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شیوا  نوروزی

انزوای فوتسال در مسیر سخت آسیا
انگار نه انگار سه روز دیگر جام  ملت های فوتسال آسیا شروع می شود 
و ایران هم مدافع عنوان قهرمانی است. هرازچندگاهی مصاحبه ای از 
سرمربی تیم ملی در رس��انه ها می بینیم و این نهایت توجهی است که 

نصیب تیم وحید شمسایی شده است. 
تیم ملی فوتسال کش��ورمان در روزهایی که همه توجهات و امکانات 
در اختیار فوتبال قرار گرفته باید از روز چهارش��نبه به مصاف حریفان 
آس��یایی خود برود. منتها شرایط برای فوتس��ال حتی از معمولی هم 
پایین تر است. تیمی که تنها چند روز دیگر به میدان می رود هنوز اسیر 
انتقادات داخلی است و هیچ کس هم حرف از حمایت ویژه نمی زند. شاید 
برخی  بحث جام جهانی و اهمیت آن را وسط بکشند، اما مگر فوتسال 
یکی از رشته های فدراس��یون فوتبال محسوب نمی شود، چرا همیشه 
باید با تمام امکانات در خدمت فوتبال باش��ند، اما اهمیتی به فوتسال 
ندهند! هنوز یادمان هس��ت، فوتس��الی ها با حداقل توجهات تاکنون 
چه افتخارات بزرگی کسب کرده اند و چطور به جمع برترین تیم های 
جهان راه یافته اند. همین تیم هنوز قهرمان آسیا محسوب می شود و در 
مسابقات پیش رو نیز همه به ایران به چشم مدافع عنوان قهرمانی نگاه 

می کنند، ولی متأسفانه در ایران خبری از این نگاه نیست. 
سایه سنگین فوتبال همواره فوتسال ایران را آزار داده و در ادوار مختلف 
فدراس��یون توجه کافی به این رشته نداشته اس��ت. با این  حال اهالی 
فوتسال دس��ت از تالش و جنگندگی برنداش��ته اند. تمامی افتخارات 
سال های اخیر نیز با همین روحیه به دست آمده است. منتها روحیه و 
انگیزه بدون رس��یدگی و توجه فدراسیون نیز تا جایی جواب می دهد. 
نمی شود همیشه منتظر باشیم ملی پوشان با تعصب و غیرت خود کار 
را پیش ببرند و جام قهرمانی را به کشور بیاورند. برای موفقیت تیم های 
ملی هم برنامه ریزی الزم است و هم سرمایه گذاری و حمایت. کافیست 
در این مدت میزان توجه و حمایت مدیران فدراسیون از تیم کی روش 
را با تیم شمسایی مقایسه کنید. متأسفانه بی اعتنایی به فوتسال تنها 
مختص این دوره مدیریتی نیس��ت و قباًل نیز بارها از این مسئله انتقاد 
شده است. جام ملت ها عرصه ای نیست که بازیکن و مربی یک تنه جور 
همه بی تفاوتی ها را بکشند و در نهایت هم کار به قهرمانی ختم شود. در 
این رویداد قاره ای همه آسیایی ها با بهترین تدارکات به میدان می آیند 

