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شیوا نوروزی

نبرد ستاره ها با کروات های جسور

 برزیل – کرواسی

 کدام یک  

کوتاه می آیند؟

استارت مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فردا با دیدار برزیل 

اشرف رامین
– کرواسی )18:30( زده می شود. دیداری حساس که نه مدعی       جام جهانی

قهرمانی کوتاه می آید و نه نایب قهرمان دوره گذشته. برزیل برای 
رسیدن به این مرحله کار سختی نداشت و با یک برد پرگل کره جنوبی را به خانه فرستاد تا به 
مسیرش ادامه دهد، اما کروات ها برای گذش��تن از سد ژاپن کارشان به پنالتی کشید و در این 
ضیافت درخشش دومینیک لیواکوویچ، کرواسی را به جمع هشت تیم برتر جهان فرستاد. گلر 
ششدانگ کرواسی با مهار سه پنالتی ستاره این تیم است و در مقابل برزیل نیز اجازه باز شدن 
دروازه اش را نمی دهد. منتها سلسائو ستاره های زیادی دارد و هر یک از آنها می توانند خط دفاع 
کرواسی را تخریب کنند. نیمار با رهایی از بند مصدومیت در خدمت تیمش است. ریچارلیسون 
نیز با درخشش و زدن سه گل همه نگاه ها را به خود جلب کرده و دست سرمربی برای انتخاب 
ترکیب اصلی باز است. شاگردان تیته امیدوارند باز هم از سد کروات ها بگذرند و در قطر رقص 
معروف خود را به نمایش بگذارند. برزیل و کرواسی دوره گذشته در مرحله گروهی سد راه هم 
ش��دند و این بازی با برتری 3 بر یک قناری ها به پایان رسید. با این  حال سلسائو در یک چهارم 
نهایی کنار رفت، اما حریف در روسیه ماند و نایب قهرمان شد. وینیسیوس، رافینا، پاکوئتا، نیمار، 
سیلوا، مارکینیوش، میلیتائو و سایرین ستاره هایی هس��تند که باانگیزه و اتحادشان به جنگ 
حریف اروپایی می روند، با این امید که باالخره بعد از 20 سال قهرمانی را از آن خود و جام را به 
پله تقدیم کنند. با این  وجود شاگردان دالیچ با سختی زیاد به اینجا رسیده اند و باید از اعتبار خود 
دفاع کنند. تیم دوم جام 2018 برای تکرار آن موفقیت به سد محکم برزیل خورده و برای عبور 
از آن نیاز به مدافعان قدرتمند، هافبک های خالق و مهاجمان جسور دارد. این تیم خیالش از 
بابت دروازه راحت است و با در اختیار داشتن لوکا مودریچ باتجربه و ایوان پریشیچ گلزن از رقم 
زدن یک اتفاق بزرگ ناامید نیست. کنار زدن برزیل کار سختی است، اما به گفته دالیچ، سرمربی 
کرواسی ناامیدی جایی در تیمش ندارد: »کشور کوچکی هستیم، اما هرگز نباید ما را دست کم 
گرفت، زیرا می دانیم چگونه بجنگیم. شاید همه متوجه نباشند که ما چه توانایی هایی داریم. ما 
در ادوار گذشته به مدال برنز و نقره  جام جهانی رسیده ایم و این جام جهانی هنوز تمام نشده است. 
من به هشت بازیکنی که در جام 2018 نبودند گفتم شما این شانس را دارید که برای کرواسی 

داستان جدیدی بنویسید. یک ملت به تیم خود افتخار می کند.« 

آرژانتین – هلند، جدال کالسیک جام جهانی 

الله ها در تقابل با جام خواهی آلبی سلسته
جدال آلبی سلسته با الله های نارنجی از جمله بازی های نوستالژیک 

فریدون حسن
جام های جهانی است. یک بازی همیش��ه جذاب که می توان از آن       جام جهانی

توقع ارائه یک فوتبال ناب را داش��ت. آرژانتین و هلند فردا ش��ب از 
ساعت 22:30 در ورزشگاه لوسیل مقابل هم قرار می گیرند، جدالی تماشایی که شاید برنده آن یک 

