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قرار بود جام جهاني فرصتي باش��د براي پيشرفت 
روند عادي س��ازي روابط كش��ورهاي عرب با رژيم 
صهيونيس��تي، اي��ن را ح��كام خودفروخته برخي 
كشورهاي عربي با همكاري رژيم منحوس و امريكا 
و انگليس طراحي كرده بودند اما در ميدان عمل كار 

طور ديگري برايشان رقم خورد و حاال صهيونيست ها 
با تحقير بايد برگردند.

اسرائيلي ها كه طي س��ال هاي اخير روابط خود را 
با چهار كش��ور عرب��ي عادي س��ازي كردند، گمان 
مي كردند توانس��ته اند در ميان ملت هاي اسالمي و 

عربي جايي براي خ��ود باز كنند، ام��ا جام جهاني 
قطر ثابت ك��رد با وجود عادي س��ازي روابط برخي 
نظام هاي رس��مي عربي، مردم اين كشورها تحت 
هيچ شرايطي حاضر به دوستي و عادي سازي روابط 

با اسرائيلي ها نيستند. 

حاال خيلي خوب ديده اند كه چق��در در نگاه مردم 
مسلمان منطقه منفور هستند. نفرتي كه حتي بين 
هواداران فوتبال ساير كش��ورها هم ديده مي شود. 
قطر هي��چ برنامه اي ب��راي عادي س��ازي روابط با 
رژيم صهيونيس��تي نداش��ت و حاال جام جهاني و 

برخورد قاطعانه مسلمانان با خبرنگاران رسانه هاي 
صهيونيستي مهر باطلي بر اين نقشه شوم زده است. 
به خصوص اينكه در مراسم افتتاحيه با اعالم اينكه 
همه خوش آمديد پرچم بزرگ فلسطين به نمايش 
گذاش��ته ش��د و اين روزها در جاي ج��اي دوحه و 
توسط هواداران كشورهاي مسلمان پرچم فلسطين 
به اهتزاز در مي آيد و اين بزرگ ترين شكست براي 

رژيم صهيونيستي است. 
تنفر از اس��رائيلي ها در دوحه، موض��وع اصلي اين 
روزهاي رسانه هاي اين رژيم است. روزنامه عبري 
زبان يديع��وت احرونوت در مطلب��ي تحت عنوان  
»ج��ام تنفر« نوش��ت: »خيابان ه��اي دوحه براي 
اسرائيلي ها بس��يار خطرناك اس��ت و آنها اينجا از 
هر طرف در معرض دش��مني ق��رار دارند و تهديد 

مي شوند.«
اما خبرنگاران رس��انه هاي صهيونيستي حاضر در 
قطر اين مس��ئله را خيلي بيش��تر و بهتر از رؤسا و 
برنامه ريزان خود درك كرده اند. آنها با چشمان خود 
اين تنفر را ديده  و تحقير مقابل اتحاد مسلمانان را 
به  وضوح حس كرده اند. آنها مي گويند: »ما مجبور 

شديم اينجا خودمان را اكوادوري جا بزنيم!«
»راز ششنيك« خبرنگار تلويزيون رژيم صهيونيستي 
نوش��ت: »من هميش��ه فكر مي كردم كه مشكل از 
دولت هاس��ت اما در قطر فهميدم ك��ه نفرت مردم 
در خيابان از ما چقدر اس��ت. پس از ۱۰ روز اقامت 
در دوحه، نمي ش��ود از آنچه در اينجا بر ما مي گذرد 
حرف زد. م��ا اينجا محصور ش��ده ايم. اين يك جام 
جهاني عالي است، درست  اس��ت، اما ما با احساس 
بسيار بد اينجا را ترك خواهيم كرد. ما اينجا در كنار 
ايراني ها، لبناني ها، قطري ها و سوري ها راه مي رويم و 
همه آنها نگاه هاي غضبناكي به ما مي كنند. تنها نگاه 
عربستاني ها كمي متفاوت است. )كه البته اين ادعا 
هم بعد از منتشر شدن فريادهاي هوادار عربستاني 
بر سر خبرنگار اس��رائيلي توخالي از آب در آمد( ما 
تصميم گرفتيم اينجا خودمان را اكوادوري جا بزنيم 

