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دنيا حيدري

تمام حواش�ي اطراف تيم ملي س�رانجام كار 
خ�ودش را ك�رد. تيم ملی ت�ا قبل از ش�روع 
مس�ابقه ه�م تحت ش�ديدترين فش�ارهاي 
رس�انه اي ب�ود؛ تيم�ي ك�ه حت�ي از چه�ره 
بازيكنانش در زمان پخش س�رود هم مي شد 
فهمي�د چگونه تح�ت فش�ار هس�تند. اين 
فشارها در س�ايه ش�يطنت هايي كه صورت 
مي گرف�ت، باعث ش�د اي�ران در ش�رايطي 
كام�ًا نابراب�ر مقابل انگلس�تان ق�رار گيرد. 
ايران ديشب بدشانس بود، بدتركيب بود و البته 
خوش حاشيه؛ حاش��يه هايي كه از دو ماه قبل و 
حتي لحظه شروع مسابقه دست از سر تيم ملي 
برنداش��ت تا جايي كه ش��بكه هاي معاند حتي 
در زمان شروع مس��ابقه هم تيزرهاي تبليغاتي 
عليه بازيكنان ايران پخش مي كردند؛ ش��رايطي 
كه البته تركيب عجي��ب و غريب كي روش براي 
شروع مسابقه هم به آن دامن زد؛ تركيبي بد كه 
خود كي روش مجبور ش��د در ابتداي نيمه دوم 
س��ه تغيير در آن ايجاد كند. بدشانس هم بوديم 
كه همان اول بازی، بيرانوند را از دس��ت داديم و 
در نيمه دوم، ما هر چه زديم نش��د و انگلس��تان 
هر چه زد به تور نشس��ت تا فوتبال ايران يكي از 
س��خت ترين ش��ب هاي خود را تجربه كند و در 
نهايت هم تن به شكست س��نگين 6 بر 2 مقابل 
يكي از آماده ترين و قدرتمندترين تيم هاي فوتبال 

حال حاضر جهان دهد. 
تركيب تيم ملي براي شروع بازي مقابل انگلستان 
كه اعالم ش��د، همه غافلگير ش��ديم. كي روش 
تركيبي را برگزيده بود كه سورپرايزمان كرد، هم 
ما و هم انگليسي ها را، طوري كه نمي دانستيم قرار 

است چگونه بازي كنيم. 
عليرض��ا بيرانون��د- ص��ادق محرمي- احس��ان 
حاج صفي- ميالد محمدي- عليرضا جهانبخش- 

مرتضي پورعلي گنجي- مه��دي طارمي- روزبه 
چش��مي- علي كريمي- مجيد حسينی و احمد 
نوراللهي تركيبي بود كه هيچ كس باور نمي كرد، 
حتي س��اوت گيت هم كام��اًل محتاطانه تيمش 
را روانه ميدان كرد، اما در هم��ان 10دقيقه اول 
متوجه شد كه اين تركيب ناهمگون و ناهماهنگ 

نمي تواند خطري براي تيمش ايجاد كند. 
مصاف با انگليس نيازمند بازيكنان قلدري چون 
كنعاني زادگان و رامين رضاييان بود و مدافع تند و 
تيز و سرزني چون شجاع خليل زاده، ضمن اينكه 
در خط حمله نيز تنها بودن طارمي دس��ت او را 
در زخمي كردن مدافعان حريف بسته بود و اگر 
سردار آزمون اندكي زودتر از دقيقه80 وارد ميدان 
مي شد، مي توانست با همراهي طارمي حداقل از 
بار گل هاي پرتعدادي كه سيدحس��ين حسيني 
خورده بود، بكاهد. اما در ش��بي كه شب فوتبال 
اي��ران نبود، اش��تباهات ك��ي روش در چيدمان 
تيمش و همچنين بدشانسي بيرانوند و عدم تمركز 
بازيكنان ايران كه نتوانس��تند بعد از گل دوم به 
خودشان بيايند، باعث شد ش��اگردان ساوگيت 
با هر حمله به يك گل برسند! نتيجه اي كه كمتر 
كسي انتظار آن را داشت و حتي خود انگليس هم 

