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یادداشت روز
میزبانی کیش در جامجهانی ،طنز گزنده!

آذر ماه سال گذشــته بود که مهدی تاج رئیس
هادی
فدراسیون فوتبال ایران از احتمال استفاده قطر از
خبرنگار
جزیره کیش در مسابقات جامجهانی  ۲۰۲۲خبر
داد ،خبری که همان موقع بازتابها و واکنشهای مختلفی را درپی داشت.
با توجه به روابط حســنه ایران و قطر و نزدیکی  2کشــور به این مســئله
از منظر میزبانی پوششــی و در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی و رفاهی
جزیره کیش برای تیمهای حاضــر در جامجهانی قطر به منظور برگزاری
اردو یــا اقامت و حتی برگزاری چند دیدار در صورت تایید فیفا و موافقت
قطر در کیش پرداخته شــد .روز گذشته هم بهرام افشارزاده دبیر شورای
ورزش سازمان منطقه آزاد کیش از احتمال سفر نماینده فیفا به ایران خبر
داد و گفت« :این سفر درراستای بررسی امکانات جزیره برای برگزاری چند
دیدار جامجهانی ۲۰۲۲انجام میشــود ».این درحالی است که همزمان با
اظهارات افشــارزاده روز گذشته مقامات قطری اعالم کردند آمادگی کامل
برای پذیرایی از  48تیم حاضــر در جامجهانی  ۲۰۲۲را دارند و نیازی به
کمک کشــور دیگری نیســت .این به معنای ریختن آب پاکی روی دست
مســئوالن ورزش و فوتبال ایران است که هرازگاهی با اظهاراتی عجیب و
حتی ناشیانه جو احساسی به راه میاندازند و سوژه دست برخی رسانههای
بیگانه میدهند! اصوال قوانین فیفا آنقدر قاطع و ســختگیرانه است که
بدون اطمینان از توانایی یک یا چند کشــور برای میزبانی جامجهانی رای
به انتخاب آن نمیدهد .حاال که قطر فارغ از همه اخبار و شــایعات مربوط
به تبانی قطریها و مسئوالن سابق فیفا به عنوان میزبان جامجهانی 2022
انتخاب شده ،یقینا به فیفا برای برگزاری مناسب مسابقات تضمین داده و
فکر همهچیز و همه جایش را کرده است .ضمن اینکه برای میزبانی قطر،
اسمی از کشور دیگر و مشترک مثل جامجهانی  2002ژاپن و کره جنوبی
ذکر نشــده و بعید است بتوان ایران یا هر کشور دیگری را بعدها به عنوان
کمــک و همراه قطر معرفی کرد! حال بر فرض محــال اگر فیفا به خاطر
افزایش تیمها از  32تیم به  48تیم و احتمال ناتوانی قطر برای ســاپورت
و اسکان تیمهای حاضر ،به این نتیجه برسد که کشور یا کشورهایی برای
برگزاری مطلــوب جامجهانی به میزبان  2022کمــک کنند ،آیا ایران یا
همان جزیره کیش شــرایط الزم برای میزبانی چنــد دیدار جامجهانی را
دارد؟ اگر از امکانات ســختافزاری و رفاهی و ورزشــی جزیره بگذریم که
هنوز تا استانداردهای الزم برای میزبان جامجهانی فرسنگها فاصله دارد،
آیا قوانین ســاری و جاری ایران این اجازه را خواهد داد که جزیره کیش با
شرایط و ضوابط فیفا میزبان چند دیدار جامجهانی باشد؟ اگر کیش میزبان
جامجهانی شد ،آیا مسئوالن کشــورمان میتوانند مانع ورود هواداران زن
تیمهای حاضر در مسابقات به ورزشگاه شوند؟ آیا میتوانند به آنها پوشش
رایج در کشــور را تحمیل کنند؟ آیا میتوانند مانع استفاده آنها از برخی
خوراکیهای غیرمتعارف و غیرمجاز در کشــور شوند؟ و دهها سوال دیگر
از این دســت که قطعا پاسخ آنها منفی است و از اینرو احتمال میزبانی
جزیره کیش در جامجهانی بیشتر شبیه به شوخی و طنز است!

عکس نوشت

در تمرین دیروز پرسپولیس ،محسن مسلمان که به نیمکتنشینی
عادت کرده ،واکنشهای جالبی به کاورپوششــدنش که امضای
ادامه این روند بود ،داشــت .مسلمان در حاشیه تمرین دیروز با
اشاره به نیمکتنشینی خود ،جلوی دوربین عکاسان حاضر شد
و از آنها درخواست کرد از او و فرشاد احمدزاده عکس یادگاری
با این کاور بگیرند.

