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شیوا  نوروزی

 کامرون – برزیل
 جذاب و سرنوشت ساز

 صربستان 
س را 

 سوئی

قربانی می کند؟

آخرین بازی های گروه G رقابت های جام جهانی فرداشب از ساعت 

فریدون حسن
G 22:30 آغاز می ش��ود، جایی که برزیل صعود ک��رده به مصاف       گروه

کامرون می رود و سوئیس امیدوار با صربستان روبه رو می شود.
برزیل و کامرون، حتماً جذابیت های خاص خودش را دارد، آن هم وقتی که کامرون برای باقی 
ماندن در جام جهانی چاره ای جز پیروزی مقابل سلسائو نداشته باشد. کامرون برخالف آنچه 
تصور    می شد آن تیم قدرتمند جام های جهانی قبل نبود و حال تنها به یک امتیازی که از تساوی 
برابر صربستان به دست آورده، دل خوش کرده اس��ت. کامرون باید برزیل را ببرد تا امیدوار به 
صعود باقی بماند، آن هم در شرایط خاص به شرط آنکه اتفاقات بازی صربستان و سوئیس به 
سود آنها رقم بخورد. یکسری اتفاقات نادر تا ش��اید کامرون به مرحله بعد صعود کند. تازه این 
در شرایطی است که برزیل جاه طلب نخواهد با امتیاز کامل راهی دور بعدی مسابقات شود که 
در این صورت کار کامرون را باید تمام شده تلقی کرد. کامرون در حرکت رو به جلو و به سمت 
دروازه حریف خوب عمل می کند، اما همزمان در بازگش��ت به عقب دچار مشکل است، نقطه 
ضعف بزرگی که حتماً مورد توجه برزیلی ها قرار خواهد گرفت تا بتوانند جاه طلبی خود را کامل 

کنند. کامرون شب سختی پیش رو دارد، شبی که شاید به حذف آنها ختم شود. 
اما در بازی همزمان سوئیس، تیم سه امتیازی گروه مقابل صربستان قرار می گیرد. سوئیس 
با یک امتیاز هم برگه صعود را تحویل می گیرد و صربستان درست مانند کامرون باید ببرد. با 
این تفاوت که صربس��تان امید زیادی به برتری برزیل مقابل کامرون دارد و می داند که اگر از 
پس سوئیس برآید به احتمال بسیار زیاد تیم دوم صعود کننده از این گروه خواهد بود. سوئیس 
در بازی هایی که انجام داده هرچند به لحاظ دفاعی خوب ب��وده، اما چندان تیم قابل اعتماد 
و رو به جلویی نیس��ت. آنها کامرون را در یک بازی نه چندان برتر با یک گل شکست دادند و 
در بازی دوم در حالی که باید بیش از یک گل دریافت می کردن��د با خوش اقبالی یک بر صفر 
به برزیل باختند. در سوی مقابل صربس��تان، تیمی هجومی و رو به جلو نشان داده که البته 
ضعف های دفاعی مفرطی دارد. بازی مقابل کامرون هم توانایی هجومی صرب ها را نشان داد 
و هم ضعف های دفاعی این تیم را. حاال باید دید س��وئیس می تواند از ضعف دفاع صربستان 
استفاده کند یا اینکه صرب ها با برتری در خط حمله، شکس��ت دوم آنها را رقم می زنند و به 

مرحله بعد صعود می کنند.

تمام پرتغال علیه ببرهای آسیا

اروگوئه از ستاره های غنا پیروزی می خواهد
س��تاره های پرتغال صعود کرده همچنان تش��نه گلزنی هس��تند. 

اشرف رامین
H دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی در حالی امشب به پایان می رسد       گروه

که در گروه H، دو جدال حساس پرتغال -  کره جنوبی و اروگوئه – غنا 
)18:30( انجام می شود. اصاًل نباید خیال کرد یاران کریس رونالدو به خاطر قطعی بودن صعودشان 
دست از تالش می کشند و در مصاف با کره با تمام قوا به میدان نمی روند. برعکس، تیم فرناندو سانتوس 
بعد از دو برد مقابل غنا و اروگوئه قصد دارد با سه برد و 9 امتیاز مقتدرانه به مرحله حذفی پا بگذارد. در 
این بین کریس رونالدو که تا اینجا فقط یک گل، آن هم از روی نقطه پنالتی زده برای باز کردن دروازه 

