
8849843213سرويس ورزشي

دنيا حيدري

    ادامه از صفحه اول
تيم ملي فوتبال كشورمان ظهر فردا در دومين 
بازي خود در جام جهاني به مصاف ولز مي رود؛ 
ديداري سرنوشت س��از ك��ه مي توان��د تكليف 
صعودمان راروش��ن كند، اما نكته اين است كه 
تيم ملي قبل از رويارويي با ول��ز بايد به مصاف 

دشمنان خارج از ميدان فوتبال  ايران برود. 
تيم مل��ي ابتدا بايد ب��ه مصاف جاسوس��ان داخل 
اردو برود؛ همان ها كه س��اعت به ساعت اخبار تيم 
را منتش��ر می كنند و تركيب را لو می دهند. جنگ 
بعدی نبرد با سكوهاست. همان سكوهايي كه با زبان 
فارسي عليه تيم ملي كشورمان شعار سر مي دهند 
و با روح و روان بازيكنان ب��ازي می كنند. تيم ملي 
پيش از نبرد با ولز بايد با فشار وحشتناك رسانه هاي 
معاند سعودي لندني مبارزه كند. به جرئت مي توان 
گفت كه اين همه فشار برسر يك تيم در جام جهاني 
بي سابقه بوده است؛ فشارهايي كه حتي قوي ترين 
تيم هاي جهان را هم به زانو درمي آورد، با اين حال 
كارلوس كي روش، سرمربي ايران با روحيه بخشيدن 
به بازيكنانش از آنها مي خواهد خودش��ان باشند و 

تمام تالش شان را به كار گيرند. 
    

تفاوت اس��ت مي��ان تيم هايي كه ب��ا آرامش و 
امكانات باال راهي مس��ابقاتي چون جام جهاني 
مي شوند با تيم هايي كه در كارشان كارشكني 
مي ش��ود و بازيكنان ش��ان زي��ر ش��ديدترين 
حمالت رسانه اي دش��منان قسم خورده كشور 
هس��تند؛ تف��اوت مي��ان تيم هايي ك��ه وقتي 
در مس��ابقاتي چون جام جهاني حض��ور پيدا 
مي كنند، هواداران ش��ان در ورزشگاه با جان و 

دل تشويق شان مي كنند با تيم هايي كه برخي 
خودفروخته هاي داخلي حتي در ورزشگاه هم 
به جان شان مي افتند و با توهين و تحقير روح و 

روان شان را مي آزارند. 
داستان تيم ملي ايران در جام جهاني قطر نمونه 
تيم هاي دوم اس��ت؛ تيمي كه از لحظه بدرقه تا 
همين حاال مورد هجوم گس��ترده رس��انه هاي 
سعودي و لندني بوده و است؛ تيمي كه معاندان 
با تمام توان درصدد شكستنش هستند و جالب 
است كه دست بردار هم نيستند. حاال كه خودشان 
را نتوانستند به جام برسانند خبرنگاران ديگر را 

براي حاشيه سازي اجير مي كنند. 
ديروز خبرنگار فيفا قصد داشت مهدي طارمي، 
گلزن اول ايران را با سؤال هاي حاشيه اي گرفتار 
كند اما طارمي هوشمندانه پاسخش را داد: »من 
نه سياسي هستم و نه مي خواهم به سؤاالت شما 
پاسخ بدهم. من در جام جهاني هستم تا فوتبال 
بازي كنم و از فوتبال لذت بب��رم. نمي دانم چرا 
دائماً اين سؤاالت را مي پرس��يد و درباره جنگ 
اوكراين سؤال نمي كنيد. من فقط بازيكن فوتبالم 
و سياست به من ربطي ندارد. نمي دانم شما دنبال 

چه هستيد«!
معلوم است كه اين پرسش ها و سؤال كنندگان 
آن دنبال چه هستند و به چه هدفي مي خواهند 
برسند. تضعيف روحيه تيم ملي و شكستن اقتدار 
ايران هدفي است كه آن را دنبال مي كنند؛ هدفي 
كه امثال مهدي طارمي در تيم ملي مانع بزرگ 
و محكمي براي رسيدن به آن هستند، بنابراين 
تعجب ندارد كه حاال حمالت ش��ان را به سمت 

طارمي سوق دهند. 

