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◾

خبر
روز

طارمی :نمیتوانم
بگویم کدام بازیکن
بهتر است

مهاجم تیم ملی ایران در
پاسخ به این پرسش که
هری کین بازیکن بهتری
است یا مهدی طارمی؟
گفت :نمیتوانم بگویم
کدام بازیکن بهتر است.
باید ببینید چه بازیکنی
در چه تیمی قرار دارد
و شرایط تیم چیست؟
اما تیم ما یک تیم متحد
است و وقتی شما بازیکن
بزرگ داشته باشی
اما تیم نداشته باشی
نمیتوانی نتیجه بگیری.
من ترجیحم این است
که مثل تیم ما ،بازیکن
بزرگی وجود نداشته
باشد و همه در یک سطح
باشند ،ولی یک تیم
باشیم و این تیم بودن
سبب میشود بتوانیم
اتفاقاتی را رقم بزنیم.

◾

◾فوق ستاره کره به بازی اول رسید
س ــون هــیــونــگ مــیــن در نخستین دیـ ــدار تــیــم ملی
کرهجنوبی مقابل اروگوئه بازی خواهد کرد.
کاپیتان تیم ملی کــره جنوبی پس از شکستگی در
اطــراف چشم چپ خود هنگام بازی برای تاتنهام در
لیگ قهرمانان اروپا تحت عمل جراحی قرار گرفت.این
مهاجم  ۳۰ساله روز جمعه با محافظ صورت مشکی
تمرین کرد.

ساپینتو

ستا
رگان ورزش

◾

◾رونمایی از بزرگترین کفش فوتبال در جام جهانی قطر

مــیــزبــان جــام جهانی  ۲۰۲۲قصد دارد ایــن جــام را
تاریخساز کند و همین موضوع سبب شــده در کنار
لقب گرانترین و پرهزینهترین جام جهانی ،خاصترین
و عجیبترین موارد را به نام خود ثبت کند؛ رونمایی
از کفش فوتبالی به وزن  ۵۰۰کیلوگرم هم از جمله این
مــوارد است که در نزدیکی خانه اپــرای قطر در دوحه
نصب شده است.

کریستین پولیشیچ

سرمربی استقالل ابراز امیدواری کرد
تیم ملی پرتغال بتواند جام جهانی
را فتح کند و قهرمان مسابقات شود.
ساپینتو همچنین گفت«:رونالدو در
قطر به اوج میرسد».

ستاره خط حمله تیم ملی آمریکا با
اشاره به اینکه برخالف دو تیم دیگراز
بازیکنان ایران شناخت زیادی ندارد،
گفت«:اما برای تاریخساز شدن به
قطر سفر کردهایم».
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شبکه سه متولی اصلی این دوره از مسابقات است .در هفته اول روزانه چهار
بازی پخش میشود که پیش از شروع مسابقات از ساعت  12:30ویژه برنامهها
شروع میشود تا پایان شب ادامه دارد و یک ویژهبرنامه هم از ساعت  30دقیقه
بامداد تا  2:30بامداد روی آنتن مـیرود.در مجموع 250آیتم متفاوت پیش از
شروع جام تولید شده است.
اما برنامههای ویژه شبکه ورزش صرفاً ،برنامههای ترکیبی نیست و از ساختار
مسابقه تا مستندهای داستانی -روایی ،تیزر ،کلیپ در کنداکتور ویژه جام جهانی
شبکه ورزش به چشم میخورد .یکی از ویژگیهای برنامه «جام  »22این است که
برخی مسابقات مهم با حضور خانوادهها در استودیو «جام  »22پخش می شود.
همچنین برای اطالع مخاطبان از آخرین اخبار جام جهانی ،ویژه برنامه «دست
اول» به صورت روزانه و در دو نوبت و در ساعتهای  11صبح و  16آخرین اخبار
و حواشی جام جهانی را به اطالع مخاطبان شبکه ورزش سیما خواهد رساند.
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معرفی تیمهای حاضر در جام جهانی  -گروه A
قطر؛ میزبان ،تنها تیم تازهوارد