پای فینال جام جهانی 2022 قطر باشد.
آرژانتین و هلند تاکنون پنج بار در جام های جهانی به مصاف هم رفته اند که س��هم هر کدام دو برد 
بوده و یک بازی هم به تساوی کشیده شده است، اما ششمین بازی دو تیم حال و هوای دیگری دارد. 
آرژانتین با لیونل مسی سودای قهرمانی در سر دارد. فوق ستاره آرژانتین در آخرین جام جهانی خود 

می خواهد خاطره مارادونا را دوباره زنده و ثابت کند که چیزی از دون دیه گو کمتر ندارد. 
تیم اسکوالنی هرچند جام را با شکست غیرمنتظره مقابل عربستان آغاز کرد، اما با خودباوری و ارائه سه 
بازی خوب و تحسین برانگیز نشان داد که چیزی برای رسیدن به فینال کم ندارد. درخشش مسی در سه 
بازی گذشته نقطه امید آرژانتینی هاست، فوق ستاره می خواهد با جام برگردد و همین مسئله کار هلند 
را بسیار سخت می کند. فردا شب اگر باز هم شب مسی باشد باید با هلند هم خداحافظی کنیم. مسی در 
سه بازی گذشته مقابل مکزیک، لهستان و استرالیا نشان داد که می تواند مقتدرانه آرژانتین را در زمین 
رهبری کند و حاال برای پیروزی مقابل هلند برنامه ها در سر دارد. البته مسی در این راه  تنها نیست. در 
کنار او دی ماریا حضور دارد که می تواند هر زمان توپ سازی و موقعیت سازی کند. ضمن اینکه نباید از 
تکنیک  دی پائول هم به سادگی گذشت و باید به شم گلزنی مارتینز هم اشاره کرد. البته اسکوالنی به جز 
این ستاره ها، بازیکنان جوان دیگری را هم در ترکیب خود دارد که می توانند هر زمان نتیجه بازی را عوض 

کنند درست مانند اتفاقاتی که در سه بازی قبلی رخ داده است.
در آن سوی میدان اما هلند هم امیدوار است که بتواند با غلبه بر آرژانتین خاطرات پیروزی های قبل را 
زنده کند، فان خال با تکیه بر قدرت دفاعی خود و وجود ستاره ای چون فان دایگ در قلب خط دفاع امیدوار 
است که بتواند مقابل قدرت تهاجمی آرژانتین دوام بیاورد. هلند، دمفرایز گلزن را هم در ترکیب خود دارد. 
گلزنی که دو بار مقابل امریکا قابلیت های خود را نشان داد تا نارنجی های اروپا را به این مرحله برساند. در 

خط حمله هم دیپای و گاکپو حضور دارند که می توانند هر خط دفاعی را به زحمت بیندازند.

تالش فدراس�یون و 

دنیا حیدری
      گزارش

حتی خط و نشان های 
ب�رای  آن  رئی�س 
امریکایی ها ثمری در پی نداشت و دست آخر 
تیم ملی کش�تی آزاد ایران با ترکیبی ناقص 

برای حضور در جام جهانی راهی آیووا شد!
رقابت های ج��ام جهانی کش��تی آزاد طی دو 
روز نوزدهم و بیس��تم آذرماه با حضور ش��ش 
تیم برتر دنیا در ایالت آیووا و به میزبانی امریکا 
برگزار می شود. این مس��ابقات در دو گروه  Aو 
B پیگیری می شود که امریکا به عنوان میزبان 
به همراه گرجس��تان و مغولستان در گروه A و 
همچنین ایران، ژاپن و منتخب جهان در گروه 

B آن قرار دارند. 
حض��ور در رقابت های جهانی ب��رای آزادکاران 
ایران از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه تیم 
ملی کشتی آزاد برای برخورداری از مجوز حضور 
در مسابقات بین قاره ای بزرگساالن و مسابقات 
جهانی صربستان به عنوان میدان کسب سهمیه 
المپیک باید در جام جهانی امریکا شرکت کند. 
به همین دلیل هم فدراس��یون کشتی از ماه ها 
قبل برای دریافت ویزا اقدام کرده بود. اما به رغم 
تمام تالش های انجام ش��ده توسط فدراسیون 
کش��تی ایران و حضور ملی پوش��ان در امارات 
جهت ارائه مدارک به س��فارت امری��کا در این 
کشور، ویزای ملی پوشان ایران تا عصر سه شنبه 
صادر نشده بود. کارشکنی که تأثیر مخربی در 
روحیه دوبنده پوشان تیم ملی کشتی آزاد ایران 
گذاش��ته بود! اما در نهایت قبل از پایان ساعات 
اداری سه شنبه، سفارت امریکا در امارات ویزای 
تیم ملی کشتی آزاد ایران را جهت حضور در جام 

جهانی امریکا صادر کرد، اما نه به طور کامل!
      

