
یادی از شهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش
زیبایی شهادت

شــهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش، 
از فرزندان دالور اســتان خوزســتان بود که به 
عنوان تک تیرانداز در سوریه حضور داشت. متولد 
1363 شهرســتان امیدیه و بزرگ شده در اهواز 
بود. این شــهید که مدرک مهندسی برق قدرت 
داشت و در شرکت نفت کار می کرد، وضع مالی 
خوبی داشت. اما وقتی ظلم گسترده تکفیری ها 
و مظلومیت مردم و تهدید حرم اهل بیت را دید، 

با رها کردن همه موقعیت های خوبش، داوطلبانه عازم دفاع از حریم اهل بیت 
شد.حسینی کاهکش سرانجام بهمن سال 94 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی توانســته بود در مدت کوتاهی که در جبهه سوریه حضور دارد تلفات 
زیادی از تروریست های تکفیری بگیرد. برادر شهید در مصاحبه با کیهان گفته 
بود: »اصاًل باورکردنی نبود. چون علی تک تیرانداز بود و تک تیراندازها معموالً 
جلو نمی روند. چون اسلحه شان دوربین و برد زیادی دارد همان عقب می مانند. 
اما علی خیلی شــجاع و نترس بود و برای این عملیات خیلی جلو رفته و در 
تیررس قرار گرفته بود. طبق آماری که به ما دادند، علی بیش از چهل داعشی 
را با قناسه کشته بود.« شهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش، جایی نوشته 
بود: »اینکه تیر یا ترکش به من و تو اصابت کند و بمیریم که شهادت نیست، 
دشمن هم با تیر و ترکش می میرد. شهادت آن زمان شهادت است و زیباست 
که به تکلیف عمل کرده باشــیم و مــزد و اجر آن را خداوند تعیین کند و آن 

موقع است که شهادت، شهادت است و نتیجه عند ربهم یرزقون است.«

حدیث دشت عشق

روز درخشان بانوان ورزشکار کشورمان
ایران برای نخستین بار 

قهرمان تکواندوی نظامیان جهان شد

در پایان رقابت های تکواندوی قهرمانی نظامیان جهان )سیزم( 
در کیوروگی، تیم بانــوان ایران برای اولین بار قهرمان این رقابت ها 

شد.
بیست و ششــمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی نظامیان جهان 
)سیزم( که با حضور کشورهای ایران، برزیل، اسلوانی، روسیه، نپال، پاکستان، 
عمان، قزاقستان، کامرون و اسپانیا در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی 
برگزار شــد، تیم بانوان ایران در مجموعه نتایج تیمی در رشته کیوروگی با 
کسب 4 مدال طال، 3 نقره و یک برنز برای نخستین بار قهرمان این رقابت ها 
شــد و تیم های برزیل با دو مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنز و روسیه با یک مدال 

طال، 3 نقره و3 برنز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
تیم بانوان در بیســت و ششــمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی 
نظامیان جهان تنها در رشــته کیوروگی شــرکت کرده بود. پیش از این نیز 
تیم مردان با کســب 4 مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنــز در کیوروگی و 3 مدال 
طال در پومســه تیمی برای چهارمین بار قهرمان تکواندوی نظامیان جهان 

)سیزم( شده بود.
جهانی شدن تیم ملی هندبال

ایــن تمام موفقیت های ورزش بانوان نبود؛ دیروز نیز هندبالیســت های 
ایرانی در ســومین دیدار خود از رقابت های قهرمانی زنان آســیا کره جنوبی، 
مقابل استرالیا به میدان رفتند. شاگردان اکبرآبادی در این دیدار با نتیجه پر 

گل 43 بر 1۵ به برتری رسیدند.
تیم ملی هندبال ایران پیش از این مقابل هند و ازبکستان نیز به برتری 
رسیده بود و با این برد و با داشتن 6 امتیاز در رده اول گروه خود قرار گرفت. 
هنوز چهار بازی دیگر از مرحله گروهی باقی مانده است. فدراسیون هندبال 
ایران، از کسب سهمیه قهرمانی جهان و صعود ایران به جمع چهار تیم برتر 
این رقابت ها خبر داد. ملی پوشــان ایران باید در آخرین دیدار خود از مرحله 
گروهی این رقابت ها چهارشــنبه 9 آذر ساعت 1۲:3۰ مقابل کره جنوبی به 

میدان بروند.
موفقیت بانوان ورزشکار در سال های اخیر

موفقیت های اخیر بازهم نشــان داد که در کشــورمان بانوان ورزشکار 
بسیاری هستند که همپای مردان در این مرز و بوم تالش می کنند تا پرچم 
مقدس کشورمان را باال ببرند. برخی از این افتخارآفرینی ها از جمله قهرمانی 
در رقابت های تکواندوی نظامیان جهان برای نخســتین بار در تاریخ ورزش 

زنان کشورمان به ثبت رسیده است. 
بانوان ایرانی در این مســیر پرافتخار حرف های زیادی شنیدند و موانع 
بسیاری را پشت سر گذاشتند اما کم نیاوردند و برای کسب مدال و قهرمانی 

و نشان دادن یک زن مسلمان ایرانی به جهانیان به راه خود ادامه دادند.
نگاهی کوتاه به عملکرد بانوان ورزشــکار کشورمان در این سالها نشان 
می دهد ایرانی ها تبدیل به الگو شده اند و حفظ پوشش و حجاب شرایطی را 
به وجود آورده تا هجمه های دشــمنان ایران اسالمی مبنی بر اینکه حجاب 
محدودیت اســت، خنثی شــود. بانوان قهرمان کشــورمان با مدال آوری در 
میادین بین المللی نشان داده اند بین ورزشکار »قهرماِن بااخالق« و »حجاب« 

هیچ مانعی نیست.