و همگی نیز برای شکست فوتسال ایران نقشه کشیده اند. 
از زمان برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس جدید چند باری به فوتس��ال 
اشاره کرده، اما باید دید مهدی تاج در عمل هم قدمی برای کمک به این 
رشته برداشته یا نه. در گذشته حواشی زیاد اصاًل وقتی را برای رسیدگی 
به فوتسال باقی نمی گذاشت و حتی فوتبال نیز با مشکالت بسیار زیاد 
دس��ت وپنجه نرم می کرد، ولی حاال که فدراس��یون کمی سروسامان 
گرفته و بخش های مختلف مدیریتی اش یکدست شده، دیگر بهانه ای 
برای بی محلی به فوتسال باقی نمی ماند. رئیس در دوره جدید ریاستش 
می تواند نشان دهد برخالف گذشته واقعاً برای فوتبال سالنی نیز ارزش 
قائل است و از این رشته حمایت می کند. جام  ملت ها میدان سختی است 
که سربلند شدن در آن در مقطع کنونی انصافاً دشوار خواهد بود، به ویژه 
 که هر عنوانی جز قهرمانی به منزله پسرفت تیم ملی است. با این  حال باید 
ببینیم در این مدت برای تیم ملی و شاگردان شمسایی چکار کرده ایم و 
حاال می توانیم از آنها انتظار قهرمانی داشته باشیم یا نه. آیا واقعاً تدارکات 
و برنامه ریزی ها برای تیم ملی در س��طح قهرمانی بوده، چراکه با حرف 
زدن و شعار دادن تاکنون هیچ جامی به دست نیامده است و نخواهد آمد. 
فراموش نکنیم در جام  ملت ها تیم هایی موفق می شوند که مدیران شان 

به جای شعار در واقعیت به وعده های شان عمل کرده  باشند.

درخشش مالیی در قهرمانی جهان
نازنین مالیی به مقام هشتم روئینگ قهرمانی جهان دست پیدا 
کرد. فینال مس��ابقات روئینگ قهرمانی جه��ان، روز جمعه در 
کشور جمهوری چک برگزار ش��د. در فینال Bروئینگ یک نفره 
س��بک وزن قهرمانی جهان در جمهوری چ��ک، مالیی نماینده 
کشورمان با حریفانش به رقابت پرداخت و با زمان ۷ دقیقه و ۴۱ 
ثانیه و ۹۵صدم ثانیه در در رده هشتم ایستاد. مالیی برای اولین 
بار در تاریخ قایقرانی، کش��ورمان را صاحب چنین رتبه ای کرده 
است. در فینال D روئینگ سنگین وزن زنان هم مهسا جاور فردا 

رقابت می کند.

کینه ورزی را کنار بگذارید
وحید شمسایی، س��رمربی تیم ملی فوتس��ال خواستار حمایت 
همه جانبه از ش��اگردانش در جام ملت های آسیا شد: »برای من 
و دیدگاه فوتس��الی ام، آینده دورتر مهم اس��ت، وگرنه هنوز هم 
بهترین ها همان هایی هس��تند ک��ه می توانند ب��ازی کنند. اکثر 
قدیمی ها بهترین هس��تند و روی س��ر و چش��م ما جا دارند، اما 
تفکرمان این بود که یک س��ری آدم جدید در تی��م ملی حضور 
داشته باشند. اکثراً حق دارند، ولی خواهشاً عناد و کینه ورزی را 

کنار بگذارید.«

مهم ترین منبع درآمد فوتبال حق پخش است

 فدراسیون 

 به دنبال درآمدزایی 

ش ها مالی
و رفع چال

با روی کار آمدن مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 

حامد قهرمانی
و با آرام شدن حواش��ی انتخاب دوباره او، اصلی ترین بحث این       بازتاب

روزهای فدراس��یون فوتبال مس��ئله مباحث مالی و چگونگی 
درآمدزایی فدراسیون به عنوان یک نهاد مستقل است.

سال هاست که همه جا عنوان می شود فدراسیون فوتبال کاماًل مستقل از وزارت ورزش است و 
نباید از بودجه این وزارتخانه استفاده کند، مسئله ای که همه به خوبی می دانیم امری نزدیک به 
محال است. فوتبال همچنان هم از وزارت ورزش بودجه می گیرد و هم به بیت المال دست درازی 
می کند. با این وجود دوران جدید ریاس��ت مهدی تاج بر فوتبال را ش��اید بتوان دوران تازه ای 
قلمداد کرد، به گونه ای که فوتبال دست در جیب خود داش��ته باشد و کمتر از وزارت ورزش و 
بیت المال ارتزاق کند. با این حال ابهامات زیادی از گذشته در خصوص نوع درآمدزایی و بازاریابی 
وجود دارد، ابهاماتی که رئیس سابق کمیته بازاریابی و سخنگوی فعلی فدراسیون فوتبال در 

