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شیوا نوروزی

تی�م مل�ی فوتبال 

دنیا حیدری 
   گزارش  یک

ایران عص�ر امروز 
)ساعت 19:30( در 
ورزشگاه آزادی از نیکاراگوئه پذیرایی می کند. 
دیداری ک�ه بیش�تر گودبای پارتی ش�اگردان 
کی روش قب�ل از اعزام ب�ه جام جهانی اس�ت.
 این آخری��ن برنام��ه تمرین��ی ک��ی روش برای 
ش��اگردانش قبل از س��فر به قطر اس��ت. دیداری 
تدارکاتی که ش��اید تفاوت چندانی ب��ا بازی های 
دست گرمی درون تیمی نداش��ته باشد، وقتی مرد 
پرتغالی بی��ش از نیم��ی از ش��اگردانش را در این 
بازی دوس��تانه در اختیار ندارد. ب��ه همین دلیل 
هم هس��ت که در جمع خبرنگاران تأکید می کند 
مصاف با نیکاراگوئه و حتی تونس تنها یک برنامه 
تمرینی است و بس، یعنی او هیچ گونه حسابی روی 
نتیجه باز نمی کند و تنها درصدد ایجاد هماهنگی 
هرچه بیش��تر و محک زدن ش��اگردانش با تیمی 

متفاوت است.
         

مصاف با تیم ملی فوتبال نیکاراگوئه که در امریکای 
مرکزی ق��رار گرفت��ه و ب��ه س��رزمین دریاچه ها 
و آتشفشان ها مش��هور اس��ت در واقع بدرقه تیم 
ملی برای س��فر به قطر اس��ت. حضور تیم فوتبال 
نیکاراگوئ��ه در رده142 رنکین��گ فیفا نش��ان از 
دس��ت گرمی بودن این بازی و تمرین��ی بودن آن 
دارد. س��کان هدایت نیکاراگوئ��ه را هنری دوارته 
کاستاریکایی در دست دارد و ارزشمندترین بازیکن 
آن آریگنر اسمیت است که بر اساس اعالم سایت 
ترانسفر مارکت ۳۵۰ هزار یورو ارزش دارد و در تیم 
پانوزیس در لیگ لیتوانی بازی می کند. این تیم که 
در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی 2۰22در 

منطقه امریکای مرکزی در گروه E قرار داشت، پس 
از هائیتی در رده دوم قرار گرفت و از صعود به مرحله 
دوم انتخاب��ی جام جهانی2۰22 باز ماند. داگالس 
فورویس ۳۰ ساله )دروازه بان رئال استلی(، اسکار 
اسودو 2۵ ساله )آخرین بازی او برای تیم فوتبال 
نیکاراگوئه مقابل تیم غنا بود که این بازی با نتیجه 
یک بر صفر به س��ود غنا به پایان رس��ید(، ماروین 
فلتس 24 س��اله، کریس��تیام گوتیرز 2۹ ساله و 
ماریو دیواال 24 ساله به عنوان مدافعان، جیسون 
کرونل  2۹ ساله، هارولد مدینا 2۰ ساله و جوناتان 
مونکادا 24ساله )هافبک ها( و مهم تر از همه بایرون 
بونیا  2۹ ساله، کریستین فلورس و لوئیس مانوئل 
گالنو به عنوان مهاجمان نیکاراگوئه برابر ایران به 

میدان می روند.
         

