیکن تیم ملی در جام جهانی بود، از روز ســه شــنبه به تمرینات 
استقالل اضافه شده و به صورت اختصاصی با آبی پوشان پایتخت تمرین می کند.با 
اعالم کادر پزشکی باشگاه استقالل این بازیکن مشکلی برای بازی در دربی ندارد 
و می تواند برای استقالل در آن بازی در صورت صالحدید کادرفنی به میدان برود. 
جاللــی در آخرین بازی ایران در جام جهانی مقابل آمریکا به میدان رفت و بازی 

خوبی از خود به نمایش گذاشت.
درخشش عباسی در لیگ فوتسال اسپانیا 

در ادامه هفته دوازدهم لیگ فوتســال اسپانیا، تیم ویناآلبالی این کشور که 
ســعید احمد عباسی را در ترکیب خود دارد، توانســت با نتیجه 5 بر ۳ تیم رده 
سیزدهمی مازانارس را شکست دهد و با 19 امتیاز به رده پنجم صعود کند.احمد 
عباسی در این دیدار گل نخست تیمش را وارد دروازه حریف کرد. پیش از او و در 
همین هفته، دیگر ملی پوش ایرانی یعنی حسین طیبی توانسته بود برای تیمش، 
پالما گلزنی کند. در جدول لیگ فوتســال اسپانیا، پالما با 24 امتیاز در رده سوم 

است و ویناآلبالی با 19 امتیاز در رده پنجم قرار دارد.
مدافع سابق یونایتد پل انتقال طارمی به منچستر؟

در حالی که روز سه شنبه رســانه های ایتالیایی از عالقه باشگاه اینترمیالن 
ایتالیا به مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران و باشــگاه پورتو پرتغال خبر دادند، 
دیروز ادعای جدیدی در مورد طارمی و احتمال انتقالش به تیم منچستر یونایتد 
انگلیس رسانه ای شد.طارمی که عملکرد درخشانی در سومین سال حضورش در 
تیم پورتو داشــته است، تا هفته گذشــته همراه با تیم ملی ایران در جام جهانی 
حضور داشت. طارمی در بازی نخست مقابل انگلیس، دو گل ایران را وارد دروازه 
»سه شیرها« کرد تا کارشناسان نقل و انتقاالت فوتبال اروپا بیش از گذشته او را 
زیر ذره بین بگیرند.یکی از نفراتی که از همان بازی به تمجید از طارمی پرداخت، 
»ریو فردیناند« مدافع سابق منچستریونایتد بود که به عنوان کارشناس در یکی از 
برنامه های تلویزیونی حضور داشت.فردیناند که ظاهراً در کار نقل و انتقال بازیکن 
هم فعالیت دارد، طبق اعالم روزنامه »ابوال« پرتغال در تالش اســت تا مهاجم ۳۰ 
ســاله ایران را به بازار انگلیس و تیم یونایتد منتقل کند.ابوال مدعی شد فردیناند 
با مدیر برنامه ایرانی طارمی هم به توافقات الزم دســت یافته است تا زمینه این 
ترانسفر بزرگ در فوتبال پرتغال را فراهم کند. طارمی تا پایان فصل 2۰24 با پورتو 
قرارداد دارد و جدایی او مستلزم پرداخت رضایتنامه کالنی به باشگاه پرتغالی است.

پیروزی ایران مقابل آذربایجان در فوتسال ناشنوایان
تیم ملی فوتســال کشورمان دیروز در نخســتین دیدار خود در جام جهانی 
فوتسال زیر 21 ســال 2۰22 ناشنوایان به مصاف آذربایجان رفت و در پایان این 
دیدار با برتری 8 بر یک به پیروزی رسید. مهدی کرمعلی )دروازه بان و کاپیتان(، 
مســعود برناک، مهدی ندیمی، محمد حسن عبداللهی و علیرضا نصیری نژاد به 
عنوان ترکیب اصلی به میدان رفتند.گل های تیم ایران توسط علی قهرمانی )دقایق 
16 و 17 (، مســعود برناک )دقایق 19 ، 28 و ۳۰(، مهدی کرمعلی )دقیقه 2۰( ، 
ابوالفضل ابراهیمی )دقیقه 21( ، محمدطاها دریاباری )دقیقه ۳6( و گل آذربایجان 

دقیقه ۳4 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

ورزشی 

سرویس ورزشی-
با صعــود تیم های مراکش و پرتغــال به مرحله 
یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 ، چهره 8 تیم برتر 

