
تيم ملي فوتبال 
مانی سعیدی
    گزارش

در  کش�ورمان 
حالي امش�ب در 
س�ومين بازي در انتخابي ج�ام جهاني مقابل 
بحرين قرار می گيرد که شاگردان ويلموتس به 
دنبال س�ومين پيروزي متوالي شان هستند.

گذر فوتبال ايران دوباره به منامه افتاد، اين بار هم 
در انتخابي جام جهاني، آن هم شهري که ماجراي 
کشک بادمجان سفارت و آن شکست عجيب در 
انتخابي جام جهان��ي 2002 با بالژويچ همچنان 
نقل محافل است.  17 سال و 11 ماه و 24 روز پس 
از آن شکست تلخ که رؤيای رفتن به جام جهاني 
ژاپن و کره را بر باد داد، حاال ايران و بحرين اين بار 
در انتخابي جام جهاني 2022 امش��ب در منامه 
روبه روي هم قرار می گيرن��د. رويارويي تيم  های 
اول و سوم گروه C که نتيجه آن می تواند راه صعود 

به مرحله بعد را آسان  تر يا سخت تر کند.
  به دنبال سومين برد متوالي

مارک ويلموتس می گوي��د بازي با کامب��وج را او و 
شاگردانش فراموش کرده اند و بدون توجه به جشنواره 
گلي که پنج شنبه گذشته در ورزشگاه آزادي به راه 
انداختند، تمام تمرکزشان را براي بازي امشب مقابل 
بحرين گذاش��ته اند. مصاف با بحرين سومين بازي 
ايران در مرحله اول انتخابي جام جهاني 2022 است. 
پس از برد 2 بر صفر هنگ کنگ و 14 بر صفر کامبوج، 

حاال يوزهاي ايران��ي به بحرين به عنوان س��ومين 
حريف شان در راند اول رزرو بليت قطر رسيده اند.

برخالف دو بازي گذش��ته که تيم ملي کشورمان 
حريفان چندان سختي پيش رو نداشت، مسابقه 
امش��ب با بحرين اولين مصاف جدي ويلموتس و 
شاگردانش است که پس از دو برد متوالي به دنبال 
ثبت سومين پيروزی شان در انتخابي جام جهاني 
هستند. در بازي امشب هرچند تيم کشورمان در 
منامه و خانه حريف به ميدان می رود، اما همچنان با 
توجه به تأکيد ويلموتس، تيم کشورمان با ترکيبی 
هجومي به ميدان خواهد رفت، به خصوص که زدن 
16 گل در دو بازي گذشته با وجود حريفان درجه 
سه ای که مقابل کشورمان قرار گرفته اند، نشان از 
خط آتش سيری ناپذير تيم ايران براي گلزني دارد.

رويکرد تهاجمي تيم ملي فوتبال پس از نشستن 
ويلموتس روي نيمکت کش��ورمان س��بب شده 
برخالف روزهاي حضور کی روش که مدافعان و خط 
دفاعي ايران جزو ستاره ها بودند، امروز مهاجمان 
ايران در بهترين شرايط خود بسر ببرند و زدن 11 
گل از 16 گل ايران در دو بازي گذشته نشان می دهد 
که در تيم ويلموتس، مهاجمان حرف اول را می زنند 
و با توجه به تغيير سبک بازي تيم ملي، انتظارها از 
طارمي، آزمون و انصاری فرد سه ضلع مثلث هجومي 

کشورمان باالتر از هر زمان ديگری است.
با اين حال به گفت��ه ويلموتس، مهاجم��ان ايران 

امشب برابر تيمي بازي می کنند که سخت به حريف 
موقعيت می دهد و کارشان مانند دو بازي قبلي راحت 
نخواهد بود: »برد 14 بر صفر تمام شده است. بايد آن 
بازی را فراموش کنيم. من بحرين را تيم س��اده ای 
نمی دانم. واقعيت اين اس��ت که بحرين سخت به 
حريف موقعيت می دهد و يک خط دفاعي قوي دارد، 

