
تيم ملي فوتبال 
دنیا حیدری
    گزارش

کش�ورمان در 
حال��ي عص�ر 
امروز س�اعت 17 در دومين بازي در انتخابي 
جام جهاني قطر به مصاف کامبوج می رود که 
ش�اگردان ويلموتس به دنبال ثب�ت دومين 

پيروزی شان هستند.
یوزهای ایرانی بعد از کسب برتری مقابل هنگ کنگ 
در گام نخست مرحله انتخابی مقدماتی جام جهانی، 
در حالی ساعت 17 امروز در آزادی از کامبوج دومین 
حریف خود پذیرایی می کنند که قطر در این گروه 
با یک بازی بیش��تر و 4 امتیاز صدرنشین جدول 
است. این دیدار فرصت خوبی است تا مرد بلژیکی 
نیمکت تیم ملی به شناخت بهتر و بیشتری نسبت 
به شاگردانش دست یابد، شناختی که می تواند در 

مصاف های بعدی او را یاری کند.
  تيم ملي پوست می اندازد

گویی ویلموتس قصد دارد شاگردانش را با تغییراتی 
نس��بت به بازی با هنگ کنگ به مص��اف کامبوج 
بفرس��تد، مخصوصاً در خط دفاع که ب��ا توجه به 
مصدومیت حسینی، مرد بلژیکی نیمکت تیم ملی 
با بازگش��ت پورعلی گنجی می تواند به جای زوج 
حسینی – کنعانی زادگان که برابر هنگ کنگ به 
میدان رفتند از زوج پورعلی گنجی و کنعانی زادگان 
در خط دفاع اس��تفاده کند. زوجی که پیش��تر در 
دیدارهای دوس��تانه برابر کره جنوبی و س��وریه و 
جام ملت ها برابر ویتنام، چی��ن و ژاپن که به دلیل 
اش��تباهات خط دفاعی به دریافت سه گل از ژاپن 
منتهی شد نیز حضور داشتند و بازیکنان بی تجربه ای 

نیستند که ویلموتس نگران تکرار اشتباهات آنها برابر 
کامبوجی باشد که روی کاغذ حریف دست و پاگیری 
برای تیم نخست آسیا نیست. حضور طارمی که در 
اردوی قبلی به دلیل مصدومیت غیب داشت نیز در 
این بازی می تواند تغییری دیگر در ترکیب تیم ملی 
ایجاد کند، خصوصاً که با توجه به موفقیت های اخیر 
او در لیگ پرتغال بدون ش��ک یکی از گزینه های 

اصلی خط حمله ایران برابر کامبوج است.
  سومين مصاف

مصاف عصر امروز شاگردان ویلموتس برابر کامبوج، 
سومین دیدار تاریخ دو تیم است. دیداری که فیفا 
از آن به عنوان دومین برد ایران در مرحله گروهی 
جام جهانی یاد می کند: »تی��م ملی فوتبال ایران 
عصر پنج شنبه در دومین دیدار خود در مقدماتی 
جام جهانی به مصاف کامبوج، حریف نسبتاً آسان 
خود می رود. تیمی که از دو بازی قبلی خود در این 
مسابقات تنها یک امتیاز کس��ب کرده و پیروزی 
ایران حتی در غیاب جهانبخش برابر کامبوج تا حد 
زیادی قطعی اس��ت، خصوصاً که ویلموتس بابت 
غیبت جهانبخش مشکلی ندارد و با وجود بازیکنانی 
چون آزمون و طارمی نگرانی در خط حمله خود 
نخواهد داشت.« ایران در دو دیدار قبلی برنده بازی 
با کامبوج بوده که در نخستین پیروزی با گل های 
صفر ایران پاک و کالنی بازی را 2 بر صفر به س��ود 
خود به پایان برده و در دومین مصاف که در مرحله 
گروهی جام ملت های آس��یا 1۹72 تایلند برگزار 
شد نیز به برتری 2 بر یک دست یافته است. حاال 
باید دید یوزهای ایرانی این بار چه عملکردی مقابل 

حریف شرق آسیایی خود خواهند داشت.

