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چند روز بعد از برگزاری مراســم 
قرعه کشی جام جهانی، تب و تاب این 
تورنمنت جذاب همچنان فروکش 
نکرده اســت. چندین ماه تا شــروع 
رســمی این تورنمنت باقــی مانده 
اما نمی تــوان از اخبــار و ماجراهای 
جام جهانی دست کشــید. این یک 
رقابت بسیار تماشــایی است که در 
درونش، دوئل های فوق العاده ای قرار 
گرفته اند. شــاید خیلی ها باور دارند 
که هیجان جام جهانــی در مرحله 
حذفی شروع می شــود اما در همین 
دور گروهی نیز، برخوردهای بسیار 
هیجان انگیزی شکل خواهد گرفت و 

لحظه های ایده آلی خلق خواهد شد.
هیوال علیه پسر رعدآسا

یکی از دوئل های ناب و تماشایی 
مرحله گروهی، با برخورد سادیو مانه و 
ویرجیل فن دایک در همان گروه اول 
مسابقه ها شکل خواهد گرفت. ظاهرا 
مانه قرار نیست از هم تیمی هایش در 
لیورپول در رده ملی دست بکشد. او 
در ماه های اخیر یــک بار صالح را در 
فینال جام ملت های آفریقا شکست 
داده و یک بار به صالح در انتخابی جام 
جهانی غلبه کرده اســت. مانه بعد از 
این برد تاریخی، حاال در جام جهانی 
با یکی دیگــر از هم تیمی ها در لباس 
قرمز برخورد خواهد کرد. دیداری که 
جذابیت های بســیار زیادی خواهد 

داشت.
به یاد آن هند تاریخی

دوازده سال قبل، غنا می توانست 
اولین تیم آفریقایی تاریخ باشد که به 
نیمه نهایی جام جهانی می رسد. آنها 
در آخرین ثانیه ها فرصت رسیدن به 

گل برتری را داشتند اما لوئیس سوارز 
با دست مانع ورود توپ به دروازه شد 
و آســاموآ جیان، ضربه پنالتی اش را 
خراب کرد. غنا در نهایت آن مسابقه 
را باخت تا تنفر از سوارز و اروگوئه در 
این کشور به اوج برسد. حاال دو تیم 
بعد از ســال ها در دور گروهی جام 
جهانی روبه روی هم قرار می گیرند. 
یک نبرد بسیار خاص که انگیزه های 
هر دو طرف برای نتیجه گرفتن در آن 

بسیار زیاد خواهد بود. 

مرگ و زندگی
تنها گروه جام جهانی که دو تیم 
بســیار بزرگ در آن قرار گرفته اند، 
گروه اسپانیا و آلمان است. دو تیمی 
که سابقه رقابت های جذابی را با هم 
دارند. اسپانیا در فینال یورو 2008 
موفق به شکســت دادن آلمان شد 
و فرصــت فتح یــورو را از تیم یوگی 
لوو گرفت. دو ســال بعــد دو تیم در 
نیمه نهایی جام جهانی با هم روبه رو 
شدند و این بار باز هم ماتادورها آلمان 

را شکســت دادند تا به بزرگ ترین 
کابوس آن ســال های آلمان تبدیل 
شوند. جالب اینکه این تنها برد اسپانیا 
روبه روی آلمان در تمــام ادوار جام 

جهانی بوده است.
تکرار جنگ توپ طال

آخریــن بــاری کــه مســی و 
لواندوفسکی در یک مسابقه مشترک 
به میدان رفتند، تیم لوا موفق شــد 
هشت گل به تیم مســی بزند! با این 
حال این بار همه چیز متفاوت خواهد 

بود. آرژانتین که بدون شکســت و با 
اقتدار به جام جهانی رسیده، در دور 
گروهی این تورنمنت با لهســتانی 
روبه رو می شــود که به سختی و بعد 
از حذف دستوری روسیه، از مرحله 
پلی آف به جام جهانی رســید. نبرد 
دوباره لوا و مسی، تکرار جنگ برای 
بردن توپ طال نیز هست. آنها دو نفر 
از بهترین مهاجمان چند دهه اخیر 
دنیای فوتبال هستند و این احتماال 
آخرین باری است که در رده ملی با 

