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دنیا حیدری 

عقاب ها ج��ام را با تس��اوی ناامیدکنن��ده برابر 
مکزیک ش��روع کردند، ولی همان ی��ک امتیاز 
نیز برای لهستان کارس��از بود. خوش بین ترین 
ه��وادار این تی��م هم تص��ور نمی ک��رد قبل از 
برگزاری سومین بازی گروه، لهس��تان باالتر از 
آرژانتین صدرنشین باش��د، آن هم با یک امتیاز 
بیش��تر از مدعی قهرمانی. شاگردان میشنوویچ 
برای صعود به مرحله بعد انگی��زه زیادی دارند، 
منتها حریف ش��ان آرژانتینی است که هم برای 
صعود می جنگد و ه��م برای صدرنش��ینی. در 
نتیجه راه راه پوشان با تمام قوا به جنگ عقاب ها 

می آیند.
برد 2 بر صفر لهس��تان مقابل عربستان این تیم 
را چه��ار امتیازی کرد و حاال همه چیز به س��ود 
آنهاس��ت. در بازی قبلی لواندوفس��کی باالخره 
پایش به گلزنی در جام جهانی باز ش��د. مهاجم 
بارس��ا در بازی امش��ب نیز خودش را برای زدن 
ی��ک گل به یادماندنی به آرژانتی��ن آماده کرده 
است. س��نگربان اول لهس��تان هم یکی دیگر از 
ستاره های تیمش اس��ت؛ شزنی عالوه  بر حضور 
مطمئن در چهارچوب دروازه، پنالتی عربستان 
را نیز مهار ک��رد تا دومین کلین ش��یت خود در 
جام 2022 را ثبت کند. شزنی برای رویارویی با 
مسی لحظه شماری می کند: »بازی کردن مقابل 
مسی دشوارتر است، زیرا مسی پنالتی های خود 
را به روش ه��ای مختلف می زند. مثل همیش��ه 
آماده می ش��وم و البت��ه امیدوارم ک��ه نیازی به 

گرفتن پنالتی لیونل مسی نداشته باشم. آرژانتین 
بازیکنان قوی زیادی در اختیار دارد و مارتینز نیز 
بازیکن بزرگی است. هر کاری می کنیم تا نتایج 
خوبی بگیریم. نمی توانم برای تقابل با تیم ملی 
آرژانتین بیشتر از این صبر کنم.« تساوی و کسب 
یک امتیاز نیز لهستان را راهی دور بعد می کند. 

بازیکنان آلبی سلسته معتقدند جام تازه برایشان 
آغاز ش��ده اس��ت. باخت به عربس��تان در بازی 
اول ش��وک بزرگی به فوتبال آرژانتین وارد کرد. 
اوضاع به قدری برایش��ان بحرانی بود که مصاف 
با مکزیک برای آرژانتین حکم مرگ و زندگی را 
داشت. گذشتن از سد آزتک ها با دو گل، آرژانتین 
را به مس��ابقات بازگرداند. تیم لیونل اسکالونی 
شانس دوم صعود از گروه اس��ت، منتها گرفتن 
امتیاز از لهس��تان به این راحتی ها نیست. مسی 
که در بازی قب��ل یک گل ب��رای تیمش به ثمر 
رس��انده از هم تیمی هایش خواسته امیدشان را 
از دست ندهند و به همه بازی ها به چشم فینال 
نگاه کنند. از آنجا که نتیجه دیگر دیدار گروه نیز 
می تواند در سرنوش��ت تیم ها تأثیرگذار باش��د، 
آلبی سلسته نمی تواند روی نتیجه مساوی حساب 
کند. پیروزی برابر لهس��تان خیال اسکالونی را 

راحت می کند.
عربس��تان و مکزیک هم ش��انس صعود دارند. 
س��عودی ها ب��ا تحمیل شکس��ت ب��ه آرژانتین 
اولین ش��گفتی جام را رقم زدند و با س��ه امتیاز 
بعد از آلبی سلسته برای صعود تالش می کنند. 

