درآمد  ۴۸۰هزار دالری استقالل از حضور  ۳بازیکن در جام جهانی قطر

اشــگاه اســتقالل اعــام کــرد از حضــور ســه بازیکــن خــود در جــام جهانــی  ۲۰۲۲قطــر ،مبلغــی حــدود  ۴۸۰هــزار دالر درآمــد خواهــد داشــت .باشــگاه اســتقالل بــا ارائــه
توضیحاتــی بــه ســازمان بــورس ،دربــاره درآمــد ایــن باشــگاه از حضــور بازیکنــان ایــن تیــم در جــام جهانــی  2022قطــر شفافســازی کــرد .باشــگاه اســتقالل کــه ســه
نماینــده در تیــم ملــی ایــران در جــام جهانــی  2022قطــر دارد ،تنهــا تــا پایــان مرحلــه گروهــی جــام جهانــی و در صــورت حــذف ایــران در ایــن مرحلــه؛ بابــت حضــور
سیدحســین حســینی در اردوی تیــم ملــی مبلــغ  240هــزار دالر ،ابوالفضــل جاللــی  160هــزار دالر و روزبــه چشــمی  80هــزار دالر درآمــد کســب خواهــد کــرد کــه بــا
ایــن اوصــاف در مجمــوع مبلغــی حــدود  480هــزار دالر نصیــب آبیپوشــان خواهــد کــرد .طبیعــی اســت در صــورت صعــود ایــران از مرحلــه گروهــی ،درآمــد باشــگاههای
ایرانــی از حضــور بازیکنانشــان در جــام جهانــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
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کابوس فیفا برای تأمین تماشاگران مراحل حذفی جام جهانی وقتی قطریها دزدی از خبرنگار آرژانتینی
پشت تیم ملیشان را خالی کردند!

شادی طعنهآمیز هوادار اکوادور،
خشم قطریها را برانگیخت
خوشحالی طعنهآمیز هوادار تیم ملی اکوادور پس از پیروزی این تیم مقابل قطر در بازی افتتاحیه جام جهانی ،هواداران میزبان را عصبانی کرد.
تیــم ملــی قطــر در اولیــن بــازی خــود در اولیــن تجربــه حضــورش در جــام جهانــی کــه آن هــم بــه لطــف برخــورداری از امتیــاز میزبانــی حاصــل شــد؛ بــا نتیجــه 2
بــر صفــر بــه تیــم ملــی اکــوادور باخــت.
در پایــان ایــن بــازی یکــی از هــواداران تیــم ملــی اکــوادور کــه بــرای تماشــای بــازی در میــان گروهــی از هــواداران تیــم میزبــان مســتقر شــده بــود ،از جــای خــود
بلنــد شــد و روبــرو قطریهــا ژســت شــمردن پــول گرفــت تــا بــه آنهــا بگویــد کــه حتــی بــا وجــود هزینــه کــردن کلــی پــول هــم نتوانســت پیــروز میــدان شــوند.
ایــن حرکــت هــوادار اکــوادور ،خشــم هــواداران قطــر را برانگیخــت و یکــی از آنهــا کــه عصبانیتــر شــده بــود ،روبــه هــوادار تیــم منطقــه آمریــکا التیــن گفــت« :دهانــت
را ببنــد ،دهانــت را ببینــد ،دهانــت را ببینــد».
واکنش هوادار اکوادور نیز به نوبه خود جالب بود و با وجود توهین هوادار قطری به او میگوید «:خونسرد باش!»
باخــت قطــر بــه اکــوادور بــا ارائــه یــک بــازی ضعیــف ،ضربـهای ســنگین بــه شــانس میزبــان بــرای صعــود زد چــرا کــه دو بــازی بعــدی ایــن تیــم برابــر ســنگال قهرمــان
آفریقــا و هلنــد اســت کــه روز کاغــذ حداقــل رقبایــی سرســختتر از اکــوادور محســوب میشــوند.