ورزشی 

سرویس ورزشی-
در پی اقدام شیطنت آمیز آمریکا مبنی بر حذف 
»اهلل« از پرچــم ایران، فدراســیون فوتبال ایران 

خواستار برخورد فیفا با فدراسیون آمریکا شد.
در فاصله یک روز مانده تا زمان برگزاری دیدار حساس 
ایران و آمریکا، حواشــی و جنگ های روانــی علیه ایران 
همچنان ادامــه دارد. در تازه ترین این اقدامات دیروز تیم 
رســانه ای تیم ملی فوتبال آمریکا در اقدامی شیطنت آمیز 
اقدام به حذف نمــاد »اهلل« از پرچم جمهوری اســالمی 
ایران کرد. این شــیطنت آمریکایی ها در حالی رقم خورده 
که انگلیســی ها هم در نخســتین بازی نام ایران را روی 
پیراهن شــان به صورت iRAN به جــای IRAN درج کرده 
بودند که شــکوائیه ای از سوی ایران به کمیته اخالق فیفا 

به همراه داشت.
در پی این اقدام، فدراســیون فوتبال ایران با ارســال 
ایمیلی به فیفا خواســتار تذکر و برخورد جدی فدراسیون 

جهانی فوتبال با فدراسیون فوتبال آمریکا شده است.
این اقدام شیطنت آمیز آمریکایی ها توهین به حساب 
می آید؛ موردی که مــاده ۲۲ آیین نامه اخالق فیفا درباره 
آن توضیح داده شــده اســت. در بند یک این ماده ۲۲ از 
آخرین نسخه آیین نامه اخالق فیفا آمده است: »افراد مقید 
بــه این قانون نباید از طریق الفاظ یا اقدامات تحقیرآمیز و 
تبعیض آمیز به حیثیت یا تمامیت یک کشــور، نژاد، رنگ 
پوست، قومیت، ملیت، منشاء اجتماعی، جنسیت، شخص 
خصوصی یا گروهی از مردم، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا 
هر عقیده دیگری، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگر، گرایش 

جنسی یا هر دلیل دیگری توهین کند.«
همچنین در بند 13 آیین نامه انضباطی فیفا نســخه 
سال ۲۰19، جرایم مربوط به توهین به نشانه های ملی هم 

آورده شده است:
»هر شخصی که از طریق الفاظ یا اعمال تحقیرآمیز و 
تبعیض آمیز )به هر وســیله ای( به دلیل نژاد، رنگ پوست، 
قومیت، خاســتگاه ملی یا اجتماعی، جنسیت، حیثیت یا 
تمامیت یک کشــور، شــخص یا گروهی از مردم، ناتوانی، 
گرایش جنسی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ثروت، تولد یا 
هر وضعیت دیگر یا هر دلیل دیگری توهین کند، با تعلیق 
حداقل ده مسابقه یا مدت معین یا هر نوع اقدام انضباطی 

مناسب دیگر مجازات خواهد شد.
1- برای اولین بار، انجام یک مسابقه با تعداد محدود 
تماشاگر و جریمه حداقل ۲۰۰۰۰ فرانکی برای فدراسیون 
یا باشــگاه مربوطه اعمال خواهد شــد. ۲. برای مرتکبین 
مجدد یــا در صورت اقتضای شــرایط پرونــده، اقدامات 
انضباطی مانند اجرای طرح پیشگیری، جریمه نقدی، کسر 
امتیاز، انجام یک یا چند مسابقه بدون تماشاگر، ممنوعیت 
بازی در ورزشگاه خاص، محرومیت از یک مسابقه، اخراج 
از یک رقابت یا سقوط به یک دسته پایین تر به فدراسیون 

یا باشگاه مربوطه تحمیل شود«.
بــا این اوصاف باید دید که فیفــا به اقدام توهین آمیز 
آمریکایی در تغییر پرچم جمهوری اسالمی ایران واکنش 
نشان می دهد و آنها را طبق آیین نامه اخالقی  و آیین نامه 

انضباطی با جریمه  مواجه می کند؟
حاشیه  سازی از نوع کلینزمن

پیش از این هم یورگن کلینزمن چهره شناخته شده 
فوتبال آلمــان در ارزیابی خود از تیم ملــی ایران و بازی 

این تیم با ولز به انتقــاد از صحبت های مداوم کی روش و 
شــاگردانش با داوری پرداخت و گفــت: کارلوس واقعاً به 
خوبــی با تیم ملی و فرهنگ ایران ســازگار اســت، او در 
آمریکای جنوبی با کلمبیا شکست خورد و سپس نتوانست 
بــا مصر به جام جهانی صعود کند و درســت قبل از جام 