)بيچاره اكوادور!(
او ادامه مي دهد: »بعد از بازي برزيل بدترين تجربه 
را داشتيم. ما مي خواستيم با هواداران برزيل عكس 
بگيريم اما مس��لمان ها م��دام مي آمدن��د و پرچم 
فلسطين را كنار ما بلند مي كردند و عكس را برهم 
مي زدند. به عنوان يك اس��رائيلي ليبرال هميش��ه 
فكر مي كردم مش��كل ما با اعراب و مس��لمان ها با 
دولت هاي آنهاس��ت. اما من اينجا از مستي پريدم 
و فهميدم كه چقدر مسلمان ها از ما متنفرند و اين 

ربطي به دولت ها ندارد.«
خبرنگار ديگري مي گويد: »وقتي راننده تاكس��ي 
متوجه شد ما اسرائيلي هستيم كنار زد و پياده مان 
كرد چون نمي خواست با ما ديده شود و بدتر اينكه 
هواداران فوتبال وقتي متوجه حضور ما مي شوند ما را 

طرد و با خشم و نفرت بي اندازه برخورد مي كنند.«

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

تقديم برد به مادر با بوسه بر پيشاني او. اشرف حكيمي بازيكن مراكش 
بعد از پيروزي مقابل بلژيك اينگونه آن را تقديم مادرش كرد و بعد هم نوشت: 
»عاشقتم مادر«. اين بدون ترديد يكي از لحظات زيباي جام 2۰22 قطر است. 

به هرحال مادر است ديگر و كسي نمي تواند اين عشق را پنهان كند. 

اينجا نه سوريه است، نه افغانس��تان و نه هيچ كدام از كشورهايي كه 
اروپايي ه��اي متمدن و امريكايي ه��اي بي ادب و مغ��رور در آن جنگ به پا 
مي كنند. اينجا بروكسل است در قلب اروپا! حاال چرا به اين روز درآمده است؟ 
چون تيمشان به مراكش باخت، بد هم باخت تا اينگونه وحشي گري شان را 

نشان دهند. 

اين هم حركت غالمپوري سردار آزمون روي كي روش، آخه يكي نيست 
بگه بچه جان اين پيرمرد همين جوري داشت سكته رو مي زد. تازه بگذريم كه 
كلي هم درد و مرض داره، اونوقت تو با اين هيكل مي پري روي كولش. فكر 

نمي كني فردا جواب زنو بچه ش رو چي ميخواي بدي؟

هوادارهاي كرواسي خوشحال از برتري تيمشون مقابل كانادا از حاال به 
فكر اين هستن كه مثل چهار سال قبل تا فينال مهمون قطري ها باشند. البته 
كار سختي محسوب ميشه اما تيم خوب كرواسي چيزي براي فيناليست 
ش��دن كم نداره به خصوص اينك��ه مدعيان هم يكي يك��ي طبل توخالي 

دراومدن. 

يه ديدار كوتاه با خانواده قبل از بازي حسابي مي چسبه، كوين دي 
بوئر بازيكن بلژيك قبل از بازي با مراكش با بچه هاش خوش و بش مي كنه، 
هرچند بلژيك باخت اما تو دنياي پ��در و دختري يه همين چيزايي زياد 

معني پيدا نمي كنه، مهم اينه كه قبل بازي لبخند دخترت رو ببيني.

تفاوتي نمي كنه ببرن يا ببازن، ژاپني ها كار خودشون رو به بهترين 
ش��كل ممكن انجام ميدن. از بازيكن گرفته تا كادر فني وقتي قراره يه 
كاري انجام بشه همه هستن، شعار هم نميدن درست مثل اين عضو كادر 
فني كه بعد از شكست مقابل كاستاريكا مش��غول تميز كردن رختكن 

شده.

