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درد مشترك
اين هم واكنش كاربران مجــازي به قضاوت فغاني در
ردهبندي جام جهاني .بخوانيد و ببينيد درد تا كجاست!
* دم عليرضــا فغانــي گرم كه بــازي ردهبندي جام
جهاني را قضاوت ميكند .بســيار باعث افتخار ماست
كه چنين داوري در جمع خودمان داريم .فغاني باعث
افتخــار جامعه داوري اســت( .عكسهــاي فغاني در
روسيه را براي دوستانش سند تو آل ميكند)
* به نظرم فغاني كارش درســته و كســي نبايد براش
شايعه درســت كنه .حاال يه داور از ايران تا اين سطح
باال رفته بايــد خودمون خرابش كنيــم؟ (عكسهاي
فغاني را با اســم مســتعار واي ديهاي تقلبياش در
مقياس گسترده در فضاي مجازي منتشر ميكند و از
مسووالن تقاضاي رسيدگي مينمايد)
* من اعتقاد دارم خراب كردن فغاني كار خودشــونه.
اونــا نميتونن موفقيتشرو ببينن( .بــا اكانت ديگري
عكسهاي فغاني را منتشــر ميكند و مينويسد :آقاي
فغاني پاسخگو باش!)
نتيجه اخالقي :اين اينترنــت را فيلتر كامل كنند ،هر
كسي ناچار شود در آنجا با شناسنامه و هويت واقعياش
فعاليت كند .چقدر آن روز نفس راحت بكشيم.
تير دروازهاي از منچستر
خبر دادهاند كه هافبك ســابق منچســتر يونايتد در
راه اســتقالل اســت .بعــد كارنامه طرف كه منتشــر
شــده دوزاريمان افتاد كه طــرف در عنفوان جواني
در ورزشــگاه اولدترافــورد هاتداگ پنيــري به مردم
ميفروختــه! به يكــي بگوييد بازيكن منچســتر كه
دســتكم براي اين باشگاه ده تا دانه بازي كرده باشد!
اين برادرمان كه هر جا رفته بهعنوان آدمك تمريني و
تير دروازه قرارداد بسته!
تغيير يا خاليبندي؟
خبر آمد خبري در راه است .با اين هجمهاي كه در اين
دو سه روز در فضاي مجازي و پشت پرده در حال رخ
دادن است ،اصال بعيد نيست اگر ظرف امروز و فردا در
استقالل شاهد تغييرات مديريتي باشيم .ببينيم اخبار
رسيده صحت دارد يا باز هم بلوف رسانهاي است!
چه خبره؟
ذوبآهن براي صــدور رضايتنامه مرتضي تبريزي بين
يك و نيم تا دو و نيم ميليارد تومان درخواســت كرده
است .يعني هر طور حساب كرديم ديديم حتي با دالر
ده هزار توماني هم اســتقالل شانس اينكه يك مهاجم
خارجي بخرد و برايش ارزانتر بيفتد را دارد! حاال همه
كه عين تيام مديربرنامه آلماني ندارند راه و رسم را بلد
باشد و قيمت را باال ببرد!
مدير برنامه الزم
يك ســوالي براي ما پيش آمده .طرف را از ليگ قطر
ديپورت كردهاند ،آنجا هم مشــتري ندارد ،برگشــته
ايران ،با يك تيم پرطرفدار قرارداد فوق كالن بســته،
بــراي نيم فصل اول هــم دنبال جايــي ميگردد كه
نزديــك به يك ميليارد تومان بــه او بدهند! واقعا چه
چيزي باعث ميشود آدمها اينطوري شوند؟ اين هم به
مديربرنامه آدم برميگردد كه بلد باشــد يا نه؟ اگر راه
دست دوستان هست مدير برنامه من هم بشوند .شايد
حقالتحريرمــان در ايران ورزشــي را به دالر پرداخت
كردند!
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دشان  -داليچ ،دوئل شاگردان بالژويچ در فينال مسكو!
ماكسيم بريگان
مترجم :آرمن ساروخانيان