کره و شکستن رکوردهای بیشتر لحظه شماری می کند.
 ببرهای آسیا اگرچه از اروگوئه یک امتیاز گرفته اند، اما به غنا باختند تا با یک امتیاز شانس صعودشان 
بسیار کم شود. سرمربی کره در این بازی محروم است و حق نشستن روی نیمکت تیمش را ندارد. 
با این  حال بنتو برای تیم کشورش خط و نشان کشیده است:  »نمی خواستم بعد از بازی با غنا چنین 
واکنشی نشان دهم، اما این اتفاق رخ داد، چون من انسان هستم. اینکه نمی توانم مقابل پرتغال روی 
نیمکت بنشینم اصاًل خوب نیست. وضعیت مطلوب نیس��ت، اما تیم می تواند شرایط را تغییر دهد. 
زمان برای ریکاوری به اندازه کافی وجود دارد. در بازی با پرتغال معنای کامل یک تیم را به شما نشان 
می دهیم. روی آماده کردن بازیکنان به خوبی تمرکز می کنم، مثل همیشه نقاط ضعف و قوت حریف 
را تحت بررسی قرار می دهیم و براساس آن تیم را برای بازی با پرتغال آماده می کنیم. تا تصمیم نهایی 
زمان باقی مانده و در آخرین لحظه تصمیم نهایی را می گیریم.« اما ستارگان سیاه با سه امتیاز تیم 
دوم گروه هستند و بیشترین شانس را برای حضور در یک هشتم نهایی دارند. اوتو آدو امیدوار است 

شاگردانش قدر این موقعیت را بدانند. 
نکته اصلی اینجاست که اروگوئه با همه س��تاره هایش یک قدم تا حذف از جام جهانی فاصله دارد و 
این مسئله می تواند کار را برای غنا سخت کند. مشکل اصلی آبی های امریکای جنوبی ضعف در خط 
دفاع، حمله و همچنین بی انگیزگی بازیکنان این تیم است. با حضور ستاره هایی چون سوارز، کاوانی 
و نونیز در خط حمله، اروگوئه هنوز یک گل هم در این تورنمنت به ثمر نرسانده و لقب ضعیف ترین 

خط حمله جام را به خود اختصاص داده است. 
ضمن  اینکه عملکرد دیه گو آلونس��و، سرمربی این تیم نیز به ش��دت مورد انتقاد قرار گرفته و حتی 
کاوانی، کاپیتان اروگوئه، سرمربی تیم را عامل شکست مقابل پرتغال خوانده است. اروگوئه فقط باید 

ببرد و خوش بین باشد که پرتغال نیز کره را شکست دهد.

بار دیگر رؤیای صعود 

دنیا حیدری
      گزارش

محق�ق نش�د، ام�ا 
امروز تنها چیزی که 
می تواند فوتبال ایران را یک گام به محقق شدن 
این رؤیا در جام جهانی بعدی نزدیک کند، کنار 
گذاش�تن تعارف ها و بهانه جویی هاست. امروز 
وقت بررسی بی پرده چرایی این رخداد است، 
جای پرداختن به مس�ائلی ک�ه کوچک ترین 
کمکی ب�ه موفقیت تیم ملی فوتب�ال ایران در 

آینده و حتی امروز نمی کند.
قرار به باختن نبود؛ این اطمین��ان را بازی زیبا، 
هجومی، منسجم و جسورانه مقابل ولز داده بود، 
اما باختیم. بد هم باختیم، خیلی هم بد باختیم، 
نه مثل باختن به انگلیسی که حوادث غیرمترقبه 
تیم را شوکه کرد. باختیم، چون هیچ شباهتی به 
بازی با ولز نداشتیم. چون باز هم به یک برد غره 
ش��دیم و فراموش کردیم که نباید برای گرفتن 
مساوی به زمین برویم که این احتیاط می تواند 
منجر به رنگ باختن رؤیای صعود شود که شد. 
چون انگی��زه، جس��ارت و تالش بازی ب��ا ولز را 
نداش��تیم، به طوری که بس��یاری از بازیکنان در 
طول بازی اصاًل دیده نش��دند. برخالف نفراتی 
چون رامین رضاییان که فق��ط وظیفه بیرانوند 

را انجام نداد.
         

