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سقوط آزاد تکواندوی ایران در مکزیک 
تکواندوی مــردان و زنان 
ایران در مجمــوع با ۳ مدال 
برنز در جایگاه نازل هجدهمی 

جهان جای گرفت.
به گزارش ایسنا، در پایان 
رقابت های تکواندوی قهرمانی 
جهان ۲۰۲۲ در مکزیک، کره 
جنوبی در بخــش مردان به 
عنوان قهرمانی رسید و در بخش زنان نیز عنوان نخست تیمی از آن مکزیک شد.
در بخــش مردان بعد از کره جنوبی، تیم های اســپانیا و مکزیک در رده های 
بعدی جای گرفتند و در بخش زنان نیز پس از مکزیک، چین و صربســتان دوم 
و سوم شدند. در مجموع زنان و مردان نیز تیم های مکزیک، چین و کره جنوبی 

اول تا سوم شدند و ایران در رده نازل هجدهم جای گرفت.
تیم هــای ملی تکواندوی مردان و زنان ایران که بــا ۱۴ تکواندوکار عازم این 
مسابقات شده بودند در پایان تنها به ۳ مدال برنز در بخش مردان رسیدند و در 
بخش زنان نیز هیچ مدالی از آن ایران نشد تا در نهایت ایران در مجموع تیمی با 

نمایشی ضعیف و دور از انتظار در جایگاه هجدهمی جهان قرار گیرد.
همچنین در پایان این رقابت ها مهدی خدابخشــی ملی پوش سابق ایران که 
برای صربســتان به مدال طال رسید، عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب کرد 
و دانیال ســوزا از مکزیک در بخش زنان به این عنوان رسید. مربیان کره جنوبی 
و مکزیک نیز به ترتیب به عنوان برترین مربیان در بخش مردان و زنان انتخاب 

شدند.

شیرر: آرژانتین قهرمان می شود
ملی  تیم  پیشــین  ستاره 
انگلیس بــر این باور  فوتبال 
اســت که تیم ملــی فوتبال 
جام جهانی  قهرمان  آرژانتین 

۲۰۲۲ قطر خواهد شد.
به گــزارش ایســنا ، تیم 
ملی فوتبال آرژانتین روزهای 
خوبی را با اســکالونی تجربه 

می کند و یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی است.
آلن شیرر، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس نه تنها آرژانتین را از مدعیان 
اصلی قهرمانی می داند بلکه بر این باور است که این تیم جام را باالی سر می برد.

او گفت : آرژانتین در شرایط بسیار خوبی است. به نظرم این تیم جام قهرمانی 
را باالی سر می برد و لیونل مسی هم بهترین بازیکن تاریخ خواهد شد.

آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم های عربســتان، مکزیک و لهستان 
هم گروه است و در نخستین بازی خود به مصاف عربستان خواهد رفت.

مفقودی کوهنورد تهرانی 10 روزه شد
کوهنــورد تهرانی که ۱۰ 
روز قبل در اتفاعات لواســان 
مفقود شده بود، هنوز خبری 
از وی به دســت نیامده است. 
به گــزارش فــارس، پس از 
گذشــت ۱۰  روز از مفقــود 
شــدن کوهنورد تهرانی بنام 
»مرتضــی رضایــی زاده« در 

ارتفاعات آتشکوه هنوز هیچ اثری از وی یافت نشده است.
وی ۲۰ آبان ماه در جمع یک تیم ۹ نفره برای صعود قله آتشــکوه به منطقه 
لواســانات رفته بود، اما هنگام بازگشت از تیم جدا و دیگر اثری از این کوهنورد 
یافت نشد. در این مدت از ابتدای اطالع رسانی به نیروهای امدادگر هالل احمر 
تالش های زیادی در عصر همان روز جمعه انجام شــد ولی بی نتیجه بود. از روز 
شــنبه ۲۱ آبان امدادگران دیگری با مشارکت کوهنوردان عضو کمیته جستجو 
و نجات هیات کوهنوردی اســتان تهران، هیات کوهنوردی شــمیرانات، هیات 
کوهنوردی شهرســتان لواســان و امدادگران محلی به منطقه اعزام شدند ولی 
با جستجو مســیرهای مختلف منطقه متاسفانه اثری از وی نیافتند. تالش های 
دیگری در روز جمعه ۲۷ آبان در منطقه انجام شد که بالغ بر ۸۰ نفر از کوهنوردان 
و امدادگران در منطقه از مسیرهای مختلف همچون دره الر، کند باال و مسیرهای 
دیگری که احتمال یافتن وی بود انجام شد، ولی بی نتیجه ماند. هلی کوپتر امداد 
هالل احمر هم روز جمعه نیروهای امداد و نجات را به ارتفاعات باال منتقل کرد 
و استفاده از هلی شات جهت بررسی مسیرهای صعب العبور و غیر قابل دسترس 
در روزهای مختلف و استفاده از سگ های جستجوگر به همراه خانواده وی که در 
منطقه حضور داشــتند هم بی نتیجه بود. رصد پالس های مخابراتی تلفن همراه 
وی نیز مکان وی را در جایی خارج از محیط کوهســتان نشان می داد که باز بی 
نتیجه بود. جستجو از طرف ارگان سازمان امداد و نجات هالل احمر پایان یافته 
اعالم شده ولی تالش ها برای یافتن وی از طرف کوهنوردان همچنان ادامه دارد.

