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

در دیدار افتتاحیه جام جهانی 2022، انر والنســیا با دو 
گلــی کــه وارد دروازه قطــر میزبــان کرد، نــام خودش را 
بــه عنــوان یــک دو گله در تاریــخ جام جهانــی به ثبت 

رساند.
امــا ایــن تنها دبــل یــا در اصطالحی دیگــر بریس یک 

بازیکن در دیدارهای افتتاحیه قرن حاضر نیست.

جام جهانی 2006 میروسالو کلوزه در جریان پیروزی 4 
بر 2 آلمان مقابل کاستاریکا دو گله شد. جام جهانی 
2014 نیمــار دو گل زد و برزیــل 3 بــر یــک کرواســی را 
دنیــس  نیــز   2018 جهانــی  جــام  در  داد.  شکســت 
چریشــف در جریــان شکســت 5 بــر صفــر عربســتان 

مقابل روسیه، دبل کرد.
بــا اینحــال تاریــخ جــام جهانــی دو گله هــای زیــادی در 
دیدارهای افتتاحیه به خود می بیند که در زیر نگاهی 

داریم به تمام آن ها:
بــه عنــوان  بــازی همزمــان  در جــام جهانــی 1930، دو 
جریــان  در  ماشــینوت  آنــدره  شــد.  برگــزار  افتتاحیــه 
پیــروزی 4 بر یک فرانســه مقابــل مکزیک، دو گل زد. 
در دیگــر دیدار نیــز آمریکا به مصاف بلژیک رفت و 3 

بر صفر برنده شد.
جــام جهانــی 1934 با 8 بــازی همزمان آغاز شــد که در 
پــرگل ترین بــازی ایتالیــا 7 بر یک آمریکا را شکســت 
داد. در ایــن بــازی اورســی بــرای ایتالیــا دو گل زد امــا 
ســکیاویو نیــز هت تریک کرد تا اولین ســه گله تاریخ 

جام جهانی باشد.
اســپانیا،  مقابــل  برزیــل  یــک  بــر   3 شکســت  در 
ایراراگــوری بــرای ماتادورها دبل کرد. مجارســتان 4 بر 
2 مصــر را بــرد کــه ســهم تولــدی 2 گل بود. ســوئیس 
در یــک نبــرد اروپایــی 3 بــر 2 مقابل هلند بــه پیروزی 

رســید و کیلهولس دبل کرد. ِاسِون یوناسون نیز در 
پیروزی 3 بر ســوئد مقابل آرژانتین دو بار گلزنی کرد. 
در پیــروزی 5 بر 2 آلمان مقابل بلژیک، ادموند کونن 
هت تریــک کرد امــا ژرمن ها دبل کننده ای نداشــتند. 
)هت تریک مهاجم آلمان از نظر زمانی دیرتر از آنجلو 

سکیاویو اتفاق افتاد(
 در ســال 1950 برزیــل در بــازی افتتاحیــه 4 بــر صفــر 
مکزیــک را شکســت داد و در ایــن دیــدار آِدمیــر دو 
گله شــد. چهار ســال بعد )1954( نیز همین دیدار در 
روز افتتاحیــه تکــرار شــد و اینبــار سلســائو 5 بر صفر 
بــه پیــروزی رســید و پینــگا دبــل کــرد. البتــه در ایــن 
دوره نیــز 4 بــازی همزمان در افتتاحیه برگزار شــد اما 
 در هیــچ کــدام از ســه بــازی دیگــر بیشــتر از 2گل زده 

نشد.
ســال 1958 باز هم مکزیک در دیدار افتتاحیه حاضر 

شــد و ایــن بــار بــه مصاف ســوئد رفــت که 3 بــر صفر 
شکســت خــورد. در ایــن دیــدار سیمونســن 2 بــرای 

برای سوئد گلزنی کرد.
ســال 1962 نیــز 4 بــازی همزمــان در افتتاحیــه انجــام 
عنــوان  بــه  شــد  موفــق  کــه  بــود  شــیلی  تنهــا  شــد. 
ایــن  در  و  بزنــد  ســوئیس  بــه  گل  ســه  برنــده  تیــم 
مکزیــک  بــود.  2گل  ســانچز  لیونــل  ســهم  پیــروزی 
افتتاحیــه  بازی هــای  از  یکــی  در  نیــز  دوره  ایــن  در 
شکســت  صفــر  بــر   2 و  رفــت  برزیــل  مصــاف   بــه 

