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فريدون حسن

 نه پشیمانیم
نه حسرت می خوریم!

 ادعای عجیب 

مارتینز، سرمربی 

ک
مستعفی بلژی

غول های جام یک به یک از گردون��ه رقابت ها کنار رفتند و یک بار 

شیوا نوروزی 
F دیگر به همه ثابت شد هیچ تیمی از پیش برنده نیست. بلژیک تیم       گروه

سوم جام جهانی روسیه با غرور خاصی به دوحه آمده بود تا به خیال 
خود تا مراحل حذفی پیش روی کند، اما با ناکامی محض روبه رو شد و شاهد صعود مراکش و کرواسی 
بود. شیاطین  سرخ اروپا می دانستند برای بقا راهی جز بردن کرواسی ندارند، اما تساوی بدون گل با 
کروات ها و برتری مراکش مقابل کانادا بالیی را که از آن می ترسیدند به سرشان آورد. تا قبل از این 
بلژیکی ها به نسل طالیی شان افتخار می کردند؛ از سال 2017 که روبرتو مارتینز هدایت این تیم را 
برعهده گرفت، تیمی ساخت که توانستند در جام 2018 مقام سوم را به دست بیاورند، ولی پس از آن 
دیگر خبری از شگفتی سازی بلژیک نشد. شیاطین در قطر ضعیف ترین عملکرد خود را نشان دادند 
و با چهار امتیاز خداحافظی تلخی را تجربه کردند. مارتینز بعد از حذف بلژیک از سمتش استعفا داد: 
»دیگر سرمربی تیم ملی بلژیک نیستم و اس��تعفا می دهم. این آخرین بازی من بود و همانطور که 
می توانید تصور کنید این شرایط برای من احساسی است. فکر می کنم در دیدار برابر تیم ملی کرواسی 
نمایش مورد نظر خودمان را ارائه دادیم و موقعیت های زیادی برای گلزنی در این مسابقه ایجاد کردیم. 
هیچ وقت کسب پیروزی در بازی های جام جهانی آسان نبوده است، اما ما در اولین بازی برابر تیم ملی 
کانادا بدون اینکه خودمان باشیم و عملکرد درخش��انی ارائه دهیم به پیروزی رسیدیم.«  باخت به 
مراکش آرزوهای بلژیکی ها را به باد داد: »در بازی دوم برابر مراکش شکست خوردیم و مستحق این 
باخت هم بودیم، زیرا خودمان نیز احس��اس نمی کردیم آماده  کسب پیروزی هستیم. برای بازی با 
کرواسی آماده بودیم و فرصت های بسیار زیادی در مقابل دروازه حریف برای گلزنی ایجاد کردیم. به 
همین دلیل بابت هیچ چیز پشیمانی و حسرتی برای بازیکنان وجود ندارد. ما می توانیم با سر باال به 
خانه برویم.«  بسیاری از بازیکنان حاضر در ترکیب بلژیک پا به سن گذاشته بودند و با توجه به شرایطی 
که دارند آخرین جام جهانی خود را تجربه کردند. درحالی که کارشناسان حذف بلژیک از این تورنمنت 
را پایان کار نسل طالیی این کشور می دانند، اما سرمربی مستعفی نظر دیگری دارد: »شما بازیکنانی 
مانند یوری تیلمانی و جرمی دوکو را در ترکیب تیم می بینید. نسل طالیی چیزی را برای نسل بعدی 
به ارمغان می آورد. این فقط کاری نیست که آنها در زمین انجام می دهند. یک میراث را می توان به 
طرق مختلف بجا گذاشت. ما با قبول تساوی برابر کرواسی از یک تورنمنت بزرگ و مهم حذف شدیم 

و حاال باید در آینده استانداردهای ترکیب تیم ملی بلژیک باال برود.«

آلمان باز هم حسرت به  دل ماند

دبل ناکامی ژرمن ها
جام را با شکست شروع کردند و با حذف به پایان رساندند. این حال و 

اشرف رامین
E روز آلمانی اس��ت که خودش را مدعی قهرمانی می دانس��ت و برای       گروه

