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    گزارش
كشورمان مقابل 
ن  بكس�تا ز ا
بهانه اي ش�د تا بار ديگ�ر كارل�وس كرش از 
منتقدان�ش انتق�اد و آنه�ا را ب�ه حم�ات 
سيستماتيك عليه تيم ملي متهم كند، آن سو 
مهدي تاج در اظهارنظ�ري عجيب حمايت از 
ك�رش را ب�ه دف�اع مق�دس تش�بيه ك�رد. 
كارلوس كرش آرام ندارد، هر چن��د قراردادش را 
با تيم ملي تمديد نكرده ام��ا همچنان مانند قبل 
نشان مي دهد كه ميانه خوبي با منتقدان ندارد و با 
استفاده از هر فضايي به دنبال واكنش نشان دادن 
به انتقاداتي است كه از او مي شود. سرمربي پرتغالي 
با شدت گرفتن انتقاداتي كه از وي مي شود، پس 
از پيروزي مقابل ازبكستان در يك بازي دوستانه 

گاليه هاي هميشگي اش را تكرار كرد. 
   توپخانه كرش عليه منتقدان

كرش كه با سايت رسمي فدراسيون فوتبال صحبت 
مي كرد، منتقدان را به حمالت سيستماتيك عليه 
تيم ملي متهم كرده است: » مي دانم كه به صورت 
رسمي سرمربي تيم ملي ايران نيستم، ولي به عنوان 
يك مربي وظيفه خود مي دان��م كه توجه رئيس 
فدراسيون فوتبال، اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون 
و مسئوالن ورزش را به اين مسئله جلب كنم كه ما 
بايد بر حمالتي كه به صورت سيستماتيك به سمت 

تيم ملي انجام مي شود، نقطه پاياني را بگذاريم.«
او تأكيد كرده كه جل��وي اين حمالت بايد گرفته 
ش��ود: » مي بايس��ت جلوي اين گون��ه حمالت 
سيستماتيك هم اكنون گرفته شود و من يك بار 
ديگر از رياس��ت و اعضاي فدراسيون درخواست 
مي كنم كه از اين گونه حم��الت و صحبت ها كه 
در تالش هستند ميان نس��ل جوان ما به صورت 
سيستماتيك تفرقه بيندازند جلوگيري كنند. همه 
مطلع هستيم كه در شرايط دشواري نه تنها در تيم 
ملي بلكه در كشور هستيم و ما نيازي به اين گونه 
صحبت هاي زشت و تمسخرآميز نداريم و دقيقا در 
لحظه اي كه نياز به اتحاد بيش تر و در كنار هم بودن 
بيش تري داريم، نبايد اين گونه صحبت ها و حرف ها 

مطرح بشود.«
كرش ادامه داده اس��ت: » مطرح كردن اين گونه 
صحبت ها به هيچ عنوان قابل پذيرش نيس��ت و 
هدف آن بازيكنان تيم ملي و خود تيم ملي فوتبال 
است كه به هيچ عنوان قابل قبول و داراي وجاهت 
نيس��ت. چراكه اين گونه ش��رايط به اين موضوع 
منتهي مي ش��ود كه ما ريس��ك و احتمال اينكه 
بازيكنان بيش تري را از دس��ت بدهيم و تيم ملي 
لطمه بخورد، بيش تر شده و شرايطي هم كه براي 
بازيكني مانند س��ردار آزمون به وج��ود آمده بايد 
حل شود. اين يك مسئله بس��يار فوري، جدي و 
خطرناكي اس��ت براي اينكه اگر بخواهيم روحيه 

و اتحاد تيم ملي را حف��ظ كنيم، نبايد به اين گونه 
صحبت هاي تفرقه آميز و صحبت هايي كه تنها براي 
به وجود آوردن دو دستگي و لطمه زدن به تيم ملي 