جام مشخص شد.
در آخرین شــب از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 
جام جهانی 2۰22 ، سه شنبه شب تیم های مراکش و پرتغال 
با برتری برابر تیم های اسپانیا و سوئیس به جمع 8 تیم برتر 
جام پیوستند. در نخستین بازی سه شنبه شب تیم های ملی 
اسپانیا و مراکش در ورزشگاه اجوکیشن سیتی برابر یکدیگر 
بــه میدان رفتند که این بازی پس از تســاوی بدون گل در 
وقت های معمــول و اضافه، در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر 

صفر به سود مراکش خاتمه یافت. 
اسپانیایی ها نیمه نخست را بهتر از مراکش آغاز کردند 
اما تملک توپ این تیم راه به جایی نبرد. رفته رفته روند بازی 
تغییر کرد و این مراکشــی ها بودند که از زیر فشــار حریف 
اروپایی خارج شدند و چندین بار دروازه ماتادورها را تهدید 
کردند کــه این حمالت هم به دلیل کــم دقتی در ضربات 

پایانی به جایی نرسید.
نیمه دوم بازی کســل کننده تر از نیمه اول آغاز شــد و 
تــا 1۰ دقیقه پایانی هم هیچ یــک از دو تیم خطری جدی 
روی دروازه حریــف ایجــاد نکردند. در این میان اســپانیا 
حتــی ضعیف تر از مراکش ظاهر شــد و در یکی دو صحنه 
خوش شــانس بود که دروازه اش باز نشد. در نهایت در نیمه 
دوم نیــز با وجود تالش های نصف و نیمــه دو تیم، توپی از 
خــط دروازه ها عبور نکرد و به ایــن ترتیب برای دومین بار 
در مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی بیست  و دوم، کار به 
وقت  های اضافه کشــیده شــود اما در ۳۰ دقیقه اضافه این 
بــازی هم با وجود خطرناک  تر شــدن موقعیت ها، گلی رد و 
بدل نشد و به این ترتیب ناگزیر ضربات پنالتی تفاوت میان 

دو تیم را رقم زد.
در ضیافت پنالتی ها، عبدالحمید سبیری، حکیم زیاش 
و اشرف حکیمی ضربات اول، دوم و چهارم مراکش را به گل 
تبدیــل کردند اما بدر بنون ضربه اش را هدر داد. در ســمت 
مقابل سه پنالتی زن اســپانیا؛ پابلو سارابیا، کارلوس سولر و 
ســرخیو بوسکتس ضربات شان را به هدر دادند که دو ضربه 
را یاسین بونو سنگربان مراکش گرفت. با این نتیجه اسپانیا 
همچون جام جهانی قبلی در روســیه، با قبول شکســت در 
ضربات پنالتی در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی حذف 

شد.
نکته جالــب توجه اینکه در پایان ایــن بازی بازیکنان 
مراکش در حالی که پرچم فلســطین را در دست داشتند، 
به ابراز خوشــحالی پرداختند و شــادی خود را با مردم این 

سرزمین شریک شدند.
بازیکنان مراکش جانشان را

 برای کشورشان می دهند
ولید الرکراکی ســرمربی مراکش پس از تاریخ  سازی و 
تبدیل شــدن به اولین ســرمربی مراکشی حاضر در مرحله 
یک چهارم نهایی جام جهانی، به شــبکه BeIN Sport گفت: 

از نظــر تاکتیکی یک بازی عالی را ارائه کردیم. بازیکنان مان 
مطابق برنامه بازی کردند و تسلیم نشدند. به آنها گفته بودم 
که ممکن است خسته شوند اما نباید تسلیم شوند چون این 
فرصت را دارند که نام شــان را در تاریخ ثبت کنند پس باید 

برای تاریخ  سازی جاه طلب باشند.
سرمربی مراکش افزود: مهم ترین چیز این است که برای 
تیم مان وجهه ای خوب ساختیم. در ضربات پنالتی هم شانس 
تعیین کننده است. البته ما یک دروازه بان فوق العاده داریم که 
جزو بهترین های دنیا است و به لطف او اکنون در مرحله یک 

چهارم نهایی هستیم.
الرکراکی تأکید کرد: بازیکنان مراکش آماده اند جان  خود 
را هم برای کشورشــان بدهند. تیمی جاه طلب هستیم و باز 
هم با تمام وجودمان بازی خواهیم کرد. به آنها گفتم که در 
یک مأموریت هستیم. آنها هم درک کردند که باید بلندپرواز 