قتل سامورايي ها به دست كاستاريكا

ژرمن ها نگران اما اميدوارند
  شيوا نوروزي

نتايج در گروه E طوري رقم خورده كه احتمال حذف دو مدعي بزرگ جام وجود دارد. 
باخت يك بر صفر ژاپن به كاستاريكا همانقدر عجيب بود كه تساوي يك - يك اسپانيا 

و آلمان. 
انتظار مي رفت سامورايي ها با شگفتي كه در بازي اول رقم زدند و مانشافت را مغلوب 
كردند، مقابل سه رنگ ها نيز خودنمايي كنند، اما اين كاستاريكا بود كه با گل كيشر 
فولر به جام برگشت. تيم هانسي فليك نيز به جاي آنكه براي جبران شكست برابر 

ژاپن پرقدرت ظاهر شود، به جبران گل خورده و فرار از شكست بسنده كرد. 
     

   معادالت پيچيده
اسپانيای صدرنشين گروه هم فرصت داشت تا از روحيه پايين آلمان استفاده كند و با 
گذشتن از سد اين تيم صعودش قطعي شود ولي ياران لوئيز انريكه بعد از آنكه موراتا 
تك گل اسپانيا را زد عقب نشستند و اجازه دادند تا فولكروك براي آلمان گلزني كند. 
نكته جالب اين بازي گلزني بازيكنان تعويضي بود. انريكه موراتا را به جاي فران تورس 
به زمين فرستاد و هانسي فليك هم فولكروك را به جاي مولر به زمين فرستاد. هر دو 

نفر پاسخ اعتماد مربيان را با گلزني دادند. 
تقسيم امتيازات با توجه به باخت ژاپن معادالت گروه را پيچيده تر كرد؛ سامورايي ها در 
بازي آخر به مصاف اسپانيا مي روند و آلمان هم با كاستاريكا روبه رو مي شود. در صورت 
شكست ژاپن و برد آلمان، حكم صعود اسپانيا و آلمان امضا مي شود اما اگر نماينده آسيا 

ماتادورها را متوقف كند ژرمن ها بايد كاستاريكا را با اختالف دو گل يا بيشتر 
شكست دهند. يك احتمال ضعيف نيز برد ژاپن است؛ در اين صورت آلمان 
براي جبران تفاضل گلش با اسپانيا بايد بيش از هشت گل به كاستاريكا 
بزند. در صورت برد ژاپن و تساوي كاستاريكا، اين دو تيم صعود مي كنند و 

دو مدعي اروپايي حذف مي شوند. 
آلماني ها بدترين شروع خود در ادوار جام جهاني را تجربه كردند. آنها 
از دو بازي فقط ي��ك امتياز گرفتند. با اين حال فليك س��رمربي تيم به 

آينده اميدوار است: »به تيمم تبريك مي گويم كه تا آخرين لحظه دست 
از جنگيدن برنداشت. اما اين تازه قدم اول بود. مي خواهيم مقابل كاستاريكا 

قدم دوم را هم برداريم و به مرحله يك هشتم برسيم.« انريكه نيز شكست ژاپن 
را هدف اسپانيا عنوان مي كند: »روحيه بااليي داشتيم و قصدمان براي پيروزي بر 
آلمان نكته مثبت اسپانيا بود. ما براي برد ژاپن به ميدان مي رويم و مي خواهيم به 

عنوان صدرنشين گروه صعود كنيم.«
   زندگي پس از زندگي

كاستاريكا درحالي ژاپن را مغلوب كرد كه هفت گل از اسپانيا خورده بود. حال اما تيم 
لوئيس فرناندز با اين پيروزي به صعود مي انديشد: »حاال به خودمان بستگي دارد. قطعاً 
با پيروزي برابر آلمان باال مي رويم ولي شايد شرايط بازي هاي ديگر به گونه اي شود كه 
با مساوي هم صعود كنيم.« مورياسو سرمربي ژاپن هم به مردم اين كشور قول داد در 

بازي با اسپانيا نتيجه بگيرند و هموطنانش را خوشحال كنند. 

