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شیوا نوروزی

لحظه شماری قناری ها برای شکست ببرها 

سلسائو شگفتی سازان را 

دست کم نگیرد

دیدار برزیل – کره جنوبی در چارچوب یک هشتم نهایی جام جهانی 

اشرف رامین
امشب )22:30( برگزار می ش��ود. اولی برای قهرمانی می جنگد و       جام جهانی

دومی هم به سختی به این مرحله رسیده و تا همین جا نیز یکی از 
شگفتی سازان تورنمنت بوده است. برزیل در شرایطی به عنوان صدرنشین صعود کرد که در جدال با 
کامرون مغلوب شد. البته در آن بازی تیته به برخی بازیکنان اصلی استراحت داده بود، ولی باز هم 
انتظار می رفت قناری ها حریف را دس��ت کم نگیرند. شکس��ت تاریخی برزی��ل در مرحله گروهی 
جام جهانی کادرفنی را نگران کرده است. سرمربی همه تیم را در باخت به کامرون شریک دانست. با 
این  حال ضعف های فنی زردپوشان برعهده سرمربی اس��ت و تکرار اشتباهات بازی قبلی می تواند 
رؤیاهای برزیل را برباد دهد. نکته مهم برای برزیلی ها بازگشت نیمار به تمرینات است. مچ پای ستاره 
اول سلسائو در همان بازی نخست به شدت آسیب دید. با اینکه پزشکان برزیل اعالم کردند او تا فینال 
نمی تواند بازی کند، اما روز گذشته نیمار در توئیتی اعالم کرد برای حضور در مصاف با کره مشکلی 
ندارد. تصمیم نهایی با سرمربی است و تیته باید ریسک بازی دادن به نیمار مصدوم را بپذیرد. تیته 
شکست مقابل کامرون را جزئی از زندگی خوانده و ابراز امیدواری کرده شاگردانش درس های الزم را 
گرفته باشند: »می دانیم شکست هم بخشی از زندگی است و ناراحتی از این بابت هم طبیعی است، 
اما فوتبال رقابتی است که همیشه شانس دوباره به شما می دهد و ما هم پس از کسب دو پیروزی، 
شکست خوردیم. باید انرژی خودمان را حفظ کنیم. درسی که ما از شکست برابر کامرون گرفتیم، 

این بود که خالقیت و تأثیرگذاری در واقع مرحله نهایی هر حمله روی دروازه حریف است.«
مشکل در زدن ضربه آخر و از دست دادن موقعیت ها از جمله چالش های بازیکنان برزیل محسوب 
می شود. کره ای ها با سختکوشی فراوان خود را به مرحله حذفی رسانده اند. این فرصتی نیست که 
شاگردان پائولو بنتو به سادگی آن را از دست بدهند. ببرهای آسیا همان تیمی هستند که تا لحظه 
آخر جنگیدند و ناامید نشدند. کره در وقت های تلف ش��ده گل برتری را وارد دروازه پرتغال پرمدعا 
کرد تا معلوم شود دست کم گرفتن حریف بزرگ ترین اشتباه تیم های مدعی است. آمار و ارقام نشان 
می دهد کره ای ها در زدن گل های پیروزی در وقت های اضافه بازی ها ید طوالیی دارند. این تیم در 
ادوار مختلف جام جهانی چهار گل در وقت های اضافه به حریفانش زده است. آخرین آنها نیز مقابل 
پرتغال به ثمر رسیده و حکم صعود کره با همین گل امضا شده است. در بازی امشب سون هیونگ مین 
امید اول کره ای ها برای به دردسر انداختن قهرمان پنج دوره جام جهانی محسوب می شود. در تقابل 
قناری ها با ببرها اگرچه کفه  ترازو به نفع برزیل س��نگینی می کند، ول��ی در فوتبال حرفه ای نباید 

تیم های شگفتی ساز را نادیده گرفت. 

