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دنیا حیدری 

.تیم مل�ی فوتبال 
فریدون حسن 
   گزارش  یک

کشورمان دیروز با 
بدرقه مادر شهید 
از زیر ق�رآن کری�م رد و راهی قطر ش�د تا در 
مهم ترین روی�داد فوتبالی جه�ان، یعنی جام 
جهانی برای اعتالی پرچم و سرود ایران اسالمی 

به مصاف حریفان خود برود.
دیروز ملی پوشان فوتبال ایران در 
مراس��م بدرقه از هتل المپیک 
یک میهم��ان ویژه داش��تند، 
میهمانی که آمده بود تا بگوید 
بازیکنان تیم ملی را مانند فرزندان 
شهیدش می داند و از آنها توقع دارد برای سرافرازی 
ایران و ایرانی چیزی کم نگذارند. رسول، داوود و 
رضا خالقی پور در دامان این مادر بزرگ ش��دند و 
جانشان را نثار سرافرازی این آب و خاک کردند تا 
دیروز این مادر اینگونه با ملی پوشان فوتبال حرف 
بزند: » تک تک شما فرزندان من هستید. دلم برای 
تک تک ش��ما می تپد. اگر اجازه بدهند دستانتان 
را می  بوس��م، زیرا همه ش��ما فرزندان و چش��م و 
چراغ این ملت هس��تید. به من ق��ول بدهید که 
همانطور که زیبا بازی می کنید، با اخالق ورزشی 
پرچم ای��ران را به دنیا بشناس��انید. ه��ر خانواده 

فرزندان��ی دارد. ما خانواده ایران بزرگ هس��تیم. 
در یک خانواده ممکن است تنش ایجاد شود. هر 
خانواده کمبود دارد و همه می دانیم مش��کالتی 
هس��ت، اما اعضای خانواده مشکالت را در بیرون 
نشان نمی دهند. به برخی حرف ها کاری ندارم، اما 
اینجا آمده ام تا بگویم اینگونه نیست که می خواهند 
ایران را نشان دهند. همه ما اعضای خانواده ایران 
هستیم. یک چیز را هم از شما می خواهم به عنوان 
یک خانواده و آن اینکه ق��ول  بدهید هر کاری از 
دس��تتان برمی آید برای ایران انج��ام دهید. قول 
بدهید حرف خانوادگی در دنیا پخش نشود. مانند 
فرزندان خودم با شما صحبت می کنم و بلد نیستم 
کالس بگذارم. می خواستم اینجا بیایم و برای شما 
اسفند دود کنم و دس��ت نوازش بر سرتان بکشم. 
قول می دهم اگر زنده بودم در بازگش��ت شما به 

استقبالتان بیایم.«
ملی پوشان ایران از زیر قرآنی که مادر این شهیدان 
عزیز در دست گرفته بود عبور کردند و ابتدا برای 
دیدار با رئیس جمهور راهی پاستور شدند و بعد از 

آن برای عزیمت به قطر به فرودگاه رفتند.
         

اما صبح دیروز آخرین تمری��ن تیم ملی با حضور 
اصحاب رسانه برگزار شد و کارلوس کی روش که 

در آخرین ساعات یک شنبه و بعد از لغو پرحاشیه 
نشست خبری خود لیست نهایی تیم را اعالم کرده 
بود، مقابل خبرنگاران ق��رار گرفت و در ابتدا بابت 
اتفاقات روز گذشته عذرخواهی کرد. سرمربی تیم 
ملی گفت: »مطمئناً از بعد ش��خصی اگر بخواهم 
نگاه کنم کار دش��واری ب��ود که چن��د بازیکن را 
از لیس��ت کنار بگذارم. همیش��ه این تصمیمات 
سخت و دشوار است، به خاطر اینکه آن بازیکنان 
نیز اس��تحقاق حضور در لیس��ت را دارن��د، ولی 
می خواهیم بهترین تصمیمات را بگیریم. تصمیم 
گرفتم چهار دروازه بان ببرم، آنها نه تنها استحقاق 
رفتن را داشتند، بلکه می توانند در تمرینات به ما 
کمک کنند. ما هشت مدافع، هفت هافبک و شش 
مهاجم هم داریم. اعتقاد شخصی  من این است که 
در حال حاضر این بازیکن��ان تعادل بهتری از بعد 

