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عراق فینالیست شد
جوانــان عراق که چنــد روز پیش تیم 
ملــی جوانــان ایــران را حــذف کــرده 
بودند، عصر روز گذشــته با شکست 
ژاپــن فینالیســت شــدند. بــازی بــا 
سامورایی ها مطابق میل عراق شروع 
شــد و این تیم خیلی زود و در دقیقه 
۱۲ توســط علی جاســم پیــش افتاد. 
برتــری عــراق تــا دقایــق پایانــی بــازی 
ادامــه پیــدا کــرد امــا ژاپــن کــه قصد 
تسلیم شدن نداشت در دقیقه ۸۳ 
باالخره توســط الیناگا به گل دســت 
یافــت تــا بــازی بــه وقت هــای اضافه 
بــرود. در وقــت اضافــه اول بــار دیگر 
عــراق پیــش افتــاد و این بــار جمیل، 
روی پاس علی جاســم گل دوم عراق 
را زد. در حالــی که تصور می شــد این 
بار دیگر عراق برتری را به دست آورد 
اما این بار ژاپن در دقیقه ۱۱۸ توسط 
کوماتو روی پاس گل الیناگا بازی را به 
تساوی کشاند تا ضربات پنالتی برنده 
را مشــخص کنــد. در ضربات پنالتی 
عراقی ها بی نقص کار کردند و هر پنج 
ضربه آنها تبدیل به گل شد و ژاپن با 
از دست دادن پنالتی باالخره قافیه را 
به عراق باخت. تیم ملی جوانان عراق 
پس از این صعود شیرین اما نفسگیر 
به فینال حاال در ادامه جاه طلبی های 
خود در پی فتح جام ملت های آســیا 
زیر ۲۰ ســال هســتند. عــراق با برنده 
جوانــان کــره جنوبی و ازبکســتان در 
فینــال دیــدار خواهد کــرد. عراقی ها 
یکــی از موفق تریــن تیم هــای تاریــخ 
جام ملت های جوانان آســیا هستند 
و حــاال می تواننــد یک طالی دیگر به 

افتخارات شان اضافه کنند.

 zمصاحبه روز

طعنه مهاجم 
اسپانیول به پیکه!

خوسلو ماتو، مهاجم اسپانیول، پاسخ 
ادعــای پیکــه در این بــاره که ثروتش 
از کل ایــن باشــگاه بیشــتر اســت را 
داد. او کــه در حــال حاضــر بــا ۱۲ گل 
زده در جایــگاه دوم بهتریــن گلزنــان 
اللیگاســت و ســه گل تــا آمــار روبرت 
لواندوفســکی فاصلــه دارد احتمــاالً 
به زودی به تیم ملی اسپانیا هم دعوت 
می شــود. جالــب اینجاســت که ماتو 
شــب گذشــته در برنامه مووی استار 
حاضــر شــده بــود و داویــد برونکانــو، 
مجــری ایــن برنامــه، از او پرســید کــه 
ثروتش در حال حاضر چقدر اســت. 
ماتو پاسخ داد: »از تو بیشتر پول دارم 
و از باجناقــم کمتــر!« در واقع ماتو به 
دنــی کارواخــال اشــاره می کــرد کــه با 
خواهر همسر او ازدواج کرده تا هر دو 
داماد خانواده کانیزارس فوتبالیست 
باشــند. اما نکته جالب اینجا بود که 
برونکانو به اظهارات پیکه در این باره 
اشــاره کرد که ثروتش از کل ســرمایه 
باشگاه اسپانیول بیشتر است. ماتو 
در نهایت آرامش طعنه ســنگینی به 
حواشی اخیر زندگی این ستاره سابق 
بارســا زد و گفــت: »طبیعــی اســت، 
خصوصاً با توجه به تمام هزینه هایی 
که او دارد...« او در ادامه با تمجید از 
عملکــرد پیکــه در زمین بــازی اظهار 
داشــت: »مــا با هــم کنــار می آمدیم. 
مــن مهاجمی هســتم که درگیــری را 
دوســت دارد و او هــم مدافــع وســط 
بــود. پیکه بازیکنی بســیار باکیفیت 
و یکی از بهترین مدافعان دنیا بود.«

