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اخبار کوتاه

تورنمنت فوتسال بانوان کافا -2022تاجیکستان

ایران  -5قرقیزستان صفر

تیم ملی فوتســال بانوان
در چهارمین دیدار خود برابر
قرقیزســتان به پیروزی  5بر
صفر دست یافت.
به گزارش ساگروه ورزشی
مــردم ســاالری ،چهارمین
دیدار تیم ملی فوتسال بانوان
ایــران در تورنمنت کافا برابر
قرقیزســتان به پایان رســید که این دیدار با برتری ملی پوشان و با نتیجه 5بر
صفر به پایان رسید .گلهای تیم ملی فوتسال بانوان را سحر پاپی ،فاطمه رحمتی،
نسترن مقیمی ،سارا شیربیگی و فرشته کریمی به ثمر رساندند.

«امجد عطوان» بازی برابر ایران را از دست داد

بازیکن تیــم ملی فوتبال
عراق به دلیل ابتال به ویروس
کرونا دیدار حســاس این تیم
برابر ایران در مرحله مقدماتی
جام جهانی قطر را از دســت
داد سایت اســپورت عراق با
تایید این خبر نوشــت :تست
کرونای «امجــد عطوان» در
تهران مثبت شده تا وی بازی حساس این تیم را در برابر تیم ملی فوتبال ایران
را از دســت دهد .پیش از این نیز خبر مثبت شدن تست کرونا «یاسر قاسم» و
«مناف یونس» منتشــر شده بود تا مســووالن تیم ملی فوتبال عراق در آستانه
دیدار با ایران شــاهد جوالن کرونا در اردوی این تیم باشــند .تیم ملی فوتبال
ایران روز هفتم بهمنمــاه در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
قطر میزبان تیم ملی عراق اســت و در صورت برتری برابر این تیم برای سومین
دوره متوالی جشن حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان را خواهد گرفت.
بنا بر اعالم مســووالن تیم ملی ایران تا کنون تست کرونا بازیکنانی مانند سردار
آزمون ،احمد نوراللهی و احسان حاج صفی مثبت اعالم شده و الهیار صیادمنش
نیز به خاطر مشــکل گذرنامه نمیتواند تیم ملی ایران را در مســابقه برابر عراق
همراهی کند .تیم ملی فوتبال ایران هم اکنون با  ۱۶امتیاز در صدر جدول گروه
 Aمســابقات مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر قرار دارد و با پیروزی برابر عراق
میتواند جشــن حضور در جام جهانی را در ورزشــگاه آزادی برگزار کند .ایران
تا کنون موفق به حضور در پنج دوره ( ۱۹۷۸آرژانتین ۱۹۹۸ ،فرانســه۲۰۰۶ ،
آلمان ۲۰۱۴ ،برزیل و  ۲۰۱۸روسیه) شده است که حاصل آن  ۲برد بوده است.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  ۱۹۹۸فرانســه تیم ملی آمریکا را شکست
داد و در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه موفق به شکست مراکش شد .بهترین نتیجه
ایران در ادوار جام جهانی مروبط به سال  ۲۰۱۸است که ایران با چهار امتیاز در
رده سوم قرار گرفت.