باشند و از فکر کردن به مسائل دیگر خودداری کنند. 
انریکه: به بازیکنانم افتخار می کنم

اســپانیا بعد از آلمان دومین حذف شده بزرگ این جام 
جهانی است. لوئیس انریکه سرمربی اسپانیا پس از شکست 
تیمش برابر مراکش در جمع خبرنگاران گفت: ما نمایندگان 
فوتبال اسپانیا هستیم و این باعث افتخار است اما در این جا 
باید به حریف تبریک بگوییم. آنها بازی خودشــان را انجام 
دادند و نتیجه هم به کام آنها بود. عملکرد مراکش در ضربات 
پنالتی بهتر از ما بود. فوتبال ورزشــی خارق العاده و پرشور 
اســت و یکی از دالیل آن هم این است که یک تیم می تواند 
بدون اینکه حمله کند، پیروز شود. ما انگیزه و تالش فراوانی 
برای ایجاد موقعیت گلزنی نشان دادیم و دوست داشتیم که 
نتیجه ای بهتر از این حاصل می شد. هدر دادن موقعیت های 
گلزنی برای ما گران تمام شــد. 11 شــوت به سمت دروازه 
حریف زدیم که تعدادی از آنها داخل چارچوب بود از جمله 
ضربه سارابیا که به تیر دروازه خورد. به تیمم افتخار می کنم 
و عمیقاً برای آن دســته از بازیکنان تیم مان که نتوانســتند 

بازی کنند، متأسفم. 
انریکه در پاســخ به این سؤال که آیا به کار خود در تیم 
ملی اسپانیا ادامه می دهد، گفت: االن زمان این سؤال نیست. 
االن فقط می خواهم به خانه بروم و عزیزانم را ببینم. فکر کنم 

هفته آینده زمانی که رئیس فدراسیون فرصتی داشته باشد، 
درباره آینده ام تصمیم بگیرم.

پرتغال، سوئیس را گلباران کرد
در آخرین بازی مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی 
2۰22 قطر، در ورزشــگاه لوســیل تیم های ملی پرتغال و 
ســوئیس به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با برتری 6 
بر یک پرتغالی ها به پایان رســید تا این تیم در میان 8 تیم 
راه یافتــه به دومین مرحله حذفی، قاطعانه ترین صعود را به 

مرحله یک چهارم نهایی داشته باشد.
در این بازی گونســالو راموس ســتاره بی چون و چرای 
پرتغالی ها بود چرا که به اولین بازیکن در جام بیســت و دوم 
تبدیل شــد که هت تریک می کند. او که به عنوان جانشین 
رونالــدو در ترکیب اصلی پرتغال به میــدان رفت در دقایق 
17، 51 و 67 گل های خود را به ثمر رســاند. پپه در دقیقه 
۳۳، رافائل گریــرو در دقیقه 55 و رافائل لیائو در دقیقه دوم 
وقت  های نیمه دوم دیگر گل  هــای پرتغالی ها را به نام خود 
ثبت کردند. تنها گل سوئیس را هم مانوئل آکانجی در دقیقه 

58 زد.
تیم تحت هدایت فرناندو سانتوس در حالی سوئیسی ها 
را هم کوبید که برخالف بازی های قبلی  کریســتیانو رونالدو 
رونالدو را در ترکیب نداشت هر چند راموس 21 ساله اجازه 
نداد که جای خالی ستاره ســابق منچستریونایتد احساس 
شــود. گونســالو راموس در جام جهانی 2۰22 پیش از این 
دو بازی دیگر برای پرتغالی هــا انجام داده بود اما این اولین 
بازی او در قطر بود که با گلزنی همراه می شد. با تثبیت شدن 
پیروزی پرتغال، ســانتوس، رونالدو را در دقیقه 7۳ به جای 
ژوائو فلیکس به میدان فرستاد و او در دقیقه 84 یک گل زد 
که به دلیل قرار داشتن در موقعیت آفساید مردود اعالم شد. 
پرتغال نه تنها در تعداد گل بلکه از نظر آماری نیز بهتر 
از شاگردان مورات یاکین بود چرا که موقعیت های گلزنی اش 
بیش از دو برابر حریف بود و دو ســوم شــوت  هایش داخل 

چارچوب.
این سومین بار در تاریخ است که پرتغال به مرحله یک 
چهارم نهایی جــام جهانی راه پیدا می کند. این تیم قباًل در 
سال های 1966 و 2۰۰6 موفق به انجام این کار شده بود. به 

