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برنامه امروز بازیهای جام جهانی؛

جدال تماشایی پرتغال - اروگوئه
در ادامه مرحله گروهی مسابقات جام جهانی امروز 4 بازی از گروه های 

G و H برگزار می شود .
گروه G: برزیل - صربستان - سوئیس - کامرون

گروه H: پرتغال - غنا - اروگوئه  -کره جنوبی
 7 آذر

کامرون - صربستان، ساعت 13:30، ورزشگاه الجنوب
کره جنوبی - غنا، ساعت 16:30، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

برزیل - سوئیس، ساعت 19:30، ورزشگاه 974
پرتغال - اروگوئه،  ساعت 22:30، ورزشگاه لوسیل

 
فغانی داور بازی پرتغال - اروگوئه 

داور بین المللی ایران قضاوت دیدار تیم های پرتغال و اروگوئه از دور دوم 
مسابقات جام جهانی 2022 قطر را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی اس��ت ، علیرضا فغانی داور بین المللی کش��ورمان از س��وی فیفا 
 ب��ه عن��وان داور دیدار تیم ه��ای پرتغ��ال و اروگوئه از گروه  H مس��ابقات 

جام جهانی شد.
فغانی پیش از این در دور نخست مسابقات جام  جهانی قطر نیز قضاوت 
دیدار برزیل و صربس��تان را برعهده داش��ت که این بازی با برتری 2 بر صفر 

برزیل به پایان رسیده بود.
تیم ه��ای پرتغ��ال و اروگوئه از س��اعت 22:30 روز دوش��نبه 7 آذر ماه 
ب��ه مصاف ه��م خواهند رفت و علیرضا فغانی به عنوان داور وس��ط همراه با 
محمدرض��ا ابوالفضل��ی و محمدرضا منصوری قضاوت این دی��دار را برعهده 

خواهند داشت.
 

مرتضی یکه کارشناس فوتبال :

باید تیم آمریکا را شکست دهیم
مرتض��ی یکه کارش��ناس فوتبال در خصوص پی��روزی دو بر صفر ایران 
برابر ولز در دومین بازی از مرحله گروهی جام جهانی گفت: خوش��حالم که 
تیم ملی کشورمان بر عکس دیدار برابر انگلیس نمایش قابل قبولی به جای 
گذاشت. هر چقدر در آن دیدار ضعیف و پراشتباه بودیم در این بازی جبران 

کردیم و موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم.
وی در م��ورد دیدار تی��م ملی برابر آمری��کا گفت: ما بای��د تیم آمریکا 
را شکس��ت دهی��م، ه��م آمریکا و ه��م ما به دنب��ال صعود ب��ه مرحله بعد 
 هس��تیم و تنها در صورت پی��روزی برابر این تیم می توانی��م به مرحله بعد 

صعود کنیم.

حمید درخشان کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال :

شرایط هر مسابقه متفاوت است
حمید درخش��ان کاپیتان پیش��ین تی��م ملی فوتبال کش��ورمان درباره 
پی��روزی تیم ملی ایران برابر ولز در مرحله گروهی جام جهانی 2022 گفت 
: به نظر من ایران نمایش بس��یار خوبی داش��ت و ما در این بازی همه چیز 
از تی��م ملی دیدیم. بازیکنان یک فوتبال تاکتیکی را به نمایش گذاش��تند و 

جنگندگی خوبی در زمین مسابقه داشتند.
وی در م��ورد دیدار بعدی تیم ملی برابر آمری��کا گفت : باید بدانیم که 
شرایط هر مسابقه متفاوت است و قطعاً در بازی با آمریکا کار سخت تری در 
پیش خواهیم داش��ت. آنها هم دنبال صعود هستند و به چیزی جز برد فکر 
نمی کنند و باید برابر این تیم هوشمندانه و با تمرکز باال فوتبال بازی کنیم. 
امیدوارم نتیجه الزم را گرفته و با صعود به مرحله حذفی تاریخ س��از ش��ویم. 
قب��ل از ش��روع جام جهانی هم مردم ما از تیم مل��ی انتظار صعود به مرحله 

حذفی را داشتند و امیدوارم سه شنبه شب شاهد این اتفاق باشیم.

