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دنيا حيدري

نتای�ج گ�روه دوم 
شیوا   نوروزی
       گزارش

جام جهان�ی جوری 
رقم خورده که حاال 
ایران برای صعود تاریخی به یک هشتم نهایی 
رقابت ها سرنوشتش به هیچ تیمی گره نخورده 
و یکی از دو س�همیه گروه در مش�ت ماست. 
امری��کا و انگلیس ب��ه عنوان دومدع��ی گروه در 
دیداری کسل کننده به تساوی بدون گل رضایت 
دادند و حال در آستانه برگزاری سومین بازی، نه 
تنها صعودشان مسجل نشده بلکه به شدت نگران 

به بار آمدن یک نتیجه ضعیف دیگر هستند. 
   همه احتماالت

از بین همه شانس های صعود برای چهار تیم گروه 
B، ش��ش حالت آن به س��ود تیم ملی کش��ورمان 
تمام می ش��ود. فقط دو روز دیگر تا برگزاری دیدار 
ایران – امریکا و انگلیس – ولز باقی مانده و نتیجه 
این دو بازی همزمان تکلی��ف دو تیم صعود کرده 
را مش��خص می کند. ش��رایط به گونه ای است که 
نتیجه بازی یوزها سرنوشت سه تیم دیگر را تغییر 
می دهد. اولین حالت، پیروزی تیم ملی کشورمان 
برابر امریکاست و بدون درنظر گرفتن نتیجه دیدار 
انگلیس – ولز، صعود ما حتمی است. حالت دوم باز 
هم برد تیم ماست و شکست دور از انتظار انگلیس 
از ولز؛ در این صورت شاگردان کی روش مقتدرانه و 
به عنوان صدرنشین گروه راهی دور بعد می شوند. 
تس��اوی ایران و امریکا همزمان با برد یا تس��اوی 

انگلیس به صعود کش��ورمان به عن��وان تیم دوم 
می انجامد. برد همزمان ایران و انگلیس، سه شیرها 
را به عنوان تیم اول و یوزها را به عنوان تیم دوم به 
دور بعد می فرستد. تساوی همزمان انگلیس و ایران 
نیز منجر به صعود هر دو تیم می ش��ود. در صورت 
تساوی ایران – امریکا و باخت شاگردان ساوت گیت، 
هر س��ه تیم ایران، انگلیس و ولز با در نظر گرفتن 

تفاضل گل ها شانس صعود به دور بعد را دارند. 
باید حواس مان ب��ه احتماالت منفی هم باش��د 
و با در نظر گرفت��ن همه جوانب هی��چ  فرصتی 
را از دس��ت ندهیم. شکس��ت ایران با پیروزی یا 
تس��اوی انگلیس، صدرنش��ینی و دومی گروه را 
نصیب انگلی��س و امریکا می کن��د. حتی باخت 
همزمان ای��ران و انگلیس نیز به صع��ود امریکا و 

دومی انگلیس یا ولز منجر می شود. 
   روحیه باال، بازگشت بیرو

از دوحه خبر می رس��د روحیه بچه ها برای تمام 
کردن کار در باالترین حد ممکن اس��ت. تمرین 
دیروز با شور و شعف ناش��ی از برد شیرین مقابل 
ولز برگزار شد. حلقه اتحاد دوباره در شروع تمرین 
تشکیل شد و فریاد برد برد اردو را تحت تأثیر قرار 
داد. بازگشت علیرضا بیرانوند از نکات مهم تمرین 
روز گذشته بود. سنگربان ایران بعد از آن حادثه 
بازی نخست و پشت سرگذاش��تن پروتکل های 
آسیب  مغزی، با محافظ صورت در تمرین گروهی 
حضور پیدا کرد تا برای بازی با امریکا آماده شود. 

