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فريدون حسن    ادامه از صفحه اول
س��رانجام بعد از مدت ها انتظ��ار 30 آبان ماه از 
راه رس��ید. ام��روز از س��اعت 16:30، تیم ملی 
فوتبال ایران در یکی از مهم ترین و حساس ترین 
بازی های تاریخ خود به مصاف تیم ملی انگلستان 

می رود.
این دیدار شاید در نگاه اول صرفاً یک بازی فوتبال 
ساده، آن هم اولین بازی دو تیم در جام جهانی 
2022 قطر باش��د و هیچ تأثی��ری در روند جام 
نداشته باشد، اما سیاسی کاری های رقیب ایران 
در خارج از میدان فوتبال و حاشیه س��ازی های 
بس��یاری که تاکنون برای بازیکنان ایران ایجاد 
کرده، عماًل باعث ش��ده این ب��ازی از حالت یک 

بازی فوتبال خارج شود.
رسانه های معاند سعودی و لندنی از مدت ها قبل 
برنامه حذف ایران از جام جهانی را داش��تند، اما 
در این نقشه با شکس��ت روبه رو شدند. آنها طی 
روزهای گذشته با تمام توان و حتی به کار گیری 
عناص��ر خودفروخته داخلی س��عی در تخریب 
روحیه بازیکنان ایران داش��تند و حتی اینگونه 
مطرح کردند که این تیم، تیم ملی ایران نیست، 
اما هوش��یاری بازیکنان تیم ملی و پاس��خ های 
قاطع آنها و سرمربی تیم به خبرنگاران اجیر شده 
رسانه های معاند از جمله رسانه ملکه باعث شد 
باز هم نقشه خود را عوض کنند و این بار بازی را 

هدف بگیرند.
در حالی ک��ه ش��خص اینفانتینو رئی��س فیفا و 
مسئوالن قطری برگزاری جام جهانی با حمایت 

همه جانبه از تیم ملی ایران س��عی دارند جلوی 
هرگونه شیطنت سیاسی علیه ایران را بگیرند، اما 
انگلیسی ها و اروپایی ها دست بردار نیستند. بعد 
از آنکه قطر اعالم کرد جل��وی نمایش نمادهای 
همجنس گرایی را می گی��رد و حتی هواپیمای 
تیم ملی آلمان را برگرداند، انگلیسی های مدعی 
و مغرور حاال می خواهند ژست حقوق بشری به 
خود بگیرند و بازی با ایران را تحت الش��عاع قرار 
دهند. آنها خیلی زود از یاد برده اند که اینفانتینو 
روز شنبه صراحتاً گفت ما اروپایی ها باید 3000 
س��ال از مردم دنیا عذرخواهی کنی��م، نه اینکه 

برایشان ادای حقوق بشر را درآوریم.
امروز تیم ملی ایران با پشتوانه دعای یک ملت 
به مصاف یک��ی از اصلی ترین رقبای خود برای 
صعود از این مرحله می رود. نکته قابل تأمل در 
این خصوص اینکه مردانی که امروز با پیراهن 
مقدس ای��ران به مص��اف انگلس��تان می روند 
»تیم مل��ی فوتبال ایران هس��تند« این را باید 
همه بدانند. هیچ تیم دیگری غی��ر از این تیم 
در هیچ کجای دنیا به اسم ایران وجود نداشته 
و نخواهد داش��ت و یک ایران س��رافراز پشت 
این تیم ایستاده اس��ت. یک تیم با یک سرود و 
یک پرچم. یک سرود که اتفاقاً برخالف سرود 
انگلیسی ها نمادی از ملکه و تقدیس او نیست. 
سرودی که از خون جوانانی می گوید که برای 
پایداری این آب و خاک تقدیم شد و از استقالل 
و آزادی که برای آن هزینه ه��ا دادیم. این تیم 
ملی ایران است که با دعای خیر ملت ایران به 

