
t oseei r ani . i r
8

جام جهانی خیلی زود از راه 
می رســد و با هیجانش دنیا را به 
تسخیر درمی آورد. از همین حاال 
هم بعضی از تیم ها و بسیاری از 
تماشاگرها راهی قطر شده اند تا 
آمادگــی الزم را برای حضور در 
جام به دست بیاورند و به اندازه 
کافی از جام لذت ببرند. چند دلیل 
برای دوست داشــتن این جام و 
چند دلیل برای تنفر از آن وجود 
دارد. شاید این به زاویه نگاه هر 
فرد برگردد اما به نظر می رسد این 
جام با مخلوطی از زشتی و زیبایی 

عجین شده است.

چرا باید به جــام جهانی امیدوار 
باشــیم؟ اول از همه برای اینکه این 
آخرین جام جهانی کالسیک تاریخ 
اســت. به بیان بهتر این آخرین جام 
جهانی تاریخ اســت که با حضور 32 
تیم برگزار می شود. چهار سال بعد، 
جام جهانی 48 تیم و سه کشور میزبان 
خواهد داشــت. در نتیجه شــرایط 
برگــزاری جام متفاوت می شــود و 
تیم های ضعیف بیشتری می توانند 
خودشان را به تورنمنت برسانند. پس 
شرایط تغییر خواهد کرد. دلیل بعدی 
این اســت که این گرانقیمت ترین 
جام جهانــی تاریخ اســت. امکانات 
زیادی بــرای برگــزاری فوتبال در 
قطر در نظر گرفته شــده و همه چیز 

به شــکل اعال رسیده اســت. به این 
حقیقــت هم باید اشــاره کــرد که 
قطری ها به خوبی از تکنولوژی برای 
برگزاری جام جهانی بهره برده اند. از 
خنک کردن استادیوم ها تا استفاده 
درخشــان و دقیق از وی.ای.آر، همه 
چیز به گونه ای طراحی شده که کارها 
بی نقص صورت بگیرد و شرایط برای 
برگزاری یک جام ایده آل فراهم باشد. 
در حقیقــت قطری ها برای انجام 
این دوره جام سنگ تمام گذاشته اند و 
از حیث کارهای لجستیک فوق العاده 
بوده اند. به ایــن دالیل این موضوع را 
نیز باید اضافه کرد که این آخرین جام 
جهانی زندگی مسی و رونالدو است. 
دو بازیکنی که برای پنجمین بار راهی 

جام جهانی می شوند و این بار همه کار 
خواهند کرد که شــاید این جام را به 
فهرست افتخارات فوتبالی شان اضافه 
کنند. این هم دلیــل مهم دیگری به 
شمار می رود که ماجراهای این دوره 

جام را دنبال کنیم.
اما دالیلی هم هست که می تواند 
ظاهر جــام جهانــی را نســبت به 
گذشته تغییر بدهد. اول اینکه قطر 
کوچک ترین کشــور تاریــخ جام به 
حساب می آید و از حیث جو فوتبالی، 
قابل مقایسه با کشورهایی مثل برزیل 
نیست. در برزیل شوق جام جهانی در 
چهره مردم دیده می شد اما قطری ها 
امیدوارند که این شــور و شــوق را با 
تزئین کردن در و دیوارها به نمایش 

بگذارند. اتفاقی که باعث می شــود 
حس و حال برگزاری یک جام جهانی 
اورجینــال در قطر وجود نداشــته 
باشــد. مرگ بیش از 6 هــزار کارگر 
در زمان ساخت استادیوم های قطر 
نیز دلیل دیگری اســت که می تواند 
تماشای این مســابقه ها را کمی تلخ 
کند. کارگرانی که زیر چرخ دنده های 
جاه طلبی جنون آمیــز قطری ها له 
شدند و زندگی شان را از دست دادند. 
جالب اینکه قطر تقریبا به هیچ نهادی 
پاسخگو نبوده و زندگی افراد زیادی 
را بــرای برگزاری این جــام به خطر 

