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ابراز رضایت پرسپولیسیها از میهماننوازی
تاجیکها و رضایت نسبی از چمن مصنوعی

روزنام هصبحایران سالبیستوپنجم دوشنبه  22شهریور1400

ورزشگاهشان مربوط به
دوره جنگ جهانی است!
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کاپیتان استقالل تاجیکستان:
از پرسپولیس نمیترسیم

بازی بزرگ استقالل
با رقیب قدیمی

بازیکنان تاجیک سختکوش،
سریع و تاکتیکپذیر هستند

حسین عبدی :پرسپولیس باید
به حریفش احترام بگذارد

September 13 - 2021

 6صفر1443

آغاز والیبال قهرمانی آسیا
با برد آسان ایران

شماره 6851

اولین پیروزی در
دیدار تمرینی!

سومین اتفاق خوب
در راه است
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داوران پراشتباه
کنار میروند

دربی آبیهای آسیا

رفاقت چهارماهه
ایراندوست و شاگردانش

چند قدم مانده
تا ورود VAR

2

امکان جایگزین برای سوریان وجود ندارد

منصرف شدن نابغه
از انصراف عقالنی؟

4
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تیم ملی فوتسال بازی به بازی بهتر میشود

جاوید :ایران  -آرژانتین یکی از
جذابترین مسابقات میشود

2

ارزیابی رسانه پرتغالی از عملکرد ستاره ایرانی پورتو:

طارمی ضعیفترین بازیکن
مسابقه اسپورتینگ

2

سید حسین نباید مصدوم شود

عکس :امیر رفیها

6

میزبانی در ایران حق ما بود

مجیدی :با کارشکنیهای
زیاد به الهالل رسیدیم
بهترین بازیمان را
جلوی استقالل به
نمایشمیگذاریم

وقتیهالیوودیها آمدند...
یادداشت کاپیتان و شماره  7سابق منچستر درباره رونالدو

مهدی قایدی میتوانست ستاره استقالل در دیدار امشب باشد اما جداییاش از استقالل باعث شد نقشه راه
برای آبیپوشان عوض شود .او دیشب به تمرین همتیمیهای سابقش رفت تا به آنها روحیه بدهد.
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@Farshadcasnejad