نمي توانست تصورش را داشته باشد. 
اولين غافلگيري براي ايران مصدوميت بيرانوند 
بود تا عم��اًل همان اندك روحيه تي��م هم از بين 
برود. ورود حس��يني ب��ه زمين ب��ا چند حركت 
هجومي ايران همراه بود ام��ا باز هم همه چيز به 
حالت اول برگش��ت. بازي بدون برنام��ه ايران تا 
دقيقه35 دوام آورد و اين بلينگام بود كه با ضربه 
سر دروازه ايران را گشود. ادامه حمالت انگلستان 
در دقيقه43 باز هم به گل نشس��ت؛ اين بار ساكا 
بود كه تور دروازه حس��يني را به ل��رزه درآورد. 
ايران كاماًل به هم ريخته و بي برنامه نشان مي داد 

و انگلس��تان كاماًل هماهنگ و رو ب��ه جلو تا در 
دقيقه46 استرلينگ باشد كه اختالف را سه برابر 
و كار ايران را در همان نيمه اول تمام كند. آنچه در 
اين نيمه ديده شد، مشكل كندي و عدم هماهنگي 
در سمت چپ خط دفاع بود؛ ايرادي كه تا پايان 

بازي هم به چشم كي روش نيامد. 
نيم��ه دوم با س��ه تغيير ب��راي ايران آغاز ش��د. 
عزت اللهي جاي كريمي را گرفت. كنعاني زادگان 
به جاي چش��مي آمد و قلي زاده هم جانش��ين 
جهانبخش شد تا ايران روندی رو به جلو در پيش 
گيرد. ايران بهتر از نيمه اول بازي مي كرد اما باز 
هم انگلستان به گل رسيد. دقيقه 62 ساكا با يك 
حركت عرضي و باز هم از سمت چپ، خط دفاع 
ايران را به هم ريخت و دور از دس��تان حس��يني 

اختالف را چهار برابر كرد. 
اما در اوج نااميدي مهدي طارمي تك ستاره ديروز 
ايران با يك ضربه استثنايي گل اول خود را در جام 
جهاني وارد دروازه انگلس��تان كرد تا حداقل يكي 
از گل ها جبران شود، با اين حال انگلستان ضعف 
مفرط س��مت چپ دفاع ايران را خوب ش��ناخته 
بود؛ جايي كه مجيد حس��يني بع��د از برخورد با 
بيرانوند هيچ گاه نتوانست خوب كار كند. راشفورد 
در دقيقه71 از همين نقطه براي بار پنجم دروازه 
ايران را گش��ود. دقيقه 88 و باز هم س��مت چپ 
دفاع؛ اتوباني كه از ابتداي بازي كار دست مان داد. 
حاج صفي و مجي��دي در طول اي��ن دقايق كاري 
كردند كه حتي حضور س��ردار آزمون و ترابي هم 
نتوانست ثمری براي ايران داش��ته باشد و در اين 
دقيقه گريليش گل ششم را هم براي انگلستان زد. 
دقيقه90 اما الماس فوتب��ال ايران باز هم گلزني 
كرد. خطاي روي پورعلي گنج��ي را داور برزيلي 
بعد از مشورت با VAR پنالتي تشخيص داد تا 
مهدي طارمي باز هم گلزني كند و اختالف را به 

چهار گل كاهش دهد. 
 حاال اي��ران دو بازي مه��م مقابل ول��ز و امريكا 
در پي��ش دارد؛ دو ب��ازي ای ك��ه مي تواند حكم 
صعودمان را صادر كند، به ش��رط آنكه كي روش 
تركيب درس��ت را انتخاب كند و مانند نيمه اول 
بازي ديشب كاري نكند كه از همان اول مسابقه 