انداخته است. 
در حقیقت قطر کشــوری بود که 
استادیوم های کوچک فوتبال هم در 
آن پر نمی شد. آنها مجبور شدند برای 
برگزاری جام، همه چیز را از نو بسازند 
و همین مساله، به مرگ کارگرهای 
زیادی در شرایط غیراستاندارد منجر 
شد. کارگرهایی که در شرایط بسیار 
سخت به دنبال یک زندگی بهتر برای 
خودشان بودند اما همه چیز را از دست 
دادند. جام جهانی هیچ وقت تهدیدی 
برای زندگی آدم ها نبوده و از این حیث 
این دوره با انتقادهای گســترده ای 
روبه رو شده است. انتقادهایی که کامال 
نیز منطقی به نظر می رسند. چراکه 
قطر شــرایط الزم را برای آســایش 
کارگرها فراهــم نکرده و آنهــا را به 
شدت تحت فشــار گذاشته تا تحت 
هر شرایطی، پروژه هایش برای جام 

جهانی را به اجرا دربیاورد.
ســپ بالتر اخیرا مدعی شده که 
تصمیم اهــدای میزبانی جام به قطر 
یک اشــتباه بزرگ بوده اســت. این 
حرف را اما نمی تــوان چندان جدی 
گرفت. این خود بالتر بود که میزبانی 

را به قطــر هدیه کــرد و تقریبا همه 
نهادهای فیفا برای این تصمیم رشوه 
گرفتند. جالب اینکه حتی اثبات رد و 
بدل شدن رشوه نیز موجب نشد که 
این میزبانی از قطر گرفته شود. قدرت 
سیاســی قطر به حدی بود که دیگر 
هیچ کس نمی توانست جلوی میزبانی 
 آنها را بگیرد و جام جهانی را سر عقل 

بیاورد. 
به هر حال این اتفاق دیگر رخ داده 
و پشیمانی سپ بالتر برای اهدای این 
میزبانی نیز چیزی را تغییر نمی دهد. 
او خیلی زود این تصمیــم را گرفت 
و حاال جامعه فوتبــال باید با عواقب 
این تصمیم زندگــی کنند. البته که 
در فیفا هنوز هــم روحیه ها و روند ها 
تغییر نکرده انــد. اینفانتینو نیز بارها 
لب به ستایش از قطر گشوده و ذوب 
در پروژه این کشــور بوده است. پس 
همه چیز هنوز کامال مثل ســابق به 
نظر می رسد و روسای فعلی فیفا نیز 
همان راه و روش روسای قبلی را ادامه 
می دهند. تناقض های این دوره جام 
شاید از همیشه بیشتر هستند. جامی 
که بســیار زیبا و در عین حال بسیار 

زشت است.
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تیم ملی ایران، پیروز والیبال نشسته جهان 
قهرماني هشتم

سیزدهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی 
جهان با پیروزی تیم ملی ایران برابر میزبان مسابقات و 
ثبت هشتمین قهرمانی برای کشورمان در این رقابت ها 
به پایان رسید. در این دیدار که به رسم معمول این روزها 
با حرکت اعتراضی ملی پوشان و عدم  همخوانی سرود 
ملی همراه بود؛ شاگردان هادی رضایی با نتیجه سه بر 
صفر از سد حریف خود گذشتند تا با دستیابی به مدال 
طال از عنوان قهرمانی خود در این رقابت ها دفاع کرده 
باشند. قهرماني اي دلچســب که بدون شکست براي 
تیم ملي ایران به دســت آم. ایران پیش از دیدار فینال 
تیم های عراق، قزاقستان، کرواسی، ژاپن، آمریکا و برزیل 
را با نتیجه مشابه سه بر صفر برد. تیم ملی والیبال نشسته 
ایران در حالی عنوان نخست این دوره مسابقات قهرمانی 
جهان را از آن خود کرد که پیش از این با صعود به فینال 
یکی از دو سهمیه توزیعی این مسابقات برای بازی های 
پارالمپیک 2۰24 پاریس را از آن خود کرده بود. این تیم 
برای پارالمپیک 2۰2۰ توکیو هم اولین سهمیه کاروان 
ایران را به نام خود ثبت کرد که آن سهمیه هم از مسابقات 
جهانی به دســت آمد. طالی مسابقات 2۰2۰ بوسنی 
هشتمین مدال طالی والیبال نشسته ایران طی 13 دوره 

