احمد ميرزائيان
خبرنگار اعزامي دنياي ورزش به روسيه

گزارش تصویری

مقدمه:
جام بيست و يكم به جز مسائل فني و ثبت نتايج غيرمترقبه و عجيب ،داراي حواشي فراواني هم بود .اصوال در مسابقات جام جهاني كه نمايندگاني
از قارههاي مختلف با فرهنگ و سالئق متفاوت در آن شركت ميكنند ،به وضوح ميتوان با آداب و سنن مردم و هواداران تيمهاي حاضر آشنا شد در
شمارههاي گذشته نمايي از حضور پررنگ هموطنان و ايرانيان مقيم خارج را به تصوير كشيديم .عزيزاني كه از اقصي نقاط ايران و قارههاي مختلف
در روسيه حاضر شدند و با مشاركت خود در ورزشگاهها و ميادين اصلي شهرها ،جلوههايي از وحدت و همبستگي خود را نشان دادند و باعث
دلگرمي بازيكنان و كادر مربيان ايران شدند .قسمت سوم گزارش تصويري مسابقات جام جهاني روسيه با برداشتي متفاوت تهيه و تقديم ميگردد.
ذكر اين نكته ضروري است در گردآوري اين تصاوير ماندگار ،استاد جعفر تبريزي از عكاسان قديمي كشور نيز همكاري شاياني داشتند.
1ـ حضور موثر و پررنگ گروه خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران در روسيه براي پوشش خبري مسابقات
جام جهاني

5ـ حضور كاركنان و اعضاء شوراي امنيت با لباس تيم ملي كشورشان

6ـ حضور خانوادههاي ايراني در روسيه از نكات جالب بازيها بود.
2ـ بهروز خطيب (نفر دوم از س��مت راس��ت) ازجمله ايرانيان مقيم ژاپن بود كه به همراه سوزوكي همكار
چشم بادامياش در روسيه حاضر بود و در برپايي تجمعها و حمايت از تيم ملي نقش موثري داشت.

3ـ حكايت عجيب گنجشك بازيگوش از دريچه دوربين جعفر تبريزي .اين پرنده بازيگوش با اصابت توپ
از سوي بازيكنان اس��پانيا مصدوم شد و بالفاصله از سوي راموس ،پيكه و آلبا به نشان دادن عالمت صليب
مورد تفقد قرار گرفت و با احترام ويژه از سوي پيكه به بيرون زمين هدايت شد.

4ـ حمايت از تيم ملي و بازيكنان ايران با تيپ و شكل و شمايل متفاوت
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7ـ اس��تاد جعفر تبريزي از عكاسان چيره دست ايران به عنوان مس��نترين عكاس حاضر در مسابقات و در زمره
فعاالن اين رشته تخصصي قرار گرفت.

8ـ اغلب كشورها از هنرمندان عرصه سينما و ورزش خود در روسيه بهره ميبرند .حب درویش هم از كشورمان با
هنرنمايي و كار خارقالعاده با توپهاي كوچك و بزرگ توجه حاضرين را به خود جلب كرده بود.