بازي را وا بدهيم.
   كي روش: هنوز چيزي تمام نشده 

كارلوس كي روش، س��رمربي تيم ملي ايران در 
پايان اولين مس��ابقه مقابل انگلستان و شكست 
برابر اين تيم با اعالم اينك��ه »هنوز چيزي تمام 
نشده« و ايران دو بازي ديگر در جام جهاني دارد، 
اظهار كرد: »ما تا آخرين توان جنگيديم و شجاع 
بوديم. آنچه در توان داش��تيم را در زمين پياده 
كرديم. هنوز چيزي تمام نشده و ما دو بازي ديگر 
در جام جهاني داريم و تالش مي كنيم با موفقيت 

آنها را پشت سر بگذاريم.«
كي روش ادام��ه داد: »االن خيلي بهت��ر از قبل آماده 
بازي با ولز هس��تيم. رقابت ها در سطح بااليي است و 
همه چيز آماده است كه كارمان را انجام دهيم و سعي 
مي كنيم بازي بعد را ببريم. از كسانی كه از تيم حمايت 

نمی كنند می خواهم كه به ورزشگاه نيايند.«
    هر چه در توان داشتيم، پياده كرديم 

مه��دي طارمي، بهتري��ن بازيكن اي��ران مقابل 
انگلس��تان در پايان بازي گفت: »ما تمام تالش 
خود را انج��ام داديم و هر آنچه مي توانس��تيم به 
نمايش گذاشتيم. من هم س��عي كردم بهترين 
عملكردم را در زمين پياده كنم و هر چه در توانم 
بود در زمين پياده كردم. انگلس��تان تيم بسيار 
خوبي بود. اين تيم يكي از بهترين تيم هاي جهان 
است و بازي خوبي را برابر ما به نمايش گذاشت. ما 
هنوز دو بازي ديگر در اين جام داريم و چيزي به 

پايان نرسيده است.«
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شيوا نوروزي

تكواندوی ايران در رده 18 جهان قرار گرفت

ناكامي در گواداالخارا!
نتايج ضعيف تكواندوی ايران اين بار در مسابقات جهاني مكزيك تكرار 
شد. كاروان تكواندوی كشورمان متشكل از 14هوگوپوش مرد و زن به 
گواداالخارا رفت و انتظار مي رفت مديريت هادي ساعي تحول بزرگي 
در اين رشته ايجاد كرده باشد، اما كسب تنها سه مدال برنز توسط تيم 
مردان نشان داد مشكالت و پسرفت هاي اين رشته عميق تر از آن است 

كه با رفتن پوالدگر و آمدن رئيسي از جنس تكواندو برطرف شود. 
تيم كشورمان در شياپ چانگ مكزيك 14نماينده داشت و از بين همه 
آنها تنها سه نفر توانستند با كسب مقام سوم جهان مدال برنز را بر گردن 
بياويزند. رضا كلهر در وزن 68 -،  مهران برخورداري در وزن 80 - و سجاد 
مرداني در وزن 87 + سه مدال آور تيم مردان بودند اما نفراتي از جمله 
مهدي حاجي موسائي، متين رضايي، ابوالفضل عباسي، غزل سلطاني، 
ناهيد كياني، نرگس ميرنواللهي، زينب اس��ماعيلي و اكرم خدابنده به 
حريفان خود باختند و دست شان به مدال نرسيد. تكواندوی ايران در 
شرايطي در مجموع بخش مردان و زنان مقام هجدهم را كسب كرد كه 