سرانجام طلسم شكســت .خبر رسمي چهارشنبه
شــب در ورزشگاه مســكو تاييد شد .نقش اول را
ايوان پريشــيچ به عهده داشت كه گل تساوي را
به انگليس زد و گل دوم را ســاخت .پســر جواني
كه سالها پيش توانســت تاييد آلن پرن را براي
حضور در سوشــو بگيــرد ،در راهروهاي لوژنيكي
گفت« :حاال ديگر بايد از زير ســايه نسل 1998
خارج شويم».
دانيل سوباشيچ كه پرچم كرواسي را دور خودش
پيچيــده بود هــم مهــر تاييدي بــر حرفهاي
همبازياش زد1998« :؟ حاال ما هستيم1998 .
تمام شد چون ما از آنها قويتريم».
يك ماه اســت كه اعضاي اين گروه بيوقفه تكرار
ميكننــد كه ميتوانند به اين هدف برســند و از
زير سايه اسالفشان خارج شــوند .آنها سرانجام
موفق شــدند .كرواسي يكشنبه براي نخستين بار
بــازي در فينال جام جهانــي را تجربه ميكند و
پس از اروگوئه در سال  1950كوچكترين كشوري
است كه براي فتح اين جام ميجنگد .دستاوردي
بينظير.
اعتراف بالژويچ :من مقصرم
يك پيرمرد ايــن اتفاق را پيشبينــي كرده بود.
پيرمرد  83ســاله عينكي كه در كشــورش او را
بهعنوان «مربي مربيها» و پدر فوتبال كرواســي
ميشناســند .ميروســاو بالژويچ ،ناخداي نسل
 1998چهارشنبه شــب چشمانش برق ميزد .او

كه چند سال است مربيگري را كنار گذاشته ،قبل
از بازي با انگليس در مصاحبه با ليبراسيون فرانسه
گفته بود« :اميدوارم كه انگليس را ببريم و فرصت
داشته باشــيم فينال را مقابل فرانسه بازي كنيم.
فكر ميكنم فرانســه مقابل نســل فعلي كرواسي
هيچ بختي ندارد .اين تيم پر از اســتعداد است و
انگيزه زيادي براي انتقام گرفتن از فرانسه دارد».
بالژويچ هنوز نتوانســته شكســت در نيمهنهايي
جــام جهانــي  98مقابل فرانســه را هضم كند و
بارها خــودش را مقصر اين شكســت ناميده .دو
ســال پيش وقتــي او را در زاگــرب ديدم ،گفت:
«تعويض بوبان يك ساعت بعد از بازي اشتباه بود.
مــا فكر كرديم كه او مصدوم شــده ،در حالي كه
به خاطر اشتباهش روي گل تساوي فرانسه دچار
شــوك روحي شده بود .باور دارم كه اگر بوبان در
زمين ميماند ،فرانســه را ميبرديــم و به فينال
ميرسيديم».
مردي كه بازوبند را به دشان سپرد
در ايــن فينال ردپاي بالژويچ مشــهود اســت.
او كســي بود كــه در فصــل  1988-89بازوبند
كاپيتاني نانت را به دشــان سپرد .آن روزها نانت
اوضاع به هم ريختهاي داشت .بوايه ،رييس باشگاه
با كنار گذاشتن سوادو انقالب كرده بود.
دشــان بازيكن جواني بود كه پيشبيني ميشد
ارزش فوقالعادهاي داشته باشــد .او به تازگي از
تورنمنت تولون برگشــته بــود ،جايي كه بازوبند
كاپيتاني جوانان فرانســه را به دســت داشــت.
بالژويچ از او خواســت كه در  20ســالگي همين
مســووليت را در نانت به عهده بگيرد و حتي او را