پرونده بارسا در دادگاه
ه  ســـیلویا لوپـــز، قاضـــی دادگا
ـــروز شـــکایت  مرکـــزی بارســـلونا، دی
دادســـتانی را علیـــه باشـــگاه فوتبـــال 
بارســـلونا و رؤســـای ســـابق آن، 
ســـاندرو روســـل و جـــوزپ ماریـــا 
بارتومئـــو، به دلیـــل ارتـــکاب جـــرم 
ــاد ورزشـــی به دلیـــل پرداخـــت  فسـ
ـــه انریکـــز  ـــورو ب ـــون ی حـــدود 7 میلی
نگریـــرا، نایـــب رئیـــس ســـابق کمیته 
داوران فوتبـــال اســـپانیا، پذیرفـــت. 
دادگاه از پلیـــس درخواســـت کـــرده 
تـــا تمـــام فعالیت هـــای مالـــی انجـــام 
شـــده توســـط نگریـــرا در طـــول 
ــا  ــه پرداخت هـ ــالی کـ ــاً ۲۰ سـ تقریبـ
ـــه او صـــورت می گرفـــت را بررســـی  ب
کنـــد. ایـــن شـــکایت همچنیـــن بـــه 
نایـــب رئیس هـــای ســـابق باشـــگاه، 
ــز  ــولر نیـ ــرت سـ ــو و آلبـ ــکار گرائـ اسـ

مربـــوط اســـت.
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افقی:
۱- نيم تنه مردانه - چهره مورد نظر ما ۲- باشگاهي در فوتبال فرانسه - چين و چروك 
صورت - پسوند شباهت ۳- سمت بیهوده - تكرار حرف خوردنی - دستور - از چهره های 
سرشناس فوتبال آلمان 4- سرمربي سابق سايپا – کاپیتان سپاهان  - بازيكن سابق تيم 
ملي فوتبال كشورمان 5- وسيله اضافي- ويتامين جدولي - مايه روشنايي - تنيس باز آلماني 
6- ضمير فرانسوي - پادشاه و امیر - سازمان جاسوسي آمريكا - من و شما 7- سرمربي سابق 
و برزيلي تيم ملي فوتبال كشورمان - هافبك سابق و آرژانتيني منچستر يونايتد ۸- نام اورتگا 
هافبك سابق تيم ملي فوتبال آرژانتين - كاپيتان اسطوره ای چلسي 9 - آخرين رمق - تخم 
مرغ فرنگي - صداي گربه ۱۰- غذاي پادگان - كشوري در قاره آفريقا - سوم شخص مفرد 
۱۱- سنگ  انداختن - پیشوندی برای باشگاه های آلمانی - ستاره کره ای تاتنهام ۱۲- شهر 
فرشته ها - شهر توتي - كشوري در جنوب اروپا ۱۳- پايتخت آسيايي - نوشابه قديمي - 
سمت بيهوده - عدد فوتبال ۱4- شهري در نزديكي تهران - مهاجم سابق و اسپانيايي آث 

ميالن - سردار نامي مقدوني ۱5- چهره اي كه در تصوير مالحظه مي فرماييد
عمودی:

۱- دروازه بان برزيل در جام جهاني  ۱994 آمريكا - خاك صنعتي ۲- هافبك تيم ملي فوتبال 
مكزيك در جام جهاني  ۲۰۱۰ آفريقاي جنوبي - اسطوره فوتبال سالني كشورمان ۳- سرسلسله 
اعداد - پايتخت اتريش - اسب چاپار 4- نام يانسن مدافع سابق منچستر يونايتد - باشگاهي 
در فوتبال ايتاليا - ارتباط نوشتاري 5- پول كره جنوبي - دروازه بان تيم ملي فوتبال آمريكا در 
جام جهاني  ۱99۸ فرانسه - باشگاهي در فوتبال ايتاليا 6- خشكي - هافبك سابق و برزيلي 
رئال  مادريد - قبول نشده 7- واحدي در سطح - نام اندرسون بازيكن سابق و برزيلي تيم هاي 
موناكو و المپيك مارسي ۸- نام هاس تنيس باز آلماني - حيوان نجيب - از آن طرف زادگاه 
فردوسی است 9- شهر فراري - نام گاتوسو معروف! ۱۰- چه كسي - مركز استان كهگيلويه 
و بويراحمد - بازي فرنگي - عدد فوتبالي ۱۱- كمانگير معروف - باشگاهي در فوتبال پرتغال - 
مابين ۱۲- قصه گو - از مربيان سرشناس فوتبال انگليس - جوهر ۱۳- پول فلزي - سرمربي 
سابق و روس تيم ملي فوتبال كشورمان - پسوند شباهت - آخرين رمق ۱4- باشگاهي در 
فوتبال انگليس - مهاجم فقيد پرسپوليس ۱5- از پرندگان - هافبك سابق تيم ملي فوتبال غنا