البته آزتک ها ب��ا یک امتیاز از ش��انس کمتری 
برخوردارند، ول��ی تیم جراردو مارتینو دس��ت 
از جنگیدن برنمی دارد. س��رمربی مکزیک پس 
از باخت به آرژانتین به ش��دت تحت فش��ار قرار 
گرفت و غلبه بر عربستان شاید مرهمی باشد بر 
ناراحتی هواداران مکزیک. سعودی ها همچنان 
مصدوم می دهند و به لشکر آسیب دیده های آنها 
باید سلمان الفرج، کاپیتان تیم را هم اضافه کرد. 
محمد کنو، مدافع عربس��تان نیز مصدوم شده و 

حضورش در بازی امشب قطعی نیست. 
         

در گروهی که یک تیمش صعود کرده س��ایرین 
باید از جان مایه بگذارند تا ناکام نمانند. تیم ملی 
فرانس��ه آخرین بازی گروهی اش را برابر تونس 
انجام می دهد. ش��رایط این دو رقیب اصاًل قابل 
مقایسه نیست؛ خروس ها با دو برد و شش امتیاز 
فقط به صدرنش��ینی می اندیش��ند، درحالی که 
تونس با یک تساوی و یک باخت و تنها یک امتیاز 
در قعر ج��دول امیدهایش برای صعود بس��یار 
کمرنگ اس��ت. با اینکه قرار اس��ت در این بازی 
دشان به ستاره هایش استراحت بدهد و تغییراتی 
در ترکیب ایجاد کند، اما دوام آوردن مقابل این 
فرانس��ه نه فقط ب��رای تونس، بلکه برای س��ایر 
تیم ها نیز دشوار است. انتشار خبرهایی مبنی  بر 
بازگشت کریم بنزما به تمرینات و برطرف شدن 
مصدومیت این بازیکن خب��ر خوبی برای مدافع 

عنوان قهرمانی به شمار می رود. 

س��رمربی فرانس��ه در کنفرانس خبری نسبت 
به خبر بازگش��ت بنزما و ایجاد تغییر در ترکیب 
واکنش نشان داد: »به این موضوع فکر نمی کنم 
و ذهن من درگیر مسائلی دیگر است. نمی دانم 
در مورد کریم چه می گویند، ولی همه شرایط او 
را می دانیم و اینکه برای بهبودی چقدر زمان نیاز 
دارد. تمرکزم روی بازیکنانی است که در اختیار 
دارم. تغییراتی در ترکیب اصلی داریم، ولی اینجا 
در موردش حرف نمی زنم، چون نمی خواهم کار 
حریف را ساده کنم. در تیم بازیکنانی داریم که 
تجربه جام جهانی ندارند، ول��ی آنقدر باکیفیت 
هستند که مس��تحق حضور در تیم ملی باشند. 
همه در بهترین باشگاه ها بازی می کنند و تیمی 
متشکل از جوانان و باتجربه ها هستیم.« امباپه با 
زدن سه گل در مسیر آقای گلی قرار گرفته، ولی 
باید دید دشان در این بازی از او استفاده می کند 
یا نه. نکته جالب اینکه هانیبال مجیری، هافبک 
تونس در حالی مقابل خروس ها قرار می گیرد که 

در فرانسه به دنیا آمده است. 
با توجه به احتمال زیاد برد فرانسه، کانگوروهای 
س��ه امتیازی با یک مس��اوی برابر دانمارک هم 
به یک هش��تم نهایی می رس��ند. گراهام آرنولد 
امیدوار است بازیکنانش همانند دیدار با تونس 
باانگی��زه و پرقدرت ظاهر ش��وند. دانمارک یک 
امتیازی در این بازی فقط به دنبال پیروزی است 
و حتی تساوی نیز نمی تواند به کمک تیم کاسپر 

هیولماند بیاید.
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برخالف نگرانی های سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی برای غیبت ساره 
جوانمردی در بازی های پاراآس��یایی، رئیس فدراسیون جانبازان و 
معلولین خیالش بابت حضور و مدال آوری این بانوی تیرانداز در هانگژو راحت است. قهرمان پارالمپیک 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان امارات و کسب سهمیه پارالمپیک 2024 را به دلیل کرونا از دست 
داده، اما شروین اس��بقیان در گفت وگو با ایس��نا از روحیه باالی این ورزش��کار صحبت کرده است: 

