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توگو با <ایران> :به آینده امیدوار هستیم
علی شفیعی در گف 
محمد محمدی سدهی

روزنامهنگار

یکــی از بازیکنان جوان تیم ملی والیبال
کــه عملکــرد خوبــی در ایــن هفته لیگ
ملتهــا داشــت علی شــفیعی بــود ،او
بــازی مقابل روســیه با کســب  18امتیاز
بهعنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در
این دیدار معرفی شــد .این سرعتی زن
تیم ملــی والیبال بــه خبرنــگار «ایران»

میگویــد« :متأســفانه بــازی خوبمان
مقابــل برزیــل و روســیه بــا بــرد همــراه
نبود البته در این دو بازی بدشــانس هم
بودیــم چرا که میتوانســتیم حداقل در
یکی از این دو مســابقه پیروز باشــیم که
این گونه نشــد ،البته تیــم ملی در هفته
سوم عملکرد خوبی داشت و میتوانیم
امیدوار باشــیم کــه در هفتههای بعدی
بــه  3امتیــاز مســابقات دســت یابیــم و
در جــدول بــه جایــگاه باالتــری صعــود

کنیــم ».شــفیعی میگویــد« :تیــم ملی
کامالً متحول شــده و چند بازیکن جوان
بــه تیم ملــی آمدهانــد .تیم ملــی برای
رســیدن بــه هماهنگــی بــه زمــان نیــاز
دارد ».وی ادامــه میدهــد« :بازیکنــان
جــوان بــرای رســیدن بــه کیفیــت باالتر
باید بیشــتر در کنار هم بــازی کنند و این
میــدان بــزرگ میتوانــد آزمــون خوبی
بــرای جوانان باشــد .کوالکوویــچ اعتقاد
ویــژهای بــه جوانهــا دارد و همیشــه

نقطه برتری تیم ملی در جام جهانی

بازیکنــان جــوان را حمایــت میکنــد.
ایــن حمایتهــای ســرمربی تیــم ملی
باعث دلگرمی ما است ».بازیکن جوان
تیــم ملی میافزایــد« :بعــد از برگزاری
مسابقات المپیک تیمها پوستاندازی
میکننــد تا برای المپیک بعــدی با این
بازیکنــان جــوان در مســابقات شــرکت
کنند .اگر مــا بخواهیم در المپیک 2020
حضــوری پررنــگ داشــته باشــیم بایــد
برنامهریزیمــان را از همیــن حــاال آغاز

کنیم .این احتمال وجود دارد نســلی که
در المپیک قبلی حضور داشته نتواند در
المپیک بعدی موفق باشــد ».شفیعی
در خصــوص هفتــه چهــارم مســابقات
لیــگ ملتهــای والیبال میگویــد« :در
ایــن هفته بایــد بــا رقبای گــردن کلفت
بازی کنیم اما من امیدوارم که این روند
خوب را که از هفته گذشــته آغاز کردیم،
ادامــه بدهیم و در کنــار بازیهای خوب
به نتیجه دلخواه هم دست یابیم».