خط و نشان سامورایی ها برای کرواسی 

دوئل شگفتی ساز آسیا با نایب قهرمان
رقابت های یک هشتم نهایی جام بیس��ت و دوم در حالی امشب ادامه 

شمیم رضوان
پیدا می کند که ژاپن، شگفتی ساز آسیایی این دوره ساعت18:30 با       جام جهانی

نایب قهرمان دور قبل دیدار می کند.
سامورایی ها بدون شک شگفتی ساز جام جهانی قطر تا به اینجای کار هستند که با به ثبت رساندن 
پیروزی های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا به عنوان صدرنش��ین گروه E به جمع 16 تیم برتر جام 
بیست و دوم راه یافتند. موفقیتی قابل توجه که رویارویی آنها با تیم دوم جهان در یک هشتم نهایی را 
رقم زده است. با این وجود ژاپنی ها برای نایب قهرمان جهان نیز خط و نشان کشیده اند، به طوری که 
عجیب نیست اگر نماینده آسیا با اعتماد به نفسی که دارد یک شگفتی دیگر را رقم بزند و به مرحله بعد 

راه پیدا کند. هرچند اول شدن در گروه مرگ دلیل خوبی است برای این اعتماد به نفس. 
 تاکوما آسانو، زننده گل تاریخی ژاپن که پیروزی سامورایی ها مقابل آلمان را رقم زد بر این باور است 
که ماجراجویی این تیم در جام جهانی تازه شروع شده و ژاپن هنوز به هدف خود نرسیده و هدف را 
حضور در یک چهارم نهایی جام جهانی می خواند. موقعیتی که سامورایی ها هنوز موفق به تجربه آن 

نشده اند، اما بعید هم نیست که با این فرمان به آن دست یابند. 
دایچی کام��ادا، ملی پوش ژاپن��ی باش��گاه فرانکفورت هم که در هر س��ه بازی تیم��ش در مرحله 
گروهی حضور داش��ت، می گوی��د ژاپن همانط��ور که موفق ش��د به عن��وان صدرنش��ین از گروه 
 مرگ صع��ود کند، می توان��د از عهده نایب قهرم��ان جهان هم برآی��د و به جمع هش��ت تیم برجام 

راه یابد.
 کرواسی اما حریف ساده ای نیست و بی شک به تکرار موفقیت به دست آمده در جام جهانی روسیه 
و شاید حتی باالتر از آن می اندیش��د و اگرچه ژاپن تا به این جای کار خوب پیش آمده، اما بی تردید 
برتری مقابل آلمان و اس��پانیا تضمینی برای عبور از یک هش��تم نهایی نیس��ت و هر بازی شرایط و 
سختی های خود را دارد. ضمن اینکه کرواس��ی نیز از نفرات قابل اتکایی چون لوکا مودریچ و یوشکو 

گواردیول بهره می برد. 
مهره هایی که در این دوره از رقابت های جام جهانی خوش درخش��یده اند. البته یوشکو گواردیول، 
مدافع 20 ساله الیپزیش شگفتی س��از این دوره بوده، اما مودریچ بازیکن نام آشنای کرواسی و یکی 
از مهره های کلیدی این تیم در راه رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی 2022 بوده که همانند چند 
سال اخیر نمایشی درخشان در ترکیب کروات ها داشته است. بازیکنی باتجربه که حضورش مقابل 

ژاپنی ها می تواند یک برگ برنده باشد. 

خبر بسیار بدی بود! 
فریدون حسن
      گزارش

اینکه بشنوی ورزش 
آبا و اجدادیت را در 
 روز روش��ن دزدیده ان��د و ب��ه ن��ام خودش��ان 
 ثب��ت کرده ان��د، اتفاق��ی نیس��ت ک��ه بتوان 

در خصوص آن ساکت ماند و چیزی نگفت.
همه گفتند آقایان در فدراسیون بین المللی و داخلی 
خواب بوده اند که این اتفاق افتاده، ولی گویا به آقایان 
برخورده، خب اگر خواب نبوده اید چگونه آذربایجان 
موفق به این کار ش��ده؟ جالب این است به جای 
پاسخگویی حاال منتقدان را متهم و آنها را مغرض 
معرفی می کنند. ببخش��ید که بیدارتان کردیم و 
مزاحم خوابتان شدیم! شما آسوده بخوابید، چون 
دیگر چیزی نمانده، خیلی راحت ورزش باستانی 
ایران را به نام آذربایجان زدند، حاال ش��ما بگویید 
هنوز ابالغ نشده، نگران نباشید ابالغ هم می شود و 
شما هم هیچ کاری نمی توانید بکنید. درست مثل 
تمام چیزهای دیگری که دیگران به نام خودشان 