اعالم نامزدهای بهترین بازیکن فصل لیگ جزیره
اتحادیــه بازیکنان حرفهای حاضــر در فوتبال انگلیس نامزدهای
دریافت جایــزه بهترین بازیکن فصــل  ۲۰۱۷-۲۰۱۸لیگ برتر
انگلیس و همچنین بهترین بازیکــن جوان فصل را معرفی کرد.
برنــده این جایزه بــا رای تمامی بازیکنان حاضــر در این لیگ
مشخص میشود .کوین دیبروین (منچسترسیتی) ،داوید دخ هآ
(منچستریونایتد) ،محمد صالح (لیورپول) ،هری کین (تاتنهام)،
لروی ســانه (منچسترســیتی) و داوید ســیلوا (منچسترسیتی)
نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل لیگ جزیره هستند.
رحیم استرلینگ (منچسترسیتی) ،لروی سانه (منچسترسیتی)،
ادرسون (منچسترســیتی) ،رایان سســنیون (فوالم) ،مارکوس

رقابت دیبروین و صالح

راشــفورد (منچســتریونایتد) و هری کین (تاتنهــام) هم نامزد
دریافت جایزه بهترین بازیکن جوان فصل شدند .نام برندگان این
جوایز روز دوشنبه هفته آینده اعالم میشود .با معرفی نامزدهای
بهترین بازیکن سال لیگ جزیره همگان این جایزه را یک رقابت
دوجانبه از ســوی کویــن دیبروین و محمد صــاح میدانند.
دیبروین که در تیم صدرنشــین لیگ برتر نمایش خوبی داشته،
درباره این جایزه گفت« :به احتمال زیاد محمد صالح این عنوان
را تصاحب کند .رقابت با کســی که اینقدر گل تا بهحال به ثمر
رسانده ،آسان نیست و من فکر میکنم این جایزه به او برسد .من
خودم از عملکردی که در این فصل داشتم خیلی راضی هستم و

عالوه بر آن از نظر تیمی نیز خیلی خوب ظاهر شدیم و به همین
خاطر از این عملکرد خوب فردی و تیمی احســاس خوبی دارم».
ش۳۰امین گل خود را در لیگ برتر برای
محمــد صالح  2روز پی 
لیورپول زد ک ه۴۰امین گل او در تمامی رقابتها در یک فصل بود.
بعد از کریســتیانو رونالدو در فصل  ،۲۰۰۷-201۸صالح دومین
بازیکنی است که به این تعداد گل در یک فصل رسیده است .در
انتخاب برترین بازیکنان ســال ،بازیکنان نمیتوانند به خودشان
یا بازیکنی از تیمشــان رای بدهند .دیبروین عنوان کرد اگر این
قانون وجود نداشت او به داوید سیلوا رای میداد ولی با توجه به
این قانون ،او به محمد صالح رای داده است.

بازهم همان حرفها را میزنم

بوفون :آن شب
داور مرا گول زد!

یوونتوس چهارشنبه گذشته در دیدار برگشت
از یکچهــارم نهایی لیگ قهرمانــان اروپا به
مصاف رئالمادرید رفت و در شــرایطی که با
زدن  3گل به رئالمادرید ،در آستانه کشاندن
بازی به وقتهای اضافه بود ،با اعالم پنالتی به
سود رئالمادرید و گلزنی رونالدو از روی نقطه
پنالتی ،رویای کامبک ایتالیاییها کامل نشد.
این پنالتی باعث شــد تــا جانلوئیجی بوفون
کنترل خود را از دســت بدهد و به سمت داور
بازی هجــوم ببرد که درنهایت منجر به اخراج
او شــد ،امــا صحبتهای جنجالــی او پس از
بازی ،باعث شد تا سوپرمن موردانتقاد بسیاری
قرار گیــرد و حتی عدهای بخواهند که او بابت
صحبتهایش عذرخواهی کند .حاال بوفون در
یک برنامــه تلویزیونی ،چنــد روز پس از این
اتفاقات ،میگوید« :قرار نیســت خرابکاری را
اصالح کنم ،من یک انسان هستم و احساسات
و خشــم را در کاری که انجام میدهم دخیل
میکنم .باید راهی بــرای صحبت کردن پیدا
کرد ،چه درست باشــد چه غلط ،که البته در
برخــی موارد در مورد آن اغراق میشــود .اما