    
اما دردناك ت��ر از اينه��ا عده اي هس��تند كه با 
زبان فارس��ي و از داخل ايران براي دشمن كار 
مي كنند؛ همان ها كه بع��د از گل هاي انگليس 
شادي كردند؛ همان ها كه فقط به ظاهر ايراني 
هستند اما هويت ش��ان را به معاندان سعودي و 
لندني و دالرهاي ش��ان فروخته اند؛ همان ها كه 
كي روش با صراحت موفقيت ش��ان در لو دادن 
تركيب تيم ملي و شانتاژ عليه بازيكنان و تحت 

فشار گذاشتن آنها را تبريك گفت. 
تيم ملي فوتبال ايران در اين شرايط دشوار فردا 
دومين بازي خ��ود را برابر ولز برگ��زار مي كند. 
كارلوس ك��ي روش در تمرين روز گذش��ته به 
بازيكنانش گفت: »در فوتبال ما نمي توانيم زمان 
را با بهانه  كردن و اينكه تقصير را گردن كس��ي 
ديگر بيندازي��م، بگذرانيم. ما بايد مس��ئوليت 
كارمان را بر عهده گيريم. مب��ادا در تله بيفتيد 
و اين صفت قهرماني را با قيمت ارزان بفروشيد. 
خدا به شما اين فرصت را داده است تا با تالش و 
استعداد خود فوتبال بازي كنيد. فقط بازي كنيد 
و به تالش ادامه دهيد. اين يك جرم اس��ت اگر 
از اين هديه الهي استفاده نكنيد. خودتان باشيد 
و متعهد به كش��ورتان تا به يك قهرمان واقعي 
و به يك مدل حقيقي براي جامعه بدل ش��ويد 
تا مردم، دوس��تان تان و خانواده به شما افتخار 
كنند. بقيه چيزها در فوتبال چيزي جز شكست 

و حسادت نيست.«
    

دش��مني ها همچنان ادامه دارد. هستند آنهايي 
كه منتظر نشسته اند تا ايران دومين بازي را هم 

واگذار كند و سرمربي پرتغالي ايران اين را خوب 
فهميده است؛ خوب مي داند كه اول بايد حريفان 
بي رحم خارج از زمين را شكس��ت دهد؛ خوب 
مي داند كه قب��ل از ولز بايد به ش��اگردانش ياد 
بدهد بايد از پس هوادارنماهاي داخل ورزشگاه 
بربيايند؛ همان ها كه در بازي با انگلس��تان هم 
خودشان را نش��ان دادند و حاال هم مي آيند كه 
ب��ا اعص��اب و روان بازيكنان ايران ب��ازي كنند. 
كي روش خوب مي داند بازيكنانش تحت فش��ار 
شديد رسانه هاي معاند هستند؛ فشاري كه روي 

هيچ كدام از تيم هاي حاضر در قطر نيست. 
كي روش براي بازي مقابل ولز دست به تغييرات 
گسترده اي زده است؛ تركيبي كه او براي بازي 
با انگلس��تان به اس��م غافلگيري روانه ميدان 
كرد، بيش��تر خودمان را غافلگي��ر كرد و حاال 
او مي خواهد با ميدان دادن به بازيكنان اصلي 
خ��ود كاري كند كه شكس��ت تلخ ب��ازي اول 
جبران ش��ود. ايران براي صعود چ��اره اي جز 
پيروزي در دو بازي پيش رو ندارد. دو پيروزي 
كه قطعاً صعود اي��ران را قطعي مي كند، بدون 
اينكه منتظر نتايج س��اير تيم ه��ا و تباني هاي 