هم روبه رو می شوند.
کریس و رویای انتقام

رویــای رونالدو بــرای قهرمانی 
در دنیا، چهار ســال قبل با شکست 
خــوردن از اروگوئه متوقف شــد. 
پرتغال در حالی به جام جهانی روسیه 
قدم گذاشــت که مدت کوتاهی از 
قهرمانــی اش در اروپا می گذشــت 
اما آنها در ایــن تورنمنت اصال موفق 
نبودند و در نهایــت اروگوئه از جام 
حذف شــان کــرد. حــاال کریس و 
هم تیمی ها با توپ پر برگشــته اند تا 
انتقام حذف چهار ســال گذشته از 
اروگوئه را بگیرند و این تیم را در دور 
گروهی جام جهانــی 2022 قطر، با 

شکست بدرقه کنند.
فراتر از فوتبال

البته کــه فوتبال از هــر چیزی 
مهم تر است و منازعات سیاسی اصال 
نباید روی این بازی زیبا اثر بگذارند 
اما به هــر حال نمی تــوان انکار کرد 
که مسابقه بین ایران و آمریکا، اصال 
شباهتی به یک نبرد معمولی ندارد. 
این دو تیــم فقط یک بــار در تاریخ 
جام های جهانی به مصاف هم رفته اند 
و آن مسابقه هنوز هم به عنوان یکی 

از بهترین بازی های قرن به یاد آورده 
می شود. حاال نوبت یک نمایش قرن 
دیگر بین این دو کشور است. دو تیم 
که با دو نســل جوان و آمــاده، قصد 
دارند بهترین نتایج تاریخ شان در جام 

جهانی را به دست بیاورند. 
تاتا علیه کشورش

برخوردهای مکزیک و آرژانتین 
هم از گذشته در جام جهانی همیشه 
خاص و متفــاوت بوده اســت. این 
بار چیزی که به ایــن دوئل هیجان 
بیشــتری می بخشــد، حضور یک 
آرژانتینی روی نیمکت مکزیک است. 
تاتا مارتینو در جام جهانی روبه روی 
تیم ملی کشورش قرار خواهد گرفت. 
مردی که در بارسا نیز سرمربی مسی 
بود و یک فصل را در این باشگاه بدون 
بردن جام ســپری کرد. این یکی از 
بازی های خاص آرژانتین و مکزیک 
در ادوار مختلف جام جهانی خواهد 
بود. یک برخورد دیدنی بین دو تیمی 
که همیشه طرفدار فوتبال جذاب و 

هجومی بوده اند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

برای دومین ســال متوالی، فروردین برای 
استقاللی ها با ایســتادن روبه روی پیکان آغاز 
می شود. آنها در مسابقه شــروع سال 1400 
نتوانستند پیکان را شکست بدهند اما کیفیت 
این فصل استقالل، قابل مقایسه با چند فصل 
گذشته نیست. برای آبی ها، نبرد امروز یکی از 
هفت جدال تعیین کننده در مســیر قهرمانی 
لیگ برتر اســت. آنها نه فقط در جست وجوی 
قهرمانــی، بلکه در جســت وجوی یک فصل 
کامل بدون شکســت و کســب بهترین نتایج 
تمام تاریخ شان در رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران هستند. پســران فرهاد قصد دارند این 
فصل را برای همیشــه در ذهن هواداران شان 

ماندگار کنند.
بزرگ ترین آزمون برای استقالل در پایان 
سال گذشته، نبرد با رقیب سنتی در دربی بود. 
نزدیک ترین تجربه تیم فرهاد به شکست در این 
فصل هم اما در نهایت به ناامیدی هواداران این 
باشگاه ختم نشد. این درست همان نبردی بود 
که تفاوت استقالل با تیم چند سال اخیرش را به 