مصاف انگلستان می رود. دعای خیر مادرانی که 
سر سجاده ها برای برتری فرزندانشان دست ها 
را به آس��مان بلند کرده اند. دع��ای خیر تمام 
پدران زحمتکش��ی که افتخ��ار می کنند بابت 

حضور فرزندانشان در تیم ملی ایران.
ایران ب��ه بازیکنان��ش افتخار می کن��د و خوب 
می داند که از هیچ تالشی برای شادی دل مردم 
دریغ نمی کنند. ایران با س��تاره هایش می تواند 
شگفتی س��از جام جهانی لقب گیرد، اما نباید از 
یاد ببریم ک��ه به لحاظ فوتبالی ب��ا تیمی روبه رو 
هستیم که س��تاره های زیادی در ترکیب خود 
دارد و از همین حاال هم یکی از مدعیان قهرمانی 
است. بنابراین ارائه یک بازی خوب و زیبا، حتی 
اگر منجر به کس��ب نتیجه مطلوب هم نش��ود 
رضایت مردم را در پی خواهد داش��ت. درس��ت 
مانند آنچه در جام های جهانی قبل بعد از بازی 
مقابل آرژانتین، اسپانیا و پرتغال رخ داد. هرچند 
بر این باوری��م انگیزه های کارل��وس کی روش و 
ش��اگردانش می تواند خالق یک شگفتی باشد، 
اما این را ه��م می دانیم که نباید ب��ا ایجاد توقع 
بی جا کار ملی پوشان شایسته کشورمان را سخت 

کنیم.
   بازیکنان بهترین ها هستند 

سرمربی تیم ملی ایران با تمجید از شاگردانش 
پیش از رویارویی با انگلس��تان گفت: »تردیدی 
نیست که ایران امروز یکی از بهترین تیم های قاره 
آسیاست. در سال های اخیر گروهی از بازیکنان 
نخبه و سطح باالی ایران پیشرفت قابل توجهی 

داشته اند. آنها تجربه زیادی اندوخته اند. بازیکنان 
نخبه ما در تیم ملی فوتبال ایران از سال 2014 
در عضویت این تیم هستند و در همین تیم رشد 
و پیش��رفت کرده اند. زمانی که من هدایت تیم 
ملی فوتبال ایران )در س��ال 2011 و در مقطع 
اول مربیگری اش( را برعه��ده گرفتم، تنها یکی 
از بازیکنان تیم ملی ایران در اروپا بازی می کرد، 
اما حاال 18 ی��ا 20 بازیکن ای��ران در اروپا بازی 
می کنند. پس می توانید تص��ور کنید که وقتی 
چنین تیمی فرصت رس��یدن به جام جهانی را 
دارد و سپس در بین بهترین تیم های جهان قرار 

می گیرد، لحظه خاصی برای همه است.«
کی روش افزود: »به طور حت��م تقابل با انگلیس 
بسیار پرفش��ار خواهد بود، درس��ت مثل تمام 
بازی های اول در مس��ابقات ج��ام جهانی. مهم 
نیس��ت که در ب��ازی اول به مصاف چ��ه تیمی 
می روید، چون معموالً وقت��ی در یک تورنمنت 
کوتاه ک��ه قرار اس��ت س��ه ب��ازی - در مرحله 
گروهی اش - انجام دهید، رویکرد من این است 
که ما یک بازی در سه بخش در پیش داریم، این 
رویکرد استراتژیکی است که ما باید در خود آن 
را بس��ازیم. ما باید نیمه اول دیدارمان را مقابل 
انگلیس انجام بدهیم، نیمه دوم��ش را برابر ولز 
و نیمه س��ومش را مقابل امریکا انجام دهیم. در 
بخش اول م��ا باید در تقابل ب��ا انگلیس رویکرد 
خاصی داشته باشیم. ما باید خودمان را با توجه به 
نوع بازی حریفمان و وضعیت موجود وفق دهیم 

و با آن سازگار کنیم.«
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دنیا حیدری

