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شبي كه مانشافت مغرور و بي ادب تحقير شد

حاال برو دماغتو بگير!
آلماني ها ك��ه اين 
روزها حسابي ادعاي 
مبارزه با نژادپرستي 
و انسان دوستي شان گل كرده و طي دو ماه گذشته 
عليه كش��ورمان هر كاري دلشان خواس��ته انجام 
داده اند در جام جهاني ه��م با همين اداها براي قطر 
ميزبان شاخ و شانه كشيدند، اما با تحقير مقابل ژاپن 
كار را شروع كردند تا شايد مجبور باشند مثل چهار 
سال قبل در همين مرحله گروهي چمدان هايشان را 

براي بازگشت ببندند. 
قطري ها اجازه ورود به هواپيماي خاص آلماني ها را 

ندادند. همان هواپيمايي كه به اسم يكساني انسان ها 
به نماد همجنسگرايي تبديل ش��ده بود. قطر كه از 
همان ابتدا تصميم گرفته بود به عنوان ميزبان جام 
جهاني مقابل چنين تبليغات گسترده اي قد علم كند 
بازگرداندن هواپيماي تيم ملي آلمان يكي از همين 
اقدامات بود. آلمان ها مجبور شدند به عمان بروند و 

آنجا با يك هواپيماي ديگر راهي قطر شوند. 
اين اقدام قطر براي ژرمن هاي مغرور بسيار سنگين 
تمام شد و از آنجا كه ساكنان  »باغ سبز« خودشان 
را آقاي دنيا مي دانن��د تصميم به تالف��ي گرفتند. 
آلمان ها در شروع مسابقه با ژاپن با دست گذاشتن 

روي بيني شان اعتراض خود را نشان دادند و بعد هم 
مغرورانه مقابل يكي از نمايندگان آسيا قرار گرفتند. 
بازي تمام شد اما تصاويري كه از آن مخابره مي شد 
با آنچه تصور داشتيم تفاوت زيادي داشت. ژرمن ها 
با هم دست به دماغ بودند. با اين تفاوت كه برخالف 
اول بازي براي جمع كردن اشك ها و آب بيني شان 
مجبور به اين كار بودند. طبيعي هم است وقتي برد 
يك بر صفر را با تحقير ش��دن به شكست دو بر يك 
تبديل مي كني بايد هم دماغت را بگيري و از جلوي 
دوربين ها فرار كني تا نكند شكس��ت و تحقيرت را 

ثبت كنند. 

حاال آنه��ا بايد روز يك ش��نبه به مصاف اس��پانيای 
صدرنشين گروه بروند؛ ديداري كه مي تواند حكم حذف 
آنها از جام جهاني را امضا كند تا بروند خانه و حسابي 
دماغشان را بگيرند و هر هواپيما، ماشين و وسيله نقليه 

با هر نام و نشاني را كه خواستند سوار شوند. 
ژرمن هاي مغرور نماد اروپايي هستند كه در جاي جاي 
دنيا خود را محق مي دانند كه هرگونه مي خواهند رفتار 
كنند و كسي هم به آنها حرفي نزند. آنها اصل گرگ 
صفتي نژادپرستي هستند كه اين روزها لباس ميش را 
بر تن كرده اند و با ميدان دادن به برخي بازيكناني كه 
مثاًل اصليت آلماني ندارند مي خواهند چهره خود را 

به گونه اي ديگر نشان دهند، در حالي كه همه خوب 
مي دانيم اگر در پست هاي آنها بازيكن آلماني همتراز 
يا حتي با درجه اي پايين تر از آنها داشتند هرگز به اين 
بازيكنان بازي نمي دادند. خداداد عزيزي زماني كه در 
آلمان بازي مي كرد گفته بود من براي به ميدان رفتن 
بايد باالي صددرصد نسبت به يك آلماني بهتر باشم تا 
شايد بتوانم در تركيب اصلي جاي بگيرم. پس نبايد 
فريب اين ميدان دادن ها را خ��ورد. آلمان ها بازيكن 
ندارند واال نژادپرست تر از آني هستند كه به بازيكناني 
با اصليت آفريقايي، آسيايي و ... بازي دهند. و البته بهتر 

است فعالً دماغشان را بگيرند. 