بايد با صبر باال مقابل اين تيم بازی کرد.«
   هدف؛ تاريخ سازی در منامه

اگرچه شکست تلخ در منامه همچنان در خاطره ها 
باقي مانده است، اما در 17 رويارويي ايران و بحرين، 
همواره دست باال با تيم ايران بوده و تيم کشورمان در 
هشت بازي پيروزي بوده، پنج بازي مساوي شده و تنها 
چهار بار بحريني ها توانسته اند تيم کشورمان را شکست 
دهند. با اين حال نکته قابل تأمل طلسم ايران در منامه 
است و تيم کش��ورمان تاکنون نتوانس��ته در خاک 
بحرين، اين تيم را شکست دهد. آخرين تقابل دو تيم 
در منامه به انتخابي جام جهاني 2014 برمی گردد که 

ايران و بحرين به تساوي يک- يک رسيدند.
حاال پنج س��ال بعد اي��ران و بحري��ن دوباره در 
منامه روبه روي هم قرار می گيرند، مسابقه ای که 
ويلموتس وعده داده است تيم کشورمان طلسم 
نبردن بحرين در منامه را بشکند و با 3 امتياز به 
تهران برگردد: »بايد ب��ه حريف احترام بگذاريم، 
ولی آمده ايم تاريخ را برعکس کنيم. قطعاً با تمرکز 
باال به مصاف حري��ف می رويم و اي��ن بازيکنان 

هستند که تاريخ سازی می کنند.« 
  مالقات با حريف سرسخت

در سوي ديگر بحريني ها در حالي براي ديدار با ايران 
آماده شده اند که در دو بازي گذشته شان يک تساوي 
و يک برد داشته اند. شاگردان سوساي پرتغالي در 
بازي اول مقابل عراق در منامه به تساوي يک – يک 
رسيدند و در بازي دوم ش��ان با يک گل کامبوج را 
شکست دادند. البته سرمربي پرتغالي بحرين ديروز 
در نشست خبري پيش از بازي با ايران در واکنش 
به برد يک بر صفر برابر کامبوج، در حالي که ايران 
14 گل به اين تيم زده اس��ت، از در توجيه وارد شد 
تا روحيه تيمش پايين نيايد: »در ديدار با کامبوج 
سفری طوالنی داشتيم و مجبور بوديم روی چمن 
مصنوعی بازی کنيم. در اين بازی نيز ما فرصت های 
زيادی برای گلزنی داش��تيم، اما از آنها اس��تفاده 
نکرديم.« حاال بحريني ها که با 4 امتياز در رده سوم 
گروه C قرار دارند، می گويند نمی خواهند در بازي 

خانگي امشب دست خالي از ميدان خارج شوند. 
البته سوسا اعتراف می کند که بازي مقابل ايران که 
تيم اول رنکينگ آسياست، براي او و تيمش به هيچ 
عنوان آسان نخواهد بود و با توجه به قدرت ايران، 
اين نسخه را براي شاگردانش در بازي امشب تجويز 
می کند: »در تقابل با تيم هايی که قوی تر از ما هستند 
بايد با تعهد بيشتری بازی کرد و از اين ديدارها نهايت 

استفاده را برد و تا آخرين لحظه جنگيد.«
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روسهاسومينتيمصعودکننده
بهيورو2020

رقابت های انتخابی يورو 2020 در حالي يک شنبه شب پيگيری شد که 
روس ها به عنوان سومين تيم صعودشان را به مرحله نهايي رقابت های 
يورو قطعي کردند. روس��يه در ادامه رقابت های انتخابي يورو2020، 
يک شنبه شب توانست با پنج گل از سد قبرس عبور کند. روس ها که از 
هشت بازی قبلی خود تنها در يک ديدار و آن هم مقابل بلژيک با نتيجه 
3 بر يک شکست خورده  بودند، هفت ديدار ديگرشان را با پيروزی پشت 
سر گذاشتند و با بردی که در ديدار با قبرس کسب کردند، پس از بلژيک 
توانستند به دومين تيم صعود کننده از گروه l رقابت های انتخابی يورو 
2020 تبديل شوند. تيم ملی روسيه پس از بلژيک سومين تيمی لقب 
گرفت که تا به اينجا صعود خود را به رقابت های يورو قطعی کرده است. 