اشرف رامین

منطقی باشیم، نه پرتوقع
رویارویی ایران با انگلیس در جام جهانی قطر را می توان با انبوهی از کلمات 
توصیف کرد؛ سخت، زیبا، دشوار، هیجان انگیز، دیدنی، پراسترس و هزاران 

کلمه دیگر که به تنهایی دنیایی معنا و توصیف با خود به همراه دارند. 
کی روش عصر امروز ش��اگردانش را برای مصاف ب��ا انگلیس روانه میدان 
می کند. یکی از بهترین تیم های دنیا که اگرچه در کسب عنوان قهرمانی 
جام جهانی خوش شانس نیست، اما همواره یکی از مدعیان است. تیمی 
منس��جم و صاحب س��بک در فوتبال دنیا که نمی توان به سادگی از کنار 
آن گذش��ت. با این وجود س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران به شاگردانش 
اطمینان کامل دارد و خوب می داند یوزهای ایران نیز برابر حریف نامدار 
خود دست و پا بسته نیستند و حرف های بسیاری برای گفتن دارند. تیمی 
که مجموعه ای از لژیونرهایی را تشکیل می دهد که در تیم های مختلف 
اروپایی مش��غول هس��تند و عملکردی قابل قبول و درخشان به نمایش 
گذاشته اند، نفراتی چون مهدی طارمی که ماه هاس��ت نگاه ها را به خود 

جلب کرده و توانمندی های  فوتبال ایران را به رخ می کشد. 
کی روش تجربه بازی های بزرگ را دارد. تیم او پیشتر در جام جهانی مقابل 
اس��پانیا و پرتغال هم به میدان رفته بود و خ��وب می داند که در مصاف با 
مدعیان دنیای فوتبال باید چطور شاگردانش را کوچ و همچنین به لحاظ 
روحی و روانی آنها را آماده کند، حتی اگر مثل این مرتبه، فرصتی اندک 
برای آماده سازی یارانش در اختیار داشته باشد. به همین دلیل هم هست 
که یوزهای ایرانی بی تفاوت نسبت به حریفی که پیش رو دارند همواره با 
هدف کسب بهترین نتیجه وارد میدان می شوند و با توجه به توانمندی هایی 

که دارند روز سختی را برای تیم مقابل رقم خواهند زد. 
اما به رغم توانایی های غیرقابل انکار ملی پوشان فوتبال ایران و هدفی که 
در قطر از همان بازی نخست دنبال می کنند، نباید فراموش کرد تیمی که 
عصر امروز مقابل یاران کی روش صف آرایی می کند، انگلیس است. تیمی 
که هیچ شکی در توانمندی هایش نیست. نه اینکه تیم ایران حریفی دست 
و پا بسته مقابل ساوت گیت و یارانش باشد، نه. با این وجود باید منطقی بود 
و انتظار زیادی نداشت. باید دانست که مقابل تیمی مثل انگلیس نمی توان 
انتظار 90 دقیقه حمله بی وقفه را داشت. هیچ شکی در این نیست که ایران 
به خصوص در خط حمله مهره های قابل اتکایی چون مهدی طارمی را دارد 
که در اروپا امتحان خود را پس داده است و تیم های بسیاری را زخمی کرده 
و می تواند یکی از این زخم ها را بر پیکر سه ش��یرها نیز به یادگار بگذارد، 
اما نباید انتظار غیرمنطقی داشت و تصور کرد که کی روش و یارانش باید 
نخس��تین حریف خود در جام جهانی قطر را با حس��اب پرگل از سد راه 
بردارند، خصوصاً که عالوه بر غیرقابل انکار بودن قدرت فوتبال انگلیس، 
دیدار نخست هر تورنمنتی بی تردید سخت ترین بازی است و این یعنی کار 

شاگردان کی روش به همان اندازه سخت است که کار یاران ساوت گیت.

