فوتبال داخلی

پنجشنبه  7بهمن 1400
سال بیست و هشتم
شماره 7835

یادداشت

کریم انصــاری فرد ،مهدی قایــدی ،وحید
امیــری و علــی قلــیزاده و  ...کــه بارهــا
تأثیرگذاریشان را در میدان نشان دادهاند.
نکتــه دیگــر بحــث حضــور تماشــاگران
اســت کــه در ایــن چنــد روز موافقتهــا و
مخالفتهایی درباره آن ایجاد شد ولی در
آخرین خبر اعالم شــد که بازی با تماشاگر

اســت و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،تیــم ملی
انگیــزه بیشــتری پیــدا میکنــد و شــیرینی
صعــود با حضور تماشــاگران صــد چندان
خواهد شد .صعودی که  80میلیون ایرانی
برایش بیتابی و لحظهشماری میکنند..
گفتنــی اســت در ســایر دیدارهــای
گــروه  Aو از ســاعت  15:30لبنــان میزبان

وضعیت مهاجمان اصلی تیم ملی در ابهام است

زنیت به آزمون اجازه نداد ،طارمی در انتظار پرواز

یادبود

تیــم ملــی در حالــی خــود را آمــاده
دیــدار امــروز بــا عــراق میکنــد کــه تــا
عصــر دیــروز وضعیــت تعــدادی از
ملیپوشــان مشــخص نبــود .شــاگردان
دراگان اســکوچیچ در شــرایطی دیــروز
بــه تمرین پرداختنــد که تســت کرونای
کریم انصاریفــرد ،امیر عابدزاده و پیام
نیازمند که سهشــنبه و بعد از طی مسیر
طوالنــی خــود را بــه اردوی تیــم ملــی
رسانده بودند ،منفی شد و آنها مشکلی
بــرای آخریــن تمریــن قبــل از دیــدار بــا
عــراق ندارنــد .در این بیــن و فاصله ٢۴
ساعت تا جدال ایران و عراق ،خبر رسید
تست سردار آزمون و احسان حاجصفی
هم منفی شــده .این در حالی اســت که
 2تســت قبلــی ســردار در روزهــای قبل
مثبت شــده بود و این ســؤال ایجاد شــد
که چطور این تســت منفی شــده است؟
بــا این حــال یک مانع جدیــد پیش پای
ایــن تصمیــم آزمــون شــکل گرفــت و
باشــگاه زنیت که بابت قرارداد سردار با
بایرلورکــوزن عصبانی به نظر میرســد،
مجوز خروج او از قرنطینه را صادر نکرد
و مدعی شد آزمون با وجود منفی شدن

تســت کرونایش با توجه به مصدومیت
جزئیاش باید از این سفر اجتناب کرده
و دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارد.
شریفی ،ســخنگوی فدراسیون دیروز
در خصوص عــدم اجازه خــروج آزمون
توســط باشــگاه زنیت گفت« :متأسفانه
بــا وجــود تــاش بســیار زیــاد مجموعه
فدراســیون و تیم ملــی ،زنیت همکاری
الزم را انجــام نــداده کــه در نــوع خــود
عجیــب و قابــل پیگیری اســت .در حال
حاضر آزمون در دوبی اســت و مکاتبات
الزم را بــا فیفــا انجــام دادیــم و خواهان
حضور هرچه ســریعتر آزمــون در ایران
هســتیم ».از طــرف دیگــر ،حاجصفــی
کــه بایــد از یونــان بــه ایــران ســفر کنــد،
هنوز زمان ســفرش به تهران مشــخص
نشــده و منتظر هماهنگی الزم از ســوی
فدراســیون اســت تــا خــود را بــه اردوی
تیــم ملی برســاند .ایــن در حالی اســت
که بزرگترین مشــکل تیم ملی در حال
حاضــر مانــدن طارمــی در ترکیه اســت
کــه بهدلیــل بارش شــدید بــرف ،در این
کشــور مانــده و هنوز نتوانســته اســت به
ایــران بیاید .به همین دلیل فدراســیون