نمایش گذاشت. آبی ها در این چند سال بارها در 
حساس ترین لحظات هر مسابقه زانو زده  بودند 
اما این فصل دیگر خبری از تسلیم  شدن نبود و 
آبی ها به هر قیمتی به دربی برگشتند تا هم روند 
بدون شکست شان را حفظ کنند و هم بتوانند 
با فاصله 6 امتیازی با رقیب سنتی به تعطیالت 
بروند. صدرنشین لیگ برتر برای سومین بار در 
این فصل به مصاف پیکان می رود. این تیم در 
لیگ برتر به راحتی و با کم ترین دردسر ممکن 
پیکان را شکســت داد اما در جام حذفی، کار 
سخت تری داشت و با دشواری به تیم مجتبی 
حســینی غلبه کرد. در حقیقت پیکان در این 
فصل روبه روی اســتقالل بازی بــه بازی بهتر 
شــده و حاال می خواهد بهترین نمایش اش را 
روبه روی این تیم پشت سر بگذارد. برای آبی ها 
در این جدال، دو نکته مثبــت وجود دارد. اول 
اینکه آنهــا با تمام قوا و همه نفــرات روبه روی 
پیکان قرار می گیرند و دوم اینکه آبی ها در این 
جدال تماشاگران شان را در استادیوم خواهند 
داشــت. یک اتفاق مثبت که انگیزه های این 
تیم را در این نبرد به اوج می رساند و مسابقه را 
زیباتر می کند. این اتفاق فشار مضاعفی روی 
شانه های پیکان قرار خواهد داد. پیکان یکی از 
جوان ترین تیم های این فصل لیگ برتر به شمار 
می رود. تیمی که نفرات مستعد زیادی دارد و 
در این فصل نتایج خوبی به دست آورده است. 

آنها به هیچ وجه حریف ساده ای برای استقالل 
نیستند. چراکه دوندگی باال در این تیم جوان 
و همچنان بازی تاکتیکی آنها، ســد محکمی 

روبه روی تیم میزبان خواهد ساخت.
بین استقالل و پیکان در جدول لیگ برتر، 
تفاوت محسوسی وجود دارد. استقالل در 23 
بازی گذشته، 16 بار برنده شده و حتی یک بار 
هم شکست نخورده اســت. پیکان اما هفت بار 
طعم برد را چشــیده و پنج بار هم به عنوان تیم 
بازنده از زمین خارج شده است. استقالل در این 
فصل 33 گل به ثمر رسانده و سهم پیکان 22 گل 
بوده است. در خط دفاعی هم دروازه استقالل 
فقط هشت بار باز شده و پیکان 19 گل خورده 
داشته است. با وجود همه این تفاوت های بزرگ 
و کلیدی، آبی ها نباید تصور کنند که در چنین 
مســابقه ای از پیش برنده هســتند. فراموش 
نکنیم پیکان در این فصل تیمی مثل سپاهان 
را شکســت داده و نتایجی فراتر از حد انتظار را 
به دست آورده اســت. با این وجود بسیاری از 
نفرات این تیم هرگز در یک مسابقه باتماشاگر 
در آزادی به زمین نرفته اند. این تیم از شــروع 
ژانویــه 2021، جوان ترین میانگین ســنی 
فیکس را در بین همه لیگ های آسیایی داشته 
و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای پیکانی ها 
به حســاب می  آید. آنها بعد از اســتقالل، باید 
روبه روی سپاهان و پرسپولیس قرار بگیرند و 

هفته های بسیار ســختی در رقابت های لیگ 
برتر انتظارشان را می کشد. برای استقاللی ها 
تنها یک مساله در این مســابقه اهمیت دارد و 
آن، شکســت دادن رقیب و نزدیک تر شدن به 
قهرمانی لیگ برتر اســت. اگر استقالل در این 
بازی به برتری برسد، در فاصله تنها 6 هفته به 
پایان لیگ »حداقل« 6 امتیاز از حریف نزدیکش 
جلوتر خواهد بود. موضوعی که موجب می شود 
آنها فصل را با آرامش بسیار بیشتری دنبال کنند 
و بتوانند بدون ذره ای اضطراب، روبه روی رقبا 
قرار بگیرند. استقالل فعال در بهترین موقعیت 
برای بردن لیگ قــرار دارد و تک تک نبردهای 
بعدی می توانند ایــن موقعیت را برای این تیم 

تقویت کنند.