مطرح مي شود، بي تفاوت باشيم. 
كرش البته پاس��خي هم به كس��اني داش��ته كه 
مي گويند او فراتر از يك س��رمربي عمل مي كند: 
» مي دانم شايد برخي افراد بگويند كه من پايم را 
فراتر از حوزه مسئوليتم مي گذارم به خاطر اينكه 
در حال حاضر به صورت رسمي سرمربي تيم ملي 
ايران نيس��تم اما وقتي با افرادي كه قصد دارند به 
صورت مستقيم به منافع تيم ملي ايران لطمه وارد 
مي كنند مواجه مي شويم، اين امري كامالً غيرقابل 

قبول است.«
   دفاع از كرش يعني دفاع مقدس

چند س��اعت قبل از اينكه كارلوس كرش در يك 
مصاحبه با سايت رسمي فدراس��يون از خجالت 
منتقدانش در بيايد، رئيس فدراسيون فوتبال هم 
كه به عنوان مهمان برنامه تلويزيوني فرمول يك به 
تلويزيون آمده بود، به شدت از كرش حمايت كرد: 
» هيچ كس عاشق چشم و ابروي آقاي كرش نيست 
و ايشان قابليت هاي كشور ما را به نتيجه رسانده 
اس��ت. ما با او تا جام ملت ها قرارداد داريم. ارزيابي 
من از عملكرد آقاي كرش مثبت است و بسياري از 
مردم هم اين موضوع را همينطور كه من مي بينم، 
مي بينند. هيئت رئيسه و وزارت ورزش هم نظرشان 

همين است. قابليت ايشان خيلي خوب است.«
مهدي تاج در ادامه حرف هايش، در اظهارنظري 
عجيب دفاع از كرش را مانند دفاع مقدس مي داند: 
» بد نيست بدانيد من اگر دفاعي از كرش به صورت 
جدي دارم فكر مي كنم اين دف��اع هم مثل دفاع 
مقدس اس��ت چون بايد براي كشورمان بهترين 
تصميم ها را بگيريم. اگر خيلي ها با كرش موافقند 
نه به خاطر اينكه او را از قبل مي شناسند و. . . بلكه او 
طرح هايي دارد كه پول و وقت را به نتيجه مي رساند 
و همه مجموعه تيم ملي را به س��رمنزل مقصود 
مي رساند. بنابراين نظر ما روي ماندن آقاي كرش 

است.«
رئيس فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا كرش پس از جام ملت ه��ا مي ماند يا خير، هم 
گفت كه نظر او ماندن كرش است: » بسيار موافق 
حضور او هستم و به اين سؤال چند بار بله مي گويم. 
«تاج در اين ب��اره كه آيا با وجود مش��كالت ارزي 
مي ارزد او را نگه داش��ت، هم اينطور پاسخ داد: » 
آقاي كرش سرمربي ما است و ما سرمربي جديدي 
نياورده ايم. ما قراردادي از قبل داشتيم كه بر مبناي 
دالر و پاداش و مزيت و... بود كه همان را ادامه داديم. 
اتفاقات اخير هم داخلي است و ناگهان ارز 12 هزار 
تومان شده است. اين موضوع خيلي كاري با آقاي 
كرش ندارد و او همان عددي را ك��ه با او به توافق 

رسيده ايم، مي گيرد.«

آقاي تاج، حواستان هست؟!
اين روزها حرف ها و رفتارهاي تاج به ش��دت مأيوس كننده است، نه چون 
مقابل دوربين هاي تلويزيوني و برنامه  زنده چشم در چشم مردم بر حمايت 
از سرمربي تيم ملي تأكيد مي كند، بلكه از آن جهت كه با قياسي مع الفارق 