این در حالی اس��ت که ک��ی روش در مصاف با این 
حریف امریکایی تنها ملی پوشان داخلی خود را در 
اختیار دارد. عدم دسترسی به لژیونرها کار کی روش 
را برای آماده س��ازی تیمش چنان سخت و دشوار 
کرده که مرد پرتغالی برای ایجاد انگیزه، همدلی، 
اتحاد و همچنین ب��اال بردن روحیه ش��اگردانش 
تصمیم به برپایی تمرینات با حضور بازیکنان امید 
گرفته است. خالقیتی که تأثیر خوبی در تمرینات 
تیم ملی چه برای بزرگس��االن و چه برای امیدها 
داشته است. این تنها خالقیت او برای آماده سازی 
شاگردانش نیست و در ش��رایطی که ملی پوشان 
داخلی دیدار تدارکاتی با نیکاراگوئ��ه را در برنامه 
دارند، سرمربی تیم ملی از لژیونرهایی که برخالف 
طارمی و میالد محمدی حضور پررنگی در بازی های 
تیم های باشگاهی خود ندارند نیز غافل نمانده و در 
گفت وگوی صمیمی که قبل از بازی با نیکاراگوئه 

با اصحاب رس��انه و خبرنگاران داشت، تأکید کرد 
دس��تیاران ش��خصی خود را نزد بازیکنانی چون 
جهانبخش و قدوس فرستاده تا برنامه های تمرینی 

و تاکتیکی تیم ملی را با آنها دنبال کنند.
         

امروز اما بیش��ترین توجه کی روش به ملی پوشان 
داخلی است. مسئله ای که مهم ترین دلیل برگزاری 
مصاف دوستانه با نیکاراگوئه قبل از اعزام تیم به قطر 
است: »ما چند بازیکن بیشتر در تهران نداریم، به 
عالوه یکسری بازیکن جوان که آینده فوتبال ایران 
در جام جهانی 2۰26 هستند. به همین دلیل بازی 
با نیکاراگوئه و حتی مص��اف با تونس برای ما صرفاً 
یک بازی تمرینی و جزئی از برنامه تمرینی اس��ت 
که جهت آماده سازی برای حضور پرقدرت در قطر 
ریخته ایم. ما 1۰ بازیکن بزرگسال به همراه داریم و 
مهم ترین هدفی که دنبال می کنیم فرصت دادن به 
این 1۰ بازیکن است که باید عالوه بر محک خوردن 
به هماهنگی الزم نیز دست یابند. خوب می دانیم که 
این شرایط آماده سازی صحیح و همچنین بهترین 
آماده س��ازی نیس��ت، اما نباید فراموش کنیم که 
شرایط ما متفاوت است. به همین خاطر راهکارمان 
متفاوت است و س��عی می کنیم مسائل را پیگیری 
کنیم تا به بهترین شکل آماده شویم. این یک نگاه 
واقع گرایانه برای دس��تیابی به کارهایی اس��ت که 
مقدور به انجام آن بودیم. ما تمام تالشمان را برای 
پوشش خط مقدم خود به کار خواهیم بست و االن 

باید برویم، بازی کنیم و لذت ببریم.«
         

چهارمی��ن بازی تدارکات��ی ایران ب��ا نیکاراگوئه 
در حالی عص��ر امروز در ورزش��گاه آزادی برگزار 
می ش��ود که هیچ گونه بلیت فروش��ی ب��رای آن 

انجام نشده اس��ت. همچنین اخبار ضد و نقیضی 
در خصوص پخ��ش مس��تقیم آن از تلویزیون به 
گوش می رسد. درحالی که پیش��تر قرار بود این 
بازی پخش مس��تقیم داش��ته باش��د و اصحاب 
رسانه از نزدیک به تماش��ای آن بنشینند و تنها 
محدودیت آن عدم حضور تماشاگران و هواداران 
بود،گفته می شود سرمربی تیم ملی برای پخش 
مستقیم آن موافقت نکرده است. با توجه به اینکه 
فاصله زیادی تا آغاز رقابت های جام جهانی باقی 
نمانده و دو روز بعد از برگزاری بازی با نیکاراگوئه 
کاروان ایران راهی قطر می شود، سرمربی تیم ملی 
ترجیح می دهد عالوه بر برگزاری این بازی پشت 
درهای بسته از ورود دوربین های تلویزیونی هم به 
ورزشگاه ممانعت ش��ود تا تاکتیک هایش مخفی 
بماند و دس��تش در اندک زمان باقیمانده تا جام 

جهانی برای رقبایش رو نشود. 
         