حسن روشن کارشناس فوتبال:

باید مثل بازی با ولز باشیم
حس��ن روش��ن کارش��ناس فوتبال و مهاجم پیش��ین تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان در خصوص پیروزی 2 بر صفر تیم ملی فوتبال کش��ورمان مقابل 
ولز گفت: خوش��بختانه خالف ب��ازی با انگلیس یک فوتب��ال تهاجمی را به 
نمایش گذاش��تیم و بچه ها آزادتر بازی کردند. ما در بازی قبلی با این هدف 
وارد زمین ش��دیم که کمتر گل بخوریم و متأسفانه فقط چهار گل از سمت 
چپ خوردیم، اما در دیدار مقابل ولز ش��رایط تغیی��ر کرد. به اعتقاد من که 
آن ب��رد نتیجه زحمات و ت��الش بازیکنان بود. وقتی دفاع راس��ت تیم ملی 
گل می زند این نش��ان می دهد که میل بردن و انجام بازی تهاجمی در بین 

بازیکنان وجود داشته است.
وی در ادامه با اش��اره به پیشرفت فوتبال آسیا اظهار داشت: شما دیدید 
که عربس��تان و ژاپن چه نمایش��ی مقابل آرژانتین و آلمان داشتند و چگونه 
پیش��رفت کرده اند. ما در گذشته خیلی برتر از آنها بودیم و حاال نباید از این 
دو تی��م و همچنین دیگر تیم های آس��یایی عقب بمانی��م. ما هم باید دنبال 
پیش��رفت در فوتبال باش��یم و در چنین تورنمنت ه��ای مهمی نتایج خوبی 
بگیریم. شکس��ت دادن ولز به تنهایی برای تیم ما کافی نیست و باید دنبال 

کارهای بزرگ تر باشیم.
وی در مورد شانس صعود تیم ملی ایران  به مرحله حذفی جام جهانی 
2022 قطر خاطر نشان کرد: اگر مقابل آمریکا همین نمایشی را که در بازی 

با ولز داشتیم، ارائه دهیم قطعاً موفق خواهیم شد.

خبـــرنامه

روز دوم از مسابقات مرحله مقدماتی 
گروه B بیس��ت و دومین دوره رقابتهای 
ج��ام جهانی با پی��روزی دو بر صفر تیم 
مل��ی فوتبال ای��ران برابر ولز و تس��اوی 
تیم های آمریکا و انگلیس به پایان رسید 
تا هر چهار تیم حاضر در این گروه شانس 

صعود به مرحله بعد را داشته باشند.
در ای��ن میان تیم مل��ی ایران که با 
شکس��ت س��نگین 6 بر 2 برابر انگلیس 
جام بیس��ت و دوم را شروع کرد، با بردی 
ش��یرین و تأثیرگ��ذار برابر ول��ز به جام 
برگشت و حاال در آستانه صعود به مرحله 

حذفی این رقابتها قرار گرفته است.
ملی پوش��ان کشورمان هر چند کار 
سختی برابر آمریکا دارند اما برای قطعی 
کردن صع��ود خود به مرحل��ه بعد باید 
حری��ف پایانی خود را شکس��ت دهند تا 
با 6 امتیاز نه تنها صعود را حتمی کنند 
بلکه این ش��انس را هم برای خود ایجاد 

می کنن��د که ب��ه عنوان تی��م اول راهی 
مرحله حذفی شوند.

حال��ت دوم دی��دار ای��ران و آمریکا 
این اس��ت که ملی پوش��ان کش��ورمان 
براب��ر حریف ت��ن به شکس��ت بدهند و 
سه امتیازی باقی بمانند. در این صورت 
ح��ذف تیم مل��ی ایران قطع��ی خواهد 
 بود چ��را ک��ه انگلیس در ح��ال حاضر

 4 امتیازی است و آمریکا هم در صورت 
پیروزی برابر ایران ۵ امتیازی خواهد شد 

و صعودش قطعی می شود.
اما تساوی ایران برابر آمریکا معادالتی 
را برای صع��ود دو تی��م صعودکننده از 
گروه دوم به وجود خواهد آورد که نتیجه 
دیدار انگلیس و ولز هم در تعیین تکلیف 

تیم ملی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
در صورتی که تیم ملی فوتبال ایران 
بتواند امریکا را شکس��ت ده��د و دیدار 
تیم های انگلیس و ولز با تساوی به پایان 

برس��د، ایران 6 امتیازی خواهد شد و به 
عنوان تیم اول راهی مرحله بعد می شود 
و تی��م ملی انگلیس با ۵ امتیاز به عنوان 

