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دنیا  حیدری

سایهسنگینفوتبالبرسرسایررشتهها
زمان زیادی تا آغ��از رقابت های جام جهانی قطر باق��ی نمانده و با این 
حساب فضای ورزش کشور بی ش��ک در یک ماه آینده کاماًل فوتبالی 
خواهد بود. صدالبت��ه که اهمیت جام جهانی به عن��وان بزرگ ترین و 
مهم ترین رویداد فوتبالی دنیا دلیل خوبی است برای زوم کردن روی 
فوتبال، خصوصاً که حض��ور در این رقابت ها برای بس��یاری از آقایان 
اهمیت زیادی دارد و بر همین اس��اس از مدت ها قبل در تکاپوی مهیا 
کردن حضور خود در قطر هستند. اما لزوم توجه ویژه به تیم ملی فوتبال 
برای حضوری پرقدرت در جام جهانی قط��ر دلیل قانع کننده ای برای 
پرت شدن حواس ها از س��ایر رشته های ورزش��ی و بی توجهی به آنها 

نیست. مسئله ای که این روزها به وضوح مشهود است!
نازنین مالیی، بانوی قایقران ایران درس��ت در روزهایی که تیم ملی 
فوتبال ایران مهیای برپای��ی اردوی تدارکاتی اتریش بود، نه فقط بعد 
از هشت سال طلس��م حضور قایقرانان ایران در رقابت های جهانی را 
شکس��ت و موفق به حضور در این مسابقات ش��د که عملکردی قابل 
قبول و درخشان از خود به نمایش گذاش��ت. عالوه بر او دیگر نفرات 
اعزامی ایران به این رقابت ها نیز موفق به کسب رکوردها و عملکردی 
قابل قبول شده اند، اما درخشش مالیی و شکسته شدن طلسم هشت 
ساله روئینگ ایران در مس��ابقات قهرمانی جهان در ال به الی اخبار و 
حواشی فوتبال به چشم نیامد و دیده نشد. درست مانند  نایب قهرمانی 
رس��ول فروغی، قهرمان المپیک در مسابقات جایزه بزرگ که نمراتی 
قابل قبول در فینال این رقابت ها به ثبت  رساند. نمراتی در سطح یک 
دنیا و باالتر از نفراتی که مدعی سطح یک دنیا هستند، اما امتیازها و 
نمرات اس��تثنایی او هم همانند موفقیت مالیی نتوانست نگاه ها را به 
خود خیره کند وقتی تمام توجه ها طی روزهای اخیر معطوف فوتبال 

بود و تیم ملی!
کوچک ترین تردیدی در لزوم توجه به تیم ملی فوتبال ایران نیس��ت، 
خصوصاً در اندک زمان باقیمانده ت��ا رقابت های جام جهانی، اما توجه 
به تیم ملی فوتبال بی توجهی به سایر رشته ها و نادیده گرفتن نیازها و 
موفقیت های آنان را توجیه نمی کند، خصوصاً که امسال برای بسیاری 
از رشته های ورزشی سال کسب س��همیه المپیک است و مهیا کردن 
ش��رایط و امکانات برای آمادگی تیم ها جهت موفقیت در این مسیر، 
وظیفه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است که با دستاویز قرار دادن 
جام جهانی نمی توانند از زیر بار آن شانه خالی کرده و سایر رشته ها را 

به امان خدا رها کنند. 
بی توجهی به رشته های منهای فوتبال طی هفته های اخیر در حالی به 
اوج خود رسیده که با نگاهی گذرا به حریفان ایران در جام جهانی قطر 
می توان به وضوح دید که این کش��ورها عالوه بر توجه ویژه به فوتبال 
چطور آماده سازی سایر رشته های ورزشی را نیز در نظر دارند و چگونه 
با برنامه برای کسب س��همیه المپیک پیش می روند. حال آنکه به نظر 
می رس��د چش��م آقایان در ایران این روزها جز فوتبال چیز دیگری را 
نمی بیند. نگاه تبعیض آمیزی که می تواند شرایط سایر رشته ها را برای 

کسب موفقیت در به دست آوردن سهمیه المپیک دشوار کند.