شب خونین جام ملتهای آفریقا

در نتیجه ازدحام هواداران
کامــرون در جریان بازی این
تیم برابــر کومــور چند نفر
کشته و بیش از  ۵۰نفر زخمی
شــدند .به نقل از اسپورت،
تیم ملــی فوتبــال کامرون
میزبان جــام ملتهای آفریقا
در بازی یک هشتم نهایی به
مصاف کومور رفت و با نتیجه  ۲بر یک پیروز شد .بیرون ورزشگاه اما یک فاجعه
رخ داد .هواداران کامرون تالش کردند که از درهای جنوبی ورزشــگاه خود را به
داخل برسانند که ازدحام جمعیت باعث شد هشت نفر کشته و بیش از  ۵۰نفر
هم زخمی شوند.
خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی تعداد کشتهها را  ۸نفر عنوان کرد و نوشت:
سقف  ۶۰درصدی ورزشگاه پر شــده بود و حتی  ۸۰درصد ورزشگاه در اختیار
تماشاگران قرار گرفت .بر اساس گزارش اولیه وزارت بهداشت کامرون« ،هشت
مورد مرگ ثبت شــده است .این وزارتخانه گفت که قربانیان فورا با آمبوالنسها
منتقل شدند ،اما ترافیک ســنگین جادهای باعث کاهش سرعت انتقال شد .به
گفته این وزارتخانه ،حدود  ۵۰نفر در این حادثه مجروح شــدند ،از جمله دو نفر
با جراحات متعدد و دو نفر دیگر با جراحات شدید سر .طبق گزارشها ،یک نوزاد
نیز توســط جمعیت زیر پا گذاشته شد ،اگرچه نوزاد فورا بیرون کشیده شد و به
بیمارستان عمومی یائونده منتقل شد و در وضعیت پزشکی پایدار قرار دارد.
کنفدراســیون فوتبال آفریقا ( )CAFکه رقابتهای شاخص این قاره را اداره
میکند ،گفت که در حال بررسی وضعیت و تالش برای دریافت جزییات بیشتر
در مورد آنچه رخ داده است.
این بیانیه افزود :در ارتباط مســتمر با دولت کامرون و کمیته ســازماندهی
محلی است .مانائودا ماالچی ،وزیر بهداشت کامرون ،تصاویری را در توییتر منتشر
کرد که نشــان میدهد در حال بازدید از بیمارســتانی است که در حال مداوای
مجروحان این حادثه است.

کروناییتیمملیفوتبالایران
مجیدحسینی،چهارمین
ِ

مدافــع تیم ملــی فوتبال
ایران هم به جمع کروناییهای
تیم دراگان اسکوچیچ اضافه
شــد .به گزارش ایرنا ،ســید
مجیــد حســینی بــه دلیل
مثبت شــدن تست  PCRاز
اردو و لیســت تیم ملی برای
دیدار مقابل عراق خارج شــد
و نمیتواند در این دیدار شــاگردان اسکوچیچ را همراهی کند .عارف آقاسی به
عنوان بازیکن جایگزین به تیم ملی دعوت شد.
پیش از این ســردار آزمون ،احمد نوراللهی و احسان حاجصفی هم کرونایی
شــده بودند و حاال حســینی چهارمین نفر اســت که بازی با عراق را به دلیل
کرونایی شــدن از دست میدهد .تیم ملی فوتبال ایران روز هفتم بهمن ماه باید
در چارچوب دور نهایی و انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر از ساعت  ۱۸به مصاف
عراق برود .پیروزی شــاگردان اســکوچیچ ،صعود آنها به جام جهانی را مسجل
میکند.

لیگ برتر بسکتبال تحت تاثیر کرونا
مرحلــه دوم گروهــی
رقابتهای لیگ برتر بسکتبال
تحــت الشــعاع یکــه تازی
ویروس کرونا قــرار گرفت تا
چند دیدار بــا تعویق مواجه
شود .به گزارش ایرنا ،در ادامه
دیدارهای مرحله دوم گروهی
رقابتهای لیگ برتر بسکتبال
و از گروه چهارم این رقابتها ،قرار بود دیروز (سه شنبه) تیمهای صنایع هرمزگان
با پاالیش نفت آبادان به مصاف هم بروند که این دیدار به دلیل ابتالی بازیکنان
نفت آبادان به کرونا ،لغو شد.
همچنین جدال تیمهای آویژه صنعت پارســای مشهد و مس کرمان نیز به
همین دلیل و مشــکالتی که برای بازیکنان آویژه صنعت به وجود آمد به زمان
دیگری موکول شد.
تیم مهرام نیز از این قاعده مســتثنی نبود و بازیکنان مصطفی هاشمی نیز با
ابتال به کرونا بازی فردا برابر خانه بسکتبال خوزستان را از دست دادند.
با این حساب دو بازی روز چهارشنبه لیگ برتر بسکتبال برگزار نخواهد شد.
مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال به صورت رفت و برگشت و در چهار گروه دنبال
میشــود .در گروه  Cتیمهای شهرداری گرگان ،صنعت مس رفسنجان ،کاله و
اکســون ،در گروه  Dمهرام ،مس کرمان ،آویژه صنعت پارســا و خانه بسکتبال
خوزستان ،در گروه  Eشمیدرقم ،نظم آوران سیرجان ،رعد پدافند هوایی و نیروی
زمینی و در گروه  Fتیمهای ذوبآهن ،فوالد مبارکه سپاهان ،پاالیش نفت آبادان
و صنایع هرمزگان قرار دارند.