تیم دوم راهی دور بعد خواهد شد.
تیم��ی که دو بر صفر به ایران باخت 
حاال دیدارش با انگلیس می تواند بخشی 
از مع��ادالت صع��ود ای��ران را حل کند. 
ولزی ه��ا اگ��ر بتوانند براب��ر انگلیس به 
تساوی برسند، تیم ملی ایران با تساوی 
برابر آمریکا هم راهی مرحله بعد خواهد 
ش��د. اگر ولز بتواند انگلیس را شکس��ت 
دهد بازهم ایران با تس��اوی برابر آمریکا 

به مرحله بعد صعود خواهد کرد.
 برد ایران - برد انگلیس: صعود 

ایران
 ب��رد ایران - تس��اوی انگلیس: 

صعود ایران
 برد ای��ران - باخ��ت انگلیس: 

صعود ایران

 تس��اوی ایران - ب��رد انگلیس: 
صعود ایران

 تساوی ایران - تساوی انگلیس: 
صعود ایران

 تساوی ایران - باخت انگلیس: 
حذف ایران

 باخت ای��ران - ب��رد انگلیس: 
حذف ایران

 باخت ایران - تساوی انگلیس: 
حذف ایران

 باخت ای��ران - باخت انگلیس: 
حذف ایران

دیدارهای روز پایانی مرحله گروهی 
روز سه شنبه ۸ آذر برگزار خواهد شد و 
از ساعت 22:30 دقیقه تیم ملی فوتبال 
ایران ب��ه مصاف آمری��کا خواهد رفت و 
تیم ملی فوتبال انگلیس هم با ولز دیدار 
می کند تا تکلیف تیم های صعود کننده 

مشخص شود.

خبـــر

رقابت های تنیس روی میز کانتندر نوجوانان و جوانان لبنان؛

یک مدال طال، یک نقره و دو برنز، دستاورد 
پسران تنیس روی میز ایران 

پس��ران تنیس روی میز ایران در مس��ابقات کانتندر نوجوانان و جوانان 
لبنان یک مدال طال، یک نقره و دو برنز کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ رقابت های تنیس 
روی میز کانتندر نوجوانان و جوانان لبنان با کسب چهار مدال رنگارنگ برای 

پسران ایران پایان یافت.
شاگردان هادی صبحی در پنج رده سنی مختلف در این مسابقات حضور 

یافتند که دستاورد آنها، کسب یک مدال طال، یک نقره و دو برنز بود.
در رده س��نی زیر 11 ساله ها ، فراز شکیبا که به تازگی قهرمان هوپس 
آس��یا ش��ده بود، توانس��ت با پیروزی مقابل حریف لبنانی در فینال، عنوان 

قهرمانی را برای کشورمان تصاحب کند.
در رده ی سنی زیر 13 ساله ها نیز ، شکیبا با پیروزی مقابل حریفی از 
بلژیک به نیمه نهایی راه یافت ، اما در این مرحله مغلوب عبدالمالک از مصر 

شد و به مدال برنز قناعت کرد.
در رده ی س��نی زیر 1۵ س��اله ها، بنیامین فرجی دارنده ی مدال برنز 
نوجوانان آسیا، در نیمه نهایی مغلوب یاسین گابر از مصر شد و به مدال برنز 

مشترک این رده ی سنی دست پیدا کرد.
در ادامه و در رده سنی زیر 17 ساله ها، امیر مهدی کشاورزی در نیمه نهایی 
یاسین گابر از مصر را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد، در مسابقه پایانی، 
کشاورزی به مصاف آلن حریف قدرتمند قزاقستانی رفت و با شکست مقابل 

این بازیکن سرشناس قزاق به مدال نقره این مسابقات بسنده کرد.
در خاتمه و در رده سنی زیر 19 ساله پارسا خلیلی در مرحله یک هشتم 

پایانی مقابل حریفی از بلژیک شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.
رقاب��ت های کانتدر نوجوان��ان و جوانان لبنان به میزبانی ش��هر جزینه 
برگزار شد و تنیس روی میز کشورمان با داشتن 4 نماینده در این رقابت ها 

با کسب چهار مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد.
 