  به دنبال فوتبال هجومی هستم
سرمربی تیم ملی قبل از نخستین بازی شاگردانش در 
مرحله مقدماتی جام جهانی در آزادی، در گفت وگو 
با یکی از رسانه های بلژیکی با اشاره به عالقه شدید 
مردم ایران به فوتبال تأکید کرد که فلسفه مشخصی 
در فوتبال ایران دارد: »در ایران مردم عالقه زیادی به 
فوتبال و صدالبته تیم ملی دارند و به دنبال فوتبال 
هجومی هستند. فلسفه من هم بر مبنای مالکیت توپ 
و حمله است، درست مثل تیم ملی فوتبال بلژیک. در 
ابتدا با اتکا به کار کی روش پیش رفتم، اما در عرض 
شش هفته 7۰ بازیکن را زیر نظر گرفتم و یک بازی 
بین تیم اصلی و تیم امید برگزار کردیم. من به دیدن 
بازی لژیونرهای ایرانی رفتم و حاال فلسفه مشخصی 
در تیم ملی ایران دارم. از زمان حضورم در تیم ملی 
به طور میانگین 1۵ شوت به سمت دروازه در هر دیدار 
زده ایم و این شاید چیزی باشد که ایرانی های عاشق 
فوتبال هجومی از آن لذت می برن��د. در بازی اول با 
هنگ کنگ ما 7۸ درصد مالکیت توپ را در اختیار 
داشتیم، اما در بازی با کامبوج که تصور می کنم 6۰ 
تا 7۰ هزار نفر به ورزشگاه بیایند باید به مراتب بهتر از 
بازی قبل باشیم. ایران نفرات خوبی چون آزمون دارد 
که باید با مدافعان زیادی کلنجار برود و همه مدافعان 
او را کنترل می کنند، اما با فلسفه جدیدی که در تیم 
وجود دارد، حمایت بیشتری از آزمون خواهیم کرد تا 

کار او در گلزنی راحت تر شود.«
  حريف ناشناخته يوزها

کامبوج، کش��وری کوچک در جنوب شرقی آسیا 
و بخشی از شبه جزیره هندوچین است که 14/۸ 
میلیون جمعیت دارد و تقریب��اً در دنیای فوتبال 

تیمی ناش��ناخته اس��ت. دومین حریف ایران در 
مرحله مقدماتی ج��ام جهانی که ای��ن روزها در 
رده 16۹ فیفا حضور دارد، هیچ گاه به جام جهانی 
صعود نکرده و تنه��ا دو پیروزی در دور نخس��ت 
مقدماتی جام جهانی در س��الیان گذشته کسب 
کرده است. فلیکس دالماس، سرمربی 31 ساله و 
آرژانتینی کامبوج بعد از مشخص شدن قرعه این 
تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی و همگروهی 
با ایران گفت که به پیشرفت تیمی بیش از نتیجه 
فکر می کند: »دیدار با ایران تجربه ای جذاب برای 
ما خواهد بود و خ��وب می دانیم که برابر چه تیم و 
بازیکنان سطح باالیی بازی می کنیم و می دانیم که 
بازی سختی مقابل ایران خواهیم داشت. آنها تالش 
می کنند فوتبال خوبی ارائه کنند و بازی را تحت 
کنترل خود داشته باشند، اما اگر بتوانیم خودمان را 
با شرایط بازی وفق دهیم همانند بازی با هنگ کنگ 

شانس  بیشتری برای گلزنی خواهیم داشت.«
 به رغم حرف های مرد اول نیمکت کامبوج، دست کم 
گرفتن حریف، حتی اگر کامبوجی باشد که در گام 
اول با هنگ کنگ به تساوی یک-یک دست یافته 
و در دومین دیدار مرحل��ه مقدماتی جام جهانی 
یک بر صفر به بحرین باخته، می تواند کار را برای 
یاران ویلموتس س��خت کن��د. از بهترین بازیکن 
کامبوج ملق��ب به رزمندگان آنگک��ور می توان از 
»کوچ سوکومفیک« نام برد که با 32 سال سن در 
خط میانی کامبوج به میدان می رود و تاکنون ۵۵ 
بازی برای کامبوج انجام داده و هفت گل زده است. 
این بازیکن از س��ال 2۰۰6 تاکنون برای تیم ملی 