این ترتیب رونالدو و یارانش پس از 16 سال دوباره در جمع 
هشــت تیم برتر جام جهانی قرار گرفتند، جایی که باید به 
مصاف مراکش بروند. پرتغــال پنجمین تیم اروپایی مرحله 
یک چهارم نهایی است. برزیل و آرژانتین از آمریکای جنوبی 

و مراکش از قاره آفریقا سه تیم دیگر این مرحله هستند.
نگاهی به سوابق 8 تیم برتر جام جهانی

در جمع هشــت تیم پایانی به جز مراکش، بقیه  تیم ها 
بدون شگفتی موفق به صعود شدند. برزیل برای شانزدهمین 
مرتبه به دور ســوم جــام جهانی می رســد و از این حیث 
رکورددار است. در ســوی دیگر ماجرا مراکش قرار دارد که 
این اولین حضورشان اســت. نگاهی به تاریخچه حضور این 
8 تیــم در مرحله یک چهارم نهایی گواه تجربه این تیم ها از 

جام جهانی است:
نایب قهرمــان، 1978  هلند: هفتمین حضــور)1974 
نایب قهرمــان، 1994 یک چهــارم، 1998 چهــارم، 2۰1۰ 

نایب قهرمان، 2۰14 سوم، 2۰22(
انگلیــس: هفتمیــن حضــور)1966 قهرمــان، 1986 
یک چهــارم، 199۰ چهــارم، 2۰۰2 یک چهــارم، 2۰۰6 

یک چهارم، 2۰18 چهارم، 2۰22(
آرژانتین: نهمین حضــور)19۳۰ دوم، 1978 قهرمان، 
قهرمــان، 199۰ دوم، 1998 یک چهــارم، 2۰۰6   1986

یک چهارم، 2۰1۰ یک چهارم، 2۰14 دوم، 2۰22(
فرانسه: هشــتمین حضور)1958 سوم، 1982 چهارم، 
1986 سوم، 1998 قهرمان، 2۰۰6 دوم، 2۰14 یک چهارم، 

2۰18 قهرمان، 2۰22(
مراکش: اولین حضور)2۰22(

کرواســی: ســومین حضور)ســوم1998، دوم 2۰18، 
)2۰22

برزیل: شــانزدهمین حضور)19۳8 ســوم، 195۰ دوم، 
1958 قهرمــان، 1962 قهرمــان، 197۰ قهرمــان، 1974 
چهارم، 1978 ســوم، 1986 یک چهــارم، 1994 قهرمان، 
1998 دوم، 2۰۰2 قهرمــان، 2۰۰6 یک چهــارم، 2۰1۰ 

یک چهارم، 2۰14 چهارم، 2۰18 یک چهارم، 2۰22(
پرتغال: ســومین حضور)1966 ســوم، 2۰۰6 چهارم، 

.)2۰22

اسپانیا دومین حذف شده بزرگ جام جهانی 2022

پرتغال، سوئیس را درهم کوبید
مراکش با پرچم فلسطین جشن شادی گرفت

تیم ملی کشتی آزاد با ترکیب کامل در جام جهانی 
دبیر: کشتی گرفتن با آمریکایی ها 

ساده است

تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب کامل در مسابقات جام جهانی 
2022 شرکت کرد.

با پیگیری های فدراســیون کشتی ویزای کشتی گیران علی اکبر فضلی، 
علیرضا کریمی و امیرعلی آذرپیرا برای حضور در رقابت های جام جهانی صادر 
شد و آنها شب گذشته عازم کشور آمریکا شدند. حضور تیم ملی کشتی آزاد 
ایران در شرایطی بود که آمریکا به عنوان میزبان سنگ اندازی بسیاری برای 
حضور آزاد ایرانی داشت اما در نهایت با تالش های فدراسیون تیم با ترکیب 

کامل راهی مسابقات جام جهانی 2۰22 شد.
تیم ایــران در مرحله مقدماتــی جام جهانی با ژاپــن و منتخب جهان 
هم گروه اســت، درحالی که گروه دیگر را نیز آمریکا، گرجستان و مغولستان 
تشــکیل می دهند و احتمال رویارویی کشتی گیران ایران و آمریکا می تواند 

جذابیت های زیادی برای کشتی دوستان سراسر جهان داشته باشد.
از این رو اتحادیه جهانی کشــتی که پیش از این نامه هایی از فدراسیون 
کشتی ایران مبنی بر گله و ابراز ناراحتی از عدم همکاری به موقع آمریکایی ها 
درخصوص صدور ویزا دریافت کرده بود، بعد از اعزام تیم نایب قهرمان جهان 
به آمریکا، با انتشار عکسی از این تیم در فرودگاه، از حضور قطعی این تیم در 

جام جهانی آمریکا خبر داد.
این مسابقات طی دو روز 19 و 2۰ آذر ماه در آیووا برگزار خواهد شد.