جهانی با ایران به میدان آمد.
جایی که قبال مدت زیادی با این تیم کار کرده بود. این 
تصادفی نیســت، این بخشی از فرهنگ آنهاست. آنها مدام 
روی گــوش داوران خط و و داور چهارم کار کردند و روی 
قضاوت آنها تاثیر گذاشتند. صحنه های زیادی وجود داشت 
که در تصاویر تلویزیونی ندیدیم. این فرهنگ آنهاست، آنها 
شــما را از بازی خود خارج می کنند. نتیجه مسابقه با داور 
دیگر می توانســت متفاوت باشد. بازیکنان ایران پنج نفری 

دور داور بودند و این به سود ولز نبود.
پاسخ تند کی روش خطاب به مهاجم پیشین آلمان

این اقدام کلینزمن واکنش کی روش را به دنبال داشت 
تا جایی که او با انتشار یک پست اینستاگرامی که کلیزمن 
را در ابتدای مســابقه ایران – آلمان در جام جهانی 1998 
فرانسه در حال رد و بدل پرچم با احمدرضا عابدزاده نشان 
می دهد، با همان لحن منحصربه فرد خودش برایش نوشت: 
» یورگن عزیز تو پیش قدم شــدی کــه مرا کارلوس صدا 
کنی و من فکر می کنم که اشــکالی نداشته باشد که تو را 
یورگن خطاب کنم... بدون اینکه حتی مرا شخصا بشناسی 

شخصیت من را با غرور همیشگی خودت قضاوت کردی.
هیــچ اهمیتی ندارد که من چقدر برای عملکرد تو در 
زمین فوتبال می توانم احترام قائل باشــم. آن سخنانت در 
فرهنگ ایران، تیم ملی ایران و بازیکنان من مایه شرمساری 
در فوتبال است. هیچ کس نمی تواند اتحاد ما را دچار تزلزل 

کند چون این موضوعات در سطح ما نیست.
اما حتی با این حرف ها ما دوســت داریم تو را دعوت 
کنیم به عنــوان مهمان در کمپ تیــم ملی حضور پیدا 
کنی و بــا بازیکنان ایران ارتباط بگیــری و از آنها درباره 
کشورشان، مردم ایران، شــعر و هنر و ریاضیات و جبر و 
تمدن هزاران ساله ایران بیاموزی و همچنین از بازیکنان 
ما بشــنوی که چقدر فوتبال را دوســت دارند و برای آن 

احترام قائلند.
کی روش در این پست آتشین جمالت خود را اینچنین 

پی می گیرد: ما متوجه ایم که به عنوان آمریکایی - آلمانی 
حمایت خود را از ما دریغ کرده ای. مشــکلی نیســت. و با 
وجــود اظهارات اشــاره های توهین آمیزت در بی بی ســی 
کــه تالش کرده ای زحمات، فــداکاری و مهارت ما را زیر 
سؤال ببری به تو قول می دهیم بدون آنکه قضاوتی درباره 
فرهنگ، ریشه و سابقه تو داشته باشیم همواره از حضورت 

در جمع خود استقبال کنیم.
در عین حال تمام نگاه ما متوجه این نکته اســت تا از 
تصمیم فیفا در ارتباط با پست سازمانی تو به عنوان عضوی 
از کمیته فنی جام جهانی قطر ۲۰۲۲ باخبر شویم. چرا که 
به طور واضح انتظار ما از تو این است که پیش از بازدیدت 

از کمپ ما از سمت خود استعفا داده باشی.«
واکنش به موقــع کی روش مورد توجه رســانه های 
بین المللــی هم قرار گرفت تا جایی که آنها با جمالت زیر 
به انعکاس صحبت های ســرمربی تیــم ملی فوتبال ایران 

پرداختند:
* روزنامه انگلیســی میرر با انتشــار خبر مربوط به پاسخ 
کــی روش بــه کلینزمن مدعی شــد که او بــه خوبی به 
انتقادهای این ستاره سابق تیم ملی آلمان درباره فرهنگ 
ایرانی پاســخ داده، هرچند این اظهــارات را غیرمنتظره 

توصیف کرد.
* روزنامه دیلی میل نیز مدعی شــد که کی روش پاسخی 
کوبنده به صحبت هــا علیه تیمش داده و همچنین تاکید 
کرده که عملکرد خوب ایران باعث شــده که آنها شانس 
زیادی داشته باشــند که برای اولین بار به مرحله حذفی 

جام جهانی صعود کنند.
* روزنامه انگلیســی تایمز نیز با انتشار این خبر روی این 
موضوع تاکید کرد که از نظر کی روش رفتارهای کلینزمن 

و اظهارات او بی احترامی به فوتبال است.
* از ســوی دیگر گاردین نیز به انتشــار پاسخ این مربی 
پرتغالی پرداخت و درخواســت کی روش از کلینزمن برای 
اســتعفا از کمیته فنی جام جهانی ۲۰۲۲ را جالب توجه 

خواند.
* ســایت گل دیگر رسانه مطرح ورزشــی بود که پست 
اینســتاگرامی کی روش را منتشــر کرد و مدعی شد که 
از نظر این مربی، رفتارهای ســتاره سابق تیم ملی آلمان 

غرض ورزانه بوده است.