جبران ناکامی دوره گذش��ته پا به مسابقات گذاش��ته بود، اما با یک 
شکست، یک تساوی، یک برد و چهار امتیاز برای دومین دوره متوالی نتوانست از مرحله گروهی عبور 
کند. ژرمن ها خیال می کردند با تحمیل باخت پرگل به کاستاریکا و برد اسپانیا مشکلی برای صعود 
نخواهند داشت، اما باخت غیرمنتظره الروخا حسرت به دل مانشافت گذاشت. قهرمان 2014 زودتر 
از حد تصور قطر را ترک کرد. توماس مولر خداحافظی اش از تیم مل��ی را اعالم کرد، اما مانوئل نویر 
همچنان می خواهد پیراهن آلمان را به تن کن��د. بعد از حذف این تیم همه منتظرند ببینند تکلیف 
سرمربی چه می شود. هانس��ی فلیک بعد از موفقیت هایش در بایرن جانش��ین یواخیم لو شد و در 
نخستین جام جهانی اش به عنوان سرمربی بازنده مطلق بود. فلیک به شدت از عملکرد تیمش در نیمه 
اول بازی با کاستاریکا عصبانی بود: »در نیمه اول ناراحت و عصبانی بودم، چون خودمان باعث شدیم 
حریف قوی شود. در همان نیمه سه یا چهار فرصت گلزنی داشتیم، ولی به لطف اشتباهات خودمان 
کاری کردیم حریف به بازی برگردد و سوار کار شود.« فلیک تأکید کرد تیمش قبل از بازی آخر حذف 
شده بود و مقصر اصلی این اتفاق خودشان هستند، نه اسپانیا:  »حذف ما در مصاف با کاستاریکا اتفاق 
نیفتاد. اسپانیا را مقصر نمی دانم. هرگز به تیم های دیگر نگاه نکرده و نمی کنم. باید خودمان را سرزنش 
کنیم، به خصوص در مقابل ژاپن به اندازه کافی ش��انس داشتیم. در مقابل اسپانیا هم در اواخر بازی 
شانس زیادی داشتیم. ما در آن 20 دقیقه بسیار بد در بازی مقابل ژاپن حذف شدیم. در این تورنمنت 
به اندازه کافی مؤثر بازی نکردیم. ناراحتی ما بسیار بیشتر از این حرف هاست. حاال باید آنچه در این 
تورنمنت اتفاق افتاده را هضم کنیم.«  هانسی فلیک در مورد ضعف های شدید آلمان و همچنین ادامه 
همکاری اش با تیم  ملی حرف زد: »باید در پرورش بازیکن بهتر شویم. سال هاست به دنبال بازیکنان 
مناس��ب برای دفاع های کناری می گردیم. این در حالی اس��ت که فوتبال آلمان را سال ها به عنوان 
فوتبالی با دفاع مستحکم می شناختند. دوباره باید به پایه ها برگردیم. تکلیف ادامه همکاری با تیم 
 ملی را به سرعت مشخص می کنیم. جواب دادن به این سؤال در حال حاضر دشوار است.« کای هاورتز 
بهترین بازیکن این بازی و ستاره ژرمن ها حذف تیم کش��ورش را به یک فیلم ترسناک تشبیه کرد: 
»وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد مثل این است که در حال نگاه کردن یک فیلم ترسناک هستم. در 
جریان بازی فهمیدیم ژاپن پیش افتاده و س��پس رده بندی در ورزش��گاه به تصویر کشیده شد. ما 

همچنان امید داشتیم که اسپانیا گل بزند، اما فهمیدیم که بازی تمام شده است.«

جام جهانی برای ما 

شیوا نوروزی
      گزارش

تمام شده و تیم ملی 
کش�ور  ب�ه  ه�م 
بازگشته اس�ت، اما زمان به سرعت می گذرد و 
فوتبال هم جریان دارد. ب�ه همین خاطر خیلی 
زود و تا قبل از اینکه بازیکنان و سایرین تکلیف 
کادرفنی را روشن کنند، فدراسیون باید فکری 
ب�ه ح�ال آین�ده س�رمربی تیم مل�ی کن�د. 
کارلوس کی روش در بازگش��ت به تهران حرف 
از جام  ملت های آس��یا و قهرمانی در این رویداد 
ق��اره ای زد. همزمان ب��ا او، برخ��ی از بازیکنان 
تیم ملی از جمله س��ردار آزمون روی حفظ مرد 
پرتغال��ی روی نیمکت تأکید کردن��د. اظهارات 
واضح حمید س��جادی، وزیر ورزش در خصوص 
ادامه همکاری تیم ملی ب��ا کی روش و همچنین 
مثبت خواندن عملکرد سرمربی از سوی پوالدگر، 
معاون او حسن ختامی بود بر اینکه قرار است در 
جام  ملت ها نیز با همی��ن فرمان و تاکتیک های 
سوخته کارلوس پیش برویم و خبری از تغییر و 

