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شیوا نوروزی

مه�م این اس�ت ک�ه بن�د کفش ه�ا را محکم 
ببندیم. تیم ملی فوتبال ای�ران دیروز در یک 
کلمه، »تی�م ملی« ب�ود و بند کفش ه�ا و کمر 
همت را محکم بس�ته بود و تا آخر تالش کرد. 
بچه ها س�رود مل�ی را زمزمه کردن�د، یک دل 
بودن�د، وقت گل زدن ش�ادی کردند و ش�دند 
آنچه ک�ه بودند و بای�د می بودند. ش�دند تیم 
ملی و اژدهای ولز را یک لقمه کردند.کی روش 
در آخ�ر بازی هم�ان ح�رف طارم�ی را زد که 
»جام جهانی برای ما تازه آغاز ش�ده اس�ت.« 
پورعلی گنجی گف�ت: »س�رود را خواندیم تا 
دل مردم را ش�اد کنی�م.« گرت بی�ل کاپیتان 
ولز گفت»له شدیم«، درست مثل اینترنشنال 
و بی بی سی! گزارش�گر ایتالیایی گفت: »حتی 
من هیجان زده هس�تم این برد یک تیم است، 
ب�رد م�ردم اس�ت و ای�ران واقع�ا می ارزید«. 
گزارش�گر عرب بعد از گل دوم ایران دهها بار 
پی در پی فریاد زد: »خ�الص، خالص، خالص!«

دیروز تیم ملی فوتب��ال ایران ثابت ک��رد آنچه در 
ب��ازی اول مقاب��ل انگلس��تان رخ داد، تنها حاصل 
حاشیه س��ازی هایی بود که از روز اول گریبان تیم 
را گرفته بود، اما وقتی حاشیه ها مدیریت شد و تیم 
کار خودش را ک��رد، آن وقت بچه ه��ا کاری کردند 
کارس��تان. یک برد مهم با یک بازی قابل قبول، رو 
به جلو و هجومی. ی��ک بازی تهاجم��ی خوب که 
بارها تا مرز گلزنی هم پیش رف��ت، اما انگار باید به 
دقایق پایانی می رس��ید تا روزبه چش��می و رامین 
رضاییان برایمان پیام آور شادی باشند. دیروز تیم 

ملی با انس��جام تر از هر زمان دیگری ب��ود. همان 
زمان که بچه ه��ا با قدرت، دقت و اطمینان س��رود 
ایران را زمزمه کردند، می ش��د متوجه ش��د که ما 

بازی را می بریم.
 بازی با حمالت گسترده ایران آغاز شد. ایران آمده 
بود تا ببرد و حضور سردار آزمون و مهدی طارمی در 
خط حمله و میدان داری عزت اللهی و قلی زاده عماًل 
ولز را به داخل زمین خود کشانده بود. حمالت ایران 
 VAR جواب داد و قلی زاده ه��م گل زد، اما باز هم
اعالم آفس��اید کرد تا ایران به گل نرس��د. هرچند 
همین کار باعث شد ایران با قدرت بیشتری به دروازه 
ولز حمله ور شود. نیمه اول می شد به گل رسید، اما 

تالش ها به جایی نرسید.
شروع نیمه دوم باز هم حمله و میدان داری با ایران 
بود و ولز خوش شانس بود که ایران به گل نمی رسید. 
دقیقه 51 سردار آزمون در مصاف تک به تک توپ را 
به تیر چپ دروازه ولز زد و توپ برگشتی را قلی زاده 
با ضربه ای فنی به تیر راست کوبید تا ضربه برگشتی 

سردار را دروازه بان ولز دفع کند.
ایران همه جانبه از زمین و هوا حمله می کرد. ضربات 
سعید عزت اللهی و مهدی ترابی با اختالف اندک به 
بیرون می رفت تا آه از نهاد همه بلند ش��ود. دقیقه 
86 مهدی طارمی فرار ک��رد و در مصاف تک به تک 
با وین هنس��ی، دروازه بان ولز با خط��ای او متوقف 
ش��د تا VAR  این بار حکم به اخراج هنسی بدهد. 
با این حال ولز عقب نشینی نکرد و همچنان دل به 
ضدحمالت خوش کرده بود. بازی به وقت های اضافه 
رفت و دیگر همه داشتیم آماده مساوی می شدیم که 