قــطــر ،تنها تیم ایــن دوره از مسابقات است
کــه نخسنین حــضــورش را در ج ــام جهانی
تجربه میکند .آ نهــا به یمن میزبانی که در
ســال  2010بدست آوردن ــد ،موفق شدند جزو
تیمهایی باشند که طعم حضور دربزرگترین
رویــداد فوتبالی جهان را میچشند .عنابیها
سالهاست برای فرا رسیدن چنین روزی لحظه
شماری کردهاند ،برنامهریزی داشتهاند و هزینه
زیادی متقبل شدهاند.
فلیکس سانچس ،سرمربی اسپانیایی قطر در
سالهای ابتدایی قرن بیستویکم ،اسپانیا را
ترک کرد و به حاشی ه خلیج فارس آمد تا در کمپ
اسپایر تیم و طرز فکری را پرورش دهد که بتواند
آنهــا را به جمع قدرتهای آسیا اضافه کند؛
اتفاقی که سرانجام در سال  2019رقم خورد.
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کرواسی

قطر در ام ــارات ،بــرای اولــیـنبــار ،با پــیــروزی در
100درصد مسابقات ،بر بام آسیا ایستاد و نشان
داد بذرهای ریخته شده در سالهای قبل ،آماده
برداشت است.
این تیم در چند سال اخیر بازیهای پرتعدادی
را انجام داده است .آنها با حضور در مسابقات
کوپا آمریکا ،گلدکاپ و همچنین انجام بازیهای
پرتعداد دوستانه در اردوهای بلند مدت اروپایی
سعی کردهاند بازیکنان خود را با فضای فوتبال
خارج از قاره کهن آشنا کنند.
در ترکیب عنابیپوشان ستارههایی چون اکرم
عفیف ،معز علی ،عبدالکریم حسن ،حسن
الهیدوس و  ...حضور دارنــد .باید دید قطر هم
مانند کرهجنوبی و ژاپن در سال  2002میتواند در
کنار میزبانی ،طعم اولین صعود را بچشد یا خیر؟

اکوادور؛ تجربه صعودی دوباره

تا پیش از فرا رسیدن قرن بیستویکم ،اکوادور
هیچوقت نتوانست در جــام جهانی حضور
داشته باشد اما جام جهانی  2002و قاره کهن
برای این تیم آمریکایی حامل اتفاقات مثبتی
ب ــود .س ـهرن ـگهــا از گ ــروه خ ــود ب ــاال نیامدند
امــا کمک کــردنــد تــا ایتالیا ،بــاالتــر از کرواسی
بــه یکهشتم نهایی برسد و سپس در آنجا
با داوری عجیب بایرنمورنوی اکـ ــوادوری ،به
کرهجنوبی ببازد و راهی خانه شود .چهار سال
بعد ،سالی تاریخی بــرای اکــوادور بــود .آنهــا با
مدد گرفتن از زوج تنوریو -دلگادو ،دو پیروزی
شیرین را مقابل لهستان و کاستاریکا جشن
گرفتند و پس از آلمان ِ میزبان با  6امتیاز برای
اولینبار و تا به اینجا آخرین مرتبه ،از دور گروهی
صعود کــردنــد .شکست یــک بــر صفر مقابل

انگلیس با ضربه تماشایی بکام ،پایانبخش
ماجراجویی زردپوشان در خاک آلمان بود .آنها
در قــاره خودشان یعنی برزیل هم نتوانستند
در جمع  32تیم صعودکننده ق ــرار بگیرند.
بازهم یک نمایش آبرومندانه از این تیم شاهد
بودیم .اکوادور  4امتیاز بدست آورد اما فرانسه
و سوئیس ،باالتر از ایــن تیم راهــی دور بعدی
شدند .اِنــر والنسیا زننده 100درص ــد گلهای
اک ــوادور در آن دوره بــود؛ بازیکنی که حــاال هم
عضوی از تیم ملی کشورش بهحساب میآید.
آنها امیدوارند به نشانهها؛ حضور در آسیا برای
آنها مصادف شد با اولین حضور و همگروهی
با میزبان هم برایشان راهیابی به یکهشتم را
به همراه داشــت و حاال هر دو اتفاق با هم رخ
داده است.
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اروگوئه
پرتغال

