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اعتراض
خبرنگاران
زن به
آزارهای
جنسی

در هر اتاقی ،محلهای امن را
د (مث ً
ال زیر یک
مشخص کنی 
میز محکم یا کنار ستونها یا
دیوارهای مجاور آنها).

با توجه به این که پیش از این زنان در عرصههای مختلف شروع به اعتراض به آزارهای جنسی کردهاند ،زنان خبرنگار
ورزشینیزبارسانهایکردنآزارجنسیصورتگرفتهدرجریانجامجهانی،بهاینمسألهاعتراضکردند.زنانخبرنگار
برزیلی کمپینی برای این منظور تشکیل دادهاند .زنان خبرنگار ورزشی در جام جهانی اعالم کردهاند که به توهینها
و آزارهای جنسی اعتراض دارند .پستهای مختلف در شبکههای اجتماعی با هشتگ  Lether workدر این باره
منتشرشدهاست.خبرنگارانزنحاضردرجامجهانی ۲۰۱۸اعالمکردهاند،باتوجهبهاینکهپلیسشاهدتوهینهای
جنسیهوادارانبهآنهابوده،هیچعکسالعملینشانندادهاست.

شبکه

سوباچیچ :نمیخواهم
جامجهانی را رها کنم!

فوتبالیهاکانالتلویزیونراازشبکهورزشبهسهتغییردادند

چالشهای تازه عادل با مرتضی و شفر

شهروند| دو برنامه فصل داغ فوتبال و جامجهانی که از
شبکههای ورزش و سوم سیما در شبهای داغ روسیه روی
آنتن میرود،دوشنبهشب هم با حواشی جالبی همراه بود
کهدرادامهبهمرورآنهاپرداختهایم.

دورهمیخیابانیباسیدعباسیوطباطبایی
برنامه فصل داغ فوتبال با اجرای جواد خیابانی مهمترین
میهمانان دوشــنبهاش بــه داود سیدعباســی وهادی
طباطبایی ختم میشد .دو پیشکسوت سالهای نهچندان
دور استقالل و پرســپولیس که همراه با خیابانی خاطرات
جامهــای جهانی را مــرور کردند و به تحلیل و بررســی
بازیهای دور یکچهارم نهایــی پرداختند .موضوعی که
چندان هم جذاب نبود و مخاطبان ترجیح دادند کانال را به
شبکهسومسیماتغییربدهند.

بهخودتمیگوییمرتضی؟!
مرتضی پورعلیگنجی میهمان ویژهبرنامه جامجهانی
شبکه سوم بود .پورعلیگنجی در این برنامه صراحتا اعالم
کرد که از السد قطر جدا میشود و هدفش این است که در
یکتیماروپاییتوپبزند.گفتوگویعادلباپورعلیگنجی
موضوعاتدیگرینیزداشتکهاصلیترینشبه«مرتضی»
خطابکردنپورعلیگنجیتوسطخودشبود.اینموضوع
که 3ســال پیش در برنامه نود هم سوژه شــده بود ،وقتی
پورعلیگنجی با جمله معروف «به خودم گفتم مرتضی...
» حرفش را شــروع کرد واکنش عادل را به همراه داشت و
گفت« :چطور میتوانی خودت را صدا کنی؟» .این مسأله
چنددقیقهای از وقــت برنامه را به خــود اختصاص داد و
شوخیهایبامزهدوطرفباهمموردتوجهقرارگرفت.
میثاقییخکرد!
ارتباط زنده عادل فردوسیپور با محمدحسین میثاقی
در سنت پترزبورگ یکی از بخشهای برنامه دوشنبهشب
بود .شبهای نقرهای در سنت پترزبورگ در تصاویر کامال
مشخص بود و جالب اینکه سرمای هوا میثاقی را در معرض
ی که صدایش
سرمازدگی قرار داد و باعث شــد تا او درحال 
میلرزید ،درباره جامجهانی و بازی فرانسه و بلژیک صحبت
کند.