خصوص آنها توضیحاتی داده است.
احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در این خصوص می گوید: »مهم ترین رویکردی 
که سعی کردیم در حوزه بازاریابی ایجاد کنیم، این است که مهم ترین شاخصه درآمدزایی در 
فوتبال، یعنی حق پخش تلویزیونی را                            پیگیری کنیم. صحبت هایی در این زمینه انجام داده ایم، 
هرچند مشکالت و موانع جدی وجود دارد، اما مبانی فکری و توضیحی آماده شد و تالش کردیم 
آنها را                            در اختیار دوستانی قرار دهیم که در این حوزه تصمیم گیری می کنند. در حوزه  فضاهای 
اجتماعی طرح خیلی خوبی را                            آماده کرده ایم و فراخوانی هم گذاشته ایم. در این حوزه به دنبال 
شریک تجاری بودیم و می خواستیم کار را                            به صورت کلی واگذار نکنیم، زیرا معتقدیم در فضای 
هواداری و پلتفرم هایی که به صورت عمومی در فضای مجازی مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 

می توان کارهای خوبی برای فدراسیون انجام داد.«
اصولی ادامه داد: »ما فضایی را طراحی کردیم. موضوعی که سعی کردیم در حوزه بازاریابی دنبال 
کنیم این بود که همه تصمیمات و قراردادها در حوزه جذب حامی مالی در چارچوبی قرار بگیرد 
تا در فراخوان های قانونی و آیین نامه ای کمیسیون معامالت منتشر و سپس منجر به عقد قرارداد 
شود. سعی کردیم به شکل مزایده و مناقصه فراخوان بدهیم و در این چارچوب همه پیشنهادات 
را گرفتیم. درباره استفاده از شریک تجاری در حوزه IPTV و سوشیال مدیا فراخوانی دادیم 
که دو مجموعه شناخته شده در کشور جلو آمدند و پیشنهاداتی هم دادند، ولی به دلیل اینکه 
کمیته بازاریابی با سرپرست اداره  می شد و هیئت رئیس��ه نیز حد نصاب نداشت، این موضوع 
موکول به زمان انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال شد. همین طور در بحث حامی مالی داوران با 

شرکت نفت پارس قرارداد سه ساله قبلی را با افزایش پنج برابری منعقد کردیم.«

حاشیه های ناتمام مسابقات صربستان برای کشتی

دبیر: بنا قهرمان هم  می شد می رفت 
نتایج کسب شده در مسابقات جهانی صربستان آن چیزی نبود که 

فریدون  حسن
کش��تی ایران را به این مس��ابقات فرستاد. هرچند کش��تی آزاد در       چهره

صربستان نمره قبولی گرفت، اما حتی کسب نایب قهرمانی شاگردان 
درستکار هم باعث نشد انتقاد ها کم شود. کشتی بعد از مسابقات جهانی با حاشیه های تازه ای روبه رو 
شده است، حاشیه هایی که هرچند علیرضا دبیر س��عی در مدیریت آنها دارد، اما به هر حال چیزی 

نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت.
رئیس فدراسیون کش��تی در خصوص اصلی ترین تصمیم خود بعد از بازگشت از مسابقات جهانی، 
یعنی برکناری محمد بنا و سپردن هدایت تیم ملی کشتی فرنگی به حسن رنگرز می گوید: »بنا واقعاً 
خس��ته بود. می گفتند قهر کرده است. طفلک قهر نکرد، خس��ته بود. می گفت نمی کشم و خسته 
هستم. سوریان در کشتی فرنگی صاحب نظر است. بنا با وجود ۶۴ سال سن با مربیان دیگر فاصله دارد 
و هنوز با انگیزه ترین مربی فرنگی است. من، محمدآقا را قبول دارم. حمید در صربستان چند نوبت 
با بنا صحبت کرد. بنا گفته بود اتاقم را تحویل داده ام و دیگ��ر نمی آیم. همان موقع با بچه های خانه 
کشتی تماس گرفتم تا بروند اتاق بنا را ببینند. او همه چیز را جمع کرده بود. تیم چه اول  می شد چه 

