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◾

خبر
روز

اینفانتینو
چهار سال دیگر
رئیس فیفاماند

جانی اینفانتینو،
رئیس  52ساله
سوئیسی فیفا که در
سال  2016جانشین
سپ بالتر شد،
همچنان در این نهاد
باقی خواهد ماند.
به گزارش تلگراف،
جانی اینفانتینو
هیچ رقیبی برای
نامزدی در ریاست
فیفا ندارد و چهار
سال دیگر هم رئیس
بزرگترین نهاد
فوتبالی دنیا میماند.
ابقای اینفانتینو به
عنوان رئیس فیفا،
شانزدهم مارس
 2023در هفتاد و
سومین کنگره فیفا
در کیگالی رواندا
تأیید خواهد شد.

۴

ورزش

◾چهارمی تیم ملی فوتبال نابینایان در آسیا
تیم ملی نابینایان برابر ژاپن شکست خورد .تیم ملی
فوتبالپنجنفرهکشورماندردیدارردهبندیرقابتهای
قهرمانی آسیا  -اقیانوسیه ،مقابل تیم ملی ژاپن در
وقت قانونی به نتیجه تساوی بدون گل دست یافت.
ملیپوشان کشورمان اما در ضربات پنالتی با نتیجه4
بر 3مغلوب شدند و در جایگاه چهارم ایستادند.فینال
این مسابقات بین چین و تایلند برگزار شد.
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سال سی و پنجم

شماره 9956

◾

◾ فت ح هللا زاده :یک ریال در باشگاه نیست
مدیرعاملاستقاللدرخصوصوضعیتبدمالیاین
باشگاه گفت «:مشکالت مالی زیادی وجود دارد .همه
منابع هزینه و خرج شده ،یک ریال در باشگاه نیست.
 300میلیارد هم باید فورس ماژور پول تزریق کنیم .این
کار سختی است و در حال پیگیری آن هستیم.
 150میلیارد خ ــرج کــردنــد و یــک آب هــم روی آن
نوشیدند! هیچ خبری نشد.

مدیسون

جام جهانی  2022از فردا با برگزاری بازی قطر با
اکوادور در ورزشگاه البیت دوحه آغاز میشود.
دولت قطر به عنوان یک کشور اسالمی قوانینی
دارد که تماشاگران فوتبال باید در زمان حضورشان
در مسابقات جام جهانی  2022رعایت کنند.برای
نمونهدولتقطربهفیفااعالمکردهدرورزشگاههای
میزبان مسابقات جام جهانی فروش یا مصرف
مشروبات الکلی ممنوع اســت.در همین رابطه
نشریه «دیلی استار» انگلیس اعالم کرد دولت
قطر بــا ایــن اقــدامــش بــه یکی از اسپانسرهای
قدرتمند فیفا در مسابقات جــام جهانی که در
زمینه فروش مشروبات الکلی فعالیت دارد ،ضربه
می زند .این اقدام قطر هزینه هنگفتی برای فیفا
دارد و دولت قطر برای پایبندی به قوانین اسالمی
حاضر اســت ضــرر متحمل شــده از ممنوعیت
مشروبات الکلی در جام جهانی را بدهد.

مصدومیت جام جهانی را
از «سرلک» گرفت؟

◾

◾پرسپولیس پیگیر برگزاری اردوی خارجی
پرسپولیس از بــرگــزاری اردوی خــارجــی خــود هنوز
ناامید نشده.با وجودی که شورای برون مرزی با سفر
سرخپوشان به ام ــارات مخالفت کــرده امــا باشگاه
پرسپولیس هنوز ناامید نیست و همچنان پیگیر
برگزاری اردویی با شرایط مورد نظر یحیی گل محمدی
است.درویش برای برگزاری اردویی در عمان یا کویت با
شرایط مورد نظر گل محمدی امیدوار است.

خوزه گایا

ستاره تیم ملی انگلیس در تمرین این تیم
شرکت نکرد تا ابهامات درباره حضورش
در دیدار مقابل ایران بیشتر بشود.
مدیسون با مصدومیت در آخرین دیدار
لسترسیتی دست و پنجه نرم میکند.