| مهرنوش گرکانی | روزنامهنگار|

کدامیک از تیمها باید برای فینال آماده شــوند؟ امشب
کدامشان شکست میخورند و با گریه به رختکن میروند
وکدامشانجشنرسیدنبهفینالرامیگیرند؟کدامیکاز
آنهادرورزشگاهلوژنیکیمسکوبازیمیکنند؟
انگلستان:متنوع
نمیتوان برای تیم انگلیس یک تعریف واحد داشت .آنها
هر روز قویتر میشــوند ،زیرا گرت ساوتگیت همچنان
به دنبال راههای جدید برای پیروزی اســت .دیگر همه ما
عادت کردهایم از این جوان فوقالعاده هر روز اعتمادبهنفس
بیشتری ببینیم .او یک سیســتم مدرن و یکپارچه به نفع

خود ســاخته اســت .آنها برای هر موقعیت مسابقه آماده
هســتند ،گرت میتواند یک مدیریت خارقالعاده داشته
باشد و همیشه در بازیها تأثیر بیرحمانهای داشته است.
این کاملترین بخش انگلستان از ســال  1990تا به حال
است .آخرینباری که سه شیرها به نیمهنهایی رسیدند .آنها
میخواهنددوبارهتاریخسازباشند.اینتیمسهشیرهاروشی
مدرنومهیجداردوهمینمیتواندآنهاراپیروزمیدانکند.
کرواسی:استعدادنیمهنهایی
آنهاازمیانسختترینتیمگروهیدرجامجهانی2018
روسیه خودشان را تا نیمهنهایی کشــاندهاند .دو آزمایش

سخت را پشتسر گذاشتند و در مرحله حذفی نجات پیدا
کردند .این بزرگترین دارایی زالتکو دالیچ است و بدو ن شک
او و تیمش یکی از بهترین میهمانــان جامجهانی 2018
روسیههستند.بهنظرمیرسدبازیکناندرهمهجایزمین
بسیار سازمانیافته هستند .لوکا مودریچ و ایوان راکیتیچ
بهترینهای کرواسی هستند .اغلب بازیکنان از رئالمادرید
و بارسلونا نمیتوانند خیلی خوب با هم ترکیب شوند اما آنها
ویرانگر شدهاند و به شکلی معجزهگر با هم هماهنگ شدند.
بازیکنانی از مادرید ،بارسلونا و میالن که ترکیبی فوقالعاده
راچیدهاندوآنهایکنسلفوقالعادهبرایکرواسیهستند.

نسل تازه جوانان انگلیس چگونه مسیر موفقیت را طی کردند؟

ناگفتههایی از طالیهداران جزیره

در آستانه بزرگترین بازی زندگیشان ،از مربیان و
بازیکنان و کادر فنی تیمهای مختلف خواسته شده
تا داستانهای جذاب و بینظیری را که از بازیکنان
تیمملیانگلستاندارند،بازگوکنند.
ترنتالکساندر-آرنولد
بن واتبــورن ،همتیمــی ترنت در
لیورپول
برای نخستین بار در  16سالگی در
کنار هم در لیورپول بازی کردیم .تیم
فوقالعادهای بودیم و تنها یک فصل
را از دست دادیم .ترنت هر کاری که میتوانست برای
ی تیم انجام میداد .در آن زمان او را بهعنوان
پیروز 
یک کاپیتان عصبانی میشناختند ،اما حاال او آرام
شدهاست.

بازیهای فصل گذشته او را تماشا نکردم ،اما حاال
که میبینم او تبدیل به یک الگو برای هر بازیکنی در
آکادمیلیورپولشدهومیانهمهمربیاناعتبارخوبی
به دست آورده است .مربیان در لیورپول محیط کاری
سختیبرایبازیکنانایجادمیکنند،امابهگونهایکار
را به خوبی انجام میدهند که بازیکنان برای مرحله
بعدی آماده باشــند .قبل از آنکه روسیه برود ،به او
گفتم«:وقتیتوبرایتیمملیانگلستانبازیمیکنی،
بایدبرایکشورتامتیازبگیری،همانطورکهمنبرای
ولز این کار را میکنم ».بن در روسیه دیده شد و ما هر
یافتد با هم صحبت میکنیم و
بار درباره اتفاقاتی که م 
من به تماشای بازیهای او مینشینم .بازیهایی که او
بهآنهاعشقمیورزدومنازدیدنشانلذتمیبرم.