گروهی به ما خواهند داد.«
س��رمربی تیم ملی ادام��ه داد: »م��ا کاری را که 
مقدور بود، انجام دادیم. همه متوجه هس��تند که 
آماده سازی سختی داش��تیم، ولی این بخشی از 
برنامه ما بود. با وجود محدودیت هایی که داشتیم 
بهترین تالش را کردیم. قسمتی از آماده سازی مان 
را مدیون باشگاه ها هستیم و از تک تک باشگاه ها، 

مسئوالن  و سرمربیانشان تشکر می کنیم.«

اعالم لیس��ت تیم ملی و حضور تمامی ستارگان 
فوتبال ایران در آن اما چیزی بود که برخالف تمام 
شایعات و جوسازی ها صورت گرفت. برخی کانال ها 
و رسانه های رسمی و غیررسمی و وابسته به افراد 
خاص از بعدازظهر یک شنبه شروع به حاشیه سازی 
کردند و حتی پا را فراتر گذاشتند و برخی بازیکنان 
را خط زدند، اما دیروز تیم مل��ی پا روی تمام این 
ش��ایعات و جوس��ازی های معاندان گذاشت و با 
ترکیب کامل راهی قطر ش��د. ک��ی روش در این 
خصوص گفت: »همیشه دور و بر ما این شایعات 
وجود دارد. سردار همراه یکی از مربیان بدنسازمان 
از روز گذشته وارد قطر ش��د که این مسئله نشان 
می دهد مرتبط با این موضوع نیست. من شرایط 
را پنهان نکردم. مطمئناً یکسری مشکالت هست، 
اما وظیفه  ما این است که آنها را حل کنیم. همیشه 
سعی می کنم بجنگم و تالشم کنم تا مشکالت را 
برطرف س��ازم. تصمیمات ما بر پایه این بوده که 

منافع تیم باالتر از بازیکن و سرمربی باشد.«
کی روش در پایان گفت: »وظایفه ما این است که 
به عنوان یک تیم متحد درون زمین الگو باشیم. ما 
برای هواداران فوتبال ب��ازی می کنیم و به عنوان 
سازندگان غرور و افتخار، مطمئناً برای هواداران 

ایران بازی خواهیم کرد.«
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ابراهیم قاسم پور

هر مربی دیگری هم بود همین نفرات را 
انتخاب می کرد 

 پس از اعالم لیست تیم ملی معموالً انتقادهایی مطرح 

می شود، اینکه چرا فالن بازیکن نیست یا فالن بازیکن 6
دعوت شده است. باید بپذیریم سرمربی در انتخاب 
نفرات اختیار تام دارد و مطمئناً هر مربی براس��اس 
تاکتیک، سیس��تم و تفکراتش لیست نهایی را انتخاب 
می کند. من هم ممکن است سؤال یا انتقادی نسبت به این نفرات داشته 