 س��ال گذش��ته نیز امریکا با وجود آنکه خود از 
ایران برای حضور در اردویی مشترک و تورنمنتی 
دوستانه دعوت به عمل آورده بود از صدور ویزای 
رئیس فدراسیون کشتی ایران سرباز زد و دبیر 
نیز در واکنش به این مسئله تأکید کرد یا همه 

تیم اعزام می شوند یا هیچ یک! 
این بار اما داس��تان کاماًل متفاوت اس��ت. ایران 
تورنمنتی رس��می را در پیش دارد و امریکا به 
عنوان میزبان موظف است طبق قوانین اتحادیه 
جهانی کش��تی ب��رای تیم های حاض��ر در این 
رقابت ها ویزا صادر کن��د. ضمن اینکه دبیر هم 
دیگر نمی تواند مانند مرتبه قبل با امریکایی ها 
مقابله به مثل کند و از اعزام تیم س��ر باز بزند، 
چراکه عدم حض��ور در این رقابت ه��ا می تواند 
محرومیت از حضور در مس��ابقات آس��یایی و 
همچنین جهانی س��ال آینده را ک��ه انتخابی 
المپیک نیز هست به دنبال داشته باشد. مسئله 
مهمی که رئیس فدراس��یون کش��تی ایران را 
ناچار کرد برخالف مرتبه قبل ب��ه اعزام ناقص 

تیم رضایت دهد!
      

در شرایطی که زمزمه های عدم اعزام تیم ملی 
کشتی آزاد ایران به جام جهانی امریکا از سوی 
برخی مس��ئوالن فدراسیون ش��نیده  می شد، 
س��فارت امریکا برای صدور ویزای ملی پوشان 
کش��تی ایران دس��ت به کار ش��د، اما در بین 
ویزاهای صادر ش��ده نام سه کش��تی گیر دیده 
نمی ش��د؛ علیرضا کریمی، امیرعل��ی آذرپیرا، 
علی اکبر فضلی. البته این سه آزادکار تنها نفرات 
جامانده نبودند و امریکایی ها عالوه بر این سه 
کشتی گیر، ویزای احسان امینی و اباذر اسالمی 
به عنوان مربی و همچنی��ن ابراهیم مهربان به 
عنوان سرپرست و محمد مصالیی پور به عنوان 

داور را صادر نکردند تا ایران تیم حاضر در گروه 
B جام جهان��ی امریکا با ترکیب��ی ناقص راهی 
ایالت آیووا ش��ود. البت��ه محمدابراهیم امامی، 
سخنگوی فدراسیون کش��تی مدعی شده بود 
فدراسیون به دلیل کارش��کنی امریکایی ها در 
صدور ویزا، اع��زام تیم به ج��ام جهانی امریکا 
را منوط به تصمیم ش��ورای برون مرزی کرده 
اس��ت، اما بعد از صدور ویزای رضا مومنی )57 
کیلوگرم(، ابراهیم الهی)61 کیلوگرم(، رحمان 
عم��وزاده و محمدرضا باق��ری)65 کیلوگرم(، 
امیرمحمد یزدانی)70 کیلوگرم(، محمدصادق 
فیروزپور)74 کیلوگرم(، محمد نخودی و علی 
س��وادگوی)79 کیلوگرم(، کامران قاسمپور و 
امیرحسین فیروزپور) 92 کیلوگرم( و امیررضا 
معصومی، کشتی گیر وزن 125 کیلوگرم ایران 
همراه پژمان درستکار )س��رمربی(، مصطفی 
آقاجانی)مربی( و محمدجواد یزدانی)سرپرست( 
در آخرین س��اعات اداری سه ش��نبه، شورای 
برون مرزی اعالم کرد ممانعتی برای اعزام تیم 
وجود ندارد و دس��ت آخر تیم ملی کشتی آزاد 
ایران با ترکیب��ی ناقص برای حض��ور در  جام 

جهانی راهی امریکا و ایالت آیووا شد.
      