روزبه چشمی توپ برگشتی دفاع را کنترل و با یک 
ضربه دقیق از 30متری  به گوشه دروازه فرستاد و 
ایران را منفجر کرد. ولز چیزی برای از دست دادن 
نداش��ت، ولی ضربه دوم را هم خورد. ب��از هم فرار 
طارمی و این بار پاس او برای رامین رضاییان تا چیپ 

خونسردانه او گل دوم را برایمان به ارمغان بیاورد.
حاال ایران دوباره به جام برگش��ته و دیدار با امریکا 
حساس تر از بازی با ولز می تواند صعودمان را قطعی 

و تاریخ سازی ایران را تکمیل کند.
  کی روش: این آغاز کار ماست

کارلوس کی روش، سرمربی ایران بعد از این پیروزی 
بزرگ با بیان اینکه این تازه آغاز کار ماست، گفت: 
»روز فوق العاده ای ب��رای ما بود و کلمه ای ندارم که 
با آن از بازیکنان تش��کر کنم. آنها درخشان بودند 
و شایس��ته احترام زیادی هستند. مردم می فهمند 
که این بچه ها عاش��ق فوتبال بازی کردن هستند. 
بازیکنان شایسته این هستند که مورد حمایت قرار 
بگیرند. ما پی��روزی را برای مردم رق��م زدیم و این 
تنها دلیلی است که اینجا هستیم. آمده ایم تا برای 

هواداران و مردم ایران بازی کنیم.«
س��رمربی تیم ملی ایران در واکنش به بازگش��ت 
تیمش به مسیر پیروزی نیز تصریح کرد: »این برد 
خیلی مهم بود. من سال ها در فوتبال بودم و امروز 
احس��اس کردم در یک بازی واقعی هستم. ما نیاز 
بود هواداران خودمان را نگاه کنیم. 90دقیقه لذت 
و خوشحالی برای دو تیم را ش��اهد بودیم. امروز ما 
به عنوان ایران خوش��حال تریم، چون بردیم. قطعاً 
هواداران ولز نیز از این موضوع ل��ذت بردند، چون 

فوتبال برگزار شد.«
س��عید عزت اللهی، هافبک کارآمد ایران هم گفت: 
»ما هر زمانی که  مردم را کنارمان احساس کردیم به 
همه دنیا نشان دادیم که قدرت تیم ملی ایران چطور 
است. بازی قبل یک اتفاق بود. خدا را شکر توانستیم 
حس غرور را به ایرانیان بدهیم که در همه جای دنیا 
امروز احساس غرور کنند. همانطور که امروز مردم 
سنگ تمام گذاشتند، ما هم اینجا هستیم تا با تمام 

وجودمان بازی کنیم.«
هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در واکنش به این 
موضوع که بازیکنان تیم ایران پس از شکست مقابل 
انگلستان دور هم جمع شدند و حلقه اتحاد تشکیل 
دادند و به نظر می رسد این موضوع روی روحیه آنها 
تأثیرگذار بوده،  گفت: »قطعاً خیلی مهم بود. ما زمان 
کمی داشتیم و باید اول از لحاظ ذهنی خودمان را 
ریکاوری می کردیم. خدا را شکر همه بچه ها هم قسم 
شدند و امروز تیم اصلی ایران و فعل خواستن را به 

همه نشان دادیم.«
گرت بیل، ستاره ولز هم پس از باخت 2 بر صفر تیم 
ملی ولز برابر ایران به ش��بکه بی بی سیگفت: »ما 
بس��یار ناراحتیم. هیچ جور دیگری نمی شود این را 
توصیف کرد. تا آخرین ثانیه جنگیدیم و باید در بازی 
بعدی هم این کار را انجام دهیم. همه ما بسیار متأثر 

ً  جمع و جور کنیم.« شدیم، اما باید خودمان را فورا
وی افزود: »قطعاً قب��ول این باخت ب��رای همه ما 
سخت اس��ت. باید به کارمان ادامه دهیم و ببینیم 
چه می شود. چه بگویم؛ باید فوراً ریکاوری و یک بار 