اتفاق عجیب در تمرین پرسپولیس 
تمرین تیم پرسپولیس بعد 
از دو روز تعطیلی باز به شکل 

عجیبی برگزار شد.
به گزارش فارس، بعد از دو 
روز که بازیکنان پرســپولیس 
در اعتراض به مشکالت مالی 
و عدم حضور رضا درویش به 
عنوان مدیرعامل باشــگاه در 
تمرین، اعتصاب کرده و تمرین نکردند اتفاق عجیبی در محل تمرین سرخ پوشان 
رخ داد. بازیکنان پرســپولیس تبدیل به دو گروه شدند؛ یک گروه تمرین کردند 
و گــروه دیگر در ادامه اعتراض به وضعیت موجود راضی به تمرین نشــدند! این 
شرایط در حالی رخ داده که رضا درویش همراه با اعضای هیأت مدیره پرسپولیس 
به دوحه قطر ســفر کرده تا بازی های جام جهانی را از نزدیک تماشــا کند و در 
این شرایط بازیکنان پرسپولیس همچنان بابت وضعیت به وجود آمده بالتکلیف 
هســتند. تمرین پرسپولیس با این شکل عجیب آغاز شــد و باید دید که ادامه 

تمرینات در روزهای تعطیلی لیگ برتر به چه شکل برگزار می شود.

رئال رونالدو را ناکام گذاشت
باشــگاه رئــال مادرید در 
فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
بازیکــن جدیــدی را جذب 
نخواهد کرد تا بحث بازگشت 
رونالــدو به ایــن تیم منتفی 
شــود. به گزارش ایســنا ، به 
نظر می رســد که کریستیانو 
رونالدو باتوجه به مشــکالتی 
که با باشگاه منچستر یونایتد دارد در زمستان از تیم جدا شود. جدایی رونالدو از 
شیاطین سرخ بعد از صحبت های تندی که علیه باشگاه و به ویژه اریک تن هاخ بر 
زبان آورد تقریبا قطعی شده است و این بازیکن پرتغالی هم چنان اعتقاد دارد که 
می تواند در سطح نخست فوتبال اروپا بازی کند و به همین خاطر گمانه زنی های 
درباره بازگشت او به رئال مادرید به گوش می رسد. روزنامه دیلی میل اعالم کرد 
که رونالدو دوســت دارد به رئال مادرید برگردد اما رئال در زمستان قصد جدب 
بازیکن جدیدی را ندارد. روزنامه مارکا هم این خبر را تایید و اعالم کرد که رئال 
در زمستان هیچ بازیکن جدیدی را جذب نخواهد کرد. روزنامه اسپورت در شماره 
امروز خود مدعی شــد که رونالدو پیشنهاد جایگزینی کریم بنزما را به رئالی ها 
داده است اما بسیار بعید است که این انتقال صورت گیرد. پیش از این فلورنتینو 
پــرس به صراحت اعالم کرده بود که به عقب باز نمی گــردد و دوباره با رونالدو 
قرارداد نمی بندد این درحالی است که بعد از او هم کارلو آنچلوتی اعالم کرد که 
از وضعیت خط حمله تیمش راضی اســت و بازیکن جدیدی را جذب  نخواهد 
کرد. رئال مادرید بعد از جدایی رونالدو گزینه های زیادی را برای پر کردن جای 
خالی او امتحان کرد که مهم ترین آنها یوویچ و ادن هازارد بودند که هر دو بازیکن 
ناامید کننده ظاهر شدند البته خط حمله تیم با تفکرات کارلو آنچلوتی هم چنان 
قدرتمند و خطرناک است و درخشش زوج بنزما و وینیسیوس باعث شد تا رئال 