ثبت کردند و ابالغ هم شد و ما فقط نگاه کردیم.
روی صحبت مان بیش��تر با فدراسیون ایران است 
با ریاس��ت باران چش��مه، واال تکلیف فدراسیون 
جهانی با مهرعلیزاده که روشن است. فدراسیونی 
که هرچند با مس��ئولین ایرانی اداره می شود، اما 
کاری کرده که بیش��تر آرزو کنیم کاش ریاستش 

با خارجی ها بود.
ریاست فدراسیون ورزش های زورخانه ای جناب 
باران چشمه ما خوب می دانیم که در شاهنامه چه 
نوشته و چه چیزهایی میراث فرهنگی و باستانی 

و هویتی ایران و ایرانی اس��ت، اما سؤال اینجاست 
که آیا شما هم می دانید یا اینکه صرفاً برای توجیه 
خواب زدگی، غفلت ها و کم کاری هایتان امروز دم از 

شاهنامه  می زنید؟
جناب باران چشمه هرچند این روزها بیشتر هوش 
و حواستان درگیر پس��ت معاونت توسعه ورزش 
قهرمانی وزارت ورزش اس��ت، اما بد نیس��ت قبل 
از اینکه بخواهید ب��ه رتبه های باالت��ر فکر کنید 
حداقل برای نجات ورزش زورخانه ای کاری انجام 
دهید و دلخوش به نماینده های میراث فرهنگی 
و گردش��گری نباش��ید که به رغم توجیهاتی که 
می گویید انجام شده، بروند و در جلسه هیچ دفاعی 
از ایران نکنند.تقریباً 48 ساعت بعد از انتشار خبر 
ثبت ورزش زورخانه ای به نام آذربایجان در یونسکو، 
مهرعلی  باران چشمه، رئیس فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای ایران در توجیهاتی که بیش��تر شبیه 
فرار از پاسخگویی بود به تسنیم گفت: »در تاریخ 
25 آبان 1389، یعن��ی 16 نوامبر س��ال 2010 
میالدی و بنا به درخواست کشور جمهوری اسالمی 
ایران »آیین های فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای« 
به عنوان میراث معنوی بشریت به نام ایران به ثبت 
سازمان آموزش��ی، علمی و فرهنگی ملل متحد 
رسید و سند آن در فدراسیون موجود است. کشور 
آذربایجان که زمانی قلمرو ایران بوده، پیشنهاد داده 
»فرهنگ ورزش پهلوانی و زورخانه ای« به نام آنها 
ثبت شود که این در جلسه هفته گذشته در مراکش 
مورد تصویب یونسکو قرار گرفته و در واقع کلمه ای 

در آن تغییر کرده است.«

باران چشمه همچنین خاطرنش��ان کرد: »ما در 
فدراس��یون ایران و همچنین مهرعلیزاده رئیس 
فدراس��یون بین المللی قبل از برگ��زاری اجالس 
اخیر هم کتبی و هم ش��فاهی، پورعلی مدیرکل 
ثبت آثار ملی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و 
همچنین دارابی را که معاون وزیر است، در جریان 
گذاشتیم و آنها کاماًل در جریان این ماجرا بودند. 
این دو نفر االن مراکش هس��تند و در اجالس هم 

حضور داشتند.«
رئیس فدراس��یون زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
تصریح کرد: »پیشنهاد آذربایجان در جلسه یونسکو 
مطرح و تصویب شده، ولی هنوز ابالغ نشده است. 
آذربایجان تا زمان قاجار تحت قلم��رو ایران بوده 
و این ورزش زورخانه ای و کش��تی پهلوانی در آن 
سرزمین هم انجام  می شده است. اینها اسنادی را 
نشان داده اند مبنی بر اینکه مردم شان این ورزش را 
انجام می دهند و آن را دوست دارند. برای یونسکو 
مهم این نیست که اگر چیزی به نام کشوری ثبت 
شده به نام کش��ور دیگری ثبت نش��ود. البته این 
اظهارات آقای پورعلی است که اینگونه گفته است. 
او گفته که برای یونسکو محدودیتی در ثبت آثار 
چند کشور وجود ندارد. کاری که باید انجام دهیم، 
این است که کمک کنیم توسط نماینده ایران در 
یونسکو و وزارت میراث فرهنگی و دیگران، اجازه 
ندهیم یونسکو این مصوبه را ابالغ کند. در واقع باید 
جلوی ابالغ آن را بگیریم. این کار به نظرم شدنی 