کی روش که در بازگش��ت مجدد ب��ه روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال ایران تفاوت های رفتاری آشکاری 
را از او شاهد هستیم از همان بدو ورودش به ایران 
به همدلی و اتحاد تأکید داشت و حاال یک بار دیگر 
با اشاره با ایمانی که به تیمش دارد، تأکید می کند 
برای کس��ب غرور و افتخار کنار ه��م می جنگیم. 
کی روش همچنی��ن در آخرین روزهای حضورش 
در ایران)قبل از س��فر به قط��ر( مارکارآقاجانیان 
را نیز به عنوان دس��تیار ایرانی انتخاب کرد. او که 
نتوانس��ت رضایت فوالدی ها را ب��رای همکاری با 
نکون��ام جلب کند، س��رانجام دس��ت روی مارکار 
گذاشت. گزینه کاربلدی که تجربه همکاری با تیم 
ملی را دارد و همین تجربه می تواند به کی روش در 

قطر کمک کند.
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فريدون حسن 

میثاقمیبندیم
خاطرهخوشهموطنانباشیم

در روزهایی که ش��یطنت های رس��انه ای معاندان ایران س��ربلند هر روز 
حاشیه ای جدید را برای کش��ور ایجاد می کند و برخی چهره های ورزشی 
حتی در لباس تیم ملی به راحتی بازی می خورند و در زمین دشمنان بازی 
می کنند،  شنیدن میثاق نامه بازیکنان تیم ملی فوتبال قوت قلبی بود برای 
همه تا بار دیگر ثابت شود ورزش��کار ایرانی برای کشور، مردم و سربلندی 
پرچمش س��ر و جانش را هم می دهد. سه شنبه شب مراس��م رونمایی از 
پیراهن تیم ملی در جام جهانی همراه شد با قرائت این میثاق نامه توسط 
وحید امی��ری، بازیکن بااخ��الق و باتعصب تیم ملی. ش��اگردان کارلوس 
کی روش در تمام روزهای گذشته به دور از هر حاشیه ای صرفاً تمرین کردند 
تا با آمادگی کامل راهی قطر ش��وند و آنجا با اضافه شدن دیگر لژیونرها و 

ستاره های تیم ملی، خود را برای مصاف با سه حریف جدی مهیا کنند.
میثاق نامه ای که توسط وحید امیری قرائت ش��د، میثاق نامه همدلی و 
اتحاد بود و مهم ترین پیام آن نیز این بود که ملی پوشان فوتبال ایران برای 
به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس کشورمان از هیچ تالش و کوششی دریغ 
نخواهند کرد. میثاق نامه ای که خوانده شد، تیر خالصی بود بر پیکر تمام 
کارشکنی ها و نقش��ه هایی که معاندان برای بازیکنان تیم ملی کشیده 
بودند. دشمنان برنامه ها داشتند برای به حاشیه بردن بازیکنان تیم ملی، 
البته هنوز هم دارند و دست بردار هم نیستند، اما این میثاق نامه و عهدی 
که بازیکنان تیم ملی با مردم ایران و کشورشان بستند، سیلی محکمی 

بود بر معاندان که فراموش نخواهند کرد.
تیم ملی ایران مثل همیشه با دعای خیر مردمی راهی مسابقات می شود که 
فوتبال یکی از دل خوشی ها و شادی هایشان محسوب می شود. مردمی که 
طی سال های گذشته با شدیدترین و بی رحمانه ترین حمالت و تحریم های 
دشمنان قسم خورده ش��ان روبه رو بوده اند و حاال فوتبال می تواند باعث 
سربلندی و سرافرازیشان شود. این مهم تنها به دست بازیکنان متعهدی 
رقم می خورد که اینگونه برای س��رافرازی ایران و ایرانی دست به سینه 
مقابل پرچم پرافتخار ایران میثاق نامه می خوانند. میثاق نامه ای سرشار از 