ترکیه سنول گونش ،تیمی بود که ترمز پسران
متسو را کشید .ایلهان مانسیز زنند ه گل طالیی
بود و سنگال ،سومین تیم از قاره سیاه بود که
موفق شــد طعم حضور در یکچهارمنهایی
جــام جهانی را بچشد .کــامــرون  1990و غنای
 2010تنها تیمهایی بودند که توانستند چنین
کار بزرگی را پیش و پس از سفید و سبزها انجام
دهند .سنگال با داشتن ستارههایی چون ادوارد
مندی ،کالیدو کولیبالی ،ادریسا گانا گی و بوالیه
دیا به جام جهانی قدم میگذارد .البته که آنها
مهمترین بازیکن خود را در آستانه آغــاز جام
جهانی از دست دادهاند و شاگردان سیسه در
غیاب سادیو مانه باید در جام جهانی  2022قطر
به میدان بروند چون او در دیــدار بایرنمونیخ
مقابل وردربرمن دچار مصدومیت شد.

هلند؛ آرزوی همیشگی

جای آنها در جام بیستویکم حسابی خالی
بود .نارنجیها اما برخالف ایتالیا ،طرفدارانشان
را یـکبــار دیــگــر شــوکــه نــکــرده و ب ــدون چالش
خاصی بلیت قطر را اوکی کردند .هدایت این
تیم بر عهده لوئی فانخال اســت .پیرمرد 71
سالهای که مدتی قبل اعالم کرد مبتال به سرطان
شده در آخرین مأموریت دوران مربیگری و در
سومین مقطع حضورش روی نیمکت این تیم
اروپــایــی میخواهد جامه حقیقت بــر آرزوی
دیرین ه مردم فوتبالدوست کشورش بپوشاند.
هلند به جز یورو  88هیچوقت در تورنمنتهای
معتبری چون جام جهانی و جام ملتها مقام
قهرمانی را بدست نیاورده است .نکت ه غمانگیز
ماجرا این بوده که آنها ضمن ارائه بازیهای زیبا
و داشتن ستارههای نامدار بارها تا یکقدمی فتح

جام پیش رفتهاند اما با شکست روبهرو شدهاند.
سال 1974بودکهتیمجذابرینوسمیشلباارائه
توتالفوتبال ،دنیا را شگفتزده کرد اما در بازی
فینال مقابل آلمان غربیِ میزبان شکست خورد.
چهار ســال بعد آنهــا با هدایت ارنست هاپل
اتریشی طعم فینال بزرگترین رویــداد فوتبالی
جهان را تجربه کردند اما بازهم سناریوی چهار
سال قبل تکرار شد؛ باخت به میزبان در فینال.
آنها اینبار با حساب  3بر یک مقابل آرژانتین
باختند .سومین و آخرین حضور نارنجیپوشان
در فینال جام جهانی به سال  2010بازمیگردد که
در وقت اضافه ،مغلوب گل آندرس اینیستا شدند
و مدال نقره یک بار دیگر نصیبشان شد.سومی
جام 2014و چهارمی در جام 98را هم به کلکسیون
نرسیدنهای هلند اضافه کنید.

در حاشيه

غنا

جمعه  11آذر 18:30 -

کره جنوبی

زیر ذرهبین

سنگال؛ دومین قسمت از تاریخسازی؟

آنهــا هم همانند اک ــوادور در ســال  2002موفق
شدند اولین حضور خود در جام جهانی را تجربه
کنند ،اما نمایش این دو تیم با یکدیگر متفاوت
بــود .سنگالی که قــرار بــود طبق پیشبینی پله
افسانهای زنگ تفریح فرانسه ،دانمارک و اروگوئه
شود با ارائ ه بازیهایی شگفتانگیز ،بدون تجربه
باخت ،با 5امتیاز به یکهشتم نهایی رسید.
اوج کــار شــاگــردان برونو متسوی فقید در بازی
افتتاحیه بود .جایی که شیرهای ترانگا با نتیجه
یــک بــر صفر از ســد مــدافــع عــنــوان قهرمانی
گذشتند و افتتاحیه ج ــام را مــزیــن بــه رقص
جذابشان کــردنــد .ســوئــد ،ســرگــروه گــروهــی که
انگلیس و آرژانتین در آن قرار داشتند هم حریف
جاهطلبی نماینده آفریقا نشد و سنگال با دو گل
هنری کامارا به یک چهارم نهایی راه یافت.
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پخش برنامههای ویژه جامجهانی در صدا و سیما