به پست ليبرو برد.
چيــرو درباره آن روزها گفــت« :اين ماجرا مرا آزار
ميداد .ميدانستم كه آينده او در خط مياني است،
ولي اين پسر نياز به فضا و دويدن داشت تا خودش
را نشان بدهد».
داليچ توانست افتخار بزرگ
بالژويچ ،استادش را پشت سر
بگذارد .او در سالهاي 2000
دستيار بالژويچ در واراژدين بود
و چيرو گفت كه از ديدن موفقيت
شاگرد سابقش خوشحال است .در
كرواسي داليچ را بهعنوان «استاد
شوك روحي» ميشناسند و شوكر
اصرار داشت كه اين مربي روي
نيمكت تيم ملي بنشيند.

دشــان بعدها گفت كه از بــازي بهعنوان مدافع
ميانــي لذت ميبرده ،همان پســتي كه مدتي در
تيمهــاي پايه فرانســه هم به عهــده گرفته بود.
بالژويچ همان روزها فهميده بود كه دشــان يك
ليدر و فرمانده درون زمين اســت .او چند ماه بعد
در  29آوريل  1989نخســتين بــازي ملياش را
مقابل يوگسالوي (تساوي بدون گل) تجربه كرد.
كمتر از ده سال بعد دشان با كنار زدن مردي كه
تجربه مســووليت را به او داده بود ،جام جهاني را
باالي ســر برد .فرانسه با كاپيتاني دشان كرواسي
را در نيمهنهايي شكســت داد و با بردن برزيل در

فينال نخستين ستاره را روي پيراهنش حك كرد.
استاد و شاگرد
زالتكو داليچ چهارشــنبه شب در نشست خبري
گفت كه در ســال  1998بهعنوان تماشــاچي به
فرانسه رفته بود« :ســه بازي اول را تماشا كردم،
ولي بعدا مجبور شدم به اشپليت بروم تا در اردوي
پيشفصل هايدوك شركت كنم .بازي نيمهنهايي
را از تلويزيون ديدم .در كرواسي همه دو گل تورام
را به ياد دارند .بيســت سال است كه همه درباره
اين ماجرا صحبت ميكنند .يادم است كه پس از
گل شوكر ايستادم ،ولي يك دقيقه بعد وقتي تورام
گل مســاوي را زد ،دوباره نشســتم ».با اين حال
داليچ بحث انتقام را منتفي دانست و گفت تيمش
دوست دارد تاريخ خودش را بنويسد.
داليچ توانســت افتخار بزرگ بالژويچ ،استادش را
پشت ســر بگذارد .او در سالهاي  2000دستيار
بالژويــچ در واراژديــن بود و چيــرو گفت كه از
ديدن موفقيت شاگرد سابقش خوشحال است .در
كرواســي داليچ را بهعنوان «استاد شوك روحي»
ميشناســند و شــوكر اصرار داشت كه اين مربي
روي نيمكت تيم ملي بنشــيند .آقــاي گل جام
جهاني  98و رييس فدراســيون فعلي كرواســي
انتخاب كامال درســتي داشــت و ايــن موفقيت
كمــك ميكند فوتبال اين كشــور از زير ســايه
پدرخوانــدهاش ،زدراوكو ماميچ خارج شــود .اين
لحظهاي تاريخي براي فوتبال كرواســي اســت و
بالژويچ ميتواند خودش را در اين فينال ســهيم
بداند.
منبع :سوفوت

