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کوالک دانشجویان کشتی ایران در مسابقات جهانی
۵ طال در روز نخست

آزاد  کشــتی  مســابقات 
دانشــجویان جهان در ۵ وزن 
نخســت برگزار و با قهرمانی 
هــر ۵ نماینده ایران در روزن 
نخســت این دوره از رقابت ها 
همراه شــد. به گزارش ایسنا، 
 ۵۷ وزن  در  مومنــی  رضــا 
کیلوگرم، احمد بذری در وزن 

۹۲ کیلوگرم، عرفان الهی در وزن ۷۴ کیلوگرم، سید مهدی هاشمی در وزن ۱۲۵ 
کیلوگرم و محمدرضا باقری در وزن ۶۵ کیلو گرم دانشــجویان ایرانی در ۵ وزن 
نخست بودند که موفق به کسب مدال طال در این دوره از رقابت ها شدند. اولین 
دوره مسابقات جام جهانی ورزش های رزمی دانشجویان دانشگاه های جهان از ۲۸ 
شــهریورماه الی ۱۰ مهرماه در شهر سامسون کشور ترکیه برگزار می شود و تیم 
کشتی آزاد دانشگاه تهران به نمایندگی از ایران در این رقابت ها شرکت کرده اند.

اعزام بانوان پاراوزنه بردار به هانگژو 
در صورت ارتقاء رکورد 

بانــوان  رییــس  نایــب 
فدراسیون جانبازان و معلولین 
گفــت: در صورتــی بانــوان 
بازیهای  بــه  بــردار  پاراوزنه 
اعزام  چین  پاراآسیایی هانگژو 
اردوهای  می شــوند کــه در 
قهرمانــی  و  اســتعدادیابی 
کشور رکورد خوبی را به ثبت 

برسانند. مژگان نصیری در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد بانوان پاراوزنه بردار و 
احتمال اعزام آنها به بازیهای پاراآسیایی هانگژو چین، اظهار کرد: تیم ملی پاراوزنه 
برداری بانوان در شــرایطی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه کره جنوبی در جایگاه 
پنجم و ششم قرار گرفتند که تنها یکسال است که این تیم تشکیل شده و تجربه 
مســابقات برون مرزی را نداشتند. البته هدف گذاری ما در این تورنمنت بیشتر 
کســب تجربه بود و برای مدال برنامه ریزی نکرده بودیم. وی با اشاره به برگزاری 
مســابقات پاراوزنه برداری قهرمانی کشــور در اواخر بهمن و حضور بانوان برای 
دومین بار در این مســابقات، افزود: این مســابقات چون زیر نظر IPC )کمیته 
بین المللی پارالمپیک( برگزار می شــود، اهمیت باالیی برای وزنه برداران دارد و 
فرصت خوبی برای بانوان اســت که با کســب حد نصاب رکورد ورودی شرایط 
حضور خود در بازیهای پاراآســیایی هانگژو چیــن را فراهم کنند. البته پیش از 
برگزاری قهرمانی کشور، اردوهای استعدادیابی برای بانوان برگزار خواهیم کرد و 
با بررســی وضعیت رکورد آنها در این اردوها و سپس قهرمانی کشور در شورای 

فنی فدراسیون تصمیم گیری نهایی برای اعزام بانوان گرفته می شود.
نایب رییس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولین همچنین با اشاره به عملکرد 
خوب بانوان پارادوومیدانی در جایزه بزرگ مراکش، تصریح کرد: در این مسابقات 
3 بانوی پارادوومیدانی حضور داشــتند که هاشــمیه متقیان موفق به کسب دو 
مدال طال در پرتاب نیزه و دیسک شد، الناز دارابیان در پرتاب دیسک مقام دوم 
را کســب کرد و آتنا محمدی در جایگاه چهارم قرار گرفت که عملکرد هر 3 نفر 
راضی کننده و قابــل قبول بود. نصیری در پایان از اعزام فاطمه منوچهری تنها 
بانوی دوومیدانی کار به مسابقات آسیا و اقیانوسیه در استرالیا اشاره کرد و گفت: 
این مسابقات آبان ماه در استرالیا برگزار می شود که فاطمه منوچهری به عنوان 

تنها نماینده بانوان ID )کم توان ذهنی( عازم این رقابتها می شود.

