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سارا خادمالشریعه:

اخراج سرمربی اسپانیا
یک روز قبل از جام جهانی

دوست دارم آلمانها
قهرمان جام جهاني شوند

ﺧﺒﺮ

سجاد استکی
بهترین بازیکن لیگ رومانی شد
 لژیونــر تیم ملی ایــران بهعنوان بهتریــن بازیکن
زیمبریلور لیگ رومانی انتخاب شــد .ســجاد استکی،
ســتاره بغلزن باشــگاه دیناموبخارســت رومانی که
بــرای دومین فصــل پیاپی بــا این باشــگاه به مقام
قهرمانی زیمبریلور لیگ رومانی رســید ،توانست برای
دومین ســال عنــوان بهترین بازیکــن زیمبریلور لیگ
رومانی را به دســت آورد .این لژیونر ایرانی از ســوی
فدراسیون هندبال رومانی بهعنوان بهترین بازیکن این
مســابقات در فصل  ۲۰۱۸ -۲۰۱۷معرفی شد .سجاد
کــه بههمراه برادرش ،اﷲکرم اســتکی ،چندی پیش
قراردادی را با باشــگاه چیاماس رومانی امضا کرده
بود ،هنوز وضعیت مشخصی برای فصل آینده ندارند.
ایــن دو برادر با اصرار هواداران و مســئوالن باشــگاه
دیناموبخارست مواجه شدند تا این تیم را ترک نکنند.

افت رکورد حدادی
ورلدچلنج چک
با پنجمی در
ِ
 رکــورددار پرتــاب دیســک ایــران و آســیا در
چلنج چک بهعنوان پنجمی رســید.
مســابقات ورلد ِ
احســان حدادی که بعد از پشتسرگذاشتن اردویی
طوالنیمــدت در آمریــکا ،ایــن روزها به قاره ســبز
ســفر کرده و در مســابقات مختلف شرکت میکند،
سهشنبهشــب در رقابتهــای ورلدچلنج جمهوری
چک بهعنوان پنجمی رســید .قهرمان پرتاب دیسک
ایران و آسیا که در مرحلههای مختلف دایموند لیگ
بهعنوان دومی و ســومی رســیده بود و رکوردهایی
باالتــر از  ۶۶و  ۶۷را ثبت کرده بود ،شــب گذشــته
وضعیت خوبی نداشــت .حــدادی با ثبــت رکورد
 ۶۴٫۴۵متــر در رده پنجم ورلدچلنج جمهوری چک
ایستاد و شب خوبی را سپری نکرد .او در شش پرتاب
خــود بهترتیب رکوردهــای ،۶۴٫۳۷ ،۶۳٫۱۳ ،۶۱٫۳۱
 ۶۳٫۵۳ ،۶۴٫۴۵و  ۶۴٫۴۳را بــه ثبت رســاند .در این
مســابقه آندریوس گودزیــوس از لیتوانی با ۶۶٫۳۰۲
به مقام قهرمانی دســت یافــت .فدریک داکرس از
جامائیکا با  ۶۵٫۳۵متر دوم شــد و رابرت هارتینگ با
رکورد  ۶۴٫۷۹متر در جایگاه سوم ایستاد.

ﻋﮑﺲAFP :