تمام ظرفیت خود را برای فراهم کردن
شرایط ســفر طارمی گذاشت تا مهاجم
تیــم ملی بتواند خود را به اردو برســاند.
در همیــن رابطــه علــی نــوری خبرنگار
عراقی دربــاره آخرین وضعیت طارمی
نوشــت« :فدراســیون ایــران
پیامــی دریافت کــرده که
پــرواز اختصاصــی کــه
بــرای انتقــال مهــدی
طارمــی از ترکیــه بــه
تهــران تــدارک
دیــده ،لغو
شده که
دلیل

کنعانیزادگان را براساس فضای مجازی قصاص پیش از موعد نمیکنم

آن ،شــرایط بد آب و هوایی ترکیه اســت
و منابع تأکید کردند طارمی بازی مقابل
عــراق را به شــکل کامــل از دســت داده
است».
مجتبــی خورشــیدی سرپرســت تیم
ملــی درخصــوص وضعیــت حضــور
طارمی توضیح داد« :از روز سهشــنبه
تمام تــاش خود را انجــام دادهایم
تــا او را بــه تهــران بیاوریــم ،حتــی
عزیزیخــادم دســتور داد بــرای
طارمی جت اختصاصی گرفته شود
ولــی فرودگاههــای ترکیــه بــه
پروازهــای داخلی ما اجازه
نشســتن نمیدهند و کار
را بــ ه دلیــل بــرودت هوا
و ســرما خیلــی ســخت
میگیرند .میخواســتیم
از خــود ترکیــه جــت
بگیریــم و این بازیکــن را به
تهــران بیاوریم اما مشــکالت
بیمهنامــه و موارد خاص وجود
داشــت .با این حال ،برای ساعت
 11:45برای طارمی پرواز گرفتهایم
تا از آنتالیا مستقیم به تهران بیاید».

درویش ضمن مخالفت با استعفای گل محمدی :پنجشنبه بخشی از مطالبات پرداخت میشود
«بنــده مخالــف اســتعفا و جدایــی ایشــان از
پرسپولیس هستم و انشاءاهلل به کارشان ادامه
خواهنــد داد .هــر چه در توان داشــته باشــم ،به
کار میگیرم که از مشــکالت تیم کم کنم تا تیم
شــرایط مطلوبتری داشته باشد ».مدیرعامل
پرســپولیس بــا بیــان اینکــه امــروز پنجشــنبه
بخشــی از مطالبــات اعضــای تیــم پرداخــت
میشــود ،گفــت« :بخــش دیگــری از مطالبات
نیــز طی روزهــای آینــده پرداخت خواهد شــد.
هــدف مجموعــه باشــگاه ایجــاد آرامــش تیــم
و هــواداران عزیــز و موفقیــت تیــم اســت و بــا
کارهای صــورت گرفته مشــکالت عدیده پیش
روی باشــگاه ،مرتفع خواهد شد ».در این میان
بیــژن ذوالفقارنســب کــه بــه تازگــی از ریاســت
هیأت مدیره باشــگاه پرســپولیس استعفا داده
به تســنیم گفت« :به هر حال باشگاه یکسری
مشکالت انباشته شده دارد .هیچکس هم پیگیر
رفع آن نیست .اعضای هیأت مدیره سابقه کار
در باشــگاه را دارند و آنها باید مشاوران خوبی را
دعــوت به کار کنند ،چــون آنطور که من اطالع
دارم بخــش عمــده بدهیها مربوط بــه خارج
از کشــور اســت و در مراجع بینالمللی تشکیل
پرونده شــده اســت .به نظــرم آنهــا باید خیلی
بیشــتر از اینها فعــال باشــند ».او در مورد اینکه
آیــا دلیل گلمحمدی برای اســتعفا مشــکالت

مطالبات اوساگونا پرداخت و پنجره پرسپولیسبازشد
باشــگاه پرســپولیس کــه حــدود  ۱۰۰هــزار دالر بــه
اوســاگوانا بدهــکار بــود و به همین دلیــل پنجره نقل
و انتقاالتــیاش بســته شــده ،حــاال اقدام بــه پرداخت
مطالبــات این مهاجــم نیجریایی کرده اســت .قرمزها
دیروز با چک  2میلیارد و  400میلیون تومانی ،مطالبات
کریســتین اوســاگوانا را تســویه کردند و به این ترتیب و با
اعالم رضایت او ،پنجره پرسپولیس بزودی باز خواهد شد.