در فینال تیراندازی دهم ها تعیین کننده است
جــواد فروغی گفــت: در 
فینــال، دهم ها تعیین کننده 
اســت، امیدوارم رسول عفتی 
در مراحــل بعدی هم خود را 
به خوبی نشــان دهد و موفق 
باشــد. به گزارش ایسنا جواد 
فروغی بعد از مسابقات جایزه 
بزرگ تپانچه مــردان، اظهار 

کرد: در مسابقه جایزه بزرگ شاهد رقابت خوبی بودیم به خصوص در مرحله اول 
فینال که من و  بعد از آن رســول عفتی رکورد خوبی را ثبت کردیم. البته بعید 
می دانم این رکوردها به زودی ثبت شود. در این مرحله اختالف زیادی با نفرات 
بعدی داشتیم و راهی دیدار نهایی شدیم.  او درباره رقابت فینال با رسول عفتی 
و قهرمانی او افزود: مبارزه خوبی بود. در فینال دهم ها تعیین کننده است. رسول 
عفتی از تیراندازان خوب  ایران اســت. امیــدوارم در مراحل بعدی هم خود را به 
خوبی نشان دهد و موفق باشد. ملی پوش تپانچه و صاحب طالی المپیک ۲۰۲۰ 
گفت: در فینال نمرات خوب و قابل قبولی ثبت شد. نمراتی که در فینال ثبت شد 
در سطح یک دنیا محسوب می شود، حتی باالتر از نمرات کسانی بود که مدعی 
ســطح یک دنیا هستند. امتیازات استثنایی به ثبت رسید. وی در پایان گفت: از 
رسانه ها انتظار دارم از تیراندازی حمایت کنند و جا دارد بیش از این به این رشته 
بها داده شود. امیدوارم توجه بیش تری از سوی رسانه ها به این رشته انجام شود.

در مسابقات جایزه بزرگ تپانچه که در مجموعه آزادی با حضور ۱۲۰ تیرانداز 
برگزار شد جواد فروغی با شکست مقابل رسول عفتی نایب قهرمان شد.

آرائوخو جام جهانی را از دست داد 
مدافــع تیم ملــی فوتبال 
اروگوئه که در دیدار برابر تیم 
ملی فوتبال ایران مصدوم شد 
نمی تواند در جــام جهانی به 
میدان رود. به گزارش ایســنا 
و بــه نقل از رادیــو کاتالونیا، 
تیم ملی فوتبــال اروگوئه در 
مصاف  به  دوســتانه  دیداری 

ایران رفت و با یک گل شکست خورد. آرائوخو، مدافع سرشناس اروگوئه در همان 
ثانیه های ابتدایی بازی مصدوم شــد و نتوانســت به بازی ادامه دهد. طبق اعالم 
رادیو کاتالونیا مصدومیت آرائوخو جدی است و او برای بازگشت به میادین به دو 
تا 3 ماه زمان نیاز دارد و به این ترتیب او جام جهانی را از دست داد و نمی تواند 
برای تیم ملی فوتبال اروگوئه بــه میدان رود. مصدومیت طوالنی مدت آرائوخو 
خبر بسیار بدی برای بارسلونا و ژاوی است چرا که او از بازیکنان کلیدی تیمش 

در فصل جاری بوده است.

ناظم الشریعه: 
در گروه مرگ قرار داریم

سرمربی تیم ملی فوتسال 
عراق می گویــد تیمش یکی 
جام  گروه های  سخت ترین  از 

ملت های آسیا است.
به گزارش ایســنا، محمد 
ایرانی  سرمربی  ناظم الشریعه، 
تیــم ملی فوتســال عراق در 
نخســتین  خبری  نشســت 

دیدار تیمش در جام ملت های فوتســال آسیا برابر تایلند اظهار کرد: خوشحالم 
که می توانم در مسابقات قهرمانی آسیا همراه با سایر مربیان مطرح از کشورهای 
دیگر شــرکت کنم. وی ادامه داد: من فکر می کنم این ســخت ترین گروه جام 
ملت های آسیا است و به نظر من گروه مرگ است. تایلند یکی از بهترین تیم های 
آسیا است ولی ما اینجا هستیم تا از بازی های مان لذت ببریم. من فکر می کنم 

که ما آماده برای این مسابقات هستیم. 
همچنین ســزاز گاگو، سرمربی تیم فوتسال تایلند نیز در این نشست خبری 
اظهــار کرد: ما به بازی دوم خود فکر نمی کنیم، هدف ما فقط بازی اول اســت. 
سطح تیم ها شبیه به یکدیگر است. ما باید به عراق احترام بگذاریم؛ همانند سایر 
تیم های حاضر در این تورنمنت. ما هیچ هدفی به جز بازی نخست خود نداریم. 
عراق تیم خوبی است حتی اگر بازیکنانش جوان باشند. آن ها سرمربی باتجربه ای 

دارند و هدف ما تمرکز روی بازی نخست است.