 شرق :ســارا خادمالشریعه ،اســتاد بزرگ شطرنج
کشــور ،هم جزء عالقهمندان به فوتبال اســت که این
روزها به مسکو ســفر کرده تا تماشاگر بازيهاي تیم
ملي ایران در جام جهاني  ۲۰۱۸روســیه باشد .دیدن
بازيهــاي جــام جهاني همیشــه یکــي از آرزوهاي
این بانوي تاریخســاز بوده که حاال بهواســطه شغل
همســرش براي او برآورده شده اســت .او در فاصله
یک روز مانده به بازي ایران با تیم مراکش به »شرق«
ميگوید» :همیشه دلم ميخواست که یک روزي این
فرصت برایــم به وجود بیاید تا بتوانــم بهعنوان یک
تماشــاگر بازيهاي جام جهانــي را از نزدیک ببینم.
خوشبختانه بهواســطه کار همسرم این فرصت برایم
به وجود آمد .او از برنامهســازان آپارات است که باید
براي جام جهاني به روســیه ميآمــد .ما بلیت بازي
مراکش و اســپانیا را گرفتهایم .اگر بتوانیم بلیت بازي
با پرتغال را هم بگیریم تا آن زمان در روسیه خواهیم
بود .واقعا فضاي پرنشــاطي بر کشــور روسیه حاکم
اســت .هر کجا که ميروي حرف جام جهاني است.
ایرانيهای خیلي زیادي به اینجا آمدهاند تا بازيهاي
تیم ملي کشورمان را ببینند« .اولین استاد بینالمللي
زن شــطرنج ایران امیدوار است که ایران پیروز بازي با
مراکش باشد» :با توجه به قرعه سختي که ما داریم،
کار سختي پیشرو داریم ،اما من درکل امیدوار هستم
که نتیجــه آبرومندانهاي بگیریم .انشــاءاﷲ بازي با
مراکش را ميبریم .با اســپانیا و پرتغال هم مســاوي
بگیریم خوب اســت« .خادمالشــریعه دوست دارد تا
از نزدیــک با بازیکنان تیم ملي فوتبــال ایران مالقات
داشــته باشد ،البته اگر کارلوس کيروش سختگیري
نکند» :راســتش صحبتهایي را کردهایم تا اگر بشود
بروم و از نزدیک فوتبالیســتهاي کشورمان را ببینم،
اما آنطور که ميگویند آقاي کيروش ،سرمربي تیم،
خیلي ســختگیري ميکند .اگر این فرصت به وجود
نیامد ،من هم مثل سایر هواداران ایراني که در یک تایم
مشــخص با بازیکنان مالقات ميکنند ،آنها را خواهم
دید« .اما ســارا خیلي دوست دارد تا ژرمنها قهرمان
ایــن دوره رقابتهاي جام جهاني فوتبال باشــند» :تا
آنجا که یادم ميآید از بچگي تنها بازيهاي تیمهاي
آلماني را در خانه ميدیدم .چون پدر من عالقهمند به
بوندسلیگا بود و همیشــه این لیگ را تماشا ميکرد،
من هــم به بــازي آلمانيهــا عالقهمند شــدم .تیم
موردعالقهام هم بایرنمونیخ اســت .البته خودم هم
چون در بوندسلیگاي آلمان شــطرنج بازي کردهام،
بهنوعي به این کشور و تیمهاي ورزشي این کشور عرق
دارم .دوست دارم آلمانها قهرمان جام  ۲۰۱۸شوند«.

ایران-مراکش با هدف ایجاد غرور ایرانی

و اینک فینال جام جهانی
سجاد فیروزی ،خبرنگار اعزامی »شرق« به روسیه :با غرولند جلو میآید؛
نشان میدهد کمی عصبانی اســت .به روسی حرف میزند و مشخص
اســت که معترض است .انگار نباید کسی فیلمی ،عکسی ،چیزی بگیرد.
یکی از مأموران انتظامات که مســئول رســیدگی بــه تمرینات تیم ملی
است ،با این رویه با آنهایی که بخواهند به حریمش تجاوز کنند ،برخورد
میکند. ...
از پشــت فنسهای فلزی که ردیفهای مربعیشــکل بزرگی دارد،
میشــود به راحتــی هر دو زمین چمــن تمرینی تیم ملی در مســکو را
دیــد .بااینحال چیزی که بیش از ســبزی زمین چمن به چشــم میآید،
دیوار نوشــته آبی بزرگی اســت که روی دیوارهای افقی بزرگ کمپ به
چشــم میآید» :خوش آمدید« .معدود کلمات فارســی که میشود در
مســکو دید .کنارش هم به روسی همان عبارت را نوشتهاند .هر دو دیوار
اصلی کمپ با همین دیوارپوش و نوشــتهها مزین شده است .در کمپ
هم همهچیز آرام به نظر میرســد ولی چیزی شــبیه به آرامش قبل از
توفان اســت .کمکمربیان و »ترینرها« اولین نفراتی هستند که میآیند.
قیف ،کنز و مانعهای پالســتیکی و بادی به دســت ،وسایل را همه جای
زمین میچینند؛ آنها مجریان طرحی هســتند کــه کیروش برای تمرین
تیم ملی در نظر گرفته اســت .ســرمربی پرتغالی تیم ملی ایران حاال به
اولین ســد بزرگش در جام جهانی نزدیک میشود؛ نزدیکتر از هر شیئی
که در آینه دیده میشود .مراکش برای ایران از اسپانیا و پرتغال بهمراتب
مهمتر اســت؛ پای مرگ و زندگی و بقا و خداحافظی به شــدت در میان
اســت .هرکدام از این دو تیــم اگر ببازند ۹۹٫۹۹ ،درصــد باید چمدانها
را ببندنــد و »بای بای« جام جهانــی .اما کدام تیــم زودتر خداحافظی
میکند؟ »مراکش که ردخور نداره .این تیمو مثه هلو میبریم .من حتی
میگم برای بازی برابر دو تیم دیگه هم شــانس داریم .اسپانیا رو بتونیم
نتیجه خوبی بگیریم که حله چون پرتغال رو فک میکنم آقای کیروش
راحت میتونه برابــرش نتیجه بگیره« .این را مهرزاد میگوید؛ هواداری
که پیراهن تیم ملی را به تن کرده ،عینکی به رنگ پرچم ایران به چشــم
زده و دســتبندی به همان ســه رنگ هم روی مچ دســتش بسته است.
مهرزاد را به تمریــن راه نداده بودند ولی او و دهها نفر دیگری که محل
کمــپ تمرینی تیم ملــی را پیدا کرده بودند ،تقریبا هــر روز همان جاها
بودند .انگار میدانســتند حتی اگر به محل تمرین هم راهشــان ندهند،
باالخره بازیکنان تیم ملی به سراغشــان میآیند و با آنها عکس یادگاری