مرزهايي را رد مي كند كه عبور از آن نمي تواند هيچ توجيهي داشته باشد! 
حمايت از كرش به عنوان سرمربي تيم ملي بدون شك يكي از وظايف بي چون 
و چراي فدراسيون فوتبال و رئيس آن است، اما تا جايي كه حد و حدود آن 
رعايت شود و از برخي مرزها رد نش��ود. تاج اما بي توجه به برخي مسائل و 
اهميت آن براي مردم در توجيه حمايت فدراسيون فوتبال از سرمربي تيم 
ملي مي گويد » اين دفاع هم مثل دفاع مقدس است، چون بايد براي كشورمان 

بهترين تصميم ها را بگيريم!«
به نظر مي رسد تاج به قدري از تأييد حكمش براي ادامه خدمت به فوتبال شاد 
و خرسند است كه به خوبي به آنچه كه مي گويد، واقف نيست و كسي بايد در 
اين ميان به او يادآور شود كه آقاي تاج حواستان هست؟! حواستان هست چه 

چيزي بر زبان مي آوريد و چه چيزي را با چه چيزي مقايسه مي كنيد؟
اين روزها گويا بايد برخي مس��ائل را به رئيس فدراسيون تذكر داد؛ اينكه 
حواسش باشد كه دفاع مقدس با هيچ چيزي قابل مقايسه نيست. اينكه دفاع 
ارزش ايران داده شده،  مقدس يعني خون هايي كه براي حفظ خاک پاک و با 
يعني جان هايي فدا شد تا وجبي از خاک ايران به دست دشمن نيفتد و اين 
خط قرمزي است كه حتي تيفوسي هاي فوتبال نيز تحمل ادغام آن را با معنا 
و مفهوم شادي در فوتبال و موفقيت هاي آن و حتي حمايت هايش ندارند، 
چه برسد به مردم عادي جامعه كه نيازي به تأكيد نيست كه اين جمله بي فعل 
و كوتاه تا چه اندازه برايشان حائز اهميت و خط قرمزي است كه اجازه عبور 

احدي را از آن نمي دهند!
حمايت از كرش و تيم ملي، وظيفه فدراسيون فوتبال و در رأس آن مهدي 
تاج است، اما نه رئيس فدراسيون فوتبال و نه هيچ مقام و مسئول ديگري حق 
ندارد وظايف عاميانه خود را با مسائل مهمي كه ريشه در احساسات، باورها و 
عقايد مردم دارد، ادغام كند و حرف هايي به زبان بياورد كه احساسات مردم 

را جريحه دار  كند!
آقاي تاج، حواستان هست كه چه مي گوييد؟! شمايي كه از حضور در شلمچه 
و كربالي 4 در سال 63 مي گوييد، شمايي كه بايد به خوبي از احساسات و 
حساسيت هاي مردم در اين زمينه آگاه باشيد، چطور مي توانيد دفاع مقدس 
را با حمايت از كرش در يك جبهه قرار دهيد؟ چطور مي توانيد دفاعي را كه 
با ريخته شدن خون هزاران جوان بي گناه و عاشق وطن همراه بوده، دفاعي 
كه جانبازان بسياري را به وطن تحميل كرده، دفاعي را كه هزاران هزار نفر از 
مردان باغيرت اين ممكلت را به اسارت دشمن درآورده، با حمايت از سرمربي 

تيم ملي در كفه يك ترازو قرار دهيد و با هم مقايسه كنيد؟!
آقاي تاج حواستان هست كه چه مي گوييد، يعني هيچ بيان بهتري براي 
توجيه و ارائه دليل و منطق براي حمايت از سرمربي تيم ملي پيدا نكرديد 
كه از دفاع مقدس مايه گذاشتيد؟ از دفاع مقدسي كه خط قرمز مردم اين 
مملكت است و يادآور جوان هايي كه پرپر شدند تا ما امروز به راحتي در اين 