اتحاد و همدلی برای کسب موفقیت، پیروزی و سرافرازی:
»ما بازیکنان و تمامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران عهد می بندیم که 
مانند تمام اقشار مردم از کارگران شریف و کارمندان عزیز تا معلم های 
گرانقدر، پزشکان جان فدا، مهندس��ان آینده  ساز، هنرمندان فرهیخته 
و ورزش��کاران قهرمان و پهلوان منش، در راه موفقیت نام ایران و اهتزاز 
پرچم کش��ورمان تا پای جان تالش کنیم. مادامی ک��ه نتیجه تالش و 
پایداری ما، خاطره خوش��ی را برای یکایک هموطنانمان رقم می زند، 
آن لحظه بهترین لحظه زندگی ما خواهد بود. اعتقاد راس��خ داریم و بر 
عهد خود برای خوش��حالی تمام ایرانیان پایبندیم و به حرمت تمامی 
افتخارآفرینان ایران عزیزمان از خداون��د متعال می خواهیم ما را برای 

رسیدن به این هدف بزرگ یاری نماید.«

فدراسیونوکیروش
راضیازپیراهنساده!

سرانجام پس از کش وقوس های فراوان مراس��م رونمایی از پیراهن 
تیم ملی فوتب��ال در جام جهانی برگزار ش��د و همه طرح س��اده در 
نظر گرفته ش��ده برای این رقابت ها را دیدند. برن��د ایرانی »مجید« 
تولیدکننده پیراهن تیم کشورمان در بازی های قطر اس��ت. لباس اول تیم ملی سفید ساده و روی 
آستین ها تصویر کمرنگی از پوست یوزپلنگ نقش بسته است. پیراهن تیم  کشورمان چند روز قبل 
از رونمایی رس��می لو رفت و انتقادها از طرح س��اده آن از همان موقع آغاز شد. درحالی که همچون 
گذشته بسیاری از طرح نهایی پیراهن راضی نیستند، اما مسئوالن فدراسیون و البته کارلوس کی روش 
رضایتشان را از لباس اول تیم کش��ورمان اعالم کرده اند. روز گذشته سرمربی پرتغالی با گفتن یک 
جمله به این مسئله اشاره کرد: »با فدراسیون و تولیدکننده لباس صحبت کردم و همه چیز مورد قبول 
است.« مهدی تاج، رئیس فدراس��یون هم جنس لباس ها را خوب عنوان کرد: »مقام معظم رهبری 
دستور دادند حتی المقدور از تولیدات داخلی استفاده شود و همین کار را انجام دادیم. پیراهن تیم ملی 
همین بود که در مراسم دیدید و جنس خوبی دارد.« داوود پرهیزکاری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
نیز مطرح شدن انتقادها از پیراهن تیم کشورمان را پذیرفت: »یکی از اتفاقات خوب فوتبال کشورمان 
رقم خورد. اینکه لباس تیم ملی چگونه طراحی شده سلیقه ای است. ممکن است یکسری بپسندند و 
ممکن هم هست یکسری نپسندند. یک کارگروه خیلی قوی برای طراحی لباس انتخاب و در نهایت 
خروجی آن این لباسی شد که در مراسم رونمایی دیدید.« قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون در 
خصوص اهمیت حضور در جام جهانی با برند ایرانی اظهار داشت: »فدراسیون فوتبال اطالعیه ای داد 
و گفت آن لباس ها که قبل از رونمایی می فروختند، اصالً برند تیم ملی نبود. هر کسی ممکن است یک 
رنگ را بپسندد، اما به هر حال به نظرم یک افتخار است که ما با یک برند ایرانی در مسابقات شرکت 
می کنیم، اما سلیقه ها متفاوت است. مثل یک غذا می ماند؛ فکر نمی کنم یک غذا را همه به یک اندازه 
بپسندند.« احسان اصولی، سخنگوی پرحاشیه فدراسیون نیز مدعی شد پیراهن تیم توسط کمیته 
 فنی تأیید شده است: »تیم کشورمان با پیراهن ایرانی در یک رویداد مهم جهانی شرکت خواهد کرد. 
همه ما ایرانی ها در کنار اینکه به تیم ملی و بازیکنان افتخار خواهیم کرد برای اولین بار یک نش��ان 
ایرانی هم در این رویداد خواهیم داشت. یک کمیته  فنی شکل گرفت و در آن کمیته بنا شد باالترین 
استانداردها رصد شود و برند تجاری براساس آن عمل کند. طبق نمونه کارهایی که برای ما آوردند و 
برندهای بزرگ دنیا بود، دقیقاً همان تکنولوژی استفاده شده است. در بحث طراحی هم کارگروه هایی 
شکل گرفت و طراحان نظراتش��ان را ارائه کردند و براساس آن نظرات یک پیراهن شکیل مبتنی بر 