۱

مســعود شــجاعی ،کاپیتان ایران
با حضــور در بازی فــردا به اولین
بازیکن ایران تبدیل خواهد شد که
در سه دوره جام جهانی حاضر بوده
است .او در جامهاي جهاني ۲۰۰۶
و  ۲۰۱۴هم بازی کرد.

۲

میگیرند؛ عکســی که شــاید ارزش واقعی درک مخاطب و تماشــاگر را
نشان دهد.
کیروش :ضمانت میدهیم که تا آخرین نفس مبارزه کنیم
در کمپ همهچیــز طبق برنامه پیش میرود؛ گرمکردنهای ســاده
شروع شده و تا چشم کار میکند توپهای ویژه جام جهانی است .اینبار
رنگ لباس تمرینی ملیپوشــان طوســی اســت؛ چیزی شبیه به آسمان
مســکو که مدام تراکم ابرهایش کم و زیاد میشــود .روحیه ملیپوشان
ایرانی اما طوســی که نه ،بسیار هم سرزنده و شاداب است .همه جوری
تمریــن میکنند که انگار قرار اســت در »فینال جــام جهانی« به میدان
برونــد؛ انگار همین یک شــانس برایشــان باقی مانده تا هر طور شــده
خودشــان را به دنیا ثابت کنند .درســت اســت که لبخند و شوخی سر
جایش اســت ولی هرکســی با هر ضربهای که به تــوپ میزند ،به یک
چیــز فکر میکند :مراکــش» .االن دیگر زمانش رســیده تا بچههای من
انرژیشان را تخلیه کنند و بازی خوبی برابر مراکش به نمایش بگذارند«.
این اولین جملهای اســت که کارلوس کــیروش به زبان میآورد؛ او که
با شــبکه تلویزیونی »اسکایاســپرتس« صحبت میکرد با همان چهره
خندان به ســمت دیگری برگشــت .همانطور که لبخند به لب داشت،
چهــرهای کامال جدی هم به خودش گرفته بود؛ زنجیر طالییرنگش که
در بیشتر بازیهای اخیر تیم ملی کامال به چشم آمده اینبار نصفهونیمه
از زیر لباس سرمهایرنگش پیداست.
کیروش اینبار در پاســخ به ســؤال روزنامه »شــرق« سعی میکند
کاملتر و بهتر شــرایط تیم ملی پیش از بازی با مراکش را توضیح دهد.
»ببینید ،واقعا میخواهم تالش کنم این بار شــرایط را بهطور ملموستر
و واضحتری برایتان شرح دهم .مراکش تیمی آفریقایی است ولی اصال
شــبیه به دیگر تیمهای آفریقایی نیست .میخواهم بگویم متفاوتترین
تیم آفریقایی اســت که میشناسم .بسیاری از بازیکنانش در اروپا متولد
شدهاند و در همان فوتبال و در تیمهای بسیار خوبش رشد کردهاند .آنها
حــاال علم ،تجربه و توانایی فوتبال مــد روز دنیا را دارند .به همین دلیل
است که میگویم متفاوت با بقیه تیمهای آفریقایی هستند؛ هم خالقیت
دارنــد ،هم قدرت بدنی و هم فوتبال ســریعی را تجربه میکنند .ژنتیک
فوتبال آنها ژنتیک ترکیبی اســت و از قوانیــن مختلف و متفاوتی پیروی
میکننــد .این موضوع حتی درباره تیم ملــی پرتغال هم صدق میکند؛
آنهــا هم بازیکنانــی با ژنتیکهای فنــی مختلف دارنــد« .کیروش در
ایــران در  ۱۲بازی خــود در تاریخ
جام جهانی تنها در یک بازی موفق
شده دروازه خود را بسته نگه دارد و
آن هم بازی با نیجریه بود .تیم ملی
فردا به دنبال دومین کلینشــیت
تاریخ خود است.

