
یادی از شهید مدافع حرم عبدالحمید ساالری
جان دادن در راه عشق 

 امروز هفتمین ســالگرد شــهادت شهید 
مدافع حرم عبدالحمید ســاالری اســت. این 
شهید ســال ۱۳۵۵ در روستای سردر از توابع 
شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان به دنیا 
آمد. دوران کودکی تا پایان دوران راهنمایی را 
در زادگاهش گذراند. وی به طور داوطلبانه و از 
طریق بسیج استان سیستان و بلوچستان پس 
از گذراندن دوره های آموزشــی در تهران برای 

دفاع از حرم حضرت زینب )س( و مبارزه با گروه های تکفیری و داعش عازم 
شهر دمشق در کشور سوریه شد. او سوم آذر ۱۳۹۴ در شهر حلب به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. همسر شهید ساالری درباره سوق یافتن او به سمت 

شهادت توصیفاتی شنیدنی دارد. 
او در مصاحبــه ای گفته بــود: »عبدالحمید به واقع عاشــق اهل بیت 
بود. آن هم عشــقی که تنها در حرف نبود بلکه در مسیرش خطر می کرد. 
عبدالحمید خادم هیئت های مذهبــی بود و فقط برای عزاداری نمی رفت. 
ســعی می کرد از عزاداران آقا پذیرایی کنــد. گاهی فکر می کنم امثال من 
فقط دم از دین و مذهب می زنیم. عاشــقان واقعی اهل بیت عبدالحمیدها 
هســتند. یک نکته ای که در زندگی اش خیلی پررنگ بود اینکه او احترام 
خیلی زیادی به مادرش می گذاشــت. غیر از خودش یک برادر و دو خواهر 
دارد. امــا هر وقت مشــکل یا بیماری ای برای مــادرش پیش می آمد، این 
عبدالحمید بود که جلوتــر از دیگران به خدمت مادرش می رفت. به نظرم 
دعای خیر او در سرنوشــت زیبای عبدالحمید تأثیرگذار بود. فیلم زیارت 
همسرم و همرزمانش در حرم خانم رقیه)س( را که می دیدیم، حال و هوای 
عبدالحمید واقعاً دیدنی بود. طور خاصی منقلب شده بود. عاشق اهل بیت 

بود و در راه عشقش هم جان داد.«

حدیث دشت عشق

دروازه بان ســابق تیم ملی فوتبال معتقد اســت، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی باید بازی با انگلیس را کنار 
بگذارند و می توانند با اعتمادبه نفس و استراتژی درست ولز را شکست دهند.

منصور رشــیدی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم درباره شکست تیم ملی در نخستین بازی اش در جام جهانی 2022 
مقابل انگلیس اظهار داشت: پیش از بازی وقتی ترکیب تیم ملی را دیدم به حدی تعجب کردم که نمی توانستم هیچ حرفی بزنم. 
بازیکنانی در ترکیب اصلی مقابل انگلیس قرار گرفته بودند که اصاًل کنار هم بازی نکرده بودند و هیچ هماهنگی بین خط دفاعی 
و هافبک ما وجود نداشت، در صورتی که ما در نخستین بازی و مهم ترین بازی مان مقابل انگلیس بازی می کردیم و کی روش به 
لحاظ فنی به هیچ وجه نتوانست درست عمل کند. وی در واکنش به این موضوع که مصدومیت بیرانوند در ابتدای بازی هم روی 
عملکرد بد تیم تأثیر گذاشــت، گفت: درســت است که وقتی بیرانوند مصدوم شد شوک بزرگی به کل تیم وارد و باعث شد که 
روحیه بازیکنان پایین بیاید، اما از طرفی هم نباید این طور بگوییم که حسینی مقصر بوده است. ساختار دفاعی ما آن قدر بد بود 
که به هیچ وجه نمی توانیم مقصر را دروازه بان بدانیم. من به جرأت می توانم بگویم که حسینی روی هیچ کدام از گل های انگلیس 
مقصر نبود. رشیدی در پاسخ به این سؤال که »با این شرایط می توانیم به برتری مقابل ولز امیدوار باشیم؟«، خاطر نشان کرد: 
ما یک درصد هم نباید به این فکر کنیم که ولز تیم ضعیفی است و می توانیم خیلی راحت مقابل آنها به پیروزی برسیم. ولز بعد 
از سال ها به جام جهانی رسیده است و می خواهد نتیجه خوبی هم بگیرد، اما اگر کی روش تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد 
کند می توانیم به نتیجه دیدار با ولز امیدوار باشــیم. وی خاطر نشان کرد: تیم ملی اگر در بازی با انگلیس هم با ترکیب بهتری 
بازی می کرد با این نتیجه شکســت نمی خورد. مطمئناً تیم ملی به لحاظ فوتبالی چیزی کم ندارد و در این شرایط بیشتر باید 
روی مسائل روحی و روانی بازیکنان کار کنیم. باید بازی با انگلیس را فراموش کنیم و  به تاریخ بسپاریم. کی روش و بازیکنان باید 
بازی اول با انگلیس را کنار بگذارند و  با اعتمادبه نفس و روحیه باال و اســتراتژی درســت بازی کنند. با این اوصاف قطعاً پیروزی 

مقابل ولز دور از دسترس نیست.