مربی تراکتور :آزمون بخش بزرگی از پیشرفتهایش را مدیون بردیف است
مربــی تیــم فوتبــال تراکتــور تبریــز تأکیــد کرد،
ســردار آزمــون بخــش بزرگــی از موفقیتهــا و
پیشــرفتهایش را مدیــون قربــان بردیــف اســت.
ایــوان دانیلیانتــس در گفتوگــو بــا رســانه
رســمی باشــگاه تراکتــور ،ارزیابـیاش از کیفیــت
فوتبــال ایــران را اینطــور بیــان کــرد :ایــران لیگ
برتــر خــوب ،پویــا و زنــدهای دارد کــه تیمهــا
خیلــی محکــم بــازی میکننــد ،ولــی لیــگ
ایــران از نظــر ســازماندهی نســبت بــه لیگهــای
اروپایــی ضعــف دارد.
وی راجــع بــه کیفیــت بازیکنــان ایرانــی هــم
توضیــح داد :بازیکنــان ایرانــی باتکنیک هســتند،
امــا در تاکتیکپذیــری و کارگروهــی بایــد
بهتــر شــوند .همــه مــا بــرای بهرهگیــری از
ایــن تکنیکهــای فــردی در قالــب یــک تیــم،
بــه اینجــا آمدهایــم و در ایــن راســتا تــاش
میکنیــم.

دانیلیانتــس در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
«پیــش از حضــور در تراکتــور ،چــه شــناختی
از فوتبــال ایــران داشــتید؟» ،اظهــار داشــت:
شــناختی نســبت بــه فوتبــال ایــران نداشــتم و
صرف ـاً «ســردار آزمــون» و «ســعید عزتالهــی»
را میشــناختم.
وی بــا اشــاره بــه تواناییهــای بــاالی آزمــون،
گفــت :ســردار بازیکنــی در ســطح اروپاســت .او
خیلــی تــاش میکنــد و خانــواده فوقالعــادهای
دارد ،ولــی بــه نظــرم بخــش بزرگــی از
موفقیتهــا و پیشــرفتهایش را مدیــون
«قربــان بردیــف» اســت.
مربــی تیــم فوتبــال تراکتــور تبریــز بــا یــادآوری
اینکــه بردیــف کاشــف ســردار اســت ،ادامــه داد:
آزمــون اســتعدادهایش را زیــر نظــر بردیــف
شــکوفا کــرده اســت.
دانیلیانتــس در مــورد گــروه ایــران در جــام

جامجهاني
بي سرود
ملي را
بگذاريد
دم کوزه

ناخواسته دماغ دروازه بان شکست،عقب افتاديد!
جام جهاني بي سرود ملي را بگذاريد دم کوزه

علیرضــا بیرانونــد گلــر ملــی پــوش ایــران در همــان دقایــق ابتدایــی بــازی برابــر انگلیــس در برخــورد بــا مجیــد
حســینی دچــار مصدومیــت از ناحیــه بینــی شــد .تــاش پزشــکان تیــم ملــی ایــران بــرای مــداوای او باعــث شــد تــا
وقفـهای طوالنــی در بــازی ایجــاد شــود .بیرانونــد بعــد از ایــن اتفــاق اعــام کــرد کــه مــی خواهــد بــه بــازی ادامــه
بدهــد امــا تنهــا یــک دقیقــه بعــد از ایــن اتفــاق او بــه ســمت نیمکــت ایــران اشــاره کــرد کــه بایــد تعویــض شــود.
بــه ایــن ترتیــب سیدحســین حســینی گلــر دوم ایــران در دقیقــه  ۱۸جایگزیــن بیرانونــد شــد تــا اولیــن شــوک بــه
تیــم ملــی ایــران در جــام جهانــی وارد شــود.
انگلیــس در مقدماتــی جــام جهانــی  ٣٩گل زده اســت و فقــط ســه گل خــورده امــا ای ـران بــه انگلیــس  ۲گل زد و یکــی از گل هــا گل
زیرطــاق طارمــی بــه انگلیــس در دقیقــه  ۶۵بــود