با اقتدار قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

اخبار کوتاه

گروه ورزشی - محمدحسین یزدی: شکست تلخ ایران 
در اولین بازی اش در جام جهانی قطر نشــان داد که تا چه 
اندازه انتخاب کارلوس کی روش اشتباه بود؛ مربی ای که تیم 
پرتوان ایران را تبدیل به تیمی کرد که در یک بازی شش گل 
مــی خورد و هیچ حرفی برای گفتن ندارد!  این دیدار که به 
عنوان دومین بازی از ساعت ۳۰ / ۱6 روز دوشنبه در ورزشگاه 
بین المللی و زیبای خلیفه دوحه و به داوری  رافائل کالوس 
برزیلی برگزار شــد، در همان دقایق اولیه با آســیب دیدگی 
شدید بیرانوند مواجه شد و شــیرازه تیم ملی ایران را از هم 
پاشید. به این ترتیب ایران در نیمه اول سه گل و در نیمه دوم 
نیز ســه گل خورد. با این حال دو گل مهدی طارمی اگرچه 
کمی آبروی ایران را خرید اما نتوانست مانع شکست عجیب 
ایران شود. واقعیت این است که تیم ایران در این بازی حرفی 

برای گفتن نداشت و در مقابل انگلیس کامال تسلیم بود. 
گل های این بازی را جود بلینگهام در دقیقه ۳5، ، بوکایو 
ساکا  در دقایق ۴۳ و 6۲، رحیم استرلینگ در وقت های تلف 
شــده نیمه اول، رشفورد در دقیقه ۷۲  و  جک گریلیش در 
دقیقــه ۹۰ برای انگلیس و مهدی طارمی در دقیقه 6۲ و در 

وقت های تلف شــده نیمــه دوم و از نقطه پنالتی برای ایران 
زدند.  همچنیــن در این بازی علیرضا جهانبخش و مرتضی 

پورعلی گنجی از تیم ملی ایران کارت زرد گرفتند. 
ترکیب ایــران: علیرضا بیرانوند ) ۱۹ - سیدحســین 
حســینی(، مرتضی پورعلی گنجی، مجید حســینی، میالد 
محمــدی)6۳ - مهدی ترابــی(، صادق محرمی، احســان 
حاج صفی، روزبه چشمی) ۴6- محمدحسین کنعانی زادگان(، 
علیرضا جهانبخــش) ۴5 - علی قلی زاده(، علی کریمی) ۴5 
- ســعید عزت اللهی(، احمد نوراللهی )۷۸ - سردار آزمون( 

و مهدی طارمی.
ترکیب انگلیس: جردن پیکفــورد، کیرن تریپیر، هری 
مگوایر )۷۰ - اریک دایر(، جان اســتونز، لوک شــاو، دکالن 
رایس، جود بلینگهام، میسن مونت)۷۱ - فیل فودن(، بوکایو 
ساکا )۷۰ - مارکوس رشفورد(، رحیم استرلینگ )۷۰ - جک 

گریلیش( و هری کین)۷6 - کالوم ویلسون(.
بازی از همان دقایق آغازین با حمالت ســنگین انگلیس 
آغاز شــد اما اولین موقعیت خطرناک را در دقیقه ۸ ســانتر 
هری کین ســاخت که با ضربه مگوایر به شکل خطرناکی به 

بیــرون رفت.  در دقیقه ۹ در پی ســانتر بازیکنان انگلیس، 
بیرانوند و مجید حســینی با یکدیگر برخورد کردند و همین 
اتفاق باعث شد دروازه بان تیم ملی مصدوم و بازی بیش از ده 
دقیقه متوقف شود. بیرانوند پس از مداوا به بازی برگشت اما 
باتوجه به وضعیت نامساعدش  چند دقیقه بعد تعویض شد و 
سید حسین حسینی درون دروازه تیم ملی ایران قرار گرفت.

