
گروه ورزشی - مسی به نخستین بازیکن در تاریخ جام 
جهانی تبدیل شــد که در پنج جام جهانی موفق به دادن پاس 

گل شده است.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدار برابر مکزیک با دو 

گل به پیروزی دست پیدا کرد.مسی ستاره این بازی 
بود که توانســت یک گل به ثمر رساند و یک 

پاس گل هم بدهد.
مسی با پاس گلی که در این بازی داد 
به نخستین بازیکن در تاریخ جام جهانی 

تبدیل شــد که در پنــج دوره این رقابت ها 
پاس گل داده است.تیم ملی فوتبال آرژانتین با 

پیروزی که در این بازی به دســت آورد ۳ امتیازی 
شــد این درحالی است که لهستان با ۴ امتیاز در صدر 

قرار دارد و عربستان هم سه امتیازی است.

رکوردی خاص برای مسی؛ پاس گل 
در ۵ جام جهانی
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ورزشی

گروه ورزشی-تیم ملی فوتبال 
قطر پس از دو بازی با تساوی 1-1 بین 
اکــوادور و هلند در گروه A، به عنوان 
اولین میزبانی که حذف می شود، از دور 

رقابت ها کنار رفت.
در گروه A اکوادور و هلند چهار 
امتیازی هســتند و سنگال با سه امتیاز 
سوم است. در گروه B همه چیز برای 
بازی پایانی باقی مانده است و آرژانتین 
 C هنــوز می تواند صدرنشــین گروه
باشد. فرانســه - در گروه D - اولین 
تیمی است که به مرحله یک شانزدهم 
نهایی راه یافته است. اکثر تیم ها هنوز 
دو بازی برای انجــام دارند. در اینجا، 
جایگشــت های هر هشــت گروه را 
تجزیه می کنیم. آن ها چگونه شــکل 
می گیرند؟ و هر تیمی برای کسی جواز 

صعود به چه چیزی نیاز دارد؟
فرانسه پس از شکست دانمارک 
در روز شنبه اولین و تنها تیمی است که 

موفق به کسب جواز صعود شد.
A گروه 

 مسابقات باقی مانده
 29 نوامبر: هلند - قطر

 29 نوامبر: اکوادور - سنگال
 جایگاه

اگر هلند مقابل قطر پیروز یا بازی 
مســاوی شــود، به مرحله یک هشنم 
نهایی صعود خواهد کرد. تســاوی در 
دیگــر دیدار باعث می شــود اکوادور 
صعود کند و اگر قطر هلند را شکست 
بدهــد آن زمان در صورت تســاوی 
ســنگال به دور بعدی راه پیدا می کند. 
قطر در حال حاضر حذف شده است.

B گروه 
 مسابقات باقی مانده

 29 نوامبر: ولز - انگلیس
 29 نوامبر: ایران - آمریکا

 جایگاه
هر چهار تیم هنوز هم می توانند 
جواز حضور در دور بعدی را داشــته 

باشند.
 انگلیــس در صــورت اجتناب 
از شکســت در آخرین بازی گروهی 
مقابل ولــز، از صعود مطمئن خواهد 
شــد. آن ها با یک برد در صدر جدول 
قرار خواهند گرفت. اگر سه شیرها از 
ولز شکست بخورند، باز هم می توانند 
به دور بعد برسند، اما به نتایج دیگر تکیه 

خواهند کرد.
ایران و آمریکا در پلی آف مجازی 
برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی 
به مصــاف یکدیگر می روند. پیروزی 
بــرای هر یک از طرفین تضمین کننده 
صعود خواهد بــود، در حالی که اگر 
ولز انگلیس را شکست ندهد، ایران با 

تساوی هم صعود خواهد کرد.
پیروزی ولز بر انگلیس تضمین 
کننده حضور در مرحله یک هشــتم 
نهایی نیست. ولزی ها به تساوی ایران 
و آمریکا یا پیروزی با اختالف حداقل 
چهار گل مقابل انگلیس متکی خواهند 