جهانــی  2022قطــر ،توضیــح داد :ایــران در
گــروه ســختی قــرار گرفتــه اســت و بایــد بــه
مصــاف تیمهایــی بــرود کــه در زمینــه سیاســی
نیــز بــا آنهــا مشــکل دارد .بــه نظــرم بازیهــای
ایــران مقابــل انگلیــس و آمریــکا از نظــر ورزشــی
و سیاســی مهــم اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :جــام جهانــی قطــر
بــرای نخســتین بــار اواســط لیگهــا برگــزار
میشــود .بازیکنــان تــا همیــن هفتــه پیــش
در باشگاههایشــان بــازی کردهانــد و قطعــاً
ســورپرایزهای زیــادی در ایــن جــام خواهیــم
داشــت.
مربــی تیــم فوتبــال تراکتــور تبریــز دربــاره
دوســتی دیرینــهاش بــا بردیــف ،یــادآور شــد:
مــا در یــک جــا متولــد شــدیم و بــا هــم
فوتبــال بــازی کردهایــم .مــن و بردیــف رفیــق
قدیمــی هســتیم .دانیلیانتــس کــه بــا هدایــت

جــام جهانــی قطــر  -رفتــار عجیــب گــروه
پرشــماری از هــواداران تیــم ملــی قطــر در اولیــن
بــازی تاریــخ ایــن تیــم در جــام جهانــی بــه
مــذاق فیفــا خــوش نیامــده اســت.
از  60هــزار تماشــاگری کــه در ابتــدای بــازی در
ورزشــگاه البیــت بــازی تیــم ملــی قطــر برابــر
اکــوادور را تماشــا میکردنــد؛  15هــزار نفــر
بیــن دو نیمــه بــازی ورزشــگاه را تــرک کردنــد؛
یعنــی یــک چهــارم جمعیتــی کــه هــواداران تیــم
رقیــب و تماشــاگران بیطــرف را هــم شــامل
میشــد .ظاهــرا ً ایــن گــروه از هــواداران قطــری
آنقــدر بــه پیــروزی مقتدرانــه تیــم ملیشــان
برابــر حریــف اهــل آمریــکای جنوبــی خوشــبین
بودنــد کــه تحمــل دیــدن ادامــه بــازی بعــد از 2
بــر صفــر عقــب افتــادن قطــر در نیمــه نخســت
را نداشــتند.
در حالــی کــه در ســایر نقــاط جهــان هــواداران
تیــم میزبــان در شــرایطی کــه تیمشــان عقــب
باشــد ،حتــی تــا دقایــق پایانــی هــم امیــدوار
بــه کســب نتیجــه هســتند یــا حداکثــر تــا 10
دقیقــه قبــل از پایــان بــازی مأیــوس میشــوند،
گل خــوردن قطریهــا آنقــدر غــرور بیــش از
 15هــزار هــوادار ایــن تیــم را جریحــهدار کــرد
کــه تحمــل نداشــتند ادامــه مســابقه را ببیننــد
و بــا خــروج آنهــا قســمتهای قابــل توجهــی از
ورزشــگاه البیــت بــرای نیمــه دوم خالــی شــد کــه
ایــن موضــوع خوشــایند فیفــا نبــوده اســت .ایــن
امــا پایــان داســتان نبــود و بــا گذشــت هــر دقیقــه
از نیمــه دوم بــر تعــداد هــواداران خــارج شــده از
ورزشــگاه افــزوده شــد تــا اینکــه در پایــان بــازی
شــاید بیشــتر از نصــف ورزشــگاه خالــی بــود کــه
ایــن صحنــه بــه تصویــری مانــدگار در تاریــخ
اولیــن جــام جهانــی در خاورمیانــه تبدیــل شــد.