می باخت، بنا می رفت. ما قانع شدیم و همانجا بحث ها شروع شد.«
دبیر ادامه داد: »ما ۱0 عامل برای انتخاب سرمربی داشتیم 

که یکی از آنها فنی بود. س��وریان و دوستان نظر دادند 
و رنگرز انتخاب ش��د. من هم او را می شناسم. وقتی 
انتخاب مربی دیر می ش��ود، حاشیه ها زیاد می شود. 
تیم امید 20 روز دیگر با سرمربی تیم ملی به اسپانیا 
می رود. ۱۵ آب��ان هم ج��ام جهان��ی آذربایجان را 
پیش رو داریم. این بهترین نتیجه م��ا نبود، اما جزو 

بهترین ها بود.«
دبیر در مورد نتیجه کس��ب شده کشتی 

آزاد و تأثیر غیبت روس ها بر این نتیجه 
گفت: »ما در ۱0 وزن بهترین نتیجه 
را گرفتی��م. از ۹ وزن ک��ه بودیم، 
هفت م��دال گرفتیم. امیرمحمد 
ط��ال  صد  ر د صد نی  ا د یز
می گرفت، اما به ه��ر حال به 
وزن نرس��ید. خیلی ه��ا زور 
می زنند بگویند نتایج خوبی 
نگرفتیم. کشتی آزاد بهترین 
نب��ود، اما جزو دو، س��ه بار 
نتایج تاریخی بود. روس��یه 
ک��ه در مس��ابقات جهانی 
نبود ب��ه ضرر ما ش��د. حق 
ما پنج مدال ط��ال بود. من 
با رئیس کمیت��ه داوران در 
این باره بحث کردم و دعوایم 
ش��د.  روس ها از م��ا بهتر 

امریکایی ها را می برند، چون 
کشتی بلدتر از ما هستند.«

آنچه طی چند شب اخیر دیده شد برایمان قابل 
باور نیس��ت اینکه عده ای پرچم کشور عزیزمان 
را به آتش بکش��ند یا به آن توهی��ن کنند. همان 
پرچمی که برای اعتالی آن خون ها داده ش��ده و 
ورزشکاران بی شماری برای به اهتزاز درآمدن آن 

زحمت ها کشیده اند.
بازی ای��ران و امارات در مقدمات��ی جام جهانی در 
ورزش��گاه آزادی از جمله چند ب��ازی اولی بود که 
همکاران گزارشگر بانو در ورزشگاه حضور داشتند. 
بین دو نیمه بازی و در شرایطی که صعود ایران به 
جام جهانی قطر در بازی قبل مقابل عراق مسجل 
ش��ده بود، کلیپی از افتخارآفرینی ها و برافراش��ته 
ش��دن پرچم پرافتخار ایران به دست ورزشکاران 
کشور پخش ش��د، از آن کلیپ هایی که شنیدن و 

دیدنش مو بر تن آدم سیخ می کند. 
یکی از همکاران خانم که از قبل آشنایی مختصری 
با هم داش��تیم به همی��ن بهانه عن��وان کرد: »با 
تیم های مختلف ورزشی، سفرهای خارجی زیادی 
رفته ام. شنیدن سرود کشور و دیدن پرچم ایران 
بر فراز بقیه پرچم ها احس��اس فوق العاده ای دارد 
که قابل وصف نیست. هر چقدر هم که اینجا و در 
داخل کشور مشکل داشته باشیم، هر چقدر عرصه 
بر ما تنگ باشد، اما وقتی پای ایران و پرچم مقدس 
کش��ورمان به میان می آید همه چی��ز فراموش 
می شود. آنجاست که با غرور اشک شوق می ریزی 
و افتخ��ار می کنی ب��ه اینکه این پرچم کش��ورم 