است و می توانیم آن را انجام دهیم.«
وی تصریح کرد: »می گویند فدراس��یون و وزارت 

ورزش خواب هستند یا بیدار؟ ما خیلی هم بیدار 
و هوش��یاریم، ولی در سازمان یونسکو نماینده ای 
از فدراسیون و وزارت ورزش وجود ندارد و وزارت 
میراث فرهنگی نماین��ده دارد و نماینده اش هم 
حضور داشته اس��ت. برخی از دوستان مغرضانه 
گفته اند ک��ه وزارت ورزش و فدراس��یون خواب 
هستند، در حالی که ما هش��دار داده ایم و یک ماه 
قبل نیز  نامه ای رسمی به وزارت میراث فرهنگی 
زده بودیم و آنها کاماًل در جریان بودند. نمی توانیم 
بگوییم که کاری انج��ام نداده اند. گفتند موضوع 
را دنب��ال کرده اند، ولی به هر ح��ال رأی را آنگونه 
دادند. حاال اینکه دقیقاً چه گذشته است باید این 
دوستان بازگردند و از آنها سؤال شود. به هر حال 
وزارت میراث فرهنگی متولی اینگونه مس��ائل در 

کشور است.«
باران چشمه ادامه داد: »در شاهنامه و آثار شاعران 
بزرگ ای��ران از چ��وگان و ورزش زورخانه ای نام 
برده ش��ده و همه دنیا می دانند که این ورزش ها 
برای کشور ایران است. به هر حال آذربایجان هم 
با توجه به جریانات سیاس��ی ک��ه دنبال می کند، 
در پی چنین مباحثی است و ما باید اینجا خیلی 
هوشیارانه عمل کنیم و جلوی آنها را بگیریم. این 
مسئله برای ما از دس��ت نرفته است و هنوز سند 
داریم. آذربایجانی ها عنوان��ش را عوض کرده اند، 
یعنی عبارت »آیین « در آیین های ورزش پهلوانی و 
زورخانه ای را تبدیل به »فرهنگ« پهلوانی کرده اند. 
آذربایجان شیطنت می کند که دوستان باید فعال تر 

از این عمل کنند.«
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دنیا حیدری
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کاس�ه صبر کریس�تیانو رونالدو لبریز ش�د و پرونده 
شکایت این بازیکن از باشگاه سابقش به جریان افتاد. 
مهاجم پرتغالی سه سال در سری  آ پیراهن یوونتوس را 
به تن کرد، اما بعد از آن ترجیح داد دوباره به لیگ  جزیره 
برگردد و برای منچستریونایتد به میدان برود. رونالدو از 
وقتی از یووه جدا شده منتظر است طلب 19/9میلیون 
یورویی اش توسط سران باشگاه پرداخت شود، اما تعلل 
آنها نسبت به این موضوع باعث ش�ده وکالی کریس 
دست به کار شوند. البته رونالدو در حال حاضر با تیم ملی 
پرتغال در قطر حضور دارد، اما جدی شدن پرونده فساد 
مالی باشگاه ایتالیایی و دستگیری چند مقام یوونتوس 

در این تصمیم نقش مهمی داشته است. 

شکایت کریس از بانوی پیر 

قاب

بالتکلیفی کی روشی!
بالتکلیفی برای تیم ملی سم است، اما از آن نگران کننده تر ادامه همکاری 
با یک گزینه امتحان پس داده است. فدراس��یون که فعاًل روزه سکوت 
گرفته و قصدی ندارد در مورد عملکرد تیم ملی در قطر توضیحی بدهد. 
کارلوس کی روش هم به همراه دستیاران خارجی  خود ایران را ترک کرده 