پيش از اين، ايتاليا نيز صعود خود را به اين رقابت ها قطعی کرده بود.

شیوا نوروزی

آزمونيوفابرابرسالمنظامیجنجالي!
روياروي��ی تيم های ملی فرانس��ه و ترکيه 
در چارچ��وب انتخاب��ی ي��ورو 2020 در 
حالی  ديش��ب برگزار شد که بس��ياری از 
سياستمداران فرانسوی خواستار لغو اين 
ديدار ش��ده بودند. حرکت کاماًل سياسی 
بازيکنان ترکيه پس از پيروزی مقابل تيم 
ملی آلبانی اعتراض های گس��ترده ای  را به 
همراه داش��ت. ملی پوش��ان اين کشور در 
ش��ادی پس از گل به سربازان ترکيه سالم 
نظامی دادند و به نوعی حمايت شان را از حمله به مناطق کردنشين سوريه 
اعالم کردند. اين حرکت هماهنگ شده تنها يک روز پس از اعالن جنگ 
رجب طيب اردوغان عليه سوريه اتفاق افتاد. با بردی که ترکيه در استانبول 
به دست آورد، صدر جدول گروه H در اختيار گرفت و بعد از اين بازی بود 
که اکانت رسمی تيم ملی فوتبال ترکيه در توئيتر عکسی منتشر کرد که 
در آن، از بازيکنان گرفته تا کادر فنی با سالم نظامی حمايت شان از تصميم 
ضدبش��ری اردوغان را به اطالع همه رس��اندند. ژان لوک مالنشن، رهبر 
حزب چپ فرانسه در توئيتی نوش��ت: »اگر فوتباليست های ترکيه سالم 
نظامی می دهند، بايد با آنها مثل س��ربازهای ارتش دشمن رفتار شود.« 
ژان کريستف الگارد، رئيس حزب اتحاد دموکرات ها و مستقل های فرانسه 
نيز نوشت: »با سالم نظامی، اين فوتباليس��ت ها مرزهای جدايی سياست 
از ورزش را درنورديدند. به همين خاطر نمی توانيم به خاطر آمدنش��ان به 
فرانسه به آنها خوشامد بگوييم.« سياستمداران فرانسوی معتقدند يوفا بايد 
محروميت سنگينی را برای فوتبال ترکيه در نظر بگيرد. اين واکنش ها به رفتار 
فوتباليست های ترکيه موجب شد بازی ديشب در استاديوم فرانس حساسيت 
زيادی داشته باشد. اگرچه يوفا در واکنش به رفتار تيم ملی ترکيه منفعالنه 
عمل کرد، اما گفته می شود که اين نهاد اروپايی اتفاق رخ داده در بازی با آلبانی 
را کامالً بررسی خواهد کرد.  از آنجا که در فوتبال هميشه شعار جدايی فوتبال 
از سياست داده می شود، انتظار می رود کميته انضباطی اتحاديه فوتبال اروپا 
برای جلوگيری از تشديد رفتارهای سياسی و نژادپرستانه در مستطيل سبز 

تصميمی قاطعانه در قبال تيم ملی ترکيه بگيرد.