بازگش��ت به رده بیس��تم رنکینگ فیف��ا یکی از 
ثمرات پیروزی بر ولزبود. بعد از آن باخت کذایی به 
انگلیس تیم کشورمان تا رده 26 رده بندی جهانی 
پایین آمد ولی خوش��بختانه عملکرد درخشان 
تیم کی روش در مصاف با ولز باعث شد تا یوزهای 

ایرانی در رنکینگ شش پله صعود کنند.
    نگرانی حریف

انگلیس چهار امتیازی، ایران سه امتیازی، امریکا 
دو امتی��ازی و ولز ه��م یک امتیازی هس��تند. با 
این اوصاف دو تیم اول گروه بیش��ترین ش��انس 
حضور در دورحذفی را دارند و همین مسئله آژیر 
قرمز را در اردوگاه امریکا به صدا درآورده اس��ت. 
تخیالت آنها نه تنها به واقعیت تبدیل نشده بلکه 
امریکایی ها برای صعود چ��اره ای جز برد ندارند. 
منتها همانند 24 س��ال پیش تیم کش��ورمان از 
هر نظ��ر برای تاریخ س��ازی آماده اس��ت و گرگ 
برهالتر دقیقا به همین خاطر به ش��دت احساس 
نگرانی  می کند. سرمربی امریکا اوضاع تیمش را 
می فهمد و می کوش��د تا با انکار اخبار و حواشی 
سیاس��ی پیرامون این دیدار، از حساس��یت های 
جدال پیش رو بکاهد:» در سه کشور مختلف بازی 
و در س��وئد مربیگری کرده ام. چیزی که در مورد 
فوتبال وجود دارد این است که ما با افراد مختلف 
از سراس��ر جهان مالقات می کنیم و به واس��طه 
عشق مش��ترک مان به این ورزش است که با هم 
متحد می شویم. تصور می کنم این بازی به دلیل 

این واقعیت که هر دو تیم می خواهند به دور بعد 
صعود کنند، به شدت حساس و  رقابتی می شود 
نه به دلیل سیاس��ت یا روابط بین دو کش��ور! ما 
فوتبالیست هس��تیم و می خواهیم رقابت کنیم 
و بازیکنان روز سه ش��نبه با هم رقابت می کنند، 
همین و بس! یا ما برنده این بازی می ش��ویم یا از 
جام جهانی خارج می شویم و این تمرکز ما برای 
آماده سازی تیم است، اما بیش��تر از همه ما باید 
قدرتی که ایران با ب��ازی اش به ارمغان می آورد را 
درک کنیم. اگر می خواهیم فرصتی برای صعود 
داشته باشیم، باید برای تقابل با ایران آماده باشیم. 
هر باری که در جام جهانی هستید و در بازی آخر 
سرنوشت  دست خودتان اس��ت، این چیز بسیار 

خوبی است.«
تایلر آدام��ز کاپیتان تیم ملی امری��کا نیز یک بار 
دیگر بر حساسیت بازی با ایران و اهمیت نتیجه 
این دیدار تأکید کرد: »قطعاً ترجیح می دادیم سه 
امتیاز بازی با انگلیس را بگیریم اما فکر نمی کنم 
که شایس��ته پیروزی بودیم. از نمایشی که ارائه 
کردیم خوشحال هستیم و بازیکنان تا جایی که 
دیگر توانی در بدن نداش��تند دویدند. باید مقابل 
تیم باکیفیت ایران قرار بگیریم و صددرصد روی 
این مسابقه متمرکز باشیم. می دانیم باید کار را در 
بازی پایانی تمام کنیم. پیروزی در این مس��ابقه، 
دشوار است اما هنوز کارمان تمام نشده و باید نقاط 

ضعف خود را برطرف کنیم.«
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فريدون حسن

 فدراسیون 
از کلینزمن  شکایت کند

حاشیه سازی برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر هر 
لحظه تغییر رنگ و نوع می دهد. حاال که ای��ران با برتری مقابل ولز در 
آس��تانه صعود به مرحله بعد قرار دارد، برخی اروپایی ها می خواهند از 

همین حاال برای ایران مقابل امریکا حاشیه سازی کنند.
یورگن کلینزمن، سرمربی آلمانی سابق امریکا و عضو کمیته فنی فیفا در 
اظهاراتی گستاخانه و توهین آمیز به تیم ملی و ایرانی ها به صحنه اخراج 
دروازه بان ولز اشاره کرده و گفته است: »این فرهنگ ایرانی هاست که 
شما را از بازی اصلی خودتان خارج می کنند، یعنی روی داور کار کردند 
و فشار آوردند تا داور تصمیمش را عوض کرد.« چنین اظهارنظری، آن 
هم درست پیش از بازی یاران کی روش مقابل امریکا، یعنی اینکه عضو 
کمیته فنی فیفا به طرف رقیب ایران غش کرده است. تعجبی هم ندارد 
به هرحال کلینزمن مدت هاست که دیگر خود را آلمانی نمی داند، اما 
با تمام این حرف ها حاال فدراسیون فوتبال ایران باید پاسخ مناسبی به 