خورد.
از ســال 1966 تا 2002 دیدارهای افتتاحیه یا با تســاوی 
تمام شــدند یا کم گل بونــد. پر گل ترین افتتاحیه در 
این بازه، پیروزی 2 بر یک برزیل مقابل اســکاتلند در 
سال 1998 است که یکی از گل های تیم برنده نیز گل 

به خودی بازیکن حریف بود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان معتقد است 
اولویــت اصلــی برنامه هــا ایــن تیــم، رقابت هــای جهانی 
ســال آینده و کســب بیشــترین ســهمیه برای المپیک 

خواهد بود.
بعد از افول و ناکامی کشتی فرنگی ایران در رقابت های 
بنــا،  محمــد  ســرمربیگری  بــا  صربســتان   2022 جهانــی 
بالفاصلــه او در اقدامی همیشــگی و قابل پیش بینی از 
ســمت خــود کناره گیری کــرد. بدین ترتیب فدراســیون 
کشتی هم با خیالی آسوده دست به تغییر در رأس کادر 
فنی این تیم زد و حسن رنگرز یکی از قهرمانان پیشین 
کشــتی فرنگی ایران و جهان را که ســابقه حضور در کادر 
فنــی تیــم ملی را هــم در کارنامه دارد به عنوان ســرمربی 

جدید انتخاب کرد.
و  بنــا  محمــد  خــالف  بــر  راه  ابتــدای  همــان  در  رنگــرز 

همکارانــش اعالم کــرد تأکیــد فراوانی بر اجــرای عادالنه 
چرخــه انتخابــی و اســتفاده از جوانــان در میادیــن بیــن 
المللــی دارد. او کمــی بعد با تیمی جوان و با انگیزه راهی 
رقابت های قهرمانی امیدهای جهان شد و در نخستین 
آزمــون خــود توانســت عنــوان قهرمانی را نصیــب ایران 
کند. پس از درخشــش فرنگی کاران امید، نوبت به جام 
جهانــی 2022 آذربایجــان رســید کــه رنگــرز و همکارانــش 
بــاز هم با ترکیبی جوان و آینده دار راهی این مســابقات 

شدند و در نهایت جام قهرمانی را به دست آوردند.
ایــن موفقیت، دومین قهرمانی در میادین بین المللی 
رنگرز و شاگردانش در فاصله زمانی کمی نسبت به هم 
بود که نشــان داد کشــتی فرنگی بعد از فراز و فرودهای 
رقابت هــای جهانــی ســال گذشــته، جــان تــازه ای گرفته 

است.

با پشــت ســر گذاشــتن دو رویــداد مهم کشــتی فرنگی 
در ســال 2022، حســن رنگرز و کادر فنی تیم ملی کشــتی 
فرنگــی نگاه جــدی و ویژه ای به رویدادهای ســال آینده 
میالدی دارند که به گفته خودش اولویت اول برنامه ها، 
رقابت هــای جهانــی و کســب بیشــترین ســهمیه بــرای 
المپیک و ســپس درخشــش در بازی های آسیایی و در 
نهایــت جام جهانی اســت کــه آذر ماه بــه میزبانی تهران 

برگزار می شود.
رنگــرز در تازه ترین اظهاراتش تأکید دوبــاره ای به اجرای 
چرخــه انتخابی تیم ملی کرد و صراحتا از آغاز این فرایند 
بــا برگــزاری رقابت هــای قهرمانی کشــور خبــر داد. بدین 
ترتیــب بر اســاس مفاد چرخه انتخابی تیم ملی کشــتی 
فرنگی قرار اســت رقابت های قهرمانی کشــور به عنوان 
مرحلــه اول چرخــه طی روزهــای 30 آذر تــا 2 دی ماه برگزار 

شود.
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــه تازگــی در همیــن 
خصــوص اظهار داشــت: »ســال فنی بســیار ســختی در 
2023 پیــش رو داریــم. اوج رویدادهــای مــا از شــهریور تــا 
آذرمــاه ســال آینــده خواهــد بــود کــه در ایــن بــازه زمانی 
دو ماهــه، 5 رقابــت نزدیــک به هم را پیــش رو داریم. به 
همیــن دلیــل بایــد تالش کــرد با همــکاری فدراســیون، 
فاصلــه فنــی کشــتی گیران در ســطوح یــک، دو و ســه را 