شــرایط بــه وجــود آمــده فیفــا را نگــران کــرده
اســت ،فیفایــی کــه درســت یــک روز قبــل بــا
بــادی در غبغــب آمــار بلیتهــای فروختــه شــده
بــرای تماشــای بازیهــای جــام جهانــی را اعــام
کــرد و از افزایــش درآمدهــا ســخن به میــان آورد.
اینگونــه نیســت کــه در تاریــخ جامهــای جهانــی
هــواداران یــک تیــم در اعتــراض بــه نتیجــه یــک
بــازی اقــدام بــه تــرک زودهنــگام ورزشــگاه
نکــرده باشــنداما اتفاقــی کــه در بــازی افتتاحیــه
جــام جهانــی قطــر رخ داد ،بســیار واضحتــر و
غافلگیــر کنندهتــر از تمامــی مــوارد مشــابه بــوده
اســت؛ بــه خصــوص بــه خاطــر ماهیــت مســابقه.
آمارهــای رســمی از فــروش نزدیــک بــه  3میلیــون
بلیــت بــرای تماشــای بازیهــا حکایــت دارد امــا
فوتبــال ورزشــی اســت کــه تــرک ورزشــگاه در
نیمــه اول را درک نمیکنــد .اتفاقــی کــه روی
ســکوهای ورزشــگاه البیــت در نیمــه دوم بــازی رخ
داد ،انعکاســی از احســاس هوادارانــی بــا فرهنــگ
ورزشــی ناچیــز بــود و جــواب گروهــی از آنهــا
هــم ایــن را تأییــد میکــرد؛ «مــا زمانــی کــه
دلمــان بخواهــد ،بلیــت میخریــم و بــه ورزشــگاه
میرویــم و هــر زمــان هــم کــه دلمــان بخواهــد
و احســاس کنیــم الزم نیســت بمانیــم ،ورزشــگاه
را تــرک میکنیــم» چنیــن رویکــردی از ســوی
هــواداران بومــی ،فیفــا را نگــران پشــت کــردن
آنهــا بــه مســابقات کــرده اســت .بــرای هــواداران
قطــری کــه اواســط اولیــن بــازی تاریخشــان در
جــام جهانــی ،دلــزده میشــوند و ورزشــگاه را
تــرک میکننــد ،هیــچ تضمینــی نیســت کــه
بــرای پــر کــردن ورزشــگاهها در بازیهایــی کــه
پــای تیــم ملیشــان هــم در میــان نیســت بــه
ورزشــگاه برونــد و ایــن همــان مســئلهای اســت
کــه فیفــا را نگــران کــرده اســت.

تیــم روســتوف روســیه موفــق بــه شکســت
تیمهــای بــزرگ اروپایــی شــده اســت ،راجــع
بــه مهمتریــن موفقیــت دوران مربیگــریاش،
گفــت :پیــروزی  3بــر  2مقابــل بایــرن مونیــخ،
بــه یادماندنیتریــن بــازی عمــرم اســت .وقتــی
هدایــت روســتوف را برعهــده داشــتم ،مقابــل
تیمهایــی نظیر بایــرن مونیــخ ،منچســتریونایتد،
ی اس وی آیندهــوون ،آژاکــس و  ...بــه
پــ 
موفقیــت دســت یافتیــم ،ولــی بایــد بــه ایــن
موضــوع هــم اشــاره کنــم کــه آقــای بردیــف در
آن مقطــع در مدیریــت باشــگاه روســتوف حضور
داشــت و معتقــدم ایــن بردهــای مهــم و تاریخــی
را مدیــون بردیــف هســتیم.
وی تأکیــد کــرد :سیســتم در بازیهــای مهمــی
همچــون بــازی روســتوف و بایــرن مونیــخ،
تعیینکننــده نیســت و در چنیــن شــرایطی
حــس جنگندگــی و خواســتن مهــم و کلیــدی
اســت.
مربــی تیــم فوتبــال تراکتــور ادامــه داد :ســردار
آزمــون در آن دیــدار «بوآتنــگ» را از پیــش رو

برداشــت و یــک گل فانتــزی و تاریخــی بــه ثمــر
رســاند .مــا بــازی اول را  5بــر صفــر باختــه بودیم
و بایــرن مونیــخ بــا تصــور اینکــه کار آســانی
مقابــل مــا دارد ،بــازی کــرد ،ولــی همــه دیدنــد
کــه مــا بــا جنگندگــی آنهــا را مغلــوب کردیــم.
بــاز هــم تأکیــد میکنــم پیــروزی مقابــل
تیمهــای بــزرگ را بــه اســم مــن ننویســید ،مــا
ایــن بردهــا را مدیــون قربــان بردیــف هســتیم.