در انگلیس دقیقًا چه خبر است؟

موج فزاینده اخراج مربیان

ســال ۱4۰۱ در حــال ســپری کــردن 
روزهــای پایانــی خــود اســت. در ایــن 
ســال اتفاقات ورزشــی زیــادی رخ داد. 
جــام جهانــی فوتبــال باالخــره در قطــر 
برگــزار شــد و برای اولین بــار لیگ های 
معتبــر فوتبــال دنیــا در ماه آبــان دچار 
وقفــه شــدند. البتــه ایــن تنهــا تغییــر 
فوتبــال در ســالی کــه نفس هایــش به 
شماره افتاده نبود. در انگلیس تعداد 
مربیــان اخراجــی آنقــدر زیاد شــده که 
خیلی هــا از این نبود ثبات ابراز نگرانی 

می کننــد.
حــاال دیگر وقتی حــرف مدیران عجول 
زده می شــود، ذهن ها فقط به مدیران 
تیم هــای عربــی نمی اندیشــد. در خود 
انگلیس هم آمار تأمل برانگیز اســت.

از ابتــدای فصــل تــا نخســتین روز ماه 
مــارس، ۳7 ســرمربی در 4 ســطح 
اول فوتبــال انگلیــس )لیــگ برتــر، 

لیــگ قهرمانــی، لیــگ یــک و لیــگ 
۲( شــغل خــود را از دســت داده انــد. 
لیگ چمپیونشــیپ )ســطح ۲ فوتبال 
انگلیس(، مثل همیشــه دشــوارترین 
جــا بــرای ســرمربیگری اســت. تیم ها 
همیشــه فصــل را امیدوارانــه آغــاز 
می کننــد امــا بــه تدریــج رقابــت بــر 
ســر صعــود بــه لیــگ برتــر بــه دســت 
کــه ســال  فتــد  شــگاهی می ا با  ۳
گذشــته از ســطح اول برگشــته اند 
و بــا کســب درآمدهــای هنگفــت در 
دوران حضورشــان در لیــگ برتــر، 
ر  اســب قدرتمندتــر را در اختیــا
دارنــد. در ایــن شــرایط فشــارها روی 
مسئوالن باشــگاه های دیگر افزایش 
پیــدا می کنــد و اخــراج ســرمربی 
دم دســت ترین اقــدام بــرای ایجــاد 
تغییــرات کوتاه مــدت اســت. اتحادیه 
ســرمربیان لیــگ که بررســی عملکرد 
ســرمربیان و حمایت هــای قانونــی و 
اقتصــادی از آنهــا را بــر عهــده دارد، در 
مــورد اخراج هــای مکــرر ســرمربیان 

فوتبــال در انگلیــس ابــراز نگرانــی 
کــرده. آمارهای منتشــر شــده توســط 
یــن اتحادیــه نشــان می دهــد تــا  ا
نخســتین روز اســفند امســال، جمعــاً 
۳6 سرمربی فوتبال شاغل در 4 لیگ 
باالتــر انگلیــس اخــراج شــده اند کــه 
روندی صعودی نســبت  به ســال های 
گذشــته را نشــان  می دهــد. از ســال 
۲۰۱9 تــا کنــون، در مــدت مشــابه بــه 
ترتیــب ۲7، ۳۰، ۳۲ و ۳6 بــار نیمکت 
تیم ها دچار تغییر شــده. در لیگ برتر 
امســال درســت مانند سال گذشته ۸ 
ســرمربی کار خــود را تــا ایــن مقطع از 
فصــل از دســت داده انــد؛ در حالی که 
در ۲ فصــل قبــل از آن دقیقــاً نیمــی از 
ایــن آمار تا این قســمت از فصل ثبت 
شده  بود. در حالی که تنها ۲4 تیم در 
لیگ قهرمانــی انگلیس حضور دارند، 
اخــراج ۱5 ســرمربی در 7 ماهــه ایــن 
فصل وحشــتناک به نظر می رســد؛ در 
حالــی که آمــار اخراج های ســطح دوم 
فوتبــال انگلیس در دو ســال گذشــته 