ایران می تواند با استراتژی درست ولز را شکست دهد 
وزیر ورزش و جوانان آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال در آســتانه دیدار با ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

را تشریح کرد.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیئت دولت، درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در 
آســتانه دیدار با ولز اظهار داشت: من سه شنبه شب در خدمت عزیزان بودم. براساس نتیجه بازی اول، اعضای کادر فنی 
نقاط ضعف و قوت را بررسی کردند تا در بازی روز جمعه شرایط خوبی را در میدان ببینیم. بعد از آن هم دیدار با آمریکا 
در پیش است. در بازی قبلی جمع قابل توجهی از مردم به استادیوم رفتند و تیم ملی را تشویق کردند. خیلی از همکاران 
ما در سفارت میزبان ایرانیان حاضر در دوحه بودند. از وزارت امور خارجه و سفارت ایران در قطر و سایر وزارتخانه ها تشکر 
می کنم که ما را تنها نگذاشتند. ان شاءاهلل روز جمعه هم تجدیدقوای بهتر و آرایش جدیدتر را شاهد باشیم. من هم سعی 
می کنم فردا شــب در کنار تیم ملی باشــم. برنامه ریزی کردیم که هماهنگی نهایی را در هتل محل اقامت داشته باشیم. 
ان شــاءاهلل انرژی مثبت ما و دعای خیر و اخبار خوب را شاهد باشــیم و ان شاءاهلل که دیگر حاشیه ای نباشد و شاهد یک 
رقابت خیلی خوب باشیم. وی در مورد آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند گفت: او از ناحیه استخوان بینی دچار شکستگی 
شــده اســت. بیرانوند خیلی درد کشید و تا دو سه ساعت بعد از بازی خونریزی شدید داشت، ولی به لحاظ روحیه خیلی 
قوی و مصمم بود. البته او از این اتفاق ناراحت بود، چون تیم دچار شــوک شــد. دیروز که با او صحبت می کردم، خودش 
می گفت که اگر کادر فنی اجازه بدهد، بازی می کند. او روحیه این را داشت که بازی کند و برای بازی اعالم آمادگی کرد.

وزیر ورزش و جوانان راجع به شانس صعود تیم ایران به مرحله دوم عنوان کرد: واقعیت این است که همه تیم ها برای 
بازی باکیفیت آمده اند. دیروز هم شاید این تصور نمی شد که برخی نتایج رقم بخورد که البته شکل گرفت و یا اینکه استرالیا 
چهار گل بخورد. درباره بازی ایران هم واقعیت این است که ما این نتیجه را متصور نبودیم، ولی شرایط بازی این گونه رقم 

خورد. البته هنوز دو فرصت طالیی دیگر داریم که مهم ترین آن، بازی با ولز است.

وزیر ورزش: تیم ملی هنوز ۲ فرصت طالیی دیگر دارد

بیرانوندمقابلولزبهمیدانمیرود؟

علیرضــا بیرانوند در دقایق ابتدایی دیدار ایــران در برابر انگلیس به خاطر 
مصدومیت تعویض و سیدحســین حســینی جای وی را در قفس توری ایران 
گرفــت. تیم ایران آن بازی را با نتیجه ۶ بر 2 به نایب قهرمان اروپا واگذار کرد. 
تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه چهارم آذرماه از ســاعت ۱۳:۳0 به مصاف تیم 
ملی ولز می رود. یکی از مهم ترین دغدغه های کارلوس کی روش حضور علیرضا 
بیرانوند در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران است. بر اساس اعالم خبرگزاری ایرنا 
گویا شــرایط دروازه بان تیم ملی ایران امیدوار کننده است و به احتمال زیاد وی 
در ترکیــب نهایی ایران در برابر ولــز قرار خواهد گرفت. بیرانوند از ناحیه بینی 
مصــدوم و مراحل درمانی او در یکی از بیمارســتان های شــهر دوحه به پایان 

رسیده است.
حاجصفیوجهانبخشدرآغازیکرکوردتاریخی

در شب شکست شــش بر دو مقابل انگلیس، بازیکنان ایران رکوردهای 
مهمی نیز ثبت کردند. این رکوردها البته تحت تاثیر ســنگینی نتیجه خیلی 
مورد توجه قرار نگرفت. یکی از مهم ترین آنها رســیدن احسان حاج صفی و 
علیرضا جهانبخش به هفت بازی در تاریخ جام جهانی بود که این دو بازیکن 

را صاحب رکوردی جدید کرد. 
حــاج صفی و جهانبخــش در دو جام جهانی قبلی هــم مثل این دوره، 
یکــی از انتخاب های کی روش بودند. آنها در هر شــش بــازی )دور گروهی 
جام هــای جهانی 20۱۴ و 20۱8( به میدان رفتنــد تا از نظر تعداد بازی در 
ایــن تورنمنت با رکورد مهدی مهدوی کیا و آندرانیک تیموریان برابری کنند. 
احســان و علیرضا مقابل انگلیس در ترکیب اصلی قرار گرفتند تا با رساندن 
شــمار بازی های خود به 7، از دو ســتاره قدیمی تیم ملی سبقت گرفته و به 

