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داستان سکه های اهدایی ابراهیم رئیسی 
به بازیکنان تیم ملی

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی به کارش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پایان داد که با ایستادن در 
رده سوم گروه B از رسیدن به مرحله حذفی بازماند. این تعداد امتیاز در حالی برای تیم ملی به دست 
آمد که ایران در جام جهانی قبلی موفق به کسب چهار امتیاز شده بود. به گزارش فرارو، حضور تیم 
ملی ایران در جام جهانی بدون حرف و حدیث و البته حاشیه نبود. حضور هواداران مختلف در قطر، 
اعزام تیم هوادار و تشویق کننده از ایران و البته تعداد زیاد خبرنگاران نزدیک به دولت به این رقابت ها، 
حسابی حاشیه به همراه داشته است. ضمن اینکه ماجرای نخواندن و خواندن سرود ملی هم مزید 
بر داســتان شــد. در کنار همه اینها، حواشــی تیم ملی، قبل از اعزام به قطر هم رواج داشت. شاید 
درست از همان روزی که بازیکنان تیم ملی به دیدار ابراهیم رئیسی رفتند. انتشار تصاویری خاص از 
آن دیدار به ویژه تصاویری مربوط به روزبه چشمی و علیرضا بیرانوند، جنجال زیادی به راه انداخت. 
هم زمان، عنوان شــد که در همان دیدار، بازیکنان تیــم ملی درباره پاداش احتمالی با رئیس جمهور 
صحبت کرده اند. همان موضوعی که باعث انتقاد شدید یحیی گل محمدی شد و او با صفر خواندن 
نمره معرفت بازیکنان تیم ملی از آنها گالیه کرد که کاش در آن جلسه درباره مشکالت مردم صحبت 
می کردند. البته که آن موضوع پایان ماجرا نبود، چون شــایعه شد که رئیس جمهور در طول همان 
جلســه تعدادی ســکه به بازیکنان تیم ملی اهدا کرده که درباره تعدادش حرف و حدیث زیاد بود. 
این شایعه آخری را حاال محمد مایلی کهن، سرمربی سابق تیم ملی ایران، در گفت وگو با خبرآنالین 
تأیید کرده و با رد روحیه نداشــتن بازیکنان تیم ملی، ادعا کرده آنها از رئیس جمهور در همان جلسه، 
۱۰ ســکه دریافت کرده اند. «چطور آن زمان که رفتند پیش رئیس جمهور و ۱۰ سکه گرفتند حالشان 
خوب بود؟ چطور آن زمان روحیه داشــتند؟ همان جا یا نباید ســکه ها را می گرفتند یا باید می گفتند 
که می خواهیم برای یک کار خیر هزینه کنیم. شــما شنیدید که بازیکنی این حرف ها را بزند؟ من که 
نشنیدم. فقط بعد از بازی با ولز شنیدم که ۱۵ هزار دالر هم پاداش گرفتند. فکر کنم کی روش پاداش 

بیشتری گرفت؛ ۳۰ هزار دالر».

جام  جهانی در قطر، جام ملت ها در عربستان
ما هیچ، ما نگاه

در شرایطی که این روز ها قطر با برگزاری و میزبانی جام جهانی نامش را در خاورمیانه سر زبان ها 
انداخته اســت، فشار ها روی دیگر کشــور های این منطقه به ویژه ایران که یکی از قدرت های فوتبال 
آسیاســت زیاد شده اســت. قطر بعد از میزبانی از جام جهانی قرار است ســال آینده میزبانی جام 
ملت های آســیا را هم داشته باشــد تا در عرض یک ســال دو میزبانی مهم را در کارنامه ثبت کرده 
باشــد. این در حالی اســت که همین دیروز مشخص شده که عربســتان هم قرار است میزبان جام 
ملت های آســیا در سال ۲۰۲۷ باشد. این یکی شــاید از میزبانی قطری ها هم برای فوتبال ایران بدتر 
باشــد، چون عربستان نه تنها رقیب سیاســی ایران در منطقه بلکه یکی از رقبای فوتبالی ایران هم 
محسوب می شــود. گرفتن میزبانی های مهم از سوی قطر و عربستان در شرایطی رقم می خورد که 
ایران سال هاست از گرفتن یک میزبانی در فوتبال آسیا عاجز مانده است. فدراسیون فوتبال ایران پیش 
از ایــن چندباری برای گرفتن میزبانی اقدام کرده که به دلیل نداشــتن زیرســاخت های الزم، همواره 

اسمش از فهرست خارج شده است.