رضا مومنی در 57 کیلوگرم، ابراهیم خــواری در 61 کیلوگرم، رحمان 
عمــوزاد و محمدرضا باقری در 65 کیلوگــرم، امیرمحمد یزدانی و علی اکبر 
فضلــی در 7۰ کیلوگــرم، محمدصــادق فیروزپــور در 74 کیلوگرم، علی 
سوادکوهی و محمد نخودی در 79 کیلوگرم، علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم ، 
کامران قاسم پور و امیرحسین فیروزپور در 92 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در 
97 کیلوگرم و امیررضا معصومی در 125 کیلوگرم کشتی گیرانی هستند که 

با دریافت ویزای آمریکا راهی این کشور شدند. 
صحبت های دبیر در جمع ملی پوشان

پیــش از حضور تیم ملی کشــتی آزاد ایران در آمریــکا، علیرضا دبیر 
رئیس فدراســیون کشتی در جمع ملی پوشــان اظهار داشت: شما با افتخار 
نماینده شایسته 85 میلیون ایرانی هستید؛ درست است که جوان هستید اما 
به شما قول می دهم بهترین کشتی ها را می توانید بگیرید و باید برای مملکت 
خود بجنگید و از نام ایران دفاع کنید. باال بردن پرچم لحظه دلچسبی است 
و شما خالق آن هستید و می توانید به این طریق شادی را به خانه های مردم 

بیاورید . 
دبیر عنوان کرد: در حال پیگیری هســتیم که مشــکل ویزای علیرضا 
کریمی، امیرعلی آذر پیرا، علی اکبر فضلی، احســان امینی و ابوذر اسالمی را 

حل کنیم تا با پرواز فردا شب راهی آمریکا شوند.
رئیس فدراسیون کشتی به سطح باالی این مسابقات اشاره کرد و افزود: 
تیم منتخب جهان و ژاپن تیم های خوبی هستند ولی شما توان شکست آنها 
را دارید و باید با تمام وجود روی تشک بجنگید و با برنامه کار کنید تا آنها را 
شکست دهید. افتخار آفرینی شما در مسابقات باعث افزایش روحیه جامعه 
می شود و باید با قدرت در مسیری که هستید پیش بروید تا پرچم پرافتخار 

ایران عزیزمان را به اهتزاز درآورید.
رئیس فدراسیون کشتی به رویارویی احتمالی با تیم آمریکا اشاره کرد و 
گفت: این دیدار سخت است ولی کشتی گرفتن با آنها ساده است و باید خوب 
ببینید و هر لحظه فرصت شــد پای حریف را بگیرید و خاکش کنید و نفس 

کم نیاورید تا آنها را شکست دهید.
دبیر عنوان کرد: چرخه انتخابی تیم ملی به شــما کمک می کند تا بهتر 
کشــتی بگیرید همچنین این رقابت ها فرصت خوبی است آینده  خودتان را 

ثابت کنید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای شما آرزوی موفقیت می کنم، به خدا 
توکل کنید و با تمام وجودتان کشتی بگیرید تا باعث خوشحالی مردم عزیز 

کشورمان شوید.

 اخبار جام جهانی فوتبال 2022 - قطر اخبار جام جهانی فوتبال 2022 - قطر

رویترز نوشت: مالکان جدید خانه قدیمی دیگو مارادونا، 
اســطوره فقید آرژانتینی در محله ویــال ِدوتو بوینس آیرس 
در اقدامی جالب، ایــن خانه را در مرحله حذفی جام جهانی 
2۰22 به فن فِســت برای هواداران آرژانتینی تبدیل کرده اند 
و پذیرای فوتبال دوســتان این کشــور هستند. مالکان خانه 
قدیمی مارادونا برای جلوگیری از شــلوغی، این اقدام شان را 
برای بازی با لهستان به صورت عمومی اعالم نکرده بودند اما 
حاال وعــده دادند که این کار را تا جایی که آرژانتین در جام 
جهانی 2۰22 باشــد، ادامه می دهند. مارادونا در دهه 198۰ در این خانه زندگی می کرده و مالکان جدید آن می گویند که 
مارادونا پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 1986 از پنجره ای که به خیابان خوزه لویس کانتیلو مشرف بوده به هواداران 

تیم ملی آرژانتین دست تکان داده است.