نشان های سرزمین مان ایران و نشان یوز ایرانی تهیه شد.«

تیم ملی بس��کتبال ایران برای حفظ ش��انس صعود ب��ه جام جهانی 
2۰2۳ محکوم به شکس��ت چین اس��ت. پنجره پنج��م رقابت های 
انتخابی جام جهانی بس��کتبال در منطقه آسیا از امروز آغاز می شود 
و تیم کشورمان فردا )17:۰۰( در دیداری حساس و سرنوشت س��از میزبان چین است. درحالی که 
هنوز بحث حضور یا عدم حضور تماشاگران در تاالر آزادی مشخص نیست، شاگردان سعید ارمغانی 
تالش می کنند مقابل یکی از مدعیان آسیا به پیروزی برسند. اردوی تیم ملی پس از اتمام بازی های 
هفته پنجم لیگ  برتر تشکیل شده و به نظر می رسد ملی پوشان به آمادگی و هماهنگی الزم رسیده 
باشند. با اضافه شدن مهمد بچیروویچ، مدیر فنی اسلوونیایی به کادر فنی شرایط بهتر از قبل شده 
است. در گروه F صعود استرالیا به جام  2۰2۳ قطعی شده و کانگوروها روی همین حساب قید سفر 
به تهران و بازی با ایران را زده اند. چین 14امتیازی، قزاقستان و ایران 1۳ امتیازی در رده های دوم تا 
چهارم گروه هستند و برای صعود می جنگند. تیم کشورمان برای صعود چاره ای جز گذشتن از سد 
چین ندارد و پس از آن باید منتظر اعالم نظر فیبای آسیا در خصوص نتیجه دیدار با استرالیا بماند. 
کانگوروها فردا با قزاقستان بازی می کنند و ژاپن و بحرین نیز به مصاف هم می روند. همه نفرات در 
بازی با چین حاضر هستند و حضور حامد حدادی در ترکیب نقطه قوت ایران است. ارمغانی، سرمربی 
تیم ملی در گفت وگو با فارس شرایط شاگردانش را تشریح کرد: »بچه ها در این مدت تمرینات خیلی 
خوبی انجام داده اند و حامد حدادی هم چند روزی می شود که به ما اضافه شده است. فقط نگرانی ما 
در مورد آسیب دیدگی ارسالن کاظمی بود که او هم خوشبختانه تمرینات سبکش را آغاز کرده است 
و امیدواریم به شرایط خوبی برسد و بتواند مقابل چین به میدان برود. حامد شرایط خیلی خوبی دارد 
و با انگیزه در تمرینات حاضر شده است. چین با قوی ترین تیم خود به تهران آمده و این مسابقه هم 
برای چینی ها بسیار مهم اس��ت، چراکه که آنها هم می خواهند به جام جهانی صعود کنند. این تیم 
بهترین بازیکنان خود را در این مسابقه به همراه دارد و کاماًل بازی سختی را پیش رو داریم. همانطور 
که آنها حامد را می شناسند، حدادی هم به خوبی از آنها شناخت دارد. این موضوع دوطرفه است. البته 
حامد بازیکنی است که حتی اگر حریفان هم به خوبی او را بشناسند باز هم کنترلش سخت است. از 
سوی دیگر بچیروویچ، مدیرفنی تیم ملی هم هفت سال در لیگ چین کار کرده و از آنها شناخت خوبی 
دارد. با بچیروویچ همکاری تنگاتنگی داریم و با مشورت یکدیگر کار را پیش می بریم و برنامه ریزی 
می کنیم.« سرمربی تیم ملی در خصوص لغو بازی با استرالیا گفت: »هنوز نه فدراسیون استرالیا و نه 
کنفدراسیون آسیا چیزی به صورت رسمی اعالم نکرده اند، اما آنچه مشخص است اینکه آنها اقداماتی 