نکته جالب اینجاس��ت که امریکایی ها س��ال 
گذشته برای کامران قاسمپور، کشتی گیر وزن 
92 کیلوگرم ایران و مجید داس��تان ویزا صادر 
نکرده بودند، اما این بار مشکلی با صدور ویزای 
قاسمپور نداشتند، ولی همچنان به عدم صدور 
ویزای محمد مصالیی پور به عنوان داور و احسان 
امینی به عنوان مربی اصرار دارند و ش��رایط را 

برای حضور آنها در این کشور مهیا نکرده اند! 
البته یکی از نفراتی که س��ال گذشته موفق به 
دریافت ویزا نشد علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 

بود که گفته  می شد حضور او در یک تورنمنت 
دوس��تانه هیچ ضرورتی ندارد. دبی��ر اما این بار 
اقدامی برای دریافت ویزا نکرد تا تیم با مشکلی 
مواجه نش��ود، ولی باز هم امریکایی ها با صدور 
ویزای هفت نفر از آنهایی که فدراسیون کشتی 
در لیست اعزامی های خود به ایالت آیووا گنجانده 
بود موافقت نکرد! مسئله ای که اگرچه می تواند 
تأثیری منفی در روحیه دوبنده پوشان اعزامی 
ایران به جام جهانی کش��تی داشته باشد، اما از 
س��وی دیگر می تواند انگیزه آنها را روی تشک 

برای تالفی کارشکنی میزبان بیشتر کند. 
      

اما پیش از اعزام تیم ملی کشتی آزاد به امریکا، 
رئیس فدراسیون جلس��ه ای با اعضای تیم در 
خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار 
کرد. در این جلسه دوستانه که حکم بدرقه تیم 
را هم داشت، دبیر به ملی پوشان اعزامی تأکید 
کرد تمام تالش خود را بکنن��د تا نماینده ای 
شایسته برای 85 میلیون ایرانی باشند: »تمام 
تالش خود را بکنید که نمایندگان شایسته ای 
برای مردم کشورتان باشید. سطح جام جهانی 
باالست. منتخب جهان و ژاپن تیم های خوبی 
هستند، ولی ش��ما توان شکست آنها را دارید 
و باید با تم��ام وجود روی تش��ک بجنگید و 
با برنام��ه کار کنید تا آنها را شکس��ت دهید. 
افتخار آفرینی شما در مسابقات باعث افزایش 
روحیه جامعه می ش��ود و باید ب��ا قدرت در 
مس��یری که هس��تید پیش بروی��د تا پرچم 
پرافتخار ایران عزیزمان را به اهتزاز درآورید. 
در این راه احتم��ال رویارویی ب��ا امریکا هم 
وجود دارد. یک رویارویی سخت که باید برای 
موفقیت در آن س��خت ت��الش کنید و باعث 

خوشحالی مردم عزیز کشورمان شوید.«
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صعود به یک چهارم نهایی جام جهانی افتخاری است 
که نصیب هر فوتبالیستی نمی شود. مراکشی ها آنقدر 
جنگیدند تا به هدفشان رسیدند. بازیکنان این تیم 
برای مغلوب کردن اسپانیا تا لحظه  آخر کوتاه نیامدند 
و در نهایت هم جش�ن صعود گرفتند. همه بازیکنان 
مراکش ستاره بودند، اما اشرف حکیمی بیشتر از همه 
شناخته شده است. ستاره 24 ساله مثل بازی قبل بعد 
از پیروزی مراکش به سمت مادر و خانواده اش رفت، 
اول دست مادر فداکارش را بوس�ید و بعد هم شادی 
صعود را با پسرش تقسیم کرد. این پسر خردسال از 
اینکه پدری چون اشرف حکیمی دارد به خود می بالد 
و خوشحال اس�ت از اینکه پدرش در شاد کردن دل 

مردم کشورش نقش مؤثری داشته است.

