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میثاقیکیبرمیگردد؟

یک هفتــه دیگــر جام جهانی تمام می شــود. 
دیگر روسیه و شــهرهایش خالی از توریست های 
جام جهانی می شود. برنامه عادل هم تمام می شود 
و بعد از آن دیگر باید منتظر شروع لیگ و آغاز دوباره 
برنامه نود باشیم. از همان روز اول شروع جام جهانی، 
محمدحســین میثاقی در روســیه حضور داشت 
و از آنجا برای ویژه برنامه بیســت هجده برنامه های 
ویدیویی می فرستاد. بســیاری از خبرنگارانی که از 
طریق فدراســیون فوتبال برای پوشش برنامه های 
جام جهانی و مســابقات آن به روســیه اعزام شده 
بودند، بعد از آنکه تیم ملی کشــورمان از مسابقات 
حذف شــد به ایران بازگشــتند؛ اما محمدحسین 
میثاقــی که گویا بودجــه ســفرش از برنامه عادل 
فردوسی پور و صداوسیما تأمین می شود، هنوز آنجا 
مانده است ولی ماندن او در روسیه هم نکاتی دارد. 
از همان ابتدا محمدحســین میثاقی در هیچ کدام 
از کنفرانس های خبری، تمرین هــای تیم ملی و ... 
شــرکت نکرده، نه اینکه نخواسته باشد، نگذاشتند 
که شــرکت کند. شــنیده ها حاکی از آن است که 
چون صداوسیمای جمهوری اســامی ایران حق 
پخش بازی هــا را نخریده اســت، گزارشــگران و 
خبرنگارانش اجازه ورود بــه کنفرانس های خبری 
و محل گزارشگران را ندارند. حاال با حرف هایی که 
شنبه شــب در برنامه عادل فردوسی پور گفته شد، 
مردم شکایتشان از حضور محمدحسین میثاقی در 
روسیه را بروز دادند. شنبه شب محمدرضا احمدی 
از میثاقی برای فــداکاری اش و حضور یک ماهه در 
روسیه و دور از خانواده تشــکر کرد. میثاقی هم در 

جواب گفت دلش برای فرزندش تنگ شده است.
اما مردم می گویند او می توانست در روسیه نماند 
و بعد از برگشــت تیم ملی به ایران برگردد. بسیاری 
می گویند آرزویشــان بوده که در روســیه باشند و 
رقابت های جام جهانی و حــال و هوای این روزهای 
روســیه را ببینند و تجربه کنند و حاضرند چندین 
برابر محمدحســین میثاقی در آنجا کار کنند؛ پس 
او هم نباید گله کند.  البته که هر کاری سختی های 
خودش را دارد اما سفر به روسیه تنها کار نیست و در 
هر صورت یک تجربه است و در آن میان  تفریحاتی 

هم برای خبرنگاران دارد.
لباس تیم ملی محمدحسین میثاقی هم در روسیه 
پاره شــده و از همانجا در روســیه پیراهن دیگری 
خریده کــه نقش ونگارهای مربــوط به جام جهانی 
روســیه هم روی آن وجود دارد. همین پیراهن هم 
سوژه محمدرضا احمدی در برنامه و مردم در فضای 
مجازی شده است. محمدرضا احمدی لباس میثاقی 
را مورد تمســخر قرار می دهد و می گوید لباســت 

مانند بازی مارو پله است!
عادل! چرا از کرواسی متنفری؟

حرف ها بعد از برد کرواسی زیاد است؛ می گویند 
فردوســی پور ناراحت بود از برد کرواسی. می گویند 
تمام طرفــداران کی روش از برد کرواســی ناراحت 
هســتند. می گویند عــادل هم چون کــی روش را 
دوست دارد و برانکو را دوست ندارد، از برد کرواسی 
ناراحت است. شاید هم راست بگویند. عجیب است 
که چرا عــادل برای بازی های کرواســی هیچ وقت 
برانکو را روی خط نیاورد و به برنامه دعوت نکرد. او 
شفر و بسیاری دیگر از خارجی های داخل نشین را 

آورد اما برانکو را نه! 
آیا دعوت کرده و برانکو نخواسته که بیاید یا اصا 
دعوتی در کار نبوده اســت؟ هر چند فردوسی پور 
اگر دعوت کرده بود و برانکــو رد می کرد، حتما در 
برنامه می گفت. شاید واقعیت است و عادل برانکو را 
دوست ندارد و طرفدار پر و پا قرص کی روش است و 

مشکات کی روش و برانکو هم که عیان!