برای ویزا و بلیت انجام نداده اند.«

پیروزیبسکتبالبرچین
ازنانشبهمواجبتراست

شیوا نوروزی 
      خبر

اشرف رامین
      بازتاب
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مربیان حاضر در کالس مربیگری آس�یا که در حال 
گذراندن دوره مخصوص مربیگری هستند در حاشیه 
تمرین روز سه شنبه با کی روش، سرمربی تیم ملی 
عکس یادگاری گرفتند. پیش از این و طی روزهای  
گذشته خس�رو حیدری، مهدی رحمتی و برخی از 
ملی پوشان قدیمی و حتی مس�ئوالن برگزاری این 
دوره به صورت مجزا با حضور در تمرینات تیم ملی 
و مالقات با ک�ی روش و بازیکنان ب�رای آنها در جام 
جهانی آرزوی موفقیت کرده بودند. خسرو حیدری، 
آرش برهانی، هادی شکوری، مصطفی اکرامی و امید 
شریفی نسب از جمله بازیکنان سابق فوتبال ایران 
هستند که در کالس مربیگری شرکت کرده اند و کار 

خود را زیر نظر مرتضی محصص دنبال می کنند.

مربیانآیندهوکیروشدریکقاب
قاب

بدرقهشاگردانکیروش
بانیکاراگوئه

بذلوبخششمعافیتسربازی!
هنوز جام جهانی ش��روع نش��ده برخی از نمایندگان مجلس به 
تب فوتبال مبتال ش��ده و در اظهارنظرهایش��ان ه��م قوانین را 
تغییر می دهند و هم از کیس��ه خلیفه بذل و بخشش می کنند. 
مراس��م رونمایی از پیراهن تیم ملی بهانه ای شد برای عده ای تا 
بار دیگر در جمع فوتبالی ها ظاهر شوند و با صحبت های عجیب 

جلب توجه کنند. 
به نظر می رسد عده ای خواسته یا ناخواسته قصد دارند از شرایط این 
روزهای کشور به سود خود بهره ببرند و با دادن وعده های سرخرمن 
در بین فوتبالی ها محبوب شوند، غافل از اینکه با حرف هایشان مردم 
را از خودش��ان ناامید می کنند. رئیس فراکسیون ورزش مجلس در 
حاشیه رونمایی از پیراهن یوزپلنگ ها پا را از حیطه مسئولیت هایش 
فراتر گذاشت و در خصوص تالش مجلس برای معافیت ملی پوشان 
فوتبال صحبت کرد: » با تدابیری که در مجلس شورای اسالمی به کار 
خواهیم گرفت رضایت مردم در جام جهانی برای ما شرط است. اگر 
این اتفاق بیفتد و همه از تیم ملی راضی باشند در دستور کار خودمان 
قرار خواهی��م داد تا بازیکنان ج��وان تیم ملی از حض��ور در خدمت 