کمتر کنیم.«

طبــق اعالم کادر فنی تیم ملی کشــتی فرنگــی، برنامه ها 
طــوری تدوین شــده که این تیــم در تمامــی رقابت های 
باشــد.  داشــته  مؤثــر  حضــوری  المللــی  بیــن  رســمی 
ضمــن اینکــه اولویت اول کشــتی فرنگی در ســال 1402، 
حضــوری موفــق در رقابت های جهانی 2023 صربســتان 
و تمرکــز بــر کســب ســهمیه حداکثــری المپیک اســت. 
البتــه بازی هــای آســیایی و جــام جهانــی هــم اهمیــت 
خواهــد  کشــتی  متولیــان  و  فنــی  کادر  بــرای   فراوانــی 

داشت.

با توجه به تغییر سرمربی؛

کشتیفرنگیایرانبرایرویدادهای دورخیز
سالآینده

تعویضچمنمصنوعیورزشگاهشهیددستغیبشیراز یــک دهــه قبل بــود کــه با تصمیــم مســئوالن وقــت ورزش 
و جوانــان فــارس، زمیــن فوتبــال مجموعــه ورزشــی قدیمی 
، با چمن مصنوعی فرش  شــهید آیت اهلل دســتغیب شــیراز
شــد، اکنون اقــدام برای تعویض آن با چمنــی با کیفیت، آغاز 

شده است.
از همــان ابتــدا، کیفیــت زمیــن چمــن مصنوعــی ورزشــگاه 
شــهید دســتغیب شــیراز که بــرای میزبانی مســابقات لیگ 

برتــر آمــاده شــده بــود، بــا اعتــراض تیم ها بــه ویــژه تیم های 
میهمان همراه بود و هرچه جلوتر رفتیم، اعتراض ها بیشتر 
و شــدیدتر شــد تا چایی که رئیس هیأت فوتبال شــیراز نیز، 
بارها کیفیت این زمین را زیرسؤال بود و بازی روی آن را برای 
ورزشــکاران، به ویژه فوتبالیست های کم سن و سال، مضر 

دانست.
ســال هاســت که عمــده مســابقات فوتبــال پایــه و خیلی از 
، از مســابقات بزرگســاالن اســتان گرفتــه  مســابقات دیگــر
تــا مســابقات کشــوری در رده هــای مختلــف ســنی، در ایــن 
ورزشــگاه برگــزار مــی شــود و همیــن موضــوع باعــث شــد تا 

چمــن مصنوعــی شــهید دســتغیب خیلــی زودتــر و بیشــتر 
فرسوده شود.

حاال چند روزی اســت که عملیات برای تعویض این چمن و 
جایگزین شدن چمنی مناسب تر آغاز شده است.

اواســط  کــه  کــرد  اعــالم   ، شــیراز هیأتفوتبــال  رئیــس 

پایــان  بــه  چمــن  تعویــض  عملیــات  امســال،  آذرمــاه 
خواهــد  بــرداری  بهــره  آمــاده  دســتغیب  زمیــن  و   رســیده 

بود.
ســیدمحمدرضا حســینی همچنیــن گفــت: تــا زمــان آمــاده 
شــدن ورزشگاه شــهید دســتغیب، ورزشــگاه بعثت شیراز 
میزبــان رقابــت هــای فوتبــال پایــه و همچنیــن مســابقات 

استانی و کشوری خواهد بود.