اعزام تکواندوکاران ایران به مرحله نهایی گرندپری 
ریاض

اعضــای تیم ملی ایــران در دو بخش تکوانــدو و پاراتکواندو جهت حضــور در مرحله نهایی 
رقابت های گرندپری عازم کشــور عربستان شدند. به گزارش ایسنا، این دوره از مسابقات طی روزهای 
۱۸ و ۱۹ آذر (نهم و دهم دســامبر) در کشور عربســتان و به میزبانی شهر ریاض برگزار خواهد شد. 
همچنین رقابت های پاراگرندپری روز ۱۷ آذر برگزار می شــود. بــه همین منظور تیم ملی تکواندو و 
پاراتکواندوی کشــورمان یکشــنبه ۱۳ آبان تهران را به مقصد دوحه قطــر ترک کرد و پس از توقفی 
چندســاعته عازم شهر ریاض شد. سجاد مردانی (وزن ۸۷+ کیلوگرم) و مبینا نعمت زاده (وزن ۴۹- 
کیلوگرم) با ســرمربیگری بیژن مقانلو در گروه آقایان و مینو مداح در گروه بانوان به ریاض رفتند. در 
بخش پاراتکواندو نیز ســعید صادقیان پور (وزن ۶۳- کیلوگرم)، علیرضا بخت (وزن ۸۰- کیلوگرم)، 
حامد حق شناس (وزن ۸۰+ کیلوگرم)، مریم عبداهللا پور (وزن ۴۷- کیلوگرم)، رزا ابراهیمی (وزن ۵۷- 

کیلوگرم) و رایحه شهاب (وزن ۶۵- کیلوگرم) به این رقابت ها اعزام شدند.

 برگزاری رقابت های جام جهانی فوتبال و حواشی مربوط 
به حضور تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت ها باعث شــده 
تا کم و بیش توجه نســبت به ســایر اتفاقات ورزشی رخ داده 
در ایران کم شــود و یا تحت تأثیر اتفاقــات فوتبال در عرصه 
ملــی قرار بگیرد. با این حال، در همیــن برهه که رقابت های 
جام جهانی در حال برگزاری اســت و ایران ســه بازی انجام 
داده و بعــد از جام جهانی خداحافظــی کرده، موج جدیدی 
از پناهندگی در بین چهره های ورزشــی ایران شکل گرفته که 
بیش از هر زمان دیگری زنگ خطر را به صدا درآورده اســت. 
خبرســازترین اتفاق ممکن در این زمینه مربوط به اعزام تیم 
ملی جوانان بوکس ایران به اسپانیا بود که این تیم سه قربانی 
داد. در اقدامی بی ســابقه رئیس فدراســیون بوکس ایران به 
همراه دو ملی پوش جــوان اعالم پناهندگی کردند و به ایران 
برنگشتند. حسین ثوری، رئیس سرشناس فدراسیون بوکس، 
بیشــترین بخش اخبــار در این حوزه را متوجه خــود کرد. او 
بــا حضورش در اســپانیا خبر داد که دیگر حاضر نیســت به 
ایران برگــردد. ثوری به دلیل اتفاقــات رخ داده اخیر در ایران 
درخواســت پناهندگی کرده بود. حسین ثوری با اتمام حدودا 
سه دهه ریاست حاج احمد ناطق نوری در فدراسیون بوکس، 
پنجم دی ۱۳۹۶ جانشین ناطق نوری شد و پس از اتمام دوره 
چهارســاله ریاســتش، برای چهار ســال دوم نیز رأی اعتماد 
مجمع را به دســت آورده بود. بوکس ایران در دوران ریاست 
حسین ثوری، نخســتین مدال جهانی خود در تاریخ را توسط 
دانیال شه بخش به دســت آورد تا توجه به او و عملکردش 
در فدراســیون بوکس بیشتر شــود. نکته درخور توجه درباره 