افتخار پدر به پسر
قاب

خأل  VAR در فوتبال ایران
صحبت از کم وکاس��تی های تمام نش��دنی فوتبال ایران همزمان با برگزاری 
جام جهانی دش��وار اس��ت. واقعاً دردآور اس��ت وقتی می بینیم بیخ گوشمان 
کشوری بسیار کوچک آخرین تکنولوژی ها را در اختیار دارد و آن را به رخ دنیا 

می کشد، آن وقت ما هنوز حسرت VAR داریم.
تا کی قرار اس��ت منتظ��ر تحقق وعده ه��ای آقایان بمانیم؛ سال هاس��ت که 
کمک داور ویدئویی به کمک فوتبال آمده تا میزان تصمیمات اشتباه داوران به 
حداقل برسد. حاال که همه دنیا به این سیستم مجهز شده و تمامی رقابت ها 
با این شیوه برگزار می شود، فدراسیون هنوز نتوانسته اقدامی در جهت خرید 
تجهیزات انجام دهد. تیم ملی در قطر بازی کرد و مزه اس��تفاده از به روزترین 
تجهیزات داوری را چش��ید. لژیونرها به کنار، بازیکنان شاغل در لیگ داخلی 
دوباره باید خودشان را با همان سیستم فش��ل داوری لیگ برتر وفق دهند و 

هرچه در قطر دیدند را به فراموشی بسپارند. 
تنها با برگزاری جلس��ه و تش��کیل کارگروه نمی توان صاحب کمک داور 
ویدئویی شد. نتیجه آخرین جلسه برگزار شده انتخاب پیمانکار برای ورود 
تجهیزات بوده است. باید خسته نباشید گفت به همه دست اندرکاران این 
موضوع و از آنها پرسید چه زمانی قرار است فوتبال ما رنگ VAR را به خود 
ببیند. خیلی وقت است که فدراسیون اعالم کرده باشگاه ها خودشان باید 
هزینه تجهیز استادیوم هایشان را پرداخت کنند. تناقض پشت تناقض؛ به 
جز دو، سه باشگاه متمول صنعتی، س��ایرین که همگی بدهکار هستند، 
چطور در این وانفسا قرار است چندین هزار دالر برای این مسئله اختصاص 
دهند، تازه اگر هزینه مدنظر تأمین شود، بحث خرید، واردات و جانمایی 
تجهیزات به میان می آید. ورزشگاه های ما آنقدر نواقص دارند که باید ببینیم 
شرایط نصب دوربین های حرفه ای را دارند یا نه. تازه اگر بعد از مدت های 
طوالنی این موانع از سد راه برداشته ش��ود، پای آموزش داوران و گرفتن 
مجوزهای الزم برای بهره برداری آفالین و آنالین از فیفا وسط می آید. این 
امکانات باید در همه ورزشگاه ها نصب و در همه بازی ها مورد استفاده قرار 
بگیرد. نمی شود بعد از عبور از هفت خان رستم یک باشگاه پول تجهیزات 

را بدهد و سایرین به خاطر بی پولی از آن محروم بمانند. 
قرار بود در نیم فصل دوم VAR داش��ته باش��یم، ولی با این وضعیت تا سال 
دیگر هم امیدی به ورود این سیستم نیست. با هزار و یک مشکلی که در این 
قضیه وجود دارد باید خوشحال باشیم که تعداد تیم های ایرانی حاضر در لیگ  
قهرمانان به حداقل رسیده و سرخابی ها باز هم مجوز حرفه ای نخواهند گرفت. 
نمی شود که در ایران دعوا سر سوت های اشتباه و اعتراض مربیان و باشگاه ها 
باشد، ولی در آسیا و مسابقات بین المللی تیم VAR با ذره بین همه صحنه های 
حساس بازی ها را رصد کند. جدا از باشگاه ها باید به فکر تیم ملی هم باشیم. 
قطعاً در جام  ملت های سال آینده آسیا، قطری ها باز هم تکنولوژی های داوری 
را در بازی ها مورد استفاده قرار خواهند داد. این تناقض در دیدارهای داخلی و 
خارجی قابل قبول نیست. آقایان به جای آنکه شعار بدهند بهتر است پای کار 
بیایند و اقدامی عملی انجام دهند. از نظر فنی و کیفی فوتبالمان هر روز پسرفت 
می کند و فاصله اش با بهترین های آسیا و جهان بیشتر می شود. در این سال ها 
حداقل می توانستیم از نظر تجهیزات قدری خودمان را به روز نگه داریم. هرچند 
تحریم ها و برخی محدودیت ها در این مسئله نقش داشتند، اما قطعاً زودتر از 
اینها  می شد از بین گزینه های موجود یک شرکت را برای خرید تجهیزات الزم 
انتخاب کرد. ضمن  اینکه اختصاص بخشی از بودجه هنگفت فوتبال برای خرید 
تجهیزات کمک داور ویدئویی غیرممکن نیست، مگر اینکه مثل همیشه عزمی 

برای پیشرفت فوتبال کشور وجود نداشته باشد.