و فعاًل کسی نمی داند چه آینده ای در انتظار تیم ملی خواهد بود. 
مرد پرتغالی گویا جلسه ای در فدراسیون داشته، اما مردم انتظار داشتند 
کی روش پاسخ ابهامات آنها را نیز بدهد. سرمربی حتی حاضر نشد یک 
نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار کند و هیاهوی جام جهانی برای 
فوتبال ما به یک باره فروکش کرد. آخرین اظهارنظر کی روش در مورد 
تیم ملی کاماًل مشخص بود؛ او تمایل دارد در جام  ملت های آسیا نیز روی 
نیمکت ایران بنشیند. با ش��رایطی که کی روش در این سال ها و به ویژه 
در این دوره در تیم  کشورمان داشت باید به او حق داد که خواهان ادامه 
همکاری باشد، ولی گرفتن تصمیم نهایی برعهده فدراسیون است که 

نباید اجازه بدهد سرنوشت تیم ملی به مسائل دیگر گره بخورد. 
جام جهانی برایم��ان تمام ش��ده و از آنجا که ح��رف زدن در خصوص 
برنامه ریزی برای جام جهانی 2026 در فوتبال ما خنده دار است، فعالً باید 
از جام  ملت ها بگوییم و اینکه با خواب و خیال نمی توان به جایی رسید. 
شش ماه مثل برق و باد می گذرد و تا چشم برهم بزنیم باید دوباره راهی 
قطر شویم برای جام ملت های آسیا که بهترین های قاره در آن حضور 
دارند. تیم های موفق شرق آس��یا و استرالیا، به عالوه حریفان پردردسر 
غرب قاره. اگر اخبار منتشر شده درس��ت باشد و کی روش همچنان به 
کارش ادامه دهد، دیگر حتی نمی توانیم رؤیای قهرمانی داشته باشیم. 
مربی پرتغالی عالوه  بر س��ه دوره جام جهانی، حض��ور در دو دوره جام 
 ملت ها را نیز با ایران در کارنامه دارد، آن هم چه کارنامه ای! در هر دو دوره 
نه تنها خبری از رس��یدن به جمع چهار تیم برتر قاره نبود، بلکه خیلی 
زود از گردونه رقابت ها کنار رفتیم تا معلوم شود اوضاع خراب تر از این 
حرف هاست. تفکرات تکراری کی روش تاکنون آسیب های زیادی به تیم 
کشورمان زده و هر بار نیز این مس��ئله به نوعی در حاشیه قرار گرفته و 
مطرح شدن مسائل دیگر آن را تحت الشعاع قرار داده است. پیرترین تیم 
حاضر در جام جهانی چطور قرار است در جام  ملت ها مقابل کره، ژاپن و 

استرالیا قدعلم کند؟
 مربی پرتغالی تنها به چند بازیکن مورد عالقه خود اعتماد دارد و در برابر 
ایجاد تغییرات به ش��دت مقاومت می کند. بازی های قطر به همه ثابت 
کرد که فاکتورهای غیرفنی در انتخاب ترکیب اصلی تأثیرگذار هستند. 
کی روش هیچ وقت اش��تباهاتش را نمی پذیرد و بر تکرار آنها نیز تأکید 

دارد، حتی اگر اشتباهاتش به شکست تیم ملی ختم شود.
کی روش سال ها در فوتبال ماس��ت و حرفش را با حمایت فدراسیون به 
کرسی می نش��اند. موفقیت در جام جهانی بهانه به کارگیری مجدد او از 
سوی فدراسیون بود، اما حاال که به جایی نرسیدیم و موقعیت طالیی را از 
کف دادیم، دیگر چه بهانه ای برای تمدید قرارداد مرد پرتغالی وجود دارد؟ 
حاال این انتظار وج��ود دارد که مهدی تاج در م��ورد عملکرد تیم ملی 
پاسخگو باشد و تکلیف نیمکت را خیلی زود روشن کند. هرچند شنیده ها 
حاکی از آن اس��ت که کی روش می ماند تا این سؤال همچنان در ذهن 
عالقه مندان به تیم ملی نقش ببندد که قرار است به یک مربی چند بار و 
چند سال زمان داده شود تا متوجه شویم که نه اعتقادی به جوانگرایی 

دارد و نه بازی هجومی.