تنهایی صاحب رکورد شوند. 
این دو در شــروع رکورد تاریخی هستند که در بازی تلخ مقابل انگلیس 
به دســت آمد. حاج صفی و جهانبخش اگر در دو بازی بعدی ایران مقابل ولز 
و آمریکا نیز به میدان بروند، با ۹ بازی در جام جهانی، دســت نیافتنی تر شده 
و حداقل برای چهار ســال، عنوان بیشترین تعداد بازی در تاریخ معتبرترین 
تورنمنت فوتبالی دنیا را به صورت مشترک در اختیار خواهند داشت. البته این 
احتمال هم وجود دارد که طی این دو مســابقه، به یکی از این دو بازی نرسد 

تا عنوان یاد شده به تنهایی نصیب نفر دیگر شود.

هوشیاریطارمیدرمواجههباسؤاالتجهتدارخبرنگاران

مهدی طارمی مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال کشورمان در یک گفت وگوی 
تلویزیونی وقتی با سؤال های سیاسی و جهت دار درباره وضعیت ایران مواجه 
شــد، گفت: چرا درباره اوکراین و روسیه از من سؤال نمی پرسید؟! خبرنگار 
در پاسخ به او گفت که چون شما ایرانی هستید درباره وضعیت ایران از شما 
سؤال می پرسم. مهدی طارمی هم در پاسخ گفت که »من سیاسی نیستم« و 

در ادامه هم گفت که »نمی دانم شما دنبال چی هستید«.
در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: من در جام جهانی هســتم تا 
فوتبال بازی کنم و از فوتبال لذت ببرم. نمی دانم چرا دائما ســؤاالت سیاسی 
درباره ایران می پرســید و درباره جنگ اوکراین ســؤال نمی کنید. من فقط 
بازیکن فوتبالم و سیاست به من ربطی ندارد. نمی دانم شما دنبال چی هستید. 
روز دوشــنبه هم پس از بازی ایران و انگلیس »یوهان کوجوکاســالن« 
خبرنگار اس.وی.تی سوئد به ســراغ مهدی طارمی رفت و از او پرسید: »آیا 
اتفاقات اخیر ایران بر تیم ملی فوتبال تاثیر گذاشته است؟« طارمی پاسخ داد: 

»بیایید لطفا درباره فوتبال حرف بزنیم.«
با وجود پاســخ صریح طارمی، این خبرنگار بــرای تاکید مجددا همین 
ســؤال را از طارمی پرسید که مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ افزود: 
»ما این جاییم تا فوتبال بازی کنیم. بیایید درباره آن حرف بزنیم. همان طور 

که من گفتم این )بازی انگلیس( یک بازی سخت برای ما بود.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا 
قاسمپور در 97 کیلوگرم 

به مصاف قهرمان جهان می رود

بر اساس اعالم لیست تیم ملی کشتی آزاد برای جام جهانی آمریکا، 
کامران قاسمپور در وزن ۹۷ کیلوگرم برای ایران به روی تشک می رود.
رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد در روزهــای ۱۹ و 20 آذر به میزبانی 
آمریکا برگزار می شــود که اتحادیه جهانی کشــتی در فاصلــه ۱7 روز تا آغاز 
این رقابت ها، لیســت نفرات تیم ملی کشــتی آزاد ایران را اعالم کرد که نکته 
جالب توجه آن حضور کامران قاســمپور دارنده مدال طالی جهان برای مرتبه 
نخســت در وزن ۹7 کیلوگرم اســت. در این صورت با توجــه به حضور کایل 
اســنایدر قهرمان جهان و المپیک در ترکیب آمریکا، باید منتظر رویارویی این 
دو کشــتی گیر مطرح باشیم. اتحادیه جهانی کشتی، لیست نفرات ایران در این 

رقابت ها را اعالم کرد که به شرح زیر است:
۵7 کیلوگرم................................................................................................. رضا مومنی
۶۱ کیلوگرم...................................................................................... آرمین حبیب زاده
۶۵ کیلوگرم........................................................ رحمان عموزاد- محمدرضا باقری
70 کیلوگرم.................................................... امیرمحمد یزدانی- علی اکبر فضلی
7۴ کیلوگرم.............................................................................. محمدصادق فیروزپور
7۹ کیلوگرم.......................................................... محمد نخودی- علی سوادکوهی
8۶ کیلوگرم.......................................................................................... علیرضا کریمی
۹2 کیلوگرم................................................................................ امیرحسین فیروزپور
۹7 کیلوگرم....................................................... کامران قاسمپور- امیرعلی آذرپیرا
۱2۵ کیلوگرم.................................................................................. امیررضا معصومی

ورزشی 

سرویس ورزشی-
ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه 
بازی با ولز بــه انتقاد از افــرادی پرداخت که طی 
ملی پوشــان  تمرکز  تخریب  اخیر درصدد  روزهای 

بوده اند. 
تمرین تیم ملی فوتبال کشــورمان در ادامه تمرینات 
خــود پیش از بازی با تیم ملی ولز دیروز در کمپ تمرینی 
الریان حاضر شــد. در تمرین دیروز همــه بازیکنان غیر از 
علیرضا بیرانوند حضور داشتند تا همچنان حضور دروازه بان 
شــماره یک تیم ملی در بازی با ولز در هاله ای از ابهام قرار 