ایرانقهرمانکشتیآزاددانشجویانجهان
تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران به مقام قهرمانی مسابقات 
جهانی دانشجویان دس��ت یافت. در روز پایانی مسابقات کشتی 
آزاد ایران توسط دانیال ش��ریعتی نیا و وحید اسماعیل زاده به دو 
نشان طالی دیگر دس��ت پیدا کرد تا با احتساب پنج طالی روز 
اول با هفت نش��ان طال عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند. 
پیش از این هم رضا مؤمنی در 57کیلوگرم، احمد بذری در وزن 
92کیلوگرم، عرفان الهی در وزن 74 کیلوگرم، سیدمهدی هاشمی 
در وزن 125 کیلوگرم و محمدرضا باق��ری در وزن 65 کیلوگرم 
موفق به کسب پنج مدال طال در این رقابت ها شده بودند. به این 
ترتیب ایران با کسب هفت مدال طال قهرمان شد و تیم های ترکیه 

و اوکراین دوم و سوم شدند.

2نقرهبراینونهاالنشطرنجایران
تیم ملی شطرنج نونهاالن و نوجوانان ایران در مسابقات جهانی به 
کسب دو مدال بسنده کرد. مسابقات قهرمانی نونهاالن و نوجوانان 
زیر ۸، 1۰ و 12 سال جهان در دو بخش آزاد و دختران از بیست و 
ششم شهریور تا پنجم مهر ماه با حضور 746 بازیکن از سراسر جهان 
در 11 دور برگزار شد. تیم ملی شطرنج نونهاالن و نوجوانان ایران با 
سرمربیگری مهرداد اردشی، راهی مسابقات جهانی گرجستان شد. 
در پایان این رقابت ها سینا موحد از خوزستان در رده زیر 12 سال 
آزاد و مائده یوسفیان از اصفهان در رده زیر 12 سال دختران هر دو 

با 5/۸ امتیاز نایب قهرمانی این مسابقات را کسب کردند.

شمیم رضوان

یک اقدام عجوالنه 

فریدون  حسن
   گزارش  یک

و حاش�یه های ب�ه 
وجود آمده بابت آن 
می رفت ت�ا همه چی�ز را دوباره خ�راب کند. 
در حالی که تیم ملی با غلبه بر اروگوئه در حال 
آماده کردن خ�ود برای بازی با س�نگال بود، 
انتشار یک اس�توری از سوی سردار آزمون و 
پاک کردن سریع آن به عالوه تمام پست های 
قبلی باعث بروز حاشیه ای شد که با شیطنت 
برخی رسانه های معاند می رفت تا کار تیم ملی 
کن�د. روب�ه رو  ج�دی  مش�کلی  ب�ا  را 

شرایط تیم ملی در اردوی اتریش شرایط خوبی 
بود. تیم مل��ی بعد از مدت ها تنش به آرامش��ی 
نسبی دست یافت و با انجام دو بازی خوب عماًل 
قدرت خود را به حریفان نشان داد، تا جایی که 
گرت ساوت گیت، س��رمربی تیم ملی انگلستان 
اولین حریف ایران در جام جهانی مجبور ش��د 
فاصله 915مایلی لندن تا اتری��ش را طی کند، 
چراکه ح��اال دیگر خوب می دان��د ایران حریف 
آسانی برای او و تیمش نیست. اما با وجود جو آرام 
تیم در اردوی اتریش باز هم یک اظهارنظر ناپخته 
و هیجانی می رف��ت تا حاش��یه های جدیدی را 
برای تیم ایجاد کند، به خصوص اینکه رسانه های 
معاند با بهره گیری از همین اقدام عجوالنه سعی 
در راه انداختن موج جدید داشتند. همان ها که 

بازیکنان تیم ملی را دعوت ب��ه اعتصاب کردند 
تا در مقابل س��نگال بازی نکنند و حتی تا آنجا 
پیش رفتند که پای فیفا را هم برای تحریم تیم 
ملی به میان کشیدند، اما هوشیاری کادر فنی و 
مسئوالن تیم ملی در کنار بازیکنان باعث شد این 
نقشه هم خیلی زود با شکست روبه رو شود. ایران 
مقابل سنگال با قدرت به میدان آمد، خوب بازی 