اســتقالل تیمــی را در ســختترین بــازیاش از ایــن فصــل
لیــگ قهرمانــان آســیا امــروز بــه میــدان میفرســتد کــه نــه تنهــا
حریــف ،بلکــه خــودش را هــم نمیشناســد .ایــن ناشــناسترین
اســتقالل بــرای خــود اســتقالل اســت.
بــازی در لیــگ قهرمانــان آســیا وســط معرکــه و مهلکــه
نقــل و انتقــاالت از دردســرهای همــه تیمهاســت و اســتقالل هــم
دچــارش اســت .ایــن میتوانــد ناهماهنگــی پدیــد بیــاورد و کار را از
دســت مربــی خــارج کنــد.
فرهــاد مجیــدی مهمتریــن کارش شــاید ایــن باشــد کــه
امــروز بتوانــد کنتــرل بــازی را هنــگام بــازی در دســت داشــته باشــد
و تیمــش رهــا نشــود.
بــا یــک مثــال مهــم شــروع کنیــم .تیمــی کــه عــادت داشــت بــا
مهــدی قایــدی و بــر اســاس توانایــی مهــدی قایــدی و حتــی گاهــی
بــرای درخشــش مهــدی قایــدی بــازی کنــد ،امــروز بــرای اولیــن
بــار و در ســختترین بــازی فصــل او را در اختیــار نــدارد .همیــن
یــک مثــال میتوانــد اســتقالل را ســردرگم کنــد .امــروز مراســم
رونمایــی از اســتقالل بــدون قایــدی اســت .اســتقالل در همیــن
لیــگ قهرمانــان بــا مهــدی قایــدی و درخشــش او تیــم موفقــی بــود
امــا حــاال بایــد بــازی بــدون او را بــرای خــود بســنجد.
امــا اســتقالل فقــط مهــدی قایــدی را از دســت نــداده اســت.
در همیــن لیــگ قهرمانــان فرشــید اســماعیلی در مرحلــه پیشــین
ســتاره اســتقالل شــد .گلهــای سرنوشتســاز زد و درخشــید.
اســتقالل در خــط میانــی خــود همــان فرشــید اســماعیلی را هــم
نــدارد و اینهــا کار اســتقالل را ســخت میکنــد.
اســتقالل هنــوز بــا بازیکنــان جانشــین تجربــه بــازی را نــدارد.
بازیکنــان جانشــین هــم هنــوز بــازی بــرای اســتقالل را تجربــه
نکرد هانــد.
ســراغ شــاخصترین مثــال برویــم .امیــن قاســمینژاد در
ســالهای پایانــی فوتبالــش بــه اســتقالل آمــده تــا فرشــته نجــات
ایــن تیــم باشــد امــا او تــا امــروز جــوی مثــل بــازی اســتقالل  -الهــال
را تجربــه نکــرده اســت.
امــا آیــا تمــام ایــن حرفهــا بــه معنــای ناامیــدی اســتقالل
اســت؟ پاســخ منفــی اســت و میدانیــم کــه اســتقالل بــرای ایــن
بــازی بــا انگیزههــای بــزرگ بــه میــدان خواهــد رفــت .بازیکنــان
جدیــد اســتقالل نمیخواهنــد فصــل را بــا شکســت شــروع کننــد
و میداننــد کــه ایــن پیــروزی چــه دســتاورد بزرگــی بــرای آنهاســت
و تــا چــه انــدازه امیــد بــه درخشــش آنهــا در فصــل تــازه را زنــده
میکنــد.
اســتقالل بــا بازیکنانــی بــه میــدان مــیرود کــه اتفاقــاً در
جمــع آنهــا تازهواردهــا انگیزههــای بزرگــی دارنــد و میخواهنــد
اولیــن تصویرشــان بــا پیراهــن اســتقالل ،تصویــری درخشــان و بــه
یادماندنــی باشــد.
از ایــن منظــر اســتقالل را میتــوان تیــم سرشــار از انگیــزه
و طــراوت دانســت کــه اگــر ناهماهنگــی آزارش ندهــد ،چــه بســا
مقابــل الهــال مــا را شــگفتزده کنــد.
بیشــک بــرای فرهــاد مجیــدی و همکارانــش پیــروزی در
ایــن بــازی نــه فقــط بــرای صعــود بــه مرحلــه بعــد ،بلکــه بــرای
ایجــاد امیــد بیشــتر در فصلــی کــه پی ـشرو دارنــد ،اهمیــت باالیــی
دارد.
فرهــاد مجیــدی هــم خــود بــه عنــوان مربــی بــرای حفــظ
جایگاهــش در باشــگاهی کــه گرفتــار اختالفــات اســت ،بــه پیــروزی
نیــاز دارد تــا بــا خیــال آســوده بــه تهــران برگــردد ،نــه بــرای جنــگ
اعصــاب جدیــد.

بعد از اریک کانتونا
چنین جوی نداشتیم

بستن فضاها و بازی تخریبی ،راهکار مناسب استقالل برای صعود
یادداشت

آرمن ساروخانیان

سرمقاله
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داستان جذاب باشگاه کوچک رکسهام در ولز

سرمربی الهالل:

ستارههای جدید استقالل
درخشش برای ساخت اولین تصویر
فرشاد کاسنژاد

سفر عزیزی خادم به آلمان برای همکاری دوجانبه
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تیم ملی پرانرژی در رویای تاریخسازی