وزنه برداری قهرمانی جهان – کلمبیا 

 آغاز کار ایران
 با قشقایی

مسابقات جهانی وزنه برداری کلمبیا که اولین گزینشی المپیک 2024 
پاریس محسوب می شود و وزنه برداران برای قرار گرفتن در بین 10 نفر 

اول رنکینگ باید رکورد باالیی ثبت کنن��د، در حالی از 14 آذر آغاز 
شده که ملی پوش��ان وزنه برداری ایران از امروز 17 آذر ماه روی 

تخته می روند، آن هم در ش��رایطی که با تغییرات مدیریتی در 
فدراسیون نه فقط تیم ملی با ترکیبی متفاوت راهی کلمبیا 
ش��ده که اکثر نفرات اعزامی را ملی پوش��ان ج��وان و البته 
کم تجربه تش��کیل می دهند. ضمن اینکه تیم ملی رس��ول 
معتمدی یکی از امیدهای اصلی کسب سهمیه و مدال طالی 

این مسابقات را به دلیل مصدومیت به همراه ندارد. با این وجود 
امیدواری  به موفقیت این تیم بیش از گذشته است. 

رقابت های جهانی کلمبیا بی شک اولین محک جدی مدیریت فعلی 
فدراسیونی اس��ت که با حضور انوش��یروانی، مجموعه ای از قهرمانان 
سابق این رش��ته چون رضازاده و بهداد را به بدنه مدیریتی فدراسیون 
اضافه کرده تا در کنار کوروش باقری امیدواری  برای موفقیت این رشته 
را افزایش دهد، خصوصاً که ترکیب متف��اوت ایران ضمن تالش برای 
جوان گرایی نشان از شجاعت کادر فنی و حتی مدیریت فدراسیون دارد 
و ایجاد فرصتی طالیی برای نس��ل جوانی که می تواند به پشتوانه این 

اعتماد، آینده ای درخشان را برای وزنه برداری ایران به تصویر بکشد. 
بعد از گذشت دو روز از رقابت های جهانی وزنه برداری کار وزنه برداران 
ایران از امروز آغاز می شود و حافظ قشقایی، وزنه بردار دسته 67کیلوگرم 
ایران با رکورد ورودی 310 کیلوگرم، نخس��تین نماینده ایران در این 
دوره از رقابت های جهانی اس��ت که س��اعت 22:30 امروز روی تخته 
 Aمی رود. وزنه برداری که با رکورد ورودی 319 می توانس��ت در گروه

قرار بگیرد، اما با اختالفی 9کیلویی در گروه B چهارم است. 
حافظ نخستین وزنه بردار ایران است که روی تخته می رود، به همین 
دلیل نتیجه گی��ری او در این رقابت ه��ا اهمیت زی��ادی دارد، چراکه 
موفقیتش می تواند انگیزه و روحیه دیگر ملی پوش��ان را تا حد زیادی 

افزایش دهد. 
در این دوره از رقابت های وزنه برداری، 267 وزنه بردار مرد از 79 کشور 
و 270 وزنه بردار زن از 76 کشور حضور دارند و برای نخستین بار تعداد 
بانوان وزنه بردار در مس��ابقات جهانی از آقایان بیشتر است. ایران اما با 
کاروانی 12 نفره راهی کلمبیا شده؛ هفت وزنه بردار در بخش آقایان و 

چهار وزنه بردار در بخش بانوان.