بسیاری بر این باورند که سردرگم بازی کردیم. 
پربیراه هم نیست. برخالف امریکا، نه زیبا بازی 
کردیم و نه برای ب��رد. درحالی که حفظ بازی در 
میانه زمین هم می توانست کار را تمام کند، اما 
برابر امریکا به گردانی بی فرمانده می ماندیم که 

برخی برایش از جان مایه می گذاش��تند، برخی 
گاه قدمی برمی داش��تند و برخی دیگر نیز مات 
و مبهوت تنها نظاره گر بودند، آن هم در شرایطی 
که دس��ت کی روش در انتخاب نف��رات به هیچ 
عنوان بس��ته نبود و یک دوجین س��تاره با خود 
به قطر برده بود! اما عدم ترکیب بندی درس��ت 
باعث شد در جامی که بیشترین شانس صعود را 
داشتیم، یک بار دیگر حسرت به دل و با چشمانی 
اشکبار چمدان هایمان را برای بازگشت به وطن 

جمع کنیم.
         

کی روش هم بی ش��ک از نتیجه حاصله رضایت 
ندارد، اما مثل همیش��ه س��عی در دادن جوابی 
متف��اوت در خصوص ناتمام مان��دن رؤیای تیم 
ملی فوتبال ای��ران دارد: »هیچ چیز اندازه اینکه 
نتوانس��تیم صعود کنیم، ناراحت کننده نیست، 
آن ه��م وقتی تا این ان��دازه به ای��ن رؤیا نزدیک 
بودیم. رؤیای ما به پایان رسید. بازیکنان ما با همه 
شرایطی که وجود داش��ت کار بزرگی کردند. ما 
پیش از این در جام های جهانی 2014 و 2018 
شرایط سخت تری را پشت   س��ر گذاشته بودیم. 
زندگی ادامه دارد، یک چیز ش��گفت انگیزی که 
در مورد فوتبال وجود دارد این است که همیشه 
مسابقاتی هس��تند که می توانید انجام دهید.« 
پاسخی که نش��ان داد او اگرچه از نتیجه راضی 
نیس��ت، اما از عملکرد ش��اگردانش در داخل و 
بیرون زمین کاماًل رضایت دارد. مس��ئله ای که 
البته از بیان آن هم ابایی ن��دارد.« اما جالب بود 
که سرمربی ایران حاضر به صحبت در خصوص 
صحنه مش��کوک به پنالتی روی مهدی طارمی 

در محوطه جریمه امریکا نش��د و گفت نه فقط 
صحنه را با جزئیات ندی��دم که با توجه به صعود 
امریکا ب��ه مرحله بع��د صحبت ک��ردن در این 
خصوص منطقی نیس��ت و این از شایس��تگی 
حریف کم می کند. نکته س��نجی که نش��ان از 
حرفه ای بودن کی روش و احت��رام او به حریفان 

دارد، حتی اگر تیمش بازنده میدان باشد.
         

س��امان قدوس، هافبک تیم ملی فوتبال ایران و 
باشگاه برنتفورد هم در مصاحبه با رسانه نروژی 
نتاویزن از مصاف ایران مقاب��ل امریکا به عنوان 
یک بازی س��خت به لحاظ روان��ی و فیزیکی نام 
برد: »این یک جام جهانی س��خت چه به لحاظ 
فیزیکی و چه روانی بود. متأسفانه ما نتوانستیم 
امروز با کسب پیروزی مردم را خوشحال کنیم، 
اما ما تالش خودم��ان را کردیم. م��ا همواره به 
دنبال این هس��تیم که تمام تالش م��ان را برای 
مردم انجام دهیم و سعی کردیم آن را روی زمین 
فوتبال هم به نمایش بگذاریم. امروز نتوانستیم 
رؤیای مردم را محقق کنیم، اما این رؤیا یک روز 

محقق می شود.«
یک��ی از مهم ترین دالی��ل ع��دم نتیجه گیری 
در قطر می تواند این باش��د ک��ه بازیکنان ایران 
گویی قصد درس گرفتن از اشتباهات گذشته را 
ندارند. مسئله ای که حیدر سلیمانی، کارشناس 
داوری فوتبال ایران نیز بدان اشاره دارد: »متئو 
الهوز اسپانیایی قضاوت خوبی داشت و اشتباهی 
که روی نتیجه بازی تأثیرگذار باشد، نداشت. اما 
این بازی یک نکته مهم داشت و آن رفتار تکراری 
بازیکنان ایران بود. در وقت های اضافه نیمه دوم 