خاک مقدس گام برداريم و قدم بزنيم.
شايد اين تقصير شما نباشد. اينكه هر آنچه مي خواهيد و بي توجه به احساسات 
مردم به زبان مي آورديد، بدون شك نه تقصير شما كه تقصير باالدستي هاي 
شماست كه بابت آنچه كه مي گوييد هرگز بازخواست تان نكرده اند كه امروز 
چشم در چشم مردم، دفاع مقدس را با حمايت از كرش يكي مي دانيد. خدا 
مي داند، شايد هم فردا شيرمرداني را كه جان خود را براي حفظ ذره ذره خاک 
اين كشور فدا كردند با آنها كه براي كسب پيروزي، موفقيت و گلزني تالش 

مي كنند در كفته يك ترازو قرار دهيد، يكي بدانيد و با هم مقايسه كنيد. 
اين ديگر قانون منع بازنشستگي نيست كه با ارائه مدرک بتوانيد آن را دور 
بزنيد. آنچه به سادگي به زبان مي آوريد، احساسات مردم است. دليل راحت 
نفس كشيدن هاي امروز مردم است، خط قرمزهاي مردم است كه عبور از 
آن را به هيچ عنوان تحمل نمي كنند. پس بهتر است حواستان بيشتر از قبل 
به چيزي كه مي گوييد، باشد تا ناخواسته احساسات مردم را جريحه دار و با 

اعتقادات و مقدسات آنها بازي نكنيد!
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دنیا حیدری

حمالت به تيم  ملي سيستماتيك است! 
كرش پس از پيروزي مقابل ازبكستان به منتقدانش حمله و تاج دفاع از او را به دفاع مقدس تشبيه كرد

 اميد کشتي به ديدار صالحي اميري و اللوويچ!
عصر سه ش��نبه صالحي اميري در لوزان س��وئيس با نناد اللوويچ رئيس 
اتحاديه جهاني و عضو اصلي كميته بين المللي المپيك ديدار و گفت وگو 
كرد،  آن هم در شرايطي كه ماه هاست مسئوالن و خانواده بزرگ كشتي 
از لزوم البي با فدراسيون جهاني كش��تي براي خنثي كردن توطئه ها و 
البي هاي صهيونيسم مي گويند و تأكيد مي كنند كه تالش هاي اسرائيل 
مي تواند كشتي ايران را با معضلي بزرگ مواجه كند. دغدغه اي كه قوانين 
جديد فدراسيون جهاني كشتي تأييدي بر آن است. در اين شرايط اما رئيس 
كميته ملي المپيك در كنار اللوويچ عكس مي گيرد و او را به ايران دعوت 
مي كند، دعوتي كه  اي كاش براي خوردن كوبيده ايراني يا بازديدي تفريحي 
و پر كردن آلبوم هاي يادگاري نباشد و دستاوردي براي ورزش به خصوص 
كشتي ايران داشته باشد.  اي كاش در خالل اين گپ و گفت هاي دوستانه، 
قولي ماندگار و مكتوب براي حمايت از ايران گرفته مي شد تا كشتي ايران 

اسير توطئه اسرائيلي هاي غاصب نشود!

امشب نبرد ايران – بلغارستان در قهرمانی جهان
پورتوريکو حريف تفريحی شاگردان 

کوالکوويچ بود
تيم ملی واليب�ال كش�ورمان دي�روز  در  اولين بازی در مس�ابقات 
قهرمانی جهان ب�ا نتيجه 3 ب�ر صفر مقاب�ل پورتوريكو ب�ه برتری 
رسيد و امشب در دومين بازی مقابل بلغارس�تان به ميدان می رود.