اتفاق کمسابقه پیرامون تیم ملی فوتبال،صعود درچه صورت «دیر» میشود
تیم ملی فوتبال ایران که در پنج دوره گذشــته مرحله
مقدماتــی جام جهانی بــرای صعود کار ســخت و بعضا
پیچیده ای داشت ،برای ششمین صعود به گونه ای نتیجه
گرفته است که نرفتنش به قطر در حدود صفر است!
بــه گزارش خبرنگار مهــر ،در هفتمین بازی از مرحله
گروهی انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،تیم ملی فوتبال
ایران روز پنجشــنبه در تهران بــه مصاف عراق میرود و
شــرایط در جدول به نوعی اســت که تیم ملی ایران در
صورت پیروزی در این دیــدار صعودی زودهنگام به جام
جهانی را جشــن گرفته و  ۳بــازی آیندهاش را به صورت
تشــریفاتی برگزار میکند .شــانس صعود تیم ملی ایران
به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر آنقدر زیاد هســت که میتوان
احتمال عدم راهیابی به جام جهانی را در حد صفر دانست
و تنها زمان راهیابی به جام جهانی ممکن اســت به تأخیر
بیفتد .تیم ملی ایران در حال حاضر با  ۱۶امتیاز از  ۶بازی
در صدر جدول قرار دارد ،کره جنوبی با  ۱۴امتیاز در رده
دوم و امارات با  ۶امتیاز در رده سوم ایستاده است .با توجه
به اینکه دو تیم مســتقیم به جام جهانی صعود میکنند،
فاصله با تیم ســوم مهم است که فاصله  ۱۰امتیازی ایران
و تیم ســوم که امارات باشد حاشیه امن مناسبی برای ما
در این گروه ساخته است.
تیم ملــی ایران در صــورت پیروزی برابــر عراق ۱۹
امتیــازی شــده و از این جهت صعودش بــه جام جهانی

قطعی میشــود کــه تیم ســوم جدول (امــارات) حتی
در صورت پیــروزی در هر  ۴دیدار باقی مانده و کســب
تمــام  ۱۲امتیاز ،جمع امتیازاتش به عدد  ۱۸میرســد و
نمیتواند از ایران پیشی بگیرد.
در صورتــی که بــازی ایران و عراق مســاوی شــود
و امتیــازات ایران به عدد  ۱۷برســد ،بــاز هم این امکان

وجود دارد که صعود ما در روز پنجشــنبه قطعی شــود.
تقریباً همزمان با بازی ایران و عراق ،تیمهای ملی امارات
و ســوریه به مصاف هم میروند که در صورت شکســت
امارات مقابل ســوریه باز هم صعــود ایران به جام جهانی
قطعی میشود.
اما حتی در صورت تســاوی ســوریه و لبنــان باز هم

میشــود صعود ایران را قطعی دانســت .چرا که تنها در
صورتی ایران از صعــود باز میماند که نه تنها در  ۳بازی
آیندهاش شکســت بخورد و همزمان امــارات در  ۳بازی
آینــده پیروز شــود ،بلکه این نتایج به گونهای باشــد که
اختــاف  ۱۰گله ایران و امــارات هم از بین برود .تفاضل
گل ایران ( )۹و تفاضل گل امارات ( )-۱است.
شکست احتمالی ایران مقابل عراق هم شرایط مشابهی
با تســاوی این بــازی دارد و باز هم عــدم صعود ما تنها
در صورت شکست در تمام بازیهای باقیمانده و پیروزی
امارات در همه بازیهای باقیمانده است.
در واقع صعــود تیم ملی ایران به جــام جهانی حتی
در صــورت پیروزی امارات در  ۴بــازی متوالی با تفاضل
گلهــای باال ،در گروی تنها یک پیروزی در  ۴دیدار باقی
مانده است که این امیدواری نزد اهالی فوتبال وجود دارد
این پیروزی روز پنجشــنبه مقابل عراق به دست آمده تا
یکی از بهترین صعودها به جــام جهانی در تاریخ فوتبال
ایران تجربه شود.
برنامــه روز هفتــم از بازیهای انتخابــی جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر به شرح زیر است؛
پنجشنبه  ۷بهمن ۱۴۰۰
لبنان  -کره جنوبی؛ ساعت ۱۵:۳۰
ایران  -عراق؛ ساعت ۱۸
امارات  -سوریه؛ ساعت ۱۸:۳۰