نگاه دیگر ایران به دیگر بازی حساس گروه B

جادوی
بیست و یکم
وصال روحانی

روزنامهنگار

ëëسرمربی اسپانیا اخراج شد
یولن لوپتگــی ،نمیتواند ســرمربیگری تیم ملــی فوتبال
بــــرش اســپانیا در جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه را برعهده داشــته
باشــد و بایــد به خانــه برگردد .این شــوک بزرگی بود که بــه ماتادورها پیش از
آغــاز جــام جهانی وارد شــد .چــرا که فدراســیون اســپانیا پس از اینکــه اعالم
شــد لوپتگی ،ســرمربی رئال مادرید شــده اســت ،او را از کار برکنار کرد و حتی
پادرمیانی بازیکنان ملیپوش اســپانیا باعث نشــد لوئیــس روبیالس ،رئیس
فدراســیون فوتبال اســپانیا از تصمیم خود بر اخراج این ســرمربی اسپانیایی
صرفنظر کند .ســرخیو راموس بیش از دیگر بازیکنان بر ماندن لوپتگی اصرار
کرده بود .بازیکنان به رئیس فدراســیون اســپانیا گفتند« :تیم ملی مانند یک
باشــگاه نیست و ما در روســیه حضور داریم تا قهرمان جهان شویم .ما با این
شرایط مشکلی نداریم .اگر ناراحت هستید ،همه چیز را به ما واگذارید و اجازه
دهید ما بازیمان را انجام دهیم».
ëëهیروسرمربیاسپانیاشد
در پی برکناری لوپتگی از سرمربیگری تیم ملی اسپانیا ،فرناندو هیرو به عنوان
ســرمربی جدید الروخا در جام جهانی  2018روســیه انتهاب شد .هیرو سابقه
دستیاری کارلو آنچلوتی را در رئال مادرید دارد.

عکس :ایسنا

جــام جهانــی فوتبــال بیســتو یــک
امشــب بــا انجــام دیــدار افتتاحیــه
بیــن تیمهــای روســیه و عربســتان
در ورزشــگاه ترمیــم و مــدرن شــده
لوژنیکی شــهر مســکو آغاز میشــود و
ســاعتی پیش از آن ،مراسم افتتاحیه
رقابتهــا نیــز در همین مــکان برگزار
میگــردد .مراســمی کــه بــا وجــود
شرکت هنرمندانی مثل رابی ویلیامز،
خواننده ترانههای عامهپسند از کشور
بریتانیا ،اصالً به معنای آیین گشایش
المپیکها نیست و پیام رئیس فیفا که
جیانی اینفانیتنو سوئیســی -ایتالیایی
اســت و آرزوی توفیق والدیمیر پوتین
بــرای مــردان نخســت دنیای تــوپ و
دروازه ،از نقــاط بــارز آن خواهــد بــود
و پــس از آن طبعــاً جــادوی فوتبــال
در قالــب یــک جــا م جهانــی جدید و
بــا انجام  8دیدار در ســه روز نخســت
رقابتها همگان را فرا خواهد گرفت.
ëëمیزبان با عربستان آغاز میکند
بازی روســیه و عربستان که آغازی
بــر جامجهانــی  2018اســت ،با اینکه
پای میزبان را وسط میکشد و میزبان
معمــوالً از مدعیان اصلی درخشــش
در جام اســت ،اما روسها چند سالی
است که متوسطترین و معمولیترین
ایام فوتبــال خود را ســپری میکنند و
تیــم فعلیشــان شــاید ضعیفترین
تیم روسیه ظرف  30سال اخیر باشد.
بهرسم معمول هر دوره جام ،میزبان
با مددهای آشکار و نهان فیفا با قرعه
مســاعدی مواجــه شــده تــا راه غیــر
قابــل عبوری به ســوی مرحله حذفی
نداشته باشد اما شاگردان استانیسالو
چرچســوف کــه در میانشــان ســرگی
س چرشــیف و
ایگناشــیوچ ،دنیــ 
الکســاندر ســمدوف هــم مشــاهده
میشوند ،آنقدر فاقد نبوغند که حتی
حذفشــان در همیــن مرحله گروهی
نیــز واقعهای دور از ذهن نخواهد بود.
در تیم عربســتان نیز کــه رهبری آن با
خوان آنتونیو پیتزی آرژانتینی اســت،
ســتارهها چندان پرشــمار نیســتند اما
فهم الموالید که فوتبال باشگاهیاش
را در لوانتــه اســپانیا تعقیب میکند و
چنــد مرد الهاللی آشــنا مانند اســامه
هوساوی و عبداهلل معیوف سنگربانی
کــه بارها مقابــل تیمهــای ایرانی هم
ایستاده اســت ،میتوانند تفاوتهایی
را بــه ســود ســعودیها رقم بزننــد .با
این حــال رســیدن به مرحلــه حذفی
جــا م جهانــی کــه در ســال  1994برای
ســعودیها روی داد ،در ایــن دوره