اولیــن حمله خطرناک به دروازه حســینی در دقیقه ۳۰ 
سانتر شکل گرفت که ساکا به درون محوطه جریمه و ضربه 
میسن مانت از کنار دروازه حسینی به بیرون رفت. همچنین 
در دقیقه ۳۲ سانتر تریپیر از روی نقطه کرنر و ضربه سر هری 
مگوایر به تیر دروازه حســینی برخورد کرد و توسط مدافعان 
ایران دفع شــد. با این حال در دقیقه ۳5 ســانتر لوک شاو 
و ضربه ســر بلینگهام وارد دروازه حسینی شد تا انگلیسی ها 
از ایران پیش بیفتند. هشــت دقیقه بعــد هم یکبار دیگر با 
ســانتر لوک شــاو از روی نقطه کرنر و ضربه سر مگوایر به 
ساکا انگلیسی ها به گل دوم رســیدند.  با پایان وقت قانونی 
در نیمه اول، داور این دیدار ۱۴ دقیقه وقت تلف شــده اعالم 
کــرد که  در اولین دقیقه از وقت های اضافه حمله انگلیس و 
در ادامه سانتر هری کین با ضربه روی پای رحیم استرلینگ 
برای سومین بار وارد دروازه حسینی شد. در دهمین دقیقه از 
وقت های تلف شده اولین و تنها موقیعیت ایران در نیمه اول 
شکل گرفت. ضد حمله ایرانی ها و سانتر احسان حاج صفی به 
علیرضا جهانبخش رسید. ضربه روی پای جهانبخش از باالی 
دروازه پیکفــورد به بیرون رفت. به این ترتیب بعد از نزدیک 
به 6۰ دقیقه این نیمه با ۳ گل به سود شاگردان ساوت گیت 
سرمربی بزرگ تیم ملی انگلیس به پایان رسید. نه دقیقه بعد 
از شــروع بازی در نیمه دوم نفوذ بلینگهام از سمت راست به 
محوطه جریمه و ســانتر زمینی او به شکل خطرناکی با دفع 

مدافعان ایران به کرنر رفت. همچنین در دقیقه 56 پاس هری 
کین، رحیم استرلینگ را مقابل دروازه ایران قرار داد اما مجید 
حســینی اجازه ضربه به این بازیکن را نداد و توپ را به کرنر 
فرستاد. چند دقیقه بعد حرکت در عرض ساکا درون محوطه 
جریمه و ضربه بغل پای او وارد دروازه انگلیس شد تا اختالف 
به ۴ گل برسد. پس از این گل تیم ملی ایران که همه چیز را 
از دســت داده بود، به اولین گل خود دست پیدا کرد تا کمی 
از ناکامی هایش کاســته شود. در دقیقه 65 پاس قلی زاده به 
مهــدی طارمی و ضربه مهدی طارمی با برخورد به تیر افقی 
دروازه وارد دروازه انگلیس شد. با این حال فقط هفت دقیقه 
بعد یکبــار دیگر انگلیس گل دیگری به تیم ایران زد: دقیقه 
۷۲ بازی توپ ســر توپ رشــفورد، دریبل در عرض و ضربه 
این بازیکن وارد دروازه حســینی شد. در دقیقه ۷۷ پاس در 
عمق سعید عزت اللهی و ضربه مهدی طارمی از کنار دروازه 
انگلیس به بیرون رفت. در پانزده دقیقه پایانی این نیمه تیم 
ایران کامال توپ و زمین را در اختیار انگلیســی ها قرار داده 
بــود که با این وضعیت، در دقیقــه ۹۰ ضد حمله دیگری از 
انگلیســی ها با پاس رشفورد به گریلیش و ضربه این بازیکن 
وارد دروازه ایران شــد تا برای ششــمین بار دروازه شاگردان 
کی روش باز شــود. داور در پایان وقــت قانونی نیمه دوم بار 
دیگر ۱۰ دقیقه وقت تلف شــده اعالم کرد که در این دقایق 
سردار آزمون یک موقعیت تک به تک به دست آورد و ضربه 
او با برخورد به دست پیکفورد به تیر دروازه انگلیس برخورد 
کرد. اما سه دقیقه بعد ضربه کاشته و سانتر حاج صفی ثمری 
نداشــت اما بازیکن ایران درون محوطه جریمه سرنگون شد 
و داور این دیدار پس از بررســی با کمک داور ویدیویی اعالم 
پنالتی کــرد. در ادامه هدی طارمی ضربه پنالتی را برخالف 

جهت دروازه بان وارد دروازه کرد.