مسابقات قهرمانی جهان به حساب می آید. 

    
شاگردان چيريچ در نيمه نهايي آسيا

در ششمین روز از مســابقات واترپلو قهرمانی آسیا 
2۰22 ملی پوشان ایران که به عنوان تیم نخست گروه 
A راهی مرحله حذفی این مســابقات شده بودند، برابر 
هنگ کنگ تیم چهارم گروه B صف آرایی کردن و در ادمه 
روند پیروزی های خود رقیب خود را با نتیجه 1۹ بر دو از 
پیش رو برداشتند. بدین ترتیب شاگردان الکساندر چیریچ 
با کسب پنجمین برد متوالی به نیمه نهایی رقابت های 
واترپلو 2۰22 صعود کردند تا امروز به مصاف برنده دیدار 
تیم های چین و کره جنوبی بروند. تیم ایران پیش از این 
برابر هند، کره جنوبی، قزاقستان و تایلند نیز پیروز شده 
بود. این رقابت ها به منزله مســابقات انتخابی قهرمانی 
جهان 2۰23 )فوکوکا ژاپن( است و به غیر از ژاپن میزبان دو 
تیم از این مسابقات سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی 
جهان را کسب می کنند. ایران در صورت فینالیست شدن 
سهمیه جهانی خود را قطعی خواهد کرد و حاال با حضور 

در نیمه نهایي تنها یک قدم تا جهاني شدن فاصله دارد. 
    

17  ركورددار وزنه برداري در كلمبيا
مسابقات جهانی وزنه برداري کلمبیا نه تنها از نظر 
تعداد وزنه بردارانی که اسامی شان در فهرست نهایی ثبت 
شده بلکه از نظر کیفی نیز یکی از بهترین مسابقات تاریخ 
خواهد بود چراکه 1۷ تن از رکوردداران جهانی این رشته 
برای حضور در مسابقات ثبت نام کرده اند؛ از جمله در سه 
دسته وزنی، دو نفر از صاحبان مدال طالی المپیک توکیو 
با هم رقابت خواهند کرد. با وجود این که نیمی از اسامی 
فهرست اولیه حذف شــده و هیچ تیمی از کشورهای 
روسیه و کره شمالی که از جمله مدعیان وزنه برداری 
هستند، در این رقابت ها شــرکت نخواهند کرد، با این 
وصف بیش از ۷۰۰ ورزشــکار برای رقابت به کلمبیا 
خواهند رفت. آمار قطعی و نهایی تعداد شرکت کنندگان 
تا شروع مسابقات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما 
به نظر می رسد تعداد بسیار کمی حضور در اولین مرحله 
کسب سهمیه المپیک 2۰24 پاریس را از دست بدهند.