حسرت رفتن روی سکوی آسیا تکرار شد

 کسب دومین سهمیه جهانی 
هندبال بانوان 

نماینده ایران از رفتن روی سکوی قهرمانی آسیا بازماند. سنگ آهن 
بافق که همانند سال های قبل تحت عنوان تیم ملی هندبال زنان 
ایران راهی رقابت های قهرمانی آسیا شد، همچون سال گذشته به 
ایستادن در رده چهارم رضایت داد و باز هم از کسب مدال بازماند. 
بانوان هندبال ایران مرحله گروهی را با برتری مقابل هند، ازبکستان، 
اس��ترالیا و قبول شکس��ت برابر کره جنوبی به پایان بردند تا با کسب 
ش��ش امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی راه یابند. عبور از 
این مرحله می توانست به معنای حضور شاگردان اکبرآبادی در فینال 
قهرمانی آس��یا باش��د، اما مصاف با ژاپن آنطور که باید پیش نرفت و 
بانوان ایران با نتیجه سنگین 43 بر 19 مقابل ژاپن شکست خوردند تا 

کارشان برای رفتن روی سکو به رده بندی بکشد.
اگرچه شکست برابر ژاپن تا حد زیادی روی روحیه ملی پوشان هندبال 
ایران تأثیر گذاش��ته بود، اما مصاف با چین می توانست ناکامی دوره 
قبل را جبران کند و باعث ش��ود بافقی ها این بار با دس��ت پر به کشور 
بازگردند. با این وجود در ادامه ناکامی های به دس��ت آمده برابر کره و 
ژاپن، شاگردان اکبرآبادی مصاف با چین را هم واگذار کردند تا یک بار 
دیگر با ایستادن بر رده چهارم آس��یا به کار خود در نوزدهمین دوره 
مس��ابقات هندبال قهرمانی زنان آس��یا و انتخابی قهرمانی جهان در 
اینچئون پایان دهند. به رغم اینکه هندبال بانوان ایران یک بار دیگر از 
رفتن روی سکو و کسب مدال قهرمانی آسیا بازماند، اما موفق به کسب 
س��همیه قهرمانی جهان شد. در این مس��ابقات پنج سهمیه قهرمانی 
جهان توزیع شد که تیم های چین، ژاپن، کره جنوبی، ایران و قزاقستان 

موفق به کسب آن شدند.
س��نگ آهن بافق که سال گذش��ته نیز به عنوان تیم ملی ایران راهی 
قهرمانی آس��یا ش��ده بود با کس��ب مقام چه��ارم در اردن موفق به 
تاریخ سازی شد و برای نخس��تین بار توانست سهمیه جهانی هندبال 
زنان را به دس��ت آورد و حاال ب��ا وجود آنک��ه یک بار دیگ��ر از رفتن 
روی س��کو بازماند، ولی موفق به تکرار موفقیت دور قبل ش��د و برای 
 دومین بار با کس��ب س��همیه جهانی به کار خود در قهرمانی آس��یا 

پایان داد.
19 ملی پوش ایران در این رقابت ها را مینا وطن پرس��ت، هانیه لک، 
فاطمه مریخ، ملیحه یغمایی پور، نوریه عباس��ی، عطیه شهس��واری، 
مبینا حسن نژاد، الناز یحیوی پور، راحله اعتمادی پور، محدثه شبانی، 
مائده عشاقی، حدیثه نوروزی، حانیه کریمی، آرزو کیانی آرا، شهرزاد 
نصوحی، زهرا فقیهی، ستاره رحمانیان، الناز قاسمی و آرزو محمدی 

تشکیل می دادند.

ملی پوش روئینگ زنان ایران برای چهارمین دوره متوالی بر سکوی 
نخست یک نفره سبک وزن قهرمانی آسیا ایستاد. مسابقات روئینگ 
قهرمانی قاره  کهن در تایلند جریان دارد. نازنین مالیی در روئینگ 
یک نفره سبک وزن زنان در رده نخست قرار گرفت و برای چهارمین 
دوره متوالی صاحب مدال طالی این ماده شد. امیرحسین محمودپور 
در روئینگ تک  نفره سبک وزن مردان در جایگاه سوم قرار گرفت و 
صاحب مدال برنز شد. تیم روئینگ چهار نفره سنگین وزن زنان هم 
پس از نمایندگان ویتنام، چین و اندونزی در رده چهارم قرار گرفت. 