این اظهارنظر مغرضانه و توهین آمیز بدهد.
اینکه کلینزمن نقش سیستم کمک داور ویدئویی و آخرین تکنولوژی به کار 
گرفته شده در آن را نادیده می گیرد و تغییر نظر داور  را صرفاً به خاطر فشار 
بازیکنان ایران روی داور مسابقه عنوان می کند، دقیقاً نشانه حاشیه سازی 
برای تیم ملی است، آن هم درحالی که داور مسابقه با مشورت کمک داوران 
ویدئویی خود به این نتیجه رس��ید که باید دروازه بان ولز را اخراج کند و 
هج��وم بازیکنان ایران نیز تأثی��ری در تصمیم او نداش��ت. همانطور که 
اعتراض بازیکنان در صحنه گل نیمه اول و مردود شدن آن از سوی داور و 
کمک داور ویدئویی تأثیری نداشت. به نظر می رسد هرچه به روز سه شنبه 
و بازی ایران و امریکا نزدیک شویم، چنین شیطنت ها و اظهارات سخیفی 
بیشتر هم می شود و این وظیفه فدراسیون فوتبال و مسئوالن حاضر در 
قطر است که با اقدامی اساسی جلوی این قبیل حاشیه سازی ها را بگیرند 
تا تیم ملی در آرامش کامل تنها به دیدار حساس و سرنوشت ساز با امریکا 

و کسب نتیجه مطلوب در آن فکر کند.
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تیم ملی کش�تی آزاد ایران ب�رای حض�ور پرقدرت در 
رقابت های جام جهانی امریکا که از 1۹ و ۲۰ آذر در شهر 
آیوا امری�کا برگزار می ش�ود، از 3۰ آبان م�اه راهی اردو 
شده است. در همین راس�تا دبیر برای باال بردن روحیه 
آزادکاران ایران با حضور در کمپ تیم های ملی کش�تی 
شهید حاج قاسم سلیمانی با شاگردان پژمان درستکار 
سرشاخ ش�د. سرکش�ی به اردوی تیم های ملی کشتی 
ایران یک�ی از اقدامات روتین دبیر اس�ت، اما سرش�اخ 
ش�دن با آنها حین تمرین و زدن فن روی کشتی گیران 
از جمله تکنیک های خاصی است که می تواند باعث باال 
رفتن روحیه و حتی هیجان ملی پوشان شود و آنها را برای 

حضوری پرقدرت در رقابت های پیش رو مهیا کند.

سرشاخ شدن دبیر با آزادکاران در اردو

قاب

پیروزی مقابل امریکا را هم »می توانیم«
ی��ادآوری شکس��ت، آن هم بعد از کس��ب ی��ک پیروزی دلنش��ین و 
هیجان انگیز ش��اید جالب توجه نباش��د، اما بازنگ��ری برخی اتفاقات 
می تواند مسیر کس��ب موفقیت را هموار کند. بی ش��ک تیم ملی باید 
خاطره تلخ شکست مقابل سه شیرها و همچنین برتری مقابل اژدها را 
به دست فراموشی بس��پارد، اما بازنگری اتفاقات این دو دیدار از سوی 
کادر فنی و بررسی نقاط ضعف و قوت یوزها در این دو بازی می تواند گام 
بلندی برای کس��ب موفقیت مقابل یانکی ها باشد، خصوصاً که مصاف 
دو تیم انگلیس و امریکا که با تساوی بدون گل به پایان رسید نشان داد 
شاگردان کی روش به س��ادگی می توانستند از عهده سه شیرها برآیند 
اگر اسیر اتفاقات ناخواسته ای چون مصدومیت ناگهانی و ناگوار بیرانوند 
و باقی ماجراهای این بازی نمی شدند. هرچند بازی با انگلیس به پایان 
رسید، اما مصاف با یانکی ها همچنان باقی است. پس زیر  ذره بین قرار 
دادن عملکرد این تیم برابر انگلیس می تواند راه را برای کسب دومین 

