
پایان تلخ
شانس رســیدن به ســیزدهمین قهرمانی آسیا 
برای فوتسال ایران، به شکل ناباورانه ای از دست 
رفت. تیمی که در مراحل قبلی همه رقبا را تار و 
مار کرده بود و در قاره بی رقیب به نظر می رسید، 
در دیدار فینــال اصال نمایش خوبی نداشــت. 
پسران شمسایی در این مســابقه، تنها سایه ای 
از قدرت فوتســال ایران را نمایش دادند و کامال 
اسیر استراتژی حریف شــدند. قبل از شروع این 
مسابقه، به نظر می رســید تیم ملی کار ساده ای 
برای شکست دادن ژاپن دارد. ژاپنی ها در همین 
جام به عربســتان باختند و روبه روي تیمی مثل 
اندونزی به دردســر افتادند. این تیم چند بار در 
یک قدمی حذف از جام قرار گرفــت و هر بار به 
سختی به تورنمنت برگشت. آنها مرموزترین تیم 
جام بودند و در فینال، کامال هوشــمندانه بازی 
کردند. همه نفرات این تیم شناخت بسیار خوبی 
از ستاره های ایران داشتند و جلوی حرکات فردی 

بازیکنان تیم ملی در زمین را گرفتند.
نقشه مهم ژاپنی ها برای ایستادن روبه روي تیم 
ملی ایران، دفــاع منطقه ای بود. آنها به شــکل 
فشرده ای دفاع می کردند اما حتی در آن دقایق 
نیز صاحب تک موقعیت هایی شدند. احمد عباسی 
باالخره به طلسم دروازه ســامورایی ها پایان داد 
و گل اول بازی را بــه زیبایی به ثمر رســاند اما 
یک اشــتباه مهلک دفاعی کافی بود تا تیم ملی 
با تســاوی به رختکن برود. در شروع نیمه دوم، 
ایران صاحب توپ و میدان شــد اما درخشــش 
جالب توجه گلر حریف، اجازه عبور هیچ توپی از 
خط دروازه را نداد. بازی با تساوی دنبال می شد 
که اولیویرا ستاره برزیلی االصل تیم ملی ژاپن، با 
یک ضربه آزاد دروازه تیم ملی را باز کرد. این یک 
خطای محاسباتی بسیار بزرگ از سوی دروازه بان 
تیم ملی بود. ایران تالش زیادی کرد تا گل تساوی 
را به ثمر برساند اما در ثانیه های پایانی و در حالی 
که تیم بدون دروازه بان به بازی ادامه می داد، یک 
پاس رو به عقب بسیار بد، تبدیل به گل سوم ژاپن 
شد و تیم ملی حتی بعد از گل زنی جوان در ثانیه 

پایانی، نتوانست از شکست فرار کند.
این اولین برد فوتســال ژاپن روبه روي ایران در 
وقت های قانونی فینال آســیا بــود. یک نتیجه 
نگران کننده برای فوتســال ایران که نشان داد 
شمســایی هنوز فاصله زیادی با تبدیل شدن به 

یک مربی پخته در دنیای فوتسال دارد.

کمِپ کارلوس!
بعد از برگزاری اردوی اتریــش، حاال مهم ترین 
دغدغــه کارلوس کــی روش انتخاب فهرســت 
نهایی برای جام جهانی اســت. او مثل همیشه، 
مجموعه ای از عوامــل را برای ایــن کار در نظر 
می گیرد و حساسیت های خاص خودش را در این 
مورد به نمایش می گذارد. این بار تعداد لژیونرهای 
تیم ملی بیشتر از همه دوره های قبلی جام جهانی 
اســت و کی روش این روزها با تمرکــز زیادی، 
لیگ برتر را زیرنظر گرفته تا بازیکنان شاغل در 
لیگ های داخلی را نیز بســنجد. فهرست تازه او 
برای مینی کمپ مهره هــای داخلی چند تغییر 
غافلگیرکننده در خــودش دارد. در بین نفراتی 
که با تیــم ملی راهی اردوی اتریش شــدند، نام 
»صالح حردانی« در کمپ جدید تیم ملی دیده 
نمی شود. او البته در اتریش نیز، برای تیم ملی به 
میدان نرفت. صالح این دو هفته در استقالل نیز 
نیمکت نشین بوده و این مسئله موجب شده است 
که شانس حضور او در فهرست نهایی تیم ملی نیز 
به حداقل برسد. کی روش پس از کنار گذاشتن 
حردانی، یک اســتقاللی دیگر را بعد از مدت ها 
به تیم ملی دعوت کرده اســت. او که همیشه به 
بازی »روزبه چشــمی« اعتقاد داشته و او را یک 
مدافع مدرن می دانســته، حــاال در روزهایی به 
سراغ چشــمی رفته که او به عنوان یک هافبک 
در استقالل توپ می زند. روزبه با وجود غیبت در 
فهرست و اردوی قبلی، حاال صاحب یک فرصت 
دقیقه نودی برای درخشــیدن در اردو و محک 
زدن شانس ســفر به قطر شده اســت. کارلوس 
همچنین محمد محبی را نیز به اردو فراخوانده 
اســت. بازیکنی که مهم ترین گلزن این روزهای 
استقالل به شمار می رود. حاال معلوم شده که چرا 
ساپینتو در شروع فصل تا این اندازه به دنبال جذب 
محبی بود. او حاال یکــی از امیدوارکننده ترین 
چهره های این فصل باشگاه به شمار می رود و یک 
شانس دیگر در تیم ملی را نیز تجربه خواهد کرد.

حضور محمد خدابنده لو در اردوی تیم ملی نیز، 
یک شانس دیگر برای این بازیکن خواهد بود. او 
قبل از اردوی اتریش، در تیم ملی حضور داشــت 
اما به اتریــش نرفت. با وجود ایــن خدابنده لو به 
درخشش در لیگ با گل گهر ادامه داد و این هفته 
نیز با 2 گل و یک پاس گل، نقش بسیار مهمی در 
برد پرگل و صدرنشــینی تیم قلعه نویی ایفا کرد. 
کی روش این شانس را به رامین رضاییان و امید 
نورافکن نیز داده است که همراه تیم ملی باشند؛ 
2 بازیکنی که به دلیل مشــکالت ویزا، نتوانستند 
ایران را در ســفر قبلی اش همراهــی کنند. در 
فهرســت نفراتی که امیدی هر چند اندک برای 
رفتن به قطــر دارند، باید به آرمین ســهرابیان و 

سامان فالح نیز اشاره کرد؛ 
2 مدافع کــه فصل خوبی را 

پشت سر گذاشــته اند و حاال شاید مدافعان رزرو 
کارلوس کی روش برای جام جهانی هستند.
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هلندی مغموم
تفاوت سطح کیفی یورگن لوکادیا قبل و بعد از 

تعطیالت، درست به اندازه تفاوت حال خود 
پرسپولیس در این دو بازه زمانی است

 بزرگ ترین مشکل داوری فوتبال
ایران فقط نبود VAR نیست؛ بلکه 

نداشتن ستاره هایی در قامت داور است

جنگ سرخVAR کافی نیست!
آرسنال و لیورپول جذاب ترین 
بازی این هفته فوتبال اروپا را 

برگزار خواهند کرد
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شاگردان شمسايي 
كه تورنمتي 
رويايي را پشت سر 
گذاشته بودند، در 
ديدار نهايي اسير 
ژاپن و دروازه بانش 
شدند تا تعداد 
قهرماني هاي 
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