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سال هشتم شماره 1290

گزارش
بايكوت دوباره
رييس فدراسيون تنيس روي ميز

كنارهگيري دوباره پينگپنگبازان
از حضور در مسابقات

پايان اردوي اتريش با استارت حاشيه

ستاره ديگر نميدرخشد

دستيار كيروش به ليگ برتر تاخت

عکسAP:

سجاد فيروزي 18 :س��ال پيش ،آرژانتين فاتح كوپا آمريكا
ش��د و پس از آن ديگر نتوانست در اين رقابتها بدرخشد .اين
تيم پس از مدتها ميزبان اين رقابتها شد تا بتواند به ناكامي
چندين و چندسالهاش پايان دهد .آنها عالوه بر تعويض مربيشان
دلخوش به س��تارهاي بودند كه چند سال است بهترين بازيكن
دنيا ميشود؛ ليونل مسي .سرخيو باتيستا معتقد بود مارادونا از
مسي خوب بازي نميگيرد و او ميتواند اين ستاره را احيا كند:
«تنها چيزي كه از مس��ي ميخواهم اين اس��ت كه در زمين از
فوتبالش لذت ببرد .من وظيفه خاصي براي او تعيين نميكنم؛
تيم ما زماني كه صاحب توپ است همه در جريان بازي شركت
ميكنند ،همه .وقتي هم كه توپ را از دست داديم ليو ميداند
باي��د چه كاري انجام دهد .او ميدان��د كه از بقيه بچهها آزادي
عم��ل بيش��تري دارد ».آزادي عمل ليو و ل��ذت او از فوتبال در
تيمملي حاال تبديل به كابوس��ي ش��ده كه تص��ورش هم براي
«پولگا» غيرقابل باور است .آرژانتين هر دو بازياش در كوپا را با
نتيجه مساوي به پايان رسانده و حاال همه ،آن را از چشم مسي
ميبينند .مطبوعات محلي از اينكه ميبينند او در بارس��ا آنقدر
درخشان ظاهر ميشود و در تيمملي از يك بازيكن متوسط هم
ضعيفتر ظاهر ميشود كامال عصباني هستند .دارنده توپ طالي
دنياي فوتبال در شرايطي روزهاي سختي را سپري ميكند كه
ناكامي در تيمملي را پيش از اين هم تجربه كرده اس��ت« :هي
بچه! ما آخراي بازي هستيم .اينقدر بيتفاوت نباش و اجازه نده
بازيكناي اونا به راحتي جلو بيان .حداقل بيا كمك كن عوضي...
نميبيني تيم تحت فشاره!؟» اينها توهينهايي است كه نيكالس
بورديسو ،مدافع تيمملي آرژانتين در دقايق پاياني ديدار با كلمبيا
خطاب به مس��ي بر زبانآورد .س��تاره كاتاالن حاال در تيمملي
كارش به جايي كشيده شده كه همتيميهايش هم از فحاشي به
او دريغ نميكنند! پس از بازي اول برابر بوليوي ،سرخيو باتيستا