در ادامه مسابقات واليبال قهرمانی جهان، تيم ملی كشورمان ديروز در اولين 
بازی مقابل پورتوريكو به ميدان رفت. در اين مسابقه شاگردان كوالكوويچ 
برابر حريف نه چندان مطرح شان كار سختی پيش رو نداشتند و اين تيم را 

در سه ست پياپی و با نتايج 25 - 19، 14-25 و 25 - 18 شكست دادند.
لندقامتان كشورمان در گروه آخر بازي ها با تيم هاي بلغارستان، پورتوريكو، 
فنالند، لهستان و كوبا همگروه هستند، امشب در دومين رقابت شان برابر 

بلغارستان ميزبان می روند.
پيش از آغاز اين رقابت ها   س��رمربي تيم ملي واليبال سطح رقابت هاي 
قهرماني جهان را باال توصيف كرد و از شاگردانش خواست در اين دوره از 
رقابت ها با قلب خود بازي كنند .كوالكوويچ كه اميد زيادي به موفقيت تيم 
ايران در جهاني 2018 دارد با تمجيد از ميزباني خوب بلغارستان به اهداف 
بزرگ تيمش اشاره كرد و گفت:»شرايط محل مسابقه در وارنا بسيار عالي 
است. من قبالً به همراه تيم ملي واليبال صربستان اينجا بوده ام، اما اكنون 
پس از بازسازي اين ورزشگاه و محل مسابقه در سطح كالس جهاني قرار 
گرفته است. ما اينجا آمده ايم تا براي هر بازي بجنگيم. بايد با قلبمان بازي 
كنيم، نه براي رفع تكليف، اگر براي رفع تكليف بازي كنيم به هيچ چيز 

دست پيدا نخواهيم كرد.«

 ايران – فيليپين، انتخابي جام جهاني بسكتبال  
نبرد سخت آسمانخراش ها در آزادي 

تيم ملي بس�كتبال ايران در آغاز پنجره چه�ارم انتخابي جام جهاني 
2019 ام�روز در تاالر بس�كتبال آزادي ب�ه مصاف فيليپي�ن مي رود. 
مرحل�ه دوم رقابت ه�اي انتخابي ج�ام جهان�ي در ش�رايطي برگزار 
مي ش�ود ك�ه آس�مانخراش هاي كش�ورمان دو تيم فيليپي�ن و ژاپن 
را پي�ش رو دارند. ه�ر دو رقيب م�ان در جاكارتا نيز حضور داش�تند، 
اما ش�رايط انتخابي جام جهاني با بازي هاي آس�يايي متفاوت اس�ت. 
شاهين طبع و ش�اگردانش چند س�اعت پس از اين ديدار تهران را به 
مقصد ژاپن ترک مي كنن�د تا روز دوش�نبه با اين تيم مص�اف دهند. 

  بدون باخت خانگي
عملكرد تيم ملي بسكتبال ايران در انتخابي جام جهاني تا به اينجا مطلوب بوده 
است. ملي پوشان در سه پنجره قبلي، پنج بازي از شش بازي شان را با پيروزي 
پشت سر گذاشته اند و تنها شكست مان نيز مقابل تيم عراق رقم خورده است. 
نكته مهم اينكه در اين رقابت ها تيم ملي كشورمان در آزادي به هيچ تيمي 
باج نداده و تمامي ديدارهاي خانگي خود را با پيروزي پشت سر گذاشته است. 
انتظار مي رود عصر امروز انگيزه آسمانخراش ها با حضور پرشور هواداران و 
خانواده ها افزايش يابد و قدرت واقعي خود را به تيم چندمليتي فيليپين نشان 
دهند. از جمله دغدغه هاي كادر فني مصدوميت برخي بازيكنان است؛ حامد 
حدادي قطعاً در اين بازي به ميدان نمي رود، اما در كنار تيم است و به بازيكنان 
روحيه مي دهد. ارسالن كاظمي با بهبودي نسبي مي تواند بازي كند و صمد 