درخواستی که موانع قانونی دارد
جام جهانی

جام جهاني قطر ،پایيز با  32تيم

با اعــام اينفانتينو رييس فيفا ،جام جهاني  ۲۰۲۲قطر از
 ۲۱دسامبر تا  ۱۸نوامبر و با حضور  ۳۲تيم برگزار خواهد
شد .فيفا به طور رسمي اعالم كرد زمان برگزاري مسابقات
جام جهاني  2022قطر متفاوت با زمان برگزاري ســنتي
دورههاي قبل خواهد بود .بر اين اســاس اين مسابقات در
تاريخ  21نوامبر  30( 2022آبان  )1401آغاز و در تاريخ
 18دســامبر  27( 2022آذر  )1401پايان خواهد يافت.
اين براي نخســتينبار در تاريخ است كه اين مسابقات در
فصل پاييز برگزار ميشــود .تاكنون تمامي دورههاي جام
جهاني در ماههاي ژوئن و جــوالي (خرداد و تير) برگزار
شده اســت .اينفانتينو همچنين به تمجيد از جام جهاني
 2018روســيه پرداخت و گفت« :دو سال پيش گفتم كه
جام جهاني  ۲۰۱۸بهترين دوره اين رقابتها خواهد شــد
و حاال با قاطعيــت ميتوانم بگويم كه جام جهاني ۲۰۱۸
بهتريــن دوره اين رقابتها در تاريخ اســت .بايد از مردم
روسيه ،دولت اين كشور ،رييس جمهور پوتين و مسووالن
برگزاري رقابتها تشــكر كنم .اين جــام جهاني نگاه دنيا
به روســيه را تغييــر داد .بيش از يك ميليــون نفر براي
تماشــاي بازيها وارد روسيه شــدند و بازيها بيش از ۳
بيليون بيننده تلويزيوني داشــته اســت .شاهد بازيهاي
زيبايي بوديم و تنها يك تساوي بدون گل در اين رقابتها
داشتيم .نظم برگزاري اين رقابتها بينظير بوده و از نظر
زير ســاخت مثل ورزشگاه ها ،هتلها ،فرودگاهها ،حمل و
نقل و امنيت هيچ مشكلي وجود نداشته است .افرادي كه
سابقه حضور در چندين جام جهاني را داشتند اين موضوع
را تاييد ميكنند».

تایم اوت

کی روش پشت ماجرای معافیت ملی پوشان

به مجرد آنکه درخواســت وزیــر ورزش و
جوانــان در معافیت  7بازیکــن ملیپوش
رسانهای شــد ،نگاههای موافقان و مخالفان
این تصمیم به سمت و سوی وزیر ورزش و
جوانان چرخید اما ریشههای این درخواست
به کارلوس کیروش مربوط است.
در واقع اخذ معافیــت برای  7بازیکن تیم
ملــی یکی از چند درخواســتی اســت که
کارلوس کیروش به فدراسیون فوتبال داده
و فدراسیون فوتبال هم اجرای این خواسته
را به عهــده وزارت ورزش نهاده تا شــاید
امــکان معافیت بــرای  7ملیپوش ایرانی
فراهم شود.
در واقع اساســا شــکلگیری طــرح این
درخواســت به دغدغههای ذهنی سرمربی
تیــم ملی مربوط می شــود از آنجا که تیم
ملی باید در ماههای آتی خود را برای حضور
در رقابتهای جام ملت های آســیا آماده و
مهیا کند و از دیدگاه کیروش باید مشکالت
خروجی بازیکنان به حداقل برســد ،چنین

طرحی از ســوی او به فدراسیون فوتبال و
سرانجام وزارت ورزش رسیده است.
اینکه اساسا طرح این موضوع از سوی وزیر
ورزش و جوانان درســت بــوده یا غلط و یا
اینکه باید بیشــتر روی ایــن موضوع تامل
میشده خود یک بحث جداگانه است اما به
نظر میرسد آنچه موجب واکنشهای منفی
به این ماجرا شده ناآشــنایی سرمربی تیم
ملی به قوانین داخلی ایران است.
البته در حســن نیت ســرمربی تیم ملی
نیــز نباید تردیدی به ذهــن راه داد و باید
عمیقا باور داشت که کیروش نیز به دنبال
هموارتر شدن مســیر آمادهسازی تیم ملی
تا قبل از شــروع جام ملتهای آســیا بوده
اســت اما شــاید بهتر بود ایــن موضوع به
گونــه دیگری مطرح میشــد تا این چنین
با واکنشهای منفی مواجه نشــود و حتی
وزیر ورزش و جوانان به دلیل طرح آن مورد
انتقاد قرار نگیرد.
به هر حال آنچه بیش از همه این ماجراها