بسیار سخت و دور از ذهن خواهد بود.
 ëëصالح هست ،صالح نیست!
از آنجا که در روز نخست مسابقات
فقــط همــان تــک دیــدار افتتاحیــه
برگزار میشــود ،دیگر بازی گروه اول
که بین مصر و اروگوئه است ،به عصر
روز جمعــه در اکاترینبــورگ ارجــاع
شــده اســت .قصــه فوتبــال مصــر در
ایام اخیر و بویژه در سالهای  2017و
 2018چنان به محمد صالح محدود
و منحصر شــده است که هر نتیجهای
بــه دیــدار فــوق وابســته به حضــور یا
عدم حضور وی در میدان و چگونگی
س از
نمایــش وی شــده اســت.پ 
آســیبدیدگی شدید صالح در فینال
لیــگ قهرمانــان اروپــا ،اخبــار ضــد و
نقیضــی دربــاره نحوه حضــور وی در
جــا م جهانی مخابره شــده اســت اما
در حالی که گفته میشد وی به دیدار
اول مصریهــا نمیرســد ،حضــور او
در تمرینــات گروهــی شــاهینهای
ســبز ظــرف  3-4روز اخیــر باورهــای
متفاوتــی را بــه وجــود آورده اســت.
در حالــی کــه هکتــور کوپر ،ســرمربی
آرژانتینــی مصر به شــاگردانش تذکر
داده اســت تحــت هــر شــرایطی و در
صــورت غیبــت صــاح نیــز موظــف
بــه درخشــش در این مســابقاتند ،در
اردوی اروگوئه ،اســکار تابارز سرمربی
کهنهکار این کشــور دســتهایی بازتر
دارد و بــا خط حملهای که ادینســون
کاوانــی پــاری ســنژرمنی و لوئیــس
سوارس بارسلونایی در آن جلب نظر
میکننــد ،متکــی بــر یک فــرد خاص
نیســت بخصوص که در خــط میانی
هــم بازیکنان خالقی ماننــد رودریگو
بنتاکور از یوونتوس و ماتیاس وســینو
از اینترمیــان بــرای فرصتســازی
آمادهاند.
ëëپیکاری گرم در شهر سرد
عــاوه بر دیــدار ایران بــا مراکش،
دیگــر مســابقه گــروه دوم را اســپانیا
با پرتغال در شــهر سردســیر ســوچی
کــه فردا گــرم اســت ،برگــزار خواهند
کــرد .خیلیهــا این مســابقه را جنگ
زودهنــگام ســرگروهی در این دســته
نامیدهانــد .ولــی اگــر ایــن گمانهزنی
هم صحیح نباشــد و ایران و مراکش
مالحظــات و معــادالت را درهــم
بریزند ،تردیدی نیســت که رویارویی
رونالــدو با خط دفاعی که ســرکردگی
آن بــا هم باشــگاهی وی ســرخیو
رامــوس و دیگــر عضــو شــاخص آن
جــرارد پیکــه بارســلونیایی اســت،
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روز گذشــته در جریــان کنگــره ویــژه فیفــا در شــهر
مســکو ،ســه کشــور امریکا ،کانادا و مکزیک به طور
بــــرش
مشــترک برای میزبانی مرحله نهایی جام جهانی
فوتبــال  2026انتخــاب شــدند .آنهــا  134رأی را در ایــن راه بــه خود
چشــمهای بســیاری را بــ ه دنبــال
خــود خواهــد کشــید و در آن ســوی
میــدان نیــز ایســکو ،دیهگــو کاســتا و
ســایر پیکانهــای تهاجمــی اســپانیا
روبــهروی خــط دفاعــیای خواهنــد
ایســتاد که بر شــانههای پهپــه و بروتو
الــوس اســتوار شــده اســت .فرنانــدو
ســانتوس ،ســرمربی پرتغــال تحــت
فشــار فکــری و روحــی فراوانــی قــرار
س از قهرمانی نه چندان
دارد زیــرا پــ 
درخشــان و نه چندان بهحق «برزیل
اروپا» در مسابقات یورو  ،2016اهالی
پرتغال به غلط میاندیشند که زمان
قهرمانیشــان در جــامجهانــی هــم
رســیده اســت .البته در اردوی اسپانیا
پیــش از شــروع جــام جهانــی اتفــاق
غیرمنتظــره ای رخ داد و لوپتگــی
ســرمربی این تیم که با رئــال مادرید
قــرارداد بســته بــود ،برکنــار شــد تــا
فرنانــدو هیرو جــای او را بگیرد و باید
دیــد این تغییر چه تاثیری بر اســپانیا
خواهد داشت!
ëëفرانسه هم امتحان پس میدهد
شــنبه روزی اســت کــه بازیهــای
دو گروه ســوم و چهارم جــام نیز کلید
میخورد و پای فرانسه و آرژانتین را که
از مدعیان -ولو درجه دوم -فتح جام
هســتند ،به میــدان میکشــد .در گروه
ســوم که فرانســه نایب قهرمان «یورو
 »2016بــا تیمهایــی بــه ظاهــر درجه
دوم مواجــه اســت ،شــاهد رویارویــی
فرانسویها با استرالیا تیم اول نخست
آســیا -طبــق جــدول جدیــد فیفــا-