مالی بوده است ،تصریح کرد:
«جزئیاتقراردادگلمحمدی
را نمیدانــم ولــی چنانچــه او
برای حمایت از بازیکنان تیمش
استعفا کرده باشد ،منطقی است.
بــه نظرم گلمحمــدی یک حمایت
کاری و منطقــی از بازیکنانــش کــرده
است .این نشان میدهد او فقط در زمین
مســابقه و تمریــن مربــی نیســت و مربی
زمان نیازهای بازیکنان هم هســت .حاال
اگر پشــت ســرمان حــرف در نیاورند به
لحاظ حرفهای کار منطقی انجام داده
و از بازیکنــان مثــل فرزندانش حمایت
کــرده اســت .درویش بایــد درصدد رفع
مشکالت و برقراری ارتباطات اقتصادی
باشــد تــا باشــگاه بتواند بــه تعهداتش
عمــل کنــد .وظیفه مدیرعامــل همین
اســت تا از راههای مختلف منابع مالی
گوناگون را پیدا کند .باشــگاهی که دو سه
حامی مالی قدرتمند داشته باشد قطعاً
پــول خواهد داشــت و این مشــکالت به
ســراغش نخواهد آمد ».ذوالفقارنسب
در پاســخ به این ســؤال که آیــا وزیر ورزش
بــا اســتعفای خــودش از هیأت مدیره باشــگاه
موافقت کرده؟ افزود« :واقعاً اطالع ندارم».

هافبک استقالل قراردادش را فسخ کرد
بابک مرادی کــه خواهان جدایی از
جمع آبیپوشان بود ،عصر دیروز با
حضور در باشگاه استقالل و نشست
با مسئوالن این باشگاه قرارداد خود
را فســخ کرد تا رسماً از این تیم جدا
شود .این بازیکن از آلومینیوم اراک
و هوادار پیشنهاد دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیروز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل
عراق گفت« :شــرایط ایدهآل نیســت و قطعــاً ما تغییراتــی در تیم خواهیم
داشت اما اگر بازیکنانم صد درصد توان خود را بگذارند ،میتوانیم این بازی
را با موفقیت تمام کنیم .بازیهای عراق را در عرب کاپ دیدم .میدانم تیم
جوان و سرســختی هســتند ولی مطمئنم همه بازیکنان ایران با تمام وجود
بازی میکنند و میتوانیم دست پر از زمین خارج شویم».