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

فريدون حسن
   گزارش  يک

عليرضا فغاني داور شايسته فوتبال ايران براي دومين بار در جام جهاني، 
بازي برزيل و صربستان را قضاوت كرد. يك ديدار تكراري با يك نتيجه تكراري 
و البته يك قضاوت عالي و بدون نقص از سوي عليرضا فغاني و تيم داوري اش 

كه باز هم سربلندمان كرد. به اميد قضاوت بازي فينال.

برزيل گام اول را محكم برداشت، اما مصدوميت تقريباً شديد نيمار 
ستاره اول سلسائو كام آنها را تلخ كرد و نيمار در حالي مجبور به ترك زمين 
مسابقه ش��د كه درد زيادي را تحمل مي كرد و روي نيمكت هم اينگونه 
گريان بود. حاال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا او مي تواند برزيل را همراهي 

كند يا نه؟

لوكا مودريچ كاپيتان كرواس��ي در پايان ديدار تيمش با مراكش به 
عنوان برترين بازيكن ميدان انتخاب شد و كرواسي فيناليست چهار سال 
قبل باز هم سوداي فينال در سر دارد و بايد ديد با بازيكنان با تجربه اي چون 
مودريچ مي تواند دوباره خود را تا آن مرحله باال بكشد يا اينكه با جام زودتر 

وداع مي كند؟! 

اصاًل اشتباه نكنيد. س��مت راس��تي لبرون جيمز بازيكن بسكتبال 
امريكاست، سمت چپي امبوبو بازيكن فوتبال كامرون، نه رشته ورزشي آنها 
يكي است نه مليتشان، حاال چطور شده آنقدر شبيه به هم درآمده اند از آن 

دست كارهاي خداست كه اصاًل هم نبايد در آن دخالت كرد. 

اين هم هوادار سرخپوس��ت پرتغال؛ هواداري كه با پيروزي تيمش 
مقابل غنا سر از پا نمي شناس��د. هواداري كه حتماً از بازگشت پرقدرت 
كريس��تيانو رونالدو هم خوشحال است و ش��ايد حاال با خود مي گويد با 

كريس تا فينال پيش مي رويم و حتي جام را هم باالي سر خواهيم برد. 

 و اين هم هواداران با ادب ژاپني كه باعث تعجب تمام حاضران در 
قطر ش��ده اند. هواداراني كه بعد از هر مس��ابقه جايگاه خ��ود را تميز و 
زباله هايشان را جمع مي كنند. جالب اينكه اين اخالق خوب در جمع تيم 
هم ديده مي ش��ود و رختكن بازيكنان ژاپن بسيار تميز و مرتب تحويل 

ميزبان داده مي شود. 

نتيجه اين بازي مي تواند سرنوشت 
شيوا نوروزي
   گزارش 2

تلخي ب��راي آرژانتين رقم بزند و 
اگر راه راه پوش��ان دوب��اره غفلت 
كنند وداعي زودهنگام با جام 2022 در انتظارش��ان اس��ت. اما 
خروس ها در شرايطي كامالً متفاوت امشب مي توانند جشن صعود 

در دوحه راه بيندازند. 
تيم هاي حاضر در گروه هاي C و D امروز دومين بازي هاي خود 
را انجام مي دهن��د. آرژانتين ديداري سرنوشت س��از با مكزيك 
)22:30( پيش رو دارد و لهستان و عربستان )16:30( هم به مصاف 
هم مي روند. فرانسه صدرنشين گروه چهارم با دانمارك )19:30( و 