یزدانی :آمادگی خوبی برای دیدار با آمریکا داریم

بعد از کشتی با تیلور فشارها کم شد و کار نیمه تمام را تمام کردم
مدالآور کشتی کشورمان گفت :احتمال رفتن یک تیم
برای دیدار دوستانه با آمریکا وجود دارد ولی آمادگی نفرات
در حد مسابقات جهانی نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس ،حســن یزدانی قهرمان و
مدالآور کشــتی کشــورمان در گفتگویی با برنامه جهان
ورزش (کشــتی) درباره شــرایط خود اظهار داشــت :در
اردوها تمرین کرده و برای مســابقات دوســتانه با آمریکا
که در  ۲۳بهمن ماه برگزار میشــود ،در حال آماده سازی
هستیم .احتمال رفتن یک تیم به آنجا وجود دارد .نسبتا از
آمادگی خوبی برخورداریم اما این آمادگی در حد مسابقات
جهانی و المپیک نبوده چرا که دوســتانه و تک کشــتی
است .امیدوارم اتفاق خاصی رخ ندهد و ورزشکاران بتوانند
کشتی خوبی را به نمایش بگذارند.
یزدانی در پاسخ به اینکه در سال  ۲۰۲۲در چه مسابقاتی
شــرکت میکند ،عنوان کرد :در ابتــدا هدفم رقابتهای
جهانی است .با توجه به شــرایط بدنی ،در صورت ایدهآل
بودن و تشخیص مربیان اگر بتوانم به تیم ملی کمک کنم،
حتما در کنار آنان خواهم بود .مســابقات جهانی به دلیل
زودتر برگزار شــدن آن بهتر اســت .در سنگین وزنها به

نسبت سبک وزنها ،حریفان عقب تر بوده و کشتیگیران
کشورمان نسبت به ســایر رقبا در آسیا بهتر هستند .ولی
نظرات کادر فنی در این خصوص حائز اهمیت است.
قهرمان کشتی کشور از فشار روانی خود بعد از پیروزی
برابر تیلور گفت :فشــار روانی قطعا کمتر شده و توانستم
یــک کار نیمه تمــام را به لطف خدا و دعــای مردم تمام
کنم .خیلی از هواداران و عالقهمندان این رشــته به دنبال
این بودند که این حریف آمریکایی را شکســت دهم .من
توانســتم نیمی از انتظارات را جبران کنــم .امیدوارم در
مسابقات آتی دل میلیونها ایرانی را شاد کنیم.
او با اشاره به شرایط بدنی خوب خود در خصوص ادامه
دادن این مســیر خاطرنشان کرد :امیدوارم از لحاظ روحی
و روانی برای مســابقات آمادگی الزم را داشته باشیم .من
هدفم تا المپیک  ۲۰۲۴هســت .تا زمانی که بتوانم کمکی
بــه تیم ملی کنم ،در این بــازه زمانی از هیچ چیزی دریغ
نخواهم کرد.
در این ســالها تمام تالشم بر این بود تا پله به پله قدم
بگذارم .اگر تا بعد از ســال  ۲۰۲۴هم بدنم پاسخگو باشد
و بتوانم کشــتی بگیرم قطعا این کار را انجام ميدهم .هر

سال به صورت شــخصی یک هدف جهانی و یا آسیایی را
برای خود در نظر ميگیرم .یک ارزشیابی هم برای المپیک

 ۲۰۲۴انجام دادم تا یک مدال خوشــرنگ به مردم کشور
هدیه دهم.