پناهندگی ثوری با پول بیت المال

 این حرکت شایسته
 یک بلوچ نبود

فدراسیون بوکس به خبر عدم بازگشت حسین ثوری به ایران واکنش نشان 
داد. درحالی که تیم  ملی بوکس جوانان برای حضور در مسابقات جهانی به 
اسپانیا اعزام شده است، ثوری رئیس این فدراسیون پس از انتشار پستی در 
صفحه  شخصی خود و همچنین گفت وگو با یکی از رسانه های معاند خبر 

پناهندگی اش را به نشانه اعتراض به اتفاقات اخیر اعالم کرد. 
عیسی گل محمدی، سخنگوی فدراسیون در گفت وگو با مهر با تأکید 
بر حیف ومیل بیت المال اظهار داشت: »ثوری اگر واقعاً نسبت به شرایط 
گالیه مند بود این امکان را داش��ت که استعفا بدهد. قطعاً استعفای او 
بهتر بود تا با پول بیت المال به اس��پانیا برود و بچه های مردم را که به 
او امانت س��پرده بودند به امان خدا رها کند. اگر ثوری دلس��وز مردم 
بود چرا وس��ط یک رویداد مهم جهانی تصمیم به پناهندگی گرفت. 
این امکان برای او وجود داشت که در کشور بماند و استعفا بدهد. چه 
موافقین و چه مخالفین این رفتار او را نمی پسندند. اگر ثوری ادعای 
دلسوزی دارد و نسبت به شرایط معترض بود باید ابتدا استعفا می داد 
و بعد هر تصمیمی را که داشت عملی می کرد. اینکه با پول بیت المال 
و استفاده از امکانات به مسابقات برود و بعد چنین ادعاهایی را مطرح 
کند، هیچ کسی آن را تأیید نمی کند. این حرکت به هیچ عنوان برازنده 
یک بلوچ نبود. بلوچ ها قومی باغیرت و میهن پرس��ت هستند و از یک 
بلوچ انتظار نمی رفت بچه های مردم را در یک کشور غریب آواره و رها 
کند و به دنبال خواسته های شخصی خود برود. در روزهای گذشته با 
او در ارتباط بودم و هیچ چیزی نیز در خصوص این تصمیمش نگفت، 
احساس می کنم مشاوره هایی که به ثوری دادند باعث این رفتار او شد. 
مشاوره هایی که به هیچ عنوان خیرخواهانه نبود و باعث این تصمیم 

عجیب از سوی او شد.«
احس��ان روزبهانی، بوکسور شناخته شده کش��ورمان هم ثوری را خائن 
خواند: »واقعاً برای ثوری متأسفم که اینطور به بوکس ایران لطمه زد. او 
ماهیت خود را به ورزش ایران نش��ان داد و این چهره واقعی ثوری است 
که حاال همه تماش��ا می کنیم! در مورد ثوری هرچه در رسانه ها گفتیم 
مسئوالن ورزش اهمیت ندادند. هرچه گفتیم او به فکر بوکس ایران نیست 
کسی باورش نشد. او به بوکس ایران خیانت کرد و حاال حرف های ما ثابت 
ش��د. آقایانی که ثوری را حمایت کردند و چنین آبروریزی به راه افتاده 
حاال به دنبال سرپرستی فدراسیون هم هستند. امیدواریم خواهرزاده اش 

که همراه تیم ملی راهی اسپانیا شده به ایران بازگردد.«
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ملی پ�وش قایقران�ی کش�ورمان در گردهمای�ی 
کمیس�یون های فدراس�یون جهانی این رشته حاضر 
خواهد شد. نازنین مالیی، بانوی المپیکی در انتخابات 
کمیس�یون های فدراس�یون جهانی روئینگ شرکت 
کرد. مالیی در این انتخابات آرای الزم را به دست آورد 
و به عضویت کمیس�یون ورزش�کاران درآمد. حضور 
در این کمیس�یون فرصت خوبی اس�ت ب�رای نازنین 
مالیی تا از جایگاه خود برای حل مش�کالت قایقرانان 
استفاده کند. با توجه به ایمیلی که فدراسیون قایقرانی 
کش�ورمان دریافت کرده از این قایق�ران ایرانی برای 
حضور در گردهمایی فدراسیون جهانی روئینگ دعوت 
شده است. نایب قهرمان بازی های آسیایی جاکارتا در 

المپیک توکیو نیز نماینده قایقرانی ایران بود.