مكزيك، چين و كره مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند. 
جوان گرايي در تيم اعزامي نكته حائز اهميتي اس��ت ك��ه نبايد آن را 
فراموش كرد، اما در عين  حال ملي پوش��ان باتجربه اي چون مرداني و 
خدابنده را نيز در اختيار داش��تيم. تيم ما حتي يك فيناليست نيز در 
مكزيك نداش��ت. عالوه  بر اين علل ناكامي مطلق تي��م بانوان هم بايد 
به ش��كل جدي مورد بررس��ي قرار بگيرد، به ويژه كه در بخش بانوان 
مكزيك، چين و صربستان عناوين قهرماني، نايب قهرماني و سومي را 
به دست آوردند. در نتيجه كره ديگر تنها حريف ما نيست و حواس مان 

بايد به پيشرفت همه كشورها باشد. 
علي محمد بسحاق، سرمربي س��ابق تيم ملي در گفت وگو با تسنيم به 
عملكرد ضعيف تكواندوكاران در جهاني مكزيك واكنش نش��ان داد: 
»ديگر نياز به گفتن نيست و متأس��فانه همه ديدند كه نتايج خيلي بد 
بود و همه ناراحت شدند. انتظار ما حداقل كسب يك مدال طال بود. اين 
خواسته نيز با توجه به بحث هايي مانند جوان گرايي و كم تجربه بودن 
بازيكنان است، در حالي  كه در واقعيت اينطور نبود و همه بازيكنان ما 
باتجربه و خوب بودند. از زماني كه ساعي فدراسيون را تحويل گرفت، 
نزديك به 10تورنمنت ش��ركت كرديم و از اين بابت تداركات خوبي 
داشتيم. از ارديبهشت ماه نيز تيم تحويل مقانلو بود و در برخي مواقع نيز 
بازيكنان در اختيار تيم اميد يا تيم نوجوانان بودند و به صورت مستمر 
در اردو بودند. در خيلي از مس��ابقات ما در ثانيه ه��اي پاياني نتيجه را 
واگذار كرديم و اين به خاطر عدم تمرك��ز و برنامه بود كه در ثانيه هاي 
پاياني بدانند چه كار كنند يا اگر بازيكن چپ پا، راس��ت پا، قد كوتاه يا 
بلندقد بود، چگونه جلوي آنها قرار بگيرند و چه عملكردي ارائه دهند. 
همه اين موارد تدبير دارد كه بايد همه را در اردو تمرين كرد و اين تدبير 

يا وجود نداشت يا اگر بود خيلي كم بود.«

سه شنبه اول آذر   1401 | 27 ربيع الثانی 1444 |

پاي بازي ه�اي مهم كه در ميان باش�د، ه�واداران 
فوتبال كشورمان از روزها قبل براي شروع مسابقه 
لحظه شماري مي كنند. روز گذشته و از چند ساعت 
قبل از ش�روع بازي ايران- انگلي�س هموطنان در 
دوحه س�ر از پا نمي ش�ناختند. حضور پرشور آنها 
در سراس�ر اين ش�هر كامًا مش�هود ب�ود، اما اوج 
ت�اب فوتبال وطني در ورزش�گاه خليفه به چش�م 
مي خورد؛ ورزش�گاهي كه طرف�داران ايران خيلي 
زود خود را به آنجا رساندند و ش�عارهاي هواداري 
سردادند، البته بازار كري خواني ها بين تماشاگران 
داغ بود ول�ي محور همه كل كل ها و ش�عارها تاش 
براي روحيه دادن به تيم ملي و موفقيت ايران مقابل 

انگليس بود.

شور و هيجان ايراني در خليفه

قاب

كپي ورزش از روي داستان هاي مجيدبدشانس و بدتركيب و خوش حاشيه!
اتفاقات اين روزهاي ورزش كش��ور و نوع نگاه آقايان مس��ئول يادآور 
قسمتي از داستان هاي مجيد است؛ س��ريالي جذاب كه اوقات فراغت 
جوانان را در روزهاي گرم تابستان پرمي كرد؛ سريالي با نكات آموزنده 
بسيار كه در البه الي شيطنت هاي مجيد و روزمرگي هاي مادربزرگش 