تیمهای حاضر در جامجهانی چه میپوشند

بامعرفیرسمیکیتتیمملیفوتبالایرانبهعنوان
آخرین تیم برای جام جهانی  ،۲۰۲۲حاال تکلیف
کیتتمامیتیمهایایندورهمشخصشدهاست.
در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه ۱۲ ،تیم از برند آدیداس
استفاده کردند که نشان میداد این برند بیشترین
نمایندهراداردوبرندبرجستهنایکیبا ۱۰تیمدررتبه
دوم قرار داشت ولی با فینالیست شدن فرانسه و
کرواسی این برند بیشتر به چشم آمد.
اما در این دوره برند آمریکای شمالی با  ۱۳کیت
بیشترین نماینده را در قطر دارد و آدیداس و پوما
به ترتیب با هفت و  6پیراهن در رده دوم و سوم
قرار دارند .باید دید چه برندی بیشترین فروش را
خواهد داشت و فینالیست خواهد شد.
در این دوره از مسابقات جامجهانی تفکیک
تیمها بر اساس برند به شرح زیر است:
نایکی :قطر ،لهستان ،عربستان صعودی،
بــرزیــل ،فــرانــســه ،کــرواســی ،انگلیس ،هلند،
کرهجنوبی ،کانادا ،پرتغال ،آمریکا و استرالیا.
آدیداس :آلمان ،بلژیک ،اسپانیا ،آرژانتین ،ژاپن،
مکزیک و ولز.
پوما :صربستان ،سوئیس ،اروگوئه ،غنا ،مراکش
و سنگال.
هومل :دانمارک  /مجید :ایران  /کاپا :تونس /
نیوباالنس :کاستاریکا  /وان آلشپورت :کامرون
در این بین دو کشور ایران و دانمارک از برند داخلی
استفادهکردندکهدرنوعخودجالبتوجهخواهد
بود ،اما تیم ملی دانمارک به جز استفاده از برند
داخلی نکته اعتراضی و جالبی را با انتشار طرح
لباسهای خود به جهانیان نشان دادند.

آلمان

پنجشنبه  3آذر 13:30 -

شنبه  26آذر 18:30 -

اول گروه E

کریس ساتون به
گرت ساوتگیت
درباره پرتاب
دستهای علیرضا
بیرانوند هشدار
داد .او در ادامه
صحبتهایش گفت:
گرت ساوتگیت
از بازیکنانش
میخواهد که
مالکیت توپ را در
اختیار بگیرند و
در زمین حریف
پاسکاری کنند اما
اگر بیرانوند یکی
از آن پرتابها را
انجام دهد ،میتواند
بالفاصله دفاع
انگلیس را اذیت کند.
ایران-انگلیس فردا
به دیدار هم میروند.

یک چهارم

رده بندی

دوشنبه  14آذر 22:30 -

چهارشنبه  9آذر 18:30 -

فرانسه

ژاپن

یکشنبه  6آذر 22:30 -

آلمان

یکشنبه  27آذر 18:30 -

زوم

حکمرانی«نایکی»
با اعمال شاقه

گروه E

گروه F

یکشنبه  6آذر 13:30 -

اعتصاب
پرسپولیسیها!
درحالی که قرار بود ظهر
دیروز تمرین تیم فوتبال
پرسپولیس پیگیری
شود ،بازیکنان این تیم
به خاطر پرداخت نشدن
مطالباتشان حاضر به
انجام تمرین نشدند.
باشگاه پرسپولیس
پیش از این به بازیکنان
این تیم وعده داده بود
بخشی از مطالبات آنها
را تا دیروز پرداخت کند
که این وعده عملی نشد.

اول گروه B

دوم گروه B

یک هشتم

هشدار به
ساوتگیت
درباره بیرانوند

........

دوم گروه A

تونس

چهارشنبه  9آذر 18:30 -

دانمارک

سرمربی تیم ملی ایران در مورد
..........
اینکه آیا طارمی بزرگترین
ستاره ایران است؟ گفت نه ،ما
بازیکنانی داریم که خیلی مهمتر و
بهتر از او هستند؛ یعنی تمام تیم.