دراگان اســکوچیچ درباره دعوت کــردن کنعانیزادگان که با انتقادات زیادی
همــراه شــد ،چنین توضیــح داد« :باید بگویــم اصول اخالقی بــرای تیمم و
بــرای خودم از اهمیت زیادی برخوردار اســت .من با ایــن رفتاری که رخ داد
موافــق نیســتم و شــاید رفتار دور از شــأنی از ســوی ایــن بازیکن باشــد اما در
حــال حاضر مدرک موثقی به دســت ما نرســیده و در کمیتــه اخالق پرونده
بــاز اســت .نمیخواهم به خاطر صحبتهــای فضای مجازی و اینســتاگرام
کســی را مجــازات یا قضاوت کنــم و قصاص پیش از موعد انجــام دهم .این
موقعیت یک مورد بود تا مسئولیت خودمان را در قبال کشور و مردم بدانیم
و مراقب رفتارمان باشــیم و این درســی برای دیگران اســت تا مراقب باشند
ایــن اتفاقــات رخ ندهد ».او درباره مخالفت زنیت با ملحق شــدن آزمون به
اردوی تیم ملی و همچنین احتمال اضافه شدن آزمون و حاجصفی به تیم
ملی برای بازی با امارات گفت« :این باشگاه نمیتواند این کار را کند .بازی ما
در فیفا دی اســت و باشــگاه هیچ حقی ندارد .درباره بازیکنانی که تستشان
مثبت شده بود و االن منفی شده است ،باید به قوانین ایافسی توجه کنیم.
بازیکنانی که اسم بردید در اختیار ما نیستند .باید ببینیم میتوانیم در بازی
بعد استفاده کنیم یا خیر».
ëëجهانبخش :دنبال شاد کردن دل مردم هستیم
علیرضــا جهانبخش هم در این کنفرانس حاضر شــد و گفت« :میخواهیم
بــا قدرت مســیر خود را بــه جلو ببریم .خیلیهــا در مورد صعــود زودهنگام
صحبــت میکننــد اما بازی بــا عراق در این مســیر فوقالعــاده اهمیت دارد
و دیــدار خیلــی ســختی خواهــد شــد .امیــدوارم بتوانیم بــا قدرت بــه زمین
برویم و شــرایط مناســبی داشــته باشــیم تــا راه صعودمــان هموارهتر شــود.
قطعــاً دنبــال ایــن هســتیم دل مــردم ایران را شــاد کنیــم ».ژلیکــو پتروویچ
ســرمربی تیــم ملــی عــراق هــم در نشســت خبــری اظهــار داشــت« :یــک
بــازی مهــم در ســطح آســیا برگــزار خواهــد شــد .احســاس خوبــی داریم از
اینکــه مقابــل یک تیــم قدرتمند بــازی داریم .البته مشــکل بزرگــی داریم و
 4بازیکن ما به ویروس کرونا مبتال شدند .شرایط سختی را تجربه میکنیم.
این مشکل برای هر دو تیم وجود دارد اما برای ایران راحتتر است».

شوک به سرخها؛ یحیی استعفا کرد
گروه ورزشــی /تمرینات پرســپولیس پــس از 3
روز تعطیلــی قــرار بــود از دیروز چهارشــنبه در
ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شود اما بازیکنان
این تیم به دلیل بدقولی مدیران باشگاه حاضر
به تمرین نشــدند .طبق وعده مدیران باشــگاه
قــرار بود حدود  10تــا  15درصد از مبلغ قرارداد
بازیکنان روز شــنبه هفته جاری به حساب آنها
واریز شــود اما این اتفاق تا دیروز (چهارشــنبه)
نیفتاد و همین موضوع باعث ناراحتی و گالیه
شــدید بازیکنان شد .پس از این موضوع یحیی
گلمحمــدی کــه پیــش از ایــن گفته شــده بود
بعــد از بازی بــا فوالد در هفته شــانزدهم لیگ
به دلیل شــرایط مالی قصد دارد اســتعفا کند،
ســرانجام دیروز و بعد از اینکه بازیکنان حاضر
بــه تمرین نشــدند ،بــا ارســال نامهای بــه رضا
درویــش مدیرعامل باشــگاه و افشــین پیروانی
سرپرســت تیــم ،اســتعفای خود را اعــام کرد.
گفتنی اســت کــه درویش هنوز هیــچ انتخاب و
انتصابی در باشــگاه پرســپولیس انجــام نداده
و همیــن موضوع تردیدهــا را در مورد اینکه آیا
او اصــاً تصمیم دارد در باشــگاه بماند یا
نــه چند برابــر کرده اســت .بــه گزارش
فــارس ،در ایــن میــان رضــا درویش،
مدیرعامل پرســپولیس درخصوص
اســتعفای گلمحمدی بیان داشت:

کره جنوبــی اســت و از ســاعت  18:30هم
امارات پذیرای سوریه است .در این گروه و
پس از ایــران  16امتیازی ،کره جنوبی با 14
امتیــاز در رده دوم قــرار دارد و امــارات هم
با  6امتیاز ســوم اســت .لبنــان  5امتیازی و
چهارم اســت و عراق و ســوریه هم با  4و 2
امتیاز در ردههای پنجم و ششم قرار دارند.