مارتین گرز

 سی ان ان

طالميگيريمحتياگرسکهندهند!
کبدي از آن رشته هايی است که در سال های اخير گل کرده و اوج موفقيت 
کبدي کاران در آسيايي جاکارتا بود و تنها رشته تيمي بود که هم در بخش 
آقايان و هم بانوان توانستند قهرمان شوند و دو مدال طالي خوش رنگ براي 
کاروان ايران کسب کنند. يک سال پس از اين موفقيت تاريخي، تيم جوانان 
کبدي آماده افتخارآفريني در رقابت های جهاني می شود. اولين دوره مسابقات 
کبدی جوانان جهان از20 آبان به ميزبانی ايران برگزار می شود و به گفته جواد 
موسوي نسب، سرمربي تيم ملي جوانان کبدي در گفت وگو با خبرگزاري 
ايسنا، کبدي کاران جوان به دنبال کسب مدال طال هستند: »فدراسيون قول 
داد در صورت قهرمانی حدود 40 درصد اين بازيکنان را به تيم ملی بزرگساالن 
تزريق کند و آنها را به ليگ ستارگان بفرستند. به ما گفتند که وزارت ورزش و 
جوانان پاداش می دهد، با اين حال وزارت اعالم کرد که ديگر سکه به قهرمانان 
نمی دهد. برعکس مس��ئوالن که ديگر به کس��انی که طال می گيرند سکه 

نمی دهد ما قول می دهيم که در مسابقات طال بگيريم.«

سفرهحيفوميلبيتالمالرا
دراستقاللوپرسپوليسجمعکنيد

چند روزي اس��ت که ب��ار ديگر پرونده خصوصی س��ازی اس��تقالل و 
پرس��پوليس به جريان افتاده و وزير ورزش با معرفي نماينده اش براي 
واگذاري س��رخابي ها از عزم جدي دولت براي مشخص کردن تکليف 
پرونده اين دو باشگاه خبر داده است. با وجود تحرکات جديدي که در 
ماجراي واگذاري دو باشگاه بزرگ پايتخت آغاز شده است، اما چندان 
نمی توان به سرانجام رسيدن اين پرونده خوش بين بود و به نظر می رسد 
قرار اس��ت مانند قبل هرچند ماه يک بار خصوصی س��ازی استقالل و 
پرسپوليس مطرح و بار ديگر اين پرونده بايگاني شود. اين در حالی است 
که وضعيت خصوصی سازی اين دو تيم با توجه به هزينه های چندصد 
ميلياردي ساالنه شان از جيب دولت، واجب و ضروری است و بايد جايي 

جلوي اين دست درازی گرفته شود.
هرچند دولتي ها در يک دهه اخير بارها مدعي شده اند که هر طور شده 
می خواهند از شر استقالل و پرسپوليس و هزينه های سرسام آورشان 
خالص ش��وند، اما تاکنون اراده ای جدي نس��بت به اي��ن وعده ديده 
نمی شود و اين واگذاری هر سال به تعويق می افتد و وعده جديدي در 
اين باره به هواداران داده می شود. اين در حالي است که طوالني شدن 
روند واگذاري سرخابي ها هزينه های هنگفتي را در چند دهه گذشته 
روي دس��ت دولت گذاشته و در چند س��ال اخير با توجه به مشکالت 
اقتصادي کش��ور و چند برابر ش��دن قيمت ارز، هزينه های تيم داری 

سرخابي ها افزايش چند برابری داشته است. 
چنين افزايش��ي را در رقم قراردادهاي بازيکنان شاهد هستيم و گفته 
می شود قرارداد ساالنه برخي بازيکنان 3 تا 4 ميليارد است و نسبت به 
سال گذشته اين رقم تا سه برابر افزايش يافته است. چنين رويکردي 
در اداره اين دو باشگاه سبب شده مديرعامل و هيئت مديره دو باشگاه 
بی تفاوت به مشکالتي که دولت براي تأمين هزينه های جاري و اساسي 
کشور با آن درگير است با بستن قراردادهاي چند برابري نسبت به فصل 
گذشته، تعهدات مالي باشگاه را که در نهايت از طريق بيت المال و بودجه 