در ادوار مختلــف جام جهانی اتفاقاتــی رخ داده که برای 
همیشــه از آن به عنوان رویدادی عجیب و فراموش نشدنی 
یاد می شــود. از گلی که بازیکن فقید آرژانتین با دســت زد 
تــا بازیکنی که حریف را گاز گرفت! بــه گزارش  مهر، جام 
جهانی مملــو از لحظات هیجان انگیز زیادی اســت که در 
خاطره فوتبال دوســتان حک شده است، چه در گلزنی، چه 
اشتباهات تاکتیکی فاحش و گاهی هم در رفتارهای خشونت 
آمیز و غیر قابل قبول. جام جهانی طبق روال هر ۴ سال یکبار 
برگزار می شــود و این باز نوبت کشور قطر است که میزبان 
بیست و دومین دوره باشد. در این گزارش، 5 لحظه جاودانه 
در تاریخ مســابقات جام جهانی را که برای اولین بار در سال 

۱۹۳۰ آغاز شد، را مرور می کنیم.
گل مارادونا معروف به »دست خدا«

دیگو آرماندو مارادونا، اســطوره فوتبــال آرژانتینی، در 
ورزشگاه »آزتکا«مکزیکوســیتی، ذهن جهان و خط دفاعی 
تیم ملی انگلیس را به هم ریخت. این ورزشگاه در ۲۲ ژوئن 
۱۹۸6 میزبــان بازی یک چهارم نهایی جام جهانی مکزیک 

بین دو تیم »تانگو« و »سه شیرها« بود.
بــا توجه به اتفاقاتی که در آن بــازی رخ داد، مارادونا به 
تنهایی باعث اخراج »سه شیرها« از جام جهانی بود. وی دو 
گل برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رساند، در مقایسه با تک 

گل انگلیسی ها توسط گری لینه کر.
مارادونا باالتر از بقیه و به ویژه »پیتر شــیلتون«، دروازه 
بــان انگلیس، در یک حرکت ســریع توپ را با دســت به 
ســمت تور هل داد و داور تونســی، »علی بن ناصر« گل را 
با وجود اعتراضات شدید انگلیسی ها اعالم کرد. سال ها پس 
از ایــن ضربه جاودانه، دیگو مارادونا که در ۲5 نوامبر ۲۰۲۰ 

درگذشــت، اعتراف کرد که این گل را »کمی با سر خود و 
کمی با دست خدا« به ثمر رسانده است.

آب دهان ریکارد بر فولر
تیم هــای ملی هلند و آلمان در یک هشــتم نهایی جام 
جهانی ایتالیا در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۰ در زمین ورزشــگاه »سن 
ســیرو« به مصاف هم رفتند. در آن مسابقه »رودی وولر«، 
مهاجــم آلمانــی، دو بازیکن هلندی را دریبــل زد تا اینکه 

»فرانک رایکارد«، با یک خطا او را متوقف کرد.
دخالت رایکارد به مذاق فولر خوش نیامد و بعد از درگیری 
لفظــی، رایکارد به بازیکن آلمانی تف انداخت و با این وجود 
داور بــه کارت زرد اکتفا کرد. یــک دقیقه بعد، »هانس ون 
بروکلن«، دروازه بان هلند، حین خروج از دروازه جهت مهار 
توپ با فولر برخورد کرد، به دنبال این برخورد، رایکارد و فولر 
دوباره با هم درگیر شده و با کارت قرمز از بازی اخراج شدند. 
هنگام خروج به سمت رختکن، رایکارد دوباره به سمت فولر 

رفت و به به صورت او تف کرد.
۳ کارت زرد برای یک بازیکن

گراهام پل داور انگلیسی در دیدار کرواسی و استرالیا در 
۲۲ ژوئن ۲۰۰6 که برای دور سوم مرحله گروهی برگزار شد، 
اشــتباه فاجعه باری را مرتکب شــد. در آن مسابقه معروف، 
پل یک ربع پس از شروع نیمه دوم به »جوزپ سیمونتیچ« 
کروات کارت زرد داد. ســپس همان بازیکن مرتکب تخلفی 
شد که مستحق دریافت کارت دوم بود. این اتفاق در دقیقه 
۹۰ بازی رخ داد و داور کارت زرد دوم را باال برد، اما در میان 
تعجب حاضران، کارت قرمز را بیرون نیاورد. ســیمونتیچ از 
اخراج در امان نماند زیرا در دقیقه ســوم وقت اضافه مرتکب 
تخلف شد و در یک سابقه تاریخی در مسابقات جام جهانی 

»کارت زرد سوم« که منجر به کارت قرمز شد را دریافت کرد.
ضربه سر زیدان

زین الدین زیدان ســتاره فرانســوی در دام همتای خود 
»مارکو ماتراتزی«، مدافع تیم ملی ایتالیا افتاد که به نوبه خود 
موفق شــد »زیزو« را تحریک کند. بازی فینال جام جهانی 
آلمان در نهم ژوئیــه ۲۰۰6 به طور ناگهانی در دقیقه ۱۱۰ 
متوقف شد و داور آرژانتینی »هوراسیو الیزوندو «در حالی که 
ماتراتزی روی زمین بود، به سمت دستیار خود رفت. پس از 
گفتگوی کوتاه بین داور و کمک داور، الیزوندوز، با کارت قرمز 
زیدان را اخراج کرد و معلوم شد که ستاره فرانسوی ضربه سر 
محکمی به سینه ماتراتزی زده است. پس از بازی بسیاری از 
رسانه های اروپایی گزارش دادند که مدافع ایتالیایی به زیدان 

توهین کرده بود.