اسکوچیچ :مطمئنم دست پر از زمین خارج میشویم

سوژه

آدرینا ورشــینگر /جمعــه که بیایــد 365 ،روز از پرواز ابــدی مهرداد
میناونــد میگــذرد .یکــی از بازیکنان نســل طالیــی فوتبــال ایران که
ســال  1375بهعنــوان یکــی از فوتبالیســتهای جــوان و نوظهور به
تیــم ملی راه یافت .بازیکنی که خیلی ســریع اعتمــاد محمد مایلی
کهن را جلب کرد تا حاجی روی نام رضا شــاهرودی که هواداران به
او لقــب «رضــا مالدینــی» داده بودند ،قلم قرمز بکشــد و میناوند را
بــا خود به جــام ملتهای آســیا  1996ببرد و او توانســت در آن تیم
دوست داشتنی و خوب بدرخشد و چشمها را به خود خیره کند .آن
روزها خیلی مرســوم نبود بازیکنی بخواهد شــمارهای باالتر از  22بر
تن کند اما مهرداد شماره  25را انتخاب کرد که در نوع خود عجیب
بــود ولی او آنقدر موفق بود که به این شــماره اعتبــار داد و دیگر 25
شــمارهای خــاص بــود که همــه آن را به نــام میناوند میشــناختند.
بازیکنــی کــه بــا ســانترهای دقیقــش از جنــاح چــپ ،موقعیتهای
ویــژهای را بــرای هــم تیمیهایش در تیــم ملی و پرســپولیس ایجاد
میکــرد تــا بــه گل برســند .مهــرداد امــا در ایــران متوقف نشــد و به
اروپــا رفــت و با بــازی برای اشــتورم گراتــس اتریش تا ســالها میان
بازیکنــان ایرانی دارای آمار بیشــترین بازی در لیــگ قهرمانان اروپا
بــود .تصاویر بازی او مقابل منچســتریونایتد بهعنوان بازیکن یارگیر
دیویــد بکهام ،جزو تصاویر ماندگار از دوران فوتبال اوســت .شــارلوا
و الشــباب امــارات دیگــر تیمهــای مهــرداد بودنــد ولــی او پــس از
 7ســال دوباره به ایران برگشــت تا برای تیم پرستاره پرسپولیس در
لیگ ســوم بــازی کند .میناوند ســال  83به ســپاهان رفــت و پس از
یــک ســال به راهآهن آمد امــا بدون بازی برای این تیم در ســال 84
از فوتبال خداحافظی کرد .آن هم در ســن  29ســالگی که ســالهای
اوج یــک بازیکن فوتبال اســت اما مهــرداد که ســالها در اروپا بود و
در جام جهانی  1998فرانســه هم برای تیم ملی بازی کرده بود ،به
قــول خودش خیلی زود اشــباع شــد تا بعد از کلی جــام و افتخار و از
مستطیل سبز کنارهگیری کند.
میناوند پس از چند ســال پرفراز و نشــیبی که پشــت ســر گذاشت ،در
ســالهای گذشــته مدتی خواننده شــد و بعد هم قامت مجــری به خود
گرفــت ولــی چیزی که بیــش از همه آن را نشــان میداد ،این بــود که به
صــدای هــواداران پرســپولیس تبدیــل شــد .او گاهــی کریهــای تنــدی
میخواند و گاهی هم به شــوخی کل کل میکــرد اما چند ماه آخر تغییر
رویــه داد و در یکــی از آخریــن مصاحبههــای تلویزیونــیاش گفــت کــه
میخواهد از این فضا دور باشــد« :مردم گرفتارند و من تصمیم گرفتهام
دیگــر کــری نخوانــم و از همــه میخواهــم مراعات حــال مــردم را کنند.
میخواهم از این فضا دور باشــم .یک کری خوانی اشــتباه
ممکن اســت دل یک نفــر را در خــارج از اینجا و در
خانهای بلرزانــد .کری خواندن برای بچههای 10
 11ساله اســت ».انگار که بوی سفر به مشامشرسیده بود .اما نه! تازه داماد فوتبال ایران سرشار
از عشــق به زندگی بود .او دوســت داشــتنیتر شده
بود امــا کرونای لعنتی امانش را بریــد .مهرداد ۳۰
دی  ۱۳۹۹بهدلیــل ابتال به ویــروس کرونا در بخش
مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان اللــه تهران
بســتری شــد و  ۸بهمــن  ۱۳۹۹و
در شــرایطی کــه حــدود ۸۰
درصــد ریههایــش درگیــر
کرونــا شــد ،درگذشــت؛
آن هــم در ســن 45
ســالگی .او خیلــی
زود رفــت .مـــــثل
دوران فوتبالــش.
در ساعـــــت !25
ستـــــــــــارهای کــه
بــه فوتبــال ایــران
«مهــر» داد و یادش در
ذهــن و قلــب هــواداران فوتبال
ایران جاری است.