به همراه خوليو گروندونا ،رييس فدراسيون فوتبال آرژانتين سعي
كردند با حمايت از ستارهشان به او دلداري دهند اما بازي ضعيف
ليو در برابر كلمبيا درگيري لفظي او با همتيميهايش را در پي
داشته است« :اتفاقي كه بين مسي و بورديسو رخ داد موضوعي
كامال طبيعي است كه ميتواند در هر مسابقه فوتبالي رخ دهد».
خاوير زانت��ي ،كاپيتان تيمملي آرژانتين س��عي ميكند با اين
حرفها شرايط را كمي آرامتر كند .او كه با فرانس فوتبال حرف
ميزد ،در ادامه گفت« :در بازي اول برابر بوليوي من به شدت از
دست گابريل ميليتو عصباني شده بودم .اين اتفاق در حالي رخ
داد كه او بهترين دوست من است ولي هر چيزي رخ داد مربوط
به زمين مسابقه بود و همانجا هم تمام شد ».اما اين حرفها از
خشم هواداران «آلبي سلسته» نكاسته است .مسي در  57بازي
كه براي تيمملي آرژانتين بازي كرده فقط  17گل ناقابل زده كه
اين موضوع با عملكرد او در تيم بارسلونا اختالف فاحشي دارد.
پولگا كه در انديشههاي سرخيو باتيستا به عنوان مهاجم نوك
انجام وظيفه ميكند در بازي برابر كلمبيا همچنان ضعيف ظاهر
شد كه باز هم همه روزنامههاي آرژانتيني به او تاختند؛ روزنامه
«كالرين» پس از بازي با كلمبيا تيتر اولش را به مسي اختصاص
داد« :مس��ي ،تو كي هس��تي؟!» به رغم اين انتقادها هنوز همه
نگاهها متوجه بورديسو و توهيني است كه او به مسي كرده است.
ظاهرا اين فحاش��ي چنان براي لي و گران تمام شده كه پدرش،
خورخه مسي مجبور شده در رسانهها به دفاع از پسرش بپردازد.
او در گفتوگو با راديو  10گفت« :ليو در ش��رايط بسيار سختي
به س��ر ميبرد .مردم آزاد هستند تا هر چه ميخواهند بگويند
اما چيزي كه ش��رايط را پيچيده و دش��وارتر ميكند رسانهها و
انتقادهايشان است .آنها ش��رايطي را به وجود ميآورند كه آدم
فكرش را هم نميكند .آنها با مطالبي كه عنوان ميكنند هيزم
آتش را زيادتر ميكنند».

انتقاد مربي نفت تهران از وضعيت بالتكليف تيم:

مديرعامل ،اطالعات محرمانه را به اراكيها ميداد
قرار بود چهارشنبه تكليف تيم نفت تهران مشخص شود
و محمد عليآبادي درباره انتقال اين تيم به اراك يا ماندنش
در پايتخ��ت تصميم بگيرد اما باز هم اين تيم از بالتكليفي
درنيامد .س��ه هفته ديگر ،يازدهمين دوره ليگ برتر شروع
ميش��ود و در اين شرايط بازيكنان نفت نميدانند كه بايد
در  9ماه آينده در كدام شهر زندگي كنند .در اين وضعيت
مبهم نمايندگان اراك در مجلس با قاطعيت از انتقال نفت به
شهرشان ميگويند و در آنسو ناصر فريادشيران ،مربي نفت
تهران مطمئن است كه اين تيم در تهران ميماند .دستيار
فصلگذشته،حسينفركيدراينبارهبهخبرگزاریمهرگفت:
«سازمان بازرسي كل كشور در نامهاي به فدراسيون فوتبال
خواستار شفافسازي اين فدراسيون در مورد انتقال تيم نفت
ش��ده كه قرار است فدراسيون پاس��خ اين سازمان را بدهد.
فوتبال ايران ،تجربه تلخ تعلي��ق در دوران آقاي عليآبادي
به خاطر دخالت دولت در امور اين رش��ته را دارد و منطقي
به نظر نميرس��د كه بخواهند دوباره با دخالت دولت ،تيم
نف��ت را به اراك بفرس��تند ،چراكه احتم��ال محروميت و
تعليق مجدد فوتبال ايران وجود دارد .من مطمئنم نفت در
تهران ميماند».جالب اينكه در اين كشمكش بين اراكيها
و تهرانيها ،فرياد ش��يران ،مديرعامل باشگاه را به همكاري
ب��ا اراكيها متهم ميكند« :متاس��فانه آقاي قنب��رزاده كه
مديرعامل پيش��ين باشگاه بوده و آقاي غالمحسين اشرفي