احتمالي بازي هاي آخر باشيم. 
تيم ملي ايران استثنايي ترين جام جهاني خود 
را تجربه مي كند. ش��رايط ملي پوش��ان ايران را 
هيچ كدام از تيم هاي حاضر در قطر ندارند. فشار 
رسانه هاي معاند و ش��يطنت هاي وطن فروشان 
داخلي لزوم حمايت همه جانبه از تيم ملي را به ما 
يادآوري مي كند. اين تيم، تيم ملي ايران است، 
اما جاي تأسف است كه زير شديدترين فشارها و 

دشمني ها در قطر تنها مانده.
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اشرف رامين

بيانيه باشگاه منچستريونايتد براي فروش

گليزرها به آخر خط رسيدند
س��رانجام روزي كه هواداران من يونايتد منتظرش بودند فرا رس��يد؛ 

خاندان گليزرها خبر فروش باشگاه را رسماً اعالم كردند. 
چند سالي است عملكرد مديريتي مالكان منچستر، اين تيم مطرح و 
پرطرفدار را به ورطه سقوط كشانده است. هواداران شياطين سرخ بارها 
به خاطر تصميمات غيرحرفه اي و س��وءمديريت هاي حاكم بر باشگاه 
عليه مالكان امريكايي موضع  گرفته و حت��ي تظاهرات كرده اند. با اين 
 حال رفتن كريس رونالدو باعث ش��د گليزرها به خواست هواداران تن 
دادند و باشگاه را به فروش گذاشته اند. سال2005 بود كه يك خانواده 
امريكايي يونايتد را با قيمت 790ميليون پوند خريدند و از آن زمان به 
بعد وعده هاي شان نه تنها عملي نشد بلكه صداي اعتراض همه را نيز 

درآوردند. 
حاال اما قيمت باشگاه چيزي حدود 3/75ميليارد پوند تخمين زده شده 
است و گويا مالكان امريكايي به اين رقم قانع نيستند. گفته مي شود آنها 
به كمتر از 5ميليارد پوند راضي نخواهند شد، البته يك نكته وجود دارد 
كه مالكان فعلي در سال هاي اخير بخشي از سهام باشگاه را فروخته اند. 
با وجود اين  ارزش قرمزها همچنان باالست و به نظر مي رسد به زودي 
رقم هاي خوبي به باشگاه پيشنهاد شود. بعد از 17سال مالكان منچستر 
به اين فكر افتاده اند كه راه ليورپول را بروند. اخيراً مالكان ليورپول نيز 
خبر از فروش اين باشگاه داده اند. رونالدو تنها مانع گليزرها براي اجرايي 
كردن اين هدف بود. آنها خوش ش��انس بودند ك��ه كريس با مصاحبه 
جنجالي اش راه را براي جدايي توافقي و گذش��تن از دستمزد هفتگي 

450هزار يورو باز كرد. 
در بيانيه باش��گاه آمده اس��ت: »همه آلترناتيوهاي راهبردي از جمله 
س��رمايه گذاري جديد در باش��گاه، فروختن آن يا معامالت ديگر در 
نظر گرفته شد. اين پروسه شامل ارزيابي يكسري برنامه هاي ابتكاري 
براي تقويت باشگاه ارتقاي استاديوم و زيرساخت، توسعه فعاليت هاي 
بازرگاني باشگاه در س��طح جهاني با هدف تقويت موفقيت بلندمدت 
تيم هاي زنان، مردان و آكادمي باشگاه و سودرساندن به هواداران و ديگر 
سهامداران است. همچنان كه ما به دنبال تقويت سابقه موفقيت آميز 
باشگاه منچستر يونايتد هس��تيم، هيئت مديره باشگاه اجازه ارزيابي 
آلترناتيوهاي راهبردي را داده است. همه گزينه ها را ارزيابي خواهيم 
كرد تا تضمي��ن كنيم بهترين خدم��ت را به هواداران مان داش��ته ايم 
و باشگاه منچس��تريونايتد فرصت هاي چش��مگير موجود براي رشد 