کرد و نتیجه قابل قبولی هم گرفت.
سال هاس��ت که عنوان می ش��ود گره زدن برخی 
مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی با مس��ائل دیگر و 
اظهارنظر در خص��وص همه چیز حت��ی مواردی 
که کوچک ترین شناختی نس��بت به آنها از سوی 
مدعیان وجود ندارد باعث بروز دردسرهایی می شود 
که رفع و رجوع آنها هزینه های گزافی را برای مردم 
و کشور در پی خواهد داشت. همین مردم و کشوری 
که تمام مدعیان سنگ آنها را به سینه می زنند، اما 
با اظهارات نسنجیده و در اکثر مواقع بدون دانش 
و اطالع خود عماًل ش��رایط را برای ایجاد حاشیه و 

هزینه برای مردم و کشور مهیا می کنند.
  عجوالن�ه تصمیم گرفت�م، عذرخواهی 

می کنم
س��ردار آزمون زننده گل مس��اوی ایران مقابل 
سنگال بعد از پایان بازی با رد هرگونه دودستگی 
و اختالف در تی��م ملی گفت: »هی��چ اختالف 
و دودس��تگی در تیم ملی وجود ن��دارد. ما همه 

اعضای یک خانواده هس��تیم. کس��انی مطالب 
تخیلی نوش��تند که در یک استوری نوشتم بین 
ما دودستگی ایجاد شده، در حالی که اصاًل کسی 
نمی دانس��ت من می خواهم اس��توری بگذارم. 
کسانی را که این دروغ ها را نوشتند تا برای تیم 
ملی حاشیه درست کنند، به خدا واگذار می کنم. 
یک جلسه به خاطر مصدومیت جزئی با صالح دید 
کادر فنی تمرین نکردم و باز هم دروغ نوشتند که 

خط خورده ام.«
گلزن تیم ملی ادامه داد: »ضمناً باید از بازیکنان 
تیم ملی عذرخواهی کنم، چون این کار عجوالنه 
من باعث اذیت ش��دن دوس��تان عزیزم شد و از 
جانب برخی کاربران اهانت هایی به ملی پوشان 
ش��ده که به هیچ وجه منصفانه نبود و اشتباه از 
من بود. در این خصوص خودم را مقصر می دانم و 
مقابل همه اعضای تیم ملی و کادر فنی که باعث 
شدم نظم و آرامش تیم به هم بخورد، شرمنده ام. 
خدا را ش��کر نتایج خیلی خوبی براب��ر دو تیم از 
بهترین تیم های دنیا گرفتیم و همگی به دور از 
تمام حاشیه ها برای شادی و رضایت مردم در جام 
جهانی تمام تالشمان را می کنیم. تمام بازیکنان 
برای دلخوشی  تک تک شما با جان و دل در جام 

جهانی از جان مایه خواهند گذاشت.«
اردوی اتریش با تمام داستان ها و ماجراهایش به 
بهترین شکل ممکن برای تیم ملی به پایان رسید. 

شاید این اردو از جمله معدود اردوهایی باشد که 
همه با نظر مثبت و خوشبینی بابت نتایجش به 

آن نگاه می کنند. 
   رضایت تمام کی روش

»یک اردوی خوب، دو بازی خ��وب و دو نتیجه 
عالی: اول اینک��ه با کمک بازیکن��ان و تیم های 
بزرگ حریف چیزهای زیادی یاد می گیریم. دوم 
هویت ما به عنوان یک تیم با مشکالتی که با آن 
روبه رو بودیم رش��د می کند و فداکاری هایی که 