سوادکوهی :موفقیت در رقابتهای لیگ را مدیون رضا یزدانی
هستمشایستهترینها انتخاب میشوند

آزادکار وزن  ۷۹کیلوگــرم تیــم بانــک شــهر گفــت :راه
و روش موفقیــت در رقابتهــای لیــگ برتــر و شکســت
قهرمــان نامــدار روس را رضــا یزدانــی بــه مــن آموخــت.
علــی ســوادکوهی کشــتیگیر آزادکار تیــم بانــک شــهر
در رقابتهــای لیــگ برتــر گفــت :مــن بــ ه صــورت
اختصاصــی مــدت زمــان زیــادی اســت کــه زیــر نظــر
رضــا یزدانــی قهرمــان نامــدار کشــتی جهــان تمریــن
میکنــم و در ایــن مــدت بــه لحــاظ فنــی نــکات بســیار
مهمــی را آموختــم کــه در لیگ توانســتم از آن اســتفاده
کنم .
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســه ســال اســت در تیــم رضا
یزدانــی کشــتی میگیــرد ،عنــوان کــرد :در ایــن دوره
از رقابتهــای لیــگ برتــر بــه لطــف خــدا توانســتم
عملکــرد مطلوبــی داشــته باشــم و عــاوه بــر اینکــه
کشــتیگیران داخلــی عنوانــداری را شکســت دادم،
زائوربــک ســیداکوف قهرمــان نامــدار جهــان و
المپیــک را مغلــوب کردم .ضمــن اینکه
ســال گذشــته نیــز بــا برتــری مقابل
قهرمــان جهــان و المپیــک در
دیــدار فینــال موجــب قهرمانــی
تیــم شــدم.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدا
نیــز قــرار بــود در وزن
 79کیلــو در ایــن دوره از
رقابتهــای لیــگ بــر روی
تشــک بــروم ،افــزود :رضــا
یزدانــی راه و رســم شکســت
عنوانــداران را بــه مــن آموختــه
بــود و ایــن اطمینــان را نیــز داد که
میتوانــم آنهــا را شکســت دهــم.

وی بــا تاکیــد بــر تعهــدش نســبت بــه تیــم ی ـکدل
بانــک شــهر ابراز داشــت :خوشــحالم که توانســت م ســهم
کوچکــی در موفقیــت تیممنســجم بانک شــهر داشــته
باشــم ،هــر چنــد شــرایط طــوری پیــش رفــت کــه در
صــورت اجــرای عدالــت میتوانســتیم قهرمــان لیــگ
شو یم .
ســوادکوهی بــا اشــاره بــه غیبــت رحمــان عمــوزاد
قهرمــان کشــتی آزاد جهــان در فینــال رقابتهــای
ن نبایــد تیــم را تنهــا
لیــگ ،عنــوان کــرد :رحمــا 
میگذاشــت چــرا کــه مجموعــه تیـ م بانک
شــهر روی قــول و تعهــد وی در کســب
عنــوان قهرمانــی حســاب کــرده بودنــد
و غیبــت او موجــب شــد قهرمانــی مــا از
دســت بــرود.
علــی ســوادکوهی بــا شکســت محمــد
نخــودی دارنــده دو مــدال نقــره
جهان و ســیداکوف قهرمان
جهــان و المپیــک،
یکــی از ســتارههای
ایــن دوره از
لیــگ برتــر
کشتی آزاد
ا یــر ا ن
لقــب
گرفــت.

قربانی :بودجه ما یک ششم تیم قهرمان بود
ســرمربی تیــم ســتارگان ســاری تاکیــد کــرد
کــه بودجــه تیمــش در ایــن دوره لیــگ برتــر آزاد
یــک چهــارم تیمهــای دوم و ســوم و یــک ششــم
تیــم قهرمــان مســابقات بــوده اســت.
مرتضــی قربانــی در مــورد چهارمــی تیمــش در
لیــگ برتــر آزاد اظهــار داشــت :روز مــا کــه نبــود
امــا داوری هــم کــم ایــراد نداشــت .مــا در مســابقه
نیمهنهایــی تیــم را خالــی کردیــم کــه تمــام
توانمــان را روی مســابقه ردهبنــدی بگذاریــم.
مــا از ســعید عباســی داور مســابقه اطــری در
ردهبنــدی گلــه داریــم ،ایــن کشــتی خیلــی
حــرف داشــت .اطــری داشــت کار میکــرد ،داور
وســط و قاضــی تقاضــای اخطــار بــرای حریــف
کردنــد امــا او او راکــت ســفید آورد و مــا متوجــه
شــدیم نظــرش روی حریــف اطــری اســت .دفعــه
بعــد اخطــار را بــرای اطــری درخواســت کردنــد
کــه ســریع عباســی قبــول کــرد و یــک اخطــار
و یــک پوئــن داد.
وی ادامــه داد :ایــن کشــتی خیلــی حســاس بــود،
در چنیــن مبارزههایــی یــک پوئــن سرنوشــت