جام بیست و دوم
قطر ،پای اجرای
قوانین اسالمی ایستاد
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گزارش روز
یک قرعه دشوار در بدو ورود به مرحله ناشناخته

«ایران  -هلند» در صورت تاریخسازی
شاگردان کیروش
طبق قوانین جدول مسابقات ،تیم اول گروه  Aدر مرحله
یک هشتم نهایی با تیم دوم گروه  Bبازی خواهد کرد .تیم
دوم گروه  Aنیز طبیعتا ًدر مرحله یاد شده باید برابر تیم
اول گروه  Bبازی کند .تیم ملی ایران در تالش است تا یکی
از تیم های صعود کننده از گروه  Bباشد و به این ترتیب بسته به رتبه ای
که کسب خواهد شد ،در صورت صعود ،یکی از چهار تیم هلند ،قطر،
سنگال یا اکوادور انتظار شاگردان کیروش را خواهند کشید.
به نظر می رسد تیم ملی هلند کار سختی برای صدرنشینی در گروه
اول نداشته باشد .اگر این گونه باشد ،ایران در صورت کسب رتبه
دوم ،باید مقابل این تیم در مرحله یک هشتم نهایی قرار بگیرد .با
توجه به اینکه از انگلیس به عنوان شانس نخست صدرنشینی این
گروه یاد میشود ،شاگردان ساوتگیت نیز احتماال ًباید با تیم دوم
گروه اول در مرحله نخست دور حذفی بازی کنند؛ این تیم احتماال ً
از بین سنگال ،قطر و اکوادور خواهد بود .تیم ملی ایران که طی پنج
دوره حضور قبلی خود در جام جهانی ،موفق به صعود از مرحله
گروهی نشده است ،برای رقم زدن این اتفاق تاریخی ،کار سختی
در گروه دوم دارد.

هــافـبــک ســرخ ـپــوشــان پــایـتـخــت پــس از جــای
نگرفتن در فهرست تیم ملی برای حضور در جام
جهانی ،فعال ً در تمرینات تیمش هــم شرکت
نمیکند .باشگاه پرسپولیس دربــاره چرایی عدم
حضور میالد سرلک در تمرینات آمــادهســازی
پرسپولیسدرفیفادیماهنوامبرتوضیحاتیراارائه
کرد«.میالد سرلک که در اردوی تیم ملی حاضر
بود ولی متأسفانه نتوانست در فهرست نهایی
قــرار بگیرد ،با هماهنگی چند روزی را مرخصی
گرفته است .سرلک البته از ناحیه همسترینگ
دچار آسیبدیدگی شده است و در بازگشت به
تمرینات باید دوره درمان و بازیابی را کامل کند».

◾

◾پیروزی پر گل نونهاالن ایران برابر ترکمنستان
تیم ملی فوتبال زیر  14سال ایــران در چهارمین
ب ــازی خــود در تورنمنت کــافــا دیـــروز بــه مصاف
ترکمنستان رفت و این دیدار با نتیجه  7بر صفر
به سود نونهاالن کشورمان به پایان رسید.در این
دیدار اشکان ترابی و سلمان ترابی (هر کدام سه
گل) و محمدعلی صفایی یک گل بــرای ایــران به
ثمر رساندند.

سباستین سوسا

مدافع چپ  27ساله که احتمال
میرفت یار ثابت اسپانیا در جام
جهانی باشد ،مجبور به ترک
اردو شد .گایا از ناحیه مچ پا
دچار مشکل جدی شده است.

در حاشيه

چمدان اضافه ستاره انگلیسی!

افتتاحیه
جامجهانی
تحتتأثیر
رشوهقطربه
هشتبازیکن
اکوادور!

فروش 22هزار بلیت
برای هر بازی ایران

تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرینات خود را برای
حضور در جام جهانی  2022انجام می دهد .این
تیم در روز دوم مسابقات ،نخستین بازی خود را
 30آبان مقابل انگلیس در ورزشگاه خلیفه برگزار
میکند .این ورزشگاه ظرفیت  45هزار تماشاگر را
دارد و به گفته علوی سهمیه بلیت هواداران ایرانی
برای این بازی به طور کامل به فروش رسیده است.
او اعالم کرد« :حدود 22هزار بلیت برای هر مسابقه
تیمملیایرانبهفروشرفتهاست».براساسگفته
مدیرروابط عمومی فدراسیون فوتبال ،تمام آنچه
که به عنوان سهمیه ایران در سه بازی دور گروهی
تعیین شده بود ،فروخته شده و انتظار استقبالی
خــوب از ایــن بــازی مــیرود.ایــران پــس از بــازی با
انگلیس مقابل ولــز و آمریکا به میدان خواهد
رفت .این دو دیدار به ترتیب در ورزشگاههای الریان
و الثمامه برگزار خواهند شد .ظرفیت ورزشگاه اول
 44هزار و ظرفیت ورزشگاه دوم  40هزار نفر است
و در صورتی که آمار ارائه شده توسط علوی شامل
هر سه بازی شود ،تماشاگران ایرانی در هر سه بازی،
جایگاههای مربوط به خود را پر خواهند کرد.

مراسم گلوب ساکر برای معرفی
ی شود و
بهترینهای دنیا در دبی برگزار م 
امسال در نهایت نام بنزما به عنوان بهترین
بازیکن سال معرفی شد تا جایزه گلوب
ساکر را بگیرد.