لطفا ًاز میزبانی قطر
درس بگیریم

سینا حسینی رویـ ــداد بــزرگــی نظیر بــرگــزاری
رقــابـتهــای جــام جهانی فوتبال بیشک یکی از
پرمخاطبترین رویدادهای ورزشی دنیاست که هر
طیفی از کنار آن بهرهبرداری مطلوب خود را انجام
میدهد تا حدی که بنگاههای بــزرگ اقتصادی در
جهان بــا تشکیل یــک کــارگــروه ویــژه و بهکارگیری
صاحبنظران تالش میکنند بیشترین بهره را از این
حوزهداشتهباشند.
پیش از بــرگــزاری مسابقات جــام جهانی در قطر
مسئوالن اجرایی و تصمیم گیرندگان ورزش ایران
ادعاهای فراوانی را مطرح کردند ،اما وقتکشی و
اهمال مدیران مسئول سبب شد بهترین فرصت
برای برخورداری از این عرصه از دست برود.
بدونشکبااتمامرقابتهاوانتشارخبرهایشوکه
کننده درآمدزایی قطر در کنار میزبانی جام جهانی
افسوس بزرگی را بـرای ما که از این فرصت به این
سادگیعبورکردیم بهوجودمیآورد.میزبانیقطردر
رقابتهای جام جهانی میتواند یک سند راهبردی
ایــدهآل بـرای ورزش ای ـران به حساب آید تا مدیران
ورزشیکشورمانبیاموزندباحرفزدنهیچپیشرفتی
حاصل نخواهد شــد ،بلکه ب ـرای پیشرفت و ترقی
باید به سمت عمل گرایی گــام بــرداشــت .برگزاری
مسابقات جام جهانی بیخ گوش ایران با این حجم
از سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای پرشمار به
همان اندازه که برای مدیران و مسئوالن ورزش کشور
که برای رفتن به دوحه از هفتهها قبل چمدان خود
را بسته اند جذابیت دارد ،می تواند یک زنگ خطر
بزرگ نیز به حساب آید که اگر به همین منوال در جا
بزنیم خیلی زودتــر از آنچه تصور میشود ،از دایره
کشورهایقدرتمندقارهکهنخارجخواهیم شد.

اینفوگرافیک :حامد سبحانی-قدس

چهارشنبه  9آذر 22:30 -

لهستان

تونس

سهشنبه  1آذر 22:30 -

استرالیا

روش
کی
..............

ستاره اسبق آلمانها در مورد جام جهانی
..........
قطر دیدگاه مثبتی دارد .سرمربی سابق
آلمان دوست دارد به قطر فرصت بدهد.
این مربی  ۵۸ساله همچنین عقیده دارد
آلمان یک جام جهانی خوب خواهد داشت.

یکشنبه  13آذر 22:30 -

جمعه  18آذر 22:30 -

◾

◾قربان بردیف در راه سوچی روسیه
یــک خــبــرنــگــار روس ــی افــشــا ک ــرد «قــربــان بــردیــف»
سرمربی تیم تراکتور در حال مذاکره با باشگاه سوچی
روسیه است.بردیف از طریق یک ایجنت معروف به
نام «پاول آندریف» در حال مذاکره با باشگاه سوچی
است و اگر این اتفاق محقق شود ،باید در انتظار ورود
بازیکنان جدیدی به باشگاه سوچی در نقل و انتقاالت
زمستانی یا تابستانی بود.

گروه G

دانمارک

مکزیک

شنبه  5آذر 22:30 -

آرژانتین

کلینزمن
..............

ستاره پرتغال در پاسخ به این
..........
پرسش که در صورت کسب جام
جهانی بازنشسته خواهد شد ،گفت:
«بله! بازنشسته میشوم۱۰۰ .درصد
وگرنه تا  40سالگی ادامه می دهم».

برنامه کامل جام جهانی 2022

سهشنبه  1آذر 16:30 -

فرانسه

شنبه  5آذر 16:30 -

عربستان

رونالدو
..............

◾

◾نظر جالب رئیسجمهور برزیل درباره قهرمان
رئیسجمهور منتخب برزیل گفت زمــان قهرمانی
سلسائو در جــام جهانی فرارسیده است.داسیلوا
درباره رقبای برزیل گفت :تیمهای ملی مهم جهان از
آمادگی خوبی برخوردار نیستند ،ایتالیا در تورنمنت
نیست و کریستیانو رونــالــدو هم مثل  ۱۵ســال قبل
بازی نمیکند .پس برزیل شانس بسیار بیشتری برای
قهرمانی در جام جهانی دارد.