باشم، اما تصمیم نهایی با سرمربی است. 
شک نکنید بازیکنان گذش��ته همان ترکیب اصلی را تشکیل خواهند 
داد و ش��اید حداکثر 5 درصد در ترکیب تغییراتی داشته باشیم. آنها 
چند سال است کنار هم بازی می کنند و ش��ناخت خوبی از هم دارند. 
کارلوس کی روش نیز س��ال ها هدایت تیم کشورمان را برعهده داشته 
و با همه بازیکنان مدنظرش آشناس��ت، از دروازه بان��ان گرفته تا نوک 
حمله. قطعاً نمی توانی��م منتظر تحول تیم در جام جهانی باش��یم. هر 
مربی دیگری نیز جای ک��ی روش بود با کمی اخت��الف باز هم همین 
بازیکنان را انتخاب می کرد. اش��اره کردم مربیان براساس تفکراتی که 
دارند بازیکنانشان را انتخاب می کنند. به عنوان مثال خط دفاع تغییر 
نخواهد کرد؛ کنعانی زادگان، رامین رضاییان و شجاع خلیل زاده هستند. 
در س��مت چپ بر این باورم نورافکن با توجه به عملکردی که در لیگ 
داشته، می توانست کارایی بهتری داشته باشد. در هر صورت این سلیقه 
کی روش است. همه می دانیم در جام جهانی باز هم بار اصلی تیم روی 
دوش لژیونرهاست. سرمربی پرتغالی در این سال ها ثابت کرده اعتقادی 
به تمرینات مربیان داخلی نداشته و ندارد. در حال حاضر 16 لژیونر در 
لیست نهایی حضور دارند. البته س��رمربی با دعوت از بازیکنان شاغل 
در داخل چند جلس��ه تمرینی برگزار کرد. حضور بازیکنان لیگ برتر 
در اردوها به خاطر تاکتیک  تیمی نبود، چراکه 85 درصد ملی پوش��ان 
در خارج از کشور ش��اغل هس��تند. اصوالً کی روش به کارایی مربیان 
و بدنسازان داخلی اعتقادی ندارد و معتقد اس��ت نمی توانند آمادگی 
بازیکنان را در سطح باال حفظ کنند. در تمرینات نیز بیشتر روی آمادگی 
جسمانی آنها کار  می شد. با این تفاسیر باز هم پست های اصلی تیم در 
اختیار لژیونرها خواهد بود. فوتبال را نمی شود پیش بینی کرد، اما روی 
کاغذ و با در نظر گرفتن آمار و ارقام مهدی طارمی ستاره اصلی ایران در 
قطر خواهد بود. در جدال های مهم هر زمان باز بازی کردیم شکس��ت 
خوردیم. از این رو در مصاف با انگلیس که سخت ترین دیدارمان خواهد 
بود تفکرات سرمربی تغییر چندانی نخواهد کرد. به احتمال زیاد بازی 
تدافعی در دستور کار قرار می گیرد و به ضدحمالت دل  خوش خواهیم 

کرد. البته شرایط بازی با ولز و امریکا متفاوت است.
  کارشناس فوتبال

تلخ تلخ تلخ مثل خط خوردن از تیم ملی

حسرت بی پایان
لیستی که منتظرش بودیم 

جاللی و کریمی سورپرایزهای کی روش
کشیده شدن قلم قرمز روی نام برخی بازیکنان از سوی سرمربیان تیم های ملی همیشه  باعث تعجب است. چه در ایران و چه در دیگر کشورها همیشه وقتی اسامی تیم ملی 2
اعالم می شود با عجایبی روبه رو می شویم. اعالم اسامی تیم ملی ایران برای حضور در 
جام جهانی قطر هم همین شرایط را ایجاد کرد. در حالی که در بسیاری از رسانه ها از 
برخی بازیکنان به عنوان پدیده های ایران در جام جهانی نام برده  می ش��د، اما خط 
خوردن آنها از لیست نهایی تعجب همه را برانگیخت.  البته کی روش پیش از اعالم 
لیست نهایی با خط زدن بازیکنانی چون مهدی قائدی، مهدی مهدی پور و 
محمد محبی که از جمله بازیکنان آماده لیگ فوتبال ایران بودند همه را 
متعجب کرده بود، اما کش��یدن قلم قرمز روی نام امید نورافکن و میالد 
س��رلک از جمله اتفاقاتی بود که کمتر کس��ی توقع آن را داشت، آن هم 
در حالی که این دو بازیکن تا آخرین روز حضور در اردو از اصلی ترین 
مردان ایران به شمار می رفتند که آمادگی خوبی هم برای کمک به 

تیم ملی در جام جهانی داشتند.
هم امید نورافکن و هم میالد سرلک در تیم های باشگاهی خود از 
جمله مهره های تأثیرگذار هستند که حتماً از دست دادن فرصت 
حضور در جام جهانی روی روند کاری آنها تأثیر منفی خواهد 
داشت و باید از سوی باشگاه ها به درستی مدیریت شوند تا 
آینده فوتبالی آنها به خطر نیفتد. بدون هیچ شکی حسرت 
نبودن در جام جهانی، حسرتی بی پایان است که حاال تنها 
بازیکنانی چون نورافکن و سرلک آن را درک می کنند. 
حسرتی که حتی وعده های آینده نیز نمی تواند چاره ای 

برای آن باشد و آنها را به حال و روز قبل برگرداند.