این من هســتم ،جیجی بوفون .آن چیزی که
در آن لحظه بیان میشود ،افکار و احساساتی
است که شاید زننده باشــد و در برخی موارد
خام ،اما احساسات مردی است که احساساتش
را پشــت پرده ریاکاری قایم نمیکند .شــما
نمیتوانید از مردی که به شدت من در ورزش
غرق شــده چنین چیزی بخواهید ،چراکه اگر
آن احساســاتی کــه بیان میکنم ،به شــیوه
اغراقآمیزانه هم باشــد ،هنوز هم از نظر من،
افکار منطقی اســت .دوباره آنها را میگویم،
شــاید بــا لحنی متفــاوت ،لحنی که شــاید
متمدنانهتر باشــد ،اما محتــوای صحبتهایم
همانها خواهد بود ».سنگربان بانوی پیر ادامه
داد« :حتی اگر من اغراق کرده باشــم ،چیزی
را که در ذهنم میگذشت ،بیان کردم ،چیزی
کــه در ذهنم بود ،این بود که آن پنالتی نباید
گرفته شود .یک داور باتجربهتر ،سوت نمیزد
تا بخواهد قهرمان آن بازی باشد .اجازه میداد
بازی ادامه پیدا کند و  2تیم در وقتهای اضافه
بجنگند ،اجازه میداد ،زمین بازی تعیین کند
که چه تیمی بــه مرحله بعد میرود .اطمینان

رکورد جدید آبیو اناریها
هرچنــد که بارســلونا در لیــگ قهرمانان اروپا
نتوانســت به هدفش برسد و با باخت عجیب در
ورزشــگاه المپیکوی رم از حضور در نیمه نهایی
باز ماند اما درخشش این تیم در اللیگا همچنان
ادامه دارد و رکوردهــای اللیگایی یکی پس از
دیگری به نــام آبی و اناری ها ثبت میشــود.
بارسلونا شنبه شــب در هفته سیو دوم اللیگا
 -2یک برابر والنسیا پیروز شد و توانست رکورد

ویــدال غایب
احتمالی بایرن
مقــابل رئــال

 ۳۹بــازی بدون شکســت را به ثبت برســاند.
آبیواناریها توانســتند از رکورد رئال سوسیداد
در ســالهای ۱۹۷۸تا ۱۹۷۹عبور کنند .لیونل
مســی در این قضیه نقش اساسی داشته است.
مهاجم آرژانتینی مانند ســالهای گذشــته در
بارسا درخشــید و در این فصل توانست در ۳۹
هفته اللیگا ۳۹ ،گل به ثمر برســاند (میانگین
بیش از یــک گل در هر بازی چــون او برخی

دارم اولیور آینده خوبی در داوری خواهد داشت،
اما او برای قضاوت ایــن بازی خیلی کمتجربه
بود .زیبایی و غیرقابل تحمل بودن ذات فوتبال،
باعث شــده این مرد جوان خود را در موقعیتی
بســیار پیچیده ببیند ،در موقعیتی که برای او
بسیار آشــفته و بزرگتر از آن است ک ه بتواند
با آن کنار بیاید .درنهایت ،چیزی که من بعد از
بازی گفتم ،هیچ کینهای نسبت به اولیور ندارم.
حتی از او هم عصبانی نیســتم .همهچیز آنجا
تمام شــد .اما در گرمای آن لحظه ،احســاس
کردم گولم زدهاند .نه از نتیجه ،بلکه آن شــب
مرا گول زد .آن شــب ،شــبی بود که شاید در
تاریخ تکرار نشــود .ما میتوانستیم صفحه به
یاد ماندنی از تاریخ فوتبــال را برای یوونتوس
و فوتبــال ایتالیا به یــادگار بگذاریم .پیروزی
مــا با پیــروزی رم ،میتوانســت ترکیبی باور
نکردنی را رقم بزند .قبل از اینکه یوونتوســی
باشــم ،یک ایتالیایی هستم و به فوتبال ایتالیا
اهمیت زیادی میدهم ،کامبک باورنکردنی رم،