پذیرایی از هواداران فوتبال در خانه مارادونا

ادن  هازارد با منتشــر کردن پستی تصمیم گرفت که از بازی های ملی 
خداحافظی کند.او در این پســت نوشت: من از ســال 2۰۰8 در تیم ملی 
حضور دارم و تصمیم گرفتم که از بازی های ملی خداحافظی کنم. از شــما 
به خاطر این سال ها حمایت تشکر می کنم. روزهای بسیار خوبی را در کنار 
شما تجربه کردم. ادن هازارد از سال 2۰۰8 در تیم ملی فوتبال بلژیک بازی 

می کند.
 او 126 بار پیراهن تیم ملی فوتبال بلژیک را بر تن کرده است و توانسته 
۳۳ گل به ثمر رســاند و ۳6 پاس گل هم بدهد. هــازارد با تیم ملی فوتبال 
بلژیک نتایج ناامید کننده ای به دســت آورد و نتوانست از مرحله گروهی به 

دور بعد صعود کند.

خداحافظی  هازارد از بازی های ملی

ســاموئل اتوئو، اســطوره فوتبال کامرون و رئیس فدراسیون فوتبال این کشور پس از پایان بازی برزیل- کره جنوبی 
هنگامی که قصد خروج از ورزشــگاه 974 را داشت، با یک مرد فیلم بردار درگیری لفظی و فیزیکی پیدا کرد. اتوئو پس 
از این اتفاق، بابت وقوع چنین اتفاقی عذرخواهی کرد. او با صدور بیانیه ای نوشــت: »در تاریخ 5 دســامبر، بعد از دیدار 
برزیل- کره جنوبی، من با فردی که احتماال طرفدار الجزایر بود درگیری شدیدی داشتم. من می خواهم از این که عصبانی 
شــدم و نتوانستم واکنشی که با شــخصیت من هم خوانی دارد، داشته باشم، عذرخواهی کنم. بابت این حادثه تاسف بار 
از مردم عذرخواهی می کنم.« رئیس فدراسیون فوتبال کامرون در ادامه بیانیه اش نوشت که متعهد می شود که در برابر 
آزار و اذیت روزانه برخی از هواداران الجزایر ایستادگی کند. آن طور که در بیانیه اتوئو آمده است، آزار و اذیت برخی از 
هواداران الجزایر به خاطر دیدار این کشــور با کامرون در تاریخ 29 مارس بوده اســت چرا که الجزایری ها، کامرونی ها را 
پس از این دیدار مورد توهین و ادعای تقلب قرار دادند. الجزایری ها در آن بازی با نتیجه 2 بر یک در اوقات تلف شــده 

شکست خوردند و از رسیدن به جام جهانی 2۰22 باز ماندند.

توضیح اتوئو درباره درگیری اش با هوادار الجزایری

سانتوس، ســرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار برابر سوییس یک تصمیم غیرمنتظره گرفت به طوری که او 
کریستیانو رونالدو ستاره تیم را نیمکت نشین کرد وبه جای او گونسالو راموس 21 ساله را در ترکیب اصلی قرار داد که 
این تغییر خیلی خوب جواب داد و این بازیکن جوان توانست در این بازی هت تریک کند تا بیش ترین نقش را در پیروزی 
داشــته باشد.او بعد از بازی گفت: بازی کردن در ترکیب اصلی و در جام جهانی یک رویا بود که من قدر آن را دانستم. 
لحظات گروهی بسیار زیبا و خاصی را تجربه کردم و اکنون باید خود را آماده دیدار با مراکش کرد. بازی کردن من در 
این بازی به تصمیم سرمربی تیم بستگی دارد و نمی توانم در این زمینه صحبت کنم. راموس درباره واکنش رونالدو به 
قرار گرفتن او در ترکیب اصلی گفت: رونالدو کاپیتان تیم است و از من حمایت کرد. او با من و با دیگر بازیکنان همواره 

صحبت می کند. بسیار خوشحالم که بازیکنی تاثیرگذار بود و امیدوارم که درخششم در تیم ملی ادامه داشته باشد.

راموس: رونالدو از من حمایت کرد 

رحیم استرلینگ 27 ساله که 81 بازی ملی در کارنامه دارد، برای دیدار انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی جام 
جهانی مقابل فرانسه از ترکیب خارج شد. 