است که آن باال در باالترین نقطه قرار دارد و این 
سرود ملی کشورم است که همگان به احترامش 

ایستاده اند و کاله از سر برداشته اند.«
این نگاه مش��ترک تمام ایرانی های وطن پرست 
است و ناگفته پیداس��ت که یک ورزشکار با تمام 
وجود و توان خود تمرین می کند، س��ختی ها را 
تحمل کرده و پا به میدان مسابقه می گذارد تنها 
با این هدف که برای کشورش افتخارآفرینی کند. 
هر ورزش��کاری می خواهد پرچم کشورش را در 
باالترین نقط��ه قرار دهد و کاری کند که س��رود 

کشورش در همه جا طنین انداز شود.
اصاًل تا ح��اال با خودت��ان فکر کرده ای��د که چرا 
ورزشکاران ایرانی بعد از کس��ب عنوان قهرمانی 
در مسابقات جهانی و المپیک اول از همه به دنبال 
پرچم می گردند تا با آن دور افتخار بزنند؛ پاس��خ 
مشخص است، این پرچم هویت ماست. ورزشکار 
قهرمان و پهل��وان ایران می خواه��د ثابت کند با 
تمام مش��کالت برای اعتالی نام و پرچم ایران پا 
به میدان می گذارد و در اولین گام بعد از موفقیت 
هم چیزی باالتر از پرچم را برای دور افتخار خود 

انتخاب نمی کند.
به حرف های کامران قاس��مپور و رحمان عموزاد 
در مس��ابقات قهرمانی کش��تی صربستان دقت 
کنید. همی��ن دو قهرمانی که هفت��ه قبل مدال 
طالی جهان را ب��ه گردن آویختن��د، تمام هم و 
غم شان شادی دل مردم و به اهتزاز درآمدن پرچم 

پرافتخار ایران بود. بقیه هم دست کمی از این دو 
نداشته و ندارند. از حسن یزدانی گرفته تا برادران 
گرایی، از کشتی گرفته تا فوتبال، تکواندو، کاراته، 

تیراندازی و بقیه رشته ها.
وقتی افتخار زهرا نعمتی، بان��وی اول تیروکمان 
ایران و جه��ان که ه��م در پارالمپی��ک و هم در 
المپیک پرچمدار ایران بوده، وقتی مهدی طارمی 
بعد از کس��ب هر موفقیت در فوتبال اروپا پرچم 
ایران را به دوش می اندازد و وقتی سجاد گنج زاده 
با بغض از لحظه برافراش��ته شدن پرچم ایران در 
المپیک و طنین انداز شدن سرود ایران در سالن 
رقابت ها می گوید، دیگر تکلیف مش��خص است. 
اصاًل دقت کرده اید که پاروی نازنین مالیی، بانوی 
قایقران کش��ورمان که همین دی��روز افتخاری 
بزرگ برای ورزش ایران کس��ب کرد، چیزی جز 
پرچم سه رنگ و خوشرنگ ایران نیست. ورزشکار 
ایرانی از هیچ تالشی برای برافراشته شدن پرچم 

کشورش دریغ نمی کند.
جالب است که ورزشکار مردمدار ایران درد ملتش 
را خیلی خ��وب می فهم��د. وقت��ی در اوج کرونا و 
مشکالت اقتصادی بابت تحریم های ظالمانه بار بر 
دوش می کشد تا باری از دوش اقشار ضعیف بردارد. 
وقتی در کمک های مؤمنانه تصاوی��ری از خود به 
یادگار می گذارد که مایه مباهات همه می ش��ود و 
وقتی در همان شرایط باز هم برای شادی دل مردم 
و برافراشته شدن پرچم ایران پا به میدان مسابقه 

می گذارد و با کسب پیروزی هم لبخند بر لب مردم 
می نشاند و هم پرچم را باال می برد.