خواهیــم بود و این مســابقهای اســت
که دیدیه دشــان ،ســرمربی فرانسه را
در خط آغاز شــروع جام قرار میدهد
کــه شــاید واپســین مرتبــه حضــورش
در ایــن ســمت بــا توجــه بــه شــدت
گرفتن شــایعات انتصــاب زینالدین
زیــدان بــ ه عنــوان ســرمربی بعــدی
خروسهــای آبی باشــد .دســتهای
دشــان البتــه تحــت هــر شــرایط پــر
اســت و با اینکه کیلیمــان امباپه یکی
از مهاجمــان جــوان و کارآمد فرانســه
در جریــان تمرینــات روز سهشــنبه
ایــن تیــم در روســیه آســیب دیــد ،اما
حملــهوران نامــدار دیگــری ماننــد
آنتــوان گریزمــان اتلتیکــو مادریــدی،
اولیویر ژیــرو از چلســی و البته عثمان
دمبله از بارســلونا در اختیار ســرمربی
فرانســه هســتند .اســترالیا که هدایت
آن یــک بــار دیگــر با یــک هلنــدی به
نام برت فان مارویک اســت ،از دانیل
ارزانــی بازیکن بــا اســتعداد و جوان و
ایرانیاالصــل کهزاده خرمآباد اســت
و کارلــوس کــیروش هــم او را بــرای
تیــم ملــی ایــران میخواســت ،بهــره
میگیــرد امــا بهترینهایــش نــه ایــن
بازیکن بلکه مایل جدیناک  33ساله
که عضو اســتون ویال است و همچنین
تیم کیهیل کهنــهکار و مارک میلیگان
از االهلی عربستان به شمار میروند.
ëëپیکار مسی با مردان فیزیکی ایسلند
آرژانتیــن بازیهایــش را در گــروه
چهارم روبهروی ایسلند شروع میکند
و این در حالی اســت که لیونل مســی،