کلینزمن حرف هایش درباره ایران را پس گرفت
پــس از این اقدام کــی روش، مهاجم ســال های نه 
چندان دور آلمان در گفت و گویی با بی بی ســی گفت: به 
نظرم برداشت بدی از صحبت های من شد. من واقعا سعی 
خواهم کرد با کی روش تماس بگیرم و اوضاع را آرام کنم. 
قصدم هرگز انتقاد از کارلوس یا نیمکت ایران نبود. بعضی 
حتی فکــر کردند من از داور انتقاد کــردم چون او کاری 

درباره نحوه رفتار آنها روی نیمکت انجام نداد.
او بــا توضیح درباره صحبت هایــش اضافه کرد: تمام 
حرف من این بود که آنها احساســی با شــرایط برخورد 
می کنند که در واقع از بعضی جهات قابل تحســین است. 
تمام نیمکت آنها در تمام طــول بازی با تیم داخل زمین 
همــراه بود. آنها باال و پایین می  پریدنــد و کارلوس مربی 
بسیار احساساتی است. او به طور مداوم کنار زمین حضور 
دارد و ســعی می کند به بازیکنانــش انرژی بدهد و آنها را 

راهنمایی کند.
فدراسیون فوتبال خواستار استعفای کلینزمن شد

فدراســیون فوتبال هم در بیانیــه ای اظهارات یورگن 
کلینزمن را محکوم کرد و خواستار عذرخواهی و استعفای 
او از گروه مطالعات فنی فیفا شد. در همین حال فدراسیون 
فوتبال ایران از آقــای کلینزمن دعوت می کند تا از کمپ 
تیم ملی در دوحه بــرای یادگیری در مورد فرهنگ غنی 
ایرانی و ارزش های فوتبال و ورزش بازدید کند. از آنجایی 
که کلینزمن یک آلمانی است، به او قول داده می شود که 
برای شرم آورترین قسمت تاریخ جام جهانی، »ننگ گیخون 
8۲«، زمانــی که آلمان غربی و اتریش نتیجه را رقم زدند، 
مورد قضاوت قرار نگیرد و او به عنوان یک بازیکن پیشین، 
با شــیرجه های دراماتیک معروفش قضاوت نخواهد شد. 
مطمئناً او به عنوان یک بازیکن حرفه ای فوتبال برای هیچ 
موضوع سیاســی و تاریخی دیگری که مربوط به کشورش 
باشــد مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت. در این بازدید، به 
آقای کلینزمن پیشنهاد می شود که 99 دقیقه آخرین بازی 
ایران مقابل ولز را مــرور کند، حتی اگر این بازی قباًل در 
سراسر جهان پخش شــده باشد و برای بسیاری به عنوان 
یکی از عادالنه ترین و زیباترین بازی های تاریخ جام جهانی 

شناخته می شود. 
اتحاد و همدلی رمز موفقیت تیم ملی

کادرفنی و بازیکنان تیــم ملی فوتبال با فضای ایجاد 
شده در دو، ســه روز اخیر بیگانه نیستند. پیش از شروع 
جــام جهانی و در خــالل برگزاری این رقابت هــا انواع و 
اقسام فشــارهای روانی روی تیم ملی ایران بوده است. از 
رسانه های ضد انقالب از جمله سعودی اینترنشنال گرفته 
تا وطن فروشان داخلی و خارجی هجمه بسیاری را به تیم 
ملی فوتبال وارد کرده اند اما خوشبختانه تا به امروز اعضای 
تیــم ملی با اتحاد و همدلی نه تنها تمامی این تحرکات را 
ناکام گذاشته اند بلکه در آستانه صعود به مرحله بعدی جام 

جهانی نیز قرار گرفته اند.
تیم ملی فوتبال ایران فردا سه شنبه در چارچوب دور 
ســوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ از ساعت ۲۲:3۰ 
به مصاف تیم ملی آمریکا می رود و با برتری برابر این تیم 
و شــاید هم یک تساوی راهی مرحله یک شانزدهم نهایی 
می شــود. در صورتی که این اتفــاق رخ دهد فوتبال ایران 
برای نخســتین بار در تاریخ خــود از مرحله گروهی خود 

صعود می کند. 

ادامه اقدامات شیطنت آمیز علیه تیم ملی 

اهلل« را از پرچم ایران حذف کرد آمریکا »
فدراسیون فوتبال خواستار برخورد فیفا شد

افشاگری تیته درباره آسیب دیدگی نیمار:
 نمی دانستم که او مصدوم است

ســرمربی تیم ملی فوتبال برزیل 
افشــا کرد کــه نمی دانســت نیمار 
مصدوم است و در جریان بازی متوجه 

آسیب دیدگی او شده است.
نیمار در دیدار نخست تیم ملی فوتبال 
برزیل برابر صربســتان در ترکیب اصلی به 
میدان رفت اما او در دقایق پایانی به خاطر 
آســیب دیدگی زمین را ترک کرد. آسیب 
دیدگــی نیمار جدی اســت و او نمی تواند 