برای تیم ملی انجام دادیم.«
این اظهارنظر کارلوس کی روش، س��رمربی تیم 
ملی فوتبال ایران پس از پایان بازی ش��اگردانش 
مقابل سنگال و پایان اردوی آماده سازی تیم ملی 
در اتریش است. اردویی که با انجام دو بازی خوب 
برای تیم ملی هم��راه بود. دو بازی ب��ا دو نتیجه 
خوب یکی برتری مقابل اروگوئه مغرور و پرستاره 
و دیگری تس��اوی مقابل س��نگال سختکوش و 
قهرمان آفریقا. تیم ملی در هر دو بازی نمایش قابل 
قبولی داشت و نشان داد که خیلی زود با سرمربی 
کهنه کار خود به درک متقابل رسیده است. حاال 
ترس��ی از ایران در دل حریفان افتاده، ترسی که 
باعث می شود سرمربی انگلستان هرچند لبخند 
برلب اما خودش را به بازی  ایران و سنگال برساند، 
فرصتی که حتماً س��رمربیان ولز و امریکا بابت از 

دست دادنش خود را سرزنش خواهند کرد.
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وقتی رونالدو هم نمی تواند صعود را تضمین کند

طلسمشکنیالروخا
مقابلپرتغال

صعود اس��پانیا، چهره چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا را مش��خص کرد. بعد از صعود کرواس��ی، هلند و ایتالیا، اسپانیا 
نیز با عبور از س��د پرتغال موفق به حضور در جمع تیم های راه یافته به 
نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا ش��د. موفقیتی که برای پرتغال و البته 

رونالدو گران تمام شد. 
هیچ چیز جلودارش نبود، درست همانند روزهایی که در زمین کوالک 
می کرد؛ نه دفاعی به گرد پایش می رس��ید و نه گلری توان ایستادگی 
برابرش را داشت، اما همه آمارهای خیره کننده او به دو، سه سال گذشته 
برمی گردد و حاال ماه هاست که خبری از آن رونالدویی که همه با پسوند 
فوق ستاره صدایش می زدند، نیست. حاال او تنها یک مهره عصبی است 
که در پی ناکام ماندن از باز کردن دروازه حریفان با عکس العمل هایی 

که از خود به نمایش می گذارد، سوژه می شود.
شاید برای او و دوستدارانش سخت باشد، اما رونالدو گویا در حال طی 
کردن پایان مسیر دنیای حرفه ای فوتبال است. هرچند به لحاظ ظاهری 
هنوز هم یک فوتبالیست ورزیده است که مانندش کم پیدا می شود، اما 
عملکردش طی سه سال گذشته آنچنان افت فاحشی داشته که حاال 
دیگر سر نخواستن او دعواست، به طوری که با پرتاب بازوبند کاپیتانی 
انتقادهای بسیاری را به جان می خرد و ادا و اطوارهای عجیب او در شب 
ناکامی مقابل اسپانیا به خشم عمومی علیه وی بدل می شود. گویی نه 
اینکه او رونالدوست و هیچ کس ناراحتی او از قبول شکست برابر اسپانیا 
یا عصبانیتش از ناکامی در امر گلزنی را نمی بیند و تنها چیزی که دیده 

می شود پرتاب بازوبند است و بس!
      

س��انتوس قبل از رویارویی با الروخا تأکید کرده بود که این تیم بعد از 
قبول شکست برابر سوئیس زخمی و خطرناک تر از همیشه است. با این 
وجود او راضی به تساوی هم نبود و قبل از مصاف با اسپانیا صراحتاً گفته 
بود که جز به سه امتیاز بازی نمی اندیشد. این در حالی بود که یک امتیاز 
کافی بود تا پرتغالی های صدرنشین جمع تیم های راه یافته به نیمه نهایی 
را تکمیل کنند. برنامه پرتغالی ها این بود که بعد از بازپس گیری توپ، 
رونالدو را در فضای ایجاد ش��ده صاحب توپ کنن��د، ولی هیچ یک از 
توپ هایی که به این بازیکن ختم ش��د، نتوانست به ثمر برسد و دروازه 
الروخا را فرو بریزد. با وجود از دست رفتن موقعیت های گلزنی توسط 
رونالدو، پرتغال می توانست به حکم همان تک امتیاز به دست آمده از 
تساوی بدون گل در این بازی ضمن حفظ صدرنشینی به نیمه نهایی راه 
یابد، اما موراتا هم تیمی سابق رونالدو در واپسین دقایق بازی و درست 
زمانی که س��انتوس تصور می کرد همه چیز به خیر و خوشی به پایان 