اخبار کوتاه

گروه ورزشــی - محمدحسین یزدی: علی کریمی 
ملی پوش ســابق تیم ملی فوتبال و یکی از اســطوره های 
فوتبال ایران، چند وقتی اســت که به واســطه پست های 
اینستاگرامی اش تبدیل به چهره ای غیرورزشی شده است. 
این ماجراها برای علی کریمی در مردادماه بسیار پرحاشیه 
شــد؛ زمانی که او مطلبی درباره نذری دادن در اســتوری 
اینســتاگرامش گذاشت و بعضی از متدینیان آن را توهینی 
آشکار به مقدسات دانستند. پس از آن یکی از روحانیون در 
ســخنان خود توهین هایی به او روا داشت که کریمی هم با 
گذاشتن پست هایی در اینستاگرام، جواب تندی به او داد و 
هم زمان متنی درباره استوری جنجال برانگیزش گذاشت و 
به نوعی از مردمی که احساسات دینی شان را تحریک کرده، 
معذرت خواهی کرد. اگر چه آن داســتان با خوبی و خوشی 
پایان یافت اما درگذشت مهسا امینی و اعتراض های مردمی 
پس از آن باعث شد یکبار دیگر علی کریمی نقشی پررنگ 
در اینستاگرام پیدا کند . او که در این مدت دنبال کنندگان 
صفحه اش در اینســتاگرام رو به افزایش بود و از ۹ میلیون 
و به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسید، نوشته هایی را در صفحه 
اش قرار داده که به نظر بعضی از اصولگرایان معنای تحریک 

مردم برای اغتشاش را دارد. 
با ایــن وصف یکبــاره موضوعی مورد توجــه بعضی از 
چهره های تندرو اصولگرایی قرار گرفت: ویالی علی کریمی 
در لواسان مصادره شــود. از آنجایی که کریمی در خارج از 
شــکر است دسترســی به خود او وجود نداشت ولی ویالی 
مجلل او مورد هدف قرار گرفت. درباره ویالی او هم در این 
سالها سخنان بسیاری گفته شده است. جرقه مصادره ویالی 
او را حمید رسایی نماینده سابق مجلس زد که از چهره های 
تندرو است. وی با ادعای این امر که بعد از کودتای نافرجام 
چند سال پیش ترکیه، چون هاکان شوکور فوتبالیست بزرگ 
آن کشــور از کودتاچیان حمایت کرده بود، اموال مصادره 
شــده بود، خواست که با علی کریمی هم چنین معامله ای 

شــود. غافل از اینکه هر برخوردی با کریمی باید بر اساس 
قانون جمهوری اسالمی باشد و چنین مثال هایی نشان می 

دهد که بعضی ها چندان توجهی به قانون کشور ندارند! 
با انتشار حرف های حمید رسایی، علی کریمی به او پاسخ 
داد و نوشــت که اگر می توانید ویالیم را بگیرد، فدار ســر 
مردمم. رسایی هم ســعی کرد که جواب بدهد و درنوشته 
ای عجیــب و غیر منطقی علی کریمی را بــا روح اهلل زم ) 
که رسایی او را نیما زم می داند( مقایسه کرد و نوشت: »به 
اموال مردم ضرر زدی، باید حساب پس بدی )اگر قبل از فرار 
از کشــور اموالت را نفروخته باشی(. توقیف اموالت، مقدمه 
توقیــف خودته. از تو الت تر، نیمــا زم بود که آخرش وقتی 
پس گردنی خورد، به غلط کردن افتاد. عاقبت تو هم گرفتار 