نيكخواه بهرامي هم تيم ملي را   مقابل فيليپين همراهي مي كند. 
فيليپيني ها كه خيلي زود از گردونه بازي هاي آسيايي كنار رفتند با تمام قوا 
به تهران آمده اند تا هر طور شده دست پر به كشورشان بازگردند. اين تيم در 
پنجره سوم انتخابي، ميزباني پرحاشيه اي در بازي با استراليا داشت، تا جايي كه 
درگيري بازيكنان و كادر فني فيليپين با تيم مهمان محروميت هاي سنگيني 
برايشان به همراه داشت. سرمربي و 10 بازيكن فيليپين از سوي فيبا براي 
حضور در پنجره چهارم انتخابي محروم شد  ند. ينگ گيائو فعاًل هدايت اين 
تيم را برعهده دارد و با جمع آوري بازيكنان دورگه و بلندقد سعي كرده تا خأل 
بازيكنان اصلي را پر كند. تيم ملي فيليپين تا اينجاي كار دو شكست را متحمل 

شده و پس از رويارويي با ايران، ميزبان قطر است. 
 تأسف فايده اي ندارد

سرمربي تيم ملي بسكتبال بازي در سالن آزادي را امتيازي بزرگ براي تيم 
ملي خواند. مهران شاهين طبع پس از شكست تيمش مقابل چين كار سختي 
براي ريكاوري روحي بازيكنان داشت و حاال اميدوار است حضور تماشاگران 
انگيزه شاگردانش را مقابل فيليپين باال ببرد: »فيليپين با اينكه محروماني 
دارد، اما به غير از سنتر اين تيم ساير بازيكنان از نظر فني فرق زيادي با هم 
ندارند. اين تيم پنج، شش بازيكن امريكايي در اختيار دارد. فيليپين تيم بسيار 

خوبي است.«
شاهين طبع با اشاره به آينده نامعلومش در پاسخ به سؤال »جوان« در خصوص 
موج انتقادها عليه كادر فني عنوان كرد: »نمي دانم در آينده چه اتفاقي مي افتد، 
نه در مورد بازيكنان و نه در مورد خودم! هر اتفاقي مي تواند بيفتد. فعاًل بايد 
بازي ها را انجام دهيم و ببينيم چه مي شود. تالشم بر اين است كه بهترين 
تصميم را بگيرم و حساب شده عمل كنم. ممكن است يك تاكتيك در زمين 
اجرا نشود يا به درد يك بازي خاص نخورد. فدراسيون حمايت كامل را از كادر 
فني اعالم كرده، باالخره ما براي دومين بار نايب قهرمان بازي هاي آسيايي 
شده ايم. انتقادها براي همه است و مهم اين است كه انتقادها را چطور تحليل 

كنيد. معتقدم عملكردمان در جاكارتا خوب بود.«
 رقابت سخت

كاپيتان تي��م ملي رويارويي با فيليپين را ديداري س��خت دانس��ت. صمد 
نيكخواه بهرامي كه تيم ملي را در مصاف ب��ا ژاپن همراهي نمي كند، انگيزه 
و روحيه ملي پوش��ان براي بازي امروز را باال توصيف كرد: »بازي با فيليپين 
واقعاً سخت است. اميدوارم من را بعداً به خاطر اين حرف متهم نكنند، ولي 
بايد اذعان كنم كه بازي دشواري در پيش داريم. از بين ايران، ژاپن، فيليپين 
و استراليا س��ه تيم باال مي روند و همين كار را سخت مي كند. همه بچه ها 
خوب تمرين كرده اند و از نظر روحي ريكاوري شده ايم. اميدواريم با حمايت 

تماشاگران پيروز شويم.«

 بانوان کاراته بر مزار شهيد عباسي 
چند روز قبل بود كه جمعي از ورزشكاران رزمي و بانوان كاراته كار در 
اقدامي زيبا و خودجوش با حضور در بهشت زهرا بر سر مزار شهدا حاضر 
شدند و با اهداي گل با آرمان هاي ش��هدا تجديدميثاق كردند. حضور 
ورزشكاران رزمي  كار بر مزار شهدا با س��ي و هفتمين سالگرد شهادت 
شهيد علي عباسي، يكي از همرزمان دكتر چمران همراه شده بود كه 
باعث شد ورزشكاران با حضور بر مزار اين ش��هيد از پدر بزرگوارشان 
تجليل و قدرداني كنند. در اين مراس��م ليال اميني، نويس��نده كتاب 
»ناديده ها« كه در خصوص زندگي شهيد عباسي و پدر اين شهيد است، 

سخنان كوتاهي ايراد كرد. 