فوتبال بانوان با گزارشگر خانم
تیم ملي فوتبال زنان کشورمان از ساعت 15 روزهاي 
یکشــنبه 21 آبان و سه شــنبه 24 آبان در چارچوب 
بازي هاي دوستانه در ورزشــگاه آرارات به مصاف تیم 
بالروس مي رود. در همین راستا مصاف شاگردان مریم 
آزمون با بالروس به صورت زنده به تهیه کنندگی صدف 
سبحانی، گزارشگری پریسا پیرهادی و گویندگی بتول 
مرادی از کانال رادیویی ورزش بانوان و از طریق نرم افزار 
ایرانصدا و بخش هایی از شبکه رادیویی ورزش موج اف 
ام ردیف ۹2 مگاهرتز پخش خواهد شد. کانال تخصصی 
ورزشی بانوان در روزهای گذشته مسابقات مختلفی 
از جمله لیگ برتر فوتبال، والیبال و بسکتبال زنان را به 

صورت زنده پوشش داده است. 

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آدرنالین

سپ بالتر اخیرا مدعی شده 
که تصمیم اهدای میزبانی جام 
به قطر یک اشتباه بزرگ بوده 

است. این حرف را اما نمی توان 
چندان جدی گرفت. این 

خود بالتر بود که میزبانی را 
به قطر هدیه کرد و تقریبا 

همه نهادهای فیفا برای این 
تصمیم رشوه گرفتند

دو زاویه نگاه در مورد جام جهانی 2022 قطر

زشت و زیبا!

شکست تیم ملی بسکتبال روبه روی چین، یک شکست تلخ و ناامیدکننده برای 
بسکتبال ایران بود. این ماجرا تنها به نتیجه بازی برنمی گشت. اتفاق تلخ تر از نتیجه این 

بود که پسران تیم ملی عمال در خانه خودشان غریبه بودند. 
حیرت آور است که تماشاگران ایرانی اجازه حضور در سالن بسکتبال بازی را برای این 
نبرد نداشتند اما در عین حال طرفداران چینی توانسته بودند برای بازی به ورزشگاه راه 
پیدا کنند. اتفاقی که به شدت هم به ضرر ایران تمام شد و روحیه بازیکنان تیم را تحت 

تاثیر قرار داد. این بازی یک تماشاگر ویژه هم داشت. 
کارلوس کی روش چند روز قبل از حضور در جام جهانی، در ورزشگاه حاضر شد و 
بازی پسران بسکتبال را از نزدیک تماشا کرد. حضور سرمربی تیم ملی فوتبال اما برای 
از بین بردن جو خاص ورزشگاه به سود چینی ها کافی نبود. اگر قرار بود تماشاگری در 
ورزشگاه نباشد، طبعا چینی ها هم نباید اجازه حضور در آزادی را پیدا می کردند. اگر 

هم قرار بود تماشاگرها به ورزشگاه راه پیدا کنند، طبیعتا باید ایرانی ها نیز در استادیوم 
حضور پیدا می کردند.  در حقیقت تیم ملی در زمین خودش مهمان بود و یک فرصت 
خوب برای میزبانی را به همین راحتی از دست داد. سوال اینجاست که اگر کشوری بجز 
چین در این بازی حضور داشت، آیا باز هم مجوزی ناگهانی به این تیم برای استفاده از 

تماشاگرها تعلق می گرفت؟ 
تیم ملی ایران در نهایت نتیجه این بازی را به چیــن واگذار کرد. این در حالی بود 
که تیم ملی با یک ران بسیار خوب، در کوارتر چهارم در آستانه به تساوی کشاندن کار 
بود. شاید اگر ایرانی ها در استادیوم حاضر بودند، فشار این دقایق موجب تسلیم حریف 
می شد اما درست وقتی فاصله دو تیم به دو امتیاز رسید، تماشاگران چینی سروصدای 
بیشتری کردند و رسیدن به این تیم برای تیم ملی ایران غیرممکن شد تا چینی ها در 

نهایت همه امتیازهای این بازی را به دست بیاورند. 
این نتیجه، کار شاگردان ارمغانی را برای رسیدن به جام جهانی نفس گیرتر کرد. البته 
ممانعت استرالیا از سفر به ایران، موجب شد فیفا در آن بازی ایران را برنده اعالم کند و 

حاال ایران با 1۰ بازی در رده سوم گروهش دیده می شود. 
با توجه به میزبانی ژاپن در جام جهانی، صعود این تیم از قبل قطعی شــده و حاال 
سه تیم آسیایی دیگر به این مسابقه ها می رسند. شانس چین و استرالیا در این زمینه 
بیشتر از تیم ملی است و ایران برای صعود باید با قزاقستان رقابت کند. یک رقابت مهم 

و سرنوشت ساز که برای تیم ملی بسیار کلیدی خواهد بود. 