ëëمارکا :استخدام لوپتگی ،سونامی ایجاد کرد
رئالیها در مسیر انتخاب جانشین برای زینالدین زیدان دست به اقدام مهمی
زدند .چرا که مدیریت این باشــگاه متمول مادریدی با یولن لوپتگی ،ســرمربی
اسپانیا به توافق رسید و قراردادی  3ساله را با وی منعقد کرد تا او سرمربی رئال
در فصل آینده باشــد .اما روز گذشــته مطبوعات اســپانیا به تحلیل این تغییر و
تحول پرداختند .روزنامه مارکا در گزارشی نوشت« :با این اقدام ،فلورنتینو پرس
رئیس پرنفوذ رئال ،در اردوی اســپانیا ســونامی ایجاد کرد .پرس در فاصله 48
ســاعت تا اولین بازی اســپانیا در جام جهانی روســیه مقابل پرتغــال ،جو آرام
حاکم بر تیم ملی را برهم زد و بمب خبری بزرگی منفجر کرد».
ëëبوسکتس :شک ندارم مقابل ایران به مشکل میخوریم
ســرخیو بوسکتس ،ستاره سرشناس بارســلونا در سومین جام جهانی متوالی
بــا پیراهــن اســپانیا ،یکــی از کلیدیتریــن بازیکنان الروخــا به شــمار میرود.
شــبکه  TV4اســپانیا گفتوگوی مفصلی با این بازیکن انجام داده و پیرامون
بازیهای گروه  Bنظرات بوسکتس را جویا شده است .او که راه پدرش در تیم
ملی را ادامه میدهد ،در پاســخ به این پرســش که ترجیح میداد نخســتین
دیدار اسپانیا مقابل ایران باشد نه پرتغال ،گفت« :در جام جهانی دیدارهای
ی وجود دارند که آسان باشند .مردم چیزی از ایران و مراکش نمیدانند،
اندک 

اختصاص دادند و مراکش ،دیگر کشــور خواهــان میزبانی با اکتفا به
 65رأی ،شکست خورد .امریکا پیشتر به طور انفرادی در سال 1994
هم میزبان این جام شده بود و مکزیک هم سابقه دو بار میزبانی را
در سالهای  1970و  1986دارد.
مــرد اول فوتبــال ایــن کشــور اعتــراف
کرده است در  31ســالگی این آخرین
بخــت جــدی و واقعــی او بــرای فتــح
یک عدد جــامجهانی اســت .خورگه
ســامپائولی ،ســرمربی البــی سلســته
کــه نیک میداند تا مســی بــه حرکت
درنیایــد ،کاری بــزرگ از ایــن تیــم
ســر نخواهــد زد ،البتــه روخــو ،بانهگا،
دیماریا ،ماســکرانو ،ایگواین ،اگهرو و
دیبــاال را هم در خدمــت دارد و دنیای
فوتبال از خود میپرســد اگر این همه
نــام بــزرگ هــم بــرای فتــح ســومین
جــامجهانی تاریــخ فوتبــال آرژانتین
کفایــت نکنــد ،پــس کــدام اســامی و
افراد میتوانند برای این کشــور چنین
کننــد؟ در آن ســوی میدان ایســلندی
میایســتد که سالح اصلیشان قدرت
فیزیکــی و دوندگــی و فرســوده کردن

رقبــا از این طریق و ســپس وارد کردن
ضربــات آخــر توســط امثــال آلبــرت
گوندموندســون آیندهوونــی و گیلفی
سیگوروســون ،عضــو مؤثــر باشــگاه
اورتــون انگلیــس اســت و هدایــت آن
را هــم یــک مربــی  50ســاله بــ ه نــام
هایمیر هالگریســون ب ه عهده دارد که
چند ســالی بهطور مشــترک با االرس
االگربــک ســوئدی این تیــم را رهبری
میکــرد و حــاال در ایــن ســمت یکــه و
تنها اســت .اگر هالگریمســون ایسلند
را از این گروه به بهای حذف کرواســی
و نیجریه (که در دیگر مســابقه شــنبه
شــب رو در رو میشــوند) بــاال بیاورد،
بــه درجاتــی بســیار رفیعتر از شــرایط
فعلــیاش در فوتبــال ایســلند نائــل
خواهد شــد و این کشــور نیــز واقعهای
تاریخی را تجربه خواهد کرد.