کشورش به میدان می رود. 
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زمین استاندارد هم نداریم
بسکتبال سه نفره ایران که سال گذش��ته در اولین حضور خود در جام 
جهانی با س��ه پیروزی و یک شکس��ت به عنوان تیم دوم راهی مرحله 
یک چهارم نهایی ش��ده بود، این بار با قبول سه شکس��ت برابر آلمان، 
مغولستان، رومانی و تنها یک پیروزی برابر اوگاندا از صعود به مرحله باالتر 
بازماند. ناکامی که کیمیا یزدیان طهرانی، ملی پوش بسکتبال سه نفره 
بانوان آن را ناشی از عدم امکانات می داند: »تیم هایی که با آنها همگروه 
بودیم جزو تیم های قدرتمند جهان هس��تند که دائ��م بازی تدارکاتی 
انجام می دهند، اما ما حتی یک زمین استاندارد سه به سه برای تمرین 
هم نداریم و در سالن تمرین می کنیم. اگر حتی یک  بازی تدارکاتی هم 

داشتیم می توانستیم در جام جهانی نتیجه بهتری بگیریم.«

مانی سعیدی

به سولسشر باز هم زمان می دهید؟! 
منچس��تریونایتد اصاًل دوس��ت ندارد در 
مورد سولسشر احساس��ی تصمیم بگیرد،  
این مربی هم قراردادی سه ساله با باشگاه 
دارد و هم ق��رار بر این بوده ک��ه با تکیه بر 
جوانان تیمی قدرتمند بسازد. با این حال 
نتایجی که قرمزها به دست آورده اند هیچ 
جایی برای دفاع باقی نگذاش��ته اس��ت؛ 
بدترین ش��روع فصل در 3۰ س��ال اخیر 
حاصل دسترنج سولسش��ر و همکارانش 
بوده و بس. حمایت از فلسفه و اهداف تیمی اصلی ترین مسئله ای  است 
که یک باشگاه باید آنها را مدنظر داشته باش��د. این همان موردی است 
که پس از بازنشس��تگی س��رالکس فرگوس��ن اصاًل توجهی به آن نشد؛ 
تغییرات متوالی از دیوید مویس به لوئیز فان خال و مورینیو تنها بخشی 
از این بی توجهی هاست. به نظر می رسد باشگاه تغییر رویه داده و با اینکه 
شیاطین در این فصل لیگ برتر تنها دو برد به دست آورده اند، خبری از 
اخراج سرمربی نیست! سولسش��ر که در نقل و انتقاالت بازیکن شناخته 
شده ای  به خدمت نگرفته، مجبور اس��ت با همه داشته هایش تیمش را 
نجات دهد. حاال اما کار به جایی رسیده که هواداران برای رفتن سرمربی 
فعلی لحظه ش��ماری می کنند و دیگر تحمل ندارند در بازی های بعدی 
سولسشر نفر اول نیمکت باشد. همه ما می دانیم که موفقیت در مربیگری 
نیازمند زمان است، این زمان است که به شما فرصت پیاده کردن برنامه ها 
را می دهد و بازیکنان جوان شکوفا می شوند، اما صبر و حوصله نیز اندازه ای  
دارد. اگر من یونایتدی ها منتظر یک روز خوب هس��تند واقعاً تفکرشان 
اشتباه است، چراکه رسیدن به روزهای خوب تنها از طریق پیشرفت میسر 
می شود و پیشرفت همان چیزی است که اصالً در منچستر دیده نمی شود. 
بازی های سخت تری در پیش است، به ویژه بازی با لیورپول در اولدترافورد، 

آن هم در شرایطی که از هشت بازی فقط 6 امتیاز ذخیره شده است.  