داشته باشد.
در ابتدای تمرین دیروز کی روش برای بازیکنان صحبت 
کــرد و پس از آن بازیکنان را به دو گروه تقســیم کرد. در 
گروه اول هشــت بازیکن به نام های صادق محرمی، احمد 
نوراللهی، مهدی طارمی، سردار آزمون، احسان حاج صفی، 
مرتضی پورعلی گنجی، میالد محمدی و سیدمجید حسینی 
قرار گرفتند و کی روش بــه این بازیکنان گفت که تمرین 
نکنند و به بازی ســپک تاکرا بپردازند و سایر بازیکنان هم 
زیر نظر دســتیاران کی روش تمرینات جدی را پشــت سر 
گذاشــتند. مثل روزهای گذشته تمرین تیم ملی با حضور 
خبرنــگاران ایرانی برگزار شــد کــه در ۱۵ دقیقه ابتدایی 

تمرین حضور داشتند. 
انتقاد کی روش از برهم زنندگان تمرکز بازیکنان

اما پیش از شروع تمرین، کی روش در میان خبرنگاران 
حاضر شــد و گفت: از حمایت های شــما تشــکر می کنم. 
هیچ وقــت عالقه نداریــم داخل زمین باشــیم، اما نتوانیم 

افتخاری برای هواداران خودمان کسب کنیم. 
»نتیجه ای که به دست آمد باعث می شود از این نتیجه 
بیاموزیم.«، وی ضمن بیان این جمله تصریح کرد: انگلیس 
احتماالً اکنون یکی از نامزدهای قهرمانی جام جهانی است. 
باید با رفتار و رویکرد مناســب روحی و ذهنی درون زمین 

باشیم و خودمان باشیم. 
ســرمربی تیم ملی ایران با اشــاره به دشواری دیدار با 
بزرگان جهان خاطرنشان کرد: کسانی فکر می کنند دیدار 
مقابل تیم هایــی چون انگلیس و پرتغــال در جام جهانی 
مانند بازی کامپیوتری اســت. برای افــرادی که این کار را 
انجام دادند؛ تبریک می گویم و به نظرم آنها باید از خودشان 

خوشحال باشند. 
وی با دفــاع از بازیکنان تیم ملی ایــران عنوان کرد: 
همان طور که گفتم، بازیکنان تیم ملی دشمنان ما نیستند. 
به کسانی که می خواهند بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور 
کنند، تبریک می گویم که کارشــان را درست انجام دادند. 

ســرمربی تیم ملی ایران بیان کرد: اطمینان دارم اکثر 
مــردم ایران می دانند که این بازیکنان در طول ســال های 
طوالنی، باعث شــادی و افتخار آنها شدند. می خواهم این 
نظریه را که بازیکنان تیم ملی دشمنان ما هستند، تخریب 
کنم و با آن بجنگم، دشــمنان ما کسانی هستند که تالش 

کردند تمرکز ما را بر هم بزنند.
کی روش بــا انتقاد از یک رســانه های کشــور گفت: 
نمی توانــم صحبت هایم را تمام کنم؛ بــدون اینکه به این 
رسانه تبریک بگویم، شما کارتان را به خوبی انجام دادید که 
ترکیب تیم ملی را صبح اول وقت و ســاعت ها قبل از بازی 
منتشــر کردید! این به ما کمک می کند که بدانیم یک نفر 
داخل تیم است که با شما صحبت می کند. همه رسانه های 
ایرانی این جا هستند اما شما چنین کاری کردید، شما یک 

قهرمان بزرگ هستید!
باید قهرمان و الگو برای جامعه باشیم

کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایران 
در صفحات شــخصی خود در فضای مجازی نوشــت: در 
فوتبــال نمی توانیم وقت مان را صرف بهانه  کنیم یا دیگران 
را ســرزنش کنیم. باید مسئولیت های خودمان را بپذیریم، 
فروتن و قوی باشــیم تا با همکاری یکدیگر از اشــتباهات 

درس بگیریم.
وی نوشته است: کار ما، فوتبال بازی کردن است و این 
که برای هواداران نتیجه کســب کنیم و شادی، خوشحالی 
و افتخار را برای تیم خودمان و هواداران به ارمغان بیاوریم.

کی روش در ادامه این پست آورده است: ما نمی توانیم 

نگران شــهرت باشــیم. به محبوبیت و شــهرت پوشالی 
و دروغین بی اعتنا باشــید. برای این کــه قهرمان بزرگ و 
حقیقی و الگویی راستین باشید، هزینه زیادی باید بدهید. 
مواظب باشــید که در تله قهرمان کم ارزش بودن نیفتید. 
خدا به شــما فرصت داده تا با اســتعداد و ممارست، خود 
را در فوتبال نشــان دهید، فقط کارتان را انجام دهید. اگر 
از این موهبت الهی اســتفاده نکنید، مرتکب گناه شده اید. 
ســرگرم اعتبار بخشیدن به خودتان باشید و متعهد باشید 
که قهرمان حقیقی و الگو برای جامعه ای شــوید که در آن 
مردم، دوستان و خانواده تان به شما افتخار کنند. در فوتبال 