مالیی در کمیسیون ورزشکاران 
فدراسیون جهانی

قاب

انگلیس را پله صعود کنید  
حسن عباسی نباید آزاد باشد

در روزهایی که تیم ملی و بازیکنان ملی پوش ایران مورد ش��دیدترین 
حمالت از سوی رسانه های سعودی و لندنی هستند اما با یک صدا اعالم 
می کنند که برای شادی دل مردم گام به میدان جام جهانی می گذارند، 
ش��نیدن برخی صداهای ناهنجار از داخل کشور و یکی از بدترین های 
آن صدای حسن عباس��ی که ضدتیم ملی و بازیکنان فوتبال  است، از 
ش��یطنت های معاندان و دش��منان آزاردهنده تر و مهلک تر است. این 
روزها روز وحدت و یکپارچگی و حمایت از تیم ملی برای موفقیت در جام 
جهانی است و بدون تعارف و رودربایستی باید گفت هر کس در هر لباس 
و مقامی در این روزهای مهم و حساس علیه تیم ملی و بازیکنان فوتبال 
موضع گیری کند و حرف بزند در پازل دشمن قرار می گیرد و اقدامش 

نابخشودنی است.
اینکه یک نفر بدون اینکه صالحیت اظهارنظر داشته باشد هرچند وقت 
یک بار هرچه دلش بخواهد بگوید و بعد هم وانمود کند نظرش، نظر نظام و 
حاکمیت است اصالً پذیرفتنی نیست. این کار عمالً آتش بیاری برای معرکه 
اغتشاشاتی است که دو ماه است کشور گریبانگیر آن است. پس باید با آن 

برخوردی قاطع صورت گیرد، برخوردی که به اطالع همگان هم برسد.
صرف احضار به دادسرا هرچند می تواند شروع خوبی باشد، اما به طور حتم 
کافی نیست و باید برخوردی قاطع تر صورت گیرد تا در روزهایی که باید 
اتحاد و همدلی حرف همه باشد دیگر کسی جرئت نکند به بهانه های واهی 

این اتحاد را خراب کند.
ش��نیدن چنین حرف هایی، آن ه��م در روزهایی که می بینی��م خانواده  
بازیکنان تیم ملی چگون��ه از جان و دل برای موفقیت تیم ملی کش��ور و 
سربلندی پرچم و سرود ایران دعا می کنند، این واقعیت را نشان می دهد که 
برخی خواص بی بصیرت چگونه در بزنگاه ها آب به آسیاب دشمن می ریزند 

و باعث شادی جبهه مقابل و سوءاستفاده آنها می شوند.
اینکه حسن عباسی با ادعای فرهیختگی و اندیشمندی، بازیکنان تیم 
ملی و کل فوتبال را به تعدادی معدود گره بزند، هیچ نشانی از فرهیختگی 
و اندیشمندی ندارد. قباًل هم گفته ایم که او بهتر است حداقل مطالعه ای 
در خصوص شهدای ورزشکار به خصوص فوتبالی های آن داشته باشد و 
بعد به این صراحت به همه بتازد و اسباب آشوب و بلوا را فراهم کند. امروز 
برخورد با چنین حرکاتی همردیف برخورد با اغتشاشگران است، چراکه 
ضربه ای که خودی می زند دردناک تر از ضربه ای است که از دشمن رودررو 
می خوریم. بدون تردید اگر همان زمان که با همین حس��اب کاربری به 
اهالی فوتبال توهین شد و خانواده آنها زیر سؤال رفت برخورد می شد، 