شدن تو چنگال قانونه«
بــا این حال خطی که رســایی آغاز کــرده بود از طرف 

بعضی رســانه های اصولگرایی دنبال شد و در روز دوشنبه 
عکس هایی منتشــر شد که نشــان می داد ویالی کریمی 
پلمپ شــده است. اما پس از آن عکس هایی منتشر شد که 
نشان می داد پلمپ ها جمع شده است. پس از آن خبرگزاری 
فارس نوشــت که یک منبع آگاه اعالم کرد: دستگاه قضایی 
تاکنون اقدامی در جهت پلمــب ویالی علی کریمی انجام 
نداده و به نظر می رســد، این اقدام، بیشتر یک شیطنت از 
سوی برخی از عوامل داخلی این فرد در جهت قهرمان سازی 
از وی بوده اســت. همزمان اخباری هم مبنی بر درخواست 
دستگیری علی کرمی به پلیس اینترپل داده شده است اما 

معلوم بود که آن هم  از شایعات رسانه ای است. 
تبلیغ علیه این بازیکن فوتبال در روزهای اخیر به انحای 
مختلف توسط رسانه های اصولگرا ادامه داشته است. سخنان 
حســن عباسی که دوســت دارد خود را نظریه پرداز بداند، 

همچون همیشــه شــعارزده و با توهین هایی همراه بود که 
برای بعضی از دوستدارانش خوشایند بود! همچنین عکس 
دختری نوجوان از راهپیمایی روز یکشــنبه را منتشر کرده 
اند که پالکاردی در دست دارد و در خطاب به علی کریمی 
نوشــته اســت: وطن خودت را به چی فروختی ؟ به ویزای 
کانادا؟! علی کریمی اما در مقابل با انتشار عکس این دختر، 
در اســتوری اینستاگرام خود نوشت: دختر گلم ، تو را مثل 
دختــر خودم دوســت دارم، بهترین ها رو بــرای تو و تمام 

دختران سرزمینم آرزو می کنم.
با همه این حرفها، بعضی از چهره های ورزشــی از علی 
کریمی حمایت کردند. ســردار ازمــون بازیکن ملی پوش 
اگر چه نامی از کریمی نبرد اما در پســتی از مردم معترض 
حمایت کرد. همچنین کریم باقری مربی تیم پرسپولیس با 
انتشار پســتی در اینستاگرام به صحبت های حسن عباسی 
علیه علی کریمی، سردار آزمون و سایر فوتبالیست ها واکنش 

نشان داد.
کریم باقری ضمن حمایت از همبازی پیشین خود در تیم 
ملی ایران خطاب به حســن عباسی نوشت: علی کریمی نه 
خائن است نه وطن فروش، بلکه یک میهن پرست با شرف 
اســت. قابل توجه ... که می خواست کاخ سفید را حسینیه 
کند. تو با این ادبیات سخیف به هر قشری از جامعه توهین 
کرده و می کنی کسی هم نیست جلوی تورو بگیره و هر روز 
گستاخ تر از دیروز پیش می روی. مهدی مهدوی کیا دیگر 
همبــازی علی کریمی هم در متنی علی کریمی را اصیل و 
ارزشمند نامید و روش او را خالف کسانی دانست که نان به 

نرخ روز می خورند و به اصطالح وسط لحاف می خوابند!
واقعیت این اســت که کریمی از سرمایه های بزرگ این 
کشور است و حتی اگر از نظر بعضی رفتاری غیرقانونی دارد، 
نباید او را متهم به دشــمنی کرد؛ آن هم توسط کسانی که 
زمانی می خواستند فردی با ویژگی های تتلو را جذب کنند 

و در مراسم هایشان از او تقدیر می کردند! 

کارلــوس کی روش؛ آنقدر او را خوب می شناســیم که 
حتــی می توانیــم از روی ته ریش ســفید صورتش پی به 
احواالت و دغدغه های فــراوان این روزهایش ببریم. او روز 
بازی بــا اروگوئه فارغ از تمام تشــریفات بازی های ملی با 
یکدست لباس ورزشی و صورتی اصالح نکرده در کنار زمین 
حاضر شــد؛ کاری که در تمام این سال ها کمتر از جانب او 

سراغ داشتیم؛ مگر آنکه کارهای مهم تری داشته باشد.
به گزارش ورزش سه  آنچه مسلم است زمان کافی برای 
ساختن تیمی که بتواند یکی از گزینه های صعود به مرحله 
بعدی باشد، در اختیار ندارد، همان طور که بهانه ای هم برای 
این فرصت محدود نمی تواند داشته باشد. به همین جهت 
قصــد دارد از ثانیه به ثانیه این مینی کمپ به قول خودش 
اســتفاده کند تا بتواند در بدترین حالت ممکن در صورت 

عدم صعود از حیثیت فوتبال ایران دفاع کند.