»جوانمردی با کسب س��ه مدال طالی پارالمپیک و افتخارات 
زیادی که در بازی های پاراآس��یایی و جهانی دارد، یکی از 
پرافتخارترین تیراندازان کشور است. با روحیه و اعتماد به 
نفس باالیی که او دارد هیچ نگرانی برای حضور جوانمردی 
در بازی های پاراآس��یایی هانگژوی چی��ن و پارالمپیک 
2024 پاریس وجود ندارد. او قطعاً افتخارات خود را در این 
دو رویداد مهم دوباره تکرار خواهد کرد. ساره جوانمردی 

در حال حاض��ر پرچمدار و پرافتخارترین ورزش��کار 
ماس��ت و حض��ور وی در اردوی تیم مل��ی برای 

س��ایر تیراندازان روحیه بخش اس��ت. ضرورتی 
برای حضور مربی خارج��ی وجود ندارد و وی 

تمرینات خود را همراه س��ایر تیراندازان با 
مربیان داخلی ادامه خواهد داد.«

این درحالی است که حس��ین امیری، 
س��رمربی تیم ملی اعالم کرده وضعیت 
س��اره جوانمردی ب��رای ش��رکت در 

پاراآسیایی مشخص نیست.

تداو م موفقیت عقاب ها در لیگ برتر

ابهام حضور جوانمردی در پاراآسیایی هانگژو

شهرداری گرگان با کس��ب پنجمین برد متوالی جایگاهش در صدر        خبر
جدول لیگ بسکتبال را مستحکم تر کرد. هفته نهم لیگ برتر برگزار 
شد و همه مدعیان، حریفان خود را شکست دادند. عقاب ها در آبادان میهمان بودند، اما از پس میزبان 
برآمدند. شهرداری گرگان 91 بر 78 از سد نفت آبادان گذشت و با 17 امتیاز در صدر باقی ماند. این 
در حالی است که نفتی ها به رده پنجم سقوط کردند. کاله در خانه از تورفارقان پذیرایی کرد و 94 بر 
56 به پیروزی رسید که با 16 امتیاز تیم دوم جدول است. مهرام نیز 98 بر 83 نبوغ اراک را شکست 
داد و رده س��وم را حفظ کرد. ذوب آهن با پیروزی 99 بر 88 مقابل رعدپدافند هوایی به رتبه چهارم 
صعود کرد. در سایر مسابقات، مس رفسنجان 70 بر 61 آویژه صنعت را از پیش رو برداشت و صنایع 

هرمزگان نیز 85 بر 66 مس کرمان را برد.

قهرمان نشویم باید ایراد گرفت

تیم والیبال پی��کان در حالی خود را برای حضور 
در مسابقات قهرمانی باش��گاه های جهان آماده 
می کند که یک ش��نبه هفته آینده)13آذر( باید 
راهی بتیم برزیل، محل برگ��زاری این رقابت ها 

شود. در همین راس��تا، در حاش��یه تمرین روز 
دوش��نبه که ب��ا هماهنگی فدراس��یون والیبال 
تمرینات نوبت عصر خود را در سالن فدراسیون 
برگزار کرد، محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون 

والیبال با حض��ور در تمری��ن پی��کان، دیدار و 
گفت وگویی با بازیکن��ان و همچنین کادر فنی 
این تیم داشت و با اش��اره به اهمیت رقابت های 
قهرمانی باشگاه های جهان تأکید کرد فدراسیون 

هیچ حمایتی را از پیکان دریغ نمی کند.
پیم��ان اکب��ری، س��رمربی تیم پی��کان برای 
حضوری پرقدرت در این رقابت ها که از 16 آذر 
آغاز می شود درخواس��ت جذب سه یار کمکی 
داده بود که تنها ب��ا حضور یک بازیکن موافقت 
ش��د: »با توجه به اهمیت مس��ابقات قهرمانی 
باش��گاه های جهان درخواست کردیم که امین 
اسماعیل نژاد از پاس گرگان، سیدمحمد موسوی 
از نیان الکتریک مشهد و سلیم چپرلی از فوالد 
سیرجان ما را در این رقابت ها همراهی کنند، اما 
بازیکن فوالد به دلیل مصدومیت و موسوی به 
دلیل عدم تمایل ما را همراهی نمی کنند و تنها 