بود.
C گروه

 مسابقات باقی مانده
 30 نوامبــر: لهســتان - 

آرژانتین
نوامبــر: عربســتان   30 

سعودی - مکزیک
 جایگاه

هر چهار تیم هنوز هم می توانند 
جواز حضور در دور بعدی را داشــته 
باشند. لهستان می داند که تساوی یا برد 
مقابل آرژانتین، جواز صعود را تضمین 

می کند.
آرژانتیــن برای اینکــه از صعود 

مطمئن باشد باید پیروز شود. اگر آن ها 
مساوی کنند می توانند با توجه به نتیجه 
و تفاضل گل از عربســتان سعودی یا 

مکزیک پیشی بگیرند.
یک برد برای عربســتان سعودی 
آن هــا را به دور بعد می رســاند و یک 
تســاوی می تواند بسته به نتیجه بازی 
لهستان - آرژانتین در صورتی که دومی 

ببازد یا اولی با اختالف زیاد شکســت 
بخورد، تکلیف آن ها را مشخص کند.

مکزیک باید پیروز شود و امیدوار 
است آرژانتین مقابل لهستان شکست 
بخورد. اگر آرژانتین شکست بخورد، 
مکزیک می تواند از آن ها سبقت بگیرد، 
یا می توانند از لهستان )با برد آرژانتین( 
یــا آرژانتین )با تســاوی( در صورت 

پیروزی بــزرگ و جبران تفاضل گل 
سبقت بگیرند.
D گروه

مسابقات باقی مانده
 30 نوامبــر: اســترالیا - 

دانمارک
 30 نوامبر: تونس - فرانسه

 جایگاه

فرانسه پس از پیروزی در هر یک 
از دو بازی اول موفق به کســب جواز 

صعود شده است.
هــر کــدام از تیم هــای تونس، 
دانمارک و استرالیا همچنان می توانند 

به دور بعدی راه پیدا کنند.
اســترالیا در آخریــن بــازی با 
دانمــارک روبرو می شــود، جایی که 

برنده قطعا صعود خواهد کرد.
تســاوی بین استرالیا و دانمارک 
درها را بــه روی تونس باز می کند که 
می تواند با شکست دادن فرانسه با دو 
گل یا بیشتر، جواز صعود را کسب کند.

E گروه
مسابقات باقی مانده

 27 نوامبر: ژاپن - کاستاریکا
 27 نوامبر: اسپانیا - آلمان

 1 دســامبر: کاســتاریکا - 
آلمان

 1 دسامبر: ژاپن - اسپانیا
 جایگاه

 هر چهار تیم هنوز هم می توانند 
جواز صعود را به دست بیاورند.

F گروه 
 مسابقات باقی مانده

 27 نوامبر: بلژیک - مراکش
 27 نوامبر: کرواسی - کانادا
 1 دسامبر: کرواسی - بلژیک

 1 دسامبر: کانادا - مراکش
 جایگاه

هر چهار تیم هنوز هم می توانند 
جواز صعود را به دست بیاورند.

G گروه 
 مسابقات باقی مانده

 28 نوامبر: کره جنوبی - غنا
 - پرتغــال  نوامبــر:   28 

اروگوئه
 2 دســامبر: کره جنوبی - 

پرتغال
 2 دسامبر: غنا - اروگوئه

 جایگاه
 هر چهار تیم هنوز هم می توانند 

جواز صعود را به دست بیاورند.
H گروه 

 مسابقات باقی مانده
 28 نوامبــر: کامــرون - 

صربستان
28 نوامبر: برزیل - سوئیس
 2 دســامبر: صربستان - 

سوئیس
 2 دسامبر: کامرون - برزیل

 جایگاه
 هر چهار تیم هنوز هم می توانند 

جواز صعود را به دست بیاورند.
 برنامه دور یک هشتم نهایی 

جام جهانی قطر
 شنبه 3 دسامبر

 A اولین بازی - صدرنشین گروه 
مقابل تیم دوم گروه B )ورزشگاه بین 

المللی خلیفه، الریان(
 دومین بازی - صدرنشین گروه 
C مقابل تیم دوم گروه D )ورزشگاه 