منصور رشیدی کارشناس فوتبال :

آمریکا خطرناک تر از ولز است
منصور رش��یدی کارشناس فوتبال  در خصوص پیروزی 2 بر صفر ایران 
برابر ولز گفت: برد دلچسبی را برابر یکی از حریفانمان به دست آوردیم. بعد 
از شکس��ت تلخی که برابر انگلیس داش��تیم، این برد توانس��ت آرامش را به 
اردوی تی��م ملی بازگرداند ضمن اینکه می توانیم از لحاظ روحی و روانی هم 

با این پیروزی آماده دیدار برابر آمریکا شویم.
وی در م��ورد دی��دار برابر آمریکا گفت: بازی س��ختی خواهیم داش��ت. 
صع��ود یا عدم صعود ما به نتیجه آن دیدار بس��تگی دارد. امیدوارم بازیکنان 
ما از بردی که مقابل ولز به دس��ت آورده اند دچار غرور نش��ده و خود را از 
پی��ش برنده ندانند. آمریکا به مراتب عملکرد بهتری از ولز داش��ته و حریف 
خطرناک ت��ری برای ایران خواهد بود. کادر فن��ی باید آنالیز قوی از این تیم 
داش��ته باش��د تا بتواند از نقاط ضعف این تیم اس��تفاده کرده و به پیروزی 
 رس��یده ت��ا برای اولین بار تیم ملی کش��ورمان بتواند ب��ه مرحله بعد صعود 

کند.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: بازی س��ختی را در پی��ش داریم، تمام 
اعضای کادر فنی وبازیکنان باید تمام تمرکزشان بر روی این دیدار باشد. یک 
اشتباه می تواند ما را از رسیدن به مرحله بعد محروم کند، بنابراین تیم باید از 
لحاظ روحی و روانی آماده باشد تا بتواند نکات فنی را در زمین پیاده کرده و 
به آنچه که هدف سرمربی تیم ملی است برسد تا به مرحله بعد صعود کرده، 

شاید بتواند در مرحله بعد هم عملکرد موفقی داشته باشد.
 

برنامه ریزی ساپینتو برای بازی با پرسپولیس
تیم فوتبال اس��تقالل تهران که این روزها بدون ملی پوشانش تمرینات 
خود را پشت سر می گذارد. جهت آمادگی بازیکنان و انجام کارهای تاکتیکی 
و هماهنگ��ی تیمی، چند بازی تدارکاتی را در دس��تور کار خ��ود قرار داده 

است.
آبی پوش��ان قرار است بعدازظهر روز چهارشنبه و پشت درهای بسته به 
مصاف تیم هوادار بروند تا ساپینتو با این دیدار آمادگی بازیکنانش را محک 
بزند. آبی ها قرار است بجز این دیدار، دو دیدار تدارکاتی دیگر را هم تا شروع 

دوباره لیگ انجام دهد.
تیم فوتبال اس��تقالل تهران بعد از پایان جام جهانی و از هفته دوازدهم 

لیگ برتر به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.
 

احمد جمشیدیان کارشناس فوتبال :

آمریکا بسیار باکیفیت  تر از ولز است
احمد جمشیدیان کارشناس فوتبال در خصوص پیروزی ایران مقابل ولز 
گفت : در این بازی ش��اهد تغییرات گس��ترده در ترکیب تیم ملی نسبت به 
بازی قبلی بودیم. آرایش ابتدایی تیم کامال عوض شده بود و بچه ها نیز بهتر 
کار کردند. جای یکسری از بچه ها در بازی اول خالی بود و در این بازی هم 
که تیم برتر بودیم. درس��ت است که ولز تیم بسیار قوی محسوب نمی شود 
اما به هر حال وقتی تیم های اروپایی به جام جهانی می آیند یعنی به خودی 

خود کار بزرگی انجام داده اند.
وی در خص��وص بازی پیش روی تیم ملی ب��ا آمریکا گفت : من اعتقاد 
 دارم تی��م آمریکا بس��یار باکیفیت تر از ولز اس��ت و حتی آمری��کا مقابل ولز 
می توانست به پیروزی برسد اما مساوی کرد. قطعا بازی ما با آمریکا سخت 
تر از بازی با ولز اس��ت. تیم آمریکا با توجه به نفرات و سبک بازی اش قطعا 
حریف قدرتمندی محسوب می ش��ود. امیدوارم نتیجه قابل قبولی بگیریم و 

برای اولین بار صعود کنیم.

