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امیرحسین طبسی

برای خیلی از ما ایرانیها چند روزی اســت که
شــمارش معکوس برای آغاز جام جهانی 2018
شروع شده اما مسلما این شمارش معکوس برای
کارلوس کیروش از  378روز پیش به شــماره
افتاده است؛ همان روزی که صعود ایران به جام
جهانی قطعی شد ،حاال روز برداشت رسیده است.
کیروش ســالها برای چنین روزی جنگیده و
دوســت ندارد خیلی زود و در آغاز کار قافیه را
ببازد .سهشــنبه در تمرینات تیم ملی کیروش
در پاســخ به ســوال خبرنگار اعزامی خراسان
درباره اهمیت بازی ایــران -مراکش گفت« :در
همین  90دقیقه مشــخص میشــود که ما در
جام جهانی به هدفمان خواهیم رسید یا خیر».
همیــن یک جمله اهمیت دیدار ایران و مراکش
را نشــان میدهد و حاال بهتر درک میکنیم که
چرا سرمربی همیشــه خوشتیپ و آراسته تیم
ملــی این روزها با ریشهــای بلند و خندههای
معروف هیستریکش در تمرینات حاضر میشود.
کــیروش این روزها فقط یک دغدغه دارد و آن
هم مراکش اســت؛ نامی که این روزها بیشتر از
هر لغت دیگــری در مصاحبههای مرد پرتغالی
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آمریکا ،کانادا و مکزیک
مشترکا میزبان جام جهانی
 ۲۰۲۶شدند

در جلســه کنگره فیفا آمریکا ،کانادا و مکزیک به
عنوان میزبان جام جهانی  ۲۰۲۶انتخاب شــدند.
بــه نقل از دیلیمیل ،جلســه کنگــره فیفا عصر
دیروز در حالی برگزار شد که محمدرضا ساکت و
علی کفاشیان نیز از ایران در آن حضور داشتند.
تصمیم مهــم این کنگره انتخــاب میزبان جام
جهانی  ۲۰۲۶بود که در نهایت با رای کشورها،
آمریکا ،کانــادا و مکزیک به عنوان میزبان جام
جهانــی  ۲۰۲۶انتخاب شــدند .جــام جهانی
 ۲۰۲۲قرار است در کشور قطر برگزار شود و
این برای دومین بار است که آسیا میزبان جام
جهانــی خواهد بود .هنــوز تصمیم قطعی گرفته
نشــده که جام جهانی قطر  ۳۲تیمه باشد یا ۴۸
تیمه ولــی جام جهانی  ۲۰۲۶قطعا با حضور ۴۸
تیم برگزار خواهد شد .در این بین ایران به هیچ
کدام از کاندیداها رای نداد.

تکرار میشود .کیروش با تمام بلندپروازیهایش
منطقی اســت و به خوبی میداند که رمز صعود
تاریخی تیمش با پیــروزی مقابل مراکش آغاز
میشــود .همانقدر که این پیروزی شیرین است
باخت هم میتواند به همان اندازه تلخ و کشنده
باشــد .کیروش بــرای آغــاز بلندپروازیهای
خــود و تیمش همه کار کرده اســت؛ از جنگ
با فدراسیوننشــینها گرفته تا جنگ با مربیان
لیگ برتری و خیلی چیزهای دیگر .روز گذشته
مدیر رســانهای تیــم ملی در کانــال تلگرامی
خبرنگاران حاضر در روســیه یک جمله تکراری
نوشت« :تمرین پشت درهای بسته ».جملههای
تکراری که نشان میداد کیروش میخواهد در
فاصله  24ســاعت مانده به آغاز بازی ،تیمش را
همچنان مرموز نگه دارد .در گروه مرگ شــاید
همین مرموز بــودن تنها برگ برنده کیروش و
شــاگردانش باشد؛ برگ برندهای که ما را هم به
رویاپردازی در بزرگترین تورنمنت دنیای فوتبال
وامیدارد .در حالی که فقط  25کیلومتر با کمپ
تمرینی تیم ملی فوتبال فاصله داریم ما هم مثل
مراکشیها نمیدانیم قلب خط دفاعی تیم ملی
چگونه تشکیل خواهد شد؛ ما هم نمیدانیم چه
کسی جانشین ســعید عزتاللهی در بازی اول
خواهــد بود؛ ما هم نمیدانیم در وینگر راســت