۴

آمریکا ،کانادا و مکزیک میزبانان
مشترك جام جهانی  ۲۰۲۶شدند

همان حال که به ســؤال روزنامه »شرق« پاسخ میدهد ،لبخندش محو
و قیافهاش مصممتر میشــود؛ او هم دلــش نمیخواهد فینال بزرگی
کــه خودش یکی ،دو هفته اســت دربارهاش حرف میزند را از دســت
بدهــد یا در آن ناکام بماند» .ببینید االن باید به مراکش بهعنوان یک تیم
خوب احترام بگذاریم؛ آنها نه تنها بازیکنان خوبی دارند بلکه ســرمربی
بســیار توانایی هم دارند .البته این به آن معنی نیست که مراکشیها ما
را دســتکم میگیرند چون آنها هم احترام زیادی برای ما بهعنوان یک
تیم خوب قائل هســتند« .کیروش در ادامه دوباره کنایهای هم به لغو
چند بــازی تدارکاتی تیم ملی میزند و میگوید» :مراکشــیها عالوه بر
اینکه چندین ســال اســت کنار هم بازی میکنند چندین بازی تدارکاتی
خوب هم برگزار کردهاند و بیشــتر بازیکنانشان هم که در تیمهاي بزرگ
اروپایی بازی میکنند«.
کیروش اما دوباره لبخندی که از لبش دزدیده بود را برمیگرداند و با
نگاه نافذتری جواب میدهد» .خب همه اینها که گفتم ترکیبی از کلمات
مختلــف بــود .همانطور که میدانید وقتی بازی شــروع شــود ،دیگر،
داســتانهای فوتبال به کمک شما نمیآید و دردی از شما دوا نمیکند.
وقتی ما هم یک تیم داریم ،طبیعی اســت که برای پیروزی بازی کنیم و
ســعی کنیم بهترین بازیمان را ارائه دهیم« .کیروش که صدای پرشور
بچههای تیم ملی دوباره ســر ذوقش ميآورد ،قبل از برگشتن به تمرین
میگوید همینجا میخواهم به شــما یک ضمانت بدهم» :ما ضمانت
میکنیم که تا آخرین نفس مبارزه کنیم .ســعی میکنیم از فرصتهایی
کــه به دســت میآوریم نهایت اســتفاده را بکنیم تا اینکــه راهی برای
برندهشــدن پیدا کنیم« .کیروش به ســمت بازیکنانش برمیگردد تا به
آنها بپیوندد و آخرین تمرینها پیش از ســفر به ســنپترزبورگ را انجام
دهد .قبل از اینکه برود ولی دوباره سرش را برمیگرداند و جمله آخر را
میگوید؛ جملهای با معنا کــه دوباره با لبخند مطرحش میکند» .یکی
از دو تیم بعد از بازی اول جشــن میگیرد؛ امیدواریم آن تیم ما باشــیم.
کســب افتخار و ایجاد غرور برای ایرانیها مســئولیتی است که بر عهده
ماســت« .در زمان برگزاری این گفتوگو ،هواپیماهای زیادی از باالی سر
کمپ به پرواز درآمده بودنــد و یکی از آنها نگاه کیروش را خیلی ویژه
بــه خودش جلب کرد .اینکه هواپیمای امید ایران در جام جهانی چقدر
اوج بگیرد ،فقط به بازی با مراکش بســتگی دارد؛ بازیای که برای ایران
»فینال بزرگ جام جهانی است«.