برد ایران در این دوره از رقابت های جام جهانی باز کند.
مسئله دست کم گرفتن حریف نیست. اتفاقی که نتیجه اش جز باخت 
نخواهد بود، درست همانند نتیجه ای که در کارنامه ولز ثبت شد، چراکه 
با مدنظر قرار دادن بازی ایران - انگلیس، به این نتیجه رسیده بود که 
عبور از سد یوزهای ایرانی کار چندان سختی نیست، اما این دست کم 
گرفتن چنان اژدها را ش��وکه کرد که نتوانس��ت برابر توانمندی یاران 

کی روش و انگیزه باالی آنها قدعلم کند و به نتیجه برسد. 
عملکرد امریکا برابر انگلیس نشان داد کی روش و شاگردانش می توانند 
این بازی را هم با کسب حداکثر امتیاز به پایان ببرند و برای نخستین بار 
به مرحله بعدی باز ی ها صعود کنند. البته به شرط آنکه یک، حریف را 
دست کم نگیرند و دو، خودشان باشند. اکثر آنهایی که مصاف امریکا و 
انگلیس را به تماشا نشستند بر این باور بودند که ایران اگر برابر انگلیس 
هم مانند ولز بود، می توانس��ت از یاران س��اوت گیت هم امتیاز بگیرد. 
اتفاقی که به دالیل غیرمترقبه رخ نداد، اما مس��ئله مهم این است که 
نتیجه بازی با انگلیس را نمی توان عوض کرد، ولی نتیجه بازی با امریکا 
را می توان به گونه ای رقم زد که صعود ایران را به دنبال داش��ته باشد. 
اتفاقی که دور از انتظار نیست، خصوصاً که امریکا در مصاف با انگلیس 
و ولز ثابت کرده حریفی نیس��ت که یوزها نتوانند از عهده اش برآیند. 
همانطور که ایران در دیدار با ولز نشان داد می توانست سه شیرها را به 

چالش بکشد اگر این دیدار در شرایطی عادی پیش می رفت.
در واقع رمز موفقیت ایران در آخرین مصاف مرحله گروهی این است که 
نه امریکا را دست کم بگیرد و نه خیلی دست باال. ضمن اینکه با دوری از 
حواشی خودش باشد. همان تیمی که مقابل ولز به میدان رفت. تیمی 
که خواست و توانس��ت و این همان چیزی اس��ت که کی روش باید به 
ش��اگردانش قبل از رویارویی با امریکا تفهیم کند. اینکه اگر بخواهیم 
بی هیچ ش��ک و تردیدی می توانیم، چراکه هیچ چیزی از تنها حریف 
باقیمانده در گروه B کم نداریم و این را نه احساس��ات که آمار، نتایج و 

عملکرد امریکا برابر ولز و انگلیس ثابت کرده است.

عصر دیروز دو بازی از رقابت های جام جهانی 
برگزار شد که طی آن دو نماینده آسیا به 

مصاف حریفان خود رفتند. در اولین 
بازی اس��ترالیا با تونس روبه رو شد. 
کانگوروها که در بازی اول با حساب 4 
بر یک مغلوب مدافع عنوان قهرمانی، 

فرانسه شده بودند برای امیدوار ماندن 
به صعود چاره ای جز برتری مقابل قهرمان 

آفریقا نداش��تند. این دیدار در نهایت با تک گل دقیقه 23 میچل 
2 بر صفر به سود اس��ترالیا به پایان رسید تا نماینده آسیا به باقی 

ماندن در جام امیدوار شود.
      

عربستان با پیروزی بزرگ مقابل آرژانتین در 
بازی اول عصر دیروز مقابل لهستان قرار 

گرفت. عربستانی ها که طی چند روز 
گذشته حسابی شارژ مالی شده بودند 
دیروز مقابل یک��ی از مدعیان صعود 
از این گروه ق��رار گرفتند و با گل های 

زیلنس��کی دقیقه 39 و لواندوفس��کی 
دقیقه 83 با حساب 2 بر صفر مغلوب شدند تا 

کارشان به روز آخر و دیدار با مکزیک کشیده شود.
      