سيامند رحمان قوي ترين مرد آسيا شد
آخرين روز از رقابت هاي وزنه برداري آزاد قهرماني آسيا با كسب دو طال 
و يك  نقره توس��ط وزنه برداران ايران به پايان رسيد. در اين رقابت ها، 
س��يامند رحمان با مهار وزنه  280 كيلوگرم به كار خود با كسب مدال 
طال پاي��ان داد تا مانند س��ال هاي اخير طالي فوق س��نگين و عنوان 
قوي ترين مرد مسابقات باز هم به ايران برسد. منصور پورميرزايي ديگر 
نماينده  ايران نيز در اين دسته به مدال نقره اين مسابقات دست يافت تا 
وزنه برداري ايران با كسب سه مدال طال، پنج نقره و دو برنز به كار خود 

در اين مسابقات پايان داد. 

اسپانيا با انريکه در اوج
هواداران فوتبال در اسپانيا اين روزها حتماً به اين فكر 

فريدون حسن
مي كنند و حسرت مي خورند كه چرا سكان هدايت      چهره

تيم ملي شان در جام جهاني 2018 روسيه را به لوئيز 
انريكه ندادند، مردي كه پس از نشستن روي نيمكت تيم ملي اسپانيا در دو بازي  موفق 
ش��د نايب قهرمان و تيم چهارم جام جهاني  را شكست دهد. اس��پانيا با انريكه ابتدا 

چهارم ش��ده بود. انگلستان را در ويمبلي شكس��ت داد، تيمي كه در جام جهاني 
سه شنبه شب اما الروخا كاري كرد كارستان. كمتر كسي 
مي توانست بعد از پايان بازي نتيجه را باور كند. تيم لوئيز 
انريكه 6 بر صفر كرواسي را تحقير كرد. كرواسي همان تيمي 
است كه با نمايش فوق العاده بر سكوي نايب قهرماني جام 

جهاني تكيه زد و كمتر كس��ي مي توانست چنين 
شكستي را براي  آنها متصور شود، اما اسپانيا با 
انريكه از عهده اين كار برآمد و كرواسي متوجه 
شد كه جام جهاني تمام شده و به تاريخ پيوسته 
است. انريكه مي گويد: »در تيم ما رقابت  داخلي 
زيادي وجود دارد و من خوشحالم كه آنها كار 
مرا براي چيدن تركيب اصلي سخت مي كنند. 
من با كمال ميل اين چالش را قبول مي كنم.« 

س��رمربي اس��پانيا با رد هرگونه نگاه باشگاهي 
نسبت به تركيب تيم ملي عنوان مي كند: »ما تيم 

ملي اسپانيا هستيم، همين! من بازيكنانم را در پيراهن 
تيم ملي اس��پانيا مي بينم، نه پيراهن رئال مادريد يا 
بارسلونا. به نظر من تركيب تيم در حال حاضر تركيب 