احمد بن علی، الریان(
 یکشنبه 4 دسامبر

 سومین بازی - صدرنشین گروه 
D مقابل تیم دوم گروه C )ورزشگاه 

الثومه، دوحه(
 چهارمین بازی - صدرنشــین 
 A مقابــل تیــم دوم گروه B گــروه

)ورزشگاه البیت، الخور(
 دوشنبه 5 دسامبر

 پنجمین بازی - صدرنشین گروه 
E مقابل تیم دوم گروه F )ورزشــگاه 

الجنوب، الوکره(
 ششمین بازی - صدرنشین گروه 
G مقابل تیم دوم گروه H )اســتادیوم 

97۴، دوحه(
 سه شنبه 6 دسامبر

 هفتمین بازی - صدرنشین گروه 
F مقابل تیم دوم گروه E )اســتادیوم 

شهر آموزش، الریان(
 هشــتمین بازی - صدرنشــین 
 G مقابــل تیــم دوم گروه H گــروه

)استادیوم لوسیل، لوسیل(

جام جهانی 2022: 

کدام تیم ها جواز حضور در مرحله 
یک هشتم نهایی را به دست آورده اند؟

کدام تیم ها در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی هستند؟ چه تیمی به مرحله یک هشتم نهایی راه یافته 
و هر تیم با کدام تیم می تواند در مرحله بعدی بازی کند؟

گروه ورزشــی - تیــم صنایع 
هرمزگان که هفته گذشته از برگزاری 
دیدار خود در لیگ برتر بسکتبال امتناع 
کرد، از فردا بازگشت دوباره ای به این 

رقابت ها خواهد داشت.
لیگ برتر بسکتبال در حالی روز 
دوشنبه وارد هفته نهم می شود که در 
مــورد صنایع هرمــزگان و برگزاری 
دیدار این تیم در این هفته از رقابت ها 

ابهاماتی وجود داشت.
صنایع هرمزگان یکی از 1۲ تیم 
شرکت کننده در این فصل از مسابقات 
است. این تیم دیدار هفته گذشته خود 
مقابل مهرام را به دلیل مســائل مالی 
برگزار نکرد و به همین دلیل متحمل 

باخت فنی ۲۰ به صفر شد.
همین مســئله در مــورد دیدار 
روز دوشــنبه این تیــم و در کل ادامه 

حضورش در رقابت ها ابهاماتی ایجاد 
کرد به خصوص که در صورت تکرار 
غیبت و ثبت دومین باخت فنی،صنایع 

هرمزگان از جدول مســابقات کنار 
گذاشته می شود.

شــاید به همین دلیل اســت که 
مربیان این تیم، بازیکنان شــان را قانع 
کــرده اند که دیدار پیــش رو برگزار 
کنند به این امید که مشکالت موجود 
هر چه زودتر مرتفع شــود. این دیدار 
فردا در چارچوب هفته نهم لیگ برتر 
بســکتبال و مقابل مس کرمان برگزار 
می شــود. هرمزگانی هــا میزبان این 

دیدار هستند.
صنابع هرمزگان طی هشت هفته 
گذشته لیگ برتر بسکتبال متحمل ۵ 
باخت شده و با ۲ برد و 9 امتیاز در رده 

یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

گروه ورزشی - بررسی آماری 
گل هــای زده ایــران در بزرگتریــن 
تورنمنت فوتبال جهان نشــان از آن 
دارد که مدافعان تیم ملی نقش مهمی 
در برتری یوزها در ادوار جام جهانی 

داشته اند.
تیم ملی ایران کشــورمان در ۶ 
دوره جام جهانی حضور داشــته 
کــه حاصل آن تاکنــون 1۳ گل 
اســت. از این تعداد نیز یک گل 
توسط بازیکن حریف )مراکش 
در ۲۰1۸( و 1۲ گل توســط 
ملی پوشــان وارد دروازه رقیبان 

شده است.

