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اروگوئه و سنگال، 2حریف تدارکاتی قابل اعتنا 
برای تیم ملی ایران هســتند. 2 رقیب بزرگ 
که محک بســیار خوبی برای ایران در مسیر 
جام جهانی به حساب می آیند. نکته عجیب در 
مورد این دو حریف اما این اســت که ایران در 
گروهش هیچ رقیبی از آفریقا و آمریکای جنوبی 
ندارد. بعد از چند اردوی بد اما روبه رو شدن با 
این اســم های بزرگ، تیم ملی را در معرض 2 

آزمون دشوار قرار خواهد داد.

  اروگوئه؛ از نیوکمپ تا برنابئو!
تیم ملــی اروگوئه، یک محک بســیار جدی 
برای تیم ملی ایران در مســیر آماده ســازی 
برای جام جهانی خواهد بود. یک رقیب بزرگ 
برای ایران که نخســتین دیدار تیم کی روش 
روبه روی این تیم رقــم خواهد خورد. اروگوئه 
در سال2010 به نیمه نهایی جام جهانی رسید، 
4سال بعد با کنار زدن انگلیس و ایتالیا از گروه 
مرگ صعود کرد و در جام جهانی روســیه نیز 
رونالدو و پرتغال را کنار زد. نکته جالب در مورد 
فهرست این تیم، تعداد باالی بازیکنان باتجربه و 
مسن در اردو است. فرناندو موسلرا و سباستین 
سوســا با 36ســال ســن گزینه های اصلی 
سنگربانی این تیم هستند. آنها البته روی خط 
دروازه سرخیو روکت را نیز از لیگ داخلی به تیم 
ملی فراخوانده اند. در خط دفاعی نیز مارتین 
کسرس با 35سال ســن، سباستین کوتس با 
31سال و دمین ســوارز 34ساله، نفرات مهم 
برای این تیم به شــمار می روند. کلیدی ترین 
مدافع این تیم اما بدون هیچ شــک وتردیدی، 
ســتاره جوان بارسلوناســت. رونالدو آرائوخو 
که در تیــم ژاوی به یک ســتاره ثابت تبدیل 
شده، در 23سالگی برای تیم ملی کشورش به 
میدان می رود. روبه رو شدن با مدافعی در سطح 
آرائوخو، موقعیت خوبی برای سنجش میزان 
آمادگی مهاجمان تیم ملی ایران خواهد بود. 
در خط میانی تیم ملی اروگوئه، 3 بازیکن بسیار 
خوب دیده می شوند. ماتیس وسینو که سابقا در 
اینتر عضویت داشته و حاال برای التزیو به میدان 
می رود، رودریگو بنتانکور هافبک موردعالقه 
آنتونیو کونته که این روزهــا در تاتنهام بازی 
می کند و البته از همه مهم تر فدریکو والورده 
که ســتاره این روزهای تیم آنچلوتی اســت. 
این 3نفر می توانند یک مثلــث رؤیایی را در 
میانه زمین برای اروگوئه بسازند. این تیم البته 
هافبکی مثل لوکاس توریرا با سابقه بازی برای 
آرســنال و اتلتیکومادرید را هــم دارد. دیگو 
آلونســو 7مهاجم را نیز به اردوی تیم دعوت 
کرده که مهم ترین شان چهره اسطوره ای فوتبال 
اروگوئه لوئیس سوارز و مهاجم باشگاه لیورپول 
یعنی داروین نونیز هستند. فاکوندو پلیستری 
20ســاله که در عضویت یونایتد هم قرار دارد 
می تواند یکی از غافلگیری های این لیســت 
باشد. در فهرست جدید تیم ملی اروگوئه، تنها 
3 بازیکن حضور دارند که تا امروز برای تیم ملی 
به میدان نرفته اند. خوسه خیمنز، دیگو گودین 
و ادینسون کاوانی نیز سرشناس ترین مهره های 
غایب اروگوئه برای 2 دیدار تدارکاتی روبه روی 

کانادا و ایران به شمار می روند.

