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ورزشی

وطن امروز شماره 2461

اخبار

تقابل رونالدو با مسی
بهترین فینال ممکن

ش��اید یک��ی از جذابتری��ن احتماالت
جامجهانی روس��یه صعود پرتغال و آرژانتین
ب��ه دیدار نهای��ی و تقاب��ل لیونل مس��ی با
کریستیانو رونالدو باشد .هری کیول بازیکن
س��ابق فوتبال فکر نمیکند اس��ترالیا بتواند
در جامجهان��ی خیلی به مراحل باالتر صعود
کند اما میخواهد کریستیانو رونالدو و لیونل
مس��ی را در بازی فینال ببیند .این اتفاق در
حالی رخ خواهد داد ک��ه آرژانتین به عنوان
تیم اول گروه  Dو پرتغال به عنوان تیم دوم
گروه  Bبه مرحله بع��دی صعود کنند و اگر
تمام بازیه��ای مرحله حذفی خود را ببرند،
بای��د در فینال مقابل ه��م صفآرایی کنند.
آرژانتین که با ایس��لند ،کرواس��ی و نیجریه
همگروه اس��ت ،شانس زیادی برای صعود به
عنوان تیم اول دارد ،این در حالی اس��ت که
این امکان میرود پرتغال در گروه  Bاسپانیا
را کنار بزند .مس��ی چندی پیش اعالم کرده
بود ای��ن آخری��ن جامجهانی او ب��ا پیراهن
کشورش خواهد بود و این احتمال که آرزوی
کیول در جامهای جهانی بعدی رخ دهد صفر
خواهد بود.
وی در مصاحبه با س��ایت گل گفت :خیلی
دوست دارم پرتغال و آرژانتین را در فینال ببینم؛
رونالدو و مس��ی .فکر میکن��م این فوقالعاده
خواه��د بود ،زیرا آنجا میتوان مش��خص کرد
کدام یک از آنها بهترین بازیکن جهان است .به
نظرم جامجهانی این دوره میزبان مجموعهای از
بازیکنان بسیار خوب و باکیفیت است .بازیکن
س��ابق فوتبال ادامه داد :شاید مردم فکر کنند
این کار شدنی نباشد اما امیدوارم استرالیا نیز به
مراحل باالی جام برسد.

افتتاحیه جامجهانی ۲۰۱۸
به روایت آمار

جام جهانی روس��یه امروز پنجشنبه آغاز
میش��ود و در نخستیندیدار روسیه ،میزبان
این روی��داد باید برابر عربس��تان قرار گیرد.
این دی��دار را از جنبه آماری مورد بررس��ی
ق��رار میدهیم .این دو تیم تنها یک بار برابر
ه��م قرار گرفتهان��د که این ب��ازی در اکتبر
 ۱۹۹۳برگزار ش��د و در نهایت عربس��تان ۴
بر  ۲در خانه به برتری رسید .غیر از آفریقای
جنوبی در سال  ،۲۰۱۰همیشه میزبانهای
جامجهانی موفق به صعود به دور دوم شدهاند
و آخری��ن باری هم که یک تی��م میزبان به
قهرمانی در جامجهانی رسید به سال ۱۹۹۸
برمیگردد که فرانسه قهرمان شد .روسیه در
 ۵دیدار گذشته خود در جامجهانی بدون برد
بوده و  2تساوی و  ۳باخت داشته است .بعد
از فروپاش��ی شوروی ،روس��یه تنها  ۲برد در
جامجهانی داشته که هر  2برد برابر تیمهای
آفریقایی بوده اس��ت؛ برت��ری  ۶بر یک برابر
کامرون در  ۱۹۹۴و  ۲بر صفر برابر تونس در
 .۲۰۰۲عربستان در  ۱۳بازی خود در تاریخ
جامهای جهانی تنها یک کلینشیت داشته
است که برابر بلژیک در سال  ۱۹۹۴بوده که
عربستان یک بر صفر برنده شد .آنها همچنین
در  ۹بازی اخیر خود در جامجهانی عملکرد
ضعیفی در گلزنی داشتند و در  ۷دیدارشان
بدون گل بودند.