امروز دیگر شاهد چنین رفتار شائبه برانگیزی نبودیم. 
در یک کلمه باید عنوان کنیم که حمای��ت از تیم ملی و بازیکنان آن 
در برابر حمالت گسترده و بی رحمانه رسانه های معاند و اجیرشدگان 
داخلی و خارجی شان امروز وظیفه همه ماست و اگر کسی خالف این 
جریان حرکت کند فقط در زمین دشمن و مقابل خواست مردم ایران 
که موفقیت تیم ملی است بازی کرده است. بنابراین این انتظار وجود 
دارد که اگر این حس��اب کاربری متعلق به حس��ن عباسی نیست آن 
را تکذیب کند و اگر هم هس��ت با یک عذرخواهی رسمی و پذیرفتن 
هرگونه مجازاتی که برای او در نظر گرفته می شود، اسباب آرامش افکار 
عمومی و بازیکنان تیم ملی را فراهم کند. در یک ماه گذش��ته هجمه 
سنگینی از سوی دش��منان و شبکه های فارس��ی زبان معاند صورت 
گرفت تا تیم ملی ایران از جام جهانی حذف شود، اما نه تنها این اتفاق 
نیفتاد، بلکه خبرنگاران شبکه سعودی اینترنشنال از ورود به قطر منع 
شدند. شبکه سلطنتی بی بی سی نیز از اعزام خبرنگار امتناع کرد و در 
برابر تیم ملی ایران سیاست بایکوت و تخریب را در پیش گرفت. حاال 
یک حساب توئیتری به عنوان یار کمکی شبکه های معاند وارد میدان 
شده است که انتظار می رود مسئوالن در برابر این اظهارات غیراخالقی 
و حاشیه ساز تصمیم قاطع بگیرند، چون ظاهراً باید رسانه های معاند را 

رها کنیم و جناب عباسی را بگیریم.

رسید روز موعود  انگلستان ایران   

س
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خب حامد  قهرمانی

   گزارش

امروز و در روز دوم رقابت های جام جهانی 2022 قطر یک بازی از 
گروه اول مسابقات و دو بازی از گروه دوم برگزار می شود.

در بازی باقیمانده گروه اول، دو تیم سنگال و هلند دو مدعی اصلی 
صعود از این گروه به مصاف هم می روند. در اولین بازی گروه دوم 
هم ایران به مصاف انگلستان می رود و امریکا و ولز نیز با هم روبه رو 

می شوند.
   ایران – انگلستان................................................... ساعت 16:30
   سنگال – هلند.......................................................ساعت 19:30
   ولز – امریکا...........................................................ساعت 22:30

امید انگلستان
در جام جهانی روسیه طی ش��ش بازی شش گل برای سه ش��یرها زد و زمینه ساز 
صعود تیم کشورش بود. نام هری کین برای همه فوتبال دوستان آشناست. 
او مهاجمی زهردار است و همه مدافعان را به دردس��ر می اندازد. حضور 
کین در خط حمله هر تیمی چه تاتنهام باشد و چه انگلیس حریفان را با 
مش��کل مواجه می کند. تیم انگلیس از حاال خود را صدرنشین گروه اول 
می داند و در اندیش��ه قهرمانی است. پش��توانه این تیم نیز هری کین 
اس��ت. این بازیکن در جام 2018 با زدن پن��ج گل بهترین گلزن 
مرحله گروهی مسابقات بود. اگر قرار باشد او به این رویه اش در 
قطر هم ادامه دهد روز سختی در انتظار مدافعان ایران خواهد 
بود. کین در این فصل برای اسپرز، 12 گل در لیگ  برتر زده و 
بعد از ارلینگ هالند 18 گله، دومین گلزن جزیره محس��وب 
می شود. سرمربی انگلیس با اینکه مهاجمان دیگری را نیز در 
ترکیب بازی با ایران در اختیار دارد، ولی بیش از همه روی 
کین حساب کرده و منتظر است بازیکنان موقعیت های 
خوبی برای این بازیکن خلق کنند. هری کین با ش��ش 
گل زده در جام جهانی رؤیای شکستن رکورد گری لینکر 
)10گل زده( را در سر دارد و اگر روی فرم باشد رسیدن 

به این هدف در دسترس خواهد بود.