كه رييس دفتر آقاي قلعهباني هس��تند اطالعات محرمانه
تيم نفت را قبل از آنكه در جلس��ات خصوصي مطرح شود
ب��ه نمايندگان اراك ميدادند ك��ه اين بزرگترين لطمه به
پيكره نفت تهران بود .متاس��فانه آقاي قنبرزاده از يك سو
مديرعامل تيم نفت بود و از سوي ديگر همكاري نزديكي با
مس��ووالن اراكي داشت و به انتقال تيم به اين استان كمك
ويژهاي كرد! اينه��ا را ميگويم تا خانواده بزرگ وزارت نفت
و سرپرس��ت اين وزارتخانه در جريان قرار بگيرند .مطمئن
باشيد اگر اين كارش��كنيها نبود تيم نفت به اراك منتقل
نميشد».مربي نفت از سكوت نمايندگان تهران و فدراسيون
فوتبال هم در قبال انتقال نفت انتقاد كرد« :نميدانم چرا آقاي
الريجاني كه خودش��ان يك مسوول ورزشدوست هستند در
اين مورد س��كوت كردهاند .ساير مس��ووالن و نمايندگان هم
بابت انتقال تيم نفت سكوت كردهاند .متاسفانه انتظاري كه از
فدراسيون داشتيم برآورده نشد و آقاي كفاشيان تنها سكوت
كردهاند و حتما ميخواهند پس از انتقال نفت به اراك باز هم
خنده تحويلمان دهد!»فريادشيران درباره اين انتقال جنجالي
حرفهاي جالب ديگري هم زد« :هنوز انتقال تيم نفت به اراك
قطعي نش��ده و برخي از مربيان منشوري مقابل ورودي شهر
اراك چادر زدهاند تا هدايت اين تيم را برعهده بگيرند و برخي
داللها هم بازيكنانش��ان را ب��راي انداختن به اين تيم آماده
كردهاند اما مطمئن باشيد نفت در تهران خواهد ماند».

در مسابقات جهاني تيراندازي به دست آمد

نخستين نقره جهان در تاريخ كامپوند زنان
تيم ملي كامپوند زنان ايران نايب قهرمان مس��ابقات
جهاني ايتاليا شدند .مليپوشان زنان كشورمان روز گذشته
در مرحله نهايي رقابتهاي قهرماني جهان مقابل تيم ملي
آمريكا ايستادند و با نتيجه  231بر  223از حريف بازماندند
و مدال نقره اين مس��ابقات را به دس��ت آوردند .تيم ملي
كامپوند زنان ايران را ويدا حليميان ،شبنم سرلك و مهتاب
پارسامهر تشكيل دادند .عملكرد قابل توجه مليپوشان تا
حدي بود كه پاداش اين عنوان ش��ب مس��ابقه به دست
ورزشكاران رسيد .به گفته رييس فدراسيون تيراندازي با
كمان ،شب مس��ابقه به هر كدام از كمانداران  500يورو
پاداش داده شد و پس از بازگشت نيز قرار است مجددا از
آنها تقدير شود .كريم صفايي ،رييس فدراسيون تيراندازي با
كمان درخصوص كسب عنوان دوم مسابقات از سوي زنان
ايراني گفت« :ما براي كسب مدال طال مقابل تيم آمريكا
آماده شده بوديم ،اما با بدشانسي يكي از سه كماندار تيم
كامپوند بانوان ،اين قهرماني را از دست داده و به عنوان نايب
قهرماني رضايت داديم» .به اعتقاد كريم صفايي كسب اين
عنوان در چنين سطحي از مسابقات براي ايران بيسابقه
بوده و اين افتخارآفريني از سوي كمانداران بسيار باارزش
و قابل تقدير است .همچنين رييس فدراسيون تيراندازي

آنسوی مرزها

با كمان درخصوص عملكرد پارسامهر در بخش انفرادي
توضيح داد« :براي يك بازيكن انجام س��ه بازي در چنين
سطحي بسيار دشوار است ،وي امروز در مسابقات تيمي
و ميكس تي��ر زده و بعدازظهر نيز بايد در بخش انفرادي
براي طال رقابت كند» .از س��وي ديگر در ششمين روز از
رقابتهاي تيراندازي با كمان قهرماني جهان تيم كامپوند
ميكس (مختلط) ايران نيز به عنوان چهارمي دست يافت.
اين تيم ك��ه در مرحله نيمهنهايي مس��ابقات با تركيب
امير كاظمپور و مهتاب پارسامهر مقابل هلند با نتيجه 155
بر  151بازي را واگذار كرده بود ،ظهر روز گذش��ته براي
كس��ب مدال برنز جهان به مصاف كره جنوبي رفت .اين
ديدار با نتيجه  155بر  154به سود كره به پايان رسيد و
ايران با كس��ب عنوان چهارمي رقابتها به كار خود پايان
داد .پي��ش از اين تيم ايران در مرحله مقدماتي به مصاف
تيم نروژ رفت و با برتري  150بر  149به مرحله يكچهارم
نهايي صع��ود كرد .در اين مرحله تيم ايران با برنده بازي
روسيه و فرانسه روبهرو شد و تيم فرانسه را با نتيجه 153
بر  150شكس��ت داد تا در ديدار نيمهنهايي با تيم هلند
بازي كند .در اين رشته ايتاليا با برتري برابر هلند قهرمان
جهان شد.