دل علی
دنمیکیکشی،معاونMKDons
من از آکادمــی تاتنهام به MK
 Donsرفتم و آن زمانی بود که بازی
دل علی را در برابر اســپرز دیدم.
او تنها 11سال داشت .او منتقدان
را جذب خودش کرد ،اما هرگز به نظر نمیرسید که
تحتتأثیرحرفهایآنهاقرارگرفتهوبهگونهایبازی
میکردکهانگارتوپومیدانتنهابرایاواست.

مربیگریام در  MK Donsرا بعد از 5ســال
به پایان رساندم ،اما پســران بسیاری بودند که
زمان زیادی را برای آنجا صرف کردند .ما در آن
تیم امکانات عالی نداشــتیم ،اما پسران آن تیم
بسیار قوی بودند و همه تیمهای حریف را مغلوب
میکردند.دلعلیباجورجویلیامزدوستورقیب
بود .درنهایت خانواده هیکفــورد زیر بالوپر او را
گرفتندوباآنهازندگیکرد.آنهاتأثیرفوقالعادهای
روی او گذاشتند .ما در تیم زیر 15سال چارلتون
بازی میکردیم و در آن زمان طالیهدار انگلستان
بود .او تیمهای من را مورد بررســی قرار میداد،
روز بعد مربی تیم مقابل با من تماس گرفت و گفت
حدود  5نفر از بازیکنان ما و دل علی یکی بودند،
یعنی  5نفر در مقابل یک نفر .دوسال بعد دل علی
اوج گرفت و حاال در لیورپول اســت .او همیشه
تصمیمات درست و البته جاهطلبانه گرفت .ما در
 MK Donsهیچی نداشــتیم ،اما به این چیزها
توجه نمیکردیم و در برابر باشــگاههای بزرگ با

زمینهای بزرگ بــازی میکردیم .حاال دل علی
پیشرفت کرده و هر روز بیشتر به سمت موفقیت
میرود.
هری کین
تیم شروود ،رئیس سابق توسعه
فوتبالتاتنهام
من هــری را نخســتین بار 18
ســالگی در تاتنهام دیدم .هری
همیشه از نظر فیزیکی قوی بود و
ما میدانســتیم او بزرگتر میشود ،چون پدرش هم
یک مرد بزرگ بود .من فکر میکنم آدمها با قدرت،
سرعت ،مهارت و تکنیکی که یاد میگیرند ،بزرگ
میشوند.هرییکیادگیرندهعالیبود.

ما هم او را بهعنوان یک پروژه دیدیم .او میخواست
یاد بگیرد و نترسد که سوال بپرسد .او میخواست
بداندچراماازاوخواستهایمکاریراانجامدهد؟سوال
کردنبراییکفوتبالیستجوانضعفنیست،اتفاقا
یک چیز بسیار خوب اســت .ما او را در18سالگی به
همراهدوستشتامکارولبهلیتوناورینتفرستادیم.
این کار برای ما خیلی خوب بود ،چون میتوانستیم
آنها را تماشا کنیم .هری در برابر جمعیت سه گل زد
و هنگام گلزنی جشن گرفت .او یک فوتبال معنیدار
بازی کرد و فوقالعاده بود .بعد از آن بری هین به تیم
پول پرداخت کرد تا بازیکنان به ســفر السوگالس
بروند .هری و تام از من اجــازه گرفتند و من به آنها
اجازه دادم تا بروند ،چون میدانستم آنها از آنجا هم
میتوانندآموزشبگیرند.