نیم فص��ل دوم لیگ برتر بس��کتبال ام��روز آغاز و ش��ش دیدار 
هفته دوازدهم این رقابت ها برگزار می ش��ود. در حس��اس ترین 
جدال ذوب آهن میزبان ش��هرداری گرگان اس��ت. ای��ن دو تیم 
فینالیست های فصل پیش بودند و برای شکست یکدیگر انگیزه 
زیادی دارند. در س��ایر دیدارها رعد پدافند با مهرام، نبوغ اراک با 
آویژه صنعت، کاله با صنایع هرمزگان، مس رفسنجان با تورفارقان 

و نفت آبادان با مس کرمان مصاف می دهند.

تقابل فینالیست ها در نصف جهان

رسول هاشم کندی، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری نسبت 
به زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اظهار بی اطالعی 
کرد: »هنوز زمان برگزاری مجمع انتخاباتی به ما اعالم نشده است. 
همه اقداماتی که از سوی ما باید انجام  می شد، صورت گرفته و هر 
زمان اسامی افراد احراز صالحیت به ما اعالم شود این آمادگی را 

داریم تا مجمع فدراسیون دوچرخه سواری را برگزار کنیم.«

خبری از مجمع انتخاباتی نیست!

امیرحسین زارع، قهرمان س��نگین وزن کشتی جهان با انتقاد از 
اختصاص پاداش ویژه به فوتبالیست ها انتقاد کرد: »فوتبالیست ها 
برای ما قابل احترامند. اینکه نگاه��ی تبعیض آمیز بین فوتبال و 
سایر رشته ها باشد بچه های کشتی را بی انگیزه می کند. من هنوز 
جایزه دو مدال طال و برنز مسابقات جهانی 2021 و 2022 خود 

را دریافت نکرده ام!«

جوایز مدال جهانی را هنوز نگرفتم!

 خیز شاگردان درستکار
 برای تالفی کارشکنی امریکا

پس از دیدار مقابل سوئیس، کریستیانو 
رونال��دو از منطقه مختلط ورزش��گاه 
لوس��یل در حال عبور ب��ود که گیر 
خبرنگاران افتاد و دو جمله تلگرافی 
در پاسخ به خبرنگاران گفت؛ اولی در 

مورد رفتن احتمالی به النصر و س��پس 
موضوع سالمت پله، اسطوره بزرگ فوتبال 

جهان و جالب اینکه رفتنش به النصر را تکذیب کرد.
      

الدعایه معتقد است دروازه بان مراکش نه تنها 
در بازی با اسپانیا، بلکه در همه بازی ها 
مرد اول تیمش بوده است. دروازه بان 
پیشکسوت عربستان می گوید: »بونو 
یک دروازه بان مطمئن برای مراکش 
در جام جهانی 2022 است. او مهره ای 

مطمئن اس��ت که تأثیر بسیار باالیی در 
تیم دارد.«

      
یاسین بونو، دروازه بان تیم ملی مراکش در گفت وگوی 

کوتاهی درب��اره پیروزی مقابل اس��پانیا در 
مرحله یک هش��تم نهایی ج��ام جهانی 
قطر صحبت ک��رد. دروازه بان مراکش 
در اظهارنظری جالب در خصوص مهار 
پنالتی ه��ای بازیکنان اس��پانیا گفت: 

»ترکیبی از شانس و حدس بود، نمی توانم 
چیزی بیشتر از این بگویم.«

      
سرخیو بوس��کتس، س��تاره باتجربه تیم 

ملی اسپانیا شکس��ت برابر مراکش را 
بی رحمان��ه خواند. او گفت: »ش��بی 
دشوار، پیچیده و بی رحمانه را در جام 
جهانی سپری کردیم. باید از سر جای 
خود بلند شویم، به خانه برگردیم و به 

اتفاقاتی که در آین��ده رخ می دهد، فکر 
کنیم. در ضربات پنالتی به ظالمانه ترین شکل 

تکلیف بازی معلوم شد.«
      

فرانکی دی یونگ، س��تاره خط میانی تیم 
ملی هلند متوقف کردن لیونل مس��ی 
را کار بس��یار دش��واری می دان��د. او 
می گوی��د: »خ��ب، م��ن راه متوقف 
کردن لیونل مسی را نمی دانم. البته 
با ای��ن بازیکن در بارس��لونا همبازی 

بوده و مسی را به خوبی می شناسم، اما 
نمی دانم چگونه باید جلوی این بازیکن را در 

میدان گرفت.«

شمیم رضوان 