شبکه
»لیپی«قهرمانجامرا
پیشبینیمیکند

مارچلو لیپی، ســرمربی ایتالیایی که در سال 
۲۰۰۶ قهرمانــی در جام جهانی را به دســت 
آورد، درباره جام جهانی گفت: »دیگر کم پیش 
می آید که در فوتبال تیمی از پیش بازنده باشد 
و شــما این موضوع را در جام جهانی دیدید. به 
همین دلیل است که تیم ها االن نزدیک به هم 
شــده اند. انگلیس با ذهنیت متفاوتی در جام 
حاضر بود. فرانسه تیمی جوان و قدرتمند دارد 
و بلژیک هم از نظر تاکتیکی در ســطح بسیار 
باالیی اســت. فکر می کنــم در نهایت بلژیک 

قهرمان جام جهانی شود.«

»پورعلیگنجی«
دومینستارهتیمهایآسیاییدرجام

ســایت کنفدراسیون فوتبال آســیا اقدام به 
برگزاری نظرســنجی دربــاره انتخاب بهترین 
بازیکنان مرحله گروهــی ۲۰18 بین تیم های 
آســیایی کرد. در پایان این نظرسنجی، سلمان 
الفرج از عربستان با 87 درصد آرا )73135 رأی( 
به عنوان ستاره برتر تیم های آسیایی در مرحله 
گروهی جام بیســت ویکم انتخاب شد. پس از 
این بازیکن، مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم 
ملی ایران بــا 11 درصــد )91۲3 رأی( در رده 
دوم ایســتاد و چو هیون وو از کره جنوبی با یک 
درصد )995 رأی( در رده سوم این نظرسنجی 

قرار گرفت.

خونسردی»بیرانوند«؛ازلحظات
بهیادماندنیتیمهایآسیاییدرجام

سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا از 
مهار پنالتی رونالدو توسط بیرانوند به عنوان یکی 
از لحظات به یادماندنی تیم های آسیایی در جام 
جهانی ۲۰18 یاد کرد. این سایت در گزارشی به 
معرفی پنج لحظه به یادماندنی تیم های آسیایی 
در جام جهانی ۲۰18 روســیه پرداخت. از دید 
AFC یکی از این لحظــات به یادماندنی در جام 
بیســت ویکم را علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم 
ملی ایــران رقم زد. در این گزارش آمده اســت: 
بیرانوند یکی از احساســی ترین داســتان های 
زندگی را در جام جهانی ۲۰18 روســیه داشت، 
به طوری که رسانه های بین المللی هم به مسیر 
زندگی غیرمعمــول وی برای رســیدن به اوج 
پرداختند، از خوابیــدن در خیابان های تهران 
تا دنبال کردن رویایش برای تبدیل شــدن به 
فوتبالیستی حرفه ای، برای تأثیرگذاری در جام 

جهانی.
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در هر یک از اتاق های منزل یا محل 
کنید.  تعیین  را  امن  مکانهای  کار 
میز  یک  زیر  می تواند  مکان  این 
محکم، یا کنار دیوار داخلی به دور 

از پنجره باشد.

نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه، در حالی امشب میان فرانسه و بلژیک برگزار می شود که 
آندرس کنها، داور اروگوئه ای این مسابقه را سوت می زند. این داور تاکنون ۲بار در جام جهانی قضاوت کرده است. او 
ابتدا دیدار فرانسه - استرالیا را در جام جهانی سوت زد که در این دیدار او روز پرکاری داشت و دو ضربه پنالتی اعام 
کرد و در ادامه دیدار ایران و اسپانیا را در جام جهانی نیز سوت زد که این دیدار با تک گل دیگو کاستا به سود الروخا 

خاتمه یافت. بازی فرانسه و بلژیک آخرین قضاوت داور اروگوئه ای در این جام خواهد بود.

 

داور
ایران-اسپانیا
قاضیدیدار
حساسامشب

مسیر شیرین صعود
فرانسه و بلژیک امشب ساعت ۲۲:3۰ به وقت تهران 
درحالــی به مصاف هم خواهند رفت کــه یکی از آنها 
شانس خود را برای به دســت آوردن جام و مدال نقره 
آزمایش خواهد کرد و تیم دیگــر ناگزیر برای جنگی 
دیگر با بازنده دیدار انگلستان و کرواسی برای عنوان 
سومی خواهد رفت.  فرانسه با شکست استرالیا و پرو و 
یک تساوی برابر دانمارک از مرحله گروهی گذر کرد. 
در مقابل، بلژیک با برد برابر پاناما، تونس و انگلستان، 
با اقتدار بیشــتر و 9 گل زده به مرحله حذفی رسید. 
فرانسوی ها در ادامه با شکست آرژانتین و اروگوئه به 
جمع 4 تیم رسیدند و بلژیک با انجام یک بازی سخت 
برابر ژاپــن در دقایق پایانی پیروز شــد و درنهایت با 