قهرمانی در لیگ برتر تنها با بردن تیم های 
بزرگ به دســت نمی آید. برای بردن لیگ، باید 
در معمولی ترین نبردها هم به برتری رســید و 
استقالل فرهاد این موضوع را خیلی خوب درک 
کرده اســت. این تیم تک تک بازی ها را جدی 
می گیرد و هیچ امتیازی را به ســادگی از دست 
نمی دهد. استقالل با این کیفیت می تواند پایان 
بسیار خوبی برای این فصل رقم بزند. با این وجود 
تیم های مقابل آنها نیز معموال انگیزه های زیادی 
دارند و می خواهند به هــر قیمتی آخرین خط 
تیره جدول را از بین ببرند. فرهاد و تیمش تا امروز 
روبه روی هیچ حریفی تسلیم نشده اند و دست 
به هر کاری می زنند تا ایــن روند تا آخرین ثانیه 

از رقابت های این فصل لیگ برتر ادامه پیدا کند.

باشگاه استقالل با آب و تاب زیادی، خبر امضای قراردادش با 
یک استعداد خردسال را رسانه ای کرده است. وقت روبه رو شدن 
با چنین خبری، این تصور به ذهن می رسد که آبی ها یک برنامه 
جامع برای استعدادیابی در نظر گرفته اند و توانسته اند با گشت و 
گذار در همه شــهرهای ایران، یک کودک نخبه را برای امضای 
قرارداد پیدا کنند. ماجرا اما بســیار عجیب تر است. داستان از 
این قرار است که یک کودک هفت ســاله برای رقابت در برنامه 
تلویزیونی عصر جدید ثبت نام کرده و در این برنامه حرکات فری 
استایل انجام داده است. پس از ابراز عالقه این کودک به باشگاه 
استقالل، یک بازیگر تلویزیونی از یکی از چهره های سابق باشگاه 
درخواست کرده که این کودک را به استقالل ببرد و آن بازیکن که 
رابطه خوبی با مدیرعامل باشگاه دارد، این کار را رقم زده است. به 
نظر شــما در کدام نقطه دیگر از کره زمین، ممکن است چنین 

سناریویی برای جذب یک فوتبالیست وجود داشته باشد؟ اصال 
چطور یک بازیگر معمولی به خودش اجازه می دهد این چنین در 
امور یک باشگاه بزرگ دخالت کند؟ مدیران استقالل که با این 
قرارداد حسابی شوآف کرده  اند، باید توضیح بدهند که این کودک 
هفت ساله را دقیقا برای چه تیمی خریداری کرده اند؟ آیا باشگاه 
استقالل اصال تیم نونهاالن دارد که کودکان در آن به میدان بروند؟ 
آیا اصال کسی که در رشته فری استایل فعالیت می کند، ظرفیت 
تبدیل شدن به یک فوتبالیست را خواهد داشت؟ آیا این قرارداد 
صرفا یک حرکت تبلیغاتی بوده است؟ هیچ جای دنیا با کودکان 

در حســاس ترین سن رشد و شــکل گیری شخصیت، چنین 
برخوردی نمی شود. امیرمحمد هم مثل هر کودک دیگری، باید 
کودکی کند، آزاد و رها باشد و از چنین دغدغه هایی فاصله بگیرد. 
اصرار خانواده او به مشهورکردنش، حقیقتا نگران کننده به نظر 
می رسد. این اتفاق قبال هم برای کودکان دیگری رخ داده است. 
وقتی آرات حسینی در شبکه های اجتماعی به یک چهره تبدیل 
شد، خیلی ها سعی کردند جلوی رشد چنین پدیده ای را بگیرند 
و اجازه سوءاستفاده از یک کودک در چنین فضایی را ندهند اما 
این اتفاق هرگز متوقف نشد و حاال ظاهرا آرات  های جدیدی به 