کمتریــن گل زده ایران در جام 
جهانی مربوط به ۲۰1۴ و بیشترین گل 

نیز در جام جهانی ۲۰۲۲ بوده است.
ایرج دانایی فرد، حســن روشن، 
حمید اســتیلی، مهــدی مهدوی کیا، 
ســهراب  گل محمــدی،  یحیــی 
بختیاری زاده، رضا قوچان نژاد، کریم 
انصاری فــرد، مهدی طارمی )۲ گل(، 
روزبه چشــمی و رامیــن رضاییان 
گلزنان ایــران در ادوار مختلف جام 

جهانی هستند.
طبق این آمــار ۴ گل ادوار جام 
جهانی ایران توسط مدافعان، پنج گل 
توســط مهاجمان و ســه گل توسط 

هافبک ها به ثمر رسیده است.
مدافعان ایرانی که تا کنون در جام 
جهانی برای یوزها گلزنی کرده اند به 
ترتیب یحیی گل محمدی، ســهراب 
بختیاری زاده و رامین رضاییان هستند. 
از نکات جالب در این فهرســت این 
است که گل به خودی مراکش توسط 
مدافع آنان به ثمر رسیده است تا ایران 
دومین پیروزی خود را در جام جهانی 

جشن بگیرد.
ایــران در ادوار جــام جهانــی 
تاکنون ســه پیروزی و چهار تساوی 
کســب کرده است که چهار امتیاز آن 
به صورت مستقیم با گلزنی مدافعان 

تیم ملی بدست آمده است. دانایی فرد 
در جــام جهانــی 197۸ آرژانتیــن 
 توانســت مقابل تیم اسکاتلند گلزنی 

کند. 
گل  بختیــاری زاده  ســهراب 
تســاوی بخش ایران برابر آنگوال را 
در ســال ۲۰۰۶ آلمان به ثمر رســاند 
و گل محمدی نیز موفق شــد مقابل 
مکزیک گلزنی کند. رامین رضاییان نیز 
با گلزنی برابر ولز در جام جهانی۲۰۲۲ 
قطر یک روز تاریخی را برای ورزش 

کشورمان رقم زد.
البته ایــن آمار پیش از برگزاری 
دیدار سوم ایران مقابل آمریکا در جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر اســت که 
قرار است روز سه شنبه هشتم 

آذر برگزار شود.

گروه ورزشی - تیم ملی هندبال 
زنــان ایران با برتری برابر اســترالیا در 
رقابــت های قهرمانی آســیا، موفق به 
کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 

شد.
در ادامه درخشــش هندبال ایران 
در میادین بین المللی تیم هندبال سنگ 
آهن بافق که بــه نمایندگی از تیم ملی 
زنان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 
به میزبانی کره جنوبی حضور یافته در 
ســومین دیدار خود موفق شد تیم ملی 
اســترالیا را با نتیجه ۴۳ بر 1۵ شکست 
دهــد و با حضــور در جمع چهار تیم 
برتر این رقابت هــا برای دومین بار در 
تاریخ هندبال زنان بزرگساالن ایران به 

مسابقات جهانی صعود کند.
زنان هندبالیست ایران از همان ابتدا 
کار را با قدرت آغاز کردند و موفق شدند 
تا اختالف گل هــای خود را با حریف 
هر لحظه بیشــتر کنند و در نهایت نیمه 
نخســت را نیمه اول را با اختالف 1۰ 
گل و با نتیجه 19 بر 9 به اتمام رساندند.