فينال جام جهاني نوجوانان

نبرد مكزيك و اروگوئه در آزتكا

عکس:ایسنا

مثل اينكه حاش��يههاي فدراسيون تنيس روي ميز
گ از اوضاع
تمامي ن��دارد .اعتراضهاي اهال��ي پينگپن 
آشفته اين فدراس��يون در حالي همچنان ادامه دارد كه
هر روز تعداد بيش��تري از بازيكن��ان زارع پور را بايكوت
ميكنند .بعد از كنارهگي��ري  32نفر از پينگپنگبازان
برت��ر ايران از ش��ركت در ت��ور حرف��هاي اراك ،اين بار
نوبت به ديگر بازيكنان رده پايينتر اين رشته رسيده تا
مسابقات فدراسيون را تحريم كنند 26 .نفر از ورزشكاران
ش��ركتكننده در رقابتهاي ليگ برتر ،دسته يك و دو
تنيس روي ميز باشگاههاي كش��ور ،با ارسال نامهاي به
محم��د زارعپور ،رييس فدراس��يون ،انصراف خ��ود را از
حضور مجدد در اين مس��ابقات اعالم كردند .محمدرضا
نعمتي ،مه��ران احدي ،محمدرضا اخالقپس��ند ،واحد
مالميري ،ميديا لطفاهلل نس��بي ،نوش��اد عالميان ،نيما
عالميان ،اكبر بهمني ،محمد فرقداني ،شهرام سربخشيان،
محمود ريزمند ،عارف احمديفر ،وحيد انتظاري ،پويان
پاكنژاد ،افشين نوروزي ،سينا كيهان ،عيسي طهماسبي،
مه��دي خوشمرام ،بهنام رحمتپن��اه ،مجتبي اميني،
سامان ابراهيمي ،شايان ملكي ،محسن خطيون و محمد
صمدآبادي پينگپنگبازاني هس��تند ك��ه در اعتراض
به ضعف ش��ديد مديريتي فدراسيون و حمايت كامل از
مواضع جامعه تنيس روي ميز از حضور در اين مسابقات
صرف نظر كردند .در متن اين نامه آمده« ،با توجه به اينكه
درخواستها و مطالبات ورزشكاران بهرغم جلسه حضوري
شما با آنها پس از گذشت  20روز عملي نشده و جنابعالي
به همراه مشاوران نزديكتان در مواضع و ادامه روند قبلي
پافش��اري كردهايد ،ضمن اينكه اخي��را طي تماسهاي
مستمر با ما ،خط تخريب و تهديد را پيش گرفتهايد ،راهي
نميبينيم جز اينكه با عدم حضور در مسابقات ،مسووالن
وزارت ورزش و جوانان را ترغيب كنيم تا اين بيكفايتيها
را بررس��ي كرده و به منظور رفع خطراتي كه اين ورزش
را در س��ال منتهي به المپيك تهديد ميكند ،ريشهكن
كنند».فواد كاسب ،سرمربي پيشين تيم ملي پينگپنگ
كه طي يك سال گذشته با فدراسيون تنيس روي ميز و
تيمهاي ملي قطع همكاري كرده ،در اولين اظهارنظرهاي
خود نسبت به وضعيت موجود اين رشته اعتراض ميكند.
گ ايران در اين مدت فقط
او ب��ا اعتقاد بر اينكه پينگپن 
عقبگرد داشته ،ميگويد« :من بعد از خداحافظي از تيم
ملي هيچ اظهارنظري نكردم ،چرا كه اعتقاد داش��تم هر
كسي كه رييس فدراسيون ميش��ود ،بايد به او فرصت
داد ت��ا برنامههايش را پياده كند .متاس��فانه در طول دو
گ به جايي رسيده است كه همه
سال گذشته پينگپن 
پيشكسوتان و مليپوش��ان معترض هستند .اين نشان
ميدهد كه كارها اشتباه بوده و هيچ چيزي جز عقبگرد
گ اتفاق نيفتاده اس��ت .حرفهاي مسووالن
در پينگپن 
فدراسيون همه شعار بود ،ما در طول  10سال تالش ،از