فدراس��یون جهانی فوتب��ال )فیفا( اع��الم کرد 
هواداران تیم ملی فوتبال انگلیس در صورت 

پوشیدن لباس های جنگجویان صلیبی 
نمی توانند وارد اس��تادیوم های میزبان 
بازی های جام جهانی 2022 ش��وند. در 
جریان ب��ازی تیم ملی فوتب��ال انگلیس 

مقابل تیم ملی ایران، تعدادی از هواداران 
تیم ملی انگلیس پوششی به سبک جنگجویان 

صلیبی نظیر زره، کاله خود پالستیکی و سالح های اسباب بازی داشتند 
که باعث اعتراضاتی در ش��بکه های اجتماعی و طرح مطالبه ممنوع 
کردن چنین البسه هایی ش��د. پایگاه ایندیا تودی نوشت: »پوشیدن 
لباس های جنگجویان صلیبی در کشورهای اسالمی به دلیل اشاره به 

جنگ های تاریخی بین مسلمانان و مسیحیان ممنوع است.«
      

لوکاس پودولس��کی، دلتنگ نسل قدیم 
فوتب��ال آلم��ان اس��ت و می گوی��د 

ملی پوشان فعلی از انگیزه الزم برای 
کسب موفقیت برخوردار نیستند. 
او عنوان می کند: »مردم و رسانه ها 
از شکست برابر ژاپن درام ساختند، 

در حالی که از نظر من آلمان بد بازی 
نکرد و در بیشتر دقایق کنترل بازی را در 

دست داشت. وقتی بازی در اختیار شماست و از شانس هایتان 
استفاده نمی کنید، ممکن است با یکی، دو اشتباه کارتان تمام 
ش��ود. از نظر من شکس��ت برابر ژاپن یک فاجعه نبود و تنها 
بدشانس بودیم. هرچند باید اعتراف کنم ژاپن خیلی خوب و 

باکیفیت بازی کرد.«

هرچند تیم ملی والیبال ایران تا س��ال آینده مسابقه ای پیش رو ندارد، اما     حامد قهرمانی
حفظ آمادگی ملی پوشان ایران و بررسی عملکرد آنها از نکات قابل توجهی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رقابت های لیگ برتر والیبال در حال برگزاری است و عملکرد بازیکنان مدعی پوشیدن پیراهن تیم 
ملی به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد، اما والیبال ایران لژیونرهای زیادی دارد که کادر فنی تیم 
باید با دقت و حساسیت باال عملکرد آنها را هم مورد ارزیابی قرار دهد. به همین منظور بهروز عطایی، 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای نظارت بر عملکرد لژیونرها راهی ترکیه شد. بهروز عطایی بامداد 
شنبه پنجم آذر برای تماشای مسابقه گاالتاس��رای و تورشاد از سری مسابقات لیگ والیبال ترکیه 
راهی استانبول شد. مرتضی ش��ریفی، عضو تیم گاالتاسرای ترکیه است و بردیا سعادت هم در تیم 
تورشاد بازی می کند. سرمربی تیم ملی والیبال در این سفر عالوه بر دیدار با این بازیکنان، عملکرد 
آنها را در مسابقه دو تیم نظاره گر خواهد بود. البته ترکیه تنها مقصد عطایی نیست و سرمربی تیم 
ملی بعد از این کشور راهی روسیه می ش��ود تا در آنجا عملکرد امیرحسین اس��فندیار را هم مورد 

بررسی قرار دهد.
عملکرد سرمربی تیم ملی در این خصوص یک اقدام کامالً حرفه ای است که می تواند سرمشق بقیه هم 
باشد. اقدامی که به کار آینده تیم ملی والیبال هم می آید و می تواند باعث هماهنگی بیشتر بازیکنان 
با تفکرات سرمربی و نزدیکی بیش��تر کادر فنی با بازیکنان تأثیرگذار تیم باشد. تیم ملی فعاًل برنامه 
خاصی ندارد، اما آمادگی بازیکنان و زیر ذره بین قرار دادن برنامه ها و عملکرد آنها مواردی نیست که 

ارتباطی با بازی های تیم داشته باشد.