اسماعیل نژاد را با خود می بریم.« 

اکبری بر این باور است که شرایط برای قهرمانی 
پیکان در مسابقات باشگاه های جهان مهیاست: 
»همه دوس��ت دارند قهرمان باشگاه های جهان 
ش��ویم. زمانی که شرایط رس��یدن به آن فراهم 
است، اگر نرسیم باید ایراد گرفت، اما زمانی هم 
هست که شرایط واقعاً متفاوت است. شش تیم در 
این رقابت ها حضور دارند که در گروه ما ترنتینو 
ایتالیا یکی از بهترین تیم های باشگاهی در سطح 
دنیاس��ت. ایتامبه میناس تیم دوم برزیل هم با 
پیکان همگروه است که بس��یار قدرتمند است 
و س��ادا کروزیرو را هفته پیش 3 بر یک شکست 
داده است. در گروه مقابل هم پروجا ایتالیا و سادا 
کروزیرو برزیل حضور دارند که هر دو ش��ناخته 
شده هستند، اما از تیم والی رناتا برزیل شناخت 
چندانی نداریم، ولی قطعاً تیم های ترنتینو، سادا 
کروزیرو، ایتامبه میناس و پروجا هم مانند پیکان 

به دنبال قهرمانی هستند.«

 انتظار باالی

  سرمربی پیکان

ش در برزیل
از شاگردان

شمیم  رضوان
      بازتاب

      چهره
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شکس�ت 3 ب�ر 2 مقابل غن�ا به معن�ای پای�ان کار 
کره جنوبی در ای�ن دوره از رقابت ه�ای جام جهانی 
بود و حاال صعود ای�ن تیم به معج�زه می ماند و تنها 
در صورت برت�ری کره مقابل پرتغال و شکس�ت غنا 
برابر اروگوئه رقم می خورد که اتفاقی بعید اس�ت. به 
همین دلیل ه�م بعد از به صدا درآمدن س�وت پایان 
بازی کره – غنا، س�ون هیونگ مین به پهنای صورت 
از این ناکامی حسرت بار اشک می ریخت، اما درست 
در ش�رایطی که این بازیکن اندوهگین از نتیجه رقم 
خ�ورده مقابل غنا ب�ود، مربی وقت نش�ناس حریف 
بی توجه به شرایط سون هیونگ مین اقدام به گرفتن 
عکس سلفی با ستاره تاتنهام کرد. رفتاری که حتی 
از یک تماشاگر احساساتی هم بعید است، چه برسد 

به مربی یک تیم!

سلفی بی وقت با سون گریان!

قاب

فرهنگ سازی در سمینار  و  چمدان نیست
سال هاس��ت که کاروان های  ورزش��ی ایران در رقابت ه��ای مختلف 
نفراتی را به همراه دارند که گفته می ش��ود قرار است در کشور میزبان 
فرهنگ س��ازی کنند!  مهم نیس��ت این رقابت ها المپیک باشد یا جام 
جهانی، بازی های آس��یایی یا هر رقابت بین المللی دیگ��ر. فارغ از مهم 
بودن یا نبودن آن، افرادی هستند که با ادعای انجام کارهای فرهنگی، 
ورزش��کاران ایران را در این گونه س��فرها همراهی می کنند. حال آنکه 
فرهنگ س��ازی یک��ی از آن پروژه های ناتمام ورزش اس��ت ک��ه بعد از 
کلنگ زنی به امان خدا رها شده اس��ت، اما به رغم ناکامی در این امر در 
داخل کشور، بسیاری همچنان با اصرار بر انجام کارهای فرهنگی جایی 
برای خود در کاروان های اعزامی پیدا می کنند و وعده ای که ما حرفش را 