ایران با این فرم اگر به جام جهانی نیز برسد در همه بازی ها نتیجه ای به جز شکست 
نخواهد داشت. این تیم برای نتیجه گرفتن در سطح جام جهانی، به نسل تازه و پرانرژی 
و البته یک کادر فنی خوب خارجی نیاز دارد. در غیر این صورت فرق زیادی بین صعود 

کردن و نکردن به جام جهانی وجود ندارد. 
شرایط این روزهای تیم ملی بسکتبال ایران اصال جالب نیست. درست مثل وضعیت 
تصمیم گیری در مورد تماشاگران این تیم که عمال ایران را در خانه تنها گذاشته است.

شكست بسكتبال برابر چین در آزادي

غريبه در خانه!

اتفاق روز

نگار رشیدي

تیم ملی ایران هم باالخره همانند بسیاری از تیم های 
حاضر در جام جهانی، با مصدومیت ستاره های کلیدی اش 
روبه رو شد. تا امروز فقط اللهیار صیادمنش از تیم ملی، 
جام جهانی را به خاطر مصدومیت از دست داده بود اما این 
موضوع به مدت ها قبل برمی گشت و اصال معلوم نبود که 
به صورت حتمی اللهیار در لیست نهایی کی روش باشد. 
امید اما بازیكن مهمی برای ایران بود و بدون شک غیبتش 
در این تیم احساس خواهد شد. در مورد ابراهیمی، چند 
نكته جالب وجود دارد. از چهره هایی که قبال جام را به 
خاطر مصدومیت از دست داده اند تا جایگزین هایی که 

برای این بازیكن در تیم ملی وجود دارد.

تیم ملی بدون مسن تر مرد
امید ابراهیمی در 35 ســالگی، می توانســت مسن ترین 
بازیکن ایران در جام جهانی قطر باشــد. رکوردی که البته در 

تاریخ جام جهانی به علی دایی 3۷ ســاله اختصاص دارد. تیم 
ملی با غیبت امید یکی از بازیکنان پرتجربــه اش در جام را از 
دست می دهد. بازیکنی که روبه روی مراکش با آن تکل معروف 
حســابی در قلب هواداران ایران جا باز کرده بود. او در دوران 
حضور استقالل با لقب فرمانده شناحته می شد و حاال خبری 
از این فرمانده در اردوی تیم ملی نیست. این خبر از همان ابتدا 
کی روش را نگران کرد و به یک معضل بزرگ برای او تبدیل شد. با 
این وجود تیم ملی نباید در این حادثه متوقف شود. چراکه ایران 
بازیکنان بسیارخوبی دارد که می توانند گره بازی های بزرگ را 
برای تیم ملی باز کنند. این شاید شبیه یک معضل به نظر برسد 

اما بدون شک در درازمدت تیم ملی را آزار نخواهد داد.

به یاد شاهرودی
قبل از امیــد ابراهیمی هــم بازیکنان زیــادی بودند که 
مصدومیت، رویای حضورشان در جام جهانی را دستخوش 
تغییر کرد. یکی از این نفرات رضا شاهرودی بود که قبل از جام 
جهانی ۹8 فرانسه آسیب دید. او البته به همراه تیم به فرانسه 
سفر کرد اما نتوانست تیم ملی را در جریان مسابقه ها همراهی 
کند. قبل از جام جهانی 2۰۰6 نیز این علیرضا نیکبخت بود که 
مصدوم شد. او اساسا عادت داشت که تورنمنت های ملی را به 
دالیل مختلفی از دست بدهد. البته قبل از آن جام علی کریمی 
نیز آسیب دید و همین موضوع موجب شد در جریان مسابقه ها 