خبرهــای دریافتی از اردوی اتریش حاکی از آن اســت 
که این سرمربی پرتغالی روزانه بیش از ۱۰ ساعت را صرف 
آماده ســازی تیم ملی و آنالیز رقبا کرده است و این تازه به  
غیر از ساعاتی است که در زمین با بازیکنان سپری می کند.
او ترک عادت نکرده اســت و همچنان وسواس عجیبی 
برای پرداختن به جزئیات دارد، تا آنجا که حتی نبود فرصت 
کافی باعث نشده او دســت از این عادت دیرینه اش بردارد 
و حتــی به گفته برخی از بازیکنــان حاضر در اردو ضریب 
حساســیت های او بیشتر شده که کمتر نشده است. )گفته 
می شــود او در اولین روز حضورش در کمپ اتریش به قطر 
میله هــای دروازه ایراد گرفته و تا برطرف نشــدن این ایراد 

سوت آغاز تمرینات را به صدا درنیاورده است.(
بدون شک اخبار عجیب وغریب آخرین اردوی تیم ملی 
در گرمای ۴۰ درجه قطر تمام و کمال به دســتش رسیده 
اســت و شــاید همین نکته مزید علت شــده تا بخواهد با 
برگزاری هر چه بهتر این اردو در جوار رشته کوه های آلپ، 

تفاوت های خود را با سرمربی قبلی به رخ بکشد.
به  هر حال انگیزه شــرکت در بزرگ ترین و باشکوه ترین 
کارناوال ورزشــی دنیا، آن  هم برای چهارمین مرتبه افتخار 
بســیار باارزشــی بود که فردی با این درجــه از جاه طلبی 
نمی توانست به سادگی و با بی تفاوتی از کنارش بگذرد و به 
همین منظور او تا حدی مجبور شده است تا قدری در رفتار 

و مانیفست خود انعطاف بیشتری به خرج دهد.
انتشار آن پست معروف در صفحه شخصی اش از فضای 
صمیمانه رختکن تیم ملی، اگر چه ممکن اســت به لحاظ 
حرفه ای چندان توجیه پذیر نباشــد، اما در کل ارزش آن را 
داشــت و نمی توان صرفاً به این خاطر او را مواخذه کرد. در 
واقــع کارلوس کی روش اگر به نســل حال حاضر تیم ملی 

ایران که خودش بیشــترین نقش را در ظهورش ایفا کرده 
است، ایمان راسخ نداشــت، علی رغم تمامی جذابیت ها و 
افتخاراتش، هرگز پیشنهاد هدایت تیم ملی را نمی پذیرفت؛ 

حتی اگر این پیشنهاد از جانب خانواده باشد.
فراموش نکنیم که برخی از رسانه های داخلی هنوز پس 
از گذشت دو سال »آلکنو« را به خاطر پذیرش هدایت تیم 
ملی در بازی های المپیک ســرزنش می کنند. این طیف از 
منتقدان سرمربی مطرح دنیا معتقدند پیش از هر چیزی او 

به دنبال حضور در بازی های المپیک بود.
برتری مقابل یکی از قدرتمندترین اروگوئه های این چند 
ســال اخیر و از آن باالتر نمایش قابل  قبول تیم ملی، فقط 
با چند جلســه نشان داد که هنوز هم می توان روی درایت 
این پرتغالی ۷۰ ساله حســاب باز کرد یا به عبارتی، هنوز 
هم می توان پشت دســت او بازی کرد. نقش او بی شباهت 
به نقش حرفه ای در بازی مافیا نیســت، کسی که با درک 
درست از قواعد بازی و تحلیلش از ماجراهای روز تیمش را 