◾

جهانبخش گفت :خبرنگاران انگلیسی
در تالش برای تضعیف ذهنیت تیم ایران
هستند.روزنامه ایرلندی «آیریش تایمز»
نیز نوشت :کاپیتان ای ــران تیم رسانهای
انگلیس را به تالش برای آشفتگی در تیم
ملی ایران متهم کرد«.خبرگزاری فرانسه»
هم در این رابطه نوشت ،بازیکنان تیم ملی
ایران به فوتبال فکر میکنند نه به حوادثی
که ایــن روزه ــا در ایــن کشور رخ میدهد.
علیرضا جهانبخش ،کاپیتان ایران هم روز
پنجشنبه گفت تمرکز تیمش بر رقابت در
جام جهانی است نه اعتراضات.

◾بــی ـرانــونــد :ب ـ ـرای شـ ــادی مـ ــردم ایـ ـران
میجنگیم

در همین حال دروازهبــان تیم ملی فوتبال
ایران هم گفت :ما همه تمرکز خود را روی
این تورنمنت گذاشتهایم .هر کسی آرزو
دارد اینجا باشد و ما اکنون اینجا هستیم و
تمرکزخودراگذاشتهایمبرایاینکهبهترین
عملکرد را داشته باشیم.
بیرانوند عــنــوان ک ــرد :بحث ش ــادی یک
مسئله شخصی اســت .وقتی که اینجا
هستیم ،یعنی آمــدهایــم تا مــردم ایــران را
خوشحال کنیم ،چون تیم ملی برای ایران
اس ــت .وقــتــی مــا اینجا آم ــدهای ــم ،یعنی
پایبند هستیم تا بتوانیم همه مردم ایران را
خوشحال کرده و برای نخستین بار صعود
کنیم .امیدوارم این اتفاق بیفتد.

◾

◾برای اهتزاز پرچم میجنگیم
طارمیهمدرگفتوگوباسایتفیفاگفت:
همیشه حداکثر تــوانــم را بــرای تیم ملی
گــذاشــتـهام .همانطور کــه بــه شما گفتم
آمــاده انجام هر کاری هستم تا طرفداران
فوقالعادهمان را خوشحال کنم .حضور در
این جام جهانی به خودی خود افتخاری
برای من و کشورم است .اگر بتوانیم پرچم
خود را حتی باالتر از گذشته به اهتزاز در
آوریــم ،میتوانیم با احساس موفقیت به
خانه برگردیم .در هر صورت تمام تالشم را
میکنم تا در بهترین سطح خود بازی کنم.

«ای ـران ـیهــا از مــجــوز وی ــژه بـ ـرای رفــتــن به
قــطــر بــهــرهمــنــد خــواهــنــد ش ــد .بنابراین
طــرفــداران شما بــرای تشویق شما در این
کــشــور حــضــور خــواهــنــد داشـ ــت .آنهــا
دقیقا ًچه ویژگیهایی دارن ــد؟» ،مهاجم
ملیپوش پورتو این پرسش را هم اینطور
پاسخ داد :به شما گفتم ایرانیها عاشق
فوتبال هستند .ما در جام جهانی روسیه
با اسپانیا و پرتغال بــازی کردیم و هر بار
هـ ـ ــواداران مــا بیشترین تــعــداد حضور
در ورزشــگــاه را داشتند .ایــن خــود گویای
چیزهای زیادی در مورد آنهاست .قطر به

◾

کریم انصاری فرد

اولیویه ژیرو

ستاره ملیپوش فرانسوی ،با انتشار
عکسهایی از اتاق خود در هتلی که
در قطر برایش تدارک دیده شده از
امکانات قطریها ابراز شگفتی و تشکر
کرد «.عجب هتلی ،مرسی قطر».

کشور ما بسیار نزدیک است که این یک
مزیت است.

جهانبخش؛
کاپیتان
سربلند
مردم کشورمان داشته باشیم.
روزن ــام ــه «مــیــرر» نیز نــوشــت :انگلیس
دوشنبه آینده در نخستین بازی خود در
جــام جهانی  2022قطر به مصاف ایــران
می رود و علیرضا جهانبخش در نشست
خبری گفت که پرسشها در مورد حوادث
در ایران ،تالش برای ایجاد بیثباتی در تیم
ملی فوتبال است.
میرر نوشت :علیرضا جهانبخش کاپیتان
تیم ملی ای ــران در آســتــانــه ب ــازی مقابل
انگلیسبهکارزاربرایبیثباتکردنتیمش
توسط رسانههای انگلیسی اشــاره کرد.