اقتصادي براي زمان اكنون و آينده را به حداكثر خواهد رساند.«
گروه تجاري »رين« مسئوليت فروش باشگاه منچستر را بر عهده گرفته 
اس��ت. اين گروه پيش از اين با چلس��ي همكاري كرد و پروسه انتقال 
مالكيت از آبراموويچ به تاد بولي از طريق رين انجام شد. گويا اين گروه 
تجاري مشاور گليزرها هم است و قرار اس��ت مالك جديد با همكاري 

آنها انتخاب شود. 
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 تصورش را هم نمي كرد سهمش از جام جهاني قطر 
تنها پنج دقيقه باش�د، ام�ا يك اتفاق، سرنوش�ت 
بيرانون�د را در قط�ر تغيي�ر داد و ح�اال او ب�ه دليل 
مصدوميت شديد از ناحيه بيني و صورت، بايد بيرون 
از مستطيل سبز به تماشاي بازي هاي تيمش بنشيند. 
درست مثل هواداران و تماشاگران؛ اتفاق تلخي كه 
بي شك هرگز از ذهن اين دروازه بان پاك نخواهد شد. 
با وجود اين بيرو به سجادي كه به عيادت او رفته بود 
گفته در صورت موافقت كادر فني دوست دارد برابر 
ولز به ميدان برود. وزير ورزش كه اين روزها در قطر به 
سر مي برد، براي باال بردن روحيه دروازه بان مصدوم 
تيم ملي روز گذشته ديداري با او داشت و دقايقي را با 

بيرانوند به گفت وگو پرداخت.

مالقات وزير با بيرو

قاب

كي روش و طارمی قبل از ولز با رسانه ها جنگيدند!
كي روش: صفت قهرماني را ارزان نمي فروشيم

 حيف و ميل بيت المال 
براي حضور بي مورد در قطر

 تا همين چند وقت قبل، يار دوازدهم تيم ملي هواداران بودند، اما بعد 
از خالي شدن ورزشگاه ها از تماشاگران به دليل شيوع كرونا، معناي يار 
دوازدهم گويي با تغييرات عمده اي مواجه شده است، به طوري كه اين 
روزها شاهد حجم بااليي از مديران و مس��ئوالن ورزش كشور در قطر 
به بهانه حمايت از تيم ملي هستيم! با اين تفاوت كه ورود هواداران در 
ورزشگاه هاي قطر با هيچ گونه ممنوعيتي مواجه نيست، با وجود اين 
باال بودن حس مسئوليت پذيري مديران ورزش ايران آنها را بر آن داشته 
است براي حمايت از تيم ملي، رنج سفر به قطر را بر خود هموار سازند و 

راهي كشور همسايه شوند!
نه اينكه حضور هيچ يك از مقامات و مس��ئوالن در قطر يا رقابت هايي 
چون جام جهاني ضرورتي نداشته باشد، نه، اما بي ترديد كوچك ترين 
دليلي ندارد تعداد آقايان حاضر در قطر ب��ه مراتب از اعزامي هاي تيم 
ملي يا حتي كاروان خبرنگاران و عكاسان بيشتر باشد! شرايط ايجاب 
مي كند برخي مديران از دپارتمان هاي تخصصي فدراسيون فوتبال در 
قطر حاضر باشند براي رتق و فتق امور، اما حضور اعضاي هيئت رئيسه، 
رفيق گرمابه و گلستان و مدير دفتر فالن مسئول يا حتي مشاور وزير و 
سرپرست حوزه وزارتي وزارت ورزش در قطر چه لزومي دارد؟ آن هم 
در حالي كه هزينه حضور اين افراد تماماً از جيب ورزش كشور مي رود. 