طارمی برای گرفتن پنالت��ی روی زمین افتاد و 
در حالی که هیچ خطای��ی رخ نداده بود، باز هم 
بازیکنان تیم ملی بازی را رها کردند و مثل بازی 
با ژاپن همگی به سمت داور رفتند تا نشان دهند 
که نه فقط اشتباهات گذش��ته برایشان تجربه 
نش��ده که با وجود VAR  هن��وز غیرحرفه ای 

عمل می کنند.«
         

مصاف ب��ا امریکا اگرچ��ه نتیجه ای ک��ه باید را 
ب��رای صعود ایران ب��ه مرحله بعد نداش��ت، اما 
تصاویر و لحظه های دیدنی را به نمایش گذاشت. 
صحنه های زیبایی که یک بار دیگر نش��ان داد 
ورزش فارغ از سیاست تا چه اندازه می تواند زیبا 
باش��د، به طوری که وقتی رامین رضاییان بعد از 
به صدا در آمدن س��وت پایان بازی توانی برای 
مهار اش��ک هایش ندارد، بازیکن��ان تیم امریکا 
طی اقدامی جال��ب توجه ب��رای آرام کردن او 
تالش می کنند. همچنین تیموتی وه آ، مهاجم 
22س��اله تیم ملی فوتبال امریکا و پسر ژرژ وه آ 
افسانه ای در پی برتری یک بر صفر تیم فوتبال 
امریکا مقابل ایران در دور پایانی مرحله گروهی 
جام جهانی قطر پیام جالبی به بازیکنان تیم ملی 
فوتبال ایران داد و به تمجی��د از آنها پرداخت: 
»همیش��ه )بازی با ایران( برای من چیزی فراتر 
از فوتبال بوده و دوست دارم عشقم را به این تیم 
فوق العاده )ایران( بفرس��تم. آنها غرور و عش��ق 
زیادی به کش��ور و احترام به مردم ش��ان نشان 
دادن��د. با احت��رام، افتخار ب��ود در زمینی بودم 
که چنین بازیکن��ان بزرگ و چنی��ن بازیکنان 

الهام بخشی در آن حضور داشتند.«
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میلیون ها ایرانی منتظ�ر بودند تا ش�اهد اولین صعود 
تیم ملی به جمع 16 تیم برتر جام جهانی باشند، اما پروژه 
صعود با موفقیت به پایان نرسید و سهمیه دوم گروه از آن 
امریکا شد. در ورزشگاه های دوحه هواداران حاضر برای 
روحیه دادن به بازیکنان یک لحظه آرام و قرار نداشتند. 
بعد از باخت به امریکا تصویر یکی از طرفداران متعصب 
کشورمان در رسانه های اجتماعی وایرال شد؛ هواداری 
که در طول مس�ابقات ی�ک کاپ قهرمانی را ب�ا خود به 
ورزشگاه می آورد. این مرد موسفید کرده در پایان بازی 
با امریکا با چهره ای مغموم و چشمانی پر از اشک، جام را 

بغل کرد و سوژه عکاسان شد.

خداحافظی تلخ با جام جهانی

قاب

تاکتیک اشتباه و رؤیای برباد رفته!
ترس برادر مرگ است؛ این جمله را همه ش��نیده ایم و حتی در زمین 
فوتبال نیز به ما ثابت شده بود هر وقت بترسیم و برای حداقل نتیجه به 
میدان برویم چیزی جز شکست نصیب مان نمی شود، ولی گویا کارلوس 
کی روش این واقعیت را اصاًل قبول ندارد که اگر داشت در جدال با امریکا 
تاکتیک اشتباه را به تیم دیکته نمی کرد و فرصت صعود تاریخی به دور 