هــم دورقمــی بــوده. ریچــارد بیــوان، 
مدیــر اجرایــی اتحادیــه ســرمربیان 
لیــگ برتــر در ایــن مــورد می گویــد: 
»لیــگ قهرمانــی در 4 ســال گذشــته 
بیشــترین افزایــش را در زمینــه اخراج 
ســرمربیان نشــان داده ؛ موضوعــی 
کــه ممکــن اســت بــه انتظــار شــدید 
بــرای صعــود بــه لیــگ برتــر برگــردد. 
رقابــت بــرای صعــود مســتقیم یــا 
پلــی آف شــدید اســت و باشــگاه های 
خــارج از رقابــت به دنبــال راه حل های 
کوتاه مــدت هســتند.« او از تأثیــر این 
نگاه نادرســت در عملکرد باشــگاه ها 
می  گویــد: »ایــن نــگاه کوتاه  مــدت 
برعکــس اســتراتژی های بلندمــدت 
روی تک تــک اعضــای باشــگاه اثــر 
منفــی می گــذارد و منجــر بــه عــدم 
اطمینــان، بی ثباتــی و ناپایــداری در 
باشــگاه  می شــود . به اخراج ســرمربی 
بــه عنــوان تنهــا راه حــل موجــود نــگاه 
می شــود کــه جــز چنــد مــورد اســتثنا، 

نتایــج نامناســبی بــه بــار مــی آورد.«

شــورای فیفــا در جلســه ای کــه 
سه شــنبه ایــن هفتــه در کیگالــی، 
پایتخــت روانــدا برگزار شــد باالخره 
شــیوه برگزاری جــام جهانی ۲۰۲6 را 
رســماً تأییــد کــرد. ایــن بــرای اولیــن 
بــار اســت که 4۸ تیم قرار اســت در 
ســه کشــور مختلــف تحــت عنــوان 
جــام جهانــی بــا همدیگــر بــه رقابت 

بپردازنــد.
حــاال مطابــق چیــزی که فیفــا اعالم 
کــرده قــرار اســت در جــام جهانــی 
بعــدی 4۸ تیــم صعودکننــده در ۱۲ 
گــروه 4تیمــی قــرار بگیرنــد و از این 
تعــداد، ۳۲ تیــم بــه مرحلــه حذفــی 
راه خواهنــد یافــت؛ ۲ تیــم اول 
گــروه و ۸ تیــم ســوم برتــر گروه هــا. 
در مجمــوع ۱۰4 مســابقه برگــزار 
می شــود کــه نســبت بــه شــیوه 
پیشــین )64 مســابقه( گســترش 

پیدا کرده و برگزاری این مســابقات 
در ۳ کشــور امریــکا، مکزیــک و 
کانــادا ۳9 روز بــه طــول خواهــد 
انجامیــد. بــه ایــن ترتیــب حداکثــر 
تعــداد بازی هــا نیــز بــرای تیم هــای 
برتــر بــه عــدد ۸ افزایــش می یابــد. 
اینفانتینــو در نخســتین هفته هــای 
حضــور پشــت میــز ریاســت فیفــا، 
مطابــق وعده هــای انتخاباتــی اش 
کــه منجــر بــه کســب آرای فــراوان 
در آســیا و آفریقــا شــد، ایده هــای 
خــود بــرای گســترش و بزرگ تــر 
کــردن تورنمنت هــا را اعــالم کــرد و 
حــاال همزمــان بــا ارائه طــرح جدید 
جــام باشــگاه های جهــان کــه بــا 
۳۲ تیــم برگــزار خواهــد شــد، جــام 
جهانــی فوتبــال هــم ۳ ســال بعــد 
شــلوغ ترین دوره خــود را تجربــه 
خواهــد کــرد. حــاال تقریبــاً از هــر 

4 تیــم ملــی عضــو فیفــا یــک تیــم 
مســافر جــام جهانــی می شــود و 
تحقق رویاهای قدیمی و شکســتن 
طلســم های چندیــن ســاله چندان 
دشــوار نخواهد بود. بــه این ترتیب 
اینفانتینــو هــم ادامــه حضورش در 