بي آنكه كوچك ترين ثمري در پي داشته باشد!
اگرچه اين طور مواقع در توجيه اين سفرهاي دسته جمعي بهانه هايي 
چون حمايت از تيم ملي يا انجام كارهاي فرهنگي مطرح مي شود، اما 
به نظر مي رسد در واقع اين گونه اعزام ها براي آقايان كه قرار نيست از 
جيب هزينه كنند و گاه حق مأموري��ت آن را هم دالري مي گيرند، به 

دورهمي هاي دوستانه مي ماند كه هم فال است و هم تماشا!
ليست اعزامي هاي وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال براي همراهي تيم 
ملي در قطر بسيار جالب توجه است. اصولي، رضاييان، افشاريان )اعضاي 
هيئت رئيسه فدراس��يون فوتبال(، محمدرضا س��اكت، سهيل مهدي 
مسئول مس��ابقات ليگ برتر، هوش��نگ نصيرزاده و همچنين رؤساي 
برخي هيئت ه��اي فوتبال مثل حبيب ش��يرازي رئيس هيئت فوتبال 
استان تهران، الماسخاله رئيس فوتبال استان گيالن و صفي اهلل فغانپور 
مشاور حقوقي فدراسيون تنها تعدادي از نفرات اعزام شده به قطر هستند 
كه اتفاقاً در هتل خبرنگاران و هواداران اسكان داده شده اند؛ نفراتي كه 
حضورشان در قطر كوچك ترين توجيه منطقي ندارد اما مثل هميشه كه 
يك پاي سفرهاي خارجي هستند، قطر را هم از دست نداده اند. درست 
همانند اسماعيل احمدي، مشاور وزير و سرپرست حوزه وزارتي وزارت 
ورزش كه همچون ديگر سفرهاي داخلي و خارجي در قطر نيز سجادي 
را تنها نگذاشته و دوشادوش او بوده است. حال آنكه بي هيچ ترديدي در 
صورت حضور سجادي در قطر، ش��خصي چون اسماعيل احمدي بايد 
براي رس��يدگي به امور ورزش در غياب وزير در وزارت ورزش و تهران 
باشد. نه در قطر! نه فقط به اين دليل مهم كه وزارت ورزش، به كل ورزش 
كشور اختصاص دارد، نه فقط فوتبال بلكه به اين دليل كه در غياب وزير، 
بايد مشاور او جاي خالي اش را پر كند، اما اين مسئله گويي كوچك ترين 
اهميتي ندارد كه آقايان به حس��اب بيت المال دسته جمعي راهي قطر 
شده اند! سفري كه براي آقايان تنها يك سفر تفريحي است و بس، حتي 
اگر در بازگشت بهانه هايي چون حمايت از تيم ملي و اجراي برنامه هاي 
فرهنگي را مطرح كنند! چراكه هيچ ضرورتي ندارد آقايان براي حمايت 
از تيم ملي رنج سفر را به خود تحميل كنند و از داخل ايران هم مي توان 
به اشكال مختلف اين حمايت را انجام داد. همانطور كه اهم مردم نه فقط 
در اين جام جهاني كه در ديگر جام هاي جهاني با وجود عدم حضور در 
كشور ميزبان از تيم ملي كشورشان حمايت كرده اند. در مورد دوم هم 
اين سؤال مطرح مي شود كه آقايان به چه موفقيتي در كارهاي فرهنگي 
دست يافته اند كه امروز اين مورد را دستاويز سفر به قطر قرار داده اند؟ آن 
هم سفري كه صفر تا صد هزينه هاي آن از جيب مردم پرداخت مي شود؛ 
هزينه اي كه مي شد به جاي حيف و ميل كردن براي حضور افراد بي ربط 
در قطر، براي موارد بسيار مهم تر پرداخت شود تا گرهي از انبوه مشكالت 

ورزش كشور باز كند.