دولتي پرداخت می شود، به صورت بی سابقه ای افزايش دهند.
چنين رويکردي در ساير فعاليت های دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
نيز مشاهده می شود و رفتن اين دو تيم به اردوهاي خارجي پيش از شروع 
فصل با وجود ممنوعيت اردوهاي خارج از کشور از جمله بي بندو باری 
مالي است که در دو باشگاه استقالل و پرسپوليس ديده می شود. چنين 
ريخت و پاش هايی را در جذب بازيکنان خارجي بی کيفيت با قيمت های 
چند برابري که عمده اين پول به جيب دالالن و ساير مسئوالن مرتبط 
می رود هم می توان ديد، مس��ئله ای که سبب ش��ده هزينه تيم داری 

استقالل و پرسپوليس براي وزارت ورزش کمرشکن شود.
 با وجود چنين ريخت و پاش هايی اما وزارت ورزش و وزير ورزش در اين 
رابطه همواره سکوت کرده اند و پيش نيامده که از مديران و اعضاي هيئت 
مديره ای که براي اين دو باشگاه منصوب کرده اند، خواهان کاهش هزينه ها 
و صرفه جويی شوند. عالوه بر اين هيچ کدام از مديران سرخابي پايتخت با 
وجود حيف و ميل های چندصد ميلياردي در دوران مديريت شان، مورد 
بازخواست از سوي وزير ورزش قرار نگرفته اند و نهادهاي نظارتي و قضايي 
هم در اين رابطه ورودی جدي نداش��ته اند تا دو باشگاه دولتي استقالل 
و پرس��پوليس به حيات خلوتي براي بخش��ي از جامع��ه فوتبال جهت 

سوءاستفاده مالي و رانتي از بيت المال تبديل شود.
سوءاستفاده های مالي گسترده در باشگاه های دولتي مانند استقالل و 
پرسپوليس در شرايطي است که کشور وضعيت سختي از نظر اقتصادی 
دارد و با توجه به کاهش فروش نفت، دولت حتي براي تأمين مالي يارانه 
ماهانه دچار مشکل است. در اين وضعيت همچنان گسترده بودن سفره 
حيف و ميل بيت المال در باشگاه های دولتي جفا به هواداراني است که 
پول قراردادهاي چند ميلياردي بازيکنان از جيب آنها پرداخت می شود، 

اما برخي از آنها حتي پول خريد بليت يک بازي را هم ندارند.
با توجه به چنين ش��رايطي اگ��ر وزارت ورزش دغدغ��ه بيت المال و 
جلوگي��ري از حيف و مي��ل پول هايی را دارد که در ش��رايط س��خت 
کشور به سمت فوتبال سرازير می شود بايد نسبت به خصوصی سازی 
استقالل و پرسپوليس جدی تر از قبل وارد عمل شود و سفره ای که با 
توجه به بی بند و باري مالي موجود در اين باشگاه ها برای سودجويان 
و مفسدان پهن ش��ده را جمع کند. بديهي است مطرح کردن موضوع 
خصوصی سازی استقالل و پرس��پوليس هر چند ماه يک بار و در ادامه 
فراموشي وعده های داده شده، تنها به بدبيني نسبت به مديران وزارت 

ورزش و دولت دامن می زند.

بدونتوجهبهميزبانيچينبرايبهترينهامیجنگيم

اميدالمپيکزندهشد،سهرابوزنهزد
حضور س��هراب        وزنه برداری
در  م�����رادی 
تمرينات تيم مل��ی، اميدها را ب��رای حضور او در 
بازی های المپي��ک توکيو زنده ک��رد. وزنه بردار 
ملی پوش که مصدوميت های سنگينی را تحمل 
کرده است اخيراً کتف مصدومش را در آلمان به تيغ 
جراحان سپرد. دوران نقاهت مرادی به خوبی و با 
پيگيری مسئوالن فدراسيون وزنه برداری، پزشکی 
ورزشی و کميته ملی المپيک پشت سر گذاشته 
شده تا اينکه روز يک شنبه اين پوالدمرد کشورمان 
پس از ماه ها دوباره وزنه زد. اگرچه سهراب مرادی 