پناهندگی حســین ثوری اینکه او خودش عضوی از شــورای 
برون مرزی بود؛ یعنی همان شــورایی که باید به ورزشکاران 
و تیم هــای مختلف برای حضور در رقابــت و تورنمنت های 
خارجی و بین المللی مجوز بدهد و بررســی کند که آیا چنین 
حضوری نیاز هست یا خیر. به همین دو دلیل، پناهندگی حسین 
ثوری بیش از زمان های گذشــته مورد توجه قرار گرفته است. 
از طرفی، ثوری با حضورش در اســپانیا، به اعضای تیم ملی 
بوکس جوانان ایران هم اعالم کرد وثیقه های میلیاردی را که 
از ورزشکاران بوکس بابت خروج از ایران اخذ کرده، پاره کرده 
اســت و همه آنها می توانند در اسپانیا درخواست پناهندگی 
بدهند! مطابق با عرف، غالبا از ورزشــکارانی که برای حضور 
در رقابت های بین المللی قصد ســفر دارند وثیقه های مالی 
گرفته می شــود تا از این طریق بتوانند آنها را از فکر مهاجرت 
و پناهندگی باز دارند. همین خبر یعنی اعالم رئیس فدارسیون 
بوکس مبنــی بر پاره کردن وثیقه ها باعث شــد دو ملی پوش 
جوان بوکس ایران هم قید بازگشــت به کشــور را بزنند. آرین 
ساعدپناه و مرتضی ریگی دو ملی پوش بوکس جوانان ایران، 
اردوی این تیم در اســپانیا را در میانه مســابقات جهانی ترک 
کرده و به همراه ســایر اعضــا و مربیان به ایران برنگشــتند. 
پناهندگی رئیس یک فدراسیون ایرانی به کشوری دیگر در نوع 
خود بی سابقه اســت و از لحاظ خبری، سروصدای زیادی به 
وجود آورد. البته که در این مدت، یکی، دو اتفاق دیگر هم رخ 
داد که در مقایسه با داستان پناهندگی حسین ثوری چندان به 
چشم نیامد. اولین آنها مربوط به تغییر تابعیت دروازه بان تیم 
ملی هندبال ایران بود. ســعید حیدری راد که مدت ها در لیگ 

رومانی حضور داشت، تابعیت این کشور را پذیرفت. این خبری 
بود که فدراسیون جهانی هندبال هم به آن اشاره و اعالم کرد 
که ســعید حیدری راد دروازه بان تیم ملی هندبال ایران و تیم 
دینامو بخارســت رومانی از ســپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) 
تابعیت کشور رومانی را گرفته است. حیدری راد سال ها سابقه 
پوشیدن لباس تیم ملی ایران را در کارنامه دارد. قهرمانی آسیا 
۲۰۲۰ کویت آخرین رویــدادی بود که او برای ایران به میدان 
رفت. حیدری راد در بازی های کشور های اسالمی و قهرمانی 
آسیا ۲۰۲۲ به تیم ملی دعوت شد، اما به دالیلی که خودش 
آن را مشــکالت شخصی عنوان کرد در تیم ملی حاضر نشد. 
او همچنیــن به مرحله اول اردوی تیــم ملی هندبال مردان 
بــرای حضور در قهرمانی مردان جهان کــه از ۱۸ تا ۲۵ مهر 
در تهران برگزار شــد دعوت شده بود که البته به این اردو هم 
نیامد. سعید حیدری راد دروازه بان ایرانی از سال ۲۰۱۷ عضو 
تیم دینامو بخارســت رومانی شد و امسال نیز قرارداد خود را 
با این باشگاه تا سال ۲۰۲۴ تمدید کرد. حیدری راد در سال های 