سربازی معاف شوند.«
تا جایی که ما و البته مجلسی ها می دانند، قوانین سرباز قهرمان کاماًل 
مشخص است و ستادکل نیروهای مس��لح نیز طبق قانون شرایط را 
برای معافیت ورزشکاران مشمول فراهم می کند. قاعدتاً قانونگذاران 
در بهارستان به قوانین بیشتر از همه واقفند و نیازی نیست که برای 
آقای نماینده بنده��ا و تبصره های موج��ود در آن را دوباره توضیح 
دهیم. ای  کاش رئیس کمیسیون ورزش منظورش را از رضایت مردم 
واضح تر توضیح می داد تا ملت از همه  جا بی خبر هم بدانند در آینده 
نزدیک چه نقش��ی در معافیت برخی از فوتبالیست های کشورشان 
خواهند داشت. س��ه بازی س��خت با انگلیس، امریکا و ولز پیش رو 
داریم و باالخره باید معلوم ش��ود چه مالک هایی برای تعیین میزان 
رضایت مردم در نظر گرفته شده است. باخت، برد، تعداد گل های زده 
و خورده، کلین شیت و شوت در چهارچوب شاید برخی از مالک های 
فنی باشند. منتها مردم ما قدرشناس تر از این حرف ها هستند و بعضاً 
حتی از شکست آبرومندانه تیم کشورشان در جام جهانی )باخت یک 
بر صفر مقابل آرژانتین در س��ال 2۰14( نیز خوشحال می شوند. در 
این صورت شادی مردم را به پای رضایت شان بابت معافیت بازیکنان 

جوان از خدمت سربازی خواهید گذاشت؟
تالش برای موفقی��ت تیم ملی وظیفه تک تک بازیکنان ملی اس��ت. 
عالوه  بر پاداش های ریالی و ارزی، امتیاز واردات خودرو به کش��ور، 
وعده اهدای س��انتافه و بس��یج همه امکانات ایران ب��رای موفقیت 
تیم ملی، ملی پوشان همواره از حمایت معنوی مردم نیز بهره برده اند. 
معاف کردن بازیکنان مش��مول تیم فعلی، آن هم به خاطر سه بازی 
در جام جهانی و به بهانه رضایت ملت واقعاً نوبر اس��ت. نمایندگانی 
که در این اوضاع باید بی��ش از پیش به حال و روز مردم ش��هرهای 
خود رس��یدگی کنند چطور ش��ده در آس��تانه جام جهانی دلس��وز 
فوتبالیست های مشمول شده اند؟ برچه اساس و مجوزی می خواهید 
قوانین معافیت از س��ربازی را دور بزنید، مگر خون فوتبالیست ها از 
دیگر جوانان نخبه، تحصیلکرده و آینده دار مملکت رنگین تر است؟ 
بر فرض محال اگ��ر این وع��ده غیرقانونی تان عملی ش��ود، چطور 
می خواهید در چشم سربازان مناطق مرزی نگاه کنید؟ چه توجیهی 
برای این تبعیض بزرگ بین قهرمانان و ورزشکاران مدال آور خواهید 
داشت؟ بس��یاری از ورزش��کاران تأثیرگذار در رش��ته های مختلف 
خدمت مقدس س��ربازی را در تیم های نظامی پشت  سر می گذارند 
و دم نمی زنن��د، آن وقت آقای��ان نماینده از حاال وع��ده معافیت به 
شاگردان کی روش را می دهند. اگر راست می گویید چرا از مردم مایه 
می گذارید؟ بسیاری از تصمیمات مهم بدون در نظر گرفتن نظر مردم 
گرفته می شود، آن وقت حاال که پای زیر پا گذاشتن قانون سربازی 
وسط می آید، توپ را به زمین مردم می فرستید! نخیر، نمی شود که 
قراردادهای میلیاردی، رانت های آنچنانی، شهرت و زندگی الکچری 
نصیب فوتبالیست ها و افراد غیرفوتبالی پیرامون آنها شود و هر زمان 
نیاز بود یادشان بیفتد هموطنانی هم دارند. اگر خواسته و وعده تان 
بجا و بحق اس��ت به عنوان نماینده مجلس از مسئوالن نظام وظیفه 

پیگیر موضوع شوید و مردم را وارد بازی های خود نکنید.