آدام بیت

اسکای اسپورتس

نه ماساژور داشتیم ، نه تغذیه مناسب
فوتبال پنج نفره نابینایان ایران در حالی با کسب سهمیه و نایب قهرمانی 
در مسابقات فوتبال پنج نفره قهرمانی آسیا به کار خود پایان داد که بهزاد 
زادعلی اصغر، آقای گل این رقابت ها که برای دومین بار به عنوان آقای 
گلی مسابقات قهرمانی آسیا دست یافته، در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
به شدت از اوضاع گله مند اس��ت: »نداشتن تدارکات کافی کارایی تیم 
را تحت تأثیر قرار داده بود. درست اس��ت که تا فینال پیش رفتیم، اما 
به دلیل نداشتن بازی تدارکاتی قبل از این رقابت ها، دیدارهایمان را به 
س��ختی برگزار کردیم، آن هم در حالی که پیشرفت سایر تیم ها کاماًل 
مشهود بود. تیم ها به خصوص آنها که شانس کسب سهمیه داشتند با 
تدارکات کامل آمده بودند، اما تدارکات ایران در حد یک تیم پارالمپیکی 
نبود؛ نه ماساژور داشتیم و نه تغذیه مناسب! با غذاهای تایلند سازگاری 
نداشتیم و هیچ هماهنگی هم با سفارت نش��ده بود که روزی دو وعده 
غذای مناسب به ما بدهد، به دلیل مش��کالت تغذیه ای نمی توانستیم 

دیدارهایمان را پرانرژی برگزار کنیم.«

 نگاه کاریکاتوري فوتبالي ها 
به فرهنگ و اخالق

از وزیر ورزش گرفته تا رئیس فدراسیون فوتبال وعده داده بودند که در 
فصل جدید لیگ برتر می خواهند روي فعالیت های فرهنگي متمرکز 
شوند و زمینه ای را فراهم کنند که اتفاقات تلخ ورزشگاه های فوتبال که 
در فصل گذشته به اوج رس��یده بود، تکرار نشود. در این زمینه مسعود 
سلطاني فر و مهدي تاج و همچنین مسئوالن سازمان لیگ بر این طبل 
می کوبیدند که به صورت جدي می خواهند مقوله فرهنگ س��ازی در 
بین فوتبالي ها را دنب��ال کنند و برایش برنامه بریزند. با گذش��ت یک 
ماه و نیم از شروع لیگ اما هیچ نشانه ای از تحوالت فرهنگي و رفتاري 
در فوتبال ایران دیده نمی شود و فضاي استادیوم ها همچنان ناسالم و 
غیراخالقی اس��ت، حتي رفتار بازیکنان و مربیان نیز در کنار و داخل 
زمین، نش��انگر افزایش خش��م در بین اهالي فوتبال است، به طوري 
که احترام ها و حریم ها در فوتبال از بین رفته و روند س��قوط اخالقي و 
فرهنگي فوتبال که سال هاست آغاز شده، برخالف وعده های دکوري 
وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال براي کنترل و کاهش آن، سرعت 

بیشتري گرفته است.
از درگیری های زش��ت دربي و فحاش��ی هایی که در استادیوم ها قطع 
نشدني است بگیرید تا بی احترامی به اس��طوره های فوتبال که نمونه 
آن در مراسم درگذشت جعفر کاش��اني، عضو هیئت مدیره و اسطوره 
باش��گاه پرس��پولیس عیان ش��د و بازیکنان این تیم با بی احترامی به 
مرحوم کاشاني در مراسم تشییع و ختم وي حاضر نشدند؛ بی تفاوتی 
بزرگي که نشان دهنده کمبودهاي پررنگ اخالقي و فرهنگي در بین 
فوتبالیست های کشورمان است. در چنین شرایطي سه شنبه گذشته 
س��ازمان لیگ فوتبال جلس��ه ای براي هماهنگي معاون��ان فرهنگي 
باشگاه ها برگزار کرد، جلسه ای که ثابت کرد چقدر نگاه مدیران فوتبال و 
وزارت ورزش به فرهنگ و مسائل اخالقي در ورزش نگاهي کاریکاتوري، 