حضورش با این تیم به چندین عناوین قهرمانی دســت یافته 
است و یکی از ستاره های این تیم به حساب می آید. هم زمان 
اخبار دیگری هم درباره بهزاد امیدی، قهرمان جوانان جهان 
و قهرمان آسیای شیتوکای کاراته منتشر شد که با تیم کاراته 
شــیتوریو شــوکوکای یونیون ایران برای حضور در مسابقات 
کاپ جهانی آزاد به اسلوونی سفر کرده بود که همراه تیم به 
ایران بازنگشــت و در آلمان پناهنده شد. البته که این یکی در 
مقایســه با دو، سه اتفاق قبلی چندان موضوع قابل توجهی 
نخواهد بود. آخرین موضوع رخ داده در این زمینه هم مربوط 
به آتوسا پورکاشــیان، شطرنج باز مطرح ایرانی است. او البته 
مدت ها قبل به دلیل شــایعه ای که درباره اش رواج پیدا کرد 
و مدعی شــدند که بدون حجاب در مسابقات شرکت کرده، 
مورد توجه قرار گرفته بود ولی در طول تمامی این ســال ها 
همچنان با پرچم ایران در رقابت های مختلف شــرکت کرده 
بود. آتوســا پورکاشــیان البته سال هاســت در آمریکا زندگی 
می کند، ولی همان طور که عنوان شــد در تمامی این سال ها 
حاضر نشده بود بدون پرچم ایران در رقابت های شطرنج به 
میدان برود. موضوعی که حــاال تغییر کرده و او پرچمش را 
به ایاالت متحده آمریکا تغییــر داده و دیگر با پرچم ایران در 
مسابقات حاضر نمی شود. آتوسا دومین شطرنج باز نامداری 
است که با پرچم آمریکا در مسابقات حاضر می شود. پیش از 
این استاد بزرگ الشن مرادی، دومین استاد بزرگ شطرنج ایران 
که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود، پرچمش را به این 
کشور تغییر داده بود و حتی در مسابقات قهرمانی آمریکا نیز 

شرکت کرده بود.

موج جدید پناهندگی در بین ورزشکاران ایرانی

رقابت های مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی امشــب با برگــزاری دو دیدار 
دیگر به پایان می رســد تــا تکلیف همه تیم های صعود کننده بــه مرحله یک چهارم 
نهایی مشــخص شود. در بازی های امشب ابتدا دو تیم همسایه مراکش و اسپانیا به 
مصاف هم می روند و ســپس در آخرین دیدار این مرحله تیم های پرتغال و سوئیس 
رودرروی یکدیگر قرار می گیرند. در اولین دیدار، مراکش که یکی از شــگفتی های این 
جام بوده، باید برابر اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی قرار بگیرد. مراکشی ها در گروهی 
که کرواســی، بلژیک و کانادا حضور داشتند، با نمایشی خاص صدرنشین شدند تا در 
مقابل تیم دوم گروه E یعنی اســپانیا قرار بگیرند. درباره اســپانیا حرف و حدیث زیاد 
اســت؛ بسیاری بر این باور هســتند که آنها عمدا بازی آخرشان برابر ژاپن را باختند تا 
ضمن حذف آلمان در طرفی از جدول قرار بگیرند که کار ســاده تری برای رسیدن به 
نیمه نهایی داشــته باشند. در آخرین بازی این مرحله هم پرتغال که صدرنشین گروه 
H شــده، باید به مصاف ســوئیس، تیم دوم گروه G برود. پرتغالی ها با باخت مقابل 
کره، شش امتیازی شدند؛ ولی باز خللی در صدرنشینی شان به وجود نیامد. سوئیس 
هم در گروه برزیل، کامرون و صربستان با کسب شش امتیاز، هم امتیاز با برزیل شدند؛ 