میتواند اهمیت داشــته باشد ،این است که
قوانین حاکم اجازه نمیدهد این بازیکنان با
معافیت مواجه شوند مگر آنکه در سالهای

آتی به قهرمانیهایی دســت یابند تا طبق
قوانینــی کــه در این زمینه تدوین شــده
بتوانند از مزیت معافیت بهرهمند گردند.

کامنت

بعد از خريد مجيد حسيني و پيشنهاد به پورعلي گنجي،
باشگاه ترابوزان به يكي از ستارههاي مراكش ،حريف ايران
در جام جهاني پيشنهاد داده اســت .رسانههاي مراكشي
از پيشــنهاد تيم ترابوزان اســپور تركيه بــه تيم واتفورد
بــراي انتقال قرضي نورالدين عمرابــات خبر دادند .عالوه
بــر توابوزان تيمهاي النصر و لگانس پيشــنهادهايي براي
حضور ايــن بازيكن دادهاند ،عمرابات از نگاه بســياري از
ســايتهاي فوتبالي اين كشــور بهعنوان بهترين بازيكن
مراكش در جامجهاني انتخاب شد .اين بازيكن فصل قبل
به طور قرضــي در لگانس بازي كرد و ســابقه حضور در
تيمهاي گاالتاسراي ،پي اس وي ،ماالگا ،واتفورد ،ونلوو را
دارد .در صورت انتقال عمرابات و همچنين نهايي شــدن
حضور حسيني و پورعلي گنجي در اين تيم ،اين بازيكنان
كه در نخستين ديدار جام جهاني رقيب بودند ،هم تيمي
خواهند شد.