تيم 
جام جهاني!تنها ترين تيم ملي ايران 

نماين��دگان پارلمان كرواس��ي به خاطر 
تماش��اي نخس��تين ديدار اين تيم در 
جام جهاني برابر مراكش جلسه خود 
را به مدت دو س��اعت قط��ع كردند. 
برخي نماين��دگان پارلمان با پيراهن 

اين كشور وارد جلسه شدند. همچنين 
رئيس پارلم��ان كرواس��ي ب��ا همراهي 

س��فير مراكش در اين كشور مش��غول تماشاي 
بازي بودند. 

      
سرمربي پيش��ين ايران ميهمان ويژه ديدار 

كرواسي و مراكش در قطر بود. شاگردان 
زالتكو داليچ يك ميهمان ويژه در اين 
بازي داش��تند و او برانكو ايوانكوويچ، 
سرمربي سابق ايران و پرسپوليس بود 
كه رابطه صميمانه اي هم با سرمربي 

كرواس��ي دارد. برانكو س��رمربي عمان 
با دس��تيارانش در ورزش��گاه البيت حضور 

داشتند. 
      

روب��رت لواندوفس��كي، كاپيت��ان تيم ملي 
لهس��تان به خاط��ر پنالت��ي ای كه در 

ديدار براب��ر مكزيك از دس��ت داد از 
هواداران اين تي��م عذرخواهي كرد: 
»هوش��مندانه بازي كرديم. به دنبال 
پيروزي بوديم و بايد سه امتياز را كسب 

مي كرديم. س��خت اس��ت كه باور كنم 
به تساوي رس��يديم. پنالتي از دست دادم و 

واقعاً متأسفم.«
      

روزنامه الموندو اسپانيا اعالم كرد زين الدين 
زي��دان ب��ا جايگزيني دش��ان موافقت 

كرده اس��ت و بعد از جام جهاني رسماً 
هدايت خروس ه��ا را بر عهده خواهد 
گرفت. زيدان بع��د از قطع همكاري 
با رئال مادريد هدايت هيچ تيمي را بر 

عهده نگرفت. دشان تا پايان جام جهاني 
هدايت تيم ملي فرانسه را بر عهده دارد. 
      

ديه گو آلونسو، سرمربي اروگوئه تأكيد كرد 
بازيكنانش در بازي ب��ا كره تمركز خود 

را بر نقاط قوت خودش��ان مي گذارند: 
»تنه��ا مزيتي ك��ه در اينج��ا داريم 
فوتبال ماست. س��عي مي كنيم بهتر 
از حريف باش��يم. بازيكن��ان اروگوئه 

بهترين بازيكنان جهان هستند. از روي 
غرور صحبت نمي كنم بلكه احساس خودم 

همين است.«

قطر- سنگال؛ آخرين راه نجات ميزبان

شيرهاي ترانگا در بيشه هلند
ميزبان هنوز به جبران مافات اميدوار است. دور دوم مرحله گروهي جام جهاني از فردا آغاز مي شود و 
در گروه A قطر با سنگال )16:30( بازي مي كند و هلند با اكوادور)19:30(. قطري ها انتظار نداشتند 
در همان ديدار افتتاحيه طعم شكس��ت را بچش��ند. باخت2بر صفر به اكوادور اتفاقي بود كه اردوي 
ميزبان را تحت الشعاع قرار داده اس��ت. بيش از هر زمان ديگري فليكس س��انچس زير فشار است. 
عملكرد پراشتباه ش��اگردانش در بازي اول انتقادهاي زيادي را به همراه داشت. در ديدار با سنگال 
اولويت اول كادرفني بايد برطرف كردن مشكالت خط دفاع قطر باشد، وگرنه تيم آفريقايي هم خيلي 
راحت به گل مي رسد. سنگال هم البته شرايط مشابه قطر را دارد و اين تيم نيز2 بر صفر مغلوب هلند 
شده است. شيرهاي ترانگا با اينكه مقابل هلند تا دقايق پاياني خوب ظاهر شدند اما دو اشتباه فاحش 
دروازه بان باتجربه همه چيز را به هم ريخت. ادواردو مندي با دريافت دو گل در عرض 10دقيقه فرصت 
جبران به هم تيمي هايش نداد. از اردوي قهرمان آفريقا خبر مي رسد كوياته، هافبك كهنه كار سنگال 
به دليل مصدوميت شديد ادامه رقابت ها را از دست داده است. شرايط براي آليو سيسه سخت شده 
است. اين مربي اگر در مصاف با قطر تيمش را تهاجمي به ميدان بفرستد، مي تواند اميدوار به موفقيت 
باشد چراكه بازي افتتاحيه نشان داد ميزبان برنامه خاصي براي باز كردن دروازه حريف ندارد. در اين 
صورت شيرها با تحت فشار قرار دادن قطر راحت تر به گل مي رسند. عالوه  بر اين سنگالي ها سه امتياز 