سلسائو را در دو بازی بعدی همراهی کند.
تیته، ســرمربی تیم ملی فوتبال برزیل 

درباره آســیب دیدگی نیمار اظهار نظر جالبی داشت. او گفت: نیمار قبل از 
بازی برابر صربســتان مصدوم بود اما من متوجه این موضوع نشــدم. دوباره 
تکرار می کنم که من اصال نمی دانســتم او مصدوم اســت. وقتی بازی شروع 
شــد او به من گفت که کمی درد دارد اما تالش می کند که تا پایان بازی در 
میدان باشــد. او ادامه داد: نیمار 11 دقیقه بدون مشکل بازی کرد اما بعد از 
آن برخورد بدی با بازیکن حریف داشــت و همین باعث شد از ناحیه مچ پا 
احســاس درد کند با این حال به بازی ادامه داد. فعال نیمار مصدوم اســت و 
نمی دانیم که کی به شــرایط بازی می رسد. تیته درباره دیدار برابر تیم ملی 
فوتبال ســوئیس گفت: ترکیب تیم را انتخاب کرده ایم با این حال نمی توانم 
بیشــر از این توضیح دهم. در فوتبال باید برای هر بازی استراتژی مخصوص 
را داشت. وینیسیوس را در پست نیمار داریم و او می تواند به ما کمک زیادی 
کند. تیته در پایان درباره وضعیت نیمار و دنیلو گفت: واقعا نمی دانم این دو 
بازیکن کی به شرایط بازی می رسند. دیگر بازیکنان آماده هستند و مشکلی 

در این زمینه نداریم.
تیم های ملی فوتبال سوئیس و برزیل در حالی به مصاف هم می روند که 

در هر دو بازی نخست خود به پیروزی دست پیدا کرده اند.
متئو الهوز قاضی بازی قرن بیست و یک

داور ال کالسیکو را 
برای ایران- آمریکا گذاشتند

کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال متئو الهوز داور اسپانیایی 
را برای قضاوت دیدار حساس ایران و آمریکا برگزیده است.

ایران و آمریکا ســه شنبه شــب در یکی از سرنوشت سازترین بازی های 
تاریخ خود رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت. ایران با پیروزی برابر ولز سه 
امتیازی شــده و در رده دوم گروه قرار دارد، در حالی که آمریکا از دو مسابقه 
قبلی خود دو تساوی کسب کرده و پایین تر از ایران در رتبه سوم گروه است.

در واقع این وضعیت جدول باعث شده که حساسیت بازی ایران و آمریکا 
در اوج خود قرار داشــته باشــد. ایران احتماال با یک تساوی هم صعود خود 
را قطعی خواهد کرد چرا که در آن ســمت ولز کار دشــواری برای شکست 
انگلیس دارد. از سمت دیگر آمریکا برای صعود محکوم به غلبه بر ایران است 

و برد با هر نتیجه ای این تیم را راهی مرحله بعدی جام جهانی خواهد کرد.
قابل پیش بینی بود که حساسیت خاصی برای انتخاب داور دیدار ایران و 
آمریکا جود داشته باشد. در همین راستا دیشب مشخص شد که فیفا قضاوت 
این نبرد حساس و سرنوشت ســاز را بر عهده داور معروف و بنام اسپانیایی 
یعنــی متئو الهوز قرار داده اســت. مردی که یکــی از باتجربه ترین داوران 
حاضر در جام جهانی قطر محســوب می شود. متئو الهوزقضاوت دیدار قطر 
و ســنگال را در این جام جهانی بر عهده داشت که اتفاقا خیلی هم جنجالی 
و بحث برانگیــز بود. او به خاطر قضاوت در این دیدار در کانون توجهات قرار 
گرفت و انتقاداتی هم از او مطرح شــد. بدون شک بحث برانگیزترین تصمیم 
او در نیمه اول بازی بود، زمانی که قطری ها اعتقاد داشــتند باید یک پنالتی 
به ســود آنها اعالم شود اما مرد اسپانیایی چنین اعتقادی نداشت. البته این 
اولین باری نبود که الهوز به خاطر تصمیمات عجیب خود مورد توجه و البته 
انتقــاد قرار می گیرد. او پیش از این بارها در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا نیز 
بحث برانگیز ظاهر شــد بود. علی رغم تمام این فراز و نشیب ها فیفا اعتماد 
کامل خود را به او نشان داده و با وجود عملکرد بحث برانگیز در دیدار سنگال 

و قطر، حاال قضاوت جدال حساس ایران و آمریکا را هم به او سپرده است.