گزارش

نخستین بازی ایران در جامجهانی  2018مقابل مراکش فردا برگزار میشود

آمریکا ،کانادا و مکزیک به عنوان
میزبانانجام2026فوتبالبرگزیدهشدند

در پای��ان کنگره ویژه فیف��ا ،حق میزبانی
جامجهانی فوتبال  2026مش��خص ش��د .در
شصتوهش��تمین کنگره فیفا که در مس��کو
با حضور ش��خصیتهایی همچون والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه برگزار شد ،فیفا
میزبانی رقابتهای س��ال  2026را به صورت
مش��ترک به آمریکا ،کان��ادا و مکزیک داد .از
مجم��وع آرای داده ش��ده  134رای از آن 3
کشور مشترک شد و  65رای به مراکش رسید.
این گزینش در حالی انجام گرفت که مراکش
از آفریقا و مثلث آمری��کا ،کانادا و مکزیک به
صورت مشترک نامزد برگزاری بازیها بودند.

پنجشنبه  24خرداد 1397

س��رانجام به روز موعود رسیدیم .جامجهانی
 2018روس��یه رس��ما از امروز با ب��ازی تیمملی
فوتبال کشور میزبان مقابل سعودی آغاز میشود
اما آنچه برای  80میلیون ایرانی اهمیت ویژهای
دارد ب��ازی تیممل��ی فوتبال کش��ورمان مقابل
مراکش اس��ت .دی��داری که ف��ردا جمعه برگزار
میشود .همانند  4س��ال گذشته باز هم این بار
همه ن��گاه ایرانیها به کارلوس کیروش اس��ت
و امیدوارند همانند آغاز جامجهانی گذش��ته باز
این کیروش باش��د که برگ برنده ما مقابل رقبا
لق��ب بگیرد؛ انتخاب و اتخاذ ترکیبی که بهترین
خروجی را برای فوتبال ما داش��ته باشد .از بازی
با مراکش به عنوان حس��استرین ب��ازی ما یاد
میش��ود چون اگر قرار به خلق شگفتی و اتفاقی
خاص باش��د جایش همین بازی نخست است و
باید تیمملی با تم��ام توان آنچه را که میلیونها
ایرانی انتظار دارند به منصه ظهور بگذارد .تقریبا
میشد حدس زد کارلوس کیروش برای حضور
در جامجهان��ی  2018روس��یه از چ��ه تفکرات
تاکتیک��ی در ذهن خود به��ره میگیرد .نگاهی
به بازیهای تدارکاتی ماههای گذش��ته و تیمی
که او در س��الهای گذشته بنا نهاده کامال نشان
م��یداد مرب��ی پرتغالی روی چیدم��ان 4-3-3
نظ��ر دارد ،ترکیبی که اس��کلت اصل��ی آن نیز
از مدته��ا قب��ل در همان بازیه��ای مقدماتی
جامجهانی تش��کیل شد و تنها شاید در یکی دو
پس��ت دچار تغییراتی میش��د .در حالی که فاز
تهاجمی تیمملی کامال مهرههای اصلی خود در
روسیه  2018را میشناخت اما بروز اتفاقاتی در
اردوی اخیر تیمملی در ترکیه و مصدومیتهایی
که گریبانگیر برخی مهرهها ش��د این ش��ائبه را
رقم زد که ایران در جنگ سرنوشتس��از اول با
مراکش در س��نپترزبورگ با یک تغییر بزرگ و
غیرمنتظره روبهرو ش��ود ،تغیی��ری که میتواند
چهره تهاجمی تیمملی را به نسبت تمام  2سال
گذش��ته با تغییری اساس��ی روبهرو کند .مهدی
طارمی آقای گل  2فصل متوالی لیگ برتر و یکی
از بهتری��ن گلزنان ایران در مقدماتی جامجهانی
در قاره آسیا بازیکنی است که به احتمال فراوان
ای��ن تغییر بزرگ را رق��م خواهد زد بویژه بعد از
حرف و حدیثهایی که پیرامون آس��یبدیدگی
ای��ن مهاجم در بازی تدارکاتی با لیتوانی پش��ت
دره��ای بس��ته رقم خورد و صحت و س��قم این
خبر ب��ه صورت پنهان��ی در اردوی ای��ران باقی
ماند .طارمی که در تمام  2س��ال گذشته یکی از
مهرههای کلیدی در س��اختار تهاجمی ایران بود
هیچ بعید نیست با توجه به شرایطی که در یک
هفته گذشته با آن دست به گریبان بود و بیشتر
پ��س از قبول مربیگری رئالمادرید توس��ط
لوپتگ��ی که خش��م رئیس فدراس��یون فوتبال
اس��پانیا را در پی داشت ،او از سمت خود برکنار
ش��د .لوپتگی روز سهش��نبه به عنوان سرمربی
رئالمادرید انتخاب ش��د و پ��س از جامجهانی،
هدایت سپیدپوشان را برعهده خواهد گرفت .با
این حال ،تصمیم او برای این انتقال بشدت مورد
انتقاد مسؤوالن فدراس��یون اسپانیا قرار گرفت
و صحبتهای بس��یاری علیه او در  24س��اعت
گذشته مطرح شد .روبیالس ،رئیس فدراسیون
فوتبال اس��پانیا دیروز س��اعت  14:30به وقت
ته��ران رو در روی خبرنگاران ق��رار گرفت و با
اعالم خبر اخراج سرمربی تیمملی فوتبال اسپانیا
صحبتهای��ش را اینچنین ش��روع کرد :پس از
بررس��ی آنچه اتفاق افتاد ،بر آن شدیم لوپتگی
را از س��مت خود اخراج کنی��م .در واقع موظف
بودیم واکنشی جدی نس��بت به اتفاقات دیروز
نشان دهیم .شرایط بسیار سخت و پیچیده است
ولی اخراج ،بهتری��ن راه حل بود .در کوتاهترین
زمان ممکن جانشین او را معرفی خواهیم کرد.
او ادامه داد :اس��پانیا تیمی متعلق به همه ملت
اسپانیاست و رفتار اخیر سرمربی تیمملی مورد