گروه D

سهشنبه  1آذر 13:30 -

آرژانتین

کولینا

مربی پرسپولیس ضمن پیشبینی از
اینکه در این دوره پنالتی علیه ایران اتفاق
نخواهد افتاد ،گفت« :اگر هم این اتفاق
رخ دهد به کیفیت بیرانوند اعتقاد دارم
که پنالتی هر بازیکنی را مهار میکند».

یک چهارم

ورزش

نشریه کیکر در آستانه جام جهانی به پیش بینی
عملکرد  ۳۲تیم حاضر در این رقابت ها پرداخت و
دربــاره تیم ملی فوتبال ایــران نوشت :ایــران بازیکنان
باکیفیتی دارد اما این کافی نیست.
ایــران با کمی شانس به مرحله یک شانزدهم نهایی
صعود خواهد کرد ولی توان رسیدن به دور بعدی را
نخواهد داشت.

رئیس کمیته داوران فیفا گفت:
«میخواهیم از بازیهایی که با ،42
 43یا  44دقیقه زمان مفید برگزار
می شوند ،دوری کنیم .زمان تعویض،
پنالتی ،شادی ،باید جبران شود».

آمریکا

انگلیس

گروه C

◾پیشبینی نشریه «کیکر» از صعود ایران به دور دوم

◾

◾مهاجم تیم ملی آلمان آنفلوانزا گرفت
نیکالس فولکروگ مهاجم  ۲۹ساله تیم ملی آلمان به
دلیل ابتال به بیماری آنفلوانزا نتوانست در نخستین
تمرین گــروهــی «مانشافت» در قطر شرکت کند.
فولکروگ که در تیم وردربرمن توپ میزند ،با  ۱۰گل
زده دومین گلزن فعلی بوندسلیگاست .این مهاجم
چهارشنبه شب موفق شد در نخستین بــازی ملی
خود مقابل عمان ،اولین گل ملیاش را به ثمر برساند.

شنبه  12آذر 18:30 -

سهشنبه  8آذر 22:30 -

ولز

◾

◾ضرب سکه یادبود حضور اکوادور در جام جهانی
بانک مرکزی اکوادور برای حمایت از نخبگان فوتبال
ایــن کشور در جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،سکه یادبود
حضور آنان را در بزرگترین جشنواره فوتبال جهان
ضرب کرد.سکه ضرب شده بانک مرکزی اکــوادور در
یک سمت لوگو جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر و در سمت
دیگر لوگو فــدراســیــون فوتبال ایــن کشور را خواهد
داشت.

........

هلند

در حاشيه

 20نوامبر2022

◾ایران قرمز میپوشد و انگلیس سفید
بــازی فــردای ایــران و انگلیس در حالی برگزار خواهد
شد که با اعالم فیفا ،ایران در این مسابقه با پیراهن
دوم خود به میدان خواهد رفت و سه شیرها سفید
خواهند پوشید.
ای ــران در تــاریــخ جــام جهانی  6بــار از پــیــراهــن قرمز
استفاده کــرده تا ایــن رنــگ در حد پیراهن اول مورد
استفاده قرار گرفته باشد.

سال سی و پنجم

شماره 9957

یکشنبه  29آبان 1401

 25ربیع الثانی1444

 20نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9957

WWW.QUDSONLINE.IR

اینفانتینو:
اروپاباید
3هزارسال
عذرخواهی
کند
رئیس فیفا با اشاره
به انتقادهای مطرح
شده درباره کارگران
مهاجر گفت« :من
اروپایی هستم ،این قاره
در طول 3هزار سال
گذشته رفتارهای بدی
در سراسر دنیا داشته
و باید تا 3هزار سال
آینده به عذرخواهی
ادامه دهد ،پیش از آنکه
بخواهد به بقیه درس
اخالقی بدهد .نیازی
به دفاع از قطر ندارم؛
چون آنها از خودشان
دفاع خواهند کرد .من
از فوتبال و عدالت دفاع
میکنم» .رئیس فیفا
در پاسخ به پرسشی
درباره ممنوعیت
نوشیدن الکل در جام
جهانی گفت« :اگر
این بزرگترین مشکل
شما در این جام جهانی
است ،فوری کنارهگیری
میکنم.هر تصمیمی
در این مسابقات گرفته
شده در واقع تصمیم
مشترک فیفا و قطر
است .اگر برای سه
ساعت در روز الکل
مصرف نکنید ،مشکلی
پیش نمیآید! ».