مســابقه را عــوض میکنــد .بعــد وقتــی اطــری
کــه ســردار تیــم اســت ،زمیــن میخــورد ایــن
روی روحیــه تیــم خیلــی تاثیــر دارد .خانجانــی
هــم کشــتی را بــرده بــود امــا ایــن مبــارزه هــم
در حــوزه داوری حــرف و حدیــث داشــت .مــا
هــم بــد آوردیــم و هــم از نظــر داوری در ایــن دو
کشــتی لطمــه خوردیــم .شــاخیف روس مــا هــم
بــد کشــتی گرفــت ،میتوانســتیم در ردهبنــدی
 4-6برنــده شــویم امــا بــه هــر ترتیــب ایــن
اتفــاق نیفتــاد.
ســرمربی تیــم ســتارگان ســاری در مــورد اینکــه
چــرا در مبــارزه نیمهنهایــی از نفــرات اصلــیاش
اســتفاده نکــرد ،گفــت :صبــح از قصــد تیــم را
خالــی کردیــم و بــه جوانــان ســاری میــدان
دادیــم کــه تمــام توانمــان را روی کشــتی
ردهبنــدی و ســوم شــدن بگذاریــم .ضمــن
اینکــه مــا منابــع مالــی کافــی نداشــتیم کــه
از کشــتیگیر خارجــی در دو مســابقه اســتفاده
کنیــم ،بنابرایــن خواســتیم شــانسمان را در
مســابقه عصــر امتحــان کنیــم ،هرچنــد کــه

اگــر منابعمــان کافــی بــود و در کشــتی صبــح
رضــا اطــری و دو خارجــی را روی تشــک
میفرســتادیم حتــی بــرای بــردن تیــم بلیــش
هــم شــانس داشــتیم ولــی متاســفانه فقــط بــرای
یــک کشــتی پــول داشــتیم.
قربانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا کشــتیگیران
خارجــی تیمــش تســویه حســاب صــورت گرفتــه،

ادامــه داد :بودجــه مــا یــک چهــارم تیمهــای
دوم و ســوم لیــگ و یــک ششــم تیــم قهرمــان
بــود 12 .ســال ،هــر ســال تیــمداری کردیــم و
گرمابخــش تنــور لیــگ بودهایــم .بــرد و باخــت
زیــاد چشــیدیم ،همیــن کــه توانســتیم خیلــی
جاهــا رقابتــی نزدیــک و مهیــج را رقــم بزنیــم
بــرای مــا خوشــحالکننده اســت.