بازي اول را از دست داده اند و اگر در بازي دوم هم بازنده باشند، بايد خيلي زود با جام وداع كنند. 
هلند صدرنشين با اكوادور ديگر تيم س��ه امتيازي گروه مي جنگد. پيروز اين مسابقه جشن صعود 
مي گيرد. اين مسئله حساسيت بازي را دوچندان مي كند. شانس الله هاي نارنجي به خاطر در اختيار 
داشتن بازيكنان سرشناس بيشتر از حريفش است. براي تيم لوئيز فان خال صعود به عنوان صدرنشين 
افتخار محسوب نمي شود و هواداران هلند حضور در فينال و قهرماني را حق تيم شان مي دانند. با  اين  
حال تيم اكوادور بعد از برتري برابر قطر روحيه گرفته و با سه امتياز يكي از شانس هاي صعود است. 
اين پيروزي شيرين شرايط گروه را عوض كرده است. با شروع مسابقات معلوم شد اكوادور مي تواند 
روي ادر والنسيا بيشتر از اينها حساب كند. ستاره س��ه رنگ ها با زدن دو گل به قطر دبل كرد و اگر 
VAR نبود، هت تريك هم مي كرد، منتها رويارويي با الله ها متفاوت از بازي قبلي است. مقابل هلند 
مدعي بازي هجومي براي اكوادور دشوار است. نارنجي پوشان با داشتن ممفيس دپاي، دي يونگ و 
يانسن ميل زيادي به گلزني دارند. مهار بازيكنان هلند فردا تاكتيك اصلي اكوادور است و استفاده از 

موقعيت ها و ضدحمالت مي تواند براي شان كارساز شود. 