◾

◾شکست والیبال ساحلی ایران در ردهبندی آسیا
تــیــم مــلــی والــیــبــال ســاحــلــی «ایـ ـ ــران ی ــک» در
دی ــدار رد هبــنــدی مسابقات قهرمانی آســیــا که
بـــه مــیــزبــانــی ب ــن ــدرع ــب ــاس بـ ــرگـ ــزار مـ ـیش ــود،
دی ــروز مقابل «چــیــن ســه» بــه مــیــدان رفــت و با
نتیجه  0-2و بــا امــتــیــازهــای  ۲۱ - ۱۵و ۲۶-۲۴
شکست خــورد و در جایگاه چــهــارم مسابقات
قرار گرفت.

◾

◾پیروزی پرگل مشهد برابر پارس آرا
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان با پیشتازی
هیئت فوتبال آمــل و سایپا پیگیری شــد .سایپا
مقابل مس کرمان بازی پایاپایی داشت و با نتیجه
 3بر  2پیروز شد .خانه من مشهد هم  8بر یک
پارس آرا شیراز را مغلوب کرد و در دیــداری دیگر
هیئت فوتبال آمل نیز  5بر صفر کیمیای اسفراین
را از پیش رو برداشت.

◾پاسخ دندان شکن کریم
کریم انصاریفرد هم از خجالت خبرنگار
انگلیسی درآمــد و گفت :ما هر جوابی
بــدهــیــم ،شــمــا هــر ط ــور دل ــت بخواهد
مینویسی! به اینکه هر روز یک سؤال
تــکــراری را از بازیکنان بپرسی احترام
میگذارم چون وظیفهات است.
وی افــزود :ما یک تیم هستیم و من از
علیرضا جهانبخش بابت اتفاقات دیروز
دفاع میکنم .من برای کشورم ایران ،نه
جای دیگر؛ این قول را به شما میدهم
که همه کار کنیم تا مردممان خوشحال
شوند.

مهاجم تیمملی میگوید« :تا آخرین
لحظه دست از تالش برنمیداریم و
میخواهیم اتفاقی تاریخی را رقم
بزنیم .ما همیشه برای مردممان
بازی کردیم و دیگرهیچ».

زیر ذرهبین

توقع از تیم ملی فوتبال

خیالپردازیهای «فغانی» در قطر

چنانکه هست

آخرین رؤیای داور ایرانی
محقق میشود؟

چنانکه باید باشد

جام جهانی  2022قطر به جز حضور تیم ملی فوتبال
ایران ،نمایندگان ایرانی دیگری هم دارد و قرار است تیم
داوری باتجربه از ایــران در این رقابتها قضاوت کند.
فغانی در شرایطی در جام جهانی  2022قطر قضاوت
خواهد کرد که محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی به عنوان
کمک داور او را در این تورنمنت همراهی میکنند و داور  44ساله و
باتجربه فوتبال ایران حاال در جام جهانی  2022قطر یک رؤیای بزرگ
دارد و آنهم قضاوت در مسابقه فینال است تا بتواند آلبوم افتخارات
خود را در عرصه داوری تکمیل کند و پس از موفقیت در جام جهانی
 2018و قضاوت تا مرحله ردهبندی ،اینبار در جام جهانی  2022بتواند
در مسابقه پایانی هم قضاوت داشته باشد.
مهمترین وجه تمایز جام جهانی  2022قطر نسبت به دورههای قبلی،
حضور داوران وسط زن در این رقابتهاست« .وزا بک» از برزیل« ،کارن
دیاز مدینا» از مکزیک و «کاترین نسبیت» از آمریکا هم کمکداوران
زن هستند که از آنها برای حضور در جام جهانی پیشرو دعوت به
عمل آمده تا با حضور  6داور زن در فهرست داوران جام جهانی ،2022
یک رکورد بیسابقه بهثبت برسد.

نگاهی به ورزشگاههای جام جهانی قطر

ن ــام ای ــن اســتــادیــوم از طــراحــی
مــنــحــصــرب ـهفــرد آن ک ــه شبیه
یــک چ ــادر بــســیــار ب ــزرگ اســت
گرفته شــده« .بیت الشعر» نام
چادرهای قدیمی است که توسط
مردم چادرنشین قطر و حاشیه
خلیجفارس اســتــفــاده میشده
است.

ایــن ورزشــگــاه از کانتینرهای
ح ــمـ ـلون ــق ــل س ــاخ ــتــهش ــده
است و بعد از اتمام بازیهای
جامجهانی  ،۲۰۲۲قطعات آن
بهطور کامل از هم باز میشوند
و در شکلهای مختلف ،دوباره
از آنها استفاده میشود.

اســتــادیــوم بینالمللی خلیفه
اولین استادیوم چند منظوره
پـ ــادشـ ــاهـ ــی ق ــط ــر اس ـ ــت کــه
بسیاری از مسابقات داخلی و
بینالمللی از جمله تورنمنت
فوتبال کشورهای حاشیه خلیج
فارس را میزبانی کرده است.