بقیه چیزها درباره بازنده ها و حسودان است.
شاگردان کی  روش به دنبال امیدی تازه 

تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی 
روز جمعه ۴ آذرماه از ساعت ۱۳:۳0 به مصاف ولز می رود. در 
جلســه هماهنگی مربوط به این بازی مشخص شد که ایران 
در بازی روز جمعه با لباس های اول خود به رنگ ســفید به 
میدان می رود. تیم ملی اگر به دنبال صعود باشد باید از بازی 
با ولز امتیاز کسب کند و اگر بتواند سه امتیاز را به دست آورد 

امیدها برای صعود زنده باقی خواهد ماند.
در همین خصوص نشــریه انگلیسی دیلی میل نوشت 
ایران می خواهد در بازی روز جمعه خود مقابل تیم ملی ولز 
دســت کم یک امتیاز برای خود ثبت و شانس خود را برای 
صعود به دور حذفی احیا کند. ولز نیز در ورزشــگاه احمد 
بن علی الریان، به عنوان مدعی مقابل ایران قرار می گیرد. این 
دو تیم پیش از این فقط یک بار و آن هم در سال ۱۹78 و 

در یک بازی دوستانه در تهران با هم دیدار کردند. آن بازی 
با گل »فیل دوایر« در حضور ۵0 هزار تماشاگر با نتیجه یک 

بر صفر به سود ولز به پایان رسید.
دیروز ســایت ولــز آنالین هم در گــزارش تحلیلی از 
عملکــرد تیم فوتبال ولز در اولین دیــدار برابر تیم فوتبال 
آمریکا و تساوی ۱ بر ۱ نوشت: در بازی با آمریکا دو چهره 
متفاوت از تیم ولز در زمین مشاهده کردیم که در نیمه اول 
تاکتیک ســرمربی تیم پاس های متعدد و کوتاه بود که در 
مقابل تاکتیک آمریکا ناکام بود و یک نیمه فاجعه بار برای 
تیم فوتبال ولز را رقم زد. آمریکا با پرس در نیمه اول فشار 
زیادی روی دروازه تیم فوتبال ولز آورد و تاکتیک سرمربی 

ولز را خنثی کرد.
وین ســاندرز بازیکن ســابق تیم ملی ولز و باشــگاه 
لیورپــول در ادامه این تحلیل اضافه کرد: باید بازی با ایران 
تغییر تاکتیک بدهیم و این تغییر می تواند در موفقیت ولز 
نقش داشته باشد و ریسک بازی قبلی را کاهش دهد ما کار 
سختی در برابر تیم دفاعی ایران و کارلوس کی روش داریم 

و باید تغییرات الزم در ترکیب انجام شود.
امیدواری به بازی ایران و ولز

در این میان برخی کارشناســان فوتبال کشورمان نیز 
اعتقــاد دارند که ایران باید برای بازی با ولز تغییر تاکتیک 
بدهد تا بتواند نتیجه بگیرد. ادموند اختر مهاجم سال های 
نه چندان دور استقالل درخصوص این بازی به خبرگزاری 
ایســنا گفت: ترکیب ابتدایی ایران قابــل دفاع نبود. ما که 
فوتبالی هســتیم متوجه نشــدیم تاکتیک او چیســت. ما 
که آمدیم تدافعی بازی کنیــم، هر چه نیروی تدافعی هم 
داشــتیم در زمین گذاشــتیم ولی فکر نمی کنم حتی اگر 
با تهاجمی تریــن تیم مان هم به زمیــن می رفتیم، ۶ گل 

می خوردیم.
او افزود: ای کاش کی روش همان نفراتی که همیشه بازی 
می کردنــد را بازی می داد. خیلــی از نفراتی که بازی کردند 
شــاید فکر نمی کردند در جام جهانی باشند. پاسخگوی این 
اتفــاق هم خود کی روش اســت. کاش کــی روش ترکیب را 
هجومی می چید و اگر گل هم می خوردیم باز از این موقعیت 
به عنوان یک ویترین استفاده می کردیم. ما دیدیم که انگلیس 

چقدر خوب بود و حتی تعویض هایش هم جواب داد.
این مهاجم پیشین تیم  ملی فوتبال در پایان بیان کرد: 
امیــدوارم در بازی با ولز و آمریــکا، آن روی دیگر فوتبال 
ایران نمایان شــود و با روحیه بهترین، بتوانیم از شــانس 
کم مان برای صعود اســتفاده کنیم. امیدوارم یک نمایش 
آبرومندانه مقابل ولز و آمریکا داشته باشیم تا دل هواداران 

شاد شود.