سطحي و پیش پاافتاده است.
صحبت های معاون فرهنگي باشگاه استقالل در این جلسه که می گوید 
با اهداي 2۰۰ گل بین هواداران دو تیم قرمز و آبي آشتي ایجاد کرده اند، 
نش��ان می دهد که مس��ئوالن با پیش افتاده ترین کارها که بیشتر هم 
جنبه تزئیني و نمایش��ي دارد به دنبال یک تحول بزرگ فرهنگي در 

فوتبال هستند!
 سطح دغدغه های دیگر حاضران در این نشست هم دست کمی از معاون 
فرهنگی باشگاه استقالل نداشت و چنین مباحثي بیانگر این است که 
مانند گذشته قرار است فعالیت های فرهنگي همچنان در برنامه های 
نمایشي مانند اهداي گل، چاپ بنر و انداختن چفیه خالصه شود و هیچ 
اراده ای براي ایجاد یک رنسانس فرهنگي جهت سالم سازی فضاي آلوده 
فوتبال چه روي سکوها و چه داخل زمین و روي نیمکت ها وجود ندارد، 
به خصوص که متولیان فرهنگ در فوتبال معتقدند که فرهنگ سازی از 

مسیر برخورد پلیسي و انضباطي می گذرد.
صحبت های مدیر روابط عمومي و فرهنگي س��ازمان لیگ فوتبال در 
جلسه هم اندیش��ی معاونان فرهنگي باشگاه ها هم گویاي این واقعیت 
اس��ت: »کمیته انضباطی از ابتدای فصل اقدام های قانونی و محکمی 
با متخلفان انجام داده و حتی بازیکن��ان متخلف با جرایم مالی تنبیه 
شده اند و این مس��ئله خود راه را برای اجرای بهتر مسائل فرهنگی در 

فوتبال باز می کند.«
این صحبت ها در شرایطی مطرح می شود که ایجاد فرهنگ مناسب با 
آموزه های ملي و دیني کش��ورمان در بین اهالي فوتبال از تماشاگران 
گرفته تا بازیکنان و مربیان و مدیران، تنها از راه اقناع و تبدیل آن به باور 
می گذرد و نمی توان با اعمال زور و جریمه، یک تماشاگر یا یک بازیکن 
را با فرهنگ بار آورد. البته بدیهي است که با تخلفات انضباطي باید با 
جریمه و محرومیت برخورد کرد، اما خروجي چنین حرکتي شاید در 
یک بازه زماني موقت به کاهش ناهنجاري ها در فوتبال کمک کند، ولی 
در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت و پس از چند ماه دوباره شاهد تکرار 

این حرمت شکنی ها و ناهنجاري در سطحي وسیع تر خواهیم بود.
در این وضعیت باید ن��گاه تزئیني مدیران وزارت ورزش، فدراس��یون 
فوتبال و باشگاه ها به مقوله مهمي به نام فرهنگ و اخالق تغییر کند و 
ضروري است که در این زمینه به جاي برنامه ریزی های پیش پاافتاده 
باید به س��مت فعالیت های عمیق فرهنگي و اخالقي در فوتبال رفت، 
هدفي که تنها با ورود مسئوالني که در سیاست هایشان دغدغه جدي 
فرهنگي دارند، محقق می شود و فضاي سالم تری را بر ورزش فوتبال که 

سال هاست گرفتار بی اخالقی است، حاکم می کند.

آلرژی شدید پیکه به لباس رئال!

شب سخت شاگردان ساوت گیت در پراگ
رقابت های انتخابی      فوتبال اروپا
ی��ورو 2۰2۰ از 
امشب در نقاط مختلف قاره س��بز از سر گرفته 
می ش��ود. یکی از مهم ترین دیدارها روز جمعه 
مصاف تیم ملی انگلیس با تیم ملی چک است. 
شاگردان گرت ساوت گیت در گروه A رقابت ها 
با 12 امتیاز صدر ج��دول را در اختیار دارند و 3 
امتیاز خود را مدیون پیروزی ۵ بر صفر بازی رفت 
برابر چک هستند. در روزهای اخیر شایعاتی هم 
در خصوص رفتن س��اوت گیت ب��ه تاتنهام در 