پاداش جام جهانی رسما اعالم شد

امیری را خواهیم دیــد؛ طارمی را خواهیم دید
یا قدوس و شــاید انصاریفرد؛ ما هم نمیدانیم
باز هم بیرانوند شــماره یــک خواهد بود یا مثل
جام جهانی قبلی با دیدن چهره جدید در قفس
توری ســورپرایز خواهیم شد .این نمیدانمها و
دهها نمیدانم دیگر هیجان جام جهانی را برای
همه ما ایرانیها دوچندان کرده اســت .حاال در
فاصله کمتر از  24ساعت تا آغاز بازی همه ایران
در این شــعار خالصه میشود؛  80میلیون نفر،
یک ملت ،یک ضربان قلب؛ به امید پیروزی.
در آن ســوی میــدان مراکــش با ســرمربی
فرانســویاش یک تیم متفاوت است .تیمی که
بیشــتر از اینکه آفریقایی باشد ،اروپایی است.
این را کــیروش روز سهشــنبه در گفتوگو با
خبرنــگاران عنوان کرد .اما در کنار این موضوع،
مراکش یک مشــخصه دیگر هــم دارد که قابل
توجــه اســت و آن هــم حضــور  5بازیکن در
ایــن تیم که در هلند به دنیــا آمدهاند .با وجود
اینکه اللههای نارنجی در روسیه حضور ندارند
اما هــواداران فوتبال در این کشــور میتوانند
نیمنگاهی به تیم مراکش داشته باشند تا از این
حیث احســاس تنهایی نکنند .مبارک بوصوفه،
حکیم زیــخ ،کریم االحمدی ،نورالدین امرابط و

درآمد  40میلیاردی ایران از جام جهانی روسیه!

سفیان امرابط  5بازیکن سرشناس و کلیدی تی 
م
ملی فوتبال مراکش هستند که از پدر و مادری
مراکشــی در هلنــد به دنیا آمدهانــد و تصمیم
گرفتهاند که در تی مملی مراکش بازی کنند.
آخرین تمرین تیم ملی
بازیکنان تیــم ملی فوتبال ایــران صبح دیروز
آخرین جلســه تمرینی خود را پیش از ســفر
به ســنپترزبورگ برگزار کردند .این تمرین از
ساعت  ۱۰:۴۵در زمین کمپ باشگاه لوکوموتیو

برگزار شد و ملیپوشــان فوتبال ایران پیش از
عزیمت به محل نخســتین بــازی خود در جام
جهانی به تمرین پرداختند .آخرین تمرین تیم
ملی فوتبال ایران پیــش از دیدار برابر مراکش
ســاعت  ۱۵:۳۰برگزار میشــود که بر اساس
قوانین مســابقات  ۱۵دقیقه ابتدایی این تمرین
به روی خبرنگاران باز اســت .نشســت خبری
ســرمربی تیم ملی ایران نیز امروز از ساعت ۱۵
آغاز میشود.

الروخا اسیر خیانت سرمربی به تیم ملی

لوپتگی از اسپانیا اخراج شد

آنچه غیرقابل تصور بــود ،رخ داد .یکی از
مدعیان قهرمانی جهان حاال با شــرایطی
بحرانی تورنمنت را شروع میکند .پس از
اینکه رئالمادرید روز سهشنبه به صورت
ناگهانــی خبر از توافق بــا لوپتگی برای
جانشــینی زیدان داد ،روبیالس ،رئیس
فدراسیون فوتبال اسپانیا به دلیل آنچه
خیانت به حرفهایگری و تیم ملی اعالم
شد ،تصمیم به اخراج این مربی در فاصله
یک روز تا بازی با پرتغال گرفت .به گزارش
سایت رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا،
روبیالــس در کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«چارهای جز قطــع همکاری با مربی تیم
ملی نداشــتیم .برای جولین در آینده
آرزوی موفقیــت میکنیــم .تیم ملی
فوتبال اســپانیا نیز در ادامه پروسهای
که از مدتها پیش طی شده ،به راهش
ادامه خواهــد داد .تیم ملی مهمترین
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دارایی ماســت و جام جهانی هم مهمترین تورنمنت.
مذاکرات لوپتگی با رئالمادرید بدون اطالع هیچ یک
از اعضای فدراسیون فوتبال اسپانیا انجام شده بود.
تنها  5دقیقه قبل از اینکه رئال این توافق را رسمی
اعالم کند ،ما خبردار شــدیم .در نقلوانتقاالت یک
پروسه و اصولی وجود دارد که باید رعایت شود .نهایتا
مجبور شــدیم تصمیماتی فوری و مهم را در فاصله
یک روز تا شــروع جام جهانی بگیریم .در این قضیه
رفتار درستی نشــان داده نشد و فدراسیون باید به
آن واکنش نشان میداد .این مذاکرات با رئالمادرید
بدون اطالع فدراسیون انجام شده و ما نمیتوانیم آن
را نادیده بگیریم .جانشین؟ تا جایی که ممکن است
از کمپ دور نخواهیم شــد! لحظات سختی را تجربه
میکنیم و شرایط ایدهآل نیست اما من نمیتوانم به
خودم خیانت کنم .همانطــور که انتظار هم میرفت،
فدراسیون فوتبال اسپانیا اعالم کرد فرناندو هیرو به
جای جولین لوپتگی هدایت تیم ملی این کشور را در
طول جام جهانی بر عهده خواهد داشت».