خواهد رسید، سند صعود اسپانیا به نیمه نهایی را امضا کرد. 
قبول شکس��ت در آخرین دیدار مرحله گروهی لی��گ ملت های اروپا 
مقابل میزبان برای سانتوس آسان نبود، به طوری که بعد از باخت یک 
بر صفر مقابل الروخا تأکید کرد حری��ف روی تنها موقعیت گلزنی به 
برتری رسیده است: »از موقعیت های خود استفاده نکردیم. رونالدو هم 
شانس هایی داش��ت که معموالً آنها را به گل تبدیل می کند. در نهایت 
اسپانیا بدون اینکه موقعیت خاصی داشته باشد موفق شد گل بزند. این 
دومین باری است که پس از شکست برابر صربستان، ما دقیقاً در لحظات 
پایانی گل می خوریم. اگر قرار است دفاع کنیم باید با تمام وجود دفاع 

کنیم. من و بازیکنانم بسیار ناراحت هستیم.«
      

کسب نتیجه در آخرین دیدار این مرحله کار ساده ای نبود، خصوصاً که 
پرتغال پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز این بازی به لطف پیروزی در 
بازی قبلی و شکست اسپانیا در دیدار قبلی با 1۰امتیاز در صدر جدول این 
گروه قرار گرفته بود و تنها یک تساوی الزم داشت برای صعود به جمع 
چهار تیم برتر، اما صعود اسپانیا را تنها برتری مقابل حریف بود که تضمین 
می کرد. انریکه، سرمربی الروخا که پیش از مصاف با پرتغال این دیدار را 
به یک بازی تک حذفی در جام جهانی تشبیه کرده و گفته بود می خواهند 
طلسم تساوی ها را بشکنند با شادمانی از این برد دقیقه نودی، پیروزی 
را بهترین درمان افس��ردگی خواند: »فوتبال ورزشی فوق العاده است و 
پیروزی در این ورزش بهترین درمان برای افسردگی و ناراحتی، به همین 

دلیل است که من از برد تیمم بسیار خوشحالم.«

درخش��ش نازنین مالیی در مس��ابقات روئینگ قهرمانی جهان از 
آن دست موفقیت های ورزشی بود که ش��یرینی خاصی دارد. این 
را افشین فرزام، س��رمربی تیم ملی قایقرانی ایران بهتر از هر کسی 
درک می کند، آن هم وقتی شاگردانت بعد از هشت س��ال غیبت در مسابقات جهانی موفق ظاهر 
می شوند. فرزام می گوید: »بعد از هشت سال در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردیم و ملی پوشان 

با حریف��ان مدال آور جهان��ی در رقابت بودند ک��ه اتفاق خوبی 
محسوب می شود. پیش از  اعزام، انتظارات و هدف گذاری ها 

را مش��خص کرده بودم. انتظارم از نازنین مالیی، فینال 
B بود که این اتفاق افتاد. البته چی��زی که من با خود 
 B مالیی صحبت کرده بودم، این بود که بتواند در فینال
جایگاه خوبی را به دست آورد و رنکینگ خود را نسبت 
به المپیک توکیو ارتقا دهد. خدا را شکر این اتفاق افتاد و 
رکورد خوبی ثبت کرد. او چهار مسابقه سنگین داشت 

و در سه مسابقه، رکوردش خوب بود و 
 A تقریباً با رکوردهایی که در فینال

زده شد برابری می کرد. مجموعه 
ما و فدراسیون هر چقدر بتوانیم 
بهت��ر برنامه ری��زی کنی��م و 
بچه ه��ا بهتر ت��الش کنند، 
قطعاً اتفاق��ات خوبی برای 