یک ملت ،یک تیم

جلس��ات تمرینی در کنار ملیپوشان را از دست
داد ج��دال با مراکش را از دس��ت بدهد ،اتفاقی
ک��ه میتواند تمام برنامههای ای��ران و کیروش
را دس��تخوش تغییراتی بزرگ کند چون مهاجم
بوشهری الغرافه از نقش کلیدی در این برنامهها
برخوردار بود .در صورتی که کیروش قید مهدی
طارمی را بزند این س��وال ذه��ن عالقهمندان به
تیممل��ی را به خود مش��غول میکن��د که کدام
بازیکن جانشین او در ترکیب اصلی خواهد شد؟
در پاس��خ به این سوال  2گزینه مطرح میشود؛
اولین نفر سامان قدوس ستاره دو ملیتی و جدید
ایران از باشگاه اوسترش��وند است ،مهاجمی که
هم س��رعت باالیی دارد و هم از قدرت شوتزنی
و گلزن��ی بهره میب��رد تا انگیزههای��ی که برای
درخش��ش در نخستین تورنمنت ملی دنیا دارد،
به او برای درخشش بیشتر کمک کند .اما سامان
قدوس ی��ک رقیب جدی دیگر ه��م دارد یعنی
وحید امیری که از جام ملتهای  2015استرالیا
همواره در مس��یر پیش��رفت قرار داش��ته و این
روزها بسیاری به او امید دارند که بتواند در اولین
جامجهانی خود نیز همان درخشش جام ملتها
را داشته باشد .س��تاره ملیپوش پرسپولیسیها
ب��ا توجه به ق��درت دوندگ��ی و جنگندگی توام
ب��ا هوش باال مس��لما یک��ی از گزینههای جدی
کیروش برای جانشینی احتمالی طارمی خواهد
بود .حال در فاصله 24ساعت تا نخستین آزمون
مهم و سرنوشتس��از ایران در جامجهانی 2018

روس��یه باید منتظر مان��د و دید وضعیت مهدی
طارمی به عن��وان یکی از وینگره��ای اصلی در
چیدم��ان تاکتیکی ک��یروش به کجا کش��یده
خواهد ش��د ،ماجرایی که میتواند به مهمترین
تغییر ترکیب ایران نس��بت به ایدههای سرمربی
پرتغالی برای رقم زدن معجزهای بزرگ در گروه
مرگ جامجهانی تبدیل شود .داوری این مسابقه
به چاکر ترک تبار رسید.