رتبه  75به  35جهان رسيديم .آقايان ميگويند بايد زودتر
از اينها به اين نتايج ميرسيديم .ما سالها تالش كرديم
كه تيمهاي آمريكا ،انگليس ،كانادا ،تركيه و ...را برديم .اين
نتيج ه كمي نبود».
كاس��ب ادامه ميدهد « :من  10س��ال با بازيكنان
تيم ملي زندگي كردم و با آنها خون دل خوردم .نوش��اد
عالميان از  12سالگي با من كار كرده .بازيكنان تيم ملي
گ در
نميخواهند مشكلساز شوند .مشكالت پينگپن 
گ و ورود افراد
وهله اول به كنار رفتن جامع��ه پينگپن 
منفعتطلب به فدراسيون برميگردد .كسانيكه در سطح
قهرماني حضور نداشتند ،به زارعپور اشتباه خط دادند و با
سوءاستفاده از او انتقام شخصي گرفتند».
او خطاب به س��جادي ،معاون ورزشي وزارت ورزش
و جوان��ان ميگوي��د« :االن ديگر هيچك��س از خانواده
گ در فدراس��يون كار نميكند .خطاب من به
پينگپن�� 
زارعپور نيست .من با س��جادي حرف ميزنم .به عنوان
يك دوست پينگپنگي از كسي كه ساليان سال در رشته
دو ميداني قهرمان بوده ،انتظار دارم درد دل مليپوشان
را گ��وش دهد و ببيند چرا اين وضعيت پيش آمده؟ آنها
نميخواهند مقابل وزارت يا كميته باشند .من از سجادي
انتظار دارم قهرمانان و پيشكسوتان را دعوت كند و تكليف
گ با انتقاد
را روشن كند .سرمربي سابق تيم ملي پينگپن 
از حضور افراد غيرمتخصص در راس فدراس��يون يادآور
ميشود« :مگر قهرمان بنام نداريم كه فدراسيون را اداره
كند؟ ما چطور در دانش��گاه براي دانش��جويان تدريس
ميكنيم ،ولي در فدراسيون هيچ حضوري نداريم .حتي
گ هم ما را نميشناسند .وقتي مربيان
خانواده پينگپن 
تيم ملي كساني هستند كه سطح بازيكنان ما از آنها باالتر
اس��ت ،چه توقعي ميتوان داشت؟ ما هر روز به المپيك
نزديكتر ميشويم ،ولي هيچ برنامهاي نداريم .بازيكنان
ما بزرگتر ميخواهند .وزارت ورزش بايد پاسخگو باشد.
من  300روز از سال در سالن حضور داشتم و به بازيكنان
تمرين ميدادم ،مگر با مربي پروازي ميتوان پيش��رفت
كرد؟! با اين حال در شرايطي كه هر روز به صف منتقدان
رييس فدراس��يون تنيس روي ميز اضافه ميشود و هر
روز انتقادهاي تند خود را رس��انهاي ميكنند اما زارعپور
همچنان موضع س��كوت را پيش ميگيرد و تلفن را به
روي خبرنگاران قط��ع ميكند .اگر چه عمده اختالفات
گ مرب��وط به تيمهاي مردان ميش��ود
اهالي پينگپن 
اما بايد گفت كه دختران اين رش��ته هم دلخوش��ي از
اوضاع آشفته فعلي اين فدراسيون ندارند و با صراحت از
بيكفايتي نايبرييس بان��وان حرف ميزنند و او را فاقد
صالحيت در اين سمت ميدانند .به هر ترتيب از آنجا كه
گ از شش ماه پيش بنا
حاشيههاي فدراسيون پينگپن 
به داليل مختلفي چون مشكالت درون اردويي ،انتخاب
مليپوش��ان و روساي هياتهاي اس��تاني آغاز شده و به
اختالفات موجود انجاميده اما كوچكترين واكنش را از
سوي مسووالن سازمان ورزش پيشين و وزارت فعلي در
بر نداشته است.