سجاد استکی:

امیدوارم با مدال خوشرنگ برگردیم
ملیپــوش هندبال گفت :امیــدوارم که با
مدال خوشــرنگ برگردیم اگر طال باشد که
عالی خواهد بود.
سجاد اســتکی در گفت و گو با ایسنا در
خصوص عملکرد تیــم ملی هندبال ایران در
مسابقات قهرمانی آسیا عربستان اظهار کرد:
خداراشکر توانستیم پنج بازی را ببریم .به جز
دو بازی اول ســه بازی دیگر خیلی سخت و
سنگین بود.
خداراشــکر توانستیم نتایج خوبی بگیریم
و بازیها را ببریم.
ملیپــوش هندبــال در مورد درخشــش
اســتثناییاش در ثانیههای آخر بازی مقابل

کویــت و گل آخر گفت :اکنون صعود به جام
جهانی را قطعی کردیم و استرس از روی تیم
برداشته شده است .گل ثانیه آخر هم خدا به
ما لطف داشــت و کمک کرد تا گل را بزنیم
و جهانی شــویم .آن گل حاصل عملکرد همه
تیم بود.
استکی در مورد همدلی میان بازیکنان تیم
ملی و همدلی تیم با مردم هندبال گفت :واقعا
حرف درستی است این دوره همه بازیکنان با
هم هم دل هستند و برای ایران میجنگند.
مردم هــم لطف دارند و دعای آنها تا االن
پشت ما بوده است.
امیــدوارم همانطور که با صعــود به جام

جهانی توانســتیم دلشــان را شاد کنیم یک
مدال خوشــرنگ هم بگیریم تا دلشــان شاد
شود .امیدوارم با مدال و دست پر برگردیم.
وی در خصــوص بازی بعــدی تیم ملی
ایران مقابــل بحرین گفت :بــازی بعدی ما
سخت اســت با تیم ملی بحرین بازی داریم.
حریف دور بعدی هم هنوز مشــخص نیست
باید ببینیــم در آن گروه چه اتفاقی ميافتد.
اکنون باید اول به فکر بازی با بحرین باشیم.
وی افزود :بازی با بحرین مسابقه سختی است
اما میتوانیم ببریم و به عنوان سرگروه صعود
کنیم .امیدوارم با مدال خوشرنگ برگردیم و
اگر آن مدال طال باشد عالی است.

تمهیدات دوباره سختگیرانهتر میشود

نوروزی :بعید است شرایط فعلی کرونا باعث تعطیلی ورزش شود
رئیس فدراسیون پزشــکی ورزشی بر لزوم به کارگیری
تمهیدات ســخت گیرانه تر برای مبارزه با کرونا در شرایط
فعلی تاکید کرد اما در عین حال گفت بعید است به سمت
تعطیلی دوباره ورزش کشیده شویم.
به گزارش خبرنگار مهر ،افزایش آمار مبتالیان جدید به
ویروس کرونا در ورزش نگرانیهایی را در رابطه با چگونگی
پیگیری فعالیتهای ورزشــی طی هفتههای آینده و اینکه
«آیا ادامه این روند منجر به تعطیلی دوباره ورزش کشــور
خواهد شد؟» ایجاد کرده است.
غالمرضا نوروزی رئیس فدراســیون پزشکی ورزشی در
این زمینه توضیح داد و گفت :آنچه مسلم است مهیا بودن
شــرایط برای پیگیری برنامهها و فعالیتهای ورزشی برای
مان اهمیت داد و موضوع مهمتر ســامت ورزشکاران است
که در هر شرایطی اولویت خواهد بود.
وی با یادآوری شرایطی که منجر به بازگشت فعالیتهای
ورزشی به حالت عادی شد ،ادامه داد :بعد از فروکش کرونا
در کشور و آبی شــدن تقریباً کامل نقشه کشور ،برگزاری
مســابقات و برنامههای ورزشی در کشــور به حالت عادی
بازگشت اما همچنان بر رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید
داشــتیم و بدون آن مجوز هیچ فعالیتــی را ندادیم .با این
حال طی روزهای گذشته مجدد شاهد موارد جدید از ابتالء
هستیم که تعدادشان کم هم نیست .این موضوع بی ارتباط
چاکرالهدور ،مدافع چپ تیم ملی فوتبال کومور در بازی
مقابل کامرون در جام ملتهای آفریقا مجبور شــد به عنوان
گلر از دروازه تیمش محافظت کند .به گزارش ایرنا ،حتی اگر
مســابقات جام ملتهای آفریقا را به صورت دقیق هم دنبال
نکرده باشــید بازهم اخبار و حواشــی جذابی از این جام به
گوش شــما خورده اســت .داوری که بازی را  ۲بار پیش از
دقیقه  ۹۰تمام کرد؛ تماشاگرانی که به دلیل ازدحام جمعیت
جان خود را از دســت دادند؛ تیمهای بزرگی که به دســت
تیمهای کوچک حذف شــدند؛ کارت قرمزهای زیادی که از
جیب داوران بیرون آمد؛ تیمی که به خاطر مشــکالت مالی
نتوانســت با پرواز به کامرون بیاید و از کشتی استفاده کرد؛
بازیکنانی که لباسشان را خودشان میشورند و روی درخت
پهن میکنند و  ...اگر جام ملتهای اروپا باکیفیتترین جام
قارهای در سطح ملی باشد و جام ملتهای آمریکای جنوبی
از این حیث دوم باشــد؛ جام ملتهــای آفریقا خاصترین،
عجیبترین و البته غیر قابل پیشبینیترین جا ِم قارهای است
که به انجام میرسد .کشورهایی که با مشکالت عدیده مالی
و محدودیتهای فراوان دور هم جمع شــدهاند و «فوتبال»
برایشــان اهمیتی دوچندان دارد .آنها نــه فقط برای دمی