حضور کوتاهی در تمرينات داشت، اما همين چند 
وزنه ای  که مهار کرد نشان داد که جراحی اخيرش 
مثمرثمر بوده و می توان انتظار داشت که مرادی در 
مسابقات گزينش��ی المپيک که اوايل آبان ماه 
برگزار می شود حضور داشته باشد. دکتر امينی، 
پزشک معالج س��هراب مرادی در گفت وگو با 
فارس شرايط فعلی اين ملی پوش را تشريح 
کرد: »هدف ما از هم��ان ابتدا حضور موفق 
س��هراب در المپيک 2020 توکيو بود که 
گام به گام به سمت آن حرکت کرده ايم. اين 

يک پروژه بزرگ ملی است.«

دومين روز از بازی های ساحلی 
اشرف رامین

    بازی های ساحلی جهانی
جهان با کسب يک مدال نقره 
برای کشورمان به پايان رسيد. 
در دومين روز رقابت ها و در ادامه رقابت های کاتا در فينال انفرادی 
بانوان فاطمه صادقی در ديدار نهايی با س��انچز رقيبی از اسپانيا 
مبارزه کرد و در نهايت با 2 امتياز کمتر نسبت به حريفش به مدال 
نقره رسيد. مدال صادقی برای کاراته بانوان ايرانی تاريخی محسوب 
می شود، چراکه در رده بزرگساالن اين اولين بار است که در تاريخ 
کاتای انفرادی بانوان کشورمان يکی از کاتاروهای ملی پوش به فينال 
يک رويداد جهانی راه يافته است. اولين مدال آور کاروان ساحلی 
ايران در قطر از اينکه توانس��ته مدالی تاريخی به دست آورد ابراز 
خوشحالی کرد: »در اين دوره برای رسيدن به فينال از سد حريفانی 
از دومنيکن، ايتاليا و امريکا گذشتم. خوشحالم اولين مدال را من به 
دست آوردم و برای همه اعضای کاروان کشورمان آرزوی موفقيت 
می کنم. حريفانم همگی عنوان دار بودند و رنکينگ جهانی داشتند. 

حريفم در فينال نفر اول جهان بود و من قبل از اين مسابقه در رده 
هفدهم فدراسيون جهانی قرار داشتم. اميدوارم با اين مدال جايگاه 
بهتری در رنکينگ دنيا به دست آورم.«  تيم ملی فوتبال ساحلی نيز 
در ادامه رقابت های جهاني با سنگال روبه رو شد و پس از تساوی 
8– 8، ضيافت پنالتی ها تيم برنده را مشخص کرد. ساحلی بازان 
ايران 3 بر يک در ضربات پنالتی از سد سنگال گذشتند و ديروز نيز 
با پاراگوئه بازی کردند. حميد بهزادپور، سنگربان تيم ملی فوتبال 
س��احلی ايران در گفت وگو با ايس��نا علت پيچيده شدن بازی را 
قدبلندی بازيکنان سنگال عنوان کرد: »بازی با سنگال خيلی سخت 
بود. در زمان هايی تمرکزمان را از دست می داديم و گل می خورديم، 
ولی خوشبختانه زود به بازی برمی گشتيم. سنگال يکی از تيم های 
خوب آفريقاس��ت و بازيکنانش بدن های قوی و قد بلندی دارند. 
همين کار را برای من س��خت کرده بود.«   الناز رکابی و غالمعلی 
براتی، دو ملی پوش س��نگ نوردی نيز با کس��ب مقام های نهم و 

دوازدهم از رسيدن به مدال در اين رقابت ها بازماندند.