حذف کردن برزیل، کار نشدنی را انجام داد. 
گذشته، داالن افتخار

بلژیک، 3۲ سال پیش در جام جهانی مکزیک برای 
آخرین بار در جمع 4 تیم پایانی حاضر شــد. مارادونا 
دو گل به بلژیکی ها زد و آنها را حذف کرد تا آرژانتین 
به فینال برســد و قهرمان جام شــود. فرانسه اما بعد 
از قهرمانی به یادماندنــی اش در جام 1998، در جام 
۲۰۰۶ آلمــان، یعنی 1۲ ســال پیش هــم نه تنها در 
جمع 4 تیم پایانی حضور داشت بلکه با شکست دادن 
پرتغال به فینال هم راه یافــت. آنها در بازی فینال در 
ضربات پنالتی مغلوب ایتالیا شــدند و به مقام دومی 

جام بسنده کردند.
رودررو

فرانســه و بلژیک در جام های جهانی تنها دوبار در 

برابر هم قرار گرفتند که هر دوبار فرانســوی ها پیروز 
میدان بودنــد. در جام جهانــی 1938 در نیمه نهایی 
فرانسه در کشــور خودش 3 بر 1 پیروز شد و در جام 
198۶ مکزیــک، در 1۲۰دقیقه 4 بــر ۲ به پیروزی 

رسید. آیا بلژیک بعد از 3۲ سال انتقام خواهد گرفت؟
امــا در مجموع تقابل هــای تاریخ دو تیــم، بلژیک 
دســت باال را دارد. از 73 مصــاف رودررو، بلژیک ۲4 
برد داشته و فرانسه 19 برد. آخرین دیدار دو تیم  سال 
۲۰15 در یک بازی دوستانه در پاریس انجام شد که 

با دو گل مروان فلینی، بلژیکی ها 4 بر 3 پیروز شدند.
ترکیب احتمالی

فرانســه: هوگو لوریس، لوکاس هرناندز، ســاموئل 
اومتیتی، رافائل واران، بنجامین پاوارد، نگو کانت، پل 
پوگبا، بلیز ماتوئیدی، آنتوان گریزمان، کایلن امباپه و 

اولیوه ژیرو
بلژیک: تیبــو کورتیس، یان ورتونگن، وینســنت 
کمپانی، تومــاس ورمایلن، توبــی آلدرویلد، یانیک 
کاراسکو، اکســن ویتســل، کوین دی بروینه، ناصر 

چادلی، ادن آزارد و رومئو لوکاکو
زمین بازی

بــازی در ســن پترزبورگ انجام خواهد شــد. یک 
استادیوم فوق مدرن در جزیره کریستوفسکی روسیه 
که به نــام همین جزیره خوانده می شــود. تیم زنیت 
سن پترزبورگ بازی هایش را از  ســال ۲۰17 در این 
ورزشگاه ۶5 هزار نفری انجام می دهد. ورزشگاهی که 
کیشو کوروساوا، معمار شــهیر ژاپنی، آن را به شکل 
یک سفینه ساخته است. یک سقف کشویی به اطراف 

و یک سیستم تنظیم دمای فوق العاده که در یخبندان 
زمستان روســیه هم می تواند دمای استادیوم را روی 
15درجه سانتیگراد تنظیم کند. تکنولوژی کاربردی 

به معنای واقعی کلمه. 
نگاه تحلیلگران

از افتخارات بیشــتر فرانســه و نــام بزرگترش که 
بگذریــم، دو تیم با وزنــی برابــر رودرروی هم قرار 
خواهند گرفت. ادری گینگولد، گزارشگر رسمی فیفا 
در مورد فرانسه این طور گفته: »شجاعت خروس ها در 
برابر آرژانتین و قدرت و استحکام آنها در برابر اروگوئه 
بسیار چشــم نواز بوده. بزرگترین تهدید برای آنها در 
بازی امشــب، ادن  هازارد خواهد بود. راه حل آنها هم 
در مقابل، نگو کانت است. تقابل دو بازیکن از چلسی. 
رویارویی این دو هم تیمی شــاید برنده نبرد امشب را 