بحث نماینده ورزقان
و تراکتور باال گرفت

3

ناکاوت در 2دقیقه

حسن خانمحمدی :تاجیکها
حریف پرسپولیس نمیشوند

مجیدی به حسینی:
مواظب خودت باش

2

قلعه نویی
 3ماه روی سکو

شکست تحقیرآمیز هالیفیلد مقابل اسطوره MMA
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بیانصافی نکنند ،پرسپولیس در آسیا برای
فوتبالمان آبروداری کرده

رأی صادر شد
و شایعهها تکذیب

وقتی مرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیابهپایانرسید
و اســتقالل به الهالل خورد ،آبیپوشــان تهرانــی در موضع
برتــر بودنــد .اســتقالل موفق شــده بــود در گروهی دشــوار
صدرنشــین شــود ،در حالی که الهــال به زحمت توانســت
به عنــوان تیم دوم صعود کنــد .از آن زمان امــا وضعیت دو
باشــگاه کامــ ً
ا تغییر کرده .الهــال در پایان فصــل تیمش را
کام ً
ال تقویت کرد و با انتخاب لئوناردو ژاردیم مصمم اســت
دوباره در آســیا مدعی باشــد .آنها اردوی تدارکاتی خوبی در
اتریش داشتند و در سه هفته نخست لیگ عربستان فرصت
داشتند به هماهنگی بیشتری برسند.
در نقطــه مقابــل اســتقالل تعــداد زیــادی از بازیکنــان
کلیدیاش مثل قایــدی ،دیاباته ،مظاهری ،نــادری ،ریگی و
میلیچ را از دســت داده و بازیکنان جایگزین که هنوز فرصت

بازی مهم امشب و فردا

یادداشت

رسول مجیدی

کافی برای هماهنگی نداشــتهاند ،در قدم اول باید با حریف
پرستاره عربســتانی روبهرو شوند .استقالل که چند ماه پیش
در موضع برتر بــود حاال برتریاش را از دســت داده و الهالل
بخت اول پیروزی در این بازی محسوب میشود ،تا جایی که
آرش برهانی برد استقالل را شبیه «معجزه» میداند.
اگر مرحلــه حذفــی بالفاصله بعــد از مرحلــه گروهی
برگزار میشــد ،قطعاً از اســتقالل انتظار میرفــت که کنترل
بازی را در دســت بگیــرد و تهاجمی بازی کند ،ولــی با در نظر
گرفتن معادالت جدید انتخاب چنین روشــی از ســوی کادر
فنی چندان منطقی به نظر نمیرســد .فوتبال تهاجمی و رو
به جلــو برای تیمی که تازه تشــکیل شــده و بازیکنانش هنوز
هماهنگ نیســتند یک ریســک بزرگ است .ســؤال مهم در
آســتانه این بازی این است که اســتقالل باید مقابل الهالل با
چه روشی بازی کند تا بخت موفقیتش را باالتر ببرد؟
استقالل با وجود برتری نسبی الهالل در این بازی بدون
شانس نیســت ،مگر اینکه کادر فنی راهکار مناسبی انتخاب
کند .در شــرایطی کــه حریف در خــط میانــی و حمله قدرت

بیشــتری دارد ،اولویت اســتقالل باید کنترل بازی حریف و از
کار انداختــن نقاط قوتش باشــد .مجیدی بایــد در وهله اول
برای گل نخوردن تیمش برنامهریزی کند و برای این کار باید
قبــل از هر چیز روی بســتن فضاهــا تمرکز کند .اگر اســتقالل
روند بازیســازی حریف را مختل کند و دروازهاش را بسته نگه
دارد با گذشــت زمان بازی میتواند به گل زدن و صعود فکر
کند.
مهمترین تغییر استقالل نســبت به فصل قبل جدایی
ســتارگان خط حمله اســت و مهرههای جدید برای پر کردن
جــای خالی آنهــا نیاز به زمــان دارند .اســتقالل بــا بازیکنان
جدیــدش تنها یــک هفته تمریــن داشــته و این زمــان برای
رســیدن به هماهنگی اص ً
ال کافی نیســت .از اســتقالل ورژن
جدیــد که احتمــاالً چهار بازیکــن جدید در ترکیبش داشــته
باشــد ،انتظار نمیرود کــه بتواند روی حمالت تمرین شــده
به گل برســد و امیدش بیشــتر بایــد به ضربات ایســتگاهی و
حرکات فردی باشد.
نیمــه دفاعــی اســتقالل تغییــرات کمتــری نســبت به