ایــن اســتــادیــوم شبیه بــه یک
کاله محلی که با نام «قحفیه»
خـ ــوانـ ــده م ـ ـیشـ ــود ،ســاخــتــه
ش ـ ــدهاس ـ ــت .ب ــع ــد از پ ــای ــان
بازیهای جا مجهانی پذیرش
ظــرفــیــت ایـ ــن اس ــت ــادی ــوم به
۲۰هزار نفر تقلیل پیدا میکند.

گنجایش 60 :هزار نفر
سال ساخت2014 - 2021 :
مکان :الخور
بازیها :افتتاحیه -قطر – اکوادور  /مراکش –کرواسی
 /آمریکا-انگلیس /اسپانیا-آلمان/قطر-هلند/
آلمان-کاستاریکا /اول گروه  - Bدوم گروه  / Aیک
دیدار از یک چهارم نهایی و یک دیدار نیمه نهایی.

شیک ،مدرن ،راحت
البیت
Al Bayt

لوسیل

Lusali

گنجایش 40 :هزار نفر
سال ساخت2018 - 2020 :
مکان :دوحه
بازیها :مکزیک  -لهستان  /پرتغال -غنا  /فرانسه -
دانمارک  /برزیل -سوئیس  /صربستان  -سوئیس /
لهستان -آرژانتین /اول گروه  - Gدوم گروه . H

رأس ابو عبود ()974
Eas abu Aboud
گنجایش 50 :هزار نفر
سال ساخت-1974 :بازسازی شده در سال 2005
مکان :دوحه
بازیها :ایران – انگلیس  /آلمان  -ژاپن /اکــوادور –
هلند /کانادا – کرواسی  /سنگال – اکوادور  /اسپانیا
– ژاپن  /برنده گروه – Aبرنده گروه /Bدیدار ردهبندی

گنجایش 40 :هزار نفر
سال ساخت2017 - 2021 :
مکان :دوحه
بازیها :هلند – سنگال /اسپانیا-کاستاریکا /قطر-
سنگال /مراکش –بلژیک  /ایران –آمریکا  /مراکش
– کانادا  /اول گروه – Dدوم گروه  / Cیک بازی از یک
چهارم نهایی

خلیفه
Kalifa

بنیاد قطر(شهر آموزش)

گنجایش 80 :هزار نفر
سال ساخت2017 -2021 :
مکان :لوسیل
بــازیهــا :آرژانــتــیــن – عربستان  /بــرزیــل –صربستان /
آرژانتین-مکزیک  /پرتغال –اروگوئه  /عربستان –مکزیک
 /کامرون – برزیل /اول گروه  - Hدوم گروه / Gیک دیدار از
یک چهارم نهایی و یک دیدار نیمه نهایی  /فینال.

گنجایش 40 :هزار نفر
سال ساخت2016 -2020 :
مکان :الریان
ب ــازیه ــا :دان ــم ــارک – تــونــس /ک ــره جــنــوبــی-اروگــوئــه/
عربستان-لهستان /غنا-کره جنوبی/فرانسه-تونس/
پرتغال-کره جنوبی /تیم اول گروه  - Fتیم دوم گروه / E
یک دیدار از یک چهارم نهایی.

احمد بن علی
Ahmed Bin Ali

گنجایش 40 :هزار نفر
سال ساخت2014 - 2019 :
مکان :الوکره
بازیها :فرانسه-استرالیا /کامرون-سوئیس/استرالیا-
تونس/صربستان-کامرون/دانمارک-صربستان/
اروگوئه-غنا  /اول گروه –Eدوم گروه .F

الثمامه
Kalifa

پـ ــس از ج ـ ــام ج ــه ــان ــی ای ــن
ورزشـ ــگـ ــاه ب ــه ی ــک ورزش ــگ ــاه
40هـ ـ ــزار ن ــف ــری تــغــیــیــر پــیــدا
میکند .صندلیهای اضافی
برداشته و فضای ایجاد شده
به فروشگاه ،کافه و همینطور
کلینیک سالمت تغییر کاربری
میدهد.

نــمــای مــثــلــثــی ای ــن ورزش ــگ ــاه
بــه شــکــل الــگــوهــای هندسی
پــیــچــیــده و شــبــیــه بــه الــمــاس
طراحی شدهاست که با حرکت
خورشید در آسمان تغییر رنگ
میدهد که نشانگر یک الماس
در کویر باشد.

Education City
گنجایش 40 :هزار نفر
سال ساخت 2003 :و بازسازی از 2016 -2020
مکان :الریان
بازیها :آمریکا-ولز/کانادا-بلژیک /ایران – ولز /ژاپن
–کاستاریکا /انگلیس – ولز /بلژیک – کرواسی  /اول
گروه– Cدوم گروه D

الجنوب
Al Janoub

ایـ ــن اس ــت ــادی ــوم ب ــه گــون ـهای
طــراحــی و ساختهشده است
کــه بــعــد از پــایــان مسابقات
جا مجهانی  ۲۰۲۲ظرفیت آن
به  ۲۰هزار صندلی کاهش پیدا
میکند.