■■کیروش :تفکر و طرح تاکتیکی کاملی برای
بازی با مراکش دارم

کارلوس کیروش در آس��تانه نخستین بازی
گ��روه  Bجامجهان��ی  2018براب��ر مراک��ش که
س��اعت  19:30جمعه هفته جاری در ورزش��گاه
سنپترزبورگ برگزار میشود ،گفت :زمان زیادی
تا آغ��از این بازی باقی نمان��ده و اگر میخواهیم
درب��اره نزدیکش��دن به آن صحب��ت کنیم باید
بگویم بازیکن��ان تیمملی فوتبال ای��ران دیگر به
انگی��زه مضاعفی نی��از ندارند .س��رمربی تیمملی
درب��اره پیشبینیاش از نتیجه ب��ازی با مراکش
عنوان کرد :این دیگر لفاظی است که اگر سرمربی
تیمملی کشوری مثال بگوید روی تساوی حساب
ح کاملی برای ترکیب تیمملی
میکنیم .تفکر و طر 
ی میماند.
و تاکتی��ک دارم اما آنها همانند راز باق 
کیروش س��پس با اش��اره به تاثیر هوای مطلوب
روس��یه روی عملکرد مطل��وب فیزیکی بازیکنان
گفت :میخواهم توجه ش��ما را ب��ه هوای کنونی
روسیه جلب کنم .در این زمانی که ما اینجا آمدیم

لوپتگی از تیمملی اسپانیا اخراج شد

بحران تاریخی در تیم حریف

بلژیک ،مارتینز
و اتحاد شیاطین سرخ

با هوای آفتابی و بارانی مواجه ش��دیم .شاگردانم
از نظر بدنی قدرتمندتر ش��دند .امیدوارم به لطف
ت زمان
عملکردم��ان در جامجهان��ی  2018مد 
بیشتری در روسیه بمانیم.
وی درب��اره قطع هم��کاری کمپانی نایکی با
تیممل��ی فوتبال ایران پی��ش از آغاز جامجهانی
 2018روس��یه اظهار داش��ت :تیممل��ی فوتبال
ایران با ش��رایطی که در آن قرار گرفت مش��کل
تجهیزات دارد که چیزی فراتر از غیراس��تاندارد
اس��ت .میخواهم بگویم تحریم تیمملی فوتبال
ایران توس��ط نایکی جنایت علیه فوتبال اس��ت.
بازیکنان و کادر فنی از این ش��رایط بسیار ناامید
هس��تند .این مسأله پنهانی نیست که تجهیزات
از قیمت باالیی برخوردار اس��ت و موضوع جذب
ش��رکت جدیدی با مش��کالت کامل��ی بویژه در
بخش مالی مواجه است .سرمربی تیمملی اضافه
کرد :فدراسیون فوتبال ایران در این رابطه با فیفا
مکاتبه کرده است و روی کمک آنها پیش از شروع
نخستین بازی جامجهانی  2018روسیه حساب
میکنیم .باز هم تاکید میکنم تعویض تجهیزات
چن��د روز پیش از آغ��از این رقابته��ا به اندازه
کافی دردسرس��از اس��ت .بعضی از بازیکنان تیم
برای تهیه کفش مجبور شدند به فروشگاه بروند.
برخیها دوس��تان خود خواستند در این شرایط
به آنها س��ریع کمکی کنن��د .فقط یک چیز را با
اطمینان به شما میگویم که مشکلی برای بازی
نخواهیم داشت.
گرفته ش��د و این تاس��فبرانگیز اس��ت .ارتباط
بسیار خوبی با بازیکنان دارم و آنها نیز تحتتاثیر
ق��رار گرفتهاند .با آنها صحبت کردهام و تضمین
دادهام همه شرایط برای حضور موفقیتآمیزشان
در جامجهانی و صعود به مراحل باالتر را فراهم
خواهم کرد ولی نمیتوانم االن درباره جانش��ین
لوپتگی توضیح بیشتری بدهم .االن باید به بازی
با پرتغال فکر کنیم.

■■هیرو سرمربی تیمملی اسپانیا شد

قبول هیچکس نبود .ش��اید با اخ��راج لوپتگی
االن بشدت تضعیف روحیه شده باشیم ولی در
آینده ،این مس��اله ما را قدرتمندتر خواهد کرد.
 5دقیقه قبل از رسمی شدن حضور لوپتگی در
رئال از این خبر مطلع شدم .هرگز نباید در یک
تیمملی چنین اتفاقی رخ دهد .میدانم تصمیم
من انتقادات زیادی را موجب خواهد ش��د ولی
شأن تیمملی بس��یار باالتر از این حرف هاست.