خط ورزشکار متعهد و معتقد ایران اسالمی از خط 
برخی که این روزها آب به آسیاب دشمن می ریزند، 
جداس��ت. ورزش��کار غیرتمند ای��ران هیچگاه بر 
نمی تابد که به پرچم کشورش توهین شود. هیچگاه 
برنمی تابد ک��ه پرچمی که از ج��ان و دل برای باال 
ب��ردن آن تالش می کند به آتش کش��یده ش��ود. 
ورزشکار ایرانی می داند که چه خون های پاکی برای 
س��ربلندی این پرچم ریخته شده و خودش و بقیه 
ورزشکاران چه زحمات و مشقاتی را برای اعتالی 

آن کشیده و چه عرق هایی ریخته اند.
اینجا ایران اس��ت، مهد دلیران، سرزمین جوانانی 
که از جان ش��ان برای دفاع از خاک و ناموس شان 
و سربلندی پرچم شان گذشتند. اینجا ایران است، 
مهد شیرمردان و شیرزنانی که در تمامی عرصه ها 
از جمله میدان ورزش مقابل هی��چ حریفی کوتاه 
نمی آیند تا پرچم ایران باال باشد. اینجا ایران است، 
مهد دلیران از جهان پهلوان تختی گرفته تا پهلوان 
حس��ن یزدانی از زه��را نعمتی گرفته ت��ا حمیده 
عباسعلی و از سجاد گنج زاده گرفته تا مهدی طارمی 
و بقیه قهرمانان و پهلوانان که جای نام تک تک شان 
در این کوتاه خالیس��ت، اما همه می دانیم که چه 
کسانی هس��تند و چگو نه برای اعتالی نام و پرچم 
ایران از جان مایه می گذارند. اینجا ایران است، مهد 

دلیران و پرچم ایران همواره باالست.
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اشرف رامین 

نگرانی فان خال از مصدومیت دپای قبل از جام جهانی

دشان: پاداش  تالش مان  را 
گرفتیم

خروس ها با پیروزی خانگی از قعرنشینی فرار کردند. در آغاز دور پنجم 
لیگ  ملت های اروپا، فرانسه با درخشش با س��تارگانش باالخره طعم 

پیروزی را چشید و توانست اولین سه امتیازش را به دست بیاورد. 
برخالف انتظارات صدرنشین گروه اول لیگ A، تیم دشان نیست و این 
کرواسی است که با ۱0 امتیاز یکه تازی می کند. کروات ها پنج شنبه  شب 
در خانه 2 بر یک دانمارک باانگیزه را بردند. فرانسه نیز در پاریس با دو گل 
اتریش را شکست داد و با پنج امتیاز باالتر از اتریش در رده سوم جدول قرار 
گرفت. مصدومیت ژول کنده اما کادر فنی فرانسه را برای بازی های آتی 
نگران کرده است. پل پوگبا، هوگو لوریس، تئو و لوکاس هرناندز، پرسنل 
کیمپمبه، انگولو کانته، کینگزلی کومان، کریم بنزما و آدرین رابیو دیگر 
مصدومان میزبان در این مس��ابقه بودند. امباپ��ه و اولیویه ژیرو گل های 
پیروزی بخش خروس ها را زدند. ژیرو با 3۶ سال سن لقب مسن ترین گلزن 