فحاشي بازيكنان به مسي
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تيم ملي ايران در حالي اردوي خود را امش��ب در اتريش به
پايان ميرس��اند كه به گفته ترابيان ،سرمربي تيم ملي ايران از
اردوي اتريش راضي است و به اهداف مورد نظرش رسيده است،
اما اين اردو با صحبتهاي دستيار كيروش در مورد ضعف ليگ
برتر ايران به حاشيه نيز كشيده شد« .آنتوني سيموئز» ،دستيار
كيروش درباره اين اردو گفت :ميتوانم بگويم كه همه چيز خوب
بود .رفتار بازيكنان كامال حرفهاي ،سازماندهي و كيفيت تمرينها
عالي ،اش��تياق بازيكنان براي يادگيري و تمرين بسيار خوب و
هماهنگي كل گروه از سرپرستي تا تداركات بسيار مناسب بود و
اين را ميتوانيم نخستين پيروزي و نقطه مثبت تيم قلمداد كنيم.
در اين روزها ضمن اينكه خيلي جدي كار كرديم ،اما در كنار آن،
محيط شاد و لذتبخشي هم داشتيم؛ فقط كيفيت زمين تمرين
ميتوانست بهتر از اين باشد .دستار كيروش با تمجيد از بازيكنان
تيم ملي از ليگ ايران انتقاد ميكند :بازيكنان از لحاظ تكنيكي
خوب هستند اما سطح رقابتي ليگ ايران درحد بازيكنان نيست.
بايد س��طح رقابتي ليگ باالتر از اين باش��د تا بازيكن هم از هر
لحاظ پيشرفت داشته باشد و حرفهايتر شود .مليپوشان فوتبال
كشورمان كه از هشتم تير براي برپايي اردوي آمادهسازي راهي
اتريش شده بودند ،پس از پيگيري مراحل آمادهسازي و برگزاري
سه ديدار دوس��تانه در اين كشور يكشنبهشب فرودگاه وين را
به مقصد تهران ترك ميكنند .ش��اگردان ك��يروش در مدت
اقامت در اتريش دو بازي دوس��تانه مقابل تيمهاي «متاليست»
اوكراين و «دياسترادا»ي اسلواكي برگزار كردند كه در مسابقه
اول به نتيجه تساوي بدون گل رضايت دادند و در دومين ديدار
تداركات��ي نيز برتري  2بر صف��ر را از آن خود كردند .تيم ايران
در ب��ازي دوم خود در هر نيمه يك گل وارد دروازه حريف كرد.
هادي نوروزي در دقيقه هشت با پاس ميثم بائو گل اول را به ثمر
رساند .ضربه نوروزي با برخورد به پاي مدافع حريف تغيير مسير