لوپتگ��ی از نظر من یک مربی برجس��ته و قابل
احترام است و به همین دلیل است که از اخراج
او متاسفم ولی بهترین راه چاره همین بود .رئیس
فدراسیون فوتبال اسپانیا درباره رئالماردید هم
حرفهایی داشت :مطمئنا آنها بهترین انتخاب را
کردهاند ولی شک ندارم اگر همه چیز دست خود
لوپتگی بود ،چنین تصمیمی نمیگرفت .در این
قضیه فدراسیون فوتبال اس��پانیا تقریبا نادیده

س��اعاتی پ��س از کنفرانس خب��ری رئیس
فدراس��یون اس��پانیا ،فرناندو هیرو ب��ه عنوان
س��رمربی تیمملی اس��پانیا انتخاب شد .در پی
برکناری لوپتگی از سرمربیگری تیمملی اسپانیا،
فرناندو هیرو به عنوان سرمربی جدید الروخا در
جامجهانی  2018روسیه انتخاب شد.
پی��ش از این خبری منتش��ر ش��ده بود که
لوپتگی به عنوان س��رمربی بعدی رئالمادرید
انتخاب ش��ده و این خبر باعث شد انتقادات به
این مربی اسپانیایی زیاد شود و در نهایت دیروز
خبر اخراج این مربی قطعی و رسمی شد.
هیرو س��ابقه دستیاری کارلو آنچلوتی را در
رئالمادرید دارد.