اولینهتتریکتاشکستهایپیاپیمکزیک از
تمام دو گله های تاریخ مسابقات افتتاحیه جام جهانی؛

2پرسپولیسیبهکمیتهانضباطی
احضارشدند

در پی تمرین نکردن بازیکنان پرسپولیس در 2 روز گذشته 
کمیته انضباطی این باشگاه دست به کار شده و 2 بازیکن 

را دعوت کرده است.
تمریــن دیروز تیم فوتبال پرســپولیس بــا اتفاقات عجیبی 
خ پوشــان کــه بــه رفتارهــای مدیرعامــل  همــراه بــود و سر

باشگاه معترض بودند به دو گروه تقسیم شدند.
از دو روز تعطیلــی و اعتصــاب بازیکنــان، در نهایــت  بعــد 
تعــدادی از بازیکنــان جــوان و بازیکنــان خارجــی حاضــر بــه 
تمرین شــدند اما بازیکنان قدیمی که از این باشگاه طلب 
داشــتند تمرین نکردند. این در حالی است که کریم باقری 
و ســیدجالل حســینی دو مربی پرســپولیس هم که از این 

باشگاه طلبکار هستند هم در تمرین شرکت نکردند.
در حالــی کــه بازیکنــان پرســپولیس منتظــر توجه از ســوی 
مدیرعامــل باشــگاه بودند تا بتوانند مشــکالت خــود را به 
گــوش او برســانند اما رضــا درویش بدون توجه به شــرایط 
موجود راهی قطر شد تا جام جهانی را از نزدیک تماشا کند. 
در کنار این مســائل، یک تماس تلفنی از ســوی درویش با 
یحیی گل محمدی و کلماتی که او علیه بازیکنان به کار برده 
باعث ناراحتی بســیار زیاد اعضای تیم پرســپولیس شده و 
حاال کار به جایی رســیده که به نوعی این تیم دو تکه شــده 

است.
در پــی ایــن مســئله در اقدامــی عجیــب بــه امید عالیشــاه 
و کمــال کامیابی نیــا دو کاپیتان تیم پرســپولیس از ســوی 
کمیته انضباطی نامه داده شــده تا فردا پاســخگوی تمرین 
نکــردن کل بازیکنــان باشــند و ایــن در حالــی اســت کــه به 
خ پوشان در  گفته بازیکنان پرسپولیس، تمرین نکردن سر
دو روز گذشته یک تصمیم جمعی بوده و مشخص نیست 
که آیا کمیته انضباطی پرســپولیس بازیکنان دیگری را هم 

به زودی به این کمیته دعوت می کند یا نه.
خ داده که در روزهای اخیر زمزمه هایی  این اتفاق در حالی ر
مبنــی بــر برخــورد درویــش بــا برخــی از بازیکنــان قدیمــی 
پرســپولیس به گوش رســیده و به نظر می رســد پروژه کنار 
گذاشــتن برخی از بازیکنان قدیمی در این تیم کلید خورده 

است

دالریاستقاللازحضور درآمد480هزار
جامجهانیقطر ۳بازیکندر

باشــگاه اســتقالل اعالم کرد از حضور ســه بازیکــن خود در 
جــام جهانــی 2022 قطــر،  مبلغــی حــدود 480 هــزار دالر درآمد 

خواهد داشت.
باشــگاه اســتقالل بــا ارائــه توضیحاتی بــه ســازمان بورس، 
درباره درآمد این باشگاه از حضور بازیکنان این تیم در جام 

جهانی 2022 قطر شفاف سازی کرد.
باشــگاه اســتقالل کــه ســه نماینــده در تیــم ملــی ایــران در 
جــام جهانی 2022 قطــر دارد، تنها تا پایان مرحله گروهی جام 
جهانی و در صورت حذف ایران در این مرحله؛ بابت حضور 
سیدحســین حســینی در اردوی تیــم ملــی مبلــغ 240 هــزار 
، ابوالفضــل جاللی 160 هزار دالر و روزبه چشــمی 80 هزار  دالر
دالر درآمد کســب خواهد کرد که با این اوصاف در مجموع 
مبلغی حدود 480 هزار دالر نصیب آبی پوشان خواهد کرد. 
طبیعــی اســت در صــورت صعــود ایــران از مرحلــه گروهــی، 
درآمــد باشــگاه های ایرانــی از حضور بازیکنان شــان در جام 

جهانی نیز افزایش خواهد یافت.