طراحی این ورزشگاه از بادبانهای
قایقهای سنتی الهام گرفته شده
است که مردم قطر از آنها برای
صید مروارید استفاده میکردند.
این ورزشگاه دارای سیستمهای
خنک کننده قوی و سقف جمع
شونده است.

عنایتی ،همکالسی
فرانچسکو توتی

یادداشت

اینفوگرافیک :حامد سبحانی -قدس

امجد طاها ،کارشناس
امور استراتژیک
سیاسی ،مدیر منطقهای
مرکز مطالعات و
تحقیقاتخاورمیانه
با انتشار پیامی قطر
را متهم به پرداخت
رشوه سنگین به هشت
بازیکن اکوادور کرد تا
بازی افتتاحیه به سود
میزبان به پایان برسد.
طاها نوشت« :قطر به
هشت بازیکن اکوادور
 7/4میلیون دالر رشوه
داد تا بازی افتتاحیه
را شکست بخورند.
امیدواریم که دروغ
باشد .این ادعا ،بازتاب
گستردهای در رسانههای
مختلفجهانداشته
است و باید دید در
نهایت چه واکنشی از
سوی فیفا یا فدراسیون
قطر به دنبال خواهد
داشت.

دکالن رایس ،هافبک تیم ملی انگلیس ،چمدانی
اضافی را به قطر آورده تا در صورتی که سه شیرها
جام جهانی را به خانه بیاورند ،بتواند جام را داخل
آن بگذارد .هافبک  23ساله که پس از عملکرد
درخـشــان با وستهم در فهرست  26نفره گرت
ساوتگیت قــرار گرفت ،اطمینان دارد کشورش
شانس خوبی برای قهرمانی در جام جهانی دارد.
رای ــس ســه روز پیش ،پیش از عزیمت ک ــاروان
انگلیس به قطر و پس از رسیدن به سنت جورج
پارک(کمپ تیم ملی انگلیس) از ماشین خود پیاده
شد و به سمت صندوق عقب رفــت ،جایی که
راننده به او برای بیرون آوردن چمدانش کمک کرد.
رایس سپس به راننده گفت«:هیچ چیزی در این
چمدان وجــود نــدارد و امیدوارم جام قهرمانی را
داخل آن بگذارم».

اولی هونس

اسطوره آلمانیها ضمن محکوم کردن
فیفا به داشتن یک ساختار مافیایی
گفت :فیفا بدون شک باید کنار زده
شود .سالهاست که یک گروه مافیا
همه چیز را رد و بدل کردند.

ملیپوشان ،حیلههای رسانهایرا
خنثی میکنند

اسکورت ملیپوشان لهستان

در پی اصابت چند موشک به منطقهای مرزی
در خاک لهستان و متهم شدن روسیه به شلیک
آنها ،تنش در روابط میان دو کشور افزایش پیدا
کــرده است و به همین دلیل هم دولــت لهستان
دستور داد هواپیمای حامل بازیکنان تیم ملی
فوتبال این کشور با حفاظت دو فروند هواپیمای
جنگنده به سوی قطر پرواز کند.

بنزما

دروازهبان تیم ملی اروگوئه که در
قطر بود خبر غم انگیزی دریافت
کرد و متوجه فوت مادرش شد و
به همین خاطر اردوی تیم ملی
کشورش را موقت ًا ترک کرد.

روزن ـ ــام ـ ــه انــگــلــیــســی
«اکــســپــرس» نوشت،
«علیرضاجهانبخش»
کاپیتان تیم ملی ایران،
رســانـههــای انگلیسی
را ب ـ ــه جــنــگ روان ـ ــی
در آستانه بازیهای روز دوشنبه گــروه B
جام جهانی متهم کرد.اکسپرس نوشت،
علیرضا جهانبخش ،از مــوضــع گیری
سیاسی رسانههای انگلیسی انتقاد کرد.
جهانبخش گفت خبرنگاران انگلیسی
سعی دارنــد حریفان مرحله گروهی خود
را عصبی کنند .کاپیتان تیم ملی کشورمان
خطاب بــه خبرنگار انگلیسی در کمپ
تمرینی ایران در «الریان» گفت :پرسیدن
این پرسش از سوی شما تعجبی نــدارد.
اگــر تیم شما با ما همگروه نبود ،بــاز هم
ایــن س ــؤاالت را می پرسیدی؟وینگر تیم
ملی گفت :باید بگویم تمام تمرکز من و
همبازیهایم روی فوتبال اســت .ما تنها
به فوتبال فکر میکنیم و تمام هدفمان این
استکهبهپیراهنتیمملیاحترامبگذاریم
و هرآنچه داریم برای تیم ملی انجام دهیم.
ما چند روز با یکی از بزرگترین بازیهای
زندگیمان فاصله داریم و تمام تمرکزمان را
روی این بازی گذاشتهایم تا بتوانیم موجب
خوشحالی مردممان شویم .شما دربــاره
شادی پس از گل پرسیدید که یک مسئله
شخصی است و هر بازیکن برای خودش
یک شــادی متفاوت دارد .همانطور که
گفتم ،تمام تمرکز ما روی این است که بازی
خوبی مقابل انگلیس انجام دهیم و سعی
کنیم بهترین عملکردمان را بــرای شادی