روايت مي شد. 
در يكي از اين قسمت ها، مجيد كارنامه اش را كه مي گيرد، نمره صفري 
كه از معلم ورزش گرفته چنان او را ناراحت مي كند كه تمام زمان خود 
را براي گرفتن نم��ره اي قابل قبول صرف ورزش مي كند؛ تالش��ي كه 
اتفاقاً جواب ه��م مي دهد و مرتبه بعدي ك��ه كارنامه مي دهند، مجيد 
موفق به گرفتن نمره20 از معلم ورزش خود مي ش��ود اما در مقابل در 
تمام دروس ديگر تك گرفته است، چراكه تمام زمان خود را تنها صرف 

ورزش كرده بود!
اين حكايت ورزش ايران است. تو گويي كه آقايان از روي دست كيومرث 
پوراحمد كپي برداري كرده و تالش مجيد براي گرفتن نمره20 از ورزش 
را الگوي خود قرار داده اند. درست با همان سهل انگاري در مورد ديگر 

دروس كه نتيجه اي تأسفبار و غيرقابل جبران را به دنبال داشت!
مسئوالن ورزش ايران به خصوص در اين روزها كه تب جام جهاني كل 
دنيا را مبتال كرده، چنان سرگرم فوتبال شده اند كه ديگر رشته ها را پاك 
فراموش كرده اند، به گونه اي كه شاهد اتفاق هاي ناگواري چون پناهنده 
شدن رئيس يك فدراسيون ورزشي و ناكامي تكواندوی جهان هستيم. 
هر چند قبل از جام جهاني هم ش��اهد بي توجهي تأسفباري نسبت به 
خيلي از رشته هاي ورزشي بوده ايم! نگاه تغييرناپذيري كه حتي بسياري 
از قهرمانان ورزشي را از ادامه كار منصرف كرده اما تأثيري در نوع نگاه 

آقايان ايجاد نكرده است. 
امروز اما نه تنها وزير ورزش و معاونان او كه مديران، مسئوالن و حتي 
ورزشكاران ديگر رشته هاي ورزش��ي نيز تمام هم و غم و حواس شان 
معطوف فوتبال اس��ت و جام جهاني! به طوري كه حتي بنا، سرمربي 
س��ابق تيم ملي كش��تي فرنگي ايران نيز در خصوص فوتبال صحبت 
مي كند! آن هم در ش��رايطي كه بعد از كناره گيري اش از كش��تي، در 
خصوص رشته تخصصي خود نيز لب به س��خن باز نكرده بود اما حاال 

فوتبال حتي زبان او را هم باز كرده است. 
حمايت از تيم ملي فوتبال به خصوص در جام جهاني بي هيچ ش��ك و 
ترديدي حق تك تك ملت ايران است اما اين حق، توجيه خوبي نيست 
براي آنكه رؤساي فدراسيون ها و حتي وزير و معاونان او چشم از ديگر 
رشته ها بردارند و تمام نگاه شان روي فوتبال باشد؛ توجهي افراطي كه نه 
تنها باعث دلسردي ورزشكاران ديگر رشته ها مي شود كه باعث از دست 
رفتن موقعيت هاي مختلف آماده سازي براي حضور در مسابقات مهم 
مي شود، خصوصاً كه امسال و سال آينده سال كسب سهميه المپيك 

است و بسيار مهم!

باختيم  
 اما هنوز 
تمام نشده

فريدون حسن
   گزارش

بازيكنان غنا بعد از به صدا درآمدن زنگ اضطراري در هتل خود 
در قطر 45دقيقه در خيابان ها بودن��د. تنها چند دقيقه پس از به 
صدا درآمدن زنگ خطر آتش نشاني قطر به سرعت به محل حادثه 
آمد. خوشبختانه اتفاقي نيفتاد و پس از بررسي هاي الزم اعضاي 

تيم غنا توانستند به اتاق هاي خود بازگردند. 
      