@Rasoulmajidi

 -۱امشب یک بازی مهم در امارات برگزار میشود .مسابقهای
کهبعضیهابهآنلقبالکالسیکویآسیادادهاند؛استقاللدربرابر
الهالل .دو رقیب قدیمی از دو کشور رقیب در فوتبال قاره کهن .روی
کاغذالهاللرقیببسیارقدرتمندیاستکهشانسبرتریبیشتری
دارد .مربی آنها لئوناردو ژاردیم است که آن موناکوی جذاب فصل
 ۲۰۱۶-۱۷را ساخته بود .تیمی که امباپه جوان در پیشانی خط
حملهاشدلرباییمیکرد.حاالاوچندهفتهایاستبهریاضآمده
تا دوباره الهالل را به جالل و شکوه سابق برساند .آنها پرافتخارترین
تیمجامباشگاههایآسیاهستند.با ۳قهرمانیو ۴نایبقهرمانی.
هیچتیمیبهاندازهآنهابهفینالرقابتهانرسیده.هیچیتیمیبه
اندازه آنها قهرمان نشده .استقالل البته از لحاظ تاریخی وضعیت
خوبی دارد .آنها در جدول کلی مدالها سوم هستند ۲ .بار قهرمان
شدهاندو ۲بارنایبقهرمانوهمینجدالایندوغولغربآسیارا
جذابترکرده.

بد نیست بدانید الهالل بعد از باخت به تیم شباب االهلی
امارات در هفته ششم و پایانی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا با
نتیجه  ۲بر صفر دیگر شکستی را متحمل نشده .آنها حاال  ۱۳۶روز
یا به بیانی دیگر چهار ماه و  ۱۳روز است که طعم تلخ باخت را در
مسابقاترسمینچشید هودراینمدت ۱۸گلبهثمررساندهو۶گل
دریافت کردهاند .البته سه دیدار اخیر به فصل جدید لیگ حرفهای
عربستانمربوطمیشودکهبالئوناردوژاردیم،الهاللبه۲بردویک
تساویدستپیداکردهوتنهاسهگلزدهویکگلدریافتکردهاست.
 –۲جام جهانی فوتسال از روز گذشته در لیتوانی شروع شد.
تیم ملی ایران که یکی از قدرتهای این رشته محسوب میشود
فردا باید در اولین دیدارش از ساعت ۱۹:۳۰دقیقه به وقت تهران به
مصاف صربستان برود .ما با آمریکا و آرژانتین هم در روزهای دیگر
روبهرومیشویم.دوتیمازهرگروهبهصورتمستقیمراهیمرحله
بعد میشوند و تیمهای سوم هم شانس باال رفتن دارند .بد نیست
بدانید این نهمین دوره مسابقات است و ما تا به حال به جز اولین
دورهدرسایردورههاحاضربودیم.درهفتحضورقبلیچهارباراز
گروه خود صعود کردیم و سه بار از رسیدن به دور دوم بازماندهایم.