تحول نخواهد بود!
     عملکرد پرابهام

فرصت صع��ود تاریخی ب��ه دور دوم جام جهانی 
2022 را در ش��رایطی از دس��ت دادیم که یک 
تس��اوی و یک امتیاز دیگر این رؤیا را به واقعیت 
تبدیل می کرد، اما در ش��بی که همه منتظر برد 
تیم ملی بودند بازیکنان ایران با تاکتیک دفاعی و 
با هدف گرفتن مساوی مقابل امریکا صف آرایی 
کردند. غافل از اینکه حریف چیزی برای از دست 
دادن نداش��ت و از ت��ک گل زده اش نیز تا لحظه 
آخر محافظ��ت کرد. ابهام��ات و ضعف های تیم 

کشورمان در دیدار سرنوشت ساز با امریکا آنقدر 
زیاد بود که اهمیت برد مقابل ولز را نیز کمرنگ تر 
کرد. ضمن اینکه کادرفنی و فدراس��یون هنوز 
هم در خصوص شکست تلخ و پرگل ایران برابر 

انگلیس توضیحی نداده اند. 
تفکرات کی روش را دیگر همه می دانند؛ او سه بار 
در جام جهانی هدایت تیم ملی را برعهده داشته 
و دو جام ملت های آسیا را نیز تجربه کرده است. 
تأکید زیاد بر بازی دفاعی پاشنه آشیل تفکرات 
اوست و اگرچه در مصاف با تیمی مثل پرتغال به 
کارمان آمد، اما در جدال ب��ا انگلیس و امریکا به 
ضررمان تمام شد. عالوه  بر این کی روش اهمیتی 
به میانگین باالی س��نی تیم��ش نمی دهد و به 
همین  خاطر است که در قطر ایران پیرترین تیم 
تورنمنت لقب گرفت. آم��ار عملکرد تیم در این 
دوره نیز به هیچ وجه قابل دفاع نیس��ت؛ از آمار 
پایین مالکیت توپ گرفته تا پاس های کم تعداد و 
پراشتباه. انتخاب بازیکنان اعزامی نیز انتقادهای 
زیادی را به همراه داشت. مرد پرتغالی در انتخاب 
ترکیب اصل��ی در بازی با انگلی��س و امریکا نیز 

بحث برانگیز ظاهر شد.
     حمایت مسئوالن

با در نظر گرفتن همه این فاکتورها این س��ؤال 
در ذهن نقش می بندد که آقایان بر چه اساسی 
با قاطعیت از ادامه همکاری با سرمربی امتحان  
پس داده حرف می زنند؟ مس��ئوالن فدراسیون 
در مصاحبه های قبلی تأکید کرده بودند قرارداد 
کی روش تا پایان جام جهانی است. پس نگرانی 
بابت قطع همکاری وجود نخواهد داش��ت، ولی 
به نظر می رسد عملکرد تیم ملی در جام جهانی 

به ش��دت مورد قبول آقایان قرار گرفته اس��ت. 
توقعمان از وزیر ورزش بیشتر از اینها بود. حمید 
سجادی در حاشیه مراس��م استقبال از تیم ملی 
عقایدش را به زبان آورد: »مهم کیفیت عملکرد 
بازیکنان بود که در مقابل ولز مردم را خوشحال 
کردند. از فدراس��یون و نظر فدراسیون حمایت 
می کنیم و اگر نظر ما را بخواهند از کی روش هم 
حمایت می کنیم. او ارتباط خوبی با بازیکنان دارد 