این بازیکن به خاطر سرقتی که از منزلش انجام شد، از قطر راهی انگلیس شد و اکنون در کنار خانواده خود است.
رحیم اســترلینگ گفت: هیچ راهی وجود ندارد که به جایی بروم و به قطر برگردم مگر اینکه صد درصد مطمئن باشم 
که خانواده ام در امنیت کامل هستند.بازیکن انگلیسی به دنبال نصب ده ها دوربین است و قرار است یک شرکت امنیتی 
برای گشــت زنی شبانه روزی در خانه اش استخدام کند و تا پایان جام جهانی آنها را در جای خود نگه دارد.ساوت گیت 
 در پاســخ به ســؤالی درباره این حادثه گفت که در مورد جزئیات صحبت نخواهد کرد زیرا این یک موضوع خصوصی 

است. 
هری کین، کاپیتان انگلیس که گل دوم بازی را به ثمر رساند، گفت که تیم برای استرلینگ بهترین آرزوها را دارد 

و امیدوار است که او را »در اسرع وقت« دوباره ببیند.

استرلینگ: امنیت خانواده ام تامین نباشد به قطر برنمی گردم

تیم ملی انگلیس در یک چهارم نهایی جام جهانی قطر باید به دیدار فرانسه مدافع عنوان قهرمانی برود. 
دیوید بکام در آستانه این دیدار به مرکز تمرین باشگاه ورزشی الوکره آمد تا با گرت ساوتگیت و تیم او دیدار 
کند.سرمربی انگلیس و بکام در دو جام جهانی در فرانسه 98 و ژاپن و کره جنوبی در سال 2۰۰2 هم تیمی بودند.
هافبک پیشین منچستریونایتد، رئال مادرید، آث میالن و لس آنجلس گلکسی پس از اتمام جلسه تمرینی، زمانی 
را برای گفت وگو با بازیکنان گذاشت. بکام سال گذشته قراردادی به ارزش 15۰ میلیون پوند )172 میلیون دالر( 
برای تبلیغ این کشور که میزبان جام جهانی امسال است، امضا کرد و به عنوان سفیر فرهنگی قطر منصوب شد.

دیدار بکام با بازیکنان تیم ملی انگلیس 

رسانه های خارجی مانند رکورد پرتغال گزارش دادند که مقامات قطری کار تخریب استادیوم 974 را آغاز کرده اند، مانند 
برداشتن برزنت های ورزشگاه و تمیز کردن اطراف آن، یک روز بعد از برگزاری بازی کره جنوبی و برزیل. رکورد نوشته است 
بازی کره و برزیل آخرین مسابقه ای بود که در این مکان برگزار شد و این استادیوم، اولین مورد از سه ورزشگاهی است که 
پس از این مسابقات تخریب یا باز سازی خواهد شد. استادیوم 974 یک استادیوم دوستدار محیط زیست است که منحصراً 
برای جام جهانی قطر ســاخته شــده بود. نام این ورزشگاه از روی پیش شماره بین المللی قطر یعنی عدد 974 گرفته شده 
بود. ضمن اینکه استادیوم مذکور با استفاده از مصالح ساختمانی قابل بازیافت و 974 کانتینر حمل ونقل ساخته شده است. 
ساخت ورزشگاه 974 حدود ۳۰۰ میلیون یورو هزینه در پی داشت و ظرفیت آن 44۰89 است. این مکان، اولین استادیوم 
جداشدنی در تاریخ جام جهانی است که امکان مونتاژ و جدا سازی سریع آن وجود داشت. تنها هفت مسابقه جام جهانی در 

این ورزشگاه برگزار شد و قرار است کانتینرهایی که در ساخت این استادیوم ساخته شده، به خارج از کشور اهدا می شود.

تخریب استادیوم 300 میلیون یورویی شروع شد

صفحه ۹
پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴0۱
۱3 جمادی االول ۱۴۴۴ - شماره 23۱۸۸

جمعه 18 آذر 1401
*کرواسی ............................................................................. برزیل )ساعت 18:۳۰(
*هلند ............................................................................. آرژانتین )ساعت 22:۳۰( 

شنبه 19 آذر 1401
*مراکش ............................................................................ پرتغال )ساعت 18:۳۰(
*انگلیس ............................................................................ فرانسه )ساعت 22:۳۰( 
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مراکشی ها و سجده شکر

تیم ملی فوتبال مراکش روی یک بازی حساب شده توانست تیم اسپانیا 
را در ضربات پنالتی شکست دهد. این تیم توانست حریف خود را با نتیجه ۳ 
بر صفر در جنگ پنالتی ها شکست دهد و پس از پایان بازی، مراکشی ها بازهم 
سجده شکر به جا آوردند و از خدای خود به خاطر این موفقیت تشکر کردند.