حین پخش زنده!
جــام جهانــی قطــر ـ ســرقت از یــک خبرنــگار آرژانتینی
حیــن تهیــه گــزارش زنده در شــب نخســت جــام جهانی
 ،۲۰۲۲بهانـهای دیگــر بــرای زیر ســؤال رفتــن صالحیت
قطریهــا در میزبانــی از ایــن رویــداد بــزرگ بــه وجــود
آورد.
جنجالهــا دربــاره میزبانــی قطــر از جــام جهانــی
 2022نهتنهــا بــا برگــزاری اولیــن بــازی ایــن جــام در
کوچکتریــن میزبــان تاریــخ جــام جهانــی پایــان نیافــت،
بلکــه شــدت هــم گرفــت.
تودوم کــه در آن تیــم ملــی
در اولیــن شــب از جــام بیسـ 
قطــر بــه مصــاف اکــوادور رفــت ،خبرنــگار شــبکه «تــودو
نوتیســیاس» آرژانتیــن حیــن اجــرای زنــده یک گــزارش
از حالوهــوای دوحــه در حالــی کــه حتــی خــودش هــم
متوجــه نبــود ،مــورد ســرقت واقــع شــد.
ایــن زن آرژانتینــی کــه نامــش دومنیکه متســجر اســت،
در بخشــی از گــزارش خــود به جمــع گروهی از هــواداران
قطــری کــه ســوار یــک قایــق بودنــد رفت تــا در خوشــی
آنهــا قبــل از باخــت تیــم ملیشــان بــه اکــوادور شــریک
باشــد غافــل از اینکــه شــلوغی محــل ،فرصتــی ایــدهآل را
بــرای ســارقان فراهــم میکنــد تــا کیــف او را بدزدنــد.
خبرنــگار شــبکه تــودو نوتیســیاس بــا اعــام اینکــه
ماجــرا را بــه پلیــس دوحــه گــزارش کــرده اســت و
پلیــس هــم بــه او اطمینــان داده اســت کــه بــا اســتفاده
از دوربینهــای مداربســته ســطح شــهر ســارق را
شناســایی خواهــد کــرد ،اظهــار داشــت :اولیــن تجربـهام
از حضــور در قطــر ،بــه ســرقت رفتــن کیــف پولــم در
حــال اجــرای یــک پخــش زنده بــود .مــرا بــه اداره پلیس
ارجــاع دادنــد و اطمینــان دادنــد کــه همــه چیــز تحــت
نظــارت دوربینهــای امنیتــی اســت و کیــف پولــم را که
مــدارک ،پــول و کارتهایــم در آن بــود پیــدا خواهنــد
کــرد؛ بیشــتر از همــه هــم بابــت مــدارک و کارتهایــم
نگــران هســتم؛ ایــن یــک دزدی بــود اما هیچ خشــونتی
در آن صــورت نگرفــت .مــن حتــی نفهمیــدم کــه
چهزمانــی کیفــم را دزدیدنــد .فکــر میکنــم همــان
زمانــی کــه بیــن جمعیــت بــودم ایــن اتفــاق رخ داد.
زمانــی فهمیــدم کیــف پولــم نیســت کــه میخواســتم
از آن پــول بــردارم و آب بخــرم.
عجیبتریــن نکتــه دربــاره ســرقت از خبرنــگار شــبکه
تــودو نوتیســیاس ،رویکــرد پلیــس قطــر در مواجهــه
بــا ایــن اتفــاق بــوده اســت .دومنیکــه متســجر در ایــن
خصــوص هــم اظهــار داشــت :وقتــی بــه اداره پلیــس
رفتــم از مــن پرســیدند کــه بــا ســارق چـهکار کننــد و
چــه مجازاتــی برایــش در نظــر بگیرنــد .آنهــا مطمئــن
بودنــد کــه ســارق را پیــدا میکننــد چــون همــه جــا
دوربینهــای مداربســته باکیفیــت دارنــد .در ابتــدا فکــر
کــردم کــه در فهــم ترجمــه حرفهایشــان دچار اشــتباه
شــدهام امــا دیــدم کــه آنهــا همچنــان اصــرار دارنــد از
مــن بپرســند کــه چــه مجازاتــی بــرای ســارق در نظــر
بگیرنــد .پرســیدند آیــا راضــیام کــه او را  5ســال بــه
زنــدان بیندازنــد یــا اینکــه او را دیپــورت کننــد؛ مــدام از
مــن میپرســیدند کــه بــا او چــه کننــد و تصمیمگیــری
دربــاره شــیوه مجــازات او را بهعهــده خــودم گذاشــتند.
مــن گفتــم کــه فقــط کیفــم را میخواهــم و اینکــه
قاضــی نیســتم کــه بخواهــم عدالــت تعییــن کنــم .مــو
بــه تنــم ســیخ شــده بــود ،آنهــا خیلــی عجیــب بودنــد.