گاز گرفتن سوارز
ورزشگاه »آرنا داس دوناس« شهر ناتال برزیل صحنه یکی 
از مهم تریــن دیدارهای جام جهانی ۲۰۱۴ بود که در بازی 
مرحله گروهی اروگوئه و ایتالیا اتفاق افتاد. در یکی از حمالت 
تیــم ملی اروگوئه در حالی که توپ در حال ورود به محوطه 
جریمه ایتالیا بود، لوئیس ســوارز، مهاجم سلسته، جورجیو 
کیه لینی، مدافع ایتالیایی را گاز گرفت. کیه لینی از شــدت 
درد روی زمین افتاد اما »مارکو رودریگز « داور مکزیکی به او 

اهمیتی نداد و سوارز را جریمه نکرد.
 پس از پایــان آن بازی که با برتــری ۲ - ۰ اروگوئه به 
پایان رســید، سوارز تاوان عمل خود را پرداخت و فیفا عالوه 
بــر جریمه ۹۲ هزار دالری، او را ۴ مــاه از بازی های ملی و 

باشگاهی محروم کرد.

اقدام رئیس فدراســیون بوکس برای پناهنده شدن که 
برای نخستین بار در ورزش کشور انجام شده، تبعاتی برای 
ورزش کشور و وزارت ورزش خواهد داشت که حتی تاثیرات 

بین المللی نیز به همراه دارد.
به گــزارش  مهر، در روزهایی که تمــام توجه و تمرکز 
ورزشــی ها به تیم ملی فوتبال و حضور در جام جهانی بود، 
حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس همراه با تیم جوانان 
و به منظور حضور در مســابقات جهانی عازم اسپانیا شد اما 
وی از بازگشــت به کشــور امتناع کرد. عدم بازگشت و در 
واقع پناهندگی ثوری وقتی تمام شــده تلقی شد که او طی 
ویدیویــی موضوع را تایید و تاکید کرد که دیگر به ایران باز 

نخواهد گشت.
ثوری؛ رئیسی که معادالت را به هم ریخت

این نخســتین بار نیســت کــه ورزش ایران بــا پدیده 
»پناهندگی« اهالی خود مواجه می شــود اما تا پیش از این، 
صرفا ورزشــکاران در این سریال نقش داشتند تا جائیکه به 
منظور جلوگیری از تکرار این روند هرساله و به نوعی بستن 
دست و پای ورزشــکاران برای پناهنده شدن، اخذ تعهد و 

وثیقه از آنها در برنامه بود.
سال هاســت که اینگونه تمهیدات در جهت کاهش آمار 
پناهندگی اهالی ورزش اندیشیده شده و به خصوص پیش از 
سفر به آمریکا و کشورهای شینگن خیلی سفت و سخت اجرا 
می شود. البته با وجود این سختگیری ها هم پناهنده شدن 
ورزشــکاران به صفر نرسیده اما تا به امروز هیچ وقت فردی 

از میان مقامات ورزش دســت به چنین اقدامی نزده است. 
در واقع تاریــخ ورزش ایران به یاد ندارد که فردی همزمان 
با تصدی صندلی و پســتی کشور را به قصد پناهنده شدن 
آنهم همراه با یک تیم ورزشــی ترک کند اما حسین ثوری 
با این اقدام خود نشــان داد که روسا مستثنی از ورزشکاران 
شان نیستند پس وزارت ورزش و حراست این وزارتخانه از 
این پس به اندازه ورزشــکاران باید روی مسئوالن آنها هم 
حساسیت داشته باشــند و به راحتی برای هر درخواستی 
مجوز سفر ندهند. ثوری در شرایطی تیم جوانان را در سفر 
به اســپانیا همراهی کرد که اخیرا تیم بزرگساالن بوکس را 
راهی اردن کرده بود تا در مســابقات قهرمانی آسیا شرکت 
کنــد اما خــود از همراهِی آن تیم که می توانســت در این 
شرایط اقتصادی اتالف هزینه های کمتری برای مجموعه اش 
داشــته باشد، امتناع کرد. حاال برمال شــدن برنامه او برای 
بازنگشــتن به ایران این واقعیت را عیان می کند که مسئله 
ای فراتر از اروپا گردی، رئیس پرســروصدای ورزش ایران را 