فرانسه را به خود اختصاص داد. 
دشان بعد از برد شاگردانش گفت: »هیچ چیزی بهتر از پیروزی نیست. 
نتوانستیم در ماه ژوئن پیروز شویم. دوران پیچیده ای بود، اما بازیکنانم 
باالخره پاداش تالش های ش��ان را گرفتند. آنها به دنبال رقابت کردن 
هستند و مهم نیست چه کسی برابر آنها ایستاده است. وظایف و قواعدی 
در تیم ملی فرانسه برای هر بازی وجود دارد. ما خوش شانس بودیم که 
در آخرین بازی خانگی مان در سال 2022 شاهد جوی فوق العاده بودیم. 
ش��رایط در ژوئن خوب پیش نرفت، اما این بازی عالی بود.« سرمربی با 
تمجید از ژیروی باتجربه گفت: »او یک گل زد و یک پاس گل هم داد. 
اولیویه شایستگی این جایگاه را دارد. من بسیار برای او خوشحال هستم. 
او دوران سختی را در باشگاهش داش��ت و همیشه برای ما خوب بازی 
می کند. گلزنی ح��ق او بود. این بازیکن تمام تالش��ش را می کند تا در 
جام جهانی 2022 حاضر شود، اما هنوز زمان برای انتخاب این فهرست 
زیاد اس��ت.«  در این گروه کرواسی به صدرنشینی  خود تداوم بخشید و 
دانمارک ۹ امتیازی جایگاه دوم جدول را حفظ کرد. دیدارهای گروه اول 
فرداشب پیگیری می شود؛ اتریش فانوس  به دست میزبان کرواسی است 

و دانمارک سرسخت نیز به مصاف فرانسه می رود.  
        

هلند و بلژیک مدعیان گروه چهارم نیز ولز و لهستان را شکست دادند. 
الله های نارنجی در ورشو با دو گل از سد لهستان گذشتند. مصدومیت 
ممفیس دپای، س��تاره هلندی بارسا چالش جدید فان خال محسوب 
می شود. سرمربی هلند با اشاره به این موضوع گفت: »ناراحت کننده 
اس��ت که ممفیس دپای در اوایل نیمه دوم دچار آسیب دیدگی شد و 
با توجه به این مصدومیت مجبور به ترک زمین ش��د. ش��رایط دپای 
مؤید آن اس��ت که او وضعیت خیلی خوبی ن��دارد و بعید می دانم که 
این بازیکن قادر باش��د مقابل تیم  ملی بلژیک ب��ازی کند.« باخت 2 
بر یک ولز ناراحتی رابرت پیج، س��رمربی این تیم را به همراه داشت: 
»درس هایی هست که یاد گرفتیم و با خودمان به جام جهانی خواهیم 
برد. در رختکن به بازیکنانم گفتم که این درخواس��ت خود ما بود. با 
کسب سهمیه جام جهانی در واقع درخواست رقابت با کشورهایی مانند 
بلژیک و هلند را مطرح کردیم و تا آخر آماده رقابت هس��تیم. البته از 
نظر تاکتیکی تغییراتی خواهیم داشت. دوست ندارم منفی نگر باشم.« 

دیدار هلند – بلژیک و ولز – لهستان نیز فرداشب برگزار می شود. 
        

بازی های گروه دوم امشب برگزار خواهد شد، جایی که اسپانیا با سوئیس 
بازی می کند و چک به مصاف پرتغال می رود. تی��م لوئیز انریکه از چهار 
بازی گذشته هشت امتیاز به دست آورده و صدر جدول را در اختیاز دارد. 
سال گذشته اسپانیا با هدایت همین مربی فینالیست لیگ ملت ها شد، اما 
فرانسه اجازه قهرمانی به این تیم نداد. الروخا خیلی راحت به جام جهانی 
رسیده و تالش می کند در قطر بدرخشد. غیبت آنسو فاتی، ستاره بارسا 
در لیست نفرات اسپانیا انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. انریکه 
مالک دعوت از بازیکنان به تیم ملی را میزان آمادگی آنها عنوان کرده است: 
 »آنسو فاتی را در ماه ژوئن دعوت کردم، اما حقیقت این است که شرایط او 
در آن مقطع خیلی بهتر بود.  آنسو در باشگاهش فقط یک بازی در این فصل 
در ترکیب ثابت قرار گرفته اس��ت که این چیزی را به من نشان می دهد. 
امیدوارم دوباره بهترین آنسو را ببینیم، اما در حال حاضر او در لیست جایی 
ندارد.« آخرین بازی های گروه س��وم نیز روز دوش��نبه برگزار می شود و 

انگلیس میزبان آلمان است و مجارستان به مصاف ایتالیا می رود.