داد و وارد دروازه ش��د .گل دوم را در دقيقه  88س��عيد دقيقي
روي پاس مصطفي سيفي به ثمر رساند .علي كريمي ،كاپيتان
تيم ملي ايران نيز از اردوي اتريش راضي است و آينده تيم ملي
را روشن ميبيند :نسبت به اولين بازي خيلي بهتر و هماهنگتر
بوديم؛ البته حريف هم تيم بسيار خوبي بود .مطمئنم تيم ملي
روز به روز بهتر خواهد شد و تا قبل از بازي با مالديو به شرايط
مطلوب ميرس��يم .تيم ملي فوتبال كشورمان را در بازگشت به
تهران «كارلوس كيروش» ،س��رمربي اين تيم و دس��تيارانش
همراهي نميكنن��د .اين مربي پرتغالي« ،آنتونيو س��يموئز» و
«دانيل گاسپار» براي ديدار با خانواده خود در بازگشت به ايران
همراه مليپوشان فوتبال كشورمان نخواهند بود اما «ميك مك
درموت» در اين سفر حاضر است .مربي بدنساز تيم ملي همراه
ديگ��ر بازيكنان و مربيان به ايران بازميگردد تا مقدمات برپايي
اردوي آمادهسازي آتي اين تيم را فراهم آورد .منتقدان معتقدند
تيم مل��ي ايران در اردوي اتريش بايد با تيمهاي قويتري بازي
ميكرد و با اين بازيها به جايي نميرس��ند .ترابيان در اينباره
ميگويد :در زماني كه تيم ملي اردوي آمادهس��ازي خود را برپا
كرده اس��ت ،تيمهاي ملي اردو ندارند .ما در اتريش اردوي خود
را برپ��ا كردهايم و در مجاورت و نزديكي ما تيمهاي زيادي اردو
ندارند كه قدرت انتخاب داشته باشيم .متناسب با زمان و مكان
اردوي آمادهس��ازي تيم در اتريش همين س��ه تيم را توانستيم
انتخاب كني��م كه كيروش از بازي با آنها راضي اس��ت .ما هم
دوس��ت داريم تيم ملي ب��ا نامهاي بزرگ ب��ازي كند اما وقتي
منچستريونايتد و رئالمادريد در اتريش نيستند ،چه كنيم؟ قطعا
ب��ازي با تيمهاي بزرگ براي تيم ملي مفيد اس��ت اما در حال
حاضر مربيان تيم ملي تشخيص دادهاند با سطح آمادگياي كه
تيم دارد ،بازي با تيمهايي چون «متاليست» و «دي استرادا» در
دستور كار قرار گيرد.
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فينال چهاردهمين جام جهاني نوجوانان بامداد روز
دوشنبه در ورزشگاه آزتكا مكزيك برگزار ميشود و تيم
ميزبان به مصاف اروگوئه ميرود .اين فينال در شرايطي
برگزار ميش��ود كه مكزيك پيش از اين يكبار در جام
جهان��ي  2005قهرمان دنيا ش��ده و حاال براي دومين
عنوانش ميجنگد .البته در س��وي مقابل ،اروگوئهايها
ب��راي اولين بار اس��ت كه در فينال حاضر ميش��وند و
چشم به عنوان قهرماني دارند .مكزيكيها در اين دوره
خوب درخش��يدهاند؛ آنها كه در جام جهاني  2009در
مرحله يكهشتم نهايي برابر كره جنوبي شكست خورده
و از گردونه رقابتها كنار رفتند در مرحله گروهي اين
جام با تمام قوا ظاهر ش��ده و با س��ه پيروزي به مرحله
بعد رس��يدند .در مرحله يكچهارم نهايي پاناما در حد
و اندازه «آزتكها» نبود و اين تيم به راحتي پا به مرحله
يكچهارم گذاش��ت جايي كه  2بر يك فرانسه را برد و
به نيمه نهايي رس��يد .اما اوج قدرت مكزيكيها در اين
مرحله مشخص شد؛ «سه رنگها» با درخشش انريكه
گومز  3بر  2از سد آلمان گذشتند .در اين ديدار گومز
با گل قيچي برگرداني كه به ثمر رساند يكي از زيباترين
گلهاي جام جهاني زير  17سالههاي دنيا را وارد دروازه
حريف كرد« :خودم را در مسير توپ قرار دادم ولي ديدم
كه توپ پش��ت سرم اس��ت .در آن موقع حق انتخاب
نداش��تم و بايد برگردان ميزدم .اين كار را كردم و توپ
با خوش شانسي وارد دروازه شد ».اما اروگوئه هم براي
رسيدن به فينال درخشش زيادي داشته است .اين تيم
در شرايطي كه دو بازي اولش در مرحله گروهي را برده
بود و خيالش از بابت صعود به مرحله بعد راحت ش��ده
بود با تركيبي متفاوت برابر انگليس قرار گرفت كه  2بر
صفر بازنده ديدار شد« .سلسته» سپس در يك هشتم
نهايي بازي دشواري برابر كنگو تجربه كرد و در نهايت
به زحمت به پيروزي  2بر يك رس��يد .از اين مرحله به
بعد بود كه قدرت واقعي آنها رو ش��د؛ ازبكستان قرباني
بعدي اين تيم در مرحله يك چهارم نهايي بود و سپس
نوبت به ديدار حس��اس آنها در نيمه نهايي و بازي برابر
برزيل رس��يد .اين بار برخالف بازي مرحله انتخابي كه
«سلس��ته» به زحمت برابر برزيل ي��ك امتياز گرفت،
اين تيم به حريفش رحم نكرد و با س��ه گل برزيليها،
دارنده سه عنوان قهرماني در جام جهاني نوجوانان ،را در
هم كوفتند و فيناليست شدند .اروگوئه در جام جهاني
 2005در مرحل��ه گروهي با مكزيك ديدار كرد كه آن
موقع بازنده ديدار شد .بامداد دوشنبه بازي ردهبندي را
نيز دو تيم برزيل و آلمان برگزار ميكنند تا تكليف تيم
سوم جام هم مشخص شود.