برنامهبازیها
پنجشنبه 24خرداد
* ســاعت  :19/30دیدار افتتاحیه بین روســیه و عربســتان (گروه اول) در ورزشــگاه
لوژنیکی مسکو
جمعه  25خرداد
* ساعت  :16/30مصر با اروگوئه (گروه اول) در اکاترینبورگ
* ساعت  :19/30ایران با مراکش (گروه دوم) در سن پترزبورگ
* ساعت  :22/30اسپانیا با پرتغال (گروه دوم) در سوچی
شنبه  26خرداد
* ساعت  :14/30فرانسه با استرالیا (گروه سوم) در کازان
*ساعت  :17/30آرژانتین با ایسلند (گروه چهارم) در ورزشگاه اسپارتاک مسکو
* ساعت  :20/30پرو با دانمارک (گروه سوم) در سارانسک
* ساعت  :22/30کرواسی با نیجریه (گروه چهارم) در کالینینگراد.
چون این دو ،تیمهای بســیار درخشانی نیستند اما کارها را برای رقبا از جمله
اســپانیا دشــوار خواهند ســاخت .بعداً که بــا آنها بازی کنیــم ،خواهید دید که
ی برای دفاعی
پیروزی برابر آنها چقدر دشــوار اســت .ایران و مراکش ،مشــکل 
بــازی کردن و تجمع در جلوی دروازه خود و خطا کردن روی حریف برای این
که بازی تداومی نداشــته باشــد و نتوانیم به ســوی محوطه آنها حمله کنیم،
ندارنــد .از همیــن رو شــک نــدارم با این شــکل بازی مــا مقابل هــر دو تیم به
مشکل میخوریم .درست برعکس بازی با پرتغال».
ëëسیلوا :تجربه  4جامجهانی رونالدو به کارمان میآید
برناردو ســیلوا ،هافبک و وینگر راســت پرتغالیها درباره اولین دیدار این تیم
برابر اسپانیا چنین صحبت کرد« :اسپانیا یکی از قویترین تیمهای دنیاست
و همیــن طــور قدرتمند نیــز باقی خواهد مانــد .آنها در این جــام جهانی هم
مدعی کســب عنوان قهرمانی هســتند اما ما هم بــا پیراهن تیم ملی پرتغال
جاهطلبیهای خودمان را داریم».
ســیلوا درباره حضــور کریس رونالدو در تیم ملی پرتغال هــم این نظر را داد:
«رونالــدو در چهارمیــن جام جهانی خــود قــرار دارد .او برای تمــام بازیکنان
جــوان یــک الگــوی واقعی اســت .چرا کــه تجربیات مهمــی به همــراه دارد و
میتواند آنها را در اختیار بازیکنان جوان بگذارد».