صحبت های کارلوس کی روش قبل از بازی ایران- ولز:

این جام جهانی است نه بازی کامپیوتری 
دشمنان می خواهند تمرکز تیم ملی را بر هم بزنند

ایران در جام جهانی ۲0۲۲

برنامه بازی ها ،نتایج و جداول رده بندی  جام جهانی 

برنامهبازیهایجامجهانی2022
پنجشنبه 3 آذر 14۰1

G گروه
*سوئیس .......................................................................... کامرون )ساعت ۱۳:۳0(
*برزیل............................................................................  صربستان )ساعت 22:۳0(

H گروه
*اروگوئه .................................................................... کره جنوبی )ساعت ۱۶:۳0(
*پرتغال .................................................................................... غنا )ساعت ۱۹:۳0(

جمعه 4 آذر 14۰1
A گروه

*قطر .................................................................................. سنگال )ساعت ۱۶:۳0(
*هلند ................................................................................ اکوادور )ساعت ۱۹:۳0(

B گروه
*ولز ........................................................................................ ایران )ساعت ۱۳:۳0(
*انگلیس ............................................................................ آمریکا )ساعت 22:۳0(

نتایجبازیهایجامجهانی2022
A گروه

*قطر صفر .................................................................................................. اکوادور 2
*سنگال صفر ................................................................................................. هلند 2

 B گروه
*انگلیس ۶ ..................................................................................................... ایران 2
*آمریکا یک ................................................................................................... ولز یک

C گروه
*آرژانتین یک ........................................................................................ عربستان 2
*مکزیک صفر ...................................................................................... لهستان صفر

D گروه
*دانمارک صفر ....................................................................................... تونس صفر
*فرانسه ۴ .............................................................................................. استرالیا یک

E گروه
*آلمان یک........................................................................................................ژاپن2

F گروه
*مراکش صفر ..................................................................................... کرواسی صفر

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

223-11000هلند1

223-11000 اکوادور2

20-0-10012 سنگال3

20-0-10012قطر4

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

213-11001عربستان1

001-10100لهستان2

001-10100مکزیک3

10-1-10012آرژانتین4

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

643-11002انگلیس1

101-10101 آمریکا2

101-10101ولز3

40-2-10016ایران4

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

433-11001فرانسه1

001-10100تونس2

001-10100دانمارک3

30-1-10014استرالیا4

صفحه۹
پنجشنبه۳آذر۱۴0۱
2۹ربیعالثانی۱۴۴۴-شماره2۳۱۷۶

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی این جانب الهام کمالیون فرزند حســین به شــماره شناسنامه ۱۶۹2 صادره 
از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته مشــاوره راهنمایی صادره از واحد دانشگاهی خمینی شهر 
با شــماره ۱8800727۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر به نشانی اصفهان - خمینی شهر - منظریه - 
بلوار دانشــجو - صندق پستی: ۱۱۹ - 8۴۱7۵ کد پستی 8۴8۱۴8۴۹۹ تلفن ۱۴ - ۳۳۶۶00۱۱ 

ارسال نماید.

توجهمیزبانجامجهانیبهارزشهایاسالمی

مسابقات جام جهانی 2022 این روزها به میزبانی قطر در جریان است. دولت 
قطر پیش از آغاز مســابقات اعالم کرد اســتعمال مشروبات الکلی در ورزشگاه و 
اطراف استادیوم های جام جهانی ممنوع است.البته این تنها اقدام تحسین برانگیز 
قطر نبود بلکه قطری ها استفاده از هر گونه شعارهای همجنسگرایی را در این ایام 
ممنوع کرد و در زمان نمازهای پنجگانه پخش موسیقی های جام جهانی را ممنوع 
کرد. با وجود ممنوعیت اســتعمال مشروبات الکلی یکی از تماشاگران خارجی با 
ترفندی به دنبال وارد کردن مشروب به ورزشگاه بود ولی در دام ماموران امنیت 
ورزشــگاه افتاد. این تماشاگر خاطی دوربین خود را به شکل بطری درآورده بود 
تا مشــروب را داخل این دوربین جا ســازی کند و وارد ورزشگاه شود ولی در دام 

ماموران قطری افتاد.
رکوردمنحصربهفردمودریچبابازیمقابلمراکش

لوکا مودریچ با حضور در بازی تیم های ملی کرواســی و مراکش در مرحله 
گروهــی جام جهانی 2022 به میزبانی قطر به رکوردی جالب و منحصر به فرد 
دســت یافت.هافبک ۳7 ســاله کروات در چهار دوره جام های جهانی )200۶، 
20۱۴، 20۱8 و 2022( و چهــار دوره یــورو )2008، 20۱2، 20۱۶ و 2020( 
حضور داشته است.لوکا مودریچ به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل 
شــد که در ســه دهه مختلف در هر دو جام جهانی و یورو بازی کرده است. در 
واقع حضور در بازی مقابل مراکش، مودریچ را وارد دهه سوم بازی برای تیم ملی 
کرواسی در جام های جهانی کرد. لوکا مودریچ در مجموع ۱۳۵ بازی در ترکیب 
تیم ملی کرواســی انجام داد که حاصلش 2۳ پاس گل و 2۵ گل است. بهترین 
دســتاورد مودریچ در تیم ملی کرواسی کسب مدال نقره جام جهانی 20۱8 در 