مصمم به همراهی تیم جوانانش کرده است.
این مسئله ای است که از این پس مدیران وزارت ورزش 
باید خیلی ریزتر و دقیق تر روی آن تمرکز داشــته باشند 
چون هر انجام هر کاری شــاید فقط برای اولین بار سخت 
و ســنگین باشد اما وقتی قبح آن شکسته شود و راهش باز 

شود، تکرارش خیلی دور از تصور نباید باشد.
تبعات یک پناهندگی

تا پیش از این و در مورد پناهنده شــدن ورزشــکاران، 

نگاه های پرسشــگرانه در اولین مرحله به سمت فدراسیون 
مربوطه می رفت و مدیران شــان که مســئولیت اعزام را به 
عهده داشتند و وثیقه و چک را به امانت از آنها می گرفتند. 
ورود وزارت ورزش به ماجرا هم صرفا برای پیگیری موضوع 
و اطالع از صحت و سقم و وضعیت تعهدهای کتبی و مالِی 
گرفته شده، انجام می شــد که البته هیچ زمان هم موضوع 
به نتیجه مشــخصی منتهی نمی شــد و پرونده پناهندگی 

ورزشکاران با پذیرش واقعیت بسته می شد.
در مــورد پناهندگِی جدید اما موضــوع فرق دارد چون 
حاال که پای خوِد رئیس فدراسیون در میان است، نگاه ها به 
سمت وزارت ورزش و پاسخگویی این وزارتخانه تغییر جهت 
پیدا می کند و البته مجمع فدراسیون بوکس که روی انتخاب 

دوباره حسین ثوری پافشاری داشت.
وزارت ورزش که متصدیــان آن این روزها در قطر و در 
کنار تیم ملی فوتبال به ســر می برند باید پاسخگوی اقدام 
حسین ثوری باشــند و اینکه »چطور فردی که صالحیت 
مدیریتی اش توســط وزارت ورزش تایید شــده و با مجوز 
همین وزارتخانه راهی ســفر شــده، قید بازگشــت را زده 
اســت؟« این پرسشی اســت که قاعدتا و در شرایط نرمال 
و عادی نمایندگان مجلس هم باید پیگیر پاســخ آن باشند 
بــه خصوص که این ابهام ایجاد شــده که وقتی خود ثوری 
به قصد پناهندگی عازم اســپانیا شده و این نیت را پوشانده 
اســت، چه بسا سخت گیری های سفر - اخذ تعهد و وثیقه 

و ... - را در مورد اعضای تیم اعزامی اش اجرا نکرده باشد.

همین حاال هم صحبت هایی از پناهنده شــدن دو عضو 
دیگر تیم اعزامی بوکس به اسپانیا که یکی از آنها گویا نسبت 
فامیلی با حسین ثوری دارد )خواهرزاده( مطرح است که اگر 
صحت این مســئله ثابت شود، یعنی سه پناهندگی در یک 
اعزام که همچون پناهنده شــدن رئیس فدراسیون، اتفاقی 
بی ســابقه در ورزش ایران است. بنابراین اقدام دور از انتظار 
رئیس فدراســیون بوکس به جز احتمال ســخت تر شدن 
شرایط اعزام روسای فدراســیون ها - همچون ورزشکاران- 
تبعات دیگری هم دارد که می تواند بُعد بین المللی داشــته 
باشــد و از جمله اعمال شرایط سخت گیرانه تر کشورهای 
میزبــان برای تیم های ایران و پذیــرش آنها در رویدادهای 
آینده. این در حالی اســت که ورزش جهان به زودی درگیر 
دور جدیدی از رقابت های انتخابی المپیک و گستردگی آن 
در رشته های مختلف می شود. ایرانی ها هم باید جزو شرکت 
کنندگان در خیلی از این رویدادها باشــند اما اگر پذیرش 
ورزشکاران مان توسط کشورهای برگزارکننده سخت تر از 

همیشه شد، نباید تعجب کرد.

شکست ایران در مقابل انگلیس در جام جهانی 

بی برنامگی تیم کی روش

۵ لحظه فراموش نشدنی در تاریخ جام جهانی

دردسرهای اقدام رئیس فدراسیون بوکس

تاریخ جام جهانــی در بازی های افتتاحیه، دو گله های 
زیادی را به خود می بیند.