جام جهانی و مهر باطل امت اسالم بر غده سرطانی اسرائيل و روند عادی سازی

صهيونيست برو گمشو!

شجاعت و تمركزي كه تيم دوم جهان را مقهور كرد

مغرب شگفتی ساز
  دنيا حيدري

 بعد از تساوي مقابل نايب قهرمان جهان، اين بار نوبت  شياطين سرخ 
اروپا بود. تيم سوم جهان كه شروع خوبي داشت اما بي شك تصورش 
را هم نمي ك�رد راهي براي ف�رار از بلندپروازي هاي مراكش نداش�ته 
باشد. كسب يك امتياز از كرواسي در گام نخست گويي اين باور را در 
مراكشي ها به وجود آورده بود كه اگر بخواهند، مي توانند مدعي صعود 
باشند و به مرحله بعد راه يابند. باوري كه باعث شد بعد از كسب تساوي 
بدون گل مقابل نايب قهرمان دوره قبل، تيم سوم جام جهاني روسيه را 

نيز به زانو در آورند. نتيجه اي كه كمتر كسي تصورش را مي كرد!
بلژيك براي تمام كردن كار آمده بود. آنها بع�د از برتري مقابل كانادا 
مي توانس�تند تا حد زيادي صعود خود به مرحل�ه بعد را قطعي كنند؛ 
البته به ش�رط برتري مقابل مراك�ش. اتفاقي كه اما هرگ�ز رخ نداد تا 
اوضاع در آمستردام به هم بريزد. درست برعكس مراكش كه با معرفي 
خود به عنوان شگفتي ساز اين دوره، هواداران و تماشاگرانش را براي 

شادي به خيابان ها كشاند. 
همه چيز ش�بيه به يك اتفاق اس�ت. حكيم زياش، فص�ل ناموفقي را 
در چلسي پشت سر گذاش�ته بود و جايي در تركيب اين تيم در زمان 

سرمربيگري وحيد خليلهوژيچ نداشت، اما با ايجاد تغييرات در كادر 
فني مراكش، يكي از مسافران قطر شد و برخالف لندن، در دوحه چنان 
خوش درخشيد كه تيمش حاال با تفاضل گل كمتر نسبت به كرواسي 
در رده دوم جدول ايستاده و يكي از مدعيان صعود به مرحله بعد است. 
جايگاه و موفقيتي كه ستاره آكادمي هيرنفين نقش بسزايي در آن دارد 
آن هم در شرايطي كه هيچ يك از گل ها به نام او تمام نشد و اين وظيفه 
را عبدالحميد سبيري و زكريا ابوخالل به عهده داشتند اما حكيم زياش 
نه فقط در ساختن و پرداختن گل دوم نقش داشت كه بي شك يكي از 
بهترين بازيكنان مراكش بود كه نقش قابل توجهي را در شگفتي سازي 
اين تيم ايفا كرد.  شيرهاي اطلس حاال  تنها با تفاضل گل كمتر نسبت به 
كرواسي است كه در رده دوم جدول ايستاده اند آن هم با چهار امتياز. 
اما اين به معناي پايان كار نيست و سه امتيازي بودن بلژيك، كار صعود 
را به هفته پاياني كشانده است. روزي كه مراكش با كاناداي قعرنشين 
كه حتي يك امتياز هم دشت نكرده اس�ت مصاف مي دهد و تيم هاي 
دوم و سوم جام جهاني قبل با هم. اما اصاًل بعيد نيست يكي از تيم هاي 
صعودكننده به مرحله بعد در گروه f مراكشي باشد كه مزد شجاعت و 

تداوم تمركز خود را گرفت و بي شك شايسته صعود است. 
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