صادق محرمی، حسین کنعانی زادگان، سیدمجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، 3 علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، سیدحسین حس��ینی، پیام نیازمند، رامین رضاییان، 
شجاع خلیل زاده، ابوالفضل جاللی، میالد محمدی، روزبه چشمی، سعید عزت اللهی، 
احمد نوراللهی، علی کریمی، احس��ان حاج صفی، سامان قدوس، وحید امیری، علی 
قلی زاده، علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد، سردار آزمون، مهدی طارمی و مهدی 

ترابی، 25 بازیکنی بودند که به جام جهانی قطر اعزام شدند.
لیست اسامی تیم ملی که اعالم ش��د کمتر کسی از دیدن آن تعجب کرد. 
کی روش دقیقاً همان لیستی را اعالم کرد که همه توقع آن را داشتند. با این 
حال حضور یکی، دو چهره را می توان از شگفتی های لیست مرد پرتغالی 
تیم ملی عنوان کرد. ابوالفضل جاللی مدافع چپ استقالل را باید یکی از این 
شگفتی ها دانست. مدافعی که البته در اس��تقالل هم چندان ثابت نبوده، اما 
حتماً در تمرینات اینقدر خوب ظاهر شده که توانسته نگاه سخت پسندانه 
کی روش را متوجه خود کند. دیگر انتخاب تعجب برانگیز کی روش انتخاب 
علی کریمی، هافبک کایس��ری اسپورت ترکیه اس��ت. بازیکنی که بعد از 
جدایی از استقالل و حضور در امارات دیگر در حد و اندازه های خود ظاهر نشد 
و مصدومیت های پی درپی هم مزید بر علت شد تا از شرایط آرمانی فاصله بگیرد. 
با این حال حضور او در قطر، آن هم در کنار بازیکنان آماده ای چون عزت اللهی و 

دیگران حتماً دالیل خاصی دارد که خود کی روش بهتر از هر کسی می داند.
انتخاب چهار دروازه بان هم در نوع خود کم نظیر است. هرچند این سؤال هم 
مطرح می شود که چرا به جای 26 بازیکن، 25 نفر انتخاب شده اند؟! کی روش 
در مورد اول می گوید هر چه��ار دروازه بان خوب هس��تند و می توانند در 

تمرینات به ما کمک کنند!

رئیس جمهور: به دنبال شادی دل مردم باشید

کی روش: نتیجه با خداست
ملی پوشان فوتبال ایران پیش از 

عزیمت به قطر دیروز ظهر به 4
دیدار س��یدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور رفتند و ناهار را 

با رئیس جمهور خوردند. 
در جریان این دی��دار رئیس جمهور با تأکید بر 
حمایت همه جانبه از تیم ملی در راه جام جهانی 
و کسب موفقیت در این میدان بزرگ، خطاب به 
ملی پوشان گفت: »با وحدت، همدلی و موفقیت 
تیم مل��ی در جام جهانی به دنبال ش��ادی دل 

مردم ایران باشید.«
کارلوس کی روش، س��رمربی تیم ملی هم در 
واکنش به صحبت ه��ای رئیس جمهور گفت: 
»ما تمام تالشمان را در این مدت برای موفقیت 

کرده ایم، اما نتیجه با خداست.«
مهدی تاج، رئیس فدراسیون نیز در خصوص 
این دیدار اظهار داش��ت: »رئیس جمهور گفت 
این تیم ملی کش��ور اس��ت و ما هم به ش��دت 
حمایت می کنیم. خوشبختانه این کار تا االن 