مجیدی :میزبانی در ایران حق ما بود

با کارشکنیهای زیاد به الهالل رسیدیم

فرهــاد مجیــدی در نشســت خبــری پیــش از دیــدار
اســتقالل و الهــال در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی
لیــگ قهرمانــان آســیا اظهــار داشــت« :میدانیــم
بــازی ســختی را پیــشرو داریــم؛ الهــال بهتریــن تیــم
عربســتان اســت و فوتبالــی شــناور و پیشــرفته بــازی
میکنــد » .
او افــزود« :بایــد حقیقــت را بگویــم؛ اســتقالل بــا
مشــکالت و کارشــکنیهای زیــادی بــه ایــن مســابقه
رســید امــا بــه هــواداران اســتقالل قــول میدهــم
بهتریــن نمایــش را برابــر ایــن تیــم مطــرح عربســتانی بــه
اجــرا بگذاریــم».
ســرمربی اســتقالل خاطرنشــان کــرد« :شــاگردان
مــن روحیــه بســیار باالیــی دارنــد و همیــن روحیــه بــاال
باعــث میشــود بــه عملکــرد آنهــا امیــدوار باشــم».

مجیــدی تصریــح کــرد« :در هفتــه گذشــته روی
نقــاط ضعــف و قــدرت الهــال کار کردهایــم؛ مــن و
شــاگردانم بــه هیــچ کــدام از مشــکالت فکــر نمیکنیــم
و تمرکــز خــود را بــرای ایــن بــازی مهــم گذاشــتهایم،
پرســشهای زیــادی در ذهــن مــا وجــود دارد».
وی تأکیــد کــرد« :مرحلــه مقدماتــی در عربســتان
بــازی کردیــم و مــن از میزبانــی ایــن تیــم تشــکر کــردم امــا
حــق مــا بــود در ایــران بــازی کنیــم؛  ۱۰روز پیــش ایــران بــا
ســوریه در ورزشــگاه آزادی بــازی کــرد».
ســرمربی اســتقالل در پایــان گفــت« :مــا دبــی را
انتخــاب کردیــم چــرا کــه ایرانیهــای زیــادی دارد امــا
بــازی بــدون تماشــاگر اســت ،اگــر فــردا برنــده شــویم بــاز
هــم در مرحلــه بعــد بایــد در عربســتان بــازی کنیــم کــه
ایــن موضــوع بــرای مــن عجیــب اســت».

یکباربهعنوانتیمنخستمجوزمرحلهبعدیراگرفتهایم۲،باردر
قامتتیمدومویکمرتبههمدرجایگاهتیمسومشاهداینماجرا
بودهایم.چهارمیدرجام ۹۲وسومیدرجام۲۰۱۶بهترینعناوین
تیمملیفوتسالدرجامجهانیبودهاست.
 –۳این خبر را هم از قول فوتبال ۳۶۰بخوانید :فاصله کوتاه
بازیهای ملی و باشگاهی ،باعث شد لژیونرهای اروپایی تیم ملی
پس از بازگشت نتوانند هفته خوبی را پشت سر بگذارند .مهدی
طارمی که در هر دو بازی تیم ملی موفق به گلسازی شد ،شنبه شب
در لیگ پرتغال مقابل اسپورتینگ به زمین رفت .بازی حساسی که
تأثیرپررنگی،رویسرنوشتقهرمانیدرپرتغالدارد.پورتودرشبی
که بازی ضعیفتری از حریفش انجام داد ،توانست با تساوی 1-1
زمینمسابقهراترککند.طارمیدراینبازی،بهعنوانتکمهاجم
به زمین رفت و بین مدافعان حریف ،فرصتی برای گلزنی به دست
نیاورد .او فقط یک بار برای همتیمیهایش موقعیت ساخت و
خودش،هیچضربهایبهسمتدروازهحریفنداشت.
سردار آزمون ،نسبتبه طارمی روزبدتری راپشت سر گذاشت
اماتیمش،توانستبرندهشود.زنیت،اینهفتهمقابلاحمدگروژنی