حضــور تیــم ملی فوتبــال ایــران در جام جهانی روســیه
دومین حضور متوالی تیم ما با کارلوس کیروش در جام
یادداشت جهانــی اســت و طبیعتاً بعــد از این هفت ســال حضور،
منتظــر دســتاوردهای بیشــتری نســبت بــه جامجهانی
قبلی هســتیم .آن انتظــار معقولی که جامعــه فوتبال و
عالقــه مندان به فوتبــال از تیم ملی مــا دارند صعود به
اکبر محمدی دور بعد اســت و شرایط برای رســیدن به این مهم مهیا
کارشناسفوتبال اســت .امکانات لجســتیکی و پشــتیبانی بســیار خوبی در
اختیــار تیم ملــی قرار گرفت .کارلوس کــیروش از روزی
که به ایران آمد یک شــعار داشــت و آن داشــتن نظم و انضباط و دیسیپلین
و در نهایــت ایجاد شــخصیت برای تیم ملی بود که این «شــخصیت» منجر
به موفقیت میشــد و «موفقیت» هم شــادمانی جامعه فوتبــال را به همراه
دارد .مــا دیدیم که آن ابتدای کار ،کارلوس کــیروش یک مقداری تمرکزش
کمتر روی تیم ملی بود ،کار بازیکنان را بیشتر دنبال میکرد؛ استانداردسازی
و سازماندهی تیمهای پایه اولویت اصلی او بود ،این موضوع باعث شد تیم
ملی از نظر نتیجه دچار مشــکل شــود امــا پس از گذر از ایــن زمان ،کی روش
هدف خود را فقط روی نتیجه متمرکز کرد و باعث شــد که ما به جام جهانی
 2014راه پیدا کنیم .از زمان حضور در جام جهانی  2014برزیل تا االن ،سبک
کار کی روش تغییری نداشــته .شکســت ما مقابل لبنان و ازبکســتان در دوره
انتخابــی جام جهانی قبلــی ،نقطه عطفی بود برای تغییــر رویکرد کیروش
نســبت بــه حضــورش در ایــران و تاکنــون با همــان روش بــه کار خــود ادامه
میدهد .جام جهانی گذشــته تجربه خوبی برای تیم ملی بود ،گرچه ما تنها
یک امتیاز مقابل نیجریه به دست آوردیم ،اما عملکرد خوبی مقابل نیجریه
و آرژانتین داشــتیم .بازی مقابل بوســنی متأســفانه تا حدودی باعث شد کی
روش از نظر روانی تحت فشــار قرار بگیرد ولی در نهایت فدراســیون فوتبال
با تصمیمی هوشمندانه او را همچنان به ادامه کار در ایران ترغیب کرد .این
جــام نقطــه پایانی برای حضــور کارلوس کی روش در ایران اســت؛ به جهت
اینکــه هیچ مربــی در رویه ملی آنقــدر دوام و ثبات نداشــته؛ آن هم فقط در
حد رســاندن به جامجهانی .کی روش نشــان داده که بیشــتر بهدنبال کنترل
تیمهای حریف است در واقع ما فوتبال واکنش گرایانه را مقابل همه تیمها،
چه تیمهای ضعیف ،چه تیمهای قوی به طور معمول به نمایش گذاشتیم
و بــا همین شــیوه هم برنده بودیــم و نتیجه گرفتیم .اگــر بخواهیم کاری غیر
از این انجام دهیم ،نتایج بازیهای بوســنی و ترکیه تکرار میشــود .بنابراین
کارلــوس کــی روش بایــد بتوانــد تمــام بازیکنــان خود را پشــت تــوپ بیاورد.
یــک تیــم قدرتمنــد  11نفره درســت کنــد و طبیعتاً با اســتفاده از اشــتباهاتی
کــه تیم حریــف میکند به نتیجه دلخواه دســت یابد .اگر بخواهــد غیر از این
اســتراتژی دیگری داشته باشــد تیم ما ضرر خواهد کرد .در رابطه با تیمهای
همگروهیمــان باید اشــاره کرد که تیمهای پرتغال و اســپانیا قطعاً مدعیان
کسب جام هستند .پرتغال که سابقه قهرمانی اروپا را دارد ،اسپانیا هم سابقه
قهرمانی جام جهانی و هردوی این تیمها با توجه به بازیکنانی که در اختیار
دارند که در بهترین تیمهای دنیا بازی میکنند مخصوصاً در اللیگای اسپانیا،
حریفان بسیار قدرتمندی برای ما محسوب میشوند ،البته نقطه برتری تیم
مــا هم حضــور خود کارلوس کی روش روی نیمکت اســت که در این ســطح
باال مربیگری کرده و مربی بســیاری از این بازیکنان هم بوده اســت .این نکته
مثبتی اســت کــه در تیم ملی ایران وجــود دارد .اما مهمترین و ســختترین
بــازی ما مقابل مراکش خواهد بود چرا که بازی با مراکش نخســتین بازی ما
در جام جهانی اســت و بهعنوان نخســتین بازی اگر تیم ما یک شــروع خوب
داشــته باشــد نیمی از راه صعود را طی کرده است .ما اگر بتوانیم به سالمت
از بازی مقابل مراکش عبور کنیم حال چه سه امتیاز چه یک امتیاز به دست
آوریــم ،در واقــع چمدان خود را همچنــان برای حضور در ایــن تورنمنت باز
نگه داشتهایم و طبیعتاً با انگیزه و امیدواری بیشتری به سراغ بازی با اسپانیا
و در نهایت پرتغال میرویم .بازی اول بسیار مهم و استراتژیک است و خود
کی روش هم اهمیت آن بازی را بخوبی درک کرده است.