و بازیکنان هم کی روس را دوست دارند.«
     باز هم بازیکن ساالری

هنوز حواشی برکناری دراگان اسکوچیچ فراموش 
نشده و گویا بازیکنان تیم ملی همانند چند ماه پیش 
این بار نیز قرار است در ابقای سرمربی نقش مهمی 
ایفا کنند. وقتی در فرودگاه خبرنگاری از س��ردار 
آزمون در خصوص رفتن یا ماندن کی روش سؤال 
می کند، جوابی بس��یار عجیب می شنود: »خودم 
اوکی می کنم کی روش بماند!« جالب اینکه سردار 
یکی از موافقان ادامه همکاری با مرد کروات بود و 
در جبهه مخالفان کی روش قرار داش��ت. مرتضی 
پورعلی گنجی دیگر بازیکنی اس��ت که با رضایت 
کامل از عملکرد سرمربی پرتغالی حرف زده است: 
»با توجه به شناخت کی روش از بازیکنان و کمکی 
که در این سال ها به تیم ملی کرده همه چیز گویای 
عملکرد اوست. با شرایط موجود به نظرم بهتر است 
کی روش بماند و در یک سال آینده با برنامه ریزی 

درست تیم ملی بهتری داشته باشیم.« 
با همین ش��یوه اگر جلو برویم شکل جدیدی از 
بازیکن ساالری در تیم ملی را شاهد خواهیم بود.

     انتقاد اسکوچیچ از کی روش
دراگان اس��کوچیچ هم عملکرد تیم کشورمان 

در جام جهانی را دور از انتظار خواند. س��رمربی 
س��ابق تیم ملی با اینکه تیم را با بدون شکست و 
مقتدرانه مس��افر جام جهانی کرد، ولی به دلیل 
برخی اتفاقات شانس نشستن روی نیمکت ایران 
در قطر را پی��دا نکرد. مرد ک��روات در تازه ترین 
اظهاراتش به ایرادات فنی تیم کی روش اش��اره 
کرد: »با کارلوس در مورد دیدگاهمان به فوتبال 
کاماًل متفاوت هستیم. فکر می کنم خیلی نسبت 
به او مربی هجومی تری در فوتبال هستم. مربی ها 
یا ریس��ک می کنند یا نمی کنن��د. فکر می کنم 
کی روش در فوتبال خیلی محتاط اس��ت. وقتی 
مقابل یک حری��ف قوی بازی می کنی��د باید به 
تیم خود اعتماد کنید. اگر من بودم فکر نمی کنم 
مقابل انگلیسی ها دفاع می کردیم و از این نظر ما 
با هم فرق داریم. نمی توانی��د تیمی از بازیکنان 
وفادار به خود را در زمین قرار دهید. ش��ما باید 
بهترین بازیکنان خود را به زمین بفرس��تید، نه 
بازیکنان وفادار به خود را. باید با بازیکنان رابطه 
ایج��اد کنید، به خاط��ر همین اس��ت که وقتی 
ترکیب تیم مل��ی ایران را دی��دم خیلی تعجب 
کردم و ب��اور نمی کردم. دیدید ک��ه ناگهان تیم 
ملی ایران مس��ن ترین تیم جام جهانی شد. اگر 
مربی بودم، کریم انصاری فرد و کاپیتان احسان 
حاج صفی بازی نمی کردند. من تیم ملی ایران را 
جوان کردم و ما انرژی جدیدی به دست آوردیم 
و بعد ناگهان مثل این است که شما به تنظیمات 
قبلی برگردید. کی روش با کلمبیا نتوانس��ت به 
جام جهانی برود و در ادامه با مصر هم نتوانست و 
سپس به ایران آمد. این یک اتفاقی بود که هیچ 

منطقی در آن وجود نداشت.«
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لوکا مودریچ در کنار فرزندانش جش�ن صعود برپا کرد. 
کاپیتان کرواس�ی هرچن�د تیمش را به س�ختی راهی 
مرحله بعدی جام جهانی کرد و حاال باید به مصاف ژاپن 
پرانگیزه برود، اما امیدوار است که بتواند با دلگرمی که از 
حضور در کنار خانواده نصیبش می شود مثل جام جهانی 
قبل تا فینال پیش برود. اتفاقی که اگر رخ دهد آن وقت 
مودریچ و کرواسی یکی از نتایج تاریخی جام جهانی را 
رقم خواهند زد، نتیجه ای که او را در کرواسی به اسطوره 
دست نیافتنی تبدیل می کند. افتخاری که حتماً آن هم 

در کنار خانواده جشن گرفته خواهد شد.