انجام شده است. باالخره رئیس جمهور کشور 
اس��ت و تیم هم تیم ملی کشور عزیزمان است 
که اعزام شد. مهم تر از همه اظهارنظر کی روش 
را خیلی مهم دانستم که به رئیسی قول داد؛ ما 
مطمئناً برای شما خوشحالی می آوریم. این خبر 
خوبی بود. بازیکنان ه��م همین طور. بیرانوند، 

پورعلی گنجی و امی��ری صحبت کردند، البته 
همه صحبت کردند و جو بسیار خوبی بود.«

تاج در مورد توقعات ایجاد شده از تیم ملی هم 
گفت: »همه ما امیدواریم و برای برد و شادی به 
قطر می رویم، ولی باید منطقی باش��یم و نباید 
منتظر باش��یم که یک نتیجه خیلی عجیب به 

دست آوریم. ما تیم بسیار خوبی داریم. حتماً با 
انگیزه به قطر می رویم.«

دیدار ظهر دیروز در حالی ص��ورت گرفت که 
برابر خبرهای رسیده به »جوان«، رئیس جمهور 
دستور ویژه ای هم نسبت به بازیکنان تیم ملی 
صادر کرده اس��ت. آیت اهلل رئیسی دستور داده 
نس��بت به رفع نگرانی ها، انتق��ادات و ابهامات 

بازیکنان تیم ملی اقدام شود.
 ش��نیده ها حکای��ت از آن دارد ک��ه آیت اهلل 
رئیس��ی، رئیس جمه��ور اخیراً به مس��ئوالن 
وزارت ورزش ب��رای گفت وگ��و و بازگش��ایی 
گره های ذهن��ی بازیکنان تیم مل��ی فوتبال 
در خصوص آشوب های اخیر دس��تور داده  و 
از مس��ئوالن وزارت ورزش خواسته تا زمینه 
گفت وگوی رودرروی اعضای تیم ملی فوتبال 
ایران با کارشناس��ان و صاحب نظران مسائل 
امنیتی را فراه��م کنند تا هرگون��ه گره های 
ذهنی آنان نسبت به مسائل داخلی کشور حل 

و فصل شود.

شیوا نوروزی
      خبر
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 رونالدو شمشیر را از رو بس�ته است! فوق ستاره 
پرتغال�ی تص�ورش را ه�م نمی کرد بازگش�ت به 
اولدتراف�ورد تا این اندازه برای�ش تلخ و دردناک 
شود که عدم موافقت برای جدایی از منچستر، او 
را به کودتا وادارد: »از زمان رفتن سرالکس، هیچ 
تحولی در باشگاه صورت نگرفت و هیچ چیز تغییر 
نکرد. منچستر در مسیری که شایسته اش است، 
قرار ندارد و همه می دانند و اگر کس�ی نمی بیند، 
یعنی نمی خواهد و کور است! همانطور که پیکاسو 
گفته باید خراب کنید تا دوباره بسازید و اگر آنها 
این کار را با من شروع کردند، مشکلی نیست. نه 
تنها مربی، بلکه دو، سه نفری در باشگاه هستند 
که مرا نمی خواهند. نه فقط امسال که پارسال هم 
اینگونه ب�ود. اگر به من احت�رام نگذارید، من هم 
هرگز به شما احترام نمی گذارم. کاری که تن هاگ 
با من کرد. من برای او احترامی قائل نیستم، چون 
به من احترام نگذاشت. نمی دانم رانگنیک که یک 
دهه مربیگری نکرده، چطور می تواند س�رمربی 

منچستر شود!

شورش رونالدو علیه منچستر
قاب

پرچم را باال نگه دارید

فرصت تحقق رؤیاها
کار مرد پرتغالی در تهران تمام شد و حاال مأموریت او 

از همین امروز در قطر آغاز می شود، مأموریتی سخت 5
و دشوار، اما نه غیرممکن. 