نیمــه هجومــی دارد و اگــر مجیــدی ترکیــب خــط دفاعــی
فصل قبل را به زمین بفرســتد ،نیکنفس در پســت هافبک
دفاعــی تنها مهره جدید این قســمت خواهد بود .در عوض
نیمــه تهاجمی با حضور احتمالی قاســمینژاد و ســلمانی
تغییــرات نســبتاً زیــادی دارد و بعید اســت که آنهــا در بازی
امشــب هماهنگی باالیی داشته باشند .اســتقالل که هنوز با
بازیکنــان جدیــدش حتی یک بازی رســمی هم نداشــته در
زمان نامناســبی با الهالل روبــهرو میشــود و کادر فنی برای
جبران این عقبماندگی بهتر است توپ را به حریف بسپارد
و فاصله خطوط تیمش را به حداقل برساند.
هرچنــد الهــال روی کاغــذ تیــم برتــر اســت و بخــت
بیشــتری برای صعــود دارد ،ولی حکایــت بازیهای حذفی
متفــاوت اســت و اســتقالل با خلع ســاح حریــف میتواند
معادالت را تغییر دهد .هنوز هیچ چیز برای اســتقالل تمام
نشــده ،به شــرطی که کادر فنــی اســتراتژی هوشــمندانهای
انتخاب کنــد و بازیکنان بتوانند آن را به خوبی در زمین پیاده
کنند.

توانست  1-3برنده شود .آزمون در ترکیب اصلی زنیت بود اما به
خاطرنمایشنهچندانخوب،دقیقه 58اززمینبیرونرفت.اودو
شوتبهدروازهحریفزدکههردوضربهاش،خارجچارچوببودند.
آرتمدزوبا،زوجآزموندرخطحملهجوراوراکشیدوبادوپاسگل،
نقشمؤثریدرپیروزیتیمشداشت.
سامان قدوس هم از روی نیمکت ،شکست برنتفورد را تماشا
کرد .قدوس که پیش از بازیهای ملی به ترکیب اصلی برنتفورد
رسیده بود ،یکی از معدود بازیکنان ملی این تیم محسوب میشد.
برنتفورد این هفته در خانه ،با یک گل از برایتون شکست خورد و
قدوس ،حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد .تصمیمی که
احتماالً بیش از هر چیز به خاطر خستگی قدوس و بازگشت او از
مسابقاتملیبودهاست.
طارمی و آزمون پس از نمایشی نه چندان خوب در لیگ
داخلی ،آماده لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد .بازیهای حساسی
که فرصت بزرگی ،برای درخشش دو مهاجم تیم ملی محسوب
میشود .آزمون با زنیت در لندن ،مهمان چلسی خواهد بود و
طارمیوپورتو،بایددرمادریدروبهرویاتلتیکوقراربگیرند.

بهترین بازیمان را جلوی استقالل به نمایش میگذاریم

سرمربی الهالل :دنبال فوتبال مالکانه نیستیم

لئونــاردو ژاردیــم در نشســت خبــری پیــش از دیــدار
اســتقالل ایــران مقابــل الهــال عربســتان در مرحلــه
حذفــی لیــگ قهرمانــان آســیا اظهــار داشــت« :بــازی
مهــم و ویــژهای را مقابــل اســتقالل پیــشرو داریــم و

میخواهیــم بــه هــدف خــود در ایــن جــدال برســیم».
وی افــزود« :مــا بازیهــای دوســتانهای را در فیفــادی
برگــزار کردیــم تــا از شــرایط و هماهنگــی کامــل بــرای
ادامــه لیــگ قهرمانــان آســیا دور نمانیــم».
ســرمربی الهــال عربســتان خاطرنشــان کــرد:
«بــرای مــن مالکیــت تــوپ اهمیتــی نــدارد؛ وقتــی
تــوپ و میــدان را در اختیــار داشــته باشــید ولــی فرصــت
و موقعیــت گلزنــی نداشــته باشــید فایــدهای نــدارد؛
بایــد طــوری بــازی کنیــم کــه فرصتهــای خوبــی بــرای
گلزنــی در ایــن جــدال داشــته باشــیم».
ژاردیــم تصریــح کــرد« :مــا بهتریــن نمایــش را
مقابــل اســتقالل بــه اجــرا خواهیــم گذاشــت تــا بــه
هدفهایــی کــه میخواهیــم برســیم ،نزدیکتــر
شــویم».
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ژاپن و انصراف از میزبانی جام
باشگاههای جهان