روئینگ می افتد.«

باآمادگیکاملبهمصرمیروم

میدانستممالییموفقمیشود

مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ ایران با درخشش تیراندازان جوان        بازتاب
همراه بود. یکی از این جوانان رسول عفتی بود که با برتری مقابل جواد 
فروغی، قهرمان المپیک نام خود را در جمع برترین ها جای داد. عفتی بعد از پیروزی مقابل فروغی 
گفت: »سطح مس��ابقات جایزه بزرگ باال بود. رقابت نزدیکی با فروغی داشتم. خدا را شکر با رکورد 
خوبی که در فینال و مقدماتی جایزه بزرگ ثبت کردم به مدال طال رسیدم. همیشه استرس  و فشار 
وجود دارد، ولی با توجه به اینکه مدت زیادی کنار هم تمرین کردیم، می توانیم ذهن خود را مدیریت 

کنیم تا استرس را کاهش دهیم.«
عفتی در مورد مسابقات تیراندازی جام جهانی مصر هم عنوان کرد: »مسابقات جام جهانی مصر را به 
عنوان اولین رویدادی که سهمیه المپیک پاریس در آن توزیع می شود پیش رو داریم. امیدوارم در این 
رویداد نتیجه خوبی بگیریم. با رکوردهای خوبی که در جایزه بزرگ ثبت کردیم و با آمادگی کامل به 

مسابقات جام جهانی مصر اعزام می شویم.«

گرگانی ها مقابل ذوب آهن در نبرد بزرگ هفته اول

بیس��ت و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر 
بس��کتبال ایران، امروز در حالی آغاز می شود 
که مدافع عنوان قهرمان��ی در اولین بازی باید 
به مصاف یکی از بهتری��ن تیم های لیگ، یعنی 

ذوب آهن اصفهان برود.
بیس��ت و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر 
بس��کتبال در حالی امروز آغاز می ش��ود که با 
توجه به تغییرات صورت گرفته در فدراسیون 

و روی کار آمدن مجید داوری ش��اهد تغییرات 
گسترده ای در نوع و سیستم برگزاری رقابت های 
لیگ برتر هستیم. تعداد تیم های حاضر در لیگ 
برتر کاهش پیدا کرده و روش برگزاری مسابقات 

هم دستخوش تغییراتی شده است.
پس از تشکیل سازمان لیگ بسکتبال ایران با 
توجه به برگزاری جلسات نهایتاً اعضای سازمان 
لیگ به این نتیجه رس��یدند که بازی های این 
فصل به صورت رفت و برگش��ت و در یک گروه 
12 تیم��ی برگزار ش��ود. ضم��ن اینکه حضور 
هواداران در سالن مسابقات نیز طبق پروتکل ها 
آزاد اس��ت. حضور تماش��اگران در سالن های 
برگزاری مسابقات به طور حتم بهترین اتفاقی 
است که   می شد انتظار آن را داشت. تماشاگران 
بعد از نزدیک به دو سال به سالن ها بازمی گردند 
تا تنور رقابت را داغ کنند و این می تواند انگیزه 

تیم ها و بازیکنان را بیشتر کند.

در دو فصل گذشته، سوپرلیگ بسکتبال ایران 
هرچند با تعداد تیم بیشتری پیگیری شد، اما 
به دلیل کرونا مس��ابقات به ص��ورت متمرکز و 
بدون تماشاگر به میزبانی سالن آزادی در تهران 
پیگیری   می ش��د، اتفاقی که به عقیده بسیاری 

روی کیفیت لیگ تأثیر منفی داشت.
شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در فصل 
جاری نیز با جذب ستارگانی چون بهنام یخچالی، 
محمد جمشیدی، س��جاد پذیرفته و پری پتی 
امریکایی همچنان مدعی اصلی قهرمانی است 
و امروز میزبان ذوب آهن است. در سایر بازی ها؛ 
صنایع هرمزگان میزبان کاله مازندران اس��ت، 
توفارقان آذرش��هر از مس رفس��نجان پذیرایی 
می کند، مس کرمان در این شهر به مصاف نفت 
آبادان می رود، آویژه صنعت مشهد با نبوغ اراک 
مصاف می دهد و در نهایت مهرام در تهران با رعد 

پدافند روبه رو می شود.