دیگر تالش کنیم.«
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اشرف رامین

تیم ایران در جام جهانی امریکا جوان می شود

 تأکید بر پشتوانه سازی 
و آینده نگری

ترکیب تیم ملی کش��تی آزاد ایران برای حضور در جام جهانی امریکا 
اعالم شد. جام جهانی 2022 کشتی آزاد امس��ال 19 و 20 آذرماه در 

آیووا برگزار خواهد شد.
 بر این اس��اس کادرفنی تیم ملی رضا مؤمنی )57 کیلوگرم(، ابراهیم 
الهی )61 کیلوگرم(، رحمان عموزاد و محمدرضا باقری )65کیلوگرم(، 
امیرمحمد یزدانی و علی اکب��ر فضلی )70کیلوگ��رم(، محمدصادق 
فیروزپ��ور )74 کیلوگ��رم(، محم��د نخ��ودی و عل��ی س��وادکوهی 
)79کیلوگرم(، علیرض��ا کریمی )86 کیلوگرم(، کامران قاس��م پور و 
امیرحسین فیروزپور )92 کیلوگرم(، امیرعلی آذرپیرا )97 کیلوگرم( و 
امیررضا معصومی )125 کیلوگرم( را برای اعزام به امریکا انتخاب کرده 
است. از جمله نکات لیست اعالم شده تغییر وزن قاسم پور است. او در 
مسابقات قهرمانی جهان طالی وزن 92 را گرفته بود، اما در جام جهانی 
یک وزن باالتر می رود. معصومی ه��م که طالی امیدهای جهان را در 
کارنامه دارد در امریکا حضور خواهد داشت. از طرفی حسن یزدانی به 
جام جهانی اعزام نخواهد شد. سخنگوی فدراسیون کشتی شرایط تیم 

اعزامی به جام جهانی را تشریح کرد. 
محمدابراهیم امامی در گفت وگو با فارس ضمن اشاره به پایین بودن 
میانگین سنی نفرات انتخاب ش��ده گفت: »در خصوص عدم حضور 
حس��ن یزدانی در ترکیب منتخب ای��ران باید بگویم ک��ه با تصمیم 
کادرفنی تیم ملی و با در نظر گرفتن مراحل مختلف چرخه انتخابی و 
لحاظ کردن شرایط سنی و فنی کشتی گیران مقرر شد تیم ملی برای 
این رقابت ها با ترکیب جوان و آینده دار برای پشتوانه سازی و همچنین 
با حضور چند کشتی گیر باتجربه به این رقابت ها اعزام شود. میانگین 
سنی تیم ملی کش��تی آزاد در این مس��ابقات حدود 20 الی 21 سال 
است. کشتی گیران مطرحی همچون رحمان عموزاد، امیرعلی آذرپیرا 
با 20 سال س��ن، امیرمحمد یزدانی و محمد نخودی با 21 سال سن، 
ابراهیم الهی و امیررضا معصومی با 18 س��ال سن و برادران فیروزپور 
هر کدام با 20 و 22 سال کش��تی گیران جوانی هستند که در ترکیب 

تیم ملی حضور دارند.« 
س��خنگوی فدراس��یون با تأکید بر توجه وی��ژه به جهان��ی 2023 و 
بازی های المپیک پاریس اظهار داش��ت: »در گذشته برای فدراسیون 
تورنمنت های معتبر مانند جام جهانی مهم بود، اما در حال حاضر با نگاه 
المپیک محوری، اولویت اول فدراسیون المپیک و بعد رقابت های جهانی 
بزرگساالن است. جام جهانی پس از تغییر نگاه فدراسیون برای محک 
خوردن جوانان و کسب تجربه برای رسیدن به اهداف عالیه فدراسیون 
انتخاب شد. در جام جهانی فرنگی که در باکو آذربایجان برگزاری شد، 
فرنگی کاران را با ترکیب��ی جوان راهی این رقابت ه��ا کردیم. در واقع 
تیم ملی کشتی آزاد هم تیم دوم خود را با حضور باتجربه ها راهی امریکا 