بسحاق :حرف زدن از اشتباهات داوری
توهین به جامعه تکواندو است

مربــی تیــم ملــی تکوانــدو گفــت :کادرفنــی
بــا مطــرح کــردن مســائلی ماننــد اشــتباهات
داوری درخصــوص عــدم نتیجهگیــری در
مکزیــک بــه جامعــه تکوانــدو توهیــن نکنــد.
علــی محمــد بســحاق در خصــوص عملکــرد
ملیپوشــان تکوانــدو در مســابقات جهانــی
مکزیــک اظهــار داشــت :دیگــر نیــاز بــه
گفتــن نیســت و متاســفانه همــه دیدنــد
کــه نتایــج خیلــی بــد بــود و همــه ناراحــت
شــدند .انتظــار مــا حداقــل کســب یــک
مــدال طــا بــود .ایــن خواســته نیــز بــا
توجــه بــه بحثهایــی ماننــد جوانگرایــی
و کــم تجربــه بــودن بازیکنــان اســت ،در
حالــی کــه در واقعیــت اینطــور نبــود و همــه
بازیکنــان مــا باتجربــه و خــوب بودنــد.
وی تصریــح کــرد :از زمانــی کــه ســاعی
فدراســیون را تحویــل گرفــت ،نزدیــک
بــه  10تورنمنــت شــرکت کردیــم و از
ایــن بابــت تــدارکات خوبــی داشــتیم .از
اردیبهشــت مــاه نیــز تیــم تحویــل مقانلــو
بــود و در برخــی مواقــع کــه نیــز بازیکنــان
در اختیــار تیــم امیــد و یــا تیــم نوجوانــان
بودنــد و بــه صــورت مســتمر در اردو بودنــد.
بــا ایــن شــرایط هیــچ بهانــهای نیســت و
شــاهد بــودم کــه ســاعی از لحــاظ امکانــات،
اردویــی ،غــذا و هــر چیــزی کــه نیــاز یــک
اردو بــود را فراهــم کــرد و در آخریــن مــورد
نیــز تیــم بــا بیزنــس کالس رفــت تــا آب در
دل کســی تــکان نخــورد .در جریــان هســتم
کــه هــر آن چــه کــه مقانلــو خواســت را
ســاعی فراهــم کــرد.
ســرمربی تیــم امیــد در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه دالیــل ایــن نتایــج بــه خاطــر
عملکــرد ضعیــف کادرفنــی اســت ،گفــت:
نمیتوانــم صحبتــی کنــم و بــه نوعــی

هــر چیــزی بگویــم تــف ســر بــاال اســت.
اجــازه بدهیــد کمیتــه فنــی تشــکیل و در
آنجــا همــه چیــز آنالیــز و بررســی شــود تــا
ببیننــد چــرا ایــن اتفــاق افتــاد .چیــزی کــه
مــن دیــدم ،ضعــف تکنیکــی بازیکنــان در
مســابقات بــود و اســتراتژی و برنامــه مبــارزه
نداشــتیم و بیبرنامــه بودیــم .از طرفــی
طراحــی بــرای حمــات ،ضــد حمــات و
بســتن حریــف نداشــتیم .یــک بحــث دیگــر
موضــوع بدنســازی بــود کــه اکثــر بازیکنــان
در نیمههــای رانــد دوم عملکردشــان ضعیــف
میشــد .بســحاق تصریــح کــرد :در خیلــی از
مســابقات مــا در ثانیههــای پایانــی نتیجــه
را واگــذار کردیــم و ایــن بــه خاطــر عــدم
تمرکــز و برنامــه بــود کــه در ثانیههــای
پایانــی بداننــد چــکار کننــد یــا اگــر بازیکــن
چــپ پــا ،راســت پــا ،قــد کوتــاه یــا بلنــد بــود
چگونــه جلــوی آنهــا قــرار بگیرنــد و چــه
عملکــردی را ارائــه بدهنــد .همــه ایــن مــوارد
تدبیــر دارد کــه بایــد همــه را در اردو تمریــن
کــرد و ایــن تدبیــر یــا وجــود نداشــت یــا اگــر
بــود خیلــی کــم بــود.
مربــی ســابق تیــم ملــی تکوانــدو در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه مســائل داوری چقــدر در
شکس ـتها مــا تاثیرگــذار بــود ،گفــت :داوری
جزئــی از مســابقه و بــرای همــه دنیــا اســت.
بــه غیــر از کرهجنوبــی کــه دو طــا گرفــت،
 7مــدال دیگــر بیــن  7کشــور تقســیم شــد و
ایــن نشــان میدهــد کــه قضاوتهــا کامــ ً
ا
عادالنــه بــوده اســت .اشــتباهات داوری بــرای
همــه و از جملــه ایــران بــوده اســت .ایــن
اشــتباهات همــه بــه نفــع مــا و هــم بــه ضــرر
مــا بــود و نمیتوانیــم اشــتباهات داوری را
بهانــه عــدم نتیجهگیــری خــود عنــوان
کنیــم.