جراحي دختر اينفانتينو در روسيه

قاب روز

حدود هشــت ماه قبل ،وقتي استقالل با مربيگري عليرضا منصوريان در بحران
به ســر ميبرد بحث انتخاب جانشــين او به ميان آمد .نام گزينههاي مختلفي
در رســانهها منتشــر شد .از والتر زنگا و وينفرد شــفر تا زالتكو داليچ و دراگان
اســكوچيچ .ميان همه اين گزينهها اما داليچ نزديكتر به شرايط كار در استقالل
بود .دوســت صميمي برانكو كه در اين منطقه از آسيا تجربه مربيگري داشت و
تيمهايش بارها مقابل اســتقالل ،نفت تهران و تراكتورســازي بازي كرده بودند.
همين شــناخت ،حضور برانكو روي نيمكت پرسپوليس و البته آزاد بودن داليچ
باعث ميشد تا بحث حضور او در تهران و نشستن روي نيمكت استقالل جديتر
از بقيه مطرح شود.
در يكي از روزهاي آغازين شــهريورماه  ،1396پستي در اينستاگرام منتشر شد.
پســتي كه به نظر ميرسيد متعلق به صفحه شخصي زالتكو داليچ است .تصوير
برج آزادي و نوشــتهاي كه نشــان ميداد او در مسير ســفر به تهران است .هر
چند يكي ،دو ساعت بعد مشخص شد اين صفحه قالبي است و متعلق به داليچ
نيست .سرمربي سابق العين هم در مصاحبهاي اين موضوع را تاييد كرد و مدعي
شد هنوز تماسي با او براي حضور در استقالل برقرار نشده است.
داليچ در آن مقطع و درباره شــناختش از اســتقالل گفــت« :من خيلي خوب
اســتقالل را ميشناســم .آنها يكي از تيمهايي بودند كه در ليگ قهرمانان آسيا
مقابــل تيم من قرار گرفتنــد و يك بار هم با نتيجه يك بر صفر به آنها باختهام.
به جز اســتقالل تيمهاي ديگــري هم از ايران مرتب مقابــل تيمهاي من قرار
گرفتهانــد مثل نفتتهران ،تراكتورســازي و ذوبآهن .البتــه تاكيد ميكنم از
باشگاه اســتقالل يا هيچ تيم ايراني ديگر با من تماســي گرفته نشده است كه
پاسخ مثبت يا منفي به آنها بدهم».
داليچ به اســتقالل نيامد و وينفرد شفر در نهايت روي نيمكت اين تيم نشست و
جانشــين عليرضا منصوريان شد .چند ماه بعد فدراسيون فوتبال كرواسي ،وقتي
با آنته چاچيچ به بنبســت رســيد از داليچ كه مربي آزاد بود و قراردادي با هيچ
باشگاهي نداشــت دعوت كرد تا سرمربي تيم ملي شود .داليچ از همان ابتدا در
تيم ملي كرواسي موفق بود ،هر چند منتقداني هم داشت .گروهي معتقد بودند
انتخاب داليچ ،انتخاب مناسبي نيست و او نميتواند تيم ملي كرواسي را به جام
جهانــي ببرد .گروهي ديگر اما موافــق او بودند .تعداد موافقان و مخالفان تقريبا
برابر بود اما داليچ در عرض حدود هشت ماه كاري كرد كه منتقدان هم به گروه
موافقان اضافه شوند.
كرواسي حاال با هدايت داليچ به فينال جام جهاني رسيده و بهترين نتايج تاريخ
اين كشــور  4ميليوني را رقم زده .داليــچ كه حتي بعد از صعود به جام جهاني،
چندان مورد توجه داور شــوكر و اعضاي فدراسيون فوتبال كرواسي قرار نداشت
حاال به مربي محبوب آنها تبديل شــده .مربي  51ســالهاي كه به طرز عجيبي
از مربيگري احتمالي در اســتقالل به نيمكت كرواســي رسيد و همراه اين تيم
درخشيد و سري بين سرها پيدا كرد.
حاال تصور كنيد اگر داليچ با استقالل به توافق ميرسيد ،به جاي حضور در فينال
جام جهاني چه شــرايطي را تجربه ميكرد .او به جاي اينكه همراه با بازيكناني
بزرگ مثل لوكا مودريــچ ،ايوان راكيتيچ ،ايوان پريســيچ و ماريو مانزوكيچ در
فينال حاضر شــود بايد همراه اســتقالل به اردوي تركيه ميرفت .آن هم با چه
دردسرهاي فراواني .ضبط پاســپورت هنگام ورود به ايران و ممنوعالخروجي از
جمله اتفاقهايي بود كه قطعا براي داليچ هم رخ ميداد .همانطور كه دامن شفر
را گرفت و عصبانيت او را به همراه داشت.
يك پيشنهاد ،يك تصميم و يك سرنوشت متفاوت .همه اينها براي داليچ رخ داد
و سرنوشت او را جور ديگري رقم زد .او اگر به استقالل ميآمد هرگز فينال جام
جهاني را نميديد .اگر روي نيمكت اســتقالل مينشست هرگز كار با ستارههاي
نســل طاليي فوتبال كرواســي را تجربه نميكرد و بايد با بازيكناني نظير جابر
انصاري و علي قرباني آماده حضور در بازيها ميشد .آن وقت به جاي داور شوكر
با پندار توفيقي و رضا افتخاري سر و كله ميزد و بازيكناني كه نه توسط خودش
بلكه با نظر باشگاه جذب شدهاند .داليچ بايد تمام اين افتخارات را قدردان افرادي
باشد كه در هيات مديره اســتقالل ،با جذب او مخالفت كردند و راي به حضور
وينفرد شفر در ايران دادند.