هیجانزدهام کرد و با اشــتیاق آنها را تشویق
خواهــم کرد .وقتــی یوونتــوس در مادرید 3
گل زد ،احساسی شــدم ،لحظات برایم ارزش
فوقالعــادهای پیدا کرد .مــن بازیهای خیلی
مهمتــر از این بازی را باخته بودم ،اما ســبکی
که این بازی داشــت،فوقالعادهترین تجربهای
بود که من در یوونتــوس حس کردم ».بوفون
ادامه داد« :نمیگویــم آن صحنه پنالتی نبود،
اما صحنهای نبود که بگوییم قطعا پنالتی است،
میگویم صحنه مشــکوک بود .در بازی که20
ثانیه مانده به پایان ،یک داور باتجربه نمیتواند
چنین وضعیت مشکوکی را پنالتی بگیرد .فکر
میکنم یــک داور باتجربه تصمیم متفاوتی در
آن لحظه میگرفت .حداقل به من مشروعیت
بدهید از عملکرد پر هیجان همتیمیهایم دفاع
کنم ،از  5هزار هواداری که به مادرید آمدند تا
ما را تشــویق کنند ،حمایت کنم .باز هم اجازه
میدهم آن صحبتها از دهنم خارج شود ،حتی
اگر قرار است اعتبار و سابقهام خدشهدار شود».

 ۳۹بازی بدون باخت در اللیگا
از بازیها را از دســت داد) .ستاره آبیواناریها
 ۱۴پــاس گل نیز داد .او در این مدت در 48.6
درصد گلها تاثیرگذار بوده اســت .دیگر گلزن
برتر تیم کاتاالنی لوئیز ســوارس است .مهاجم
اروگوئهای به همراه مســی توانسته ۶۷ ،گل از
۱۰۹گل تیمش را به ثمر برساند .این  2بازیکن
در  61.4درصــد گلها تاثیرگذار بودند یعنی 2
گل از هر  3گل به آنها اختصاص داشته است.

ویدال کینهای یک ساله از رئال دارد .ستاره شیلیایی بایرن سال گذشته در بازی برگشت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر
رئال اخراج شــد و به زعم خودش تصمیم داور ،کامال غیرمنصفانه بود .ســتاره شیلیایی منتظر انتقامگیری از رئال بود ولی در
جریان تمرین دیروز بایرن ،به شدت مصدوم شد و نتوانست تمرین را تمام کند .باید دید به فاصله9روز تا بازی حساس مقابل
رئال ،وضعیت ویدال چگونه خواهد بود .او پس از مصدومیت در بازی رفت برابر سویا ،به تازگی توانسته بود به تمرینات بازگردد.

در ثبت رکورد  ۳۹بازی بدون شکســت مارک
آندرهتراشتگن نیز نقش برجستهای داشته است.
دروازهبان بارسلونا در ۱۹بازی به حریفان اجازه
گلزنی نداد .درمجموع بارسا توانست بیش از یک
سال (هشتم آوریل  ۲۰۱۷تا  ۱۴آوریل )۲۰۱۸
مغلوب تیمی در اللیگا نشــود .هنوز چند هفته
به پایان اللیگا باقی ماند ه و شــاگردان ارنســتو
والورده میتوانند این رکورد را بهبود ببخشند.

اسکوربورد
لیگ برتر
ساوتهمپتون  – 2چلسی 3
کریستالپاالس  – 3برایتون 2
برنلی  – 2لسترسیتی یک
هادرسفیلدتاون یک – واتفورد صفر
سوانسی یک – اورتون یک
لیورپول  – 3بورنموث صفر
تاتنهام یک – منچسترسیتی 3
اللیگا
سویا  – 2ویارئال 2
بارسلونا  – 2والنسیا یک
السپالماس صفر – سوسیداد یک
لگانس یک – سلتاویگو صفر
بیلبائو  – 2الکرونیا 3
سری A
کالیاری  – 2اودینزه یک
کیهوو صفر – تورینو صفر
جنوا یک – کروتونه صفر
آتاالنتا صفر – اینتر صفر
بوندس لیگا
هرتابرلین  – 2کلن یک
لورکوزن  – 4فرانکفورت یک
اشتوتگارت یک – هانوفر یک
هوفنهایم  – 2هامبورگ صفر
بایرن مونیخ  – 5مونشن گالدباخ یک
لوشامپیونا
لیون  – 3آمین صفر
نانت یک – دیژون یک
رن یک – متز 2
استراسبورگ صفر – سن اتین یک
لیل  – 2گینگام 2

برنامه
لیگ برتر
وستهام – استوک سیتی
بوندس لیگا
ماینتس – فرایبورگ

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس – السد؛ 19:30
الوصل امارات – نسف قارشی
الهالل عربستان – استقالل؛ 20:15
الریان قطر – العین امارات

خبر
داور یووه  -رئال تهدید شد

ل و یوونتوس که با
مایکل اولیور داور انگلیســی رئا 
اعالم یک پنالتی مشــکوک در آخرین دقیقه بازی
به سود رئالیها مسبب حذف یوونتوس شد ،توسط
هولیگانهای یوونتوسی تهدید به مرگ شد.