می کند تا در این رقابت ها به خوبی محک بخورند.«
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توقع زیادی نمی توان داشت، لقمه که حرام شد حتی 
ب�رای کش�ور خ�ودت و هموطنانت ه�م لگدپراکنی 
می کنی و می ش�وی عین همان صاحب لقمه. تا وقتی 
در ایران ب�ود، حالمان گرفته می ش�د وقت�ی متوجه 
می ش�دیم که مثاًل قرار اس�ت ف�الن ب�ازی را مزدک 
میرزایی گزارش کند. گزارشگر سرد و بی روح دیروز 
خیلی زود هم�زادش را پیدا کرد. جنس�ت که خراب 
باش�د، می گردی یکی بدتر از خودت را پیدا می کنی 
و می نش�ینی کنارش، درس�ت مث�ل آب گندیده ای 
که چال�ه را پیدا می کند. داس�تان م�زدک میرزایی و 
شبکه فاسد س�عودی هم همین است. گشت و گشت 
تا بن سلمان آدمکش اره به دست را پیدا کرد. حاال هم 
تعجبی ندارد اگر تمام همتش را خرج کند تا تیم ملی 
را به حاشیه بکشاند. به هر حال لقمه حرام بن سلمان 
اره به دس�ت را خورده و باید اینگونه دم تکان دهد تا 
نکند جیره و مواجبش را قطع کنن�د. البته که در اوج 
هیجانش هم اینقدر یخ و وارفته بود که حالمان را به هم 
می زد، چه برسد به اینکه حاال ژست سیاسی بودن هم 
به خود می گیرد و می خواهد خود را مدافع مردم مظلوم 
اوکراین نشان دهد. راستی بد نیست حاال که می خوای 
مثاًل آدم متشخصی نش�ون داده بشی، یه عینک هم 
برای خودت بخری تا آن چهره وطن فروش را هم پشت 

آن پنهان کنی!

آب گندیده مزدک در چاله بن سلمان

بازتاب

باور به پیروزی، رمز پیروزی
تاکتیک و تدابیر تهاجمی، طلسم ناکامی در قطر را باطل کرد. شکست 
برابر انگلیس برایمان خیلی سنگین بود و خیلی ها ناامید بودند از اینکه 
دیگر شانس��ی برای موفقیت نداریم، اما همانطور که کی روش نویدش 
را داده بود، یک ای��ران متفاوت را در زمین دیدیم و حاال ولز اس��ت که 
خطر حذف از جام جهانی را حس می کند. دیروز همان تیمی بودیم که 
همه انتظارش را داشتند؛ باانگیزه، جنگنده، موقعیت شناس و امیدوار. 
بازیکنان هماهنگ تر از همیشه توپ را به دروازه می رساندند، ولز را تحت 
فشار می گذاش��تند و آنقدر دروازه حریف را به توپ بستند که اژدها در 
نهایت تسلیم مان شد. شاید خود ولزی ها نیز خیال نمی کردند یوزها بعد 
از آن بازی کذایی، آن روی سکه را به دنیا نشان دهند، ولی این اتفاق افتاد 

تا یک بار دیگر امیدوار شویم به صعود تاریخی از مرحله گروهی. 
ترکیب هجومی و میل زیاد به گلزنی، تاکتیک مناسبی بود و کی روش به 
درس��تی و در بهترین زمان آن را برای تیم ملی انتخاب کرد. نکته مهم و 
مشهود بازی با ولز، باور و ایمان به پیروزی بود. ملی پوشان از همان لحظه 
نخس��ت دروازه ولز را به توپ بس��تند و یک لحظه عقب ننشستند. آنها 
می دانستند آنقدر باید حریف اروپایی را در منگنه بگذارند تا ولز با گرت 
بیل راهی جز باختن نداشته باشد. اگرچه سه امتیاز حساس بازی اول را 
از دست داده بودیم، اما خوش��بختانه با ریکاوری خوب روحی بچه های 
تیم ملی اهمیت مصاف با ولز را به خوبی درک کردند و می دانستند با کسب 
پیروزی مقابل حریف دوم همه چیز به س��ود ما تغییر می کند. 2 بر صفر 
پیروز شدیم و چند گل هم نزدیم. در قطر به همه نشان دادیم تیم ایران 
در روز خوبش و با تمرکز و تعصب باال نه تنها نمی بازد، بلکه در جام جهانی 
کاری می کند کارستان. بعد از برد عربستان و ژاپن مقابل دو تیم مدعی 
جام، وقتش رسیده بود تا ما هم به عنوان بهترین تیم آسیا قدرتمان را نشان 