آلن شيرر، ستاره پيش��ين تيم  ملي انگليس 
بر اين ب��اور اس��ت آرژانتي��ن قهرمان 

جام جهاني2022 قطر خواهد ش��د: 
»آرژانتين در ش��رايط بسيار خوبي 
است. به نظرم اين تيم جام قهرماني 
را ب��االي س��ر مي برد و ليونل مس��ي 

هم بهترين بازيكن تاريخ خواهد شد.« 
آرژانتين امروز به مصاف عربستان مي رود. 

      
لئوناردو بونوچي، كاپيتان تيم ملي ايتاليا تأييد 

كرد اعضاي اين تيم افتتاحيه جام جهاني 
قطر را ب��ه صورت مس��تقيم تماش��ا 
كرده اند: »مش��خص اس��ت ما بسيار 
نااميد و ناراحت هس��تيم. بسياري از 
ما شاهد مراسم افتتاحيه جام جهاني 

بودي��م و ديدن اي��ن تصاوير ب��راي ما 
بسيار آزاردهنده بود. فقط بايد براي آينده 

برنامه ريزي كنيم.«
      

فيفا در گزارش��ي اعالم كرد فروش بليت در اين دوره جام جهاني 
رشد چش��مگيري داش��ته اس��ت. بر اين اس��اس براي تماشاي 
64مس��ابقه جام جهاني قطر 2ميليون و950هزار بليت به فروش 
رفته و به  رغم حواشي ايجادشده نسبت به بليت هاي فروخته شده 

در جام جهاني روسيه رشدي 20درصدي را نشان مي دهد. 
      

طي س��اليان اخير كه لئو مس��ي در اردوي 
آلبي سلسته حضور داشته همواره سرخيو 

آگوئرو بهترين هم��راه و نزديك ترين 
دوس��تش در تيم ملي آرژانتين بوده 
است و در اردوها نيز معموالً هم اتاقي 
بوده اند، اما حاال كه آگوئ��رو به دليل 

مش��كالت قلبي مجبور به خداحافظي 
شده است، مسي ترجيح داده در بازي هاي 

قطر هم اتاقي نداشته باشد.
      

بازی های امروز
C گروه  

آرژانتين – عربستان.................................................. ساعت 13:30
مكزيك – لهستان..................................................... ساعت 19:30

D گروه   
دانمارك – تونس....................................................... ساعت 16:30
فرانسه – استراليا....................................................... ساعت 22:30

چهره اي كه از طارمي نديده بوديم

گلزني كه نقش راهبر را ايفا كرد

كمتر كسي انتظار چنين بازي ای از ايران به خصوص در نيمه نخست داشت. بزرگ ترين نقطه قوت 
تيم كي روش در تمام س��ال هاي حضورش در ايران، خط دفاع تيم ملي بود؛ دفاع مس��تحكمي كه 
قدرت هايي چون پرتغال و اسپانيا بيش از يك مرتبه موفق به عبور از آن نشده بودند. در بازي با انگليس 
اما اوضاع كاماًل متفاوت بود چراكه در واقع بعد از تعويض اجباري بيرو در همان دقايق نخست بازي 
و دريافت دو گل از حريف شيرازه تيم از هم پاش��يد، اما در چنين شرايط سختي كه انتظار مي رفت 
كي روش با تجربه اي كه دارد اوضاع را سر و سامان دهد يا نفراتي چون جهانبخش، حاج صفي يا حتي 
نوراللهي بتوانند تيم را جمع كنند و روحيه از دست رفته را به بازيكنان بازگردانند، اين مهدي طارمي 
بود كه يك تنه تيم ملي فوتبال ايران را جمع كرد! اتفاقي كه بي شك كمتر كسي انتظارش را داشت. 
همه از طارمي تنها انتظار گلزني داش��تند، آن هم تنها در صورتي كه هافبك ها يا وينگر ها به خوبي 
او را تغذيه كنند. در واقع وظيفه طارمي جز اين هم نبود؛ گلزن��ي. مهاجم ملي پوش پورتو بازيكني 
موقعيت شناس است كه خوب مي داند چه زماني كجا باشد تا بتواند توپ هايي را كه به او ختم مي شود 
به گل تبديل كند، اما در ش��بي كه توپي به او ختم نشد و خط مياني و وينگر ها نتوانستند شرايط را 
براي گلزني بهترين مهاجم پورتو مهيا كنند، او خود دس��ت به كار شد، اما نه فقط براي مهيا كردن 
ش��رايط جهت گلزني كه براي جمع كردن تيمي كه بعد از دريافت گل ه��اي پي در پي، هيچ گونه 