دوم جام جهانی را از ایران نمی گرفت. 
بازی برتر و مقتدرانه مقابل ولز تا حدودی مرهمی بود بر زخم شکس��ت 
سنگین به انگلیس. از آن مهم تر اینکه همه به صعود امیدوار شده بودیم، 
حتی حریفان! تیم ما می توانس��ت با حداقل امتیاز، یعنی با یک مساوی 
راهی یک هشتم نهایی شود، ولی تاکتیک دفاعی بالیی به سرمان آورد که تا 
آخر بازی نتوانستیم جبرانش کنیم. وقتی دروازه ولز را از اول بازی به توپ 
بستیم نتیجه اش را نیز با یک برد شیرین گرفتیم، ولی در کمال ناباوری 
در مصاف با امریکا به جای آنکه ما بازی مان را به حریف دیکته کنیم، این 
امریکا بود که از عقب نشینی محسوس ما به نفع خودش استفاده کرد. توپ 
و میدان در اختیار امریکایی بود که اهمیت بازی را بهتر از ما درک کرده 
بود. تساوی هم به درد تیم برهالتر نمی خور، به همین خاطر شاگردانش تا 
زدن گل برتری دست از حمله نکشیدند. آن وقت تازه معلوم شد تفکرات 

دفاعی چه ضربه جبران ناپذیری به تیم ملی می زند. 
جام جهانی جای ترس نیست و هر تیمی ترسو بازی کند خیلی زود باید 
به خانه برگردد. بازیکنان برای جبران نتیجه در دی��دار دوم از جان مایه 
گذاشتند و انتظار می رفت در دیدار س��وم و درحالی که سرنوشت صعود 
دست خودمان است، مقتدرتر ظاهر شویم. مرد اول نیمکت باز هم نشان 
داد در بازی های بزرگ و بزنگاه های مهم دل و جرئت الزم را ندارد و ترجیح 
می دهد بازی مساوی شود، نه اینکه تیمش برای گلزنی به آب و آتش بزند. 
از طرفی بعد از آن برد روحیه بخش و در شرایطی که شانس صدرنشینی هم 
داشتیم در مواجهه با امریکا، بی برنامه و سردرگم بودیم. در عوض حریف 
خوب می دانس��ت از بازی چه می خواهد و چطور باید از تاکتیک تدافعی 
ایران به سود خود بهره ببرد. آنها آنقدر زدند تا قفل دروازه ایران باز شد و 
حتی برای حفظ تک گل پیروزی بخش شان نیز برنامه ریزی کرده بودند. 
درستش هم همین است؛ در تورنمنتی در حد جام جهانی اولین اشتباه، 
آخرین اشتباه است و فرصتی برای جبران وجود ندارد. تاوان بازی ترسوی 

تیم را مردمی دادند که ایران را در یک قدمی صعود می دیدند. 
جدا از اصرار عجیب بر بازی تدافعی، ک��ی روش باید در خصوص انتخاب 
ترکیب اصلی نیز شفاف سازی کند. علیرضا بیرانوند مصدوم بدون محافظ 
صورت درون چهارچوب ایستاد و با ترس و لرز توپ ها را دفع می کرد. واقعاً با 
در اختیار داشتن سه دروازه بان دیگر چه لزومی داشت بیرانوند با آن شرایط 
به میدان فرستاده شود! مدافع یا مهاجمی که نقشی در زمین ندارد را باید 
خیلی زود تعویض کرد، نه اینکه صبر کنیم زمان از دست برود بعد به فکر 
تغییر بیفتیم. اینها بخشی از دالیلی است که امریکا به جای ما جشن صعود 
گرفت. در باد پیروزی بر ولز خوابیدیم، به کم قانع شدیم و خود را از پیش 
صعود کرده قلمداد کردیم. در بدترین زمان ممکن باختیم تا حداقل برای 
چهار سال دیگر حس��رت صعود به دلمان بماند. رؤیای زیبایی که منتظر 
تبدیلش ب��ه واقعیت بودیم، نقش بر آب ش��د و حاال هر چق��در هم وعده 

موفقیت در آسیا را بدهیم، تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند. 

برنامه نداشتیم، حذف شدیم 
شکس��ت تی��م مل��ی مقاب��ل امریکا 
و ح��ذف از جام جهانی از آن دس��ت 
شکست هایی بود که تا مدت ها از یاد 

عالقه مندان به فوتبال نخواهد رفت.
کارشناس��ان فوتب��ال معتقدند عدم 
برنامه ریزی درست و نداشتن تاکتیک 
هجومی علت اصلی چنین شکستی 
است. رسول کربکندی می گوید تیم 
ملی برنام��ه ای برای ج��ام جهانی 