برنامه بازی ها ،نتایج و جداول رده بندی  جام جهانی 

برنامه بازی های جام جهانی 2022
دوشنبه 7 آذر 1401

G گروه
*کامرون ...................................................................... صربستان )ساعت 13:3۰(
*برزیل ............................................................................. سوئیس )ساعت 19:3۰(

H گروه
* کره جنوبی ........................................................................... غنا )ساعت 16:3۰(
* پرتغال ........................................................................... اروگوئه )ساعت ۲۲:3۰(

نتایج و جداول بازی های جام جهانی 2022
A گروه

*قطر صفر .................................................................................................. اکوادور ۲
*سنگال صفر ................................................................................................. هلند ۲
*قطر یک..................................................................................................... سنگال 3
* هلند یک ........................................................................................... اکوادور یک

 B گروه
*انگلیس 6 ..................................................................................................... ایران ۲
*آمریکا یک ................................................................................................... ولز یک
*ولز صفر ........................................................................................................ ایران ۲
*انگلیس صفر ........................................................................................ آمریکا صفر

C گروه
*آرژانتین یک ......................................................................................... عربستان ۲
*مکزیک صفر ...................................................................................... لهستان صفر
*لهستان ۲.......................................................................................... عربستان صفر

D گروه
*دانمارک صفر ....................................................................................... تونس صفر
*فرانسه 4 .............................................................................................. استرالیا یک
*تونس صفر .......................................................................................... استرالیا یک
* فرانسه ۲ ........................................................................................... دانمارک یک

E گروه
*آلمان یک ..................................................................................................... ژاپن ۲
*اسپانیا 7 ......................................................................................... کاستاریکا صفر
* ژاپن صفر ....................................................................................... کاستاریکا یک

F گروه
*مراکش صفر ..................................................................................... کرواسی صفر
*بلژیک یک ............................................................................................. کانادا صفر
*بلژیک صفر................................................................................................ مراکش۲

G گروه
*سوئیس یک ...................................................................................... کامرون صفر
*برزیل ۲ .......................................................................................... صربستان صفر

H گروه
*اروگوئه صفر ................................................................................ کره جنوبی صفر
*پرتغال 3 ............................................................................................................. غنا

صفحه ۹
دو شنبه ۷ آذر ۱۴0۱
۳ جمادی االول ۱۴۴۴ - شماره 2۳۱۷۹

A جدول رده بندی گروه
امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

324-21101هلند1

324-21101اکوادور2

303-21013سنگال3

30-1-20025قطر4

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

644-21102انگلیس1

23-4-21016ایران2

102-20201آمریکا3

21-1-20113ولز4

B جدول رده بندی گروه

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

224-21100لهستان1

313-21012آرژانتین2

13-2-21013عربستان3

11-0-20112مکزیک4

C جدول رده بندی گروه

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

646-22002فرانسه1

23-2-21014استرالیا2

11-1-20112دانمارک3

11-0-20111تونس4

D جدول رده بندی گروه

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

223-11000برزیل1

113-11000سوئیس2

10-0-10011کامرون3

20-0-10012صربستان4

G جدول رده بندی گروه

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازیتیمرتبه

313-11002پرتغال1

001-10100اروگوئه2

001-10100کره جنوبی3

10-2-10013غنا4

H جدول رده بندی گروه

سید کیوان طباطبایی - خبرنگار اعزامی به جام جهانی
تماشــاگران پرشــور ایرانی با پرچم های ســه رنگ کشــورمان ، شنبه شب 
گذشــته در مرکز شهر دوحه بازهم پیروزی شیرین برابر ولز را جشن گرفتند و با 
شــعارهای »ایران ایران« به پایکوبی پرداختند.هم چنین رونالدو کاپیتان تیم ملی 
پرتغال برای همبازیانش، ضیافت شــامی ترتیــب داد  و پرتغالی ها کنار هم اتحاد 
 خود را علنی کردند. با این مقدمه نگاهی به اخبار و حواشــی جام جهانی ۲۰۲۲ 

می کنیم:
رکورد تماشاگر باز هم جا به جا شد

دیدار آرژانتین- مکزیک که برتری یاران لیونل مســی به پایان رسید با حضور 
88 هزار و 966 نفر در ورزشگاه لوسیل برگزار شد تا این دیدار به پرتماشاگرترین 
بازی جام جهانی قطر تبدیل شــود. پیش از این بازی برزیل و صربســتان در دور 
نخست مرحله گروهی با حضور 88 هزار و 1۰3 نفر پرتماشاگرترین بازی شده بود.

هیچ لذتی باالتر از شادی هموطنانم نیست
باوجود گذشت چند روز از بازی ایران کماکان هموطنانمان درحال پایکوبی و 
خوشحالی در خیابان های قطر هستند. خبرنگار اعزامی کیهان ورزشی ،شنبه شب 
گذشــته برای تهیه گزارش به منطقه لوسیل رفت.وی با یک هموطن ساکن اروپا 
درباره تیم ملی و حضورش در جشن هواداران ایرانی صحبت کرد که وی گفت: هیچ 
 لذتی باالتر از شــاد دیدن  هموطنانم نیست. بعد از پیروزی ایران همه به ما احترام 

می گذارند.
حمله کامرونی ها به خانه پدری گلزن سوئیس

تیم ملی فوتبال ســوئیس در نخستین دیدار از مرحله گروهی مسابقات جام 
جهانی فوتبال موفق شــد تیم کامرون را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. تک 
گل این دیدار را بریل امبولو بازیکن کامرونی االصل تیم ســوئیس به ثمر رســاند. 
روزنامه الوطن قطر در گزارشــی با اشــاره به گلزنی ایــن بازیکن در برابر کامرون 
نوشــت: ویدئویی در فضای مجازی منتشر شــده که حکایت از حمله شماری از 
هواداران به خانه پدری امبولو دارد.امبولو اصالتاً کامرونی اســت اما برای تیم ملی 