تداوم درخشش روئینگ ایران در آسیا

هفته یازدهم و پایانی مرحله رفت لیگ  برتر بسکتبال امروز برگزار 
می شود و نیم فصل این رقابت ها به پایان می رس��د. در این هفته از 
رقابت ها شهرداری گرگان صدرنشین برای کسب دهمین برد برابر 
تیم ته جدولی مس رفسنجان قرار می گیرد. نفت  آبادان میزبان مهرام 
تیم دوم جدول اس��ت، ذوب آهن در اصفهان با آویژه صنعت مصاف 
می دهد، کاله مازندران رودرروی مس کرمان قرار می گیرد، دو تیم 
ته جدولی رعد پدافند و توفارقان با هم می جنگند و تیم نبوغ اراک نیز 

در زمین خود از صنایع هرمزگان پذیرایی می کند.

لیگ بسکتبال به نیم فصل رسید

اسامی نهایی 12 نامزد تأیید صالحیت ش��ده در مجمع انتخاباتی 
کمیته ملی پارالمپیک اعالم ش��د. طی آن نام هادی رضایی نیز در 
این لیس��ت به چش��م می خورد. به این ترتیب  سیدمحمدشروین 
اسبقیان، سیدمحمد پوالدگر، محمدرضا مظلومی، غفور کارگری 
و جلیل کوهپایه زاده  22 آذرماه برای تصدی پس��ت ریاست با هم 

رقابت خواهند کرد. 

حضور 12 نامزد در انتخابات پارالمپیک

اروگوئه بد کینه فغان��ی را به دل گرفته، 
به طوری ک��ه بع��د از ت��الش ب��رای 
مقصر جل��وه دادن او ب��رای حذف 
از ج��ام جهانی ح��اال خواهان عدم 
ادامه حض��ور فغانی در قطر اس��ت. 

در حالی ک��ه صحنه حس��اس دیدار 
اروگوئه– پرتغ��ال را فغانی پنالتی اعالم 

نکرد و VAR او را ناچار به تغییر نظر کرد، اما 
اروگوئه هنوز داور ایرانی را مقصر می داند.

      
کیم مین جائ��ه، مداف��ع کره جنوبی که 

فصلی درخش��ان را در ترکیب ناپولی 
س��پری کرد و خیلی زود لقب یکی 
از بهتری��ن مدافعان لی��گ ایتالیا را 
به خ��ود اختص��اص داد در جریان 
بازی دراماتیک کره- پرتغال به دلیل 

مصدومیت غایب بود، اما بعد از صعود 
ببرهای آس��یا، این بازیکن مدعی ش��د هر 

اندازه هم مصدوم باشد مقابل برزیل بازی می کند.
      

دالیبور پولدروگاچ که یوش��کو گواردیول 
20 س��اله را به قلب دفاع ب��رد تا یکی 
از برترین س��تاره های فوتبال دنیا و 
س��وژه جام جهانی ش��ود، می گوید 
اگر او بهترین مدافع جهان نشد مرا 
زندانی کنید. کارشناسان نیز بر این 

باورند این مدافع کرواسی که عملکرد 
فوق العاده ای در الیپزیش داش��ته به زودی 

گران ترین مدافع جهان می شود.
      

با اتم��ام مرحله گروهی ج��ام جهانی، آمار 
جالبی از هافبک های مرکزی منتش��ر 
شد که نشان می دهد احمد نوراللهی، 
هافب��ک دفاعی ای��ران ک��ه در امر 
بازپس گیری توپ بسیار موفق عمل 
کرده در بین بهترین هافبک های دنیا 

قرار گرفته است و تنها رودریگو بنتانکور، 
ماکسیموویچ و پیر کانده از او بهتر بودند.
      

مسی که برابر اس��ترالیا نمایش درخشانی 
داش��ت در یک درگیری با مدافع چپ 
استرالیا غافلگیر ش��د و ضربه ای به 
بهیچ زد که خش��م مدافع استرالیا 
را به دنبال داشت، به طوری که یقه 

مس��ی را گرفت. اما لیونل خیلی زود 
دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد 

تا غائله بخوابد و مدافع اس��ترالیا بگوید من 
بهیچ، یقه مسی را هم می گیرم! 

به نام آذربایجان ورزش زورخانه ای  ابالغ ثبت درانتظار 

 ادامه خواب آلودگی زورخانه ای ها 
با توجیهات دهان پرکن