سیاه و سفید بازخواست قليزاده به خاطر عكس

حسيني و عمرابات هم تيمي
ميشوند؟

دختر هفت ســاله جياني اينفانتينو ،رييس فيفا در ســن
پترزبــورگ تحت عمل جراحي قــرار گرفت .در حالي كه
ل برگزاري
بازيهاي جــام جهاني  2018روســيه در حا 
اســت ،جياني اينفانتينو رييس فيفا همراه با خانوادهاش
در اين كشور به ســر ميبرد .دختر هفت ساله اينفانتينو
به دليل درد در ناحيه شكم و آپانديس در سن پترزبورگ
تحت عمل جراحي قرار گرفت كه اين جراحي موفقيتآميز
بوده اســت .جياني اينفانتينو كه در زمان اين اتفاق براي
مشاهده يك مسابقه در ســوچي به سر ميبرد ،بالفاصله
به ســن پترزبورگ ســفر كرد .او از كادر بيمارستان براي
مداواي دخترش تشكر كرده است.

داليچ ،قدردان هيات مديره استقالل

اعتراض به تبعيض

درخواســت مســعود ســلطانيفر وزير ورزش و جوانان براي معافيت  7بازيكن تيم ملي فوتبال با واكنش ساير قهرمانان رشتههاي ورزشي
روبهرو شــده كه به دليل موفقيتهاي ريز و درشــت در اين ســالها هرگز با چنين لطفي روبهرو نشدهاند .در همين راستا ارسالن كاظمي
ســتاره تيم ملي بســكتبال كه در اين سالها در  NBAنيز بازي كرده و به همراه تيم ملي بسكتبال تجربه قهرماني آسيا و حضور در جام
جهاني را داراست ،يكي از ستارههايي است كه به رغم موفقيتهاي فراوان هرگز از تبصره سرباز قهرمان استفاده نكرد و براي انجام خدمت
ســربازي مجبور شد پيراهن نيروي زميني را بر تن كند .ارسالن با انتشار يك پست اعتراضي در شبكه اجتماعياش با قريحه طنز اعتراض
خود نسبت به اين تبعيض را علني كرده است.

باخ در فينال جام جهاني

توماس بــاخ رييس كميته بينالمللي المپيك قصد
دارد براي ديدن فينال جام جهاني  ۲۰۱۸به روسيه
برود .اين نخستين ديدار باخ با پوتين ،رييس جمهور
روسيه بعد از رسواييهاي مربوط به دوپينگ در اين
كشور است .ســخنگوي كميته بينالمللي المپيك
اعــام كرد كه توماس بــاخ ،دعوت براي حضور در
فينال جام جهاني  ۲۰۱۸روســيه را از سوي جياني
ن ترتيب
اينفانتينو ،رييس فيفا پذيرفته است .بهاي 
باخ براي نخســتين بار بعد از رســواييهاي مربوط
به دوپينگ در روســيه با پوتين ،رييس جمهور اين
كشور روبهرو ميشود .باخ در سال  ۲۰۱۴نيز براي
ديدار فينال جام جهاني به برزيل رفته بود.
ســخنگوي كاخ كرملين نيز تاييد كرده كه پوتين
قصد دارد جلسهاي را با توماس باخ در سفر به اين
كشور داشته باشــد .در دو سال اول رياست باخ او
ديدارهاي مختلفي با پوتين داشــت و در حاشــيه
بازيهاي المپيك زمستاني سوچي نيز با او مالقات
كرده بود اما بعد از رسواييهاي مربوط به دوپينگ
در روسيه و المپيك سوچي ،ديدارهاي باخ و پوتين
متوقف شد.
باخ اعالم كرده اســت كه درباره دوپينگ در روسيه
هيچ صحبت مســتقيمي با پوتين نداشته است .با
اين حال تصميمگيريهاي باخ باعث شد كه روسيه
بــه طور كامل از بازيهاي المپيك محروم نشــود.
ورزشــكاران روس در المپيــك زمســتاني پيونگ
چانك  ۲۰۱۸به صورت مســتقل حضور داشتند و
بعد از اين بازيها محروميت كميته المپيك روسيه
برداشــته شــد .بعد از اين اتفاقات شايعاتي درباره
نامزدي روسيه براي ميزباني المپيك  ۲۰۳۲مطرح
شد .هنوز مشخص نيست كه اين اتفاق خواهد افتاد
يا نه.
امانوئل مكــرون رييس جمهور فرانســه نيز براي
ديدن مسابقات فينال جام جهاني به روسيه ميرود.