این برتری از ابتدای نیمه دوم هم 
حاکم بود و کادر فنی تیم از ابتدای نیمه 
دوم تغییرات زیادی در ترکیب تیم ایجاد 
کرد و از ســایر بازیکنان نیز در مسابقه 
استفاده کرد.در اواسط نیمه دوم اختالف 
به عدد ۲۰ رسید و نتیجه ۳۲ بر 1۳ شد تا 

نشان از قدرت بانوان ایران در برابر تیم 
ملی استرالیا باشد.

در دقیقــه ۲۴ بازیکنــان ایــران 
چهلمین گل خود را نیز به ثمر رساندند 
و این در حالی بود که اســترالیا در عدد 

1۴ متوقف شده بود.
در ادامه هم بانوان هندبالیســت 
ایران همچنان تعــداد گل های خود را 
افزایــش دادند تــا در نهایت این بازی 
بــا نتیجــه ۴۳ بر 1۵ به ســود ایران به 
اتمام برســد.زنان هندبالیست ایران در 
نخستین دیدار خود نیز موفق شده بودند 
هند را با نتیجه ۴۳ بر ۳۵ شکست دهند 
و در دیدار دوم خود مقابل ازبکســتان 
با نتیجه ۳۵ بر ۳۲ به پیروزی رســیدند.
هندبالیست های ایران در آخرین دیدار 

خود در مرحله گروهی روز چهارشنبه 
9 آذر ماه ساعت 1۲:۳۰ به وقت تهران 
در یک دیدار بسیار حساس و دشوار به 

مصاف تیم کره جنوبی خواهند رفت.
مینا وطن پرست، هانیه لک، فاطمه 
مریخ، ملیحه یغمایی پور، نوریه عباسی، 
عطیه شهسواری، مبینا حسن نژاد، الناز 
یحیوی پور، راحله اعتمادی پور، محدثه 
شبانی، مائده عشاقی، حدیثه نوروزی، 
حانیه کریمی، آرزو کیانی آرا، شهرزاد 
نصوحی، زهرا فقیهی، ستاره رحمانیان، 
النــاز قاســمی و آرزو محمــدی 19 
بازیکن تیم سنگ آهن بافق ایران در این 

مسابقات هستند.
خدیجــه قانــع و مریم فخری به 
عنــوان مربی، غالمعلــی اکبرآبادی به 

عنــوان مدیر فنی، محبوبــه دهقان به 
عنوان سرپرســت و اکرم حبیب لو به 
عنوان فیزیوتراپ در مسابقات قهرمانی 
آسیا همراهی می کنند.تیم هندبال باشگاه 
فرهنگی ورزشی سنگ آهن بافق یزد به 
نمایندگی از تیم ملی ایران در رقابت های 

قهرمانی آسیا حضور یافته است.
پس از پایــان مرحله گروهی در 
مرحلــه نیمه نهایی، تیم اول گروه A به 
 A و تیم دوم B مصــاف تیم دوم گروه
به مصاف تیم اول گروه B خواهد رفت.

همچنین تیم سوم گروه A به مصاف تیم 
چهارم گروه B مــی رود و تیم چهارم 
 B به مصاف تیم ســوم گروه A گروه
می رود تا در ادامه جایگاه های پنجم تا 
هشتم مشخص شوند.تیم های پنجم دو 
گروه نیز برای تعیین جایگاه نهم و دهم 

به مصاف یکدیگر می روند.
پیــش از این تیم های ملی هندبال 
بزرگســاالن مردان و زنان، نوجوانان 
دختر و پســر، جوانان دختر، نوجوانان 
و بزرگســاالن ساحلی سهمیه حضور 
در مســابقات قهرمانــی جهــان را به 
دســت آورده بودند و به این ترتیب در 
ادامــه روند موفقیت های هندبال ایران 
هشتمین سهمیه مســابقات قهرمانی 
جهان برای هندبال ایران در دو ســال 

اخیر کسب شد.

بازگشت صنایع هرمزگان به لیگ برتر بسکتبال

هندبال قهرمانی آسیا؛ زنان ایران جهانی شدند

مدافعان، عصای دست فوتبال ایران در ادوار جام جهانی
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