به بهترین نحو ممکن به جلو هدایت می کند.
برای اینکه بدانیم مهم ترین دلیل تأثیرپذیری شاگردانش 
از او چیست، کافی اســت دوباره به همان کلیپی برگردیم 
کــه او هم زمان بــا تائید صالحیت مهــدی تاج در صفحه 
شخصی اش منتشر کرد. اینکه او با سال ها همنشینی در کنار 
سر الکس فرگوسن و تجربه فضای بزرگ ترین رختکن های 
دنیا در استفاده از واژگان کلیدی و تهییج بازیکنانش به مرز 
استادی رسیده اســت. هنوز تابلوی مقاومت جانانه رامین 
رضاییان برابر ســماجت مهاجمان بی رحم اسپانیایی برای 
عبوردادن توپ از خط دروازه، در راهروی فدراسیون و مرکز 
ملی فوتبال و مجموعه پِک قرار دارد. تصویری که خودش 
بهترین مثال ممکن از ذهنیت جنگجوی بازیکنان تیم ملی 
در آن مسابقات است. در بازی اخیر تیم ملی مقابل اروگوئه 
نیز شــجاع در دو نوبت مقابل ضربات سهمگین سوآرس و 
والورده فداکارانه سرش را مقابل توپ قرارداد تا اجازه ندهد 

دروازه تیم ملی با خطر تهدید شود.
بــه  این  ترتیب و با در نظر گرفتن تمام توضیحات فوق، 
شاید هر شــخص دیگری نیز به  جای حاج صفی، طارمی، 
جهانبخــش، انصاری فرد، عزت الهی و ... بــود، تمایلش را 
برای حضــور مجدد CQ روی نیمکت تیــم ملی در جام 
جهانی پنهان نمی کرد. آنها برای تحقق آنچه می خواستند 
حتــی تا دیدار مخفیانه با وزیر ورزش پیش رفتند و تن به 
گفت وگوهایــی دادند که پیش  از ایــن در فضای تیم ملی 

چندان مرسوم نبود.
در واقع باید بپذیریم، این نســل از بازیکنان فعلی تیم 
ملی، طی این ۹ ســال که در تاریــخ فوتبال ایران بی نظیر 
بوده اســت، حیاتی ترین و بهترین دوران فوتبال شان را در 
عرصه ملی با این سرمربی تجربه کردند و به عبارتی جایگاه 
فعلی خود را مدیون او می دانند و نمی توانند به کســی جز 
کارلوس اعتماد کنند. )البته در این باب بحث بسیار است؛ 
چراکه اگر بخواهیم به این مســئله به شکلی موشکافانه و 
منطقــی بپردازیم، می توان گفت مــارک ویلموتس هم با 
تمام انتقادات زیادی که به او وارد بود، قربانی این وابستگی 

شدید شد.(
برتــری مقابل اروگوئه با تمام ســتارگانش ایده آل ترین 
اتفاق ممکن برای کــی روش در برهه کنونی بود. او جواب 
اعتمادش را بســیار زودتر از آنچه خودش تصور می کرد از 
شاگردانش گرفت. حاال دیگر شاهد انتقادات کمتری نسبت 
به میانگین ســنی باالی تیم ملی هستیم اما کی روش در 
جواب به این انتقاد به نکته درستی اشاره می کند. او معتقد 
است قانون افزایش تعداد نفرات تعویضی که پس از پاندمی 
به تصویب رسیده است، باعث خواهد شد این نقیصه کمتر 

از هر زمانی به چشم بیاید.

در اینجا می خواهیم پرگل ترین بازی های تاریخ جام جهانی را بررســی کنیم. 
به گزارش ایســنا، در تاریخ جام جهانی دیدارهایی بوده اســت که به دلیل رد و 
بدل شدن گلهای زیاد جذابیت باالیی داشتند که در ادامه به معرفی این دیدارها 

می پردازیم.
۱۲ گل

اتریش ۷-۵ سوئیس – ۲۶ ژوئن ۱۹۵۴
پرگل ترین بازی جام جهانی در ژوئن ۱۹۵۴ اتفاق افتاد، زمانی که ســوئیس و 
اتریش در لوزان یک بازی هیجان انگیز با ۱۲ گل به نمایش گذاشــتند. آن روز 
رکورد تعداد گل های زده شــده در یک بازی جام جهانی ثبت شــد و از آن زمان 
باقی مانده است. این مسابقه در گرمای ۴۰ درجه سانتی گراد برگزار شد. در واقع 
سوئیس تنها تیم تاریخ جام جهانی است که موفق شده در یک دیدار پنج گل به 