دهیم تا کسی خیال نکند ضعیف ترین نماینده قاره  آسیا هستیم.
در واقع جام تازه برای ایران شروع ش��ده است. حاال که در گروه سخت مان 
یکی از شانس های صعود هستیم باید روحیه و انگیزه مان را حفظ و خودمان 
را برای رویارویی با امریکا آماده کنیم. در س��ومین حض��ور متوالی مان در 
جام جهانی صعود از گروهی که انگلیس در آن حضور دارد س��خت به نظر 
می رسید، اما حاال شرایط طوری است که بخشی از این دشواری را پشت سر 
گذاشته ایم و شانس زیادی برای تحقق این رؤیا داریم. پیوستن به جمع 16 
تیم برتر جام آرزویی اس��ت که در دو دوره گذشته با کی روش محقق نشد. 

منتها در قطر این شانس وجود دارد و نباید آن را از دست بدهیم. 
بازی زیبا و کاماًل برتر تیم ملی در بازی دیروز باید در مصاف با امریکا هم 
تکرار شود. این خواس��ته همه ایرانی هایی است که بازی با ولز را تماشا 
کردند. با این برد نباید سقف آرزوهایمان را کوتاه کنیم. باید همچنان 
هدفمان صعود باش��د، آن هم با یک برد ش��یرین دیگر. این فرصت به 
سادگی به دست نیامده و باید قدرش را بدانیم. موفقیت تیم ملی و شادی 
مردم هدف بزرگی است که شاگردان کی روش آن را دنبال می کنند و 

فقط یک گام دیگر تا رسیدن به هدف نهایی باقی مانده است.

از ضربه کاری روزبه تا تیر خالص رامین 

تعویض طالیی کی روش جواب داد
شکار اژدها در ثانیه های پایانی بهترین توصیف از گلزنی روزبه چشمی و رامین     دنیا حیدری
رضاییان است. راب پیچ بی شک هرگز تصور چنین پایان تلخی را نداشت. تیم او 
به کمک ابر و باد و مه و خورشید و فلک توانسته بود 98 دقیقه مقاومت کند و درست زمانی که انتظار 
شنیدن سوت پایان بازی را داشت دروازه اش به واسطه روزبه چشمی باز شد. هافبک دفاعی استقالل 
که دقیقه 77 بعد از مصدومیت نوراللهی به عنوان یار تعویضی به میدان آمد و شاید هرگز تصورش را 
هم نمی کرد که قرار اس��ت سرنوشت بازی با ولز را رقم بزند. درس��ت برعکس رامین رضاییان که از 
ابتدای بازی در زمین حضور داش��ت، الحق واالنصاف یکی از نفرات مهم تیم بود. بازیکنی که هم به 
عنوان وینگر و هم دفاع راست می تواند بازی کند و این توانایی به او این فرصت را می دهد که از خط 
دفاع تا حمله حضور داشته باشد. بازیکنی قلدر که در مصاف تن به تن با نفرات حریف نیز کم نمی آورد. 
ضمن اینکه بسیار فرصت طلب است، به طوری که بعد از گلزنی روزبه چشمی، هافبک تعویضی ایران 
که با وجود اندک زمان حضورش در زمین عالوه ب��ر گلزنی، عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز از آن 
خود کرد با استفاده از شوکی که به حریف وارد شده بود توانست گل دوم ایران را به ثمر برساند، آن هم 

درست سه دقیقه بعد از گلی که روزبه چشمی به زیبایی به ثمر رساند. 
درست در ش��رایطی که ولز همه هدفش مهار خط حمله ایران بود و دفاع مطلق مقابل هافبک های 
هجومی، چشمی به عنوان یار تعویضی شیرازه این تیم را از هم پاشید، آن هم روی یک کار گروهی و با 
شوتی سرکش از پشت محوطه جریمه حریف که نفیرکشان ولزی ها را درنوردید و در کنج دروازه حریف 
آرام گرفت، آن هم درست در شرایطی که گلر تعویضی این تیم همس��و با ضربه روزبه به کنج دروازه 
شیرجه زده بود، اما تالش او نتوانست ضربه دیدنی چشمی را مهار کند. گلی که ولز را در چنان شوکی 
فرو برد که رضاییان هم توانست در ادامه بازی درخشانی که در طول 90 دقیقه ارائه داده بود در دقیقه 
101 بازی گل دوم را وارد دروازه ولز کند. گلی که چون تیر خالص همه چیز را به سود ایران تغییر داد، 
آن هم در ش��رایطی که عالوه بر دروازه بان، یکی دیگر از بازیکنان ولز 

نیز برای مهار رضاییان به سمت او یورش 
بردند، اما دیگر خیلی دیر و تیر از چله 

کمان رها شده بود.