به شیوع ویروس اومیکرون نیست.
رئیس فدراسیون پزشــکی ورزشی به مشکالتی که در
مورد نوع جدید ویروس کرونا با آن مواجه هســتیم ،اشاره
کــرد و گفت :کیتهــای الزم برای تشــخیص اومیکرون
محدود است اما مشکل اصلی اینجاست که این نوع ویربوس
آزمایش گریز اســت ،ویروس دلتا به راحتی از طریق تست
 PCRقابل تشــخیص بود اما در مورد نوع جدید ویروس
بیشتر عالئم مانند سرماخوردگی ،عطسه ،گلو درد ،خستگی
و … مشکوک به بیماری میشویم.
نوروزی تاکید کرد :با همه اینها باید مراقب بود و از شیوع
بیشتر ویروس جلوگیری کرد .در همین راستا مکاتبهای با
فدراســیون والیبال داشــتیم و خواســتار امتناع از حضور
تماشاگران به دیدارهای لیگ برتر این رشته شدیم چراکه
شــرایط و خبرها حکایت از گســترش ویروس در والیبال
داشــت .حتی این موضوع را مطــرح کردیم که در صورت
امکان دیدارهای لیگ برتر والیبال یک هفته تعطیل شــود
تا شرایط کمی مساعدتر شود یا اینکه برای هر بازی دوباره
انجام تست اجبار شود.
وی با بیان اینکه دیگر رشــتهها هم توســط فدراسیون
پزشــکی ورزشی رصد میشوند و در صورت نیاز به آنها هم
ورود خواهد شد به این پرسش که «چقدر احتمال میدهید
دوباره شاهد تعطیل شدن ورزش باشیم؟» پاسخ داد.

نــوروزی در این زمینه گفت :تبعات اومیکرون و میزانی
که فرد مبتال را درگیر میکند به اندازه ویروس دلتا شدید
نیســت .نوع جدید کرونا بیشــتر سیســتم تنفس فوقانی
را درگیر میکند درحالیکه در موج قبلی شــاهد درگیری
ریه افراد بودیم طوریکه کارشان را به بیمارستان و بستری