به گزارش فارس، در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲، 
انر والنســیا با دو گلی که وارد دروازه قطر میزبان کرد، نام 
خودش را به عنوان یــک دو گله در تاریخ جام جهانی به 

ثبت رساند.

امــا این تنها دبــل یا در اصطالحــی دیگر بریس یک 
بازیکن در دیدارهای افتتاحیه قرن حاضر نیست.

جام جهانی ۲۰۰6 میروسالو کلوزه در جریان پیروزی ۴ 
بر ۲ آلمان مقابل کاستاریکا دو گله شد. جام جهانی ۲۰۱۴ 
نیمار دو گل زد و برزیل ۳ بر یک کرواســی را شکســت 
داد. در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز دنیس چریشــف در جریان 

شکست 5 بر صفر عربستان مقابل روسیه، دبل کرد.
بــا اینحال تاریخ جــام جهانی دو گله هــای زیادی در 
دیدارهــای افتتاحیه به خود می بیند کــه در زیر نگاهی 

داریم به تمام آن ها:
در جــام جهانــی ۱۹۳۰، دو بازی همزمــان به عنوان 
افتتاحیه برگزار شد. آندره ماشــینوت در جریان پیروزی 
۴ بر یک فرانسه مقابل مکزیک، دو گل زد. در دیگر دیدار 

نیز آمریکا به مصاف بلژیک رفت و ۳ بر صفر برنده شد.
جام جهانی ۱۹۳۴ با ۸ بازی همزمان آغاز شــد که در 
پرگل ترین بازی ایتالیا ۷ بر یک آمریکا را شکست داد. در 
این بازی اورســی برای ایتالیا دو گل زد اما ســکیاویو نیز 

هت تریک کرد تا اولین سه گله تاریخ جام جهانی باشد.
در شکســت ۳ بر یک برزیل مقابل اسپانیا، ایراراگوری 
برای ماتادورها دبل کرد. مجارستان ۴ بر ۲ مصر را برد که 
ســهم تولدی ۲ گل بود. ســوئیس در یک نبرد اروپایی ۳ 
بر ۲ مقابل هلند به پیروزی رســید و کیلهولس دبل کرد. 
اِســِون یوناسون نیز در پیروزی ۳ بر سوئد مقابل آرژانتین 
دو بار گلزنی کرد. در پیروزی 5 بر ۲ آلمان مقابل بلژیک، 
ادموند کونــن هت تریک کرد اما ژرمن هــا دبل کننده ای 
نداشــتند. )هت تریک مهاجم آلمان از نظر زمانی دیرتر از 

آنجلو سکیاویو اتفاق افتاد(

 در ســال ۱۹5۰ برزیل در بــازی افتتاحیه ۴ بر صفر 
مکزیک را شکســت داد و در این دیدار آِدمیر دو گله شد. 
چهار ســال بعد )۱۹5۴( نیز همین دیدار در روز افتتاحیه 
تکرار شــد و اینبار سلســائو 5 بر صفر به پیروزی رسید و 
پینگا دبل کــرد. البته در این دوره نیــز ۴ بازی همزمان 
در افتتاحیه برگزار شــد اما در هیچ کدام از سه بازی دیگر 

بیشتر از ۲گل زده نشد.
ســال ۱۹5۸ باز هم مکزیک در دیدار افتتاحیه حاضر 
شــد و این بار به مصاف سوئد رفت که ۳ بر صفر شکست 
خورد. در این دیدار سیمونســن ۲ برای برای سوئد گلزنی 

کرد.
سال ۱۹6۲ نیز ۴ بازی همزمان در افتتاحیه انجام شد. 
تنها شــیلی بود که موفق شد به عنوان تیم برنده سه گل 
به سوئیس بزند و در این پیروزی سهم لیونل سانچز ۲گل 
بود. مکزیک در این دوره نیز در یکی از بازی های افتتاحیه 

به مصاف برزیل رفت و ۲ بر صفر شکست خورد.
از سال ۱۹66 تا ۲۰۰۲ دیدارهای افتتاحیه یا با تساوی 
تمام شــدند یا کم گل بوند. پر گل ترین افتتاحیه در این 
بازه، پیروزی ۲ بر یک برزیل مقابل اســکاتلند در ســال 
۱۹۹۸ اســت که یکــی از گل های تیم برنــده نیز گل به 

خودی بازیکن حریف بود.

تمام 2گله های تاریخ مسابقات افتتاحیه جام جهانی

 از اولین هت تریک تا شکست های پیاپی مکزیک