نداش��ت و کاری نکردن��د ک��ه 
بخواهند انتظار صعود داشته باشند. طبیعی بود که بازی حساسی 
شود. امریکا تکلیفش را می دانست و فقط با پیروزی به مرحله بعد 
می رفت. ما این شانس را داش��تیم که با مساوی هم صعود کنیم. 
شاید همین تفکر باعث ش��د در نیمه اول تمام بازی را در اختیار 

امریکا بگذاریم و گل بخوریم. آنها در نیمه اول هر کاری خواستند با 
ما کردند. برتری کامل با آنها بود و به دلیل دوندگی بیش از حد تحلیل 

رفتند و به عقب رفتند تا از گل شان دفاع کنند.
ما هم با وجود برتری در نیمه دوم، فقط تاکتیک ارس��ال را در برنامه 
داش��تیم. آنها هم این مس��ئله را می دانستند و همه س��انترها را دفع 
کردند. امریکا با تجمع دفاعی همه سرها را زدند و ما هم برنامه دیگری 
نداش��تیم. اگر روی زمین کار می کردیم، می توانس��تیم از آنها خطا 
بگیریم. در مجموع آنها یک نیم��ه برتر بودند و یک نیمه هم به خوبی 
از گل شان دفاع کردند. ما باز هم نتوانستیم صعود کنیم و چهار سال 

دیگر باید انتظار بکشیم.
امیدوارم این تجربه ش��ود. برای کار بزرگ باید برنامه ریزی بیشتری 
شود. هرچه زودتر باید شروع و برنامه ریزی کنیم. ما با آمادگی به جام 
جهانی نرفتیم و بازیکنان لژیونرمان ت��ا دو روز آخر کنار تیم نبودند. 
ش��روع بدی داش��تیم و فقط مقابل ولز خوب بازی کردیم. بازیکنان 
حریف در بازی امروز س��عی کردند جمع بازی کنند تا تاکتیک ما را 
کنترل کنند. ما کاری نکردیم که بخواهیم انتظار صعود داشته باشیم 
و هیچ برنامه خوبی نداش��تیم. همه اینها باعث ش��د که حذف شویم. 

متأسفانه خواسته مردم به نتیجه نرسید.

رسول کربکندی

کارشناس فوتبال

لیگ برتر بس��کتبال امروز با برگزاری ش��ش دی��دار و از جمله 
دیدار حساس دو تیم مهرام و کاله وارد هفته دهم می شود. تیم 
صدرنشین ش��هرداری گرگان میزبان رعد پدافند هوایی است. 
مهرام و کاله در ش��رایطی این دیدار را برگزار می کنند که هر دو 
1۶امتیازی هس��تند، اما پیروزی و کس��ب دو امتیاز کامل بازی 
کمک می کند که یکی از آنها با برتری امتیازی جایگاه دوم را به 
تنهایی در اختیار داشته باشد. در س��ایر بازی ها؛ آویژه صنعت با 
صنایع هرمزگان، ذوب آهن با مس رفسنجان، مس کرمان با نبوغ 

اراک و توفارقان با نفت آبادان مصاف می دهند.

جنگ دومی در لیگ بسکتبال

آذر  رقابت های جام جهانی کشتی آزاد سال 2022 طی روزهای 19 و 20 
به میزبانی کشور امریکا برگزار خواهد شد. بر این اساس ترکیب تیم ملی 
کش��تی آزاد کش��ورمان برای حضور در جام جهانی از سوی کادر فنی 
مشخص و اعالم شد و چندی پیش ملی پوشان کشورمان نیز برای دریافت 
ویزا راهی سفارت امریکا در دوبی شدند. در همین راستا محمدابراهیم 
امامی، س��خنگوی فدراسیون کشتی با تش��ریح آخرین وضعیت اعزام 
آزادکاران کشورمان به جام جهانی امریکا به مهر گفت: »روند اداری و ارائه 
مدارک الزم برای صدور ویزای آزادکاران اعزامی به طور کامل طی چند 
روز گذشته انجام شده و تاکنون هیچ مشکلی از سوی سفارت در خصوص 
نقص یا مشکل صدور ویزا برای هیچ کدام از اعضای تیم ملی به ما گزارش 
نشده است. با توجه به این شرایط می توان امیدوار بود که ویزای تمامی 
اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای اعزام به جام جهانی امریکا صادر شود و 
بچه های ما می توانند در این پیکارها به میدان بروند. البته تا زمانی که خبر 
صدور ویزای بچه ها به طور رسمی از سوی کشور میزبان به ما اعالم نشود، 
نمی توان با قطعیت صحبت کرد.« تیم کشتی آزاد ایران در این دوره با 
تیم های ژاپن و منتخب جهان همگروه است و در صورت صعود از مرحله 
مقدماتی با صدرنشین گروه بعدی که امریکا، گرجستان و مغولستان در 

آن حضور دارند، مصاف فینال را برگزار خواهد کرد.