به مجمعالجزایر کومور خوش آمدید

روایت تکاندهنده از سفیری که لباس دروازهبانی پوشید
آسوده زیســتن ،خندیدن ،رقصیدن و فراموشی کوتاهمدت
زدن بودنشان و زنده
محرومیتهایشان ،که بلکه برای فریاد ِ
بودنشان فوتبال بازی میکنند .فوتبال ،سفیری است برای
آنها تا خود را به جهان نشــان دهند .فوتبال ،ا ِکسیری است
که دلیل زندگی و اجازه رویاپردازی به آنها میدهد .مرحله
یک هشــتم نهایی مسابقات از یکشنبه شب آغاز شد .همراه
با هر چیزی که از فوتبال بخواهید .کامبک ،اخراج ،اشــتباه،
گل زیبا ،شگفتیسازی ،ضیافت پنالتیها و ...بورکینافاسو در
ضربــات پنالتی گابون را حذف کرد ۱۸ .پنالتی زده شــد تا
بورکینافاسو به برتری برســد و گلرش چندین پشتک بزند.
نیجریه ،تنها تیم جام که هر ســه بــازی دور گروهی را برده
بود به تونسی که به عنوان تیم سوم به مرحله بعد گام نهاده
بود باخت .گینه مغلوب گامبیایی شد که تیم صد و پنجاهم
جهان اســت و برای اولین بار به این مســابقات آمده بود و
کامرون میزبان با حســاب  ۲بر یک از سد کومور
در نهایت
ِ

گذشت و اتفاقا ،ماجرای اصلی این گزارش همین تیم کومور
اســت .مجمعالجزایری در اقیانوس هند که در شمال شرقی
عربی حاضر در
قاره آفریقا جای گرفته اســت .تنها کشــور
ِ
نیمکرهی جنوبی که مردمش اکثرا مســلمان هستند و آنها
به لهجه عربی ُق ُمر خوانده میشوند .کومور ،چهارمین کشور
کوچک قاره آفریقا از لحاظ مســاحت اســت .در این کشور
حدود  ۸۵۰هزار ســکونت دارند .همچنان سایه فرانسه روی
سر آنهاست و از لحاظ اقتصادی وضعیتی وحشتناک را تجربه
میکنند و در بدترین چارک شــاخص توســعه انسانی قرار
دارند .تا ســال  ۲۰۰۸نیمی از مردم این کشــور در زیر خط
فقر نفس میکشیدند .برای هر  ۱۰هزار کوموری  ۱۵پزشک
وجود دارد و شاید دیگر توضیح بیشتر درباره این کشور نیاز
نباشد .در چنین شرایطی آنها برای اولین بار فرصت حضور در
جام ملتها را به دست آوردند .ابتدا با یک گل مغلوب گابن
شــدند .در ادامه  ۲بر صفر به مراکش باختند اما در گام سوم

میکشــاند اما در نوع جدیــد کرونا رعایــت پروتکلها و
استراحت برای درمان کافی است .بنابراین و بیشتر به منظور
جلوگیری از سرعت انتشار ،پروتکلهای سخت گیرانه تری
خواهیم داشــت اما بعید است کار به تعطیلی دوباره ورزش
کشیده شود.
دست به یک تاریخسازی زدند و با نتیجه سه بر  ۲از سد غنا
گذشــتند تا به طرز معجزهآسایی مجوز صعود به یک هشتم
نهایی را به عنوان یکی از چهار تیم سوم به دست بیاورند .در
کامرون میزبان حریف کومور شــد .کرونا به اردوی
دور دوم
ِ
ایــن تیم زد و دروازهبانهای کومور همگی کرونایی شــدند.
قانون عجیبی پیش از شــروع مسابقات وضع شده بود مبنی
بر اینکه اگر همه دروازهبانهای یک تیم هم کرونایی شــوند
بازهم باید بازی برگزار شود« .چاکِر الهدور» ،بازیکن  ۳۰ساله
تیم ملی کومور که در پست دفاع چپ و در تیم دسته دومی
آژاکسیو فرانســه عضویت دارد قرار شد در درون دروازه تیم
ملی کشــورش قرار بگیرد .او پیش از این در جام حتی یک
دقیقه هم بازی نکرده بود و در مخیلهاش هم نمیگنجید در
تنها حضورش باید به جای دفاع چپ ،دروازهبان تیمش باشد.
او با  ۱۷۲سانتیمتر قد وظیفه حراست از دروازه کومور را در
شرایطی به عهده داشت که مهمترین بازی ملی کشورش بود
و مردم این کشور قرار بود در بدترین شرایط  ،بازی سفرایشان
را ببینند .بازی با نتیجه  ۲بر یک به ســود کامرون تمام شد.
الهدور  ۲گل خورد که اگر یک دروازهبان حرفهای بود شــاید
گل اول را دریافت نمیکرد.