مصافدوستانهپرسپولیسو
مسکرمان

در  امــروز  مس کرمــان  و  پرســپولیس  فوتبــال  تیم هــای 
یــک بــازی دوســتانه بــه مصــاف یکدیگــر می روند.یحیــی 
گل محمــدی در ادامــه بازی های تدارکاتی برای آماده ســازی 
تیم، امروز شــاگردان خود را در دیداری دوستانه به مصاف 
تیــم فوتبــال مــس کرمــان خواهــد فرســتاد.دو تیــم بــرای 
برگــزاری ایــن مســابقه در پشــت درهــای بســته بــا یکدیگر 

توافق کردند.
وحدت هنانوف هم که تیم ملی تاجیکستان را در تمرینات 
و اردو همراهــی می کــرد و در بــازی دوســتانه بــا تیــم ملــی 
روسیه که با تســاوی خاتمه یافت، عملکرد خوبی داشت، 
به تمرینات اضافه شد. این در حالی است که میالد سرلک 
هــم برنامه هــای اختصاصــی خــود را زیــر نظــر کادر پزشــکی 

دنبال کرد.

جلسهمطهریبامدیرعاملاستقالل
»ارسالن مطهری« با حضور در ساختمان باشگاه استقالل 
درباره مشــکالت مالی اش با »علی فتح ا... زاده« جلسه ای را 

برگزار کرد.
مدیران وقت اســتقالل که ارســالن مطهری را در فهرســت 
مازاد قرار داده بودند، نتوانســتند او را مجبور و تســلیم به 
جدایی کنند. پس از کشــمکش های فراوان، ارسالن مورد 
غضب ســرمربی و در فهرست ســیاه قرار گرفت؛ تصمیمی 
بی رحمانه که او را به تنها بازیکن اســتقالل بدل کرده که از 

ابتدای فصل، هیچ مبلغی دریافت نکرده است!
بــا این حــال، مطهری بــا کامبکــی فوق العاده در ســوپرجام 
ایران، موفق شد تک گل قهرمانی استقالل را برابر نساجی 
ریــکاردو  بــه  را  خــود  شایســتگی های  و  رســانده  ثمــر  بــه 

ساپینتو، سرمربی این تیم ثابت کند.
ارســالن مطهــری بــا حضــور در باشــگاه اســتقالل بــا علــی 
فتــح ا... زاده جلســه ای را برگزار کرد. در این جلســه او درباره 

مشکالت مالی اش با مدیرعامل آبی ها حرف زد.
فتــح ا... زاده بــه مطهــری قــول داد روزهــای آینــده بخشــی از 

مطهری را پرداخت کند.

ســرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه در نشست خبری 
پیش از بازی این تیم برابر استرالیا گفت: اولین بازی 
در جام مهم اســت اما تعیین کننده نیســت. هر تیم 

در این جام مسیر خاص خود را دارد.
دیدیــه دشــان ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال فرانســه 
در نشســت خبــری پیــش از دیــدار تیم ملی فرانســه 
گروهــی  مرحلــه  اول  هفتــه  در  اســترالیا  مقابــل 
رقابت هــای جام جهانی 2022 اظهار داشــت: بازیکنان 
باتجربــه ای داریــم و از ایــن بابــت نگران نیســتیم. ما 
همــه کار کرده ایــم تــا بــرای تقابــل بــا اســترالیا آمــاده 
باشــیم. اولیــن بــازی در جــام مهــم اســت امــا تعیین 
کننده نیست. هر تیم در این جام مسیر خاص خود 
را دارد. نکته اصلی این اســت که در حال حاضر تمام 
هدفمــان را روی صعود از دور گروهی متمرکز کنیم و 

فعال فقط به بازی با استرالیا فکر می کنیم.
وی افــزود: می دانــم کــه مدافعان عنــوان قهرمانی در 
دوره هــای اخیــر )ایتالیا، اســپانیا و آلمان( نتوانســته 
اند از گروه شان صعود کنند ولی ما اهداف مشخصی 

داریــم و می خواهیم از همیــن اولین بازی قدرت مان 
را نشــان دهیــم. بــه بدشانســی تیم هــای قهرمان در 
دوره هــای قبل توجهــی نداریم. تمرکــز روی بازی برابر 
استرالیاســت و اینجا هستیم تا به مراحل باالی جام 

برسیم.