تونس با استراليا )13:30( روبه رو مي شوند. 
  مغرور اميدوار

آلبي سلسته حريف اولش را خيلي دست كم گرفته بود. شاگردان 
ليونل اسكالوني به قدري مغرور بودند كه حتي براي خلق موقعيت 
گل و به خطر انداختن عربستان هم مشكل داشتند. باخت دو بر 
يك يكي از مدعيان قهرماني در بازي نخست، همه را شوكه كرد. 
مسي و هم تيمي هايش شانس آوردند لهستان و مكزيك به تساوي 
بدون گل رضايت دادند وگرنه االن اوضاع بدتر از اين حرف ها بود. 
اگرچه هنوز آرژانتين تحت  تأثير ش��وك شكست غيرمنتظره 
است اما كاپيتان در تمرين همه بازيكنان را دور هم جمع كرده 
و با حرف هاي انگيزش��ي به تيم روحيه داده است. مسي از همه 

بازيكنان آرژانتين خواست تسليم نشوند و براي جبران شكست به 
خودشان بيايند. گفته مي شود سرمربي نيز قرار است براي بازي با 
مكزيك چند تغيير اساسي به ويژه در خط دفاع ايجاد  كند. ستاره 
مكزيك كسي نيست جز اوچوآ؛ دروازه بان 37 ساله اي كه با مهار 
پنالتي لواندوفسكي اميد را به اردوي آزتك ها بازگرداند. مارتينو 
سرمربي اين تيم تساوي بدون گل را براي مكزيك در حد پيروزي 

خوانده و براي به دام انداختن آرژانتين نيز برنامه دارد. 
لهس��تان براي اينكه خودي نش��ان ده��د و قدرت��ش را به رخ 
سعودي هاي صدرنشين بكشد باز هم چشم اميد به لواندوفسكي 
دارد. مهاجم عقاب ها نه تنها در بارسا پنالتي از دست داده است بلكه 
در تيم كشورش و در بازي با مكزيك نيز قدر پنالتي اش را ندانست 
تا فرصت پيروزي را از لهستان بگيرد. لوا دوره گذشته نيز در مرحله 
گروهي نتوانست گلزني كند و نگران است در بازي با عربستان 
نيز اين طلسم پابرجا بماند. برخالف انتظارات عربستان تيم اول 
گروه سوم است و خيلي هم اميدوار به صعود. شاگردان هروه رنار با 
شكست آرژانتين اولين شگفتي ساز جام جهاني قطر لقب گرفتند. 
بازيكنان عربستان بعد از پاداش اوليه، حاال مي جنگند تا با عبور از 

لهستان دومين پاداش نجومي خود را به جيب بزنند. 
  جنگ اروپايي

شب سختي در انتظار خروس هاست. تيم ديديه دشان با يك برد 
پرگل سه امتياز اول را دشت كرد تا حاال به عنوان شانس اول صعود 

از گروه D شناخته شود. فرانسه در بازي با استراليا خيلي زود عقب 
افتاد و خيلي ها خيال كردند ورق به سود كانگوروها برگشته است 
درحالي كه ستاره هاي خروس ها خيلي زود به خودشان آمدند و با 
چهار گل كار را يكسره كردند. ژيرو با دبل در اين بازي به ركورد 
تيري آنري رس��يد. دش��ان مي داند بازي دوم حساسيت هاي 
بيشتري دارد به خصوص كه دانمارك حريف مهمي براي فرانسه 
محسوب مي ش��ود. لوكاس هرناندز مدافع فرانسه هم به جمع 
مصدومان جام پيوسته و خروس ها يك بازيكن ديگرشان را نيز 

از دست دادند. در آن طرف ميدان قرمز و سفيدها بعد 
از تساوي نااميدكننده بدون گل به جنگ رقيب 