نتايج روز دوم بازي هاي ساحلي جهان
مدالتاريخیبانويکاراتهکا

دومينبردفوتبال

ملی پوشان ووشوی ايران با آمادگی کامل       ووشو
به مس��ابقات جهانی اعزام می ش��وند. 
پانزدهمين دوره رقابت های ووشوی قهرمانی جهان هفته آينده در چين 
برگزار می شود، به همين منظور کاروان کشورمان فردا تهران را به مقصد 
شانگهای ترک می کند. قهرمانی ووش��وکاران ايرانی در دوره گذشته 
مسابقات جهانی )روسيه( انتظارات را از تيم ملی باال برده و اين در حالی 
است که چينی ها که خود را مهد ووشوی دنيا می دانند با انگيزه انتقام 
از رقبای ايرانی به ميدان می آيند. حسين اجاقی، سرمربی تيم 
ملی ووشو در گفت وگو با خبرگزاري فارس از آمادگی 
مطلوب ملی پوشان گفت: »بچه های ما تمرينات 
خوبی را پشت سر گذاشته اند و بيشتر از هر چيزی 
شرايط روحی و روانی بچه ها برايمان مهم است. 
می رويم که بهترين عملکرد را داشته باشيم، اما 
بايد واقعيت ها را نيز در نظر بگيريم. تغييراتی 
ايجاد شده که شايد تأثير داشته باشد، ولی ما 
س��عی می کنيم با تمريناتی که انجام داده ايم 
تغييرات را ناديده بگيريم. چين ميزبان مسابقات 
جهانی ووشو است و قطعاً همه کشورها هميشه از 
ميزبانی خود بهترين و بيشترين استفاده را می کنند. 
نکته دوم که خيلی مهم است، اينکه در اين دوره از 
مسابقات هر روز وزن کش��ی برگزار می شود؛ در 
گذشته يک بار وزن کشی انجام   می شد، اما حاال هر 
بازيکنی هر روزی که بخواهد مبارزه کند بايد در 

مراسم وزن کشی حضور يابد.«

کامبک الجوردی پوشان مقابل ايران
واليبالسينوسیايران!

ملی پوش��ان واليبال بازی برده مقابل ايتاليا را با يک شکست ديگر به 
پايان رساندند. دهمين ديدار تيم ملی واليبال ايران در رقابت های جام 
جهانی مقابل ايتاليا برگزار شد و در روزی که تصور   می شد يک پيروزی 
شيرين برای واليبال کشورمان به ثبت برسد، شاگردان کوالکوويچ در 

نهايت 3 بر 2 مقابل الجوردی پوشان تسليم شدند. 
  پراشتباه و بی برنامه

دو س��ت ابتدايی بازی، ملی پوش��ان با تمام قوا حمالت ايتاليا را خنثی 
کردند و تا آخرين ثانيه دست از تالش برنداشتند تا جايی که به ترتيب با 
امتيازهای 26- 24 و 29 -27 از حريف 2 بر صفر پيش افتادند. جنگندگی 
بازيکنان به حدی بود که انتظار می رفت در ادامه بردی مقتدرانه در برابر 
الجوردی پوشان رقم بخورد، اما درست از همين جا بود که روند بازی به سود 
ايتاليا تغيير کرد و شرايط به گونه ای ديگر رقم خورد. اشتباهات پرتعداد، 
خستگی مفرط بازيکنان و همچنين بی برنامگی موجب شد امتيازها يکی 
پس از ديگری از دست برود و ايتاليا کامبکی شيرين را تجربه کند. اين تيم 
در سه س��ت متوالی و با امتيازهای 30- 28، 25 -17 و 15 – 13 نتيجه 
را به سود خود خاتمه داد. ميالد عبادی پور به تنهايی 23 امتياز برای تيم 
ملی کسب کرد. اين ششمين باخت شاگردان کوالکوويچ در جام جهانی 
بود و پس از بازی های ديروز تيم ملی کشورمان در رده هفتم باقی ماند. 
اميرحسين اسفنديار، دريافت کننده تيم ملی نيز در اين بازی به شدت از 
ناحيه کتف دچار مصدوميت شد تا اتفاقات تلخ بازی با ايتاليا تکميل شود.