 امروز آغاز

گ برتر 
رقابت های لی

بسکتبال

فریدون حسن
      خبر

حامد  قهرمانی
      چهره

با2بازیحسابکاردستشانآمد
قرعه کشی جام جهانی که انجام شد، انگلیس��ی ها با غروری خاص از 
همگروهی با ایران ابراز خوشحالی و حتی شکرگزاری کردند! پرواضح 
بود که ایران برای آنها به زن��گ تفریحی می ماند که عبور از س��د آن 
کوچک ترین دغدغه ای به وجود نخواهد آورد. امروز اما برخالف روزهای 
اول که قرعه کش��ی جام جهانی مشخص ش��ده بود و همه به خصوص 
انگلیس، ایران را دست کم می گرفتند، عملکرد خوب یوزهای ایرانی، 
حریفان را به تکاپوی آنالیز دقیق یاران کی روش انداخته، خصوصاً که 
برخالف عملکرد قابل قبول ایران در بازی های تدارکاتی دیگر تیم های 
گروه B نتای��ج ضعیف و نگران کننده ای کس��ب کرده اند، به طوری که 
ساوت گیت ناچار شد برای آشنایی هرچه بیشتر با شاگردان کی روش 
رنج س��فر به اتریش را به جان بخرد و مصاف یوزهای ایرانی با قهرمان 
آفریقا را از نزدیک به تماشا بنش��یند. اما این تنها سرمربی سه شیرها 
نیس��ت که با توجه به روند موفق آماده س��ازی تیم ملی فوتبال ایران 
خود را برای حضور در اتریش قان��ع می کند، عملکرد قابل توجه یاران 
کی روش نگاه خبرنگار دویچه وله را نیز به خود جلب کرده است. لوالد 
آدوویی، خبرنگار این شبکه تلویزیونی آلمان پس از بازی دوستانه ایران 
و سنگال به کار سخت رقبا برای شکست شاگردان کی روش اشاره کرده 
اس��ت: »تیم ملی فوتبال ایران در دومین و آخرین بازی دوستانه خود 
در پنجره بازی های ملی سپتامبر در شهر وین اتریش مقابل سنگال به 
تساوی یک - یک رضایت داد. ش��اگردان کارلوس کی روش که پیش 
از این موفق به کسب برتری یک بر صفر مقابل اروگوئه شده بودند در 
این دو بازی نش��ان دادند که زیر نظر مربی پرتغالی در کارهای دفاعی 
سازمان یافته تر و گل زدن به آنها سخت تر شده است.« او همچنین در 
حساب توئیتری خود نوشت: »یک جام جهانی بزرگ در انتظار هر دو 
تیم است. آلیو سیسه )سرمربی سنگال( یکی، دو چیز از این بازی یاد 
گرفت؛ اینکه شکس��ت دادن تیم های کارلوس کی روش بسیار دشوار 
است.« توصیفی که نشان می دهد س��اوت گیت بی دلیل رنج سفر به 

اتریش را به جان نخریده است!
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اینتیمملیراهیچچیزازهمنمیپاشد
نیمکت تیم ملی به تنهایی برای گرفتن زهرچشم 
از حریفان کافی اس�ت. ذخیره هایی که خود یک 
تیم هس�تند، تیمی با س�تاره هایی ک�ه هر یک به 
تنهایی برای تغییر سرنوش�ت بازی کافی اس�ت. 
مهره های�ی چون بیرانون�د، جهانبخ�ش، امیری، 
قدوس و مهدی ترابی تا آزم�ون، نیازمند و جاللی 
که در کنار کارلوس کی روش به عنوان نفر اول کادر 
فنی تصویری از یک نیمکت مخ�وف را به نمایش 
می گذارند. نیمکتی پرس�تاره که انتخ�اب 11 نفر 
اصلی از بین آنها بی تردید دشوارترین اتفاق ممکن 
است و همان اندازه ترسناک برای حریفان. نیمکتی 
مملو از مهره هایی که یا س�تاره هس�تند یا ادعای 
حض�ور ثابت در ترکی�ب را دارند و برای رس�یدن 
به این مهم گوی س�بقت را از یکدیگ�ر می ربایند. 
رقابتی که می تواند سرنوش�ت ناخوشایندی برای 

حریفان به دنبال داشته باشد.