  سنگال؛ باز هم سالم، آقای کی روش!
ظاهرا هیچ چیز نمی تواند راه کی روش و سنگال 
را از هم جدا کند. سرمربی سابق مصر یک بار 
در فینال جام ملت های آفریقــا و یک بار در 
پلی آف صعود به جام جهانــی روبه روی این 
حریف شکست خورده و حاال با تیم دیگری به 
مصاف سنگال می رود. قهرمان آفریقا نیز با یک 
ترکیب پرســتاره روبه روی ایران قرار خواهد 
گرفت. مهم ترین بازیکن آنها در این ســال ها 
سادیو مانه است که این روزها در ترکیب بایرن 
مونیخ می درخشد. این تیم روی خط دروازه 
نیز ادوارد مندی را در اختیار دارد. گلری که 
این چند سال در ترکیب چلســی به یکی از 
بهترین های دنیا تبدیل شده است. هم تیمی 
او در چلسی یعنی کالیدو کولیبالی نیز مثل 
همیشه بخشــی از اردوی ســنگال به شمار 
می رود. بازیکنی که البته یک شروع رؤیایی 
در چلسی نداشــته اما در ناپولی، سال های 
شگفت انگیزی را سپری کرده و مدافع بسیار 
مستحکمی به نظر می رســد. کولیبالی برای 
اوج گرفتن در چلســی و هماهنگ شــدن با 
تیم، به زمان بیشــتری نیــاز دارد اما در رده 
ملی، همیشه ســتاره قابل اعتنایی به شمار 
می رود. سالیو سیسه در نانسی فرانسه، پاپه 
سیســه در المپیاکوس، بابو توره در میالن، 
یوسف ســابالی در رئال بتیس و ابدو دیالو در 
الیپزیش، یک خط دفاعی کامال بین المللی 
برای سنگال می ســازند. باز کردن این خط 
دفاعی اصال کار ساده ای نخواهد بود. در خط 
هافبک، سنگالی ها روی سرعت و استارت های 
ادریسا گانا گی حســاب باز می کنند. ستاره 
ســابق پی اس جی این روزها برای اورتون به 
میدان می رود. نیمپالیس منــدی نیز یکی 
دیگر از هافبک های این تیم است که در لستر 
توپ می زند. پاپا گی در مارسی نیز یکی دیگر 
از هافبک های کلیدی این تیم است. سنگال 
در خط حمله به جز مانه، چند ســتاره دیگر 
هم دارد. از اسماعیال سار که در واتفورد توپ 
می زند تا بالده کیتا در اسپارتاک و بوالیه دیا 
در سالرنیتانا. به نظر می رسد کارلوس کی روش 

شناخت خوبی از این تیم داشته باشد.
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باپایلغزاندرمسیردوحه
امیر عابدزاده از بدترین خط دفاع لیگ دسته 

دوم اسپانیا به تیم ملی دعوت شد تا هنوز 
شانس حضور در قطر را داشته باشد

شهرآورد امشب مادرید زیر سایه 
شادی های بعد از گل وینیسیوس قرار 

گرفته است

شكوهابدیراجرنژادپرستانعلیهوینی
اسطوره تنیس دنیا، بعد از مسابقات راد لیور 

که ماه آینده در لندن برگزار می شود، از 
دنیای حرفه ای خداحافظی می کند
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 شکست سنگین حسن یزدانی مقابل تیلور،
کام کشتی ایران را تلخ کرد؛ فینال دیگر ایران و 
آمریکا هم به سود جردن باروز تمام شد
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فوتبال ایران
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مرداکیروشن
فهرست 27 نفره سرمربي تيم ملي براي حضور در اردوي اتريش اعالم شد 

ليستي که احتماال بسيار نزديک به فهرست نهايي جام جهاني خواهد بود
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