اروپايي مي روند. توم��اس دليني هافبك اين 
تيم جام را از دست داده و كار كسپر هولماند 
را سخت تر كرده است. اگرچه سرمربي نفراتی 
چون اشمايكل، اريكس��ن، كيائر و دالبرگ را 
در اختيار دارد اما مقابله با س��تاره هايي چون 
امباپه، ژيرو، دمبله، گريزمان و شوامني به شدت 
سخت است. تيم سختكوش تونس اين بار برابر 
كانگوروها به ميدان مي رود. عقاب هاي آفريقا 
بعد از يك امتياز ارزش��مندي كه از دانمارك 
گرفتن��د مي خواهند نماينده اقيانوس��يه را 
نيز ناكام بگذارند. استراليا هم بعد از تحقير 
برابر قهرمان جام جهاني به تونس به چشم 
شانس مجدد نگاه مي كند. گراهام آرنولد 
به ضعف هاي شاگردانش مقابل ستاره هاي 
فرانس��ه اعتراف كرد. اين درحالي  اس��ت 
كه تقابل ب��ا بازيكنان قدرت��ي تونس نيز 

سختي هاي خودش را دارد. 

لوا به طلسم شكني مي انديشد، خروس ها به صعود 

مكزيك  آخرين شانس آلبي سلسته 

 انگيزه زيادي براي جام جهاني داشت. روزهاي تلخي كه در منچستر پشت سر گذاشته بود او را مصمم كرده بود تا در قطر، 
عملكردي رؤيايي داشته باش��د و اينگونه پاسخ محكمي به شياطين س��رخ بدهد، اما كمتر كسي انتظار شروعي اينچنين 
احساسي را از فوق ستاره پرتغال حين پخش سرود ملي اين كشور داشت. لحظه اي كه ناگهان لنز همه دوربين ها را متوجه 
رونالدو كرد كه به پهناي صورت اشك مي ريخت و احساساتي شدن او هنگام پخش سرود ملي كشورش به يكي از سوژه هاي 
جالب پنجمين روز جام بيست ودوم تبديل شد. اما اين تنها سوژه رونالدو براي رسانه ها نبود و تاريخ سازي او در ادامه خوراكي 

ديگر براي رسانه هاي دنيا بود. در واقع نه اشك ريختن هاي او قبل از مصاف با غنا كه گلزني در اين بازي 
بود كه او را به مهم ترين چهره پنجمين روز رقابت هاي جام جهاني تبديل كرد. رونالدو با گلي كه 
مقابل غنا به ثمر رساند، به تنها بازيكني تبديل شد كه در پنج دوره متوالي جام جهاني موفق به 
گلزني شده است. البته گلي كه رونالدو به ثمر رساند از روي نقطه پنالتي بود؛ پنالتي كه اتفاقاً 
خود او گرفته بود تا در پيروزي سه بر دو تيمش مقابل غنا در نخستين ديدار نقش داشته باشد. 
البته پرتغال با خوش شانسي اين ديدار را با برتري به پايان برد و چيزي نمانده بود تا اشتباه 
وحشتناك گلر اين تيم در ثانيه هاي آخر بازي را به تساوي بكشاند اما برتري پرتغال برابر غنا 
را كارشناسان شبكه »الكاس« قطر زير سؤال بردند. تمام كارشناسان داوري اين برنامه بر اين 

باور بودند كه خطاي پنالتي روي رونالدو اشتباه صددرصدي داور بوده و بالطبع گل تاريخ ساز 
رونالدو از روي نقطه پنالتي نيز نادرست بوده است. 

رونالدو اما بي تفاوت به تمام اين بحث ها، پس از تاريخ سازي در جام جهاني قطر و 
پيروزي تيمش مقابل غنا در مرحله نخست، گلزني در پنجمين دوره رقابت هاي 

جام جهاني را افتخاري بزرگ خواند: »لحظه زيبايي است، اينكه در پنجمين 
دوره  مختلف جام جهاني حضور دارم و توانستم گلزني كنم برايم افتخار بزرگي 
است. بازي با غنا سخت بود اما مستحق اين برد بوديم و خوب مي دانستيم كه 
برتري در گام نخس��ت در اين رقابت بزرگ چقدر حياتي است.« فوق ستاره 
پرتغالي ها اجازه مطرح شدن سؤالي در خصوص جدايي او از منچستر را نداد 
و تأكيد كرد االن هيچ چيز مهم تر از جام جهاني نيست و همه تمركزم روي 

جام بيست ودوم است و بس.
 