جشن خانوادگی صعود

قاب

درس های جام جهانی قطر
مرحله گروهی رقابت های جام جهانی شب گذشته به پایان رسید و عصر 
امروز، بازی های مرحله یک هش��تم نهایی آغاز می شود. مرحله گروهی 
در حالی به پایان رسید که ش��اهد حذف سه تیم از 10 تیم اول رده بندی 

فیفا بودیم.
آلمان ، بلژیک و دانمارک س��ه تیمی که با ادع��ای قهرمانی و حضور در 
مراحل باالتر به قطر آمده بودند، مجبور شدند خیلی زود جام را ترک کنند. 
جالب اینکه این تیم ها توسط رقیبانی کنار رفتند که حتی تصورش را هم 
نداشتند و این نشان دهنده آن است که در جام جهانی آنچه حرف اول و 

آخر را می زند، برنامه ریزی و شجاعت فوتبال بازی کردن است.
اینکه در رنکینگ فیفا چه جایگاهی داشته باشید، مهم نیست. بلژیک تیم 
دوم این رنکینگ بود که با جام وداع کرد. آلمان ها با کوله باری از افتخار و 
قهرمانی دو دوره است که از مرحله گروهی هم باال نمی روند و دانمارک نیز 

برای خودش داستان ها سرهم کرده بود، اما آخر شد.
جام جهانی یک کالس درس جهانی است، کالسی که باید سر آن نشست 
و آموخت، نه اینکه فراموش کرد. فوتبال ایران هم ار این قاعده مس��تثنا 
نیس��ت. فوتبال ایران نباید به این عادت کند که صرفاً ش��رکت کننده در 
مرحله اول این رویداد بزرگ باش��د. ایران ح��اال تجربه های گرانقدری از 
شکست های تلخ دارد، تجربه هایی که حتی در همین قطر هم می توانست 
به کارمان بیاید و م��ا را به مرحله دوم مس��ابقات ببرد، ام��ا وقتی درس 
نمی گیریم و اسیر اش��تباهات تکراری می ش��ویم، آن وقت است که باید 

بنشینیم و موفقیت هم طرازهای خودمان را شاهد باشیم.
ایران به لحاظ بازیکن تأثیرگذار چیزی کمتر از ژاپن، اس��ترالیا و مراکش 
نداشت و چه بس��ا باالتر هم بود، اما این تیم ها به جای شعار دادن خود را 
برای جام جهانی، درست آماده کرده بودند. هرچند حاشیه های تیم ما را 
نداشتند، اما حاشیه ها نمی تواند دلیل خوبی برای شکست ها باشد. جام 
جهانی همانجایی اس��ت که باید از آن درس آموخت، جایی که اگر درجا 
زدی باید برای دوره بعد پیش��رفت کنی، واال ممکن است بیفتی و دیگر 
نتوانی بلند شوی. فوتبال ایران برای س��ومین بار متوالی در جام جهانی 
درجا زد و حاال وقت آن است که نه از تیم های برتر جهان که از تیم هایی 
چون مراکش و ژاپن بیاموزیم که چگونه باید برای جام جهانی آماده شد و 
چگونه باید در آن حضور پیدا کرد تا تاریخ ساز شد. مراکش و ژاپن می توانند 
الگوی مناسبی برای ما باشند، به شرط آنکه خودمان بخواهیم و باور داشته 
باش��یم که هنوز برای حضور در جام جهانی با مشکالت عدیده ای روبه رو 
هستیم. مش��کالتی که اکثر آنها ربطی به خارج زمین ندارد و می توان در 
داخل میدان آنها را حل کرد، البته به شرط آنکه ما هم مثل استرالیا، ژاپن 
و مراکش بخواهیم فوتبال را درست بفهمیم و بازی کنیم که در این صورت 

تاریخ ساز هم خواهیم شد.

بی خیالی فدراسیون ایران و جهانی
ورزش باستانی ایران را دزدیدند

در روزهایی که تمام هوش و حواس مسئوالن ورزش کشور متوجه جام 
جهانی فوتبال در قطر اس��ت و حتی حذف تیم ملی فوتبال از گردونه 
این رقابت ها هم نتوانسته فوتبال زدگی آقایان را تمام کند، شنیدن خبر 
ثبت جهانی فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای به نام آذربایجان در یونسکو 
یک ضربه مهلک به پیکر ورزش ایران، به خصوص ورزش ابا و اجدادی 