اینطــور  داد:  ادامــه  فرانســه  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
نیســت که یک بازیکن در یک روز قدرت رهبری پیدا 
کند و در رختکن بگوید من رهبر تیم هستم. در تیم 
چنــد بازیکــن بــزرگ داریم کــه مــی تواننــد در رختکن 
صحبــت کننــد و بــه تیــم روحیــه بدهنــد. با گذشــت 
زمان در یک بازیکن این قدرت ایجاد می شــود. برای 
من مهم این اســت که هر بازیکن در پست خودش 
یــک رهبــر بــزرگ باشــد و کارش را بــه درســتی انجــام 

دهد.
اظهــار  بنزمــا  کریــم  غیبــت  بــا  رابطــه  در  دشــان 
داشــت:  گزینه هــای زیــادی بــرای خــط حملــه داریــم، 
باپــه  ام  نمی دهــد.  تغییــر  را  چیــزی  کریــم  غیبــت 
اجــازه  او  بــه  ســال  چهــار  ایــن  اســت.  جــوان  هنــوز 
از  بخشــی  کیلیــان  اســت.  داده  بیشــتر  پیشــرفت 
تیــم اســت و بــه دیگــر بازیکنــان نیــز نیــاز دارد. اخیرا 
ژیــرو را می پرســتند! حتــی وقتی کــه گل هــم نمی زند، 
 عملکــرد بســیار خوبــی در ســایر فازها از خود نشــان 

می دهد.

*لوریس:غیبتبنزماضربهسختیاست
هوگــو لوریــس کاپیتــان فرانســه، در نشســت خبری 
بــازی برابــر اســترالیا در رابطــه بــا غیبــت بنزماگفــت: 
همــه می دانیــم کــه بنزمــا چــه بازیکــن مهمــی بــرای 
مــا بــود و غیبــت او ضربــه ســختی اســت. بــرای کریم 

متاسف شدم و تماشای رفتن او از اردو سخت و غم 
انگیــز بــود ولی زندگی ادامــه دارد. بازیکنانی داریم که 
رویای شــان حضور در جام جهانی بود و انگیزه بسیار 
باالیی برای درخشش دارند. البته که در ابتدا کمی به 
راهنمایــی بازیکنــان باتجربه نیاز دارنــد ولی همه آنها 
برای باشــگاه هــای مهمی بازی می کنند و به ســرعت 
بــا فضــای جــام جهانــی وفــق خواهنــد  را   خودشــان 

داد.
کاپیتــان تیــم ملــی فرانســه در رابطــه بــا امباپــه نیــز 
افزود: در ســال های اخیر کیلیان ســطح امیدواری ها 
را باالتــر بــرده و باید خــودش را در جام جهانی نشــان 
دهــد. توانایی هــای او حد و مرزی ندارند و پتانســیلی 
شــاهد  تمرینــات  در  روز  هــر  مــن  دارد.  باورنکردنــی 
کیفیت باالی او هســتم. کیلیان به تیم برای رســیدن 

به اهدافش کمک خواهد کرد.
تیم هــای فرانســه و اســترالیا باید امشــب  از ســاعت 
22:30 دقیقه در گروه نخست رقابت های جام جهانی 

2022 به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

دشان:اولینبازیمهماستاماتعیینکنندهنیست

 رفتــار عجیــب گــروه پرشــماری از هــواداران تیم ملی 
قطــر در اولیــن بازی تاریخ این تیــم در جام جهانی به 

مذاق فیفا خوش نیامده است.
از 60 هزار تماشــاگری که در ابتدای بازی در ورزشــگاه 
البیــت بــازی تیــم ملــی قطــر برابــر اکــوادور را تماشــا 
می کردنــد؛ 15 هــزار نفر بیــن دو نیمه بازی ورزشــگاه 
را ترک کردند؛ یعنی یک چهارم جمعیتی که هواداران 
شــامل  هــم  را  بی طــرف  تماشــاگران  و  رقیــب  تیــم 
می شــد. ظاهــرا این گــروه از هــواداران قطــری آن قدر 
به پیــروزی مقتدرانه تیم ملی شــان برابر حریف اهل 
آمریــکای جنوبــی خوشــبین بودند کــه تحمل دیدن 
ادامــه بــازی بعــد از 2 بــر صفــر عقــب افتــادن قطر در 