درخشش به عشق تیم ملی
یکی از بهترین گلزنان اروپاست و امروز همه هنرش را برای باز کردن دروازه انگلیس به کار می گیرد. 

مهدی طارمی امید همه ایران است. گلزن اول پرتغال در اوج آمادگی بسر 
می برد و در نوک خط حمله تیم کشورمان برای زدن اولین گل خود در 
جام جهانی تالش می کند. طارمی از وقتی پای��ش به فوتبال پرتغال باز 
شد، شایس��تگی هایش را به همه نشان داد. امس��ال او با پیراهن پورتو 

با زدن پنج گل سرنوشت س��از در لی��گ قهرمانان نقش مهمی 
در صعود مقتدرانه ای��ن تیم ایفا کرد. طارم��ی در مصاف با 

یکی از بهترین تیم های جهان کار س��ختی پیش رو دارد. 
مدافعان تیم س��اوت گیت شش��دانگ حواس ش��ان به 
مهار مهاجم بوشهری اس��ت تا طارمی را از رسیدن به 
هدفش بازدارند. در کارنامه ستاره ما، 60 گل زده ملی 
دیده می ش��ود. با این  حال ه��واداران ایرانی منتظرند 
اوج هنرنمایی او را در قطر ببینند. طارمی مدت هاست 

همپای امباپ��ه، صالح، مس��ی و هالند گلزن��ی می کند. 
امیدواریم تیم ملی با کوش��ش و درخش��ش همه بازیکنان از 

جمله طارمی، نه تنه��ا بازی های آبرومندی ارائ��ه کند، بلکه 
زمینه اولین صعود تیم ایران به دور حذف��ی جام جهانی نیز در 

جام 2022 رقم بخورد.

از دغدغه های خط دفاع انگلیس تا دست پر کی روش
ترجیح انگلیس 2-5-3 است، یعنی استفاده از سه مدافع. با این وجود 

شمیم رضوان
      خط دفاع

تیم ساوت گیت این قابلیت را دارد که حین بازی تغییر سیستم بدهد. 
مستحکم، جاه طلبانه یا محتاطانه که این آخری)3-4-3( بیشتر برای 
بازی های حذفی استفاده می شود، اما مصاف نخست هر تورنمنت مانند دیدار امروز با ایران از جمله همان 
بازی های حساسی است که می تواند دوز احتیاط ساوت گیت را بیشتر کند. در صورت استفاده از سه 
مدافع، بن وایت آرسنالی می تواند در کنار مگوایر و استونز، دو مدافع میانی انگلیس بازی کند و ساکا 
حتماً در این شرایط نیمکت نشین می شود، اما تریپیر می تواند در سمت چپ خط دفاع به میدان برود، 

ولی بی شک انتخاب ساوت گیت با توجه به مصدومیت کایل واکر و ریس جیمز سخت شده است.
البته کی روش هم در این خط دست خالی نیست. او که عالقه زیادی به استفاده از سیستم 4-3-3 
و همچنین 3-4-3 دارد، دس��تش در انتخاب نفرات خط دفاع کاماًل باز اس��ت. پورعلی گنجی و 
کنعانی زادگان نفرات قابل اطمینانی در دفاع میانی هس��تند. همچنی��ن صادق محرمی و رامین 
رضاییان در سمت راس��ت و میالد محمدی و ابوالفضل جاللی در سمت چپ خیال کی روش را از 
بابت خط دفاع جمع می کنند. ضمن اینکه او در این خط ش��جاع خلیل زاده را نیز در اختیار دارد. 
مدافعی که نه فقط سرعتی است که استارت های خوبی هم می زند و عالوه بر حضوری مطمئن در 
خط دفاع، به وقت نیاز به خط حمله نیز اضافه می شود و زمان زدن ضربات ایستگاهی یا کرنر یکی 

از نفرات ثابت مقابل دروازه حریف است.