عكس پاســپورت علي قليزاده هافبك تيم
ملي ايران و عضو باشــگاه شارلروا بلژيك او
را به دردسر انداخت .قليزاده بازيكن ايراني
جديد شارلروا بلژيك تجربه اول خود را در
اين كشــور توضيح داد .او در زمان ورود در
فرودگاه شــهر زوانتم بلژيك يك ســاعت
معطل شد و پس از بررسي هويتش مشكل
او رفع شــد .قضيه از اين قرار بود كه عكس
پاســپورت قليزاده باعث ســوءتفاهم شد.
عكس قليزاده در پاسپورتش ريش نداشت
ولي اكنــون او ريش دارد و به همين خاطر
پليس فرودگاه يك ســاعت او را نگه داشت
تا هويتش تاييد شــود .او جمعه گذشــته

بــه فرودگاه زوانتم رســيده بود و مثل يك
شــهروند عادي نتوانســت فرودگاه را ترك
كند .قليزاده درباره اين موضوع گفت« :در
واقع من يك ســاعت در فرودگاه ماندم ».او
با لبخند گفت« :خوشــبختانه يك دوست
ايراني به من كمك كرد (مهدي بيات مدير
ايراني باشگاه شارلروا دوستش را براي حل
مشــكل قليزاده فرستاده بود) .وقتي من را
نگه داشــتند عكس من را در موتور گوگل
به همراه مهدي بيات ،مدير باشگاه شارلروا
هنگام امضاي قرارداد سرچ کردند و پس از
اينكه متوجه اين موضوع شدند همه چيز به
بهترين شكل ممكن انجام شد».

در چنین روزی

سردار
در كازان
سال گذشــته ايران ورزشي امروز چاپ نشده بود اما حضور سردار آزمون در كازان حسابي
ســرو صدا به پا كرده بــود .آزمون بعد از نمايش خوبش در روســتوف به دنبال خودنمايي
ديگري بود كه راهي كازان شد و البته رسانهها هم خيلي به اين موضوع پرداختند .در حالي
كه اين روزها تيم اميد با مشــكالتي دســت و پنجه نرم ميكند ،سال گذشته نيز اين تيم
همين مشكالت را داشت و پيرواني سرمربي اميدها گفته بود ،نميدانم با كدام بازيكنان در
مسابقات شركت ميكنيم .البته تاج هم گفته بود مطمئن هستم هر سه بازي را خواهيم برد
كه البته اينطور نشد .برگزاري شهرآورد در آلمان هم باز در راس اخبار بود و ناراحتي برانكو
از طوالني شدن موضوع هم به گوش ميرسيد.

روی آنتن

ديدار ردهبندي را تماشا كنيد

قبل از برگزاري ديدار فينال رقابتهاي جام جهاني  2018روســيه ،عالقهمندان به فوتبال
و فوتبالدوســتان ميتوانند امروز ديدار ردهبندي مســابقات را به تماشا بنشينند .اين ديدار
جذاب و ديدني بين بلژيك و انگليس در ســاعت  18:30امروز برگزار ميشــود .شبكه سه
ســيما مثل ســاير بازيها اين ديدار را هم به طور زنده در همين ساعت پوشش خواهد داد
و از طرف ديگر شبكه ورزش نيز اين ديدار را با برنامه فصل داغ فوتبال پوشش میدهد.