مشکلی برای گرفتن ویزا نداریم

لوئیس فن خال، س��رمربی تیم ملی هلند 
از اظهارنظر خبرنگاری درباره عملکرد 
تیمش به شدت عصبانی شد. او به این 
خبرنگار گفت: »من فکر می کنم شما 
دیدگاهی کاماًل متفاوت با من دارید. 

چرا این را نمی نویسید که مسابقات به 
شدت کسل کننده است. اگر فکر می کنید 

بازی ما کسل کننده است، چرا به خانه خودت 
برنمی گردی؟«

      
مارکوس رشفورد، مهاجم تیم ملی انگلیس 

گلش برابر ولز را به دوستی که به تازگی 
از دست داده است، تقدیم کرد. او گفت: 
»متأس��فانه من چند روز قبل یکی از 
دوستانم را از دست دادم. او مدت های 
طوالنی با س��رطان مبارزه کرد و من 

خوشحالم که توانستم این گل را به یاد او 
به ثمر برسانم. او انسان بسیار خوبی بود.«

      
حذف قط��ر از مرحله گروه��ی رقابت های 

جام جهانی برای این کش��ور س��نگین 
تمام ش��ده، به گونه ای ک��ه حاال خبر 
می رسد ش��اید س��انچس، سرمربی 
تیم ملی ای��ن کش��ور از کار برکنار 
ش��ود. قطری ها درصدد هستند یک 

مربی نامدار و بزرگ را اس��تخدام کنند 
تا بتوانن��د در جام ملت های آس��یا از عنوان 

قهرمانی خود دفاع کنند.
      

وب س��ایت های چینی ادعا می کنند این کشور 
بیش��ترین میزان ش��راکت مالی در جام 

جهان��ی قط��ر را داش��ته اس��ت. این 
وب سایت ها با اش��اره به گزارش یک 
اندیش��کده بریتانیایی ادع��ا کردند 
1/395میلیارد دالر سرمایه گذاری و 

فروش اقالم مختلف چینی در قطر انجام 
شده تا اقتصاد این کش��ور باالتر از امریکا، 

بیشترین سهم را از بازار به خود اختصاص دهد.
      

رئال مادرید از فرآیند جذب جود بلینگهام از 
بروسیا دورتموند دور شده و اکنون انزو 

فرنان��دز از بنفیکا را ب��ه عنوان هدف 
اصلی خود در نقل و انتقاالت می بیند. 
فرناندز زنن��ده گل دوم آرژانتین به 
مکزی��ک و بازیکن فعل��ی بنفیکای 

پرتغال اس��ت که ظاهراً چش��م سران 
رئال را گرفته و می خواهند هر طور ش��ده 

او را جذب کنند.
      

س��رخیو بوس��کتس برخالف خوان الپورتا، 
رئیس بارسا معتقد است لوئیس انریکه 

نق��ش اول را در درخش��ش تیم ملی 
اسپانیا داشته و ژاوی در این امر نقش 
کمرنگ��ی دارد. او می گوید: »نقش 

اصلی را لوئیس انریکه داش��ته و اگر 
خوب و چش��م نواز ب��ازی می کنیم به 

خاطر او و دیگر بازیکنان ملی پوش اس��ت. 
اینجا ما همه به انریکه ایمان داریم و در خدمت او هستیم.«

      
مهدی طارمی می توانست در همان دقیقه ای 

که روزبه چشمی به ولز گل زده بود در 
بازی با امریکا همه چیز را برای ایران 
عوض کند. ای��ران در دقیقه 9۷:54 
با مهدی طارمی موقعیت مناس��بی 
به دس��ت آورد، اما تکل بلند طارمی 

در شرایطی که تعادل کافی نداشت به 
گل تبدیل نش��د تا این بازیکن فقط به داور 

مسابقه اعتراض کند.

 اشتباهاتی که  هیچ وقت 
تجربه نمی شود