استارت والیبال برای هفته چهارم لیگ ملتها

صبــح دیــروز نخســتین تمرین تیــم ملی والیبــال برای
حضــور در هفتــه چهــارم لیــگ ملتهــا برگزار شــد .در
اخبـــار ایــن تمرین که همه بازیکنان و اعضــای کادرفنی در آن
حاضــر بودنــد ،بازیکنان دو مرحله نرمــش و کار بدنســازی را زیر نظر دنیل
میشــیچ انجام دادند و کوالکوویچ همه چیز را تحت نظر داشــت .نکته مهم
ایــن تمریــن شــادابی و ســرحالی بازیکنــان به رغم ســفر طوالنــی از اروپا به
امریــکا بود؛ بجز صربســتان که صبح خیلــی زود تمرین بدنســازی را انجام
داد به ترتیب امریکا ،ایران و لهستان تمرین کردند که تمرین سه تیم ایران،
امریکا و لهستان در اواخر تمرینات با هم تالقی پیدا کرد.

معنوینژاد لیگ ملتها را از دست داد

ســیامک افــروزی ،فیزیوتراپیســت تیــم ملــی والیبال با اشــاره به
آخریــن وضعیت محمد جــواد معنوینژاد که قبــل از آغاز لیگ
ملتهــا از ناحیه کمر دچار مشــکل شــد ،گفــت :وی در تمام این
مدت زیر نظر پزشــکان بود و متأســفانه بعید به نظر میرســد که
به بازیهای لیگ ملتها برســد .افــروزی همچنین در خصوص
آسیب دیدگی سید محمد موسوی گفت :به او دو هفته استراحت
دادهایــم و برای مشــخص شــدن رســیدن او بــه بازیهــای هفته
پنجــم در تهــران بایــد از ایــن بازیکن تســت پرش بگیریــم که در
صورت جواب دادن تکلیفش روشن خواهد شد.

انتخاب سجاد استکی بهعنوان بهترین بازیکن لیگ رومانی

ســجاد اســتکی ،لژیونــر هندبــال ایران کــه در این فصــل هم در تیــم دینامو
بخارســت رومانــی دســت به تــوپ بود بعــد از رأیگیــری بهعنــوان بهترین
بازیکن لیگ رومانی شــناخته شــد .او ســال گذشــته هم به این عنوان دست
یافتــه بــود .تیــم دینامو بخارســت رومانــی که چهــار لژیونــر هندبــال ایران
برادران اســتکی ،علیرضا موســوی و ســعید حیدری راد را در اختیار دارد در
این فصل به مقام قهرمانی لیگ رومانی دست یافته بود.

پاپ :پیام جام جهانی ،صلح است

پــاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیکهــای جهــان بهمناســبت آغــاز
جــام جهانــی  2018در روســیه ،پیامــی فرســتاد و از همــه مــردم
جهان خواســت با اســتفاده از روح و هدف این مســابقات ،زندگی
مسالمتآمیزی را در کنار یکدیگر پی ریزند و در پی صلح باشند.

پوتین :ورزش و سیاست ادغام نمیشوند

والدیمیــر پوتیــن ،رئیس جمهوری روســیه گفت ورزش و سیاســت هیــچ گاه به
طور کامل ادغام نمیشــوند و افزود امیدوار اســت جام جهانی فوتبال  2018که
از امشب در کشور وی به راه میافتد ،محلی برای به پرواز درآمدن هر چه بیشتر
ورزش و حاشیهنشینی سیاست باشد.

بولت دوست دارد چه تیمی قهرمان شود؟

اوســین بولت ،اسطوره دو ســرعت از تیم مورد عالقه خود سخن
بــه میــان آورد و گفت« :مــن طرفدار تیــمملی فوتبــال آرژانتین
هســتم و بر این باور هســتم که این تیم شانس باالیی برای کسب
عنوان قهرمانی دارد».