کارلــوس کــیروش فــردا بــرای
چهارمینبــار روی نیمکــت ایــران
در جــام جهانــی مینشــیند و بــه
باسابقهترین سرمربی ایران در تاریخ
جام جهانــی تبدیل میشــود .این
سومین جامجهاني کیروش است.

 ســرمربی تیم ملی اســپانیا در فاصله یک روز
مانده به آغاز جام جهانی از ســمتش برکنار شد.
این خبر روز گذشــته دنیا را شــوکه کــرد .خولن
لوپتگــی که در ســال  ۲۰۱۶هدایت اســپانیا را بر
عهــده گرفت و با ایــن تیم شکســتی را متحمل
نشــد ،بدون اینکه به فدراســیون اســپانیا اعالم
کند ،با رئالمادرید بــرای قبول هدایت این تیم به
توافق رســید و همین موضوع باعث برکناریاش
شــد .رئیس فدراسیون فوتبال اســپانیا که از خبر
غیرمنتظره توافق لوپتگی با رئالمادرید برای قبول
هدایت این تیم بسیار عصبانی است ،در تصمیمی
شوکهکننده این مربی را از سمتش برکنار کرد.
رســانههای اســپانیا گزارش دادهاند بازیکنان
باتجربه تیم ملی در ســاعات اخیر تالش کردهاند
فدراســیون را از این تصمیم منصرف کنند؛ اما در
نهایت لوئیز روبیالس ،رئیس فدراســیون ،تصمیم
گرفت لوپتگی را برکنار کند .پس از اخراج لوپتگی،
فرناندو هیرو به عنوان ســرمربی تیم ملی اسپانیا
انتخاب شد.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که اسپانیا
روز جمعه در دیداری حســاس در نخستین بازی
خود در جام جهانی ،باید به مصاف پرتغال برود.
وضعیت بحرانی اسپانیا میتواند خبر خوبی برای
تیمهای همگروه ایــن تیم ازجمله تیم ملی ایران
که قرار است  ۳۰خرداد با این تیم بازی کند ،باشد.

۸

ایران در چهار دور گذشــته حضور
در جام جهانی هفت گل زده و فردا
منتظر گل هشتم است .هیچکدام از
بازیکنان ایران هــم تاکنون دو گل
نزدهاند .ایران  ۲۲گل هم دریافت
کرده است.

شروع جام با روسیه -عربستان

آشنایی با اولین حریف ایران

ایران در انتظار دومین پیروزی

بیســتویکمین دوره جام جهانی از امروز در مســکوی روسیه آغاز
میشــود .امروز در ســاعت  ۱۹:۳۰به وقت تهــران در اولین دیدار جام
جهانی  ،۲۰۱۸روسیه میزبان به مصاف عربستانسعودی خواهد رفت.
این بازی و مراسم افتتاحیه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار میشود.
روسها انتظار دارند شــروعی مقتدرانه در جام داشــته باشــند .در
این دوره از رقابتهای جام جهانی ،برای اولینبار اســت که یک تیم از
قاره آسیا در بازی افتتاحیه بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان به میدان
مــیرود .باید دید عربســتان میتواند یک شــگفتی تاریخی خلق کند.
عربستان پس از دو دوره غیبت پای به جام جهانی میگذارد .روسیه با
هدایت چرچســوف که به دلیل میزبانی از حضور در مراحل مقدماتی
جام جهانی معاف شــد ،در ســال  ۲۰۱۸دیدارهای دوســتانه مناسبی
برگــزار کرد .آنها با برزیل ،فرانســه ،اتریش و ترکیه بازی کردند و ســه
باخت و یک مساوی کسب کردند .آنها در این بازیها نتایج خوبی کسب
نکردند اما به نظر میرســد نقاط ضعف خود را شناسایی کردهاند و با
تمام قوا به مصاف عربســتان خواهند رفت .در آن سو نیز عربستان در
سال  ۲۰۱۸به مصاف تیمهای درجه یک اروپایی از جمله بلژیک ،ایتالیا
و آلمان رفت .عربســتان در مرحله مقدماتی جام جهانی در گروه خود
در آسیا دوم شد و توانست بهطور مستقیم به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
صعود کند .هدایت عربســتان را خوان آنتونیو پیتزی آرژانتینی برعهده
دارد .این دو تیم تنها در شــش اکتبر ســال  ۱۹۹۳در یک بازی دوستانه
به مصاف هم رفتند که عربستان با پیروزی  ۲-۴روسیه را شکست داد.
اروگوئــه و مصر دیگر تیمهای این گروهانــد که فردا به میدان میروند.
جام جهانی روسیه در  ۱۰شهر این کشور برگزار خواهد شد.