هافبک های جوان انگلیس و کمربند مطمئن ایران
نقش هافبک ها در مصاف ایران – انگلیس اهمیت بسیاری دارد. شاید 

دنیا حیدری
      خط هافبک

اینطور به نظر برسد که نتیجه را دروازه بان ها و گلزنی مهاجمان است 
که تعیین می کند، اما به جرئت می توان گفت که مدیریت بازی دست 
هافبک هاست. مهره هایی که از جناحین خط دفاع تا پشت محوطه جریمه حریف و گاه فراتر بازی 
را مدیریت و خط حمله را تغذیه می کنند. خطی که هم حمله را پشتیبانی می کند و هم دفاع و دروازه 
را. کی روش در این خط س��عید عزت اللهی، مهدی ترابی، احمد نوراللهی، سامان قدوس، علیرضا 
جهانبخش، وحید امیری، علی قلی زاد، علی کریمی، احسان حاج صفی و روزبه چشمی را در اختیار 
دارد. نفراتی که بی شک بهترین های تیم های خود هستند. هرچند در این خط جای میالد سرلک 
خالی است، اما کی روش با فراغ بال می تواند از بین نفرات دعوت شده بهترین ترکیب را برای خط 

میانی انتخاب و کمربند تیمش را محکم کند. 
البته انگلیس هم خ��ط هافبک جوان و بااس��تعدادی دارد ک��ه شامل میس��ون ماونت، دکلن رایس 
و جود بلینگهام می شود. هرچند در این بین جردن هندرسون گزینه ای باتجربه و البته بسیار مهم برای 
ساوت گیت است. در حالی که جردن هندرسون یک فرد باتجربه است که باید گزینه مهمی برای سرمربی 
انگلیس باشد. کالوین فیلیپس اما به تازگی از کمین مصدومیت رهایی یافته و شاید خیلی نتواند مهره قابل 
اتکایی باشد، چراکه در منچستر هم زیاد بازی نکرده است. کانر گاالگر از چلسی، هاروی الیوت از لیورپول 

و امیل اسمیت رو از آرسنال، همگی شگفتی ها و سورپرایزهای احتمالی لیست انگلیس خواهند بود.

شیوا نوروزی
      چهره

برنامه بازی های امروز

همزم��ان با آغ��از بازی ه��ای جام جهان��ی و در راس��تای تحقق 
سیاست های رسانه  ملی )هویت  محوری و عدالت گستری(، رادیو 

جام جهانی در ساختمان شهدای رادیو افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی رادیو ورزش، این مراس��م با حضور علی 
بخش��ی زاده معاون صدا، مهدی آذرمکان مدیر رادیو جام جهانی، 
مریم کاظمی پور معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شد. علی بخشی زاده، معاون صدای رسانه ملی در مراسم افتتاحیه 
رادیو جام جهانی بیان کرد: »رسانه ملی به عنوان رسانه پیشرو با 
تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی همیشه در حال برنامه ریزی 

و تدارک وسیعی برای پاسخ به نیاز مخاطبانش است.«
مهدی آذرمکان، دبیر ش��ورای ورزش معاونت صدا و مدیر رادیو 
جام جهانی نیز در ابتدا با قدردانی از رئیس س��ازمان صداوس��یما  
گفت: »ما از مدت ها قب��ل برنامه ریزی و پیگیری های متعددی را 

انجام دادیم تا »رادیو جام جهانی« را راه اندازی کنیم.«
در قسمتی از این مراسم از خانواده مهدی رضایی مجد یکی از 
شهدای هشت سال دفاع مقدس که کاپیتان پیشین تیم ملی 
فوتبال جوانان ایران نیز بود و سیدروح اهلل عجمیان از شهدای 
مدافع امنیت که به تازگی به مقام رفیع ش��هادت نائل ش��ده 

است تقدیر شد.

رادیو جام جهانی افتتاح شد