فوتبال سوئیس توپ می زند.
بایکوت رسانه های صهیونیستی

بایکوت خبرنگاران و رســانه های صهیونیستی در جام جهانی ۲۰۲۲ از سوی 
هواداران قطری، عربستانی و کشورهای مسلمان ادامه دارد. یک عضو پارلمان رژیم 
صهیونیســتی خشــم خود از بایکوت خبرنگاران صهیونیست از سوی تماشاگران 

کشورهای اسالمی در جام جهانی قطر را با حمله بی سابقه به این کشور نشان داد 
و گفت: قطر دشمن ماســت و از این کشور توقعی نداشته باشید.الزم به یادآوری 
است که حتی طرفداران ژاپنی و برزیلی هم حاضر به مصاحبه با خبرنگار اسرائیلی 

نشدند.
»فن فست البیدا« پارک و تماشای جام جهانی

فن فســت البیدا پارک از ساعت 4عصر تا ۲ بامداد فعالیت می کند و هواداران 
فوتبالی که از سراسر جهان به دوحه آمده اند، می توانند از تماشای تمام 64 مسابقه 
جام جهانی به صورت زنده در چند صفحه نمایش بزرگ که در این پارک تعبیه شده، 
لذت ببرند. در جشــنواره هواداران فوتبال به عنوان یک محل فراتر از ورزشگاه ها، 
 سرگرمی های زیادی برای تماشــاگرانی که به پارک البیدا می آیند در نظر گرفته

 می شوند.
تحمل رنج سفر برای دیدن کاپیتان آرژانتین

حضور لیونل مســی در قطر با استقبال زیاد دوســتداران این بازیکن مواجه 
شــده اســت. یکی از طرفــداران کاپیتان تیم ملــی آرژانتین از هنــد خود را به 
دوحــه رســانده تا این نابغــه فوتبالی را مالقــات کند. ناگی نوشــی زن هندی 
ســاکن کراال با عبــور از دریا و خاک کشــور عمــان اکنون خود را بــه امارات 
رســانده است. رســانه های اماراتی در گزارشی با اشاره به ســفر نوشی 33 ساله 
نوشــتند: وی از باخــت تیم محبوب خود در برابر عربســتان ناراحت اســت اما 
امید دارد که آرژانتین با غلبه بر لهســتان در نهایت صعود کند. نوشــی از طریق 

دریا از بمبئی به ســلطان نشین عمان رسید و ســفر خود را از مسقط آغاز کرد.
فریبکاری امباپه!

بازی فرانســه و دانمارک که با برتری شاگردان دشان خاتمه یافت چند نکته 
آموزشــی و جذاب داشــت.مهم ترین نکته این بازی، حرکات بی توپ و فوق العاده 

امباپه مهاجم فرانسه بود که با فریبکاری مدافع یارگیرش را دچار اشتباه می کرد و 
فیلم این صحنه ها در فضای مجازی وایرال شده است.

عکس یادگاری با ستارگان
نمایشــگاه جالبی در بازار سوق واقف دوحه شــروع بکار کرده است. هواداران 
فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۲ می تواند در این نمایشگاه با نمادهای واقعی بفرمایید 

پله ، رونالدو و..  عکس یادگاری بگیرند و مشغول شوند.
وفاداری تونسی ها به فلسطین در جام جهانی 

پرچم فلســطین توسط تونسی های حاضر در جریان مسابقه تیم ملی فوتبال 
کشورشان در جام جهانی قطر به اهتزاز درآمد تا بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان 

فلسطین تاکید کنند.
اقدام جالب میزبان در ورزشگاه »احمد بن علی« 

مسئوالن قطری در اقدام جالب و پیش بینی شده ای برای حفاظت از سالمتی 
تماشــاگران بازی ژاپن- کاستاریکا مقابل نور آفتاب، کاله هایی را روی هر صندلی 

این ورزشگاه برای استفاده هواداران قرار دادند.

جشن و پایکوبی ایرانیان با پرچم سه رنگ »اهلل« نشان در مرکز دوحه

 از بایکوت رسانه های صهیونیست تا وفاداری تونسی ها به آرمان فلسطین

میهمانی شام رونالدو در قطر

کریستیانو رونالدو بعد از اولین برد تیم ملی فوتبال پرتغال در بازی های 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، میهمانی شامی را برای هم تیمی هایش در رستورانی 

در شهر دوحه ترتیب داد.
بر اساس گزارش ها کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال که 
چندی پیش خبر جدایی رســمی اش از باشگاه منچستر یونایتد منتشر شد 
بعد از برد ســه بر دوی تیم کشــورش مقابل غنا در اولین بازی جام جهانی 

۲۰۲۲، کل بازیکنان تیم را شام در رستورانی در شهر دوحه میهمان کرد.
رونالدوی 37 ســاله که در تالش برای پشت سر گذاشتن کابوسش در 
باشگاه منچســتریونایتد است، اولین گلش در جام جهانی ۲۰۲۲ را از روی 