رس��انه های جزیره مطرح ش��ده که به شدت از 
سوی سرمربی تکذیب شد. تنها رقیب انگلیس 
در گروه همین تیم چک است که فعاًل با ۹ امتیاز 
در رده دوم گ��روه ق��رار دارد.  مونته نگ��رو و 
بلغارستان هم دیگر بازی گروه را برگزار می کنند. 
رویارویی پرتغ��ال – لوکزامب��ورگ، اوکراین - 
لیتوان��ی و ایس��لند – فرانس��ه نی��ز مهم ترین 
بازی های فردا و مصاف هلند - ایرلندش��مالی و 
روسیه – اسکاتلند هم حساس ترین بازی های 

امشب رقابت ها هستند.

عمر سرمربیگری مارکو جامپائولو در 
شیوا نوروزی
    بازتاب

آث میالن تنها 111 روز بود. سرانجام 
کاسه صبر مدیران باشگاه لبریز شد و 
ترجیح دادند برای راضی نگه داش��تن هواداران ناراضی خود حکم 
اخراج جامپائولو را امضا کنند. س��رمربی ۵3 ساله تنها هفت دیدار 
فرصت داشت تا توانایی هایش را به روسونری ها ثابت کند. در این مدت 
نه تنها نتوانست تیم قدرتمندی بسازد، بلکه نتایج ضعیف شاگردانش 
صدای اعتراض همه را درآورد. با ای��ن حال انتظار می رفت مدیران 
میالن حداقل چند بازی دیگر به مربی خ��ود زمان بدهند. در واقع 
برکناری جامپائولو یک رکورد جدید برای قرمز و مشکی ها به شمار 
می رود؛ در بین مربیان اخراجی میالن، او کمترین زمان را در اختیار 
داشته است. در هفت بازی که این تیم در سری آ برگزار کرده، چهار 
باخت و فقط سه پیروزی به دست آورده و این نتیجه برای طرفداران 
آث میالن اصالً مطلوب نیست. روسونری در شرایطی تا رتبه سیزدهم 
لیگ ایتالیا پایین آمده که تا به اینجا تفاضل کل 3- را نیز ثبت کرده 

است. این یعنی اینکه خط دفاع و حمله تیم نیز ایرادات زیادی دارد. به 
نظر می رسد تیم میالن عالوه بر مشکالت فنی با چالش های مدیریتی 
نیز مواجه است. این باشگاه در پنج س��ال گذشته هشت سرمربی 
مختلف را برای نشس��تن روی نیمکت انتخاب ک��رده، با این حال 
موفقیتی چندانی نیز نصیبش نشده است. حتی تغییرات متوالی کادر 
فنی میالن بسیار بیشتر از تیم های مطرح اروپایی بوده و حاال که حکم 
برکناری امضا و خبرش هم رسماً اعالم شده انتخاب سرمربی جدید 
چالش جدید میالنی ها به ش��مار می رود. پیش از برکناری رسمی 
جامپائولو نام آرسن ونگر و اسپالتی در رسانه ها مطرح شده بود، منتها 
سران باشگاه مذاکرات بسیار خوبی با استفانو پیولی داشتند تا جایی 
که از او به عنوان سرمربی قطعی و جدید آث میالن یاد می شود. نکته 
اصلی که در کارنامه پیولی به چشم می خورد حضور او در اینترمیالن 
است. گفته می شود قرارداد پیولی دو ساله است و ساالنه دستمزد یک 
میلیون یورویی برای او در نظر گرفته اند. باید دید هواداران دوآتشه 
آث میالن چه واکنشی به حضور مربی اسبق اینتر نشان خواهند داد. 

 سرمربي دشمن میالن 
روي نیمکت میالن!