ولی به دلیل تفاضل گل کمتر، در جایگاه دوم قرار گرفتند.
مراکش – اسپانیا

قطعا پیش از شــروع جام اگر کسی می خواست فهرســت تیم هایی را که بخت 
زیــادی برای رفتن بــه مرحله حذفی دارند، قطار کند، اســمی از مراکش در این  بین 
نبود. با این حال شــاگردان ولید الرکراکی با شکســت دادن بلژیک و صدرنشــینی در 
گروه نشان دادند تیم دست وپا بســته ای نیستند. آنها پیش از این فقط یک بار به جام 
جهانی ۱۹۸۶ رســیده اند و در زمره تیم های کم تجربه جام جهانی هســتند؛ ولی این 
کم تجربگی دلیلی بر عدم شگفت سازی آنها نشده است. مراکش همان سال ۸۶ که 
به جام جهانی رســید، هم به مرحله بعدی رســید که مقابل آلمان شکست خورد. 
این بار هم قرار اســت آنها مقابل یک تیم قدرتمند دیگر قرار بگیرند: اســپانیا. انگیزه 
مراکشــی ها در این دیدار فقط فوتبالی نیســت. این دو کشــور سال هاست در عرصه 
سیاسی بر سر صحرای غربی اختالف نظر دارند و شاید این بازی فرصتی برای تسویه 
حســاب با همسایه ای باشد که با هم مرز مشترک آبی دارند. مراکشی ها خط دفاعی 
خوبی داشــته اند و امیدوارند این خط در بازی امشــب هم به کارشان بیاید؛ ولی در 
ســوی دیگر اســپانیایی وجود دارد که یکی از بخت های قهرمانی است. آنها در یک 
دیدار هفت بار دروازه کاســتاریکا را گشــودند تا نشان دهند چقدر خط حمله خوبی 
دارند. البته دوم  شدن شــان در مرحله گروهی و شکســت مقابــل ژاپن چندان بدون 
حرف وحدیث نیســت. این تیم با وجود آنکه یک بار قهرمان دنیا شده، چندان سابقه 
خوبی در جام جهانی ندارد و فقط دو بار توانســته خودش را به نیمه نهایی برساند. 
گفتنی است فقط یک مرتبه مراکش و اسپانیا در جام جهانی با هم بازی کرده اند که 

در جام  جهانی ۲۰۱۸ بوده و نبردشان با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.
پرتغال – سوئیس

خواه یا ناخواه، اسم پرتغال با کریستیانو رونالدو عجین شده است. هنوز خودش 

نگفته؛ ولی به نظر می رسد این جام، آخرین جام جهانی کریستیانو رونالدو باشد. او 
این روزها در شــرایطی در جام می جنگد که شایعات حضورش در النصر عربستان 
حسابی خبرساز شده است؛ ولی رونالدو فعال فکر و ذکرش جام جهانی است. تیم 
او در این دوره هم چندان مدعی نشان نداده؛ ولی پرتغال هر بار از یک هشتم نهایی 
عبور کرده تا چهار تیم آخر رفته است. البته آخرین حضورشان در همان جمع هم 
زمان زیــادی برده و این موضوع خودش دلیلی دیگر بــر ناکامی های اخیر پرتغال 
اســت. رونالدو و تیمش در دوره قبلی در یک هشــتم نهایی به اروگوئه باخته اند و 
اصال دلشــان نمی خواهد این بار سوئیس ســد راه شان شود. رونالدو البته در چنین 
شرایطی هم شــانس به جا گذاشتن یک رکورد را دارد؛ او فقط یک گل دیگر در جام  
جهانی نیاز دارد تا به رکورد گل زنی اوزبیو برســد. رونالدو ۸ گله اســت و اسطوره 
فقید پرتغال ۹ گل فقط در یک دوره که جام  جهانی ۱۹۶۶ بود، به ثمر رســاند. تیم 
رقیب پرتغال یعنی ســوئیس هم آمار چندان خوبی در جام جهانی ندارد. آنها ۶۸ 
ســال اســت که یا از مرحله گروهی کنار رفته اند یا در یک هشــتم نهایی. در نتیجه 
اگر آنها بتوانند پرتغال را شکســت دهند، به خودی خود دســتاورد مهمی داشته 
و می تواننــد به این طلســم طوالنی مدت پایان دهند. ســوئیس آخرین بازی اش را 
از پرتغــال برده و این امیــدواری ایجاد می کند که بتوانند چنیــن نتیجه ای را تکرار 
کنند. در یورو ۲۰۲۰ عملکردی تحسین برانگیز داشتند و با شکست فرانسه تاریخ ساز 
شــدند. بردن پرتغال به نظر نمی رسد از شکســت دادن خروس ها که قهرمان جام  
جهانی هم بوده اند، دشــوارتر باشــد؛ اما یک مأموریت سخت دیگر هم یاکین دارد 
و آن هم دومین برد متوالی اســت. ســوئیس فقط ســال ۲۰۰۶ موفق شده در یک 
دوره دو برد متوالی کســب کند. در واقع عملکــرد این تیم در جام  جهانی هیچ گاه 
ثبات نداشــته. پرتغال و ســوئیس زیاد به مصاف هم رفته اند. در ۱۳ مصاف قبلی، 
پرتغال شش برد داشته، سوئیس چهار بازی را برده و سه بازی بین این دو تیم هم 

مساوی شده است.

آخرین بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
آخرین حضور رونالدو در جام جهانی؟
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