رقابت های جهانی تکواندو به پایان رس��ید و تیم ملی تکواندوی ایران با کسب سه مدال برنز به کار 
خود پایان داد، نتیجه ای که چندان راضی کننده نبود، آن هم برای ایران که همیشه می تواند مدعی 

قهرمانی باشد.
بیژن مقانلو، سرمربی تیم ملی ایران هم به این عدم نتیجه گیری مناسب اذعان دارد و در گفت وگو با 
تسنیم می گوید: »عملکرد بچه ها خیلی خوب بود، اما دیدید چه اتفاقاتی افتاد و دیگر در این مورد 
زورم نمی رسید. مشکالت داوری مشهود بود و بسیاری از کشورها معترض بودند و حتی جلسه ای  
نیز با حضور مربیان برگزار شد. حساس��یت کاله ها را خیلی باال بردند و باید برای ضربه کاله کارت 
می کشیدیم و داور می توانست با علم به برخورد ضربه، کارت را بسوزاند. در این مسابقات باید رنگ و 

تعداد مدال های ما متفاوت    می شد.«
مقانلو در مورد انتقادات کارشناس��ان به ضعف بدنی تیم ملی و بدنسازی خواجوی گفت: »اصاًل این 
موضوع را قبول ندارم و بدنسازی ما خیلی خوب بود. به کار خواجوی اعتقاد دارم و خیلی از بازیکنان 
دنیا در مقابل بچه های ما از لحاظ بدنی دچار مشکل شدند، اما بچه های ما تا ثانیه های آخر پا زدند. 

امیدوارم مغرضانه قضاوت نکنیم و واقعاً اعتقاد دارم که خواجوی ترکاند و از او راضی هستم.«
سرمربی تیم ملی تکواندو در خصوص نیاز به حضور همکاران جدید افزود: »نمی گویم نیاز ندارم، اما 
باید آرام آرام مربیان جوان کنار ما پخته شوند. مس��عود حجی زواره و نعیما خواجوی خیلی زحمت 
کشیدند. خیلی از بازیکنان دیگر از لحاظ بدنی دچار مشکل    می ش��دند، اما بازیکنان تیم ما تا ثانیه 
آخر پا می زدند. کسی خبر نداشت، اما شرایط تشک ها طوری بود که تاول های دور پای حسین لطفی 

ترکیده بود، اما این بچه در هر مسابقه از مسابقه گذشته بهتر عمل می کرد.«

چند روز قبل بود که اتحادیه جهانی کشتی طی انتشار خبری ضمن 
اعالم ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی امریکا مدعی 
شد کامران قاسمپور، دوبنده پوش تیم ملی ایران در این رقابت ها در 
وزن 9۷ کیلوگرم روی تشک می رود و در همین راستا به احتمال 
مبارزه کامران قاسمپور و کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از 
امریکا در وزن 9۷ کیلوگرم در صورت راهیابی ایران و امریکا به رقابت 
فینال اشاره کرد. این در حالی است که کادر فنی تیم ملی کشتی 
آزاد ایران با تکذیب خبر اتحادیه جهانی تأکید کرد که قاسمپور در 

وزن 92کیلوگرم جام جهانی امریکا به میدان خواهد رفت.

تکذیب ادعای اتحادیه جهانی

اولین مرحله گزینشی المپیک پاریس مسابقات قهرمانی جهان 
2022 ب��ه میزبانی کلمبیا برگزار می ش��ود. رقابت هایی که علی 
داوودی، نایب قهرم��ان وزنه ب��رداری المپیک توکی��و آن را یکی 
از س��خت ترین و در عین ح��ال جذاب ترین رقابت های دس��ته 
فوق سنگین قهرمانی جهان در ۱0 سال اخیر می خواند: »دو، سه 
نفر از ۱09 کیلوگرم به فوق سنگین آمده اند. نفراتی چون تاالخادزه 
و الالیان از ارمنس��تان که از ابتدا فوق سنگین بوده اند هم حضور 
دارند و فکر می کنم سنگین ترین رقابت قهرمانی جهان در دسته 