زمان زیادی نداش��ت ب��رای آماده س��ازی تیمش و 
فرصت او ب��رای برگزاری اردوه��ای تدارکاتی و حتی 
بازی های دوستانه اندک بود، اما انگیزه ای وصف نشدنی داشت برای 
کسب موفقیت در قطر و با همین هدف هم تک تک روزها را برنامه ریزی 
کرد. از تمرین در دو روز نخس��ت هر هفته با نف��رات داخلی تا اعزام 
مأموران ویژه خود برای حضور در کنار برخی ملی پوشان تا روحیه ای 
که تالش می کرد در تمام طول این دوران در شاگردانش حفظ کند. 

فرودگاه امام خمینی عصر روز گذشته شاهد عزیمت کاروان امید ایران 
بود، امید به کسب موفقیت و درخشش در قطر. تیمی که سختی های 
زیادی برای حضور در قطر به جان خرید، اما هرگز نه از پا نشست و نه 
از تالش دست کش��ید. تیمی که امید را معنا و غیرممکن ها را ممکن 
کرد حاال خود را مهیای نبردی دیگ��ر می کند، این بار در جام جهانی. 
تورنمنتی که برای حضور در آن کوه مش��کالت را درنوردید و از جان 
مایه گذاش��ت، به همین دلیل هم کی روش با گفت��ن این جمله تمام 
کاری که ما انجام می دهیم، این است که به رؤیا فرصت دهیم، تهران 

را به مقصد قطر ترک کرد. 
خداحافظی منحصر به فردی که یک بار دیگر ثابت کرد مرد پرتغالی تا 
چه اندازه به اهمیت مسائل روحی و روانی واقف است و خوب می داند 
زنده نگه داشتن امید در دل مردم همان اندازه حائز اهمیت است که 
حفظ آن برای شاگردانش. بی شک او در تمام این مدت عالوه بر مسائل 
فنی و نحوه چگونگی آماده س��ازی ش��اگردانش، برای حفظ انگیزه و 
روحیه آنها نیز قدم برداشته و از این مهم غافل نبوده است، خصوصاً با 
اندک زمانی که کی روش در اختیار داشته، مسائل روحی و روانی بیش 
از هر چیز دیگری می توانس��ت تیم او را مهیای حضوری پرقدرت در 
جام جهانی قطر کند، به ویژه وقتی قرار باشد با تیم هایی چون انگلیس 

و امریکا روبه رو شود. 
حاال او همانطور که می گوید کارگردان نمایش��ی است که قرار است 
ش��ادی را میهمان خانه های مردم کند و س��ربلندی را برای ایران و 
فوتبال آن به دنبال داش��ته باش��د. کارگردانی که تک تک بازیگران 
نمایش خود را با وسواسی خاص برگزیده تا نمایشی که ارائه می دهد 
بی نقص و بهترین باشد. درست همانطور که تک تک تماشاگران این 

نمایش ها می خواهند، جذاب و دیدنی. 
بدرقه کی روش و شاگردانش روز گذش��ته در فرودگاه امام خمینی، 
بدرقه کاروان امید بود. کاروانی که بی ش��ک می تواند با انگیزه، انرژی 
و عش��قی که از تک تک مردم ایران می گیرد در قطر اقتدار، تعصب و 
غیرت را به نمایش بگذارد و لبخندی دلنشین را میهمان لب های مردم 
کند. مردمی که از امروز چش��م انتظار نمایش یوزهای ایران هستند. 
چشم انتظار نمایش ساق هایی که به عشق مردم و کسب افتخار برای 

پرچم پرافتخار ایران در قطر خواهند دوید.

هری کی��ن، مهاج��م تیم مل��ی انگلیس 
رویارویی با ایران در نخس��تین دیدار 
جام جهانی را حساس خواند: »بازی 
اول واقعاً مهم اس��ت. ای��ن بهترین 
دوران انگلیس در یک دوره طوالنی 

نبوده اس��ت. اعتماد ب��ه نفس خوبی 
داریم که می توانیم برویم و یک تورنمنت 

بزرگ را در قطر داشته باشیم.« ایران و انگلیس 
دوشنبه به مصاف هم می روند. 