تولیدِ برق از ضرر مالی!
گزارش

علی بابازاده
ســراب و انتظار کســب درآمــد از میزبانی
ِ
المپیــک بــرای ژاپنیهــا آرزویــی بیــش نبود؛
برخالف همیشــه دیگر پس از اتمام مسابقات
المپیــک و پارالمپیــک خبــری از ُچرتکــه
انداختنهــای همیشــگی نبــود و گزارشهای
مختلفی خبر از آن میداد کــه نه تنها درآمدی
همایــش ورزش جهان
از میزبانــیِبزرگتریــن
ِ
بــرای ســاموراییها فراهم نشــده ،بلکه ضرر و
زیانی هنگفت نیز به بار آورده.
در واقع باتوجه به پاندمی کرونا و تصمیم
برگــزاری رقابتها بــدون حضور تماشــاگران،
جانــب مردم ســایر کشــورها به
دیگــر پولــی از
ِ
ســرزمین ســاموراییها منتقــل نمیشــد و
علیرغــم کمکهای مالــی و تبلیغاتــی کمیته
بینالمللــی المپیــک ،خبــری از رزرو هتــل،
ش
استفاده از امکانات شبکه حمل و نقل ،فرو 
طریــق گردشــگران و
بلیت و کســب درآمــد از
ِ
مسافران نبود!
شــرایط برخــاف تصــورات ابتدایــی
پیــش رفــت و میگوینــد  IOCژاپنیهــا را پس
از یک ســال تأخیــر ،مجبور بــه آغــاِز بزرگترین
گردهمایی ورزشــی کرده؛ ضرر های مالی برای
مقامات ژاپنی غیرقابل باور بــوده و کاربران در
فضای مجازی و توئیتهایی طنز ،از تولی ِد برق
بر پایه این ضررها مینوشتند.
ژاپن برای میزبانی بیشــتر زیرساختهای
ابتدایی را داشت و هزینه چندانی در این بخش
نکــرد؛ با این همــه در بخش خدمــات ،حمل و
نقل و گردشــگری ســوددهی مناســب صورت
نگرفــت و ژاپنیهــا وادار بــه اتخــاذ تصمیمی
جدید شدند.
اتحادیــه فوتبــال ژاپــن « »JFAاعالم کرد
این کشــور بــه علــت ادامــه همهگیــری کرونا و
اجبار بــه محدود کــردن تعداد تماشــاگران ،از
میزبانی جام باشگاههای جهان انصراف داده
تحت ســلطه فیفا را زده؛ چشــم
و قی ِد میزبانی ِ
بادامیها آخرین بار در ســال  ۲۰۱۶میزبان این
رقابتها بودند و قصد داشــتند در صد سالگی
قهرمان قارهها باشند.
 JFAبار دیگر پذیرای
ِ
نظــر فیفــا بــرای کشــور جایگزیــن هنــوز
مشــخص نشــده ولــی بنابــر اخبــار بــه گــوش
اعطای میزبانی بــه امارات و یا
رســیده احتمال
ِ
قطر باالســت و در این صورت مانُــورِدوبارهای
قبل از شــروع جام جهانی برای قطریها مهیا
میشود.
برای ژاپن اما گالیهها نســبت بــه میزبانی
میزبانی
المپیک از جانــب مردم ادامــه دارد و
ِ
یک تورنمنت دیگر آنهم در شرایط نابسامان
ســرزمین
کرونایــی پذیرفتنــی نبــود؛ کرونا در
ِ
ســاموراییها تا حد قابــل توجهی مهار شــده
میزبانــی تورنمنتهــای ورزشــی ،از
ولــی
ِ
المپیــک گرفتــه تــا جــام باشــگاههای جهان
میتوانست ژاپنیها را سرانجام «ضربه فنی»
کند!