گریزمان :قهرمانی در جام جهانی
روسیه را میخواهم

مهاجم تی مملی فوتبال فرانسه تاکید کرد که میخواهد به هر
طریق و روشی قهرمانی در جام جهانی را تجربه کند .آنتوان
گریزمان یکی از بازیکنان کلیدی تی مملی فوتبال فرانســه
است که شانس باالیی برای کسب عنوان آقای گلی در جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه دارد .گریزمان تاکید کرد که به دنبال
قهرمانی در روسیه است .این مهاجم تی مملی فوتبال فرانسه
گفت« :میخواهم با تی مملی کشورم قهرمانی در جام جهانی
روسیه را به دست آورم .سبک بازی و چگونه پیروز شدن برای
من مهم نیست ،تنها پیروزی و قهرمان شدن است که اهمیت
دارد .بسیار خوشحالم که در چنین تیمی بازی میکنم .همه
چیز خوب است و بازیکنان از وضعیت و شرایط خود راضی و
خوشحال هستند .من رابطه خوبی با دشان دارم».

فدراسیون جهانی فوتبال در آســتانه آغاز بیستویکمین دوره رقابتهای جام
جهانی  2018رســما مبلغ پاداش  32تیم حاضر در این دوره از مســابقات را
اعــام کرد .با توجه به اعالم فیفا کمترین پاداش برای هر تیم  8میلیون دالر و
بیشترین پاداش  38میلیون دالر است که به تیم قهرمان میرسد .تیم دوم ٢٨
میلیون دالر ،تیم ســوم  ٢۴میلیون دالر و تیم چهارم  ٢٢میلیون دالر پاداش
دریافت خواهند کرد .به تیمهایی که در مرحله یکچهارم حذف میشــوند ۱۶
میلیون دالر و به تیمهایی که در مرحله یکهشتم حذف میشوند  ١٢میلیون
دالر پاداش پرداخت خواهد شــد .با نگاهی به جدول پرداختی پاداشهای فیفا،
تیم ملی ایران به عنوان یکی از  32تیم حاضر در مســابقات جام جهانی 2018
تاکنون به صورت علیالحســاب مبلغی در حدود  8میلیون دالر پاداش از فیفا
دریافت خواهد کرد .این رقم برای فدراســیون فوتبال ایران یک گنج محسوب
میشــود؛ مبلغی که اگر با دالر رســمی  4227تومانی محاســبه شود حدود
 40میلیارد تومان خواهد شــد و اگــر با دالر آزاد و  7هزار تومانی محاســبه
شــود رقم هنگفت  57میلیارد تومان خواهد شــد .با تزریــق این پول به بدنه
فدراســیون بدهکار و بیمار فوتبال میتوان حیاتی تازه به آن بخشید به شرطی
که برنامهریزی اصولی برای هزینهکرد آن انجام شــده باشد .البته نحوه ،زمان و
چگونگی وصول پول از فیفا هم مهم است .با توجه به تحریمهای بینالمللی علیه
ایران و عدم دسترسی ایران به حسابهای بینالمللی قطعا یکی از دغدغههای
بزرگ فدراسیون فوتبال نحوه وصول پاداش  8میلیون دالری فیفاست؛ موضوعی
که در جام جهانی قبلی هم فدراسیون فوتبال با آن مواجه بود و پول را در چند
مرحله از طریق واسطه و سفارت ایران در سوئیس و پس از چند ماه از پایان جام
جهانــی برزیل دریافت کرد .فیفا در جام جهانی برزیل عالوه بر  8میلیون دالر
پاداش صعود به رقابتها به تیمهای حاضر ،یک میلیون دالر بابت آمادهســازی
و همینطور  1.5میلیون دالر برای حق پخش هر بازی به  32تیم شرکتکننده
داده بود که تیم ملی کشــورمان هم شامل این پاداش میشد .با در نظر گرفتن
مشــکالت انتقال پول به ایران ،مسئوالن فدراسیون فوتبال باید از هماکنون با
رایزنی نهادهای دولتی از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نحوه وصول
پاداش فیفا را بررسی کرده و راهکاری مناسب برای دریافت آن پیدا کنند .تزریق
این پول قابل توجه به بدنه فوتبال نه تنها باعث رشــد و شکوفایی فوتبال ایران
در ردههای مختلف خواهد شد بلکه اقتصاد ایران هم به واسطه ورود  8میلیون
دالر به کشور سود خواهد کرد.

آسیبدیدگی امباپه جدی نیست

تیمملی فوتبال فرانســه یکی از شــانسهای کســب عنوان قهرمانی در روسیه به
شــمار میآید .کیلیان امباپه با وجود اینکه  ۱۹سال ســن دارد گرانترین بازیکن
خروسهاســت و هواداران این تیم امید زیادی به درخشــش او در روســیه دارند.
روز سهشــنبه در تمرین تیمملی فوتبال فرانسه امباپه بعد از برخورد با عادل رامی
به شــدت احساس درد کرد و نتوانســت به تمرین ادامه دهد و همین باعث شد تا
هواداران این تیم بســیار نگران شوند .خود امباپه به مصدومیتش واکنش نشان داد
و هــواداران را از نگرانــی درآورد .این مهاجم جوان تیمملی فوتبال فرانســه گفت:
«خوشبختانه وضعیتم خوب است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد .آسیبدیدگیام
جزیی است و میتوانم دوباره بازی کنم .لطفا عادل رامی را رها کنید .او عمدا من را
مصدوم نکرد ».تیمملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۱۸
مملی فوتبال کره جنوبی خواهد رفت.
روسیه به مصاف تی 