بردی که سردار و قلی زاده پایه ریزی کردند

ستاره های پرتالش اما بدشانس
   شمیم رضوان باور مصدومیتش کار سختی بود. گویا این سردار نبود که همین چند ماه قبل 
همه برای رسیدنش به جام جهانی دست به دعا ش��ده بودند. این بار کی روش 
برخالف بازی با انگلی��س از همان ابتدا آزمون را در ترکیب قرار داده بود، حضوری که نش��ان داد مرد 
پرتغالی تا چه اندازه در خصوص ترکیب بازی قبل اشتباه کرده است. مهار سردار شدنی نبود و بی شک 
اگر تیرک های دروازه ولز نبود، بارها قبل از اخراج هنسی چهارچوب دروازه حریف فرو می ریخت، اما 
بدشانسی سردار و خوش شانسی ولز مانع از آن شد که بازی درخش��ان و عملکرد فوق العاده آزمون با 
گلزنی او برای تیم ملی فوتبال ایران تکمیل شود. بی ش��ک او باید به دلیل مصدومیت سنگینی که به 
تازگی از س��ر گذرانده بود اندکی محتاط تر بازی می کرد، اما احتیاط برای سردار که تنها به باز کردن 
دروازه ولز و گلزنی برای تیم ملی کش��ورش می اندیش��ید، کوچک ترین معنایی نداشت، به طوری که 
چندین بار حین بازی با مش��کل مواجه ش��د، به خصوص در نیمه دوم، تا جایی ک��ه کی روش، کریم 
انصاریفرد را برای تعویض فراخواند، اما سردار به سادگی حاضر به ترک زمین نبود تا زمانی که دیگر ناچار 
شد جای خود را به انصاریفرد بدهد. ملی پوش ایرانی لورکوزن اگرچه در این بازی موفق به گلزنی نشد، 
اما عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت، آن هم در شرایطی که به تازگی از کمند مصدومیتی 

جدی رهایی یافته و این تالش جدی می توانست سالمت جسمانی او را به خطر بیندازد.
سردار اما تنها ستاره تیم ملی نبود که شانس با او برای گلزنی یار نبود. علی قلی زاده، وینگر شارلوا 
به مراتب از آزمون هم بدشانس تر بود. او که بی ش��ک یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان ایران در 
مصاف با ولز بود، دقیقه 15 دروازه هنسی را فرو ریخت، آن هم روی پاس دقیق و به موقع سردار و 
درست در شرایطی که دروازه بان حریف می توانست توپ را از مقابل پاهای قلی زاده برباید. با این 
وجود وینگر تیم ملی به زیبایی و با دقت تمام این توپ را وارد دروازه حریف کرد. توپی که البته 

داور میدان با اس��تفاده از کمک داور ویدئویی آن را آفساید و مردود اعالم 
کرد. با این وجود همین گل مردود نش��ان داد که فرو ریختن دروازه ولز 
دور از انتظار نیست و تیم ملی ایران می تواند 
با اندکی فشار بیشتر گل دیدنی 

قلی زاده را تکرار کند.

دختر هندبالیس��ت ایران برای دومین بار عنوان برترین بازیکن را 
در قهرمانی آسیا کسب کرد. تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین 
دیدارش از رقابت های قهرمانی آسیا مقابل ازبکستان با نتیجه 35 بر 
32 به پیروزی رسید. در پایان این رقابت فاطمه مریخ عنوان برترین 
بازیکن میدان را به خود اختصاص داد. مریخ نیز در دیدار مقابل هند 
که با نتیجه 43 بر 35 به س��ود ایران به پایان رسید، عنوان برترین 
بازیکن زمین را به دست آورده بود. فاطمه مریخ از رده نوجوانان به 
تیم ملی بزرگساالن دعوت شده اس��ت. نوزدهمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانی زنان آسیا و انتخابی قهرمانی جهان 2023 از سوم تا 
سیزدهم آذر به میزبانی اینچئون کره جنوبی در حال برگزاری است. 