◾

◾صعود فوالد و سپاهان در رنکینگ فیفا
ب ــر اسـ ــاس آخ ــری ــن رنـکـیـنــگ ت ـیــم ه ــای فــوتـبــال
باشگاهی در دنیا که به بررسی عملکرد تیم های
باشگاهی در یک سال گذشته می پردازد ،تیم فوالد
خوزستان با هفت پله صعود از رتبه  213به رتبه
 206رسیده است .تیم سپاهان اصفهان هم از رده
 287به رده  286صعود کرده و بر این اساس یک پله
صعود داشته است.

◾

◾سومین برنز تکواندو ایران در مکزیک
در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان  ۲۰۲۲در
مکزیک ،سجاد مردانی نماینده وزن  +۸۷کیلوگرم
ایران درنیمهنهاییمقابلکارلوسسانسورسازکشور
میزبان در یک مبارزه نزدیک دو بر یک شکست خورد
و به مدال برنز رسید.
تکواندو ایران پیش از این توسط مهران برخورداری و
رضا کلهر صاحب دو مدال برنز جهان شده بود.
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بهروز فرهمند کمتر از  ۴۸ســاعــت مــانــده به
نخستین بازی تیم ملی کشورمان با تیم ملی انگلیس
در جام جهانی قطر ،آنچه از این و آنسو میشنویم،
این است« :ایران به همراه انگلیس از گروهش باال می
آید» .این سخنچنانبا قطعیت و حتمیت،بر زبانها
آورده میشود که دیگر از سطح «ای کاش» و «امید» و
«آرزو» ،فراتر رفته و آنقدر در این روزها به عنوان یک
«گمانه بی حرف و حدیث که مو الی درزش نمیرود»،
تکرار شده که گویی ایرانیان از هماکنون باید به فکر
جشنصعودباشند!
اگر از زبان و دل من که برای رسیدن آن روز ثانیه شماری
میکنم ،میخواهید بشنوید ،به بانگ بلند میگویم؛
خدا کند که چنین شود ،چشم حسود و هر آن کس
که نتواند ،دل شاد و سربلندی ایران و ایرانی را ببیند،
کور! شک نــدارم ،شما نیز پیشاپیش برای سالمتی و
پیروزی بچههای تیم ملی « ،و ان یکاد» خواندهاید و از
فرسنگها دورتر ،به سوی یکیکشان روانه کردهاید تا
از هرگونه چشم زخم ،به دور باشند.
اما پیش از اینکه رشته سخن را دنبال کنم و شانه به
شانه یکدیگر ،برویم و به فکر آیین دستافشانی برای
«آن رخــداد شیرین» باشیم ،پیشنهاد میکنم برای
ساعتی هم که شده ،پا روی زمین سفت بگذاریم و از
خودمان بپرسیم :با «حلوا حلوا کــردن» ،مگر دهان
شیرین میشود؟ و همه آنهایی که بر باال آمدن تیم
ایران از گروهش« ،تأکید» دارنــد ،آیا پیشبینیشان
بر استدالل فنی ،بنا شده است که چنین-بی اما و
اگــر -از یک «امــر حتمی» ،سخن میگویند؟خاصه
که این پیشبینیها را به همان اندازه که از زبان مردم
«عشق فوتبال» کوچه و بازار میشنویم ،بیش از آن ،در
تحلیلفالنمربیسرشناسوبهماننویسندهورزشی،
میبینیم و میخوانیم .در این میان اما بیم آن دارم،
مسئلهاینچندخطبهشکلدیگرفهمیدهشودومراد
سخنبهدستمخاطبنرسد.
دوستان!سخنهرگزایننیستکهتوانفنیوخواست
و اراده تیم ملی ما در قد و ق ــواره صعود از گروهش
نیست ،بلکه برعکس ،باید اذعــان کنیم؛ تیم ملی
فوتبال ای ـران هیچ وقــت تا ایــن انــدازه به بــاال آمــدن از
گروهش «نزدیک» نبوده است .اگر در جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه ،چهار امتیاز شیرین نیز نتوانست برای
صعود و تاریخسازی ،دست ما را بگیرد ،اما تیم ملی
کنونی،ازهرمنظروباهر خطکشوسنجهایکهقیاس
کنیم ،سزاوارتر از تیم چهار سال پیش است؛ بنابراین
چرا به صعود از گروه ،دل خوش نکنیم؟
این اما یک روی سکه است .پیشبینیهای اخیر که
چیزی فراتر از یک پیشبینی است و عقربک احتمال
آن به سوی نشانگر «قطعیت» میچرخد هرچند
موجب دلگرمی همه ما در این روزهــا شده و ضربان
قلب ما را تندتر میکند و چه بسا رجزخوانی و خط و
نشان کشیدن را نیز برای رقیبان در بردارد ،اما در یک
کالم باید پرسید« :اگر نشد چــه؟» این یک پرسش
کلیدی است که نباید از پاسخش بیتفاوت بگذریم.
آن همه هورمونهای شادی و هیجان و سرخوشی که
گهــای خونی همه ما شده است،
زودهنگام روانــه ر 
اگر چنان نشود که چشم ب هراه آنیم ،در رویارویی با هر
شکست ،چه بر سرشان میآید؟ (به واقع ،چه بر سر
من و شما-هوادار-میآید؟)
اما در این میان ،کیست که نداند ،آنهایی که بیش
از انــدازه به پیروز شدن امید میبندند و هیچ بزنگاه
توجیه منطقی و امکان رویارویی خردمندانه با «پدیده
شکست» را برای خودشان برجا نمیگذارند ،چهره
به چهره شدنشان با ناکامیها تا چه اندازه دردناک و
آزاردهنده است و افسردگی فردی و جمعی به دنبال
میآورد.این درست که توپ گرد است و در مستطیل
سبز هزاران اتفاق میافتد.
این هم درست که بازیکنان فنی ،باهوش و شجاع در
تیم ملی خودمان داریم که به گفته برخی کارشناسان،
«طالیی ترین نسل» فوتبال ایران هستند و اندیشه و
ساق پای آنها میتواند «ناممکن» را «ممکن» کند.
راستش را بخواهید ،از خــدا پنهان نیست؛ از شما
هم پنهان نباشد که ته دلم ،ندایی بانگ برمیآورد که
حاال دیگر ،وقت «تاریخ سازی» پسران سلحشور این
سرزمین است ،اما این واقعیت را نیز خوب میدانم که
چنان بیقید و شرط ،کوبیدن بر طبل صعود و افزایش
توقع مردم و انتظار مسئوالن از تیمملی فوتبال ،هم
برای تیم درون زمین و هم برای هواداران ،ویرانگر است.
با ایــن همه ،شاید رویـکــرد درســت تــر ایــن باشد که
رسانههابهگونهایسخنبگویندوقلمبزنندتادستاورد
جام جهانی برای تیم ملی ایران و هوادارانش در سراسر
جـهــان ،چشیدن لــذت رقــابــت ،تجربه ب ــازی زیبا و
سرخوشانه و روشــن کــردن آتش غــرور ملی در دلها
باشد .در این میان ،اگر آن موفقیتها بدست آمد ،سر
به آسمان میساییم و حالش را میبریم اما اگر  -به هر
علت -بدست نیامد ،چه باک؟! مگر نه اینکه فوتبال
برای دوستدارانش ،هرگز تمام شدنی نیست؟ همانند
زندگی که همواره ادامه دارد. ...