ثمر برساند اما در نهایت شکست بخورد.  
۱۱ گل

برزیل ۶-۵ لهستان – ۵ ژوئن ۱۹3۸
مجارستان ۸-3 آلمان غربی – ۲۰ ژوئن ۱۹۵۴
مجارستان ۱۰-۱ السالوادور – ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲

شکســت ۶ بر ۵ لهســتان مقابل برزیل در ژوئن ۱۹3۸، پرگل ترین بازی در 
چهار دوره اول جام جهانی فوتبال بود تا اینکه دیدار اتریش- ســوئیس توانستند 
این رکورد را بشــکند. ارنست ویلیموفسکی از لهستان )چهار گل( و لئونیداس از 

برزیل )ســه گل( در این دیدار به ثمر رساندند. برای اولین بار در جام جهانی بود 
که در یک دیدار دو بازیکن هت تریک می کنند. ویلیموفســکی تنها ۲۱ سال و 
3۴۷ روز داشــت که در این مسابقه ۴ گل به ثمر رساند و جوانترین بازیکنی شد 
که بیش از ســه گل در یک بازی جام جهانی به ثمر رسانده است. در زمان جام 
جهانی ۱۹۵۴، مجارستان بهترین تیم جهان و مدعی کسب عنوان قهرمانی جام 
جهانی بود. این تیم توانست  آلمان غربی را ۸ بر 3 در مرحله گروهی شکست دهد. 
ســاندور کوچیس مهاجم افسانه ای مجارستان ۴ گل در این دیدار به ثمر رساند. 
آلمان غربی در فینال جام جهانی فوتبال انتقام خود را گرفت و مجارســتان ها را 
3-۲ شکست داد. مجارستان یک پیروزی بزرگ دیگر در سال ۱۹۸۲ ثبت کرد و 
با نتیجه ۱۰ بر ۱ السالوادور را در الچه اسپانیا شکست داد. برای اولین بار در سال 
۱۹۸۲ بود که یک تیم توانســت در جام جهانی شمار گل های خود را دو رقمی 
کند. با این حال، همه چیز بیهوده بود، زیرا مجارســتان مانند السالوادور در دور 

گروهی حذف شد و دو تیم بلژیک و آرژانتین از این گروه صعود کردند.
۱۰ گل

فرانسه ۷-3 پاراگوئه - ۸ ژوئن ۱۹۵۸
فرانسه جام جهانی ۱۹۵۸ را با پیروزی ۷-3 مقابل پاراگوئه در بازی اول خود 
آغاز کرد.  پاراگوئه حتی در دقیقه ۵۰ بازی با نتیجه 3 بر ۲ از حریف خود پیش 
بود. هت تریک فونتین به فرانســه کمک کرد تا در پایان یک برد خوب به دست 
آورد. مهاجم فرانسوی یکی از بهترین بازیکنان آن سال ها در فوتبال اروپا و جهان 

بود.  رکورد بیشترین گل در یک فینال جام جهانی متعلق به فونتین است که در 
مجموع ۱3 گل در ۶ بازی در مسابقات ۱۹۵۸ به ثمر رساند. او در هر یک از شش 

بازی خود در تورنمنت ۱۹۵۸ سوئد گلزنی کرد.
۹ گل

آرژانتین ۶-3 مکزیک - ۱۹ ژوئیه ۱۹3۰
مجارستان ۹-۰ کره جنوبی - ۱۷ ژوئن ۱۹۵۴

آلمان غربی ۷-۲ ترکیه – ۲3 ژوئن ۱۹۵۴
فرانسه ۶-3 آلمان غربی – ۲۸ ژوئن ۱۹۵۸

یوگسالوی ۹-۰ زئیر – ۱۸ ژوئن ۱۹۷۴

در تعطیالت رقابت هــای لیگ برتر، بازیکنانی که کمتر 
توسط ســاپینتو به بازی گرفته شدند، فرصت جلب اعتماد 
این ســرمربی پرتغالی را پیدا کردند. به گزارش ایسنا، تیم 
فوتبال اســتقالل تحت هدایت ریکاردو ســاپینتو، ۶ هفته 
از رقابت های لیگ برتر را گذرانده اســت و با ۱۱ امتیاز در 