مدافع اسپانیایی هیچ گاه       چهره
نفرتش از تیم رئال مادرید 
را پنهان نکرده اس��ت. در فوتبال اسپانیا همواره رقابت 
تنگاتنگ و سنتی بین دو تیم بارسلونا و رئال وجود داشته 
و دارد. دو قطب اصلی اللیگا همیشه برای پیشی گرفتن 
از یکدیگر می جنگند و این جدال بین هوادارانشان نیز 
وجود دارد. در این بین هستند بازیکنانی چون جرارد 
پیکه که تعصب خود به تیم محبوبشان را به شکل های 
مختلف نش��ان می دهند و با واکنش های تند 
هواداران رقیب نیز مواجه می ش��وند. پیکه 
اخیراً در گفت وگویی تلویزیونی به نفرتش 
از رئال و پیراهن این تیم اشاره کرده است: 
»اگر شما در یک بازی مغلوب شوید همه 
از شما انتقاد می کنند، اما اگر در فوتبال 
پیروز شوید همه شما را تحسین می کنند، 
حتی اگر خوب بازی نکرده باشید. اینکه 
مردم مقابل من باشند بیشتر به من انگیزه 
می دهد. در مقطعی حتی در لباس تیم ملی 
اسپانیا نیز هو   می شدم و این بهترین زمان 
برای درخشش من بود. نسبت به لباس  
رئال مادرید آل��رژی دارم، حتی اگر در 
پایان ی��ک بازی لب��اس خ��ود را با 
بازیکنان حریف ع��وض کنم، لباس 

رئال مادرید را بر تن نمی کنم.«

نگاهي به شکست واليبال برابر امريکا در جام جهاني
ناامید کننده در هیروشیما

مصاف با امری��کا جدال شش��م والیبالیس��ت های کش��ورمان در جام 
جهاني والیبال بود؛ مس��ابقه ای که فارغ از کیفیت فني دو تیم همواره 
حساسیت های باالیي داش��ته است. در مس��ابقه دیروز اما امریکایي ها 
بهتر بودند و در پایان توانس��تند 3 بر یک برنده بازي باشند و پنجمین 
پیروزی شان را جشن بگیرند و جای ش��ان را در جایگاه دوم با 16 امتیاز 
تثبیت کنند. آنها تنها برزیل را باالی سر خود می بینند که تا پایان روز 
ششم با شش پیروزي شکست ناپذیر نشان داده است. تیم کشورمان اما با 
این شکست 6 امتیازي باقي ماند و چهارمین باخت در ششمین مسابقه در 
جام جهاني براي ایران ثبت شد، آن هم در روزي که شاگردان کوالکوویچ 

تنها سایه ای از تیم باانگیزه بازي با کانادا و استرالیا و حتي برزیل بودند.
  پرفرازونشيب بوديم

پس از دو نمایش قابل قبول والیبال با بازیکنان جوان، براي بازي با امریکا هم 
کوالکوویچ با اعتماد دوباره به بازیکنان جوان تیمش، تیم را ترکیبي از بازیکنان 
اصلي و جوانان راهي میدان کرد، اگرچه وزنه جوان ها س��نگین تر بود. امیر 
غفور، میالد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، مسعود غالمی، جواد کریمی و 
محمدرضا حضرت پور ترکیب اولیه ایران مقابل امریکا را تشکیل دادند. مانند 
سه بازي گذشته در این بازي هم سعید معروف از روي نیمکت نظاره گر کار 
جواد کریمي، پاسور دوم ایران بود. پوریا فیاضي براي دقایقي کوتاه در جریان 
بازي به ترکیب تیم اضافه می شد و علي شفیعي و پوریا یلي که مقابل برزیل 

امتیازآورترین بازیکن کشورمان بودند هم فرصت بازي پیدا نکردند.
تیم کشورمان مقابل امریکا روند پرفرازونشیبی داشت؛ ست اول را با امتیاز 
1۸- 2۵ باخت، اما س��ت دوم به بازي برگش��ت و با برد 2۵ – 22 نتیجه 
یک – یک شد، در ست س��وم اما همان اتفاق ست اول تکرار شد و دوباره 
2۵- 1۸ نتیجه را واگذار کردیم، در ست چهارم مانند ست دوم بازگشتي 
در کار کوالکوویچ و شاگردانش نبود و این ست را با اختالف باال 2۵- 12 
شکست خوردیم تا در نهایت 3 بر یک یانکي ها برنده بازي با ایران باشند و 
کاري از دست تیم جوان شده کشورمان هم مقابل مدافع عنوان قهرماني 