رضاعنایتیپیشکسوت
و سرمربی ایرانی به
دعوت وزارت ورزش
امارات در کالس
توجیهی مربیان كه به
میزبانی این کشور و
با حضور فابيو كاپلو،
فرانچسكو توتى ،روى
كاستا و اوناى امرى،
سرمربى استون ويال
برگزار میشد ،شرکت
کرد .رضا عنایتی دو
فصل قبل به عنوان یکی
از جوانترین مربیان
ایران ،هوادار را به لیگ
برتر آورد و در فصل
بعد سهمیه این تیم را در
لیگ حفظ کرد .عنایتی
در این فصل و در حالی
کهچندینپیشنهاد
مختلف داشت ،هدایت
هیچ تیمی را به عهده
نگرفت و در این مدت
روی دانش افزایی خود
کار کرده است.

۵

ورزش

در حاشيه

بازیکنان
استقالل
تمرینرا
تحریمکردند
در حالیکه پیشتر
اعالم شده بود،
تمرینات استقالل
پس از حدود دو هفته
استراحت از دیروز
آغاز خواهد شد اما این
اتفاق نیفتاد.
به دلیل عدم دریافت
مطالبات پیشین
بازیکنان استقالل و
پرداخت نشدن مبالغی
که باید تا این مقطع از
فصل به آنها پرداخت
میشد ،تمرین دیروز
استقالل برگزار نشد.