کیوسک
اسپورت

موشک مادرید به سمت الروخا

موندودپورتیوو

بمبلوپتگی

میرور

شکست و ناکامی جزو گزینهها نیست

آ.اس

شلیک به سمت تیم ملی

«هیچکس نخستین جامجهانیاش را فراموش
نمیکن��د ،چ��ون همه از ای��ن راه ب��ود که برای
نخستین بار فوتبال را ش��ناختیم .برای من این
شروع  1982بود ،وقتی برچسبهای پانینی را با
پدرم در آلبومش میچیدیم و من تالش میکردم
ت��ا جای ممک��ن تیمه��ای کش��ورهای دیگر را
بشناسم».روبرتو مارتینز که از آگوست  2016روی
نیمکت بلژیک نشسته آماده نخستین تجربهاش
در جامجهانی اس��ت ،تجربهای که برای او مانند
یک رویا میماند .اما با وجود بازیکنان بزرگ زیادی
که بلژیک در اختیار دارد هنوز انگار هیچکس در
این کشور به قدرت مربیگری مارتینز اعتقاد کامل
پیدا نکرده .نسل طالیی شیاطین سرخ اروپا برای
هدر نرفتن این حجم از استعداد و کیفیت حداقل
در تورنمنت امسال باید تا مرحله نیمه نهایی پیش
برود .خود مارتینز از هرگونه پیشبینیای سر باز
میزند اما با اعتماد بهنفس باالیی از تیمش حرف
میزند« :تالش برای پیروزی به هیچ وجه شکست
محسوب نمیشود .ما باید شجاع و ماجراجو باشیم
و برای بردن تمام بازیها به زمین برویم اما حسی
ک��ه در  3بازی اول ،در دور گروهی پیدا میکنیم
میتواند برای ادامه جام حیاتی باشد .ما به اندازه
کافی استعداد و کیفیت در تیم داریم ولی تیمی
مثل آلمان ب��اور و تجربه قهرمانی دارد .خیلی از
بازیکنان س��ابق آلمان میگوین��د وقتی پیراهن
تیممل��ی را به تن میکنن��د مطمئنند که پیروز
خواهند ش��د .این عامل روان��ی در بازیهای دور
حذفی بس��یار تاثیرگذار اس��ت .من باور دارم ما
هم میتوانیم چنین حسی پیدا کنیم ،چون هم
ذهنیتی قوی داریم و هم بازیکنانی بزرگ».
مارتین��ز با بلژیک کارنامهای درخش��ان دارد.
آنها نخستین تیم اروپایی بودند که صعودشان به
جامجهانی را قطعی کردند و بیشترین گل را در
دور مقدماتی این قاره زدند البته در شرایطی که در
گروهی ساده قرار داشتند .بلژیک به رهبری مربی
س��ابق ویگان و اورتون تنها یکی از  18بازیاش
را باخته« :این نخس��تین بازی من روی نیمکت
بلژیک بود ،مقابل اس��پانیایی که اتفاقا لوپتگی را
هم برای نخستین بار به عنوان مربی خودش دید.
این اتفاق برای م��ن و لوپتگی یک بار هم وقتی
من مربی اورتون ش��ده بودم و او مربی پورتو بود
رخ داد .اسپانیا در حال حاضر شرایط بسیار خوبی
دارد .این تیم ترکیبی از بازیکنانی است که پیش از
این تورنمنتهای بزرگ را فتح کردهاند و بازیکنان
جوان و مستعدی که سالهاست در همین مکتب
رشد کردهاند .ما از بازی مقابل اسپانیا درسهای
تاکتیکی زیادی گرفتیم و حاال آمادگی مقابله با
تیمی در این حد را هم داریم».
بع��د از تس��اوی  3-3مقابل مکزی��ک در ماه
نوامبر ،یکی از بزرگترین بازیکنان بلژیک یعنی
کوین دبروینه ،مارتینز را به چالش کشید و گفت
تیم��ش بای��د از نظر تاکتیکی باهوشت��ر از این
حرفها باشد و راهحلهای بیشتری برای پیروزی
پیدا کند« :ما با سیستم  5-3-2بازی میکنیم که
خیلی دفاعی است ،در حالی که مهرههای هجومی
زی��ادی داریم .م��ا البته همیش��ه  5-3-2بازی
نمیکنیم و از سیستمهای مختلف بهره میبریم.
سیستم ما در بازیهای مقدماتی بیشتر 3-4-3
ب��ود تا از قدرت هجومی کوین ،ادن آزارد ،دریس
مرتنز و روملو لوکاکو بیشترین استفاده را ببریم اما
در بازیهای دوستانه دست به تجربه سیستمهای
دیگری هم زدیم .چلسی با همین سیستم بود که
 2فصل پیش قهرمان لیگ برتر ش��د ،سیستمی
که من هم س��ال  2009در ویگان از آن استفاده
کردم .ولی حقیقت اینجاست که این سیستم تنها
جایگاه بازیکنان در ابتدای بازی را نشان میدهد و
آنچه برای من بیشتر مهم است حرکات و ذهنیت
آنها در جریان بازی است .جامجهانی جایی است
که باید خودتان را برای س��ختی کش��یدن آماده
کنید .ما مثل برخی تیمهای دیگر نسل قبلیای
نداری��م که از تجربیات قهرمانیش��ان اس��تفاده
کنی��م .بنابراین پی��ش رفتن در ای��ن تورنمنت
برایمان حکم پا گذاشتن به سرزمینی ناشناخته
را دارد».
بی��ن  23بازیکنی که مارتینز با خودش به
روس��یه برده تنها لیندر دندانکر از اندرلش��ت
اس��ت که در خود بلژیک ب��ازی میکند و این
شرایطی ویژه به نسبت دیگر تیمهای اروپایی
برایشان به وجود میآورد« :معموال هیچ تیم
اروپایی در چنین سطحی را نمیبینید که 95
درصد بازیکنانش خارج از کشور خودشان بازی
کنند اما وقتی این بازیکنان به اردوی تیمملی
بازمیگردند این جایگاه برایشان از همه چیز
مهمتر میش��ود .در رختکن ما همه میدانند
معنا و مفهوم بازی کردن برای شیاطین سرخ
چیست».
بلژیک  3زبان رسمی مختلف شامل فرانسوی،
آلمانی و فلمیش دارد و مارتینز هنوز موفق نشده
س��رود ملیشان که تلفیقی از هر  3زبان است را
درس��ت فرا بگیرد اما اتحاد این ش��یاطین سرخ
سرچش��مه در عاملی فرای فرهنگ و زبان دارد.
خ��ود مارتینز که نیمی از عمرش را در اس��پانیا
گذران��ده و نیمی دیگر را در انگلیس ،از تجربیات
خودش در تغییر محیط برای متحد کردن بیش از
پیش بازیکنانش استفاده میبرد.