  بازی سخت
سرمربی تيم ملی واليبال پس از ششمين باخت تنها به سخت بودن بازی با 
ايتاليا اشاره کرد. باخت به الجوردی پوشان و عملکرد خوب بازيکنان حريف 
باعث شد ايگور کوالکوويچ بابت اين برد به آنها تبريک بگويد: »به تيم ايتاليا 
به خاطر اين پيروزی تبريک می گويم. بازی بسيار سختی بود. شايد ايتاليا 
شايسته پيروزی در ست اول بود، ولی ما هم يقيناً شايستگی پيروزی در 
ست سوم را داشتيم. در مجموع بازی س��ختی بود که پايان دراماتيکی 

داشت. بايد به همکار ايتاليايی خودم بابت اين پيروزی تبريک بگويم.«
  خسته تر از هميشه 

کاپيتان تيم ملی هم خستگی را عامل باخت تيم عنوان کرد. سعيد معروف 
که بيشتر دقايق بازی در زمين حضور داشت در خصوص بدشانسی تيم 
ملی در مصاف با ايتاليا گفت: »فکر می کنم هر تماشاگری که در سالن بود از 
ديدن اين بازی لذت برد، چون دو تيم برای هر امتياز جنگيدند. روز عجيبی 
در ورزش ما بود، چراکه ايتاليا در ست دوم، شانس پيروز شدن را داشت، 
ولی اين شانس را از دست داد و ما نيز در ست سوم می توانستيم برنده شويم 

و بازی را به سود خود تمام کنيم، اما اين اتفاق نيفتاد.« 
معروف معتقد است بازيکنان دو تيم تا آخرين لحظه با هم مبارزه کردند 
و ملی پوشان ايران به شدت خسته بودند: »ايتاليا بعد از ست دوم، شروع 
به زدن س��رويس های قدرتمندی کرد و دريافت های بهتری نسبت به 
ست های اول و دوم داش��ت. چيز ديگری برای گفتن نيست، جز اينکه 
مبارزه خوبی را ش��اهد بوديم. معروف در پايان گفت: »ديدار با ايتاليا، 
دهمين بازی ما در جام جهانی بود. خيلی خس��ته هستيم و بازيکنان 
زيادی هم روی نيمکت ما نيستند که به تيم کمک کنند. برايمان مهم 
بود که با تمام توان تالش کنيم. ما برای پيروز ش��دن ب��ه اندازه کافی 

خوش شانس نبوديم، ولی از تالش خود راضی هستيم.«
  برد عجيب

جانلورنزو بلنجينی، س��رمربی ايتاليا غلبه بر ايران را عجيب خواند: »از 
پيروزی در اين بازی خيلی خوشحالم. بازی بسيار سخت و در عين حال 
کمی عجيب بود. ما در س��ت های اول و دوم، شانس پيروزی را داشتيم، 
ولی ايران با ارائه يک بازی برتر در تمام زمينه ها برنده شد. در ست سوم 
به نظر می رسيد که شانس کمی برای پيروز شدن داريم، ولی در نهايت 
برنده شديم که البته کمی عجيب بود. در ست چهارم هر دو تيم امتياز به 
امتياز پيش رفتند و شاهد حمله و دفاع متوالی از سوی بازيکنان بوديم. ما 

توانستيم بازی را به ست پنجم بکشيم و در نهايت برنده شديم.«
 ديک کوی، ملی پوش ايتاليا نيز از عملکرد بازيکنان کشورمان تمجيد کرد و 
مصاف با ايران را بهترين بازی ايتاليا در جام جهانی دانست: »اين بهترين بازی 
ما در جام جهانی 2019 بود و تمام بازيکنان برای پيروز شدن در اين ديدار 
تالش کردند. پيروزی مقابل ايران برای جو تيم و بازيکنان جوان ما بسيار 
بزرگ و ارزشمند بود. تنها يک بازی تا پايان جام جهانی باقی مانده است که 

چالش بزرگی برای ما در باالترين سطح واليبال جهان به حساب می آيد.«

پيشبهسويهتتريکپيروزي
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