همه نگاه ها به سمت رونالدو

یکی از اتفاقات جالب بازی، تمرکز رسانه ها و عکاسان روی نیمکت نشینی 
رونالدو بود. در تصویری که در بازی ســه شنبه شــب منتشر شده است، در 
مراســم ابتدایی بازی، انبوهی از عکاســان حاضر در استادیوم مقابل نیمکت 

پرتغال جمع شدند تا از حضور رونالدو روی نیمکت عکس بگیرند.
تکالیف بی نتیجه!

شــاید لوییز انریکه هیچ وقت فکرش را نمی کــرد که تیمش در ضربات 
پنالتــی آن هم با نتیجه ۳ بر صفر شکســت بخورد. تیم اســپانیا در حالی 
هیچ کدام از پنالتی هایش را گل نکرد که انریکه در تمرینات برای هر بازیکن 
1۰۰۰ پنالتی تکلیف داده بود اما در نهایت این تکلیف نتوانست ثمری داشته 

باشد.

تصاویر برگزیده از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی

تیم ملی مراکش دســت بــه کار بزرگی زد و 
توانست با حذف اســپانیا در ضربات پنالتی، راهی 
مرحله یک چهارم نهایی شود.  مراکش برای اولین 
بــار در تاریخ موفق به حضور در جمع هشــت تیم 
برتر جهان شــده و به زودی با پرتغال دیدار خواهد 
کرد. ســفیان آمرابات، هافبک تیم ملی مراکش بعد 
از پیروزی در این دیدار، تصویری ســاختگی را در 
صفحه اینســتاگرام خود منتشر کرده که شمشیر 
معــروف حضرت امــام علی )ع( به نــام ذوالفقار را 
در دســت گرفته و گاوی، ســتاره جوان اســپانیا 
را روی دوش خود قرار داده اســت. روی شمشــیر 
جمله »ال فتی اال علی ال ســیف اال ذوالفقار« دیده 
می شــود که به معنی »جوانمــردی چون علی)ع( 
 و شمشــیری چــون ذوالفقار وجود نــدارد« دیده 

می شود. 
ابتــدا در صفحــه شــخصی  ایــن تصویــر 
رهرســال که یک بازی ملــی برای مراکش  فیصل 
انجام داده منتشــر شد و ســپس آمرابات آن را در 

صفحه اجتماعی خود در اینستاگرام بازنشر کرد.

سفیان آمرابات با شمشیر »ذوالفقار« 

په په مسن ترین گلزن دور حذفی تاریخ جام جهانی شد 
په پــه بازیکن پورتو پس از ضربه کرنر برونو فرناندس، توپ 
را با ضربه ســر وارد دروازه سوئیسی ها کرد. په په در حالی که 
۳9 و 28۳ روز سن داشت توانست گلزنی کند و به مسن ترین 
بازیکنی تبدیل شد که در دور حذفی جام جهانی گل زده است. 
په په در 26 فوریه یعنی چند ماه دیگر 4۰ ساله می شود. په په 
از روژه میــالی کامرونی که در جام جهانی 199۰ در حالی که 
۳8 ســال و ۳4 روز سن داشت گلزنی کرد، پیشی گرفت. میال 
رکورد مســن ترین گل زده در مرحله گروهی جام جهانی را در 
اختیار دارد. او در جام جهانی 1994 در 42 سالگی مقابل تیم 

روسیه گلزنی کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه خواهان ابقای دشان شد 
رئیس فدراسیون فوتبال فرانســه می گوید که می خواهد 
دیدیه دشــان پس از جام جهانی 2۰22 قطر نیز همچنان به 
عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه باقی بماند. نوئل لوگری 
در تازه ترین صحبت هایش گفت: وقتی خوش شانس هستید و 
دیدیه دشان را در اختیار دارید، وقتی او برای شما کار می کند، 
پس الزم نیســت در خانه همســایه را بزنید. شما می خواهید 
اصرار کنید اما بگذارید صادقانه حرف بزنم. می خواهم دشــان 
بماند. آیــا می توانید مربی بهتری پیدا کنیــد؟ من به عنوان 
رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه صحبت می کنم و نه به عنوان 

دوست دشان. 