تمركزي نداشت و اين مسئله شرايط را براي گلزني انگليس مهيا تر مي كرد. 
اين نخستين بار بود كه طارمي نقش يك راهبر را بازي مي كرد؛ نقشي كه معموالً گلرها يا كاپيتان هاي 
تيم ايفا مي كنند؛ نفراتي كه از پشت، تمام زمين را در معرض ديد دارند و به خوبي مي توانند اوضاع 
را مديريت و بازيكنان را هدايت كنند. اما اين بار، رهبر تيم مهدي طارمي در نوك حمله بود؛ بازيكني 
كه يك تنه بار تمام تيم را به دوش گرفته بود. براي پرس ي��ا از كار انداختن حريف در جهت گلزني 
اقدام مي كرد و به وقتش يك تنه به سمت دروازه جردن پيكفورد مي تاخت و در يكي از اين تاخت و 
تازها نيز او را به زانو درآورد و بي شك مي توانست باز هم دروازه سه شيرها را فرو ريزد، اگر ناچار نبود 

يك تنه براي گلزني تالش كند. 

سهم اندك بيرو از مصاف با انگليس

مصدوميت غيرمنتظره اي كه كار دست ايران داد

پنج دقيقه، تنها پنج دقيقه از نخستين مصاف ايران در جام جهاني قطر سهم بيرانوند بود؛ دروازه بان 
لرستاني كه يكي از مهره هاي تأثيرگذار كي روش محسوب مي شد. دروازه باني با پرتاب هاي افسانه اي 
و البته عملكردي كه خاطره آن شايد هنوز هم از ذهن رونالدو پاك نشده باشد. قطر اما براي بيرو با 

بدشانسي همراه بود چراكه يك اتفاق مانع از درخشش او مقابل انگليس شد. 
در يكي از نخستين حمله هاي شاگردان ساوت گيت روي دروازه ايران، درست بعد از ناكامي مهاجمان 
حريف در حمله، بيرو برخورد شديدي با مجيد حسيني داشت؛ برخوردي كه باعث شكستگي شديد 
بيني دروازه بان پرسپوليسي تيم ملي و خونريزي شديد او از اين ناحيه شد، به طوري كه پزشكان تيم ملي 
15دقيقه براي مداواي او زمان گذاشتند و داور در تمام اين مدت بازي را متوقف كرد و نظاره گر شرايط 
بيرو بود. بعد از تالش هاي كادر پزشكي، بيرانوند كه دلش به تعويض رضا نبود با پوشيدن پيراهني ديگر 
تأكيد كرد قصد دارد بازی را ادامه دهد؛ تصميمي غيرتمندانه كه از عرق او به تيم ملي فوتبال كشورش 
خبر مي داد، اما طولي نكشيد كه مشخص شد گلر اول تيم ملي توانايي ادامه بازي را ندارد و با ناراحتي 
تمام از بدشانسي ای كه در دقايق نخست مصاف با سه شيرها يقه اش كرده بود، خواستار تعويض شد تا 
رؤياي حسيني بعد از چهار سال به حقيقت بپيوندد. يكي از بزرگ ترين نگراني هاي ساوگيت از مصاف با 
ياران كي روش بدون شك حضور بيرانوند درون چارچوب دروازه ايران بود؛ دروازه باني كه در جام جهاني 
2018 روسيه نشان داده بود گزينه اي مطمئن و قابل اتكاست. مهار توپ هاي هوايي، توانايي در گرفتن 
ضربات پنالتي، پرتاب هاي بلند و غيرقابل مهار و همچنين روحيه باالي اين دروازه بان كه به خوبي تمام 
تيم را از انتهاي زمين ايران هدايت مي كرد، مي توانست شرايط را براي ساوگيت و شاگردانش در مصاف 
نخست سخت كند. با وجود اين اما تنها پنج دقيقه از مصاف با سه شيرها سهم بيرانوند بود و گلر توانمند 
ايران با وجود تالش��ي كه براي ادامه بازي با انگليس كرد، در نهايت ناچار شد بعد از 15دقيقه مداوا و 
تالش كادر فني، جاي خود را به سيدحسين حسيني بدهد و در حالي كه تمام نگراني ها در خصوص 
اين بازيكن مصدوميت كهنه از ناحيه كمر بود، ضربه سهمگين مجيد حسيني در خط دفاع ايران بيرو را 