مراکــش ،تیم شــمال آفریقا پس از  ۲۰ســال دوباره بــه جام جهانی
برگشــته تا پنجمین حضور در جام جهانــی را تجربه کند .این تیم در جام
جهانــی  ،۱۹۸۶اولین آفریقایی صعودکــرده از گروه خودش در ادوار جام
جهانــی نام گرفــت .مراکش در جام جهانی  ۱۹۹۸هم تا آســتانه صعود
از گــروه اول پیش رفــت .این تیم در تالش برای بازگشــت به دوران اوج،
اروه رنــار فرانســوی را به خدمت گرفت و بــا او قدرتمندانه قهرمان جام
ملتهــای آفریقا آن هم در خانه شــد .تیم ملی مراکش مانند اســپانیا از
آرایش  ۴-۳-۳اســتفاده میکند .حضور بازیکنان سرعتی کنار مهرههایی
تهاجمی مانند حکیم زیچ ،یونس بلهاندا ،نورالدین آمربات ،سوفیان بوفال
و خالد بوطالب باعث شــد مراکش در مســابقات انتخابی جام جهانی ۱۱
گل به ثمر برســاند .مبارک بوصفــا و نبیل دیرار کنار امیــن حارث جوان،
تلفیقی از جوانان و باتجربهها را در تیم ســاختهاند .نیاز به گفتن ندارد که
مراکش با رومن ســایس و مهدی بن عطیه در مرکز خط دفاعی مشــکلی
ندارد .مهدی بــن عطیه ،مدافع و کاپیتان تیم ملــی مراکش ،بازیکنی که
سالهاســت در بزرگترین باشــگاههای جهان نظیر آث رم ،بایرنمونیخ و
یونتووس توپ زده ،یکی از چهرههای شــاخص حریف ایران است .حکیم
زیاش ،هافبک هجومی تیم ملی مراکش ،متولد هلند و ســتاره آژاکس را
باید خطرناکترین بازیکن مراکش دانســت .دیگر بازیکن معروف مراکشی
اشرف حکیمی ،دفاع راست ۱۹ســاله رئالمادرید است .حکیمی مصدوم
بود اما گفته میشود به بازی با ایران میرسد .بازی ایران و مراکش سومین
مصــاف ایران با تیمهــای آفریقایی در تاریخ جام جهانی اســت .ایران در
جام جهانی  ۲۰۰۶با آنگوال مساوی کرد و در جام جهانی  ۲۰۱۴هم مقابل
نیجریه به تساوی بدون گل رسید.