    
هواداران انگلیس یا ول��ز که در جام جهانی 

قطر رفتار نادرس��ت داش��ته باش��ند، 
نمی توانن��د از چش��مان 20ه��زار 
دوربین در هشت استادیوم در امان 
باشند. گفته می ش��ود برنامه های 
هوش مصنوع��ی آنقدر پیش��رفته 

اس��ت که می تواند با تجزیه و تحلیل 
ح��االت چه��ره را تش��خیص ده��د که 

تماشاگر عصبانی است یا خیر و اینگونه احتمال جنجال های 
هولیگان ها به حداقل می رسد. 

    
گرت بیل برخالف ش��ایعات بعد از جام 

جهانی ب��ا تیم ملی ول��ز خداحافظی 
نخواهد کرد و قصد دارد در رقابت های 
یورو 2024 هم با تیم ملی کشورش 
به میدان برود. رابرت پیج، س��رمربی 

ولز در مصاحبه ای گفت که فدراسیون 
فوتبال و کادر فنی تیم ملی این کشور قصد 

کنار گذاش��تن بیل را ندارند و این مهاج��م همچنان به گلزنی 
می اندیشد. 

    
تعداد مصدوم��ان جام جهان��ی هر روز 

بیشتر می شود؛ بارتلومیژ دراگوفسکی، 
دروازه بان لهس��تان پس از آس��یب 
جدی مچ پای راست خود حین بازی 
باش��گاهی بازی های قطر را از دست 

داد. با مصدومیت دروازه بان لهس��تان 
یک دروازه بان دیگر به فهرس��ت این تیم 

اضافه ش��د. کمیل گرابارا جایگزین دراگوفسکی 
شده است.

    
ستاره بلژیکی برای جلب نظر سرمربی این 

تیم کار س��ختی در پیش دارد. روبرتو 
مارتینز، سرمربی بلژیک حضور ادن 
هازارد در ترکیب ثابت را منوط به 
آمادگی این بازیکن دانست: »این 
مس��ئولیت من اس��ت که بهترین 

بازیکن��ان را انتخاب کن��م. عملکرد 
هازارد نیز مانند هر بازیکن دیگری مورد 

قضاوت قرار خواهد گرفت.«

روز6

پایان جام جهانی سابر با نایب قهرمانی ایران

تیم س��ابر شمش��یربازی ای��ران نایب قهرمان ج��ام جهانی 
الجزایر شد. رقابت های جام جهانی سابر در الجزایر در بخش 
تیمی پیگیری ش��د که تیم ایران با ترکی��ب علی پاکدامن، 
محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرارس��باران پس از 
استراحت در دور نخست، در مرحله یک هشتم نهایی کانادا، 
در یک چهارم مجارستان و در نیمه نهایی آلمان را از پیش رو 
برداشت. شاگردان قربانی در فینال مقابل کره جنوبی شکست 
خوردند و با کسب گردن آویز نقره بر سکوی دوم ایستادند و به 
نایب قهرمانی بسنده کردند. سابر ایران آخرین بار در سال ۹۷ 
و در جام جهانی در پادووای ایتالیا موفق به حضور در فینال و 

کسب مدال نقره شده بود.

پای واترپلو به سکو نرسید

تیم ملی مردان واترپلوی ایران با کسب عنوان چهارم به کار خود 
در مسابقات قهرمانی مردان آس��یا پایان داد. شاگردان الکساندر 
چیری��چ در آخری��ن روز از رقابت های قهرمانی آس��یا در مرحله 
رده بندی به مصاف قزاقس��تان رفتند و با نتیجه 8 بر 5 شکست 
خوردند تا از رسیدن به عنوان سوم این رقابت ها بازبمانند. نیمه 
نخس��ت این دیدار با نتیجه مساوی به پایان رس��ید، اما در ادامه 
قزاقستان با چاشنی شانس به امتیاز برتر دست یافت تا پای ایران 

به سکو نرسد.

بدرقه 
 تیم ملی

 با دستان مادر 
 شهیدان 
خالقی پور

حامد  قهرمانی
      چهره
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