اميد امريكايي ها براي صعود

انگليس امتياز مي  دهد؟
تيم هاي مغرور گروهB  فرداشب از خجالت هم درمي آيند. انگليس و امريكا دومين ديدار خود را در 
جام جهاني2022 با شرايط متفاوت برگزار مي كنند. سه ش��يرها تيم سه امتيازي گروه هستند، در 
حالي  كه امريكا فقط يك امتياز اندوخته است و به هر سه امتياز بازي دوم نياز مبرم دارد. شاگردان 
گرت ساوت گيت در شروع مسابقات با برد پرگل 6 بر2 مقابل ايران اوج گرفته اند تا جايي كه هواداران 
انگليس با همين يك برد به شكسته شدن طلسم 56ساله و كسب قهرماني اميدوار شده اند، ولي براي 
حرف زدن از قهرماني خيلي زود است. انگليسي ها به جاي خيال بافي بايد حواس شان به بازي فردا 
با ستاره ها باشد. اگر چه بازيكنان سرشناس ساوت گيت در بازي اول پاي شان به گلزني باز شده اما 
مصاف با امريكا كامالً متفاوت است. فيناليست يورو با مشكل مصدوميت هري كين مواجه شده است؛ 
كاپيتان سه شيرها در بازي با ايران به دليل مصدوميت تعويض شد و معلوم نيست به بازي دوم تيمش 
مي رسد يا نه. ساوت گيت در ديدار نخست سه تعويض همزمان انجام داد و با ورود همزمان رشفورد، 
گريليش و فودن قدرت تهاجمي انگليس بيشتر ش��د، ضمن اينكه رشفورد و گريليش هم موفق به 
گلزني شدند. ساكر و استرلينگ نيز عالقه زيادي به باز كردن دروازه امريكا دارند و سرمربي روي آنها 
حساب مي كند. آن طرف ميدان شاگردان برهالتر حضور دارند؛ تيمي كه در مصاف با ولز يك - يك 
متوقف شد. تيموتي وه آ تنها گلزن امريكا براي شكستن قفل دروازه انگليس هم برنامه دارد. پوليسيچ 
ستاره امريكا، همان كسي كه پاس گل را به وه آ داده، مطمئن است اين تيم توانايي شكست انگليس را 
دارد: »نكات مثبت زيادي در اولين بازي ما مقابل ولز وجود داشت. شرايط تيم خوب به نظر مي رسد و 
حاال بايد متوجه شويم چگونه مي توانيم اين نمايش را براي 90دقيقه در مقابل حريفان نشان دهيم. 
كسب يك امتياز در بازي اول بهتر از شكست بود اما ما بايد به سمت جلو حركت كنيم و از اين نتيجه 
درس هاي الزم را بگيريم. فكر مي كنم ما تيم خوبي داري��م و مي توانيم از اين گروه راهي دور بعدي 
مسابقات ش��ويم. تقابل با تيم ملي انگليس آزمون بعدي ماس��ت و ما وارد بازي مي شويم، تهاجمي 
خواهيم بود و سعي مي كنيم به برتري دست يابيم. مي خواهم در اين مسابقه برنده شوم. خوشحالم 
در جام جهاني بازي مي كنم، بنابراين حداقل كاري كه مي توانم انجام دهم اين است كه با تمام توان 
براي امريكا به ميدان بروم.« شرايط جدول گروه دوم جوري است كه نتايج بازي هاي دوم تكليف را 
براي همه روش��ن مي كند. در صورت برد انگليس اين تيم خيالش از بابت صعود راحت مي شود اما 
تساوي يا برد امريكا به نفع ساير تيم هاي گروه مي ش��ود. ولز هم كه با ايران بازي دارد اميدوار است 

انگليس امتياز از دست بدهد.

اعتراض هاي هادي ساعي، رئيس فدراس��يون تكواندو به داوري 
در مسابقات قهرماني جهان كه طي روزهاي 23 تا 30 آبان ماه در 
مكزيك برگزار شد و همچنين درگيري لفظي شديد او با محمد 
شعبان، رئيس كميته برگزاري مسابقات با واكنش شديد فدراسيون 
جهاني رو به رو شد، به طوري كه گفته مي شود رئيس فدراسيون 
تكواندوی ايران به دليل اين اعتراض ها يك سال محروم شده است. 
ساعي البته اين مسئله را رد نمي كند اما مدعي است محروميت او 
ارتباطي به رياست فدراس��يون ندارد و او به عنوان سرپرست تيم 
است كه محروم شده است. تيم ملي تكواندوی ايران در رقابت هاي 
تكواندوی قهرماني جهان در مكزيك با كس��ب سه برنز به عنوان 
هجدمي جهان بس��نده كرد؛ نتيجه اي كه انتقادهاي زيادي را به 
دنبال داشت اما رئيس فدراسيون تكواندوی ايران از آن راضي است 
و با دلخوري از انتقادها مي گويد كه ديگر كشورها به ايران تبريك 
گفتند! هر چند بعيد است كس��ب عنوان هجدهمي جايي براي 

تبريك داشته باشد.

محروميت يك ساله ساعي !

شيوا نوروزي 
      جام جهاني

فريدون حسن 
      گزارش