اروگوئه قبل از حضور در قطر در بازي دوستانه مقابل ايران شكست خورد. آنها مي خواستند با يك آسيايي روبه رو شوند تا 
تجربه بازي با چنين تيم هايي را پيدا كنند اما مقابل كره جنوبي هم حرف چنداني براي گفتن نداشتند و به تساوي رضايت 
دادند. كره خوب بود و مي توانست حتي برنده هم باشد. ياران سونگ هر چه در توان داشتند به كار بردند تا مقابل نماينده 

امريكاي جنوبي موفق شوند اما در نهايت به تك امتياز بازي مقابل اين تيم قناعت كردند. 
ورزشگاه اجوكيشن سيتي پنج شنبه شب شاهد مصافي ديدني بين دو تيم كره جنوبي و اروگوئه بود؛ ديداري كه اگر چه 
بدون عبور هيچ توپي از خط دروازه ها به پايان رسيد اما يك بازي جذاب را به نمايش گذاشت. ميزبان 
نخستين جام جهاني كه سابقه دوازدهمين حضور در اين رقابت ها و كسب دو عنوان قهرماني را در 
كارنامه دارد، در نخستين ديدار اين دوره نتوانست از سد ببرهاي آسيا عبور كند و به تساوي بدون 
گل رضايت داد. نتيجه اي كه براي ديه گو آلونسو سرمربي تيم ملي فوتبال اروگوئه قابل قبول نبود: 
»نبايد با اين نتيجه بازي را به پايان مي رسانديم اما ديدارهاي جام جهاني همواره سخت و پيچيده 
هستند.« پائولو بنتو سرمربي تيم ملي فوتبال كره جنوبي اما برخالف همتاي خود روي نيمكت 
اروگوئه نه فقط از نتيجه رقم خورده رضايت داشت كه تأكيد كرد به شاگردانش افتخار مي كند. كره 
جنوبي كه تجربه كسب چهارمي اين رقابت ها را در سال 2002 دارد، در دهمين حضور متوالي 
خود در جام جهاني به دنبال صعود از مرحله گروهي است و مصاف با اروگوئه نشان داد كه نه 
تنها توان كسب اين موفقيت را دارد كه در اين مسير حمايت هواداران كره اي را هم دارد. اگر 
چه كره در نخستين مصاف خود در قطر به تساوي بدون گل دست يافت اما هواداران كره اي 
حاضر در ورزش��گاه يك لحظه از تشويق تيم خود دست نكش��يدند و بازيكنان كره اي هم كه 
هميشه قدردان تشويق هاي هواداران خودي هستند بعد از پايان بازي با رفتن به سوي آنها از 
تشويق هاي بي امان هواداران كشورشان تقدير كردند. كره درحالي موفق به كسب يك امتياز از 
مصاف با اروگوئه شد كه فدريكو والورده هافبك رئالي اروگوئه كه به عنوان بهترين بازيكن 
ميدان انتخاب شد مي رفت تا با شوتي سركش دروازه حريف آسيايي خود را فرو ريزد 
اما تير دروازه اجازه نداد اين تيم امريكايي به بيش از يك امتياز از مصاف با كره جنوبي 
دست يابد و نتيجه با همان تساوي بدون گل به پايان رس��يد تا شاگردان پائولو بنتو 

همچنان به صعود از مرحله گروهي اميدوار باشند.

اروگوئه باز هم مقابل آسيا متوقف شد

كره جنوبي اميدوار به صعود
تاريخ سازي رونالدو در گام نخست 

دنيا حيدریگلزن گريان 
   چهره ها