اصال عملکرد خوبی نداشته باشد. قبل از جام جهانی 2۰14 
هاشم بیک زاده آسیب دید. هاشم البته در نهایت حتی زودتر از 
خود نیمار به جام جهانی رسید اما جایگاه ثابتش را در تیم ملی 
از دست داد و دیگر نتوانست مامور مهار مستقیم مسی باشد. 
اشکان دژاگه نیز قبل از جام جهانی 2۰18 با آسیب دیدگی 
روبه رو شد و در هر سه مسابقه تیم ملی روی نیمکت نشست. 
حاال امید به حدی مصدوم شده که حتی نمی تواند تیم ملی را 
در قطر همراهی کند. او فرصت حضور در دومین جام جهانی 
زندگی اش را از دست می دهد. ابراهیمی حتی این استعداد را 
داشت که در سه دوره در جام جهانی باشد اما به هر حال دوران 
فوتبال فرمانده بــا یک دوره حضور در جــام جهانی به پایان 

خواهد رسید.

آیا بازیكن جدیدی دعوت می شود؟
دعوت بازیکن جدید به تیم ملی تقریبا محال است. حتی از 
بین بازیکنان حاضر در اردوی ارزیابی که از اردو خارج شدند و 
به تعطیالت رفتند نیز کسی راهی تیم ملی نخواهد شد. چراکه 
بازیکنی مثل روزبه چشمی به عنوان هافبک به تیم ملی دعوت 
شــده و امید نورافکن نیز به همراه حاج صفی قابلیت بازی در 
این بخش از زمین را دارند. در نتیجه مشکل چندانی برای این 
موضوع وجود ندارد. خط خوردن اجباری امید اما یک حقیقت را 
روشن می کند. اینکه حاال به جز دو دروازه بان، فقط یک بازیکن 

دیگر از تیم ملی خط می خورد. این بازیکن اما چطور انتخاب 
خواهد شد؟ به نظر می رسد کی روش انتخاب های محدودی 
برای این کار دارد. او احتماال باید خیلی زود تصمیم نهایی اش را 
بگیرد و از بین سامان فالح، میالد محمدی و علی کریمی که در 
اردوی قطر به تیم ملحق می شوند، یک نفر را از تیم کنار بگذارد. 
همین حاال هم ۹۰ درصد تیم های حاضر در جام جهانی و تمام 
تیم های حاضر در گروه ایران فهرســت نهایی شان را منتشر 
کرده اند و ظاهرا کی روش دوست دارد یکی از آخرین مربیانی 

باشد که دست به این کار می زند.

جایگزین امید کیست؟
شانس زیادی وجود داشت که امید ابراهیمی در تیم ملی 
در کنار سعید عزت اللهی بخشی از ترکیب اصلی باشد. با این 
وجود حاال دیگر این اتفاق رخ نمی دهد و کی  روش باید جایگزین 
امید را در ترکیب اصلی پیدا کند. این جایگزین اما چه کسی 
خواهد بود؟ به نظر می رسد شــانس اصلی برای رقم خوردن 
این اتفاق احمد نوراللهی باشد. بازیکنی که در دور مقدماتی نیز 
به صورت ثابت برای تیم ملی به میدان می رفت و نقش مهمی 
در این تیم داشت. احمد به تازگی از مصدومیت رها شده و از 
آمادگی الزم برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی برخوردار 
است. او با قرار گرفتن در کنار سعید، کمربند میانی تیم ملی را 

محکم خواهد کرد.

ابراهیمي در فهرست مصدومان لحظه آخري 

اميدواری بدون اميد!

چهره به چهره

آریا طاري 