فیفــا را تضمیــن می کنــد.
بــد نیســت بدانیــد تــا قبــل از ایــن 
قــرار بــود در جــام جهانــی آینــده ۱6 
تیــم ۳ گروهــی داشــته باشــیم. در 
صــورت پذیــرش ایــن طــرح تنهــا 
۱6 مســابقه بــه مجموعــه بازی هــا 
افزوده می شــد. با این حال 4 ســال 
انتظــار تیم هــا بــرای برگــزاری تنها ۲ 
مسابقه در جام جهانی ناعادالنه به 
نظر می رســید. ضمــن اینکه در این 
صورت جذابیت بازی های همزمان 
روز آخر از بین می رفت و ۲ تیمی که 
در آخریــن روز دور گروهی رودرروی 

هــم قــرار می گرفتنــد، بــه وضــوح 
شــانس بیشــتری بــرای مهندســی 
مســابقه و کســب نتیجــه دلخــواه 
خود داشــتند. »رسوایی خیخون« و 
رضایت آلمــان غربی و اتریش برای 
پیــروزی میلیمتری آلمان در آخرین 
بــازی دور گروهــی جام جهانی ۱9۸۲ 
کــه منجــر بــه صعــود هــر ۲ تیــم و 
حــذف الجزایــر می شــد، بعــد از 4 
دهــه هنوز از خاطره ها پاک نشــده. 
معضــالت و خاطراتــی شــبیه به این 
طرح ۱6x۳ فیفا را ملغی کرد تا جام 
جهانی به بزرگ ترین و طوالنی ترین 

شــیوه خود برســد.
تاریــخ آغــاز جام جهانــی ۲۰۲6 یازده 
ژوئــن اعالم شــده، باشــگاه ها ملزم 
خواهنــد بــود کــه از ۲5 مــه )۱6 روز 
قبــل از افتتاحیــه( بازیکنــان خود را 
در اختیــار تیم های ملی قرار دهند.

جام جهانی ۲۰۲۶ در ۱۲ گروه برگزار خواهد شد
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 zعکس روز

سه شنبه شب فوتبال اروپا متعلق به ارلینگ هالند بود. او 5 گل به 
الیپزیگ زد تا به یکباره به صدر جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا برسد. 
بعد از بازی هالند رفت تا با شبکه CBS امریکا مصاحبه اختصاصی 
انجام دهد. تیری آنری که یکی از بهترین مهاجمان زمان خودش بود با 
تعظیم به او نشان داد این بازیکن نروژی چه جایگاه رفیعی در فوتبال 

اروپا به دست آورده.

 zکاریکاتور

سال ۱4۰۱ در حالی برای ستاره های پاری سن ژرمن تمام شد که هر کدام 
یک حس و حال دارند. هر ۳ ستاره اصلی آنها سال را با توجه به حذف 
از لیگ قهرمانان با ناکامی به پایان بردند. البته در این بین مسی با بردن 
جام جهانی دردهای خود را التیام بخشید. امباپه احتماالً به خروج فکر 
می کند و نیمار هم که با مصدومیتی که در لیگ فرانسه داشت کل فصل 

را از دست داد.

۱۲۳4567۸9۱۰۱۱۱۲۱۳۱4۱5
سولراکوتربور  تک۱
اس  اری  ا  رواهـول۲
رتسوش  رما  نن  رو۳
  هـکی  یمیرک  ییاد4

ساهـ  با    اک  کدی5
ام  ایس  کلم  وو6
ل  نورو  اریو  ت7
یرتناج    لیرا۸
م  ویم  گا ان  ف9
وا  لاگنس   ن  شا۱۰
نوس  ریاب      یمر۱۱
تلام  مر  سلجناسل۱۲
اا  رو  وسا  ناما  ۱۳
ردنکسا  ونروم  یر۱4
ییابطابطیداهـدیس۱5

۱۲۳4567۸9۱۰۱۱۱۲۱۳۱4۱5
یسرام  یمیهـاربا  ۱
نایراصنا  وهـیا  ب۲
  لاس  نسنای  زیاو۳

رال  را  یدند  ررر4
اس  ریما  مساق  دس5
د  دوک     سنوی6
ولاگا   لما  ا7
مرن  رو  داد۸
ی  یبدانایو9
ربلا    نول  ر۱۰
اا  یورسخ  وتا  کت۱۱
نرب  نایمشاهـ  موم۱۲
تیاس  ما  ال  باهـو۱۳
ی  برت  ودناوکت  ن۱4
چیلیااشاس  اراید۱5
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