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم های 
ملی ایران و پرس��پولیس اعتق��اد دارد 
ش��اگردان ک��ی روش می توانند راهی 
دور بعد جام جهانی ش��وند: قلب من 
با ایران اس��ت، ایران می تواند یک تیم 
غافلگیرکننده باش��د. آنها دو گلزن به 

نام های مهدی طارمی و سردار آزمون دارند 
و ایران می تواند هر تیمی را شکست دهد.

    
ویلیام س��الیبا، مدافع مس��تحکم و مس��تعد 

آرسنال، نقش قابل توجهی در موفقیت 
این تیم در این فصل داش��ته است و 
به زودی م��زد این درخش��ش را با 
حضور در جام جهانی خواهد گرفت. 
درخشش س��الیبا در آرسنال باعث 

توجه ویژه دش��ان، س��رمربی فرانسه 
ش��ده تا او با حضور در دفاع این تیم باعث 

مستحکم شدن این خط باشد.
    

روبرتو فیرمینو، مهاجم لیورپول اولین اظهارنظر 
عمومی خود را پس از کنار گذاشته شدن 

از لیس��ت نهایی تیم مل��ی برزیل در 
جام جهانی منتش��ر کرد. با توجه به 
سن فیرمینو )۳1 سال( و مهاجمان 
جوان و بااستعداد برزیلی که در حال 

پرورش و پیشرفت هستند، بعید است 
که در جام جهانی 2۰26 هم او به اردوی 

برزیل دعوت شود.
    

گابریل مارتینلی چند روز دیگر در حالی با 
پیراهن برزیل در جام جهانی قطر حضور 

خواهد داش��ت که در زمان برگزاری 
جام جهانی گذشته در لیگ دسته4 
برزیل بازی می کرد. چهار سال پیش 
هموطنان مارتینلی در روسیه در جام 

جهانی حاضر بودند و بی��ش از مرحله 
یک چهارم نهایی پیش نرفتند و با شکست 

مقابل بلژیک حذف شدند.
    

بر اساس اعالم رس��می تیم ملی امریکا، 
کریس ریچ��اردز، مداف��ع امریکایی 
کریستال پاالس به دلیل مصدومیت 
ج��ام جهانی قطر را از دس��ت داد. با 
اعالم غیبت ریچارد پست دفاع وسط 
به یکی از مشکالت مهم امریکا در جام 

جهانی تبدیل شده است. به جز او، مایل 
رابینسون از آتاالنتا هم دیگر دفاع وسط مصدوم 

این کشور است.
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بارساصدرراچسبید

بارسلونا با کسب پنجمین برد متوالی جایگاهش در صدر جدول 
اللیگا را مس��تحکم تر ک��رد. کاتاالن ها در بازی خ��ارج از خانه با 
اوساس��ونا 2 بر یک پیروز ش��دند تا اختالفش��ان با رئال به پنج 
امتیاز برسد. ژاوی که تیمش بعد از شکست در ال کالسیکو همه 
بازی هایش را برده به تمجید از شاگردانش پرداخته است: »تیم 
بازی به بازی بهتر می شود و ش��رایط بسیار خوب است. وضعیت 
رختکن عالی اس��ت. ما یک خانواده هس��تیم. بازیکنان اصرار به 
پیروزی دارند و این بسیار خوب است. شرایط برای ما در این بازی 
بسیار سخت شد. یک بازیکن اخراجی دادیم و با یک گل هم عقب 
بودیم، با این حال اعتماد به نفس الزم را داش��تیم و مهم تر اینکه 
هوشیارانه بازی کردیم. به این تیم افتخار می کنم.« رئال تیم دوم 

جدول بامداد فردا به مصاف کادیز می رود.