جایگاه سوم جدول این مسابقات قرار دارد.
استقالل پس از پایان این ۶ هفته، تمریناتش به مدت ۵ 
روز تعطیل شد و پس از آن تمریناتش در مجموعه انقالب 
پیگیری شد. ســاپینتو در زمان تعطیالت رقابت های لیگ 

برتر، ۲ بازی دوســتانه برگزار کرده است که در بازی اول و 
در مصاف با سامیت تهران به پیروزی ۲ بر صفر رسید و در 
ادامه دیداری با تیم ملی دانشــجویان ایران داشت که این 
بازی نیز با شکست ۲ بر یک آبی پوشان پایتخت پایان یافت.
استقالل ســاپینتو در هفته ششم رقابت های لیگ برتر 
توانست نمایش بســیار خوبی مقابل نساجی مازندران ارائه 

دهد و در این بازی به نظر می رسید که این سرمربی پرتغالی 
توانسته است در مدیریت نفرات و ترکیب تیمش به وضعیت 
مشخصی دست پیدا کند. اما تعطیالت لیگ برتر باعث شد 
تا ساپینتو بازهم بتواند نســبت به توانایی نفراتش آشنایی 
بیشــتری پیدا کند. در بازی های دوستانه استقالل در این 
تعطیالت، ساپینتو بررسی های بیشتری روی بازیکنانی که 

کمتر به میدان فرســتاد و همین اتفاق باعث شد تا نفراتی 
مثل ارســالن مطهری، امیرعلی صادقــی، عزیزبک آمانوف 
و امید حامدی فر تــالش کنند تا با ارائه عملکرد خود، نظر 
ساپینتو را جلب کند. یکی دیگر از مسائل قابل توجه استقالل 
و ساپینتو، رسیدن محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی 
به مرز آمادگی ایده آل است، این دو مدافع استقالل که نقش 
قابل توجهی در قهرمانی فصل گذشته استقالل داشتند، با 
آمادگی خودشان می توانند ترکیب ساپینتو را دست خوش 

تغییراتی کنند.

چرا بعضی ها اصرار دارند اسطوره فوتبال ایران را به سمت دشمنی سوق دهند؟

علی کریمی، سرمایه ای که داریم از دست می دهیم 

کارلوس ترک عادت نکرده است

نگاهی روانشناسانه به رفتار کی روش

پرگل ترین بازی های تاریخ جام جهانی

فرصت جلب اعتماد ساپینتو در تعطیالت لیگ

سرمربی آبی ها به ترکیب برنده دست می زند؟

شعار تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
شعار تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مشخص شد. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
احسان محمدی، رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی با اعالم این خبر گفت: امسال بعد از اعالم فراخوان برای دریافت 

شعار پیشنهادی از طریق شبکه های مرتبط با تیم و فدراسیون فوتبال تعداد زیادی شعار دریافت کردیم.
وی افزود: در کارگروهی که با حضور معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، دبیر شــورای فرهنگ 
عمومی کشــور، سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و کارشناسانی از وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی و 
همچنین فدراسیون فوتبال تشکیل شد، شعارهای دریافتی بر اساس شاخص هایی چون »کوتاهی و قابلیت به یادسپاری«، 
»آهنگین بودن و دارای ظرفیت انگیزه بخشی و مبارزه جویی« و همچنین »همدلی مردم و وفاداری بازیکنان« مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه شعار تیم های حاضر در دو جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه تحلیل محتوا 
شــده بود گفت: کلیدواژه هایی چون ملت، رویا، تاریخ و ... در شــعار بســیاری از کشورها تکرار می شود، به همین دلیل 
کارگروه تصمیم گرفت برای پرهیز از شباهت و همچنین تکرار کلیدواژه ایران، از نام کشور در شعار استفاده کند و شعار 

»تا پای جان، برای ایران« با توافق جمعی انتخاب و به کمیته برگزار کننده مسابقات ارسال می شود.
رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال افزود: این شعار پیشنهاد یکی از عالقه مندان تیم ملی به نام 
مصطفی بیک بوده که ان شااله به نحو شایسته ای از ایشان تقدیر خواهد شد. گفتنی است، شعار تیم ملی ایران در جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل »افتخار پارس« و در جام  جهانی ۲۰۱۸ روسیه » ۸۰ میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان قلب« بود.