فوق سنگین باشد. «

رقابت  سنگینی   خواهیم داشت

تیم هندبال بانوان ایران در دو بازی نخس��ت خود برابر ازبکس��تان و 
هند را با پیروزی پشت سر گذاشته که خدیجه قانع، سرمربی این تیم 
می گوید در صورت برتری مقابل استرالیا جهانی خواهیم شد: »به رغم 
زمان کوتاهی که برای آمادگی ملی پوشان داشتیم از عملکرد آنها راضی 
هستیم. دو بازی به فاصله 24 ساعت برای بازیکنان ما سخت بود، با این 
وجود بعد از کسب دو پیروزی به برتری مقابل استرالیا می اندیشیم، 
چراکه در صورت پیروزی برابر استرالیا به مرحله دوم نیمه نهایی آسیا 

صعود می کنیم و جهانی می شویم.«

با برد استرالیا جهانی می شویم

حال و روز »مزدک سعودی« در  اینترنشنال 
اینقدر عصبانی هس��تند که حتی نمی توانند خودش��ان را کنترل کنند. 
پیروزی ایران مقابل ولز از آن دست اتفاقاتی بود که اصاًل به مذاقشان خوش 

نیامد، تا جایی که حتی نمی توانند عصبانیت خودشان را پنهان کنند.
صحبت از رسانه معاند سعودی اینترنش��نال است. رسانه ای که توقع داشت 
بازیکنان ایران س��رود نخوانند و وقتی گل زدند ش��ادی نکنن��د، اما جالب 
اینجاست که حتی مجری معلوم الحالش هم وقتی بازی را گزارش می کند، 
روی صحنه های دو گل ایران نمی تواند اشتیاق را در گزارشش پنهان کند، ولی 
در اظهاراتی عجیب از بازیکنان تیم ملی توقع دارد خوشحالی نکند. او می گوید: 
»بازیکنان را جو جام جهانی گرفته، واال لزومی ندارد که برای زدن یک گل این 

همه شادمانی کنند، یادشان رفته مردم ایران در چه حالی هستند.«
جالب اینکه درست در لحظاتی که مشغول بافتن این اراجیف است، گل 
دوم ایران را رامین رضاییان می زند و او باز هم با شعف آن را توصیف و دوباره 
شادی بازیکنان را تقبیح می کند و می گوید: »چه لزومی دارد که این همه 
شادی می کنند.« رسانه تروریستی اینترنشنال به چنان فالکتی افتاده که 
به سخیف ترین نوع رفتارها روی آورده است، حتماً هم بعداً می گویند اصاًل 
مردم چرا شادی کردند و به خیابان ها آمدند. وقتی عالوه بر شرافت آن تک 
نقطه اسم را هم تقدیم ارباب می کنی  بیشتر از این نمی توان توقع داشت.

چشمتان روشن که کاری کردید 
کارس��تان، کاری کردید که اتحاد 

ایران را به نمایش گذاشتید. 
کار شما را فیلسوف، جامعه شناس 
و سیاستمدار تبریک گفت، آن هم 
با پیام های احساس��ی، اما همین 

چشم روش��نی برای مردم، چشم 
دش��منان و معاندان را ک��ور کرد. 
همان هایی که دو ماه است آرامش 

و اتحاد ایران را نشانه گرفته اند. 
همان  بی بی سی فارس��ی که حتی 
زورش آمد بگوید ایران بازی را برده 

و نوشت»ولز باخت«. چشم دیدن 
پیروزی ایران را ندارند و از عصبانیت 

در حال ترکیدن هستند. 
حاال بگ��ذار اصاًل تبری��ک نگویند، 
فدای س��ر تک تک بچه ه��ا و مردم 
ایران. اصاًل چق��در لذت دارد دیدن 

عصبانیت ش��ما، آن هم از پیروزی 
و موفقیت ایران س��ربلند و سرافراز 
و چه خوب فرمودن��د رهبر انقالب 
اس��المی خطاب به ملی پوشان که 
»چشم مردم را روشن کردید، خدا 

چشمتان را روشن کند.«

چشمتانروشنبچهها

سرمربی تیم ملی والیبال عازم ترکیه شد

لژیونرها زیر ذره بین عطایی
عملکرد بچه های تکواندو خوب بود

مقانلو: باید مدال بیشتری می گرفتیم

 سهمیه صعود 
در مشت ماست

از 
امریکایی هاایران تا نگرانی  اتحاد ملی پوشان  روحیه و 