فعاًل مشخص شدن شیوه بازی مهم است
تیم ملی در دو بازی دوستانه خود باید 
به دنبال مش��خص کردن ش��یوه بازی 
باشد. نفراتی که االن در تیم ملی حضور 
دارند از بهتری��ن بازیکنان هس��تند و 
اگر ۱0 مربی دیگر هم قرار بود لیس��ت 
بدهند، همگی همین لیست را می دادند. 
شاید در بین ۱0بازیکن فقط یک نفر در 
لیست مربی دیگر تغییر می کرد. از نظر 
کالس بازی هنوز به سطحی نرسیده ایم 
که مثاًل برابر انگلیس بایستیم. باید در 
مدار واقعیت ها شیوه بازی خودمان را انتخاب کنیم. از نظر سبک کار 
مربیان، شاید شیوه بازی متفاوت باشد، اما اینکه در جام جهانی مجبور 
به دفاع کردن ش��ویم، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به زمانی که 
برای آماده س��ازی داریم، نمی توانیم بگوییم پلن A و پلن B داش��ته 
باشیم. اگر این پلن ها را داشته باش��یم آرمانی است، اما با زمان کمی 
که تا جام جهانی در اختی��ار داریم، اجرایی کردن ای��ن برنامه ها کار 
سختی است. االن بهترین بازیکنان ما در خط حمله بازی می کنند. اگر 
بخواهیم با همان روشی که در 20۱۴ و 20۱۸ بازی کردیم از ظرفیت 
این بازیکنان در خط دفاع استفاده کنیم، نمی توانیم از همه ظرفیت 
آنها در خط حمل��ه بهره ببریم. بازیکنانی همچ��ون طارمی، آزمون و 
جهانبخش نفراتی هستند که ظرفیت های خوبی در خط حمله دارند، 
اما گاهی در بازی ها از ظرفیت آنها در کارهای دفاعی اس��تفاده شده، 
مثاًل طارمی در جام جهانی قبلی در س��مت چپ مثل یک دفاع چپ 
بازی کرد، آیا در جام جهانی قطر هم قرار اس��ت از او اینگونه استفاده 
کنیم، اگر اینطور باشد از ظرفیت طارمی در خط حمله نمی توانیم بهره 
ببریم. در دو بازی دوستانه باید سعی کنیم از نظر نوع بازی به نتیجه 
برسیم، یعنی نتیجه بازی نباید مالک باشد. برای ما باید مشخص شدن 

شیوه بازی مالک باشد.
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مجید جاللی

کارشناس فوتبال

تورنمنت »لی�ورکاپ« دیروز در لندن آغاز ش�د و 
راجر فدرر پس از پایان این رقابت ها برای همیش�ه 
از دنی�ای قهرمانی خداحافظ�ی می کند. پنجمین 
دوره این مس�ابقات س�ه روز به ط�ول می انجامد و 
تنیس�ورهای اروپایی و تنیس�ورهای دیگر قاره ها 
در قالب دو تیم منتخب اروپا و جهان به مصاف هم 
می روند. برخالف چهار دوره گذشته این تورنمنت 
اهمیت بسیار باالیی دارد، چراکه تنیسور سوئیسی 
اعالم بازنشستگی می کند. فدرر، نادال، جوکوویچ 
و اندی ماری به همراه کس�پر رود و استفانوس تیم 
منتخب قاره سبز را تش�کیل می دهند و لور هری 
فریت�ز، فلیکس اوژه الیاس�یم، دیگو ش�وارتزمن، 
الکس دمینار، فرانسیس تیافوئه و جک ساک هم در 

تیم منتخب جهان حضور دارند. 

فریدون  حسن
   گزارش  یک