گروه B بیست و دومین دوره رقابتهای جام جهانی؛

کالف سردرگم 

محس��ن بیاتی نیا کارش��ناس فوتب��ال در خصوص 
پیروزی تیم ملی براب��ر ولز گفت : به لحاظ فنی 2 تیم 
در نیمه نخس��ت به یک اندازه مالکی��ت و میدان را در 
دس��ت داشتند. با ش��روع نیمه دوم نیز تفاوت هایی در 

سبک بازی ولز دیدم که بیشتر در خصوص اینکه تصور 
داشتند به پیروزی راحتی می رسند، روی تیم ما حساب 
ب��از نکردند. این موضوع باعث ش��د تا ولز به صخره تیم 
ملی برخورد کنند و در این بازی رفته به رفته ش��رایط 

روحی ما بهتر شد.
وی اف��زود : از لح��اظ فنی دیدار ب��ا ولز روز خوب 
ملی پوش��ان در زمی��ن بود. ک��ی روش هرچ��ه از زمان 
بازی می گذش��ت بیش��تر به دنبال حفظ نتیجه تساوی 
 بود. به همین دلیل بازیکنانی همچون روزبه چش��می،

 مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش و سعید عزت اللهی را 
وارد زمین کرد که مالکیت مرکز زمین را حفظ کند.

وی اضافه کرد : اگر بترس��یم، می بازیم. باید بگویم 
ترس برادر مرگ است و زمانی که با ترس بازی  کردیم، 
بازنده میدان ش��دیم. در دیدار برابر ولز بدون اس��ترس 
و بازیکن��ان خیل��ی راح��ت توانایی خ��ود را به نمایش 

گذاشتند و با شجاعت تمام بازی خود را ادامه دادند.
وی به بازی تیم های انگلیس و آمریکا اشاره کرد و 
گفت: این بازی به طور قطع تحت الشعاع بازی ایران قرار 
داشت. به همین دلیل هر 2 تیم آمریکا و انگلیس بازی 
محتاطانه ای را به نمایش گذاش��تند و با توجه به نتیجه 
مس��اوی، به طور قطع در بازی آینده برابر آمریکا با یک 

تساوی هم می توانیم صعود کنیم.
وی به خالقیت و هوش بازیکنان تیم ملی نیز اشاره 
کرد و گفت: اعتماد به نفس بازیکنان می تواند مهم ترین 
فاکتور برای موفقیت ملی پوشان محسوب شود. با کنار 
گذاش��تن ترس می توان خالقیت و آمادگی جس��مانی 

بازیکنان را بهتر ببینیم.

 دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق ایران که تیم ملی 
را به جام جهانی رس��اند، این روزها به عنوان کارشناس 
تلویزیون��ی بازی های تیم ملی ای��ران را دنبال می کند. 
اس��کوچیچ چند ماه قبل از شروع جام جهانی از سوی 
فدراس��یون فوتبال برکنار و کارلوس کی روش به جای 

او انتخاب شد.
اس��کوچیچ در پایان بازی ایران و ول��ز، به تمجید 
از ب��ازی هجومی ایران پرداخت و باخت س��نگین برابر 
انگلیس در نخستین بازی را حاصل اشتباهات تاکتیکی 
کی روش دانست.وی در خصوص تفاوت ایران در بازی 
مقابل انگلیس و ولز گف��ت : در مقابل انگلیس ایران از 
نظر تاکتیکی بسته بازی کرد. در مقابل ولز به جای پنج 
مدافع، دفاع چه��ار نفره را در خط دفاعی ایران دیدیم. 
همچنین چهار بازیکن تغیی��ر کردند و تیم تهاجمی تر 
ش��د. در اینجا بیشتر به سردار آزمون اشاره می کنم. به 
همی��ن دلیل می گویم ایران ظرفیت و به نظر من جای 
پیشرفت زیادی دارد. بازیکنانی روی نیمکت هستند که 
می توانند جهش بیشتری از نظر کیفی به بازی بدهند.

وی در خص��وص اینکه در دیدار بعدی با آمریکا  از 
کناره ها، ای��ران می تواند بهتر عمل کن��د، گفت : روی 

نیمکت وحید امیری، بازیکنی همه فن حریف است که 
می توان از او در همه پست ها استفاده کرد. او برای تیم 
بسیار ارزشمند اس��ت. من برمی گردم به این نکته که 

ایران بر اساس نوع بازی، باید تهاجمی بازی کند چرا که 
بازی تدافعی آسیب زننده است. به نظر من باید ریسک 

کرد و به دنبال پیروزی بود.

محسن بیاتی نیا کارشناس فوتبال :

ترس برادر مرگ است 

دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق ایران :

ایران مقابل تیم آمریکا باید تهاجمی بازی کند