جام

تغییراتمویشفردرگذرزمان!
وینفردشفرسرمربیآلمانیاستقاللهمدربخشپایانی
برنامه میهمان عادل فردوسیپور و محمدرضا احمدی شد.
عادل در ابتدا به موهای سفیدرنگ و به قول خودش زیبای
شــفر گیر داد و وقتی تصاویری از شفر در دوران حضور در
تیمملی کامرون را پخش کرد ،خطاب به او گفت« :آنزمان
موهایتان هنوز سفید نشده بود .چقدر هم جوانتر بودید».
جالب اینکه شفر هم آهی از نهادش بلند شد و با تکاندادن
سراینموضوعراتأییدکرد.

انگلیس یا کرواسی ،تاریخ منتظر است!

دانیل ســوباچیچ در ذهنــش قهرمانی در
لوژنیکی را به تصویر کشیده است .دروازهبان
کرواسی به مرحله نیمهنهایی جامجهانی فیفا
راه پیدا کرده است .او جانانه جنگید و تیمش
را به مرحلــه نیمهنهایی رســاند .همان یک
ضربه پنالتی که برای تیمش گرفت آنها را به
پیروزی رساند.
کرواســی دومینبار اســت کــه در تاریخ
رقابتها پیروزیهای پشــت ســر هم را در
پنالتی پشت سر گذاشته است .سوباچیچ سه
ضربه پنالتــی را گرفت ،بعد از حذف آرژانتین
درســال  ،1990ایــن اتفاق نیفتــاده بود تا
کرواسی توانســت در یک شانزدهم دانمارک
را اینگونه شکســت دهد .این یــک بازی 33
ساله اســت ،تنها مرد  14ســال گذشته که
توانســته چهار امتیاز کســب کند که برابر با
ک هارالد شــوماخر و سرجیو
رکورد مشــتر 
گویکوچیا است .حاال مشــخص شد که چرا
بســیاری از ســوباچیچ در دیدارهای مرحله
گروهی میترسیدند .ســوباچیچ هم در برابر
نیجریه و هم در برابر آرژانتین فوقالعاده بود؛
در برابر مهاجم لیونل مسی یکی از پیشگامان
آدیداس.
سوباچیچ پس از آخرین بازی ،با یک هیجان
فوقالعاده در ورزشگاه فیشت به خبرنگار فیفا
گفت« :زمانی که شــروع به گرمکردن کردم
درد را در عضالت خود احساس کردم اما وقتی
فیزیوتراپیســت نگاه کرد ،دیــد که میتوانم
بازی کنم».
منتقدان کرواســی در مســکو انگلیسیها
هستند و سوباچیچ از این درگیری خوشحال
اســت .او گفت :انگلیس بازیکنان خوبی دارد
و آنها یک تیم فوقالعاده هستند .آنها جوانان
زیادی دارند و خوب و ســریع هســتند و در
بزرگترین باشــگاههای جهان بازی میکنند.
این بازی یک بازی ســخت اســت اما چالش
بســیار جذابی اســت .ما واقعا در مورد اینکه
چگونــه بــازی میکنیم و چه چیــزی مورد
عالقهمان است ،اهمیتی نمیدهیم .مهم این
است که ما بهترین کار را بکنیم؛ فقط بهترین
کار.
کرواســی یک بار در جامجهانــی 1998
فرانسه جهان را شــگفتزده کرد و خود را تا
یک قدمی نیمهنهایی به پیش برد.
ســوباچیچ میگویــد« :برخــی از اهداف
شــخصی زندگی من در جامجهانی این است
که نقش مهمــی را در بازیهــا ایفا کنم .من
روزهای سختی را گذراندهام و حاال که به این
سطح رسیدم میخواهم از ان لذت ببرم .اجازه
بدهید این لذت بردن ادامه پیدا کند».

جام  21در روسیه
چهارشنبه
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انگلستان-کرواسی
ورزشگاهلوژنیکی