می زنیم، ژاپنی ها انجامش می دهند.
تماشاگران ژاپنی  ثابت کردند به عمل کار برآید، به سخندانی نیست! آنها 
سال هاست که در رقابت های مختلف ورزشی سوژه لنز دوربین عکاسان 
می ش��وند، چراکه فارغ از کس��ب هر نتیجه ای در پایان مسابقه، اقدام 
به جمع آوری زباله های ریخته ش��ده در ورزشگاه    می کنند. صحنه ای 
تحسین برانگیز که سال هاست شاهد آن هستیم. اتفاقی که در این دوره 
از رقابت های جام جهانی فوتبال در قطر نیز رخ داد و تماشاگران ژاپنی 
حاضر در ورزشگاه بعد از پیروزی 2 بر یک تیم ش��ان مقابل آلمان که 
یکی از آن شگفتی های به یادماندنی جام جهانی را رقم زد، موقع ترک 

ورزشگاه تمام زباله های سکوهای خود را جمع کردند.
البته که تا به اینجای کار اتفاق تازه ای را شاهد نبودیم و تماشاگران ژاپنی 
در هر رشته ای سال هاس��ت که با به نمایش گذاش��تن چنین رفتاری از 
خود مورد تحس��ین دنیا قرار گرفته اند، اما مس��ئله حائز اهمیت در این 
راستا، فرهنگ س��ازی بود که س��امورایی ها در طول این س��ال ها انجام 
داده اند؛ جمع آوری زباله  های سکوها خود نش��ان از فرهنگ سازی ژاپن 
برای مردمش دارد ک��ه آنها را موظف می کند در هر کج��ای دنیا و در هر 
شرایطی که هستند، این فرهنگ قابل تحسین را به نمایش بگذارند، اما 
حاال سامورایی ها با تکرار این رفتار، فرهنگ قابل تحسین خود را به دیگر 
تماشاگران نیز اشاعه داده اند، به طوری که در پایان دیدار برزیل- سوئیس 
بود که ش��اهد اتفاقی جالب توجه بودیم. اقدام تماش��اگران سلس��ائو به 
جمع آوری زباله های س��کوهای خود نش��ان داد فرهنگ قابل س��تایش 
ژاپنی ها در طول این سال ها تأثیر مثبتی در بین سایر هواداران داشته است، 
به طوری که حاال برزیلی ها هم قدم در راهی گذاش��ته اند که سال هاست 

سامورایی ها طی می کنند و این نتیجه بارز فرهنگ سازی است. 
فرهنگ سازی؛ برگزاری جلسه، سمینار و نشست نیست. فرهنگ سازی 
بستن چمدان برای همراهی کاروان های ورزشی نیست. فرهنگ سازی 
اقدامی درس��ت و البته صادقانه اس��ت که بخواهیم یا نخواهیم تأثیر 
مثبت خود را خواهد گذاشت. فرهنگ سازی بازتاب رفتار درست است، 
همان بازتاب قابل تحسین رفتار ژاپنی ها در جمع آوری زباله های خود 
از ورزش��گاه ها که حاال هواداران و مردم دیگر کشورها را نیز به تبعیت 
از آنها واداشته است. رفتاری که فارغ از رنگ و ریا و نه برای ثبت شدن 
توسط لنز دوربین ها، بلکه چون درست است انجام می شود و به همین 

دلیل هم تأثیری که باید را می گذارد. 
اقدام تماش��اگران برزیلی به جم��ع آوری زباله های خ��ود بعد از بازی 
سلس��ائو با س��وئیس ثابت کرد فرهنگ س��ازی نیاز به بودجه کالن و 
برگزاری با آب و تاب س��مینارهای پرس��روصدا ندارد. فرهنگ سازی 
خواستن است و بس. خواستن برای انجام رفتاری درست که بی هیچ 
دوز و کلک یا رنگ و ریایی می تواند به یک فرهنگ تبدیل شود، آن هم 

فرهنگی تأثیرگذار و ماندگار.