ناكار و مجبور به ترك زمين و خيال انگليس را راحت كرد!

تيم ملي هندبال بانوان ايران روز گذشته براي حضور در نوزدهمين 
دوره رقابت هاي قهرماني آسيا عازم كره جنوبي شد. ليست 19نفره 
ايران را در اين رقابت ها، مينا وطن پرس��ت، هاني��ه لك، فاطمه 
مريخ، مليحه يغمايي پور، نوريه عباسي، عطيه شهسواري، مبينا 
حس��ن نژاد، الناز يحيوي پور، راحله اعتمادي پور، محدثه شباني، 
مائده عش��اقي، حديثه نوروزي، هانيه كريم��ي، آرزو كياني آرا، 
شهرزاد نصوحي، زهرا فقيهي، ستاره رحمانيان، الناز قاسمي و آرزو 
محمدي تشكيل مي دهند. شاگردان قانع با استراليا، كره جنوبي، 

ازبكستان و هند هم گروه هستند.

هندبال بانوان راهي قهرماني آسيا شد

حضور دو نماينده ايران در رقابت هاي غرب آس��يا، برنامه ليگ را 
دستخوش تغيير كرد. بر اساس برنامه ريزي سازمان ليگ و با در 
نظر گرفتن دو پنجره پنجم و شش��م انتخابي جام جهاني و زمان 
الزم براي اردوي آماده سازي حضور در آنها، ديدارهاي مقدماتي 
و پلي آف ليگ برتر، پرونده اين فصل از رقابت هاي ليگ بسكتبال 
22ارديبهشت ماه بس��ته مي ش��د. با وجود اين اما قطعي شدن 
شهرداري گرگان و ذوب آهن اصفهان به عنوان نمايندگان ايران 
در ليگ غرب آسيا، تقويم اوليه سازمان ليگ را تحت الشعاع قرار 
داد و بي شك ادامه رقابت هاي ليگ با توجه به ديدارهاي اين دو 
تيم كه از 30آذر تا سوم فروردين پيگيري مي شود، برنامه ريزي 

خواهد شد.

تغيير برنامه ليگ بسكتبال

اردوي آماده سازي تيم ملي كشتي آزاد ايران براي حضور در جام 
جهاني امريكا از روز گذش��ته با حضور 24دوبنده پوش استارت 
خورد. شاگردان پژمان درس��تكار كه طي روزهاي 19 و 20 آذر 
در امريكا روي تشك خواهند رفت، روز گذشته با حضور در كمپ 

تيم هاي ملي كشتي، خود را به كادر فني معرفي كردند.

استارت آزادكاران براي جام جهاني

شميم رضوان
      چهره ها