خوبي است و سطح بااليي از فوتبال را ارائه مي كند.«

تب داغ فوتبال از اروپا تا امريکا
قاره سبز اين شب ها درگير بازي هاي ليگ ملت ها و برخي بازي هاي دوستانه است، ديدارهايي 
كه تنور فوتبال اين قاره را حسابي داغ كرده و شرايط را كاماًل متفاوت تر از جام هاي جهاني 
گذشته پيش مي برد. طبيعي بود كه بعد از هر جام جهاني فوتبال دنيا با افتي فاحش روبه رو 
شود، افتي تقريباً يك ساله، اما طرح جديد يوفا و راه اندازي ليگ ملت هاي اروپا فوتبال را از اين رخوت خارج كرد و كار را به 
جايي رساند كه حاال شنيده مي شود كشورهاي قاره امريكا نيز به دنبال راه اندازي چنين ليگي هستند. به هر حال سه شنبه 
شب در بازي هاي مهم، اسپانيا 6 بر صفر كرواسي را شكست داد. بلژيك با سه گل از سد ايسلند گذشت. انگلستان هم يك 
بر صفر سوئيس را پشت سر گذاشت. در گروه B بوسني با يك گل اتريش را برد. در گروه C مجارستان 2 بر يك يونان را از 
پيش رو برداشت و فنالند نيز با همين نتيجه از سد استوني گذشت. در گروه D ديدار مولداوي و بالروس بدون گل تمام شد و 
لوكزامبورگ هم با سه گل مقابل سن مارينو به برتري رسيد. سه شنبه شب عالوه بر اروپا، ديدارهاي دوستانه بين المللي ديگري 
هم برگزار شد كه طي آن برزيل با پنج گل السالوادور را شكست داد. آرژانتين و كلمبيا بدون گل مساوي شدند. امريكا يك بر 

صفر مكزيك را برد، ونزوئال 2 بر صفر پاناما را شكست داد و اكوادور هم با همين نتيجه گواتماال را از پيش رو برداشت.

استقالل كار سختي      بازتاب
در دوحه پيش روي 
خود دارد اما كادرفني اين تي��م اميد زيادي به 
خلق يك اتفاق بزرگ دارد. استقالل در نمايشي 
كه فاصله زيادي با انتظارات از اين تيم داشت، 
برابر السد در خانه شكست خورد تا براي صعود 
از اين مرحله چشم به خلق يك معجزه در دوحه 
برابر تيم پرستاره و قدرتمند السد داشته باشد. 

شفر با كارلسروهه تجربه بازگشت در ديداري 
اين چنين��ي را در كارنامه خود دارد و به همين 
دليل است كه بيشتر از تمامي اعضاي رختكن 

اين تيم مي داند كه كليد صعود آبي ها در دوحه، 
اميد است و به همين دليل نا اميدي را ممنوع 
كرده است. سرمربي استقالل در رختكن پيش 
از تمرينات روزهاي گذشته با ايراد صحبت هاي 
انگيزشي از بازيكنان خواس��ته تا در صورتيكه 

اميدي براي صع��ود از اين مرحل��ه ندارند، به 
باش��گاه مراجعه كنند و با دريافت پاس��پورت، 
از اين س��فر انصراف دهند؛ صحبت هايي كه با 
واكنش مثبت بازيكنان همراه شده و مي تواند 
شور و نشاطي دوباره به رختكن استقالل براي 

خلق يك روز مهم ببخشد. 
اميرحسين فتحي سرپرس��ت استقالل نيز در 
جمع بازيكنان به همين موضوع اش��اره كرد و 
از آنها خواس��ت تا تنها براي صعود به قطر سفر 
كنند و به فكر بازگش��ت با گرفتن مجوز صعود 
به مرحله نيمه نهايي باش��ند و به همين دليل 
بود كه قبل از سفر بخشي از معوقات بازيكنان 
را پرداخت كرد و س��پس به آنها وعده پرداخت 
5000 هزار دالر براي پ��اداش را داد. مديران و 
كادرفني استقالل نش��ان دادند كه به شدت به 
كس��ب پيروزي بزرگ در دوحه اميد دارند و با 
توجه به اقداماتي ك��ه انجام دادند، ثابت كردند 
اين اميد تنها يك جمله انگيزش��ي نيس��ت و 
هدفي بزرگ براي تيمي اس��ت كه با سرمربي 
آلماني خود به دنبال كاره��اي بزرگ در ليگ 

قهرمانان است. 

 شفر خطاب به 
بازيکنان؛ اميد نداريد  

به قطر نياييد!

حامد قهرماني
     فوتبال جهان

شیوا نوروزي