این رقابت ها برنیامد تا بازنده از زمین بازي خارج شویم.
   سرويس امريکا بالي جانمان شد

البته باخت به امریکا با توجه به عملکرد شاگردان جان اسپرو تا اینجاي جام 
جهاني دور از ذهن نبود. امریکایي ها با تمام ستاره هایشان به ژاپن آمده اند و 
می خواهند از قهرماني ورلدکاپ 2۰1۵ دفاع کنند. مهم ترین فاکتور این تیم 
در پیروزي دیروز مقابل ایران در خط سرویس بود، جایي که هرگاه شاگردان 
جان اسپرو خواستند توانستند با زدن سرویس دریافت ها را در زمین ایران 
مشکل کنند تا توپ به خوبی در اختیار پاسور قرار نگیرد و تیم کشورمان نتواند 
یک حمله موفق را طرح ریزی کند. البته سرویس های این تیم بارها به صورت 
مستقیم تبدیل به امتیاز شد تا سرویس ها نقطه قوت امریکایي ها نسبت به 
تیم کشورمان در بازي دیروز باشد.  اوج استفاده امریکایي ها از برتری شان در 
سرویس ها ست چهارم بود، جایي که  راسل از امتیاز 1۰-4 در خط سرویس 
قرار گرفت و ۵ امتیاز پیاپي براي تیمش کسب کرد. اگرچه نمی توان از خط 
حمله قدرتمند این تیم به خصوص مت اندرسون باتجربه هم گذشت که کلید 

پیروزي امریکا بود و بیشتر اسپک هایش در زمین ایران خوابید.
   بی روحيه و بی انگيزه 

باخت به امریکا اگرچه قابل پیش بینی بود، اما با وجود قدرت حریف، تیم 
کشورمان هم از روزهاي خوبش دور بود و در اولین بازی اش در هیروشیما 
نشاني از آن تیم باانگیزه و جذاب گذشته نداشت. والیبالیست های کشورمان 
در اکثر ست ها بی روحیه نشان دادند و با وجود پرقدرت بودن حریف، آن 
روحیه جنگندگي الزم را براي کسب امتیاز نداشتند. هرچند که نباید از 
نقش کوالکوویچ هم گذشت که در این بازي تنها نظاره گر بود و نه با تعویض و 
نه با گرفتن تایم اوت های به موقع، حرکتي در جهت تهییج شاگردانش انجام 
نداد!   تنها در ست دوم بود که تیم کشورمان توانست انتظارها را برآورده کند 
و با برگشت به بازي نتیجه را برابر کرد، اما در ست های اول، سوم و چهارم، 
ملی پوشان والیبال در همه پست ها عملکرد ضعیفي داشتند و در دریافت ها، 
سرویس و دفاع روي تور نتوانستند عملکرد قابل قبولي داشته باشند، نه از 
اسپک هاي امتیازآور غفور و اسفندیار مانند بازی های گذشته خبري بود و 
نه در دفاع روي تور علی اصغر مجرد و دیگر سرعتي زنان و مدافعان ایران 
توانستند توپ های امریکا را بالک کنند. جواد کریمي هم در پست پاسور 
روز ناامیدکننده ای را پشت سر گذاشت تا دوربین تلویزیون ژاپن روي چهره 

مغموم سعید معروف که روی نیمکت نشسته بود، زوم کند. 
   فرصتي براي جبران

پس از این شکست تلخ تیم کش��ورمان در ادامه جام جهاني امروز صبح 
از س��اعت ۸ و 3۰ دقیقه به مصاف تونس می رود و جمعه ساعت ۵ و 3۰ 
دقیقه صبح مقابل آرژانتین قرار می گیرد، دو مسابقه ای که قطعاً شاگردان 

کوالکوویچ به جبران شکست هایشان در ورلدکاپ فکر می کنند.

ویلموتس فرمان حمله داد!
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