در این مسابقات پنج سهمیه قهرمانی جهان توزیع می شود.

مریخ باز هم بهترین بازیکن هندبال ایران

تیم شهرداری گرگان با پیروزی برابر کاله مازندران صدرنشینی خود 
در لیگ برتر را تثبیت کرد. هفته هشتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
مردان ایران عصر پنج شنبه، سوم آبان 1401 با برگزاری پنج دیدار 
پیگیری شد که در حساس ترین بازی، تیم شهرداری گرگان موفق 
شد میهمان قدرتمند خود کاله مازندران را شکست دهد. در این 
بازی ش��اگردان مهران حاتمی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
میزبان شاگردان علی آرزومندی بودند که در پایان یک مسابقه 
پرامتیاز، 111 بر 103 حریف مازندرانی خود را شکست دادند تا 
با 15 امتیاز جایگاهشان در صدر جدول را تثبیت کنند. در دیگر 
بازی های امروز هم نتایج قابل توجهی رقم خورد. مس کرمان برابر 
آویژه صنعت مشهد، نبوغ اراک برابر توفارقان آذرشهر و نفت آبادان 
نیز برابر ذوب آهن اصفهان به پیروزی دست یافتند، اما در آخرین 
بازی این هفته تیم صنایع هرمزگان که زمزمه های منحل شدن آن به 
گوش می رسد مقابل مهرام تهران به میدان نرفت تا این بازی با باخت 

فنی، 20 بر صفر به سود شاگردان کامران جمشیدوند ثبت شود.

تثبیت صدرنشینی شهرداری گرگان

شبکه تلویزیونی »کی.بی.اس« کره جنوبی 
گزارش داد کره ش��مالی اقدام به حذف 

بازی ه��ای تیم ه��ای مل��ی فوتبال 
کره جنوبی،  امری��کا و ژاپن از پخش 
تلویزیون��ی بازی های ج��ام جهانی 
2022 قطر کرده است. کره شمالی اما 

بازی های قبل و بعد از بازی کره جنوبی، 
یعنی س��وئیس با کامرون و پرتغال ب��ا غنا را 

پخش کرد.
     

نیمار، س��تاره تیم ملی برزیل با مصدومیت 
دیدار با صربستان در جام جهانی 2022 

قطر را به پایان رساند. با این  حال تیته، 
سرمربی سلسائو به هواداران اطمینان 
داده این بازیکن مشکلی برای حضور 
در ادام��ه بازی ه��ا ن��دارد. قناری ها 

دوش��نبه در دومین جدال خود در این 
مسابقات به مصاف کامرون می روند.

     
پله، اسطوره فوتبال برزیل از بازیکنان تیم ملی 

کشورش خواس��ت در جام جهانی روی 
کس��ب پیروزی در بازی فینال و بردن 
جام تمرکز کنن��د: »نماینده بیش از 
200 میلی��ون قلب خواهی��م بود که 
به عنوان یک قل��ب می تپن��د و با هر 

دس��تاورد سلس��ائو می لرزند. باید به هر 
مس��ابقه احترام بگذاریم و با تمرکز بر فینال 

بازی کنیم.«
     

خوزه مورینیو، سرمربی رم از پیروزی ژاپن 
برابر آلمان در قطر غافلگیر نشده است: 

»بازی را ندیدم. تلویزیون را روش��ن 
کردم که بازی را نگاه کنم، اما خوابم 
برد. باید به ژاپن به خاطر این پیروزی 
تبریک گفت. این یک شگفتی بزرگ 

نبود و از پیروزی ژاپن شوکه نشدم. ژاپن 
تیمی خوب و در حال پیشرفت است.«
     

تس��ت کرونای رونال��دو نازاری��وی برزیلی 
مثبت شد و او در اتاق هتل خود در قطر 
در قرنطین��ه به س��ر می برد. رونالدو 
چهارشنبه احس��اس ناخوشایندی 
داشت و در ابتدا خیلی نگران نبود، اما 
صبح پنج شنبه تصمیم گرفت آزمایش 

کرونا بدهد که تست او مثبت شد. او باید 
تا پنج روز در قرنطینه بماند.

فريدون حسن 
      گزارش

اژدها را  قورت دادیم
سرود خواندیم  و شادی کردیم