زورخانه ای بود.
25 آبان ماه سالروز درخواست ثبت ورزش پهلوانی ایران در یونسکو بود، آن 
هم 12 سال قبل اما در طول این مدت هیچ اقدامی صورت نگرفت، نه از سوی 
فدراسیون بین المللی با ریاس��ت مهرعلی زاده و نه از سوی فدراسیون ایران 
با هدایت باران چشمه و همه فقط نگاه کردند. تا دلتان بخواهد هم مسافرت 
رفتند و فقط پز دادند که این ورزش برای ماست، اما درست زمانی که آقایان 
مشغول بازی بودند آذربایجان یکی دیگر از فرهنگ های اصیل ایران را به نام 

خودش ثبت و ضبط کرد و کک کسی هم نگزید! 
سایت فدراسیون بین المللی و فدراسیون ایران کوچک ترین واکنشی به این 
خبر نشان نداده اند و هنوز مش��غول تعریف و تمجیدهای روزمره خود از دو 
رئیسی هستند که فقط با لبخند در کنار این و آن عکس یادگاری می گیرند. 
بچه های این دوره  و زمان��ه چیزی نمی دانند، فقط در ح��د اینکه در برنامه 
احس��ان علیخانی گروه پهلوانک ها آمدند و اجرای برنام��ه کردند تا ورزش 
باستانی را به همه معرفی کنند، اما نسل قدیم تر خوب به یاد می آورد که با 
صدای مرش��د هر روز صبح از خواب بیدار و با ضرب زورخانه هر عصر راهی 
خانه می ش��دند، حاال اما کار به جایی رسیده که در س��کوت و اهمال کاری 
مسئوالن ورزش ایران این ورزش ابا و اجدادی به نام کشوری دیگر ثبت شده 
است. کشوری که  عمر حیاتش به 30 سال هم نمی رسد، اما حاال با هر وسیله 
ممکن مشغول هویت سازی برای خود است و یونسکو هم با توجه به دالرهایی 

که خرج می شود »نه« نمی گوید.
آذربایجانی ها به همین راحتی ورزش باس��تانی ایران را به نام خودشان 
زدند. این دیگر نان لواش و بادگیر یزد نیست. هرچند تمام اینها در جای 
خود بسیار مهم هستند، اما ورزش پهلوانی ریشه در اعتقادات و مرام ایران 
دارد و نباید به سادگی از کنار این اتفاق گذشت. ورزش باستانی در تمام 
دنیا به نام ایران شناخته می شود و معرف فرهنگ ایرانی است و اگر قرار به 
این باشد که به نام کشوری دیگر، آن هم کشوری که هم پیمان دشمنان 

قسم خورده ایران است ثبت شود باید نگران شد. 
مسئوالن خواب زده فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی باید در این خصوص 
از یونسکو پاسخ بخواهند که چگونه حاضر شده در حالی که ایران مهد ورزش 
باستانی، زورخانه ای و معرف آن به جهان است آن را به نام آذربایجان ثبت 
کند! این وظیفه مهمی است که اگر رئیس فدراسیون ایران و رئیس فدراسیون 

جهانی از عهده آن برنمی آیند، بهتر است همین حاال کنار بروند.
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سعید علی حسینی، س��رمربی تیم ملی وزنه برداری ایران گفت: 
»وزنه برداران ما ظرفیت و توانمندی این را دارند که بتوانند با مدال 
از مسابقات قهرمانی جهان برگردند، اما کشورهای دیگر هم مانند ما 
کار می کنند. تمرین بچه ها خوب است و روند آنها نسبت به مسابقات 
قبلی رو به رشد است. استراتژی که فدراسیون برای ما تعریف کرد، 
این است که در اوزانی که المپیکی نیستند تمرکز روی گرفتن مدال 
باشد و در دسته های المپیکی، هم مدال و هم کسب سهمیه مهم 
است. دسته ۶7 کیلوگرم المپیکی نیس��ت و ما در این وزن حافظ 

قشقایی را داریم که در حرکت دوضرب می تواند مدال بگیرد. «

در وزنه برداری جهان امید مدال داریم

تیم ملی هندبال زنان ای��ران در مرحل��ه نیمه نهایی رقابت های 
قهرمانی آس��یا که به میزبانی کره جنوبی در جریان است مقابل 
ژاپن به میدان رفت. شاگردان اکبرآبادی در این دیدار با حساب 
43 بر 1۹ بازی را واگذار کردند و از صعود به فینال بازماندند. تیم 
ملی هندبال زنان ایران پیش از این در مرحله گروهی با سه برتری 
مقابل هند، ازبکستان و استرالیا و یک شکست مقابل کره جنوبی به 
عنوان تیم دوم  گروه راهی مرحله نیمه نهایی شده بود. دیگر دیدار 
نیمه نهایی میان چین و کره جنوبی خواهد بود. هندبالیست های 
ایرانی باید در آخرین دیدار خود از این مسابقات برای کسب مقام 
س��وم مقابل بازنده دیدار کره جنوبی- چین به میدان بروند. این 

دیدار روز یک شنبه 13 آذر ساعت 8:30 انجام خواهد شد.