فضای مجازی معرفی شده اند. کودکانی که باید سرگرم کودکی 
باشند، به تحصیل بپردازند، بازی کنند و شاد باشند و هرگز نباید 
فشار تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه ای را به جان بخرند، در 
محاصره دوربین ها زندگی کنند و همواره در مقابل شان ذره بین 
قرار بگیرد. این کار ذره ذره، کودکی را در درون آنها خواهد کشت. 
سال ها قبل سردار رویانیان در پرسپولیس، یک قرارداد تبلیغاتی 
با پسربچه ای بست که او را به عنوان مسی اردبیلی می شناختند. 
آن پسربچه اما حتی یک بار هم پیراهن پرسپولیس را بر تن نکرد. 
حاال ظاهرا سردار آبی ها هم همان راه و روش را در پیش گرفته و 
قصد ندارد تنها به معیارهای فوتبالی در باشگاه توجه کند. این 
روند هم به شخصیت و شأن باشگاهی مثل استقالل و هم به خود 
این کودک لطمه خواهد زد. این یک تهدید بسیار بزرگ برای هر 

کودکی است که اصال نباید در چنین فضاهایی قرار بگیرد.

نمایشی که باید خیلی زود متوقف شود

مرثیه ای برای کودک کشی! 

استقالل برای یک شروع جدید آماده می شود

قرن قهرمانی! 

چهرهبهچهره

رویای رونالدو برای قهرمانی 
در دنیا، چهار سال قبل با 

شکست خوردن از اروگوئه 
متوقف شد. پرتغال در حالی 

به جام جهانی روسیه قدم 
گذاشت که مدت کوتاهی 

از قهرمانی اش در اروپا 
می گذشت اما آنها در این 

تورنمنت اصال موفق نبودند 
و در نهایت اروگوئه از جام 

حذف شان کرد
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قهرمان جودو براثر برق گرفتگی درگذشت
شوک به ورزش کشور

روز گذشته اتفاقي 
تلخ شــوکي تــازه به 
جامعه ورزش ایران وارد 
کرد. چند ماه قبل بود 
که سایت فدراسیون 
جودو از دیدار آرش آقایی، پسر جوان جودوی ایران با 
میراسماعیلی رئیس فدراسیون خبر داد؛ دیداری که 
به معنای بازگشت این پسر با استعداد به تیم ملی ایران 
بود. آقایی که تصمیم گرفته بود در همان جوانی و بعد 
از کسب چندین مدال رنگارنگ در مسابقات جودوی 
قهرمانی کشور و مدال برنز مسابقات جوانان جودوی 
قهرمانی آسیا به کشور جمهوری آذربایجان مهاجرت 
کند و به عضویت تیم ملی این کشور دربیاید، بعد از دو 
سال تصمیم به بازگشت به ایران گرفت. آقایی با وجود 
محرومیت چهار ساله جودوی ایران خیلی زود پیراهن 
تیم ملی را به تن کرد و همراه با سایر ملی پوشان راهی 
اردوی مشترک با تیم ملی عراق در شهر کربال شد. همه 
چیز براي آقایي خوب پیش مي رفت تا اینکه دیروز خبر 
رسید این جودوکار 31 ساله به دلیل برق گرفتگي جان 
خود را از دست داده است. براساس اخبار منتشر شده در 
رسانه هاي خبري آرش آقایی صبح یک شنبه مثل هر 
روز مشغول تمرین در باشگاه بدنسازی جمع و جوری 
بود که خودش آن را ایجاد کــرده بود. جودوکار ملی 
پوش که به خاطر ورزش سنگین بدنش حسابی عرق 
کرده بود، نمی دانست که تا چند دقیقه بعد دچار یک 
حادثه مرگبار خواهد شد. گویا پکیج موجود در باشگاه 
دارای اتصالی برق بوده و آقایی که با بدنی خیس به آن 
دست زده، دچار سانحه برق گرفتگی شده و درجا جان 

خود را از دست داده است.
    