روسیه است.
واکنشفیفابهاتهامسانسورترکورزشگاهتوسطهوادارانقطر

فیفا به شبهه های ایجاد شــده مبنی بر تالش عمدی برای پنهان کردن خروج 
گروهی تماشــاگران در دیدار افتتاحیه جام جهانــی 2022 میان تیم های ملی قطر 
و اکــوادور پاســخ داد. تلویزیون نروژ به نقل از فیفا اعالم کــرد: فیفا تالش می کند 
تا پوشــش صادقانه و جامعی از آنچه در زمین بازی رخ می دهد داشــته باشد و این 
موضوع را با تصویر هواداران روی ســکوها تکمیل می کنــد. در دیدار افتتاحیه جام 
جهانی 2022 حتی یک فریم از جایگاه های خالی یا ترک گروهی ورزشــگاه توسط 
هواداران تیم ملی قطر پخش نشد. جایگاه هواداران فعال بارها به تصویر کشیده شد 

اما سکوهای سمت مقابل خالی بود.
تنهابازیکنبدونباشگاهدرجامجهانی2022قطرکیست؟

کریســتیانو رونالدو تنها بازیکن بدون باشگاه در جام جهانی 2022 در قطر شد. 

این مهاجم تیم ملی پرتغال به عنوان بازیکن باشگاه منچستریونایتد به قطر رفت اما 
طرفین برای فســخ قرارداد به توافق رسیدند. در نتیجه این اقدام کریستیانو رونالدو 
بازیکن آزاد شــد و تنها کسی در جام جهانی 2022 است که باشگاهی ندارد. باشگاه 
منچستریونایتد به دنبال مصاحبه اخیر انتقادآمیز کریستیانو رونالدو تصمیم گرفت تا 

به صورت توافقی قرارداد این مهاجم پرتغالی اش را فسخ کند.
رقابت گروه هفتم مسابقات جام جهانی 2022 قطر در حالی از روز پنجشنبه آغاز 
می شود که در مهم ترین دیدار در این گروه برزیل از 22:۳0 به مصاف تیم صربستان 

خواهد رفت. این دیدار را علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان قضاوت می کند.
پرافتخارترینتیمجهانآمادهرقابتباصربستان

پرافتخارتریــن تیم جهان با ســتارگانی مانند نیمار و وینیســیوس جونیور به 
دنبال ششمین قهرمانی در فوتبال جهان هســتند. سایت فدراسیون فوتبال برزیل 
در گزارشــی با اشاره به آخرین تمرین سلســائو پیش از دیدارش با صرب ها نوشت: 
آخرین جلســه تمرینی شاگردان تیته چهارشــنبه در قطر برگزار شد تا تیته راهکار 
و تاکتیک های خود را به شــاگردان خود گوش زد کند. همچنین در آخرین جلســه 
تمرینی مردان دیار قهوه، تیاگو ســیلوا رسما به عنوان کاپیتان تیم فوتبال برزیل را 
در جام جهانی فوتبال انتخاب شد. بازی برزیل در برابر صربستان یکصدونهمین بازی 
ملی مدافع میانی تیم ملی برزیل در قطر خواهد بود. سیلوا تاکنون توانسته 7 گل را 
برای این تیم به ثمر برساند. تقابل برزیل و صربستان، سومین دیدار آنان خواهد بود 
که قهرمان پنج دوره جام جهانی با دو برد و ســه گل زده، موفقیت ۱00 درصدی را 
به دست آورده است. تیم ملی فوتبال برزیل در جام های جهانی ۱۹۵8 سوئد، ۱۹۶2 
شیلی، ۱۹70 مکزیک، ۱۹۹۴ آمریکا و 2002 کره و ژاپن موفق به فتح جام جهانی 

شده است.
وضعیتمبهمکاپیتانانگلیسبرایدیدارباآمریکا

دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و ایران در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 
با نتیجه ۶ بر 2 به سود نایب قهرمان اروپا به پایان رسید. هری کین مهاجم و کاپیتان 
تیم ســه  شــیر در این بازی مصدوم و در نیمه دوم جای خود را به »کالوم ویلسون« 
داد.روزنامه دیلی میل در گزارشی به بررسی اتفاقات مهم جام جهانی فوتبال پرداخته 
که مصدومیت هری کین یکی از این اتفاقات به شمار می رود.در گزارش این روزنامه 
آمده اســت: هر چند که بعد از تعویض مهاجم تیم تاتنهام هواداران انگلیسی نفس 
راحتی کشــیدند اما هنوز داستان تمام نشده اســت. کاپیتان تیم ملی انگلیس قرار 
اســت از ناحیه مچ پا اسکن شود تا میزان مصدومیت او مشخص شود.هنوز مشخص 
نیست که این بازیکن در ترکیب تیم انگلیس برابر آمریکا قرار گیرد. در کنار روزنامه 
دیلی میل، شبکه الکاس نیز خبری از مصدومیت این بازیکن منتشر کرده است. این 
شــبکه قطری مدعی شــد که هری  کین در برخورد با مرتضی پورعلی گنجی دچار 

مصدومیت شده است.
پسرمارادونا:کسیکهمسیراباپدرممقایسهمیکند

درکیازفوتبالندارد

شکست تیم ملی آرژانتین در نخستین بازی مقابل عربستان در جام جهانی 
2022 قطر، واکنش های زیادی داشت و متفق القول از این شکست متعجب شده 
بودند. در این میان، دیگو جونیور مارادونا پســر بزرگ اسطوره آرژانتینی فوتبال 