نقطه پنالتی در بازی روز پنج شنبه مقابل غنا به ثمر رساند.
فرناندو ســانتوس، مربی تیم ملی فوتبال پرتغال به پاداش پیروزی روز 
پنج شــنبه بعد از ظهــر روز جمعه بازیکنانش را مرخص کــرد و رونالدو با 
اســتفاده از این فرصت تصمیم به بردن تیم پرتغال به یک ضیافت شام در 

پایتخت قطر گرفت. او این شام را در محل شعبه رستوران زنجیره ای تاتیل 
دوحه در جزیره المها، رســتورانی که با خود رونالدو مرتبط است ترتیب داد 

و کل هزینه آن را تقبل کرد.
عکسی از این اتفاق در شبکه های اجتماعی منتشر شد اما برناردو سیلوا، 

ژائو کانسلو و خوزه سا تنها اعضای غایب تیم در این میهمانی بودند.
پرتغــال در دومین بازی اش در رقابت هــای مرحله گروهی جام جهانی 
۲۰۲۲ ساعت ۲۲:3۰ فردا)دوشــنبه هفتم آذر( مقابل اروگوئه قرار خواهد 

گرفت.
اگر فرانسه قهرمان شود، بنزما مدال قهرمانی می گیرد

کریم بنزما مهاجم فرانسوی در صورت قهرمانی تیم ملی این کشور در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مدال خواهد گرفت.

کریم بنزما جام جهانی قبلی را به خاطر محرومیت و مسائل انضباطی از 
دســت داد. او در بهترین شرایط به تیم ملی فوتبال فرانسه بازگشت و امید 

زیادی داشت که در جام جهانی ۲۰۲۲ بدرخشد.
بنزما قبل از جام جهانی در رئال مادرید مصدوم شد اما همه پیش بینی ها 
حاکی از این بود که او به جام جهانی خواهد رســید و حتی پزشــکان تیم 
ملی فرانســه امیدوار بودند که این بازیکن را به بازی با استرالیا برسانند اما 
به یکباره شــوک بزرگی به بنزما و هواداران فوتبال در فرانســه وارد شد و 
فدراســیون فوتبال این کشور اعالم کرد که او به خاطر آسیب دیدگی جام 

جهانی را از دست داده و نمی تواند برای فرانسه به میدان برود.
فیفا طبق درخواست فرانسوی ها، تمام ۲6 مدال را در صورت قهرمانی به 

فدراسیون فوتبال فرانسه خواهد داد.
تیــم ملی فوتبال فرانســه توانســت ۲ بــر یک دانمارک را شکســت 
دهــد و به عنــوان اولین تیــم 6 امتیازی صعــود خود را بــه دور بعدی 
قطعــی کنــد. بــه این ترتیــب، فرانســه موفق شــد طلســمی را که به 
طلســم مدافــع عنوان قهرمانی معروف شــده بود بشــکند و بعد از ســه 

دوره، بــه عنوان مدافــع عنوان قهرمانــی از مرحله گروهــی صعود کند.
فرانســه در سومین دیدار خود که فقط برای سرگروهی اهمیت دارد به 

دیدار تونس نماینده آفریقا خواهد رفت.
فیفا به دنبال برخورد با اقدام سیاسی بازیکنان صربستان

فیفا اعالم کرد یک پرونده انضباطی را علیه فدراسیون فوتبال صربستان 
به دلیل به نمایش گذاشتن یک پرچم مناقشه برانگیز در رختکن تیم ملی 

این کشور در رقابت های جام جهانی باز کرده است.
فدراســیون جهانی فوتبال فیفا اعالم کــرد تحقیقات انضباطی را علیه 
فدراسیون فوتبال صربستان به دلیل آویزان کردن یک پرچم اختالف برانگیز 
از ســوی تیم فوتبال این کشــور در بازی های جام جهانی که در آن نقشه 
کوزوو به عنوان خاک صربستان حساب شده بود را به جریان انداخته است.

بر اســاس تصاویــری که از رختکن تیــم ملی فوتبال صربســتان در 
جریان بازی این تیم مقابل برزیل در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر منتشــر شد، 
صربســتانی ها پرچمی که در آن جزئیاتی اختالف برانگیز وجود داشــت به 
نمایش گذاشــتند از جمله این که در این پرچم کوزوو به عنوان بخشی از 
صربستان نشان داده شد و هم چنین روی پرچم نوشته شد: »هیچ تسلیمی 

در کار نخواهد بود.«
کوزوو، یک اســتان یوگسالوی پیشــین و دارای اکثریت آلبانیایی تبار 
اســت و در ســال ۲۰۰8 از صربستان اعالم اســتقالل کرد اما بلگراد از به 

رسمیت شناختن استقالل کوزوو خودداری کرده است.
فیفــا در بیانیه ای اعالم کرد:» کمیته انضباطی فیفــا پرونده ای را علیه 
فدراسیون فوتبال صربستان به دلیل نصب پرچمی در رختکن آنها در جریان 
بازی برزیل و صربستان در جام جهانی فوتبال در ۲4 نوامبر آغاز کرده است.«
آییــن نامه انضباطــی فیفا »رفتــار توهین آمیز و نقــض اصول بازی 
جوانمردانه« و »اســتفاده از یک رویداد ورزشــی برای تظاهراتی با مبنای 

غیرورزشی« را ممنوع کرده است.
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