سومی آسیا در انتظار هندبال زنان ایران 

علیرضا رضایی، رئیس انجمن کش��تی ناشنوایان گفت: »غایبان 
مسابقات قهرمانی کشور شانسی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی 
ندارند. این مس��ابقات به منزله انتخابی تیم ملی برای شرکت در 
مسابقات آس��یایی قرقیزستان است که اس��تقبال کشتی گیران 
ناش��نوا راضی کننده بود و چهره های جدیدی در کشتی فرنگی 
شناسایی شدند. امیدوارم در آزاد نیز شاهد این روند باشیم. این 
افراد در صورت ارائه مدارک پزش��کی موجه و قانع کننده و تأیید 
از سوی کادر فنی، امکان حضورش��ان در تیم ملی میسر خواهد 
بود، در غیر این صورت شانس حضور خود را حتی با داشتن مدال 

المپیک از دست خواهند داد.«

حذف غایبان مسابقات کشوری از تیم ملی

محمد الکعبی، خبرنگار قطری بار دیگر 
به خاطر توئیتی طعنه آمیز به بازیکنان 
آلمان خبرس��از ش��د. الکعبی پس از 
حذف ش��اگردان هانس��ی فلیک از 
مرحله گروهی با نوشت: »پرچم هایتان 

را پشت سر جا نگذارید! « بیش از 150 
هزار نفر این توئیت را پسندیدند و 42 هزار 

نفر نیز آن را بازنشر کردند. 
      

بوسکتس این فرضیه را که اسپانیا از دوم شدن 
در گروه خوشحال است، چراکه حاال قرار 

نیس��ت در فینال به برزی��ل قدرتمند 
برخورد کند، رد کرد. او می گوید: »ما 
می خواستیم برنده شویم و اول باشیم. 
حاال ما به سمت دیگر نمودار می رویم، 

اما این تضمین نمی کند که آسان تر یا 
سخت تر باشد. ما نمی خواستیم این اتفاق 

بیفتد و هدفمان پیروزی بود.«
      

جاش��وا کیمیش ح��ذف تحقیرآمیز آلمان 
از جام جهانی را بدتری��ن لحظه دوران 
حرفه ای خود توصیف ک��رد و گفت: 
»این بدترین روز زندگی حرفه ای من 
است. می ترسم که در چاله ای بزرگ 
افتاده باش��م. این باعث می شود فکر 

کنم این شکست ها به شخص من مربوط 
می ش��ود. این قطعاً س��خت ترین روز دوران 

حرفه ای من است.«
      

مانوئل نوی��ر، دروازه  ب��ان تیم مل��ی آلمان 
تصمیمی برای خداحافظ��ی از این تیم 

ندارد. نویر در گفت وگو با خبرنگاران 
و در پاسخ به سؤالی در این باره اظهار 
داش��ت: »اگر همچن��ان از من برای 
حضور در تیم ملی دعوت کنند، خواهم 

آمد.« به این ترتیب به نظر می رس��د بار 
دیگر هم شاهد حضور او در ترکیب این تیم 

خواهیم بود.
      

پیروزی بزرگ ژاپن مقابل اس��پانیا نیمه 
ش��ب توکیو را به کارناوال ش��ادی در 

این کش��ور تبدیل کرد و مردم ژاپن 
به خوشحالی بابت صعود به مرحله 
بعدی از گروه م��رگ پرداختند. در 
صفحات توئیتری ژاپنی ها هم اعالم 

ش��د که یک روز تعطی��ل خواهد بود 
)دیروز( و آنها در محل کار حاضر نخواهند 

شد. یکی از کابران ژاپنی نوشته اس��ت: »تاریخ عوض شد، ما 
تاریخ را عوض کردیم.«

  کی روش
 با همین کارنامه می ماند!