نیمه نخست را نداشتند.
در حالــی کــه در ســایر نقــاط جهــان هــواداران تیــم 
میزبان در شــرایطی که تیم شان عقب باشد، حتی تا 
دقایــق پایانی هم امیدوار به کســب نتیجه هســتند 
یــا حداکثــر تــا 10 دقیقــه قبــل از پایــان بــازی مأیوس 
می شــوند، گل خوردن قطری ها آن قدر غرور بیش از 
15 هــزار هــوادار ایــن تیم را جریحه دار کــرد که تحمل 

نداشــتند ادامــه مســابقه را ببیننــد و بــا خــروج آنهــا 
قســمت های قابل توجهــی از ورزشــگاه البیت برای 
نیمه دوم خالی شــد که این موضوع خوشــایند فیفا 
نبوده است. این اما پایان داستان نبود و با گذشت 
ج شده  هر دقیقه از نیمه دوم بر تعداد هواداران خار
از ورزشــگاه افزوده شــد تا اینکه در پایان بازی شاید 
بیشــتر از نصف ورزشــگاه خالــی بود کــه این صحنه 
بــه تصویــری ماندگار در تاریــخ اولین جــام جهانی در 

خاورمیانه تبدیل شد.
شــرایط بــه وجــود آمــده فیفــا را نگــران کــرده اســت، 
فیفایــی که درســت یــک روز قبل با بــادی در غبغب 
آمار بلیت های فروخته شده برای تماشای بازی های 
جام جهانی را اعالم کرد و از افزایش درآمدها ســخن 
به میان آورد. اینگونه نیســت کــه در تاریخ جام های 
جهانــی هــواداران یــک تیــم در اعتــراض بــه نتیجــه 
یــک بازی اقــدام به تــرک زودهنگام ورزشــگاه نکرده 
باشــنداما اتفاقــی کــه در بــازی افتتاحیه جــام جهانی 
خ داد، بســیار واضح تــر و غافلگیــر کننده تــر از  قطــر ر
تمامــی مــوارد مشــابه بــوده اســت؛ بــه خصــوص به 

خاطر ماهیت مسابقه.
آمارهای رسمی از فروش نزدیک به 3 میلیون بلیت 
برای تماشای بازی ها حکایت دارد اما فوتبال ورزشی 
است که ترک ورزشگاه در نیمه اول را درک نمی کند. 
اتفاقی که روی ســکوهای ورزشــگاه البیــت در نیمه 

خ داد، انعکاســی از احساس هوادارانی با  دوم بازی ر
فرهنگ ورزشی ناچیز بود و جواب گروهی از آنها هم 
ایــن را تأییــد می کــرد؛ ما زمانــی که دل مــان بخواهد، 
بلیت می خریم و به ورزشگاه می رویم و هر زمان هم 
کــه دل مــان بخواهــد و احســاس کنیم الزم نیســت 

بمانیــم، ورزشــگاه را تــرک می کنیــم چنیــن رویکردی 
از ســوی هــواداران بومی، فیفا را نگران پشــت کردن 
آنها به مســابقات کرده اســت. برای هواداران قطری 
کــه اواســط اولیــن بــازی تاریخ شــان در جــام جهانــی، 
دلــزده می شــوند و ورزشــگاه را تــرک می کننــد، هیــچ 
تضمینــی نیســت کــه بــرای پر کــردن ورزشــگاه ها در 
بازی هایی که پای تیم ملی شان هم در میان نیست 
به ورزشــگاه بروند و این همان مســئله ای است که 

فیفا را نگران کرده است.
بــودن تمایــل هــواداران  کــم  بــه احتمــال  بــا توجــه 
خارجــی بــرای ســفر بــه قطر بــه دلیــل گرانــی عجیب، 
ســختگیری ها و محدودیت هــای بی ســابقه در ایــن 
دوره جام جهانی، فیفا امیدوار است که صندلی های 
خالــی ورزشــگاه ها توســط هــواداران بومــی پر شــود 
امــا بــا رویکــردی کــه هــواداران قطــر در اولیــن شــب 
جــام بــه معــرض نمایــش گذاشــتند، فیفــا از همین 
حــاال کابوس خالی ماندن ورزشــگاه ها پس از حذف 
احتمالی قطر از مرحله گروهی را پیش چشمان خود 

می بیند.

وقتی قطری ها پشت تیم ملی شان را خالی کردند!

کابوسفیفابرایتأمینتماشاگرانمراحلحذفیجامجهانی