بعد از بازیکن تیم ملی استرالیا ایشون دومین 
سبیلوی جام جهانی قطر هستند. قباًل 

هم گفتیم تو روزگاری که بازیکن های 
فوتبال دنبال تت��و و آرایش و مش و 
رنگ م��و و ژل و تل هس��تند، دیدن 
آدمایی ک��ه با سبیل هاش��ون آدم رو 

یاد م��ردای قدیم مین��دازه واقعاً خیلی 
جالبه، اگه نخوایم بگیم برای خودش موهبتی 

محسوب می شه!
      

وینفرد شفر، سرمربی سابق استقالل از عملکرد 
تیم ملی مراک��ش در جام جهانی تمجید 

کرد. شفر با اشاره بر عملکرد فوق العاده 
ولید الرکراکی تأکید کرد که برکناری 
وحید هلیلهوژیچ و تغییر س��رمربی 
مراکش، تصمیم موفقیت آمیزی بوده 

و باعث ش��ده اعضای این تیم دوباره با 
یکدیگر متحد شوند. مراکش می تواند به 

اهداف بزرگی در جام جهانی دست پیدا کند.
      

همسر انر والنس��یا، راز ش��ادی پس از گل این 
بازیک��ن برابر تی��م ملی فوتب��ال هلند را 

فاش کرد. والنس��یا بعد از گل خود به 
هلند طوری وانمود ک��رد که در حال 
نوشتن مطلبی است. حاال همسرش 
می گوید: »او دارد تاریخ را می نویسد. 

اگر می خواهید معن��ای واقعی و دقیق 
این ش��ادی را بدانید، باید بگویم حرکات 

خاص والنس��یا پس از گل »ادامه نوشتن تاریخ 
برای اکوادور« است.

      
رد شدن گل وینیس��یوس جونیور، فوق ستاره 

تیم مل��ی برزیل ب��ه س��وئیس از جمله 
لحظات به یاد ماندنی ج��ام بود. وینی 
که با خوش��حالی های پ��س از گلش 
در اللیگا حس��ابی جنجال درس��ت 
ک��رده، در حالی که هن��وز کمک داور 

ویدئویی گلش را مردود نکرده بود یک 
خوشحالی جالب انجام داد، ولی بعد از آن 

حسابی دمق شد.
      

ادینس��ون کاوانی، مهاجم باتجربه اروگوئه 
و کاپیت��ان این تی��م در آخرین تجربه 

حضور در ج��ام جهانی در پاس��خ به 
س��ؤال یک خبرنگار پیرامون دلیل 
باخت آبی پوشان برابر یاران رونالدو 
گفت: »ش��ما باید این را از آلونس��و 

بپرسید. او می تواند تاکتیکی تر با شما 
صحبت کند. فوتبال اس��ت؛ گاهی اوقات 
همه چیز درست پیش می رود و گاهی نه.«

      
فرناندو سانتوس، سرمربی پرتغال بعد از برتری 

مقابل اروگوئه گفت: »تیم ما عهدی را که 
با خودمان بسته بودیم، به بهترین شکل 
ممکن به انجام رساند. در نیمه اول به 
اندازه نیمه دوم خوب نبودیم، ولی در 
همان نیمه هم عملکردی عالی داشتیم. 

از این موضوع آگاهیم و از این به بعد تالش 
می کنیم با رفع نواقص بهتر و بهتر شویم.«

      
برونو فرنان��دس، زننده ه��ر دو گل پرتغال در 

پیروزی 2بر صفر مقابل اروگوئه می گوید 
بعد از گل اول طوری خوشحالی کرده 
که انگار گل به نام کریستیانو رونالدو 
ثبت شده اس��ت. او می گوید: »مهم 
نیس��ت که چ��ه کس��ی گل می زند، 

کریس��تیانو مهاجم و همیشه به دنبال 
گلزنی است. مهم ترین موضوع این بود که به 

مرحله بعد صعود کنیم. هدفی که به آن رسیدیم.«
      

در ش��ب پیروزی 2 بر صف��ر پرتغال مقابل 
اروگوئ��ه و قطع��ی ش��دن صع��ودش، 
مصدومیت نونو مندز که شدید به نظر 
می رسد پرتغالی ها را نگران کرده است. 
تصاویر مندز که با چش��م های اشکبار 
در حال ترک زمین ب��ود، پرتغالی ها را 

ناراحت و غمگین کرده است.
      