مجوز حجاب در MMA صادر شد
 MMA طی چند ســال اخیر فعالیت در رشته
محبوبیت خاصی در بین عالقمندان به ورزش های 
 MMA رزمی در ایران پیدا کرده است. تا جایی که
به مقصد بسیاری از ورزشکاران تبدیل شد. این عالقه 
در بین بانوان هم به وجود آمد و از زمانی که خواهران 
منصوریان به ویژه الهه در این رشته فعالیت خود را آغاز 
کردند، دختران بسیاری خواهان حضور در مبارزات 
ترکیبی شدند. الهه و سهیال نخستین ورزشکاران زنی 
بودند که با وجود مشکالت و برخی مخالفت ها با حجاب 
وارد رینگ شدند. حاال اما با تصمیم فدراسیون جهانی 
MMA )ایمف( راه برای بانوان باز شــده است. پس 
از رایزنی های فدراســیون انجمن ورزش های رزمی 
ایرانی با فدراسیون جهانی، جواز حضور بانوان با پوشش 
اسالمی در مســابقات آســیایی و جهانی صادر شد. 
بهتری رییس فدراسیون ایران در دیداری که با کریت 
برون رییس ایمف داشت، میزبانی دور بعدی مسابقات 
قهرمانی آســیا را نیز گرفت. طبق اعالم بهتری، این 
مسابقات پس از کسب موافقت های الزم به میزبانی 
ایران برگزار خواهد شــد. اما نکته مهم نوع پوشــش 
بانوان است. در همین راســتا طرح پیشنهادی برای 
تایید نهایی به وزارت ورزش و ایمف ارسال می شود تا 
بانوان عالقمند بتوانند در مسابقات داخلی و خارجی 

شرکت کنند. 
    

نقش جهان، میزبان فوتبال زنان
اســتادیوم نقش جهان اصفهان قرار است برای 
نخستین بار میزبان فوتبال زنان باشد. دیدار معوقه 
هفته دوازدهم لیــگ برتر فوتبال زنــان امروز بین 
تیم های ســپاهان و نماینده البرز برگزار می شود اما 
این بار اصفهانی ها به جای صفائیه، در ورزشگاه نقش 
جهان به مصاف حریف خود می روند. در سال گذشته 
نیز برای نخستین بار درهای ورزشــگاه آزادی روی 
تیم ملی فوتبال بانوان باز شد. اتفاقاتی که با توجه به 
مشــکالت و بی امکاناتی فوتبال زنان طی سال های 
گذشته، بسیار مهم به نظر می رسند. برخی از تیم ها 
حتی زمین باکیفیت ندارند و گاها با مشکالت پیش 
پا افتاده تری از جمله تامین لباس هم روبه رو هستند. 
حاال اما باشگاه سپاهان که دســت به چنین اقدامی 
زده اســت، می تواند آغازکننده راهی باشــد تا دیگر 
تیم های بانوان نیز از امکانات بهتر برخوردار شــوند و 
در زمین های باکیفیت مسابقات خود را برگزار کنند. 
فوتبال بانوان به خصوص در ســال گذشته نشان داد 
پتانسیل های بسیاری برای ارائه دارد و شایسته هستند 
که در مسابقات باشگاهی شان نیز از امکانات و شرایط 
بهتری برخوردار باشند. ناگفته نماند قرار است دیدار 
تیم سپاهان با شهرداری سیرجان در هفته چهاردهم 
و مسابقه این تیم با ملوان بندرانزلی در هفته شانزدهم 

هم در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

نگاهی به بهترین دوئل های دور گروهی جام جهانی

قرار در قطر!