تیــم ملی فوتبال ایــران فردا وارد پنجمین جام جهانی خود میشــود.
ایران در جامهای جهانــی  ۲۰۰۶ ،۱۹۹۸ ،۱۹۷۸و  ۲۰۱۴حاضر بوده و هرگز
موفق نشــده از گروه خــود باال بیاید .ایران در  ۱۲بــازی خود در تاریخ جام
جهانی تنها یک برد کســب کرده اســت .بازی با مراکش میتواند فرصت
خوبی باشــد که ایران دومین پیروزی خــود در تاریخ جام جهانی را تجربه
کند .تیم ملی ایران در چهار بازی ابتدایی خود در چهار دوره گذشــته جام
جهانی مجموعا یک امتیاز کســب کرده و این دوره ،به دنبال پایاندادن به
این ناکامی اســت .ایران در جام جهانی  ۱۹۷۸ســه-صفر به هلند باخت.
 ۲۰ســال بعد در ســال  ۱۹۸۸یک -صفر مغلوب یوگســالوی شد .در جام
جهانی  ۲۰۰۶با نتیجه سه-یک به مکزیک باخت .تیم ملی در جام جهانی
 ۲۰۱۴برزیل با هدایت کارلوس کیروش موفق شد به روند باختهایش در
دیدار افتتاحیه در بازی با نیجریه پایان دهد .آن بازی صفر -صفر شد .بازی
فردای ایران مقابل مراکش در شــهر ســنپترزبورگ برگزار میشود .به نظر
میرســد کارلوس کیروش در بازی با مراکــش از ترکیب علیرضا بیرانوند،
میــالد محمدی ،مرتضــی پورعلیگنجی ،روزبه چشــمی ،رامین رضاییان،
احســان حاجصفی ،امید ابراهیمی ،علیرضــا جهانبخش ،مهدی طارمی،
مسعود شجاعی )اشکان دژاگه( و سردار آزمون استفاده کند .اشکان دژاگه
کمی آسیب دیده است و باید دید برای حضور در ترکیب اصلی فردا آماده
است یا نه؟ ورزشــگاه ســنپترزبورگ ،میزبان بازی ایران و مراکش دومین
ورزشگاه مهم روســیه برای جام جهانی به شمار میرود .این ورزشگاه در
سال  ۲۰۱۷افتتاح شد و میزبان هفت دیدار جام جهانی از جمله یک دیدار
یکهشــتم نهایی ،یک بازی نیمهنهایی و دیدار ردهبندی است .ظرفیت این
ورزشگاه  ۶۷هزار نفر است.

 اعضای کنگره فیفا روز گذشــته در جلسه خود
در کشور روسیه ،برای انتخاب میزبان جام جهانی
 ۲۰۲۶رأیگیــری کردند .در رأیگیــریای که بین
مراکش و میزبانی مشترک سه کشور آمریکا ،کانادا
و مکزیک انجام شــد ،در نهایت سه کشور آمریکا،
کانــادا و مکزیک رأی بیشــتری تصاحب کردند و
بهاینترتیب ســال  ۲۰۲۶بــرای اولینبار در تاریخ،
جام جهانی به میزبانی سه کشور انجام میشود.
در این رأیگیری  ۱۳۴کشــور به میزبانی مشــترک
ســه کشور و  ۶۵کشور نیز به میزبانی مراکش رأی
دادند .جام جهانی  ۲۰۲۶پس از سال  ۱۹۹۴که در
آمریکا برگزار شد ،نخستین دوره این رقابتهاست
که بار دیگــر به میزبانــی قاره آمریکایشــمالی
انجام خواهد شــد .در تاریخ جام جهانی ،در سال
 ۲۰۰۲هم این جام به صورت مشــترک بین ژاپن و
کرهجنوبی برگزار شد.
ایران در رأیگیری روز گذشــته به هیچکدام از
نامزدهــا رأی نداد .قرار اســت جام جهانی ۲۰۲۶
با حضور  ۴۸تیم برگزار شــود .مطابق برنامه ،قرار
است  ۶۰بازی از  ۸۰بازی جام جهانی  ۲۰۲۶شامل
تمــام دیدارهــای مرحله یکچهارم بــه بعد ،در
کشــور آمریکا برگزار و  ۲۰دیدار باقیمانده بهطور
مساوی بین کانادا و مکزیک تقسیم شود .عالوه بر
این ،دیدار فینال نیز در ورزشگاه »متالیف« خارج
از شهر نیویورک برگزار میشود.

پیتانا دیدار افتتاحیه جام جهانی
را قضاوت میکند
 »نســتور پیتانــا« ،داور بینالمللــی آرژانتینی،
دیدار افتتاحیه جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸روســیه
را قضاوت خواهد کرد .به گزارش ایرنا ،بر اســاس
تصمیــم کمیتــه داوران فدراســیون بینالمللی
فوتبال )فیفــا( ،پیتانا برای قضاوت دیدار افتتاحیه
ایــن رقابتها بیــن تیمهای روســیه ،میزبان جام
جهانی و عربستان سعودی برگزیده شده است.

چاکر ،داور بازی ایران  -مراکش
 داور دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مراکش
در جام جهانی  ۲۰۱۸مشخص شد .کمیته داوران
فیفــا »جونیت چاکر« از ترکیه را برای قضاوت این
دیدار انتخاب کرده است.
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