هم شکست آرژانتین در اولین بازی خود در جام جهانی قطر در برابر عربستان را 
تحلیل کرد و گفت: از شکست ویران شده ام. برایم سخت است باور کنم که همه 
اینها واقعاً اتفاق افتاده است. وی با تأکید بر اینکه باخت به عربستان دیوانه کننده 
است، از مقایســه لیونل مسی و پدرش گالیه کرد و اظهار داشت: مقایسه مسی 
و پدرم توســط کسانی انجام می شود که فوتبال را نمی بینند و نمی فهمند. ما در 
مورد دو سیاره متفاوت صحبت می کنیم؛ اما من نمی خواهم فوراً تیر را به سمت 

لیونل پرتاب کنم.
فیفااکوادورراتهدیدکرد

شــماری از هواداران اکــوادوری در دیدار افتتاحیه جام بیســت و دوم 
شعارهایی را در ورزشگاه سردادند که با واکنش فدراسیون بین المللی فوتبال 
همراه شد. دیدار افتتاحیه جام جهانی فوتبال بین 2 تیم اکوادور و قطر برگزار 
و نماینده آمریکا جنوبی در نهایت موفق شــد با 2 گل اِنر والنســیا بر میزبان 
مســابقات غلبه کند.روزنامه الرایه چاپ قطر در گزارشی نوشت: فیفا تهدید 
کــرده که اکوادور را به خاطر شــعارهای اهانت آمیز در جریان بازی افتتاحیه 
تنبیه انضباطی خواهد کرد البته میزان این جریمه ها هنوز مشــخص نیست. 
براساس ماده ۱۳ قانون انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال »توهین به حیثیت 
یا تمامیت یک کشــور، شخص یا گروه را با الفاظ توهین آمیز و تبعیض آمیز« 
از جمله شــعارهای اهانت آمیز به شمار می رود که جرایم سختی ممکن است 
به همراه داشته باشــد. یکی از این جرایم پرداخت حداقل 20 هزار فرانک از 

سوی تیم خاطی است.
ژیروبهرکوردهانریرسید

فرانسه در نخستین بازی از مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر موفق شد 
تیم استرالیا را با نتیجه چهار بر یک از پیش رو بردارد. آدریان رابیو در دقیقه 27، 
کیلیــان امباپه ۶8 و اولیویر ژیرو در دقایق ۳2 و 7۱ برای مدعی عنوان قهرمانی 
گلزنی کردند. تک گل اســترالیا را کریگ گویدن در دقیقه ۹ به ثمر رساند.دبل 
 L’Équipe ژیرود در نخســتین بازی خروس ها در جام جهانــی با واکنش روزنامه
مواجه شد. این روزنامه با تیتر فراتر از رکورد به تمجید از عملکرد بازیکن شماره 
۹ تیم ملی فرانسه پرداخت.در گزارش اکیپ آمده است: اولیویر ژیرو با 2 گلی که 
وارد دروازه اســترالیا کرد نه تنها به رکورد تیری هانری رسید بلکه نشان داد یک 
مهره قابل اعتماد در خط حمله تیم ملی فرانســه است. او می تواند در مسابقات 
آتی به یکی از قابل اعتمادترین شــاگردان دشان در خط حمله تبدیل شود. ژیرو 
اکنون با ۵۱ گل ملی در کنار ســتاره اسبق تیم ملی فرانسه بهترین گلزن تاریخ 

خروس ها به شمار می رود.
مدافعفرانسویجامجهانیراازدستداد

تیم ملی فوتبال فرانســه در نخســتین بازی از مرحله گروهی جام جهانی 
2022 قطر موفق شــد اســترالیا را با نتیجه چهار بر یک شکست دهد. یکی از 
تلخ ترین اتفاقات نیمه نخســت این بــازی مصدومیت لوکا هرناندز بود که منجر 
به تعویض وی از بازی شــد. روزنامه فرانسوی»L Equipe« در گزارشی با اشاره به 
مصدومیت هرناندز نوشت: این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی 

شده و ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال را از دست داد.

اخبارجامجهانیفوتبال2022-قطراخبارجامجهانیفوتبال2022-قطر

برگ ســبز، اســناد فروش خودرو پژو تاکسی مدل 
1387 بــه شــماره انتظامــی 125 ت 69 ایران 15 
به شــماره موتور 11687041881 و شــماره شاسی 
NAAB31AA7911065101 به نام فرخ باحجب 

علی پور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودرو ســواری ام وی ام تیپ 
315Hمدل 1393 به شماره انتظامی 281 و 53 ایران 15 
به شــماره موتور MVM477FJAE019631 و شماره 
شاســی NATFBAMD2E1016538 بــه نام اکرم 
قائمی  دیزجی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهیدعوتسهامدارانبرایجلسهمجمععمومیعادی
بهطورفوقالعادهشرکتتهرانپلیاسترتاپس)سهامیخاص(

ثبتشدهبهشماره2۱5000وشناسهملی۱0۱025۶۳82۶
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تهران پلی استر تاپس )سهامی خاص( 
دعوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 15:00 روز 
یکشــنبه مورخ 1401/9/13 در محل دفتر شرکت به نشانی: تهران- خیابان مطهری- خیابان 
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