مشخص کند.«
در ســوی دیگر، سیمون ماســارت، دبیر فرانسوی 
ســایت فیفا گفته: »شــاید روبرتو مارتینز، سرمربی 
بلژیک، در این بازی به دنبال یک چرخش به ســمت 
سیســتم 4-4-۲ کاســیک باشــد. ناصر چادلی از 
راست شروع کند و کاراســکو به طرف مقابل برگردد. 
شیاطین ســرخ، با تمرکز روی قدرت فیزیکی خود، 
روحیه و ثبات روانــی باال و انجام فوتبال به ســبک 
خودشان می توانند ثابت کنند که به حق نسل طایی 

بلژیک هستند.«
بلژیک، تــا اینجــای کار 14 گل به ثمر رســانده. 
همانند برزیل قهرمــان در جام جهانی ۲۰۰۲. آیا این 

یک نشانه مثبت بزرگ برای بلژیک است؟

شــهروند| حاال که روســیه در 
کرواســی  مقابل  پنالتی  ضربات 
شکســت خورده و از جام جهانی 
کنار رفته است، شــایعات زیادی 
درباره این تیم به گوش  می رســد. 
روس هــا از مدت ها قبــل درباره 
دوپینــگ اتهام های زیــادی به 
کشورشان وارد شد و نگرانی هایی 
که ســایه سنگین  داشت  وجود 
دوپینگ گریبان این کشــور را در 
جام جهانی هم بگیرد. با باال گرفتن 
انتقادها، مســئوالن سیاســی و 
تاکید کردند  بارها  امنیتی روسیه 
که اجازه نمی دهند مسأله دوپینگ 
مشــکلی برای جام جهانی ایجاد 
کند، امــا حاال بار دیگر شــنیده 
می شــود برخی بازیکنان روسیه 
در جام جهانی از ماده های عجیب 

استفاده کرده اند. 
آلمانی ها  را  اتهــام  جدیدترین 
وارد کــرده  و تیم میزبــان جام 
جهانــی 2018 را به اتهام دوپینگ 
مورد حمله قــرار داده اند. روزنامه  

زایتگونگ  زوددویچــه  مونیخی 
که یکی از روزنامه های مهم آلمان 
به حســاب می آید در شماره  آخر 
هفته  خود برای نخســتین بار این 
ادعــا را مطرح کــرده و می گوید 
بازیکنان روســیه در جام جهانی 
برای اینکه از نظر جسمی عملکرد 
آمونیاک  باشــند،  داشته  بهتری 
فدراسیون  می کرده اند.  استنشاق 
فوتبال روســیه نیز در گفت و گو با 
روزنامه  آلمانی اقرار کرده که یکی 
از بازیکنان تعویضی چرچســوف 

قبل از ورود به زمیــن در بازی با 
اســپانیا، یک تکه پنبه  آغشته به 
آمونیاک را بو کرده اســت. این در 
حالی است که در قوانین بین المللی 
ضد دوپینــگ، آمونیاک به عنوان 
نیروزای ممنوعه دسته بندی  ماده  
نشده ولی این ماده از نظر جسمی به 
بازیکنان کمک می کند. استنشاق 
آمونیاک جریان اکسیژن در خون 
را بهبود می بخشد. روزنامه  آلمانی 
روسیه  »فدراســیون  می نویسد: 
طوری برخورد کرد کــه انگار بو 

کردن آمونیاک مثل اســتفاده از 
شامپو در حمام طبیعی است.«

روزنامه  جنجالی  از سوی دیگر، 
بیلد در گزارشی اعالم کرده که در 
بازی روســیه و کرواسی، حرکات 
بازیکنان روس را به دقت زیر نظر 
داشته است. به گفته بیلد، در پخش 
تلویزیونی بازی مشــخص بود که 
چند نفر از بازیکنان روسیه مدام 
بینی خود را می مالند. بیلد معتقد 
است این تصاویر نشان می دهد که 
استفاده از آمونیاک در تیم روسیه، 
همگانی و رایج است. حال باید دید 
فوتبال  فدراسیون  واکنش رسمی 
روسیه به این شــایعات چیست. 
رئیس فدراســیون جهانی فوتبال 
بر مشــکالت دوپینگ  بارها  هم 
تاکیــد و اعالم کرده کــه هرگز 
دوست ندارد در جام جهانی چنین 
اتفاقاتی بیفتد. با این شــرایط این 
ابهام به وجــود می آید که آیا فیفا 
به شــایعه دوپینگ روس ها ورود 

می کند یا خیر.

سایه سنگین دوپینگ بر سر روسیه!
 برخی رسانه ها خبر دادند که بازیکنان میزبان جام جهانی قبل از دیدار با کرواسی آمونیاک بو کرده اند!
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