مدیر برنامه های ژائو فلیکس در پی یافتن 
باشگاهی جدید برای به خدمت گیری 
م��وکل 23 س��اله و گرانقیمت��ش 
اس��ت. طبق گزارش��ی که در سایت 
Sport365 منتشر شده، باشگاه های 

چلسی و منچستریونایتد از جدی ترین 
مشتریان ستاره پرتغالی هستند که مندس 

در حال مذاکره با آنهاست.
      

اورلین شوامنی می گوید با 16 بازی ملی خود 
را رهبر نسل جدید ملی پوشان فرانسه 
نمی داند. او می گوی��د: »من 16 بازی 
ملی بیشتر ندارم، ولی این درست است 
که بازیکنان ج��وان و جدید زیادی در 
تیم ملی حضور دارند. با این حال خودم 

را رهبر و لیدر این نسل نمی بینم.«
      

فیفا در حال بررسی رفتار هواداران کرواسی 
با میالن بورجان، سنگربان کاناداست. 
کرواسی پس از اینکه میالن بورجان، 
دروازه بان کانادایی در هفته گذشته 
در جام جهانی مورد هدف هواداران 
این تیم قرار گرفت، حاال تحت پیگرد 

انضباطی فیفا قرار گرفته است. فیفا روز 
سه شنبه »به دلیل رفتار هواداران کرواسی« 

پرونده را تشکیل داد.

بهنام احسان پور یکی از ملی پوشان اسبق کشورمان با حکمی از 
سوی علیرضا دبیر به عنوان س��رمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان 
منصوب شد. براساس توافقات انجام ش��ده با فدراسیون کشتی، 
قهرمان اسبق کش��تی آزاد هدایت تیم کشتی آزاد نوجوانان را تا 
پایان مسابقات جهانی 2023 برعهده گرفت. وی پس از دو سال 
حضور در کادر فنی تیم کشتی آزاد بزرگساالن و کسب تجربه الزم 

جای مجید ترکان را گرفت. 

معرفی سرمربی کشتی آزاد نوجوانان

سرانجام اولین چراغ روشن شد و در فاصله یک روز مانده به پایان 
مهلت نامنویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون شمشیربازی، 
سرپرست این فدراسیون به عنوان اولین کاندیدا اقدام به ثبت نام 
کرد. علیرضا پورسلمان که از 31 شهریورماه سرپرستی فدراسیون 
شمشیربازی را برعهده دارد عصر دیروز در شرایطی که طی 9 روز 
گذشته هیچ ثبت نامی برای انتخابات فدراسیون انجام نشده بود 
برای حضور در انتخابات این فدراس��یون و تصدی پست ریاست 
نامنویس��ی کرد. البته طی این مدت یک نفر فرم نامنویس��ی را 
تحویل گرفت، اما اقدام دیگری ب��رای تکمیل مدارک و ارائه آنها 
به منظور ثبت نام قطعی انجام نداده است، آن هم در شرایطی که 

مهلت ثبت نام امروز به پایان می رسد.

ثبت نام سرپرست برای ریاست

آخری�ن فرص�ت باق�ی مان�ده ب�رای قهرم�ان 
شیوا نوروزی
       گزارش

کوپاآمه ریکا از راه رس�ید و آرژانتین اگر غفلت 
کند وداعی زودهن�گام ب�ا جام جهانی نصیبش 
خواهد شد.دیدارهای دو گروه C و D امشب به پایان می رسد. شاید برای 
فرانسه که صعودش حتمی شده، مصاف با تونس تشریفاتی به حساب بیاید، 
اما نبرد اس�ترالیا – دانمارک برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی را دارد. 
ضمن اینکه یاران مسی نیز برای بقا با لهستان صدرنشین دیدار می کنند. 

 استرالیا – دانمارک؛ همه برای بقا می جنگند

 یورش آرژانتین
 به قلعه عقاب ها