حامد جیرودی /تیم ملــی فوتبال ایران از
ســاعت  18امــروز و در هفتمین بازیاش
در مرحلــه مقدماتی جــام جهانی 2022
قطر ،در ورزشــگاه آزادی به مصاف عراق
میرود .دیداری که کریستوفر جیمز بیث
اســترالیایی بههمراه  2کمک هموطنش
آنتــون شــتینین و اشــلی وارویــک بیــکام
قضــاوت آن را برعهــده خواهند داشــت.
مســابقهای حســاس و سرنوشتســاز که
میتوانــد حکم صعود بــه جام جهانی را
برای یوزها داشته باشد .شاگردان دراگان
اســکوچیچ در شرایطی در این مسابقه به
میــدان میروند که با نتایــج خوبی که در
گروه  Aبه دســت آوردهاند ،بــا  16امتیاز و
بدون باخــت در صدر جدول قــرار دارند
و حــاال بــرای قطعی شــدن صعودشــان
بــه جــام جهانــی ،از  4بــازی باقــی مانده
فقــط به  3امتیــاز نیاز دارنــد و اگر بتوانند
عــراق را شکســت دهند ،ضمــن پیروزی
برای ســومین بــار پیاپی مقابــل این تیم،
در صعــود به جام جهانی هم هتتریک
میکننــد .اما تیــم ملی برای بــازی با این
همسایه و رقیب قدیمی ،شرایط متفاوتی
پیدا کرد و با مشــکالت زیادی مواجه شد.
مشــکالتی که علــت اصلــی آن ،کرونایی
شــدن ســردار آزمــون ،احمــد نورالهــی و
ســید مجید حســینی بود و ســرمربی تیم
ملــی مجبــور شــد کــه از لیســت انتظــار،

کمــال کامیابینیــا ،ســروش رفیعــی و
عارف آقاســی را بــه اردو فرا بخوانــد و در
کنــار آنهــا فرشــاد فرجــی را هــم بــه تیم
ملــی دعــوت کنــد .ضمــن اینکــه الهیــار
صیادمنــش هــم بهدلیــل برنامههایــش
برای بستن قرارداد با هال سیتی نتوانست
بــه ایــن اردو بیایــد .در ایــن بیــن ،گرفتــار
شــدن مهــدی طارمــی در ترکیــه بهدلیل
بارش برف و شــرایط بد جوی ،مشکالت
تیمملــی ایــران را افزایــش داد  .البتــه
فدراســیون بــه دنبال ایــن بود تــا هر طور
که شــده او را به ایران بیــاورد .با این حال،
طارمی اگر هم به ایران برسد ،بعید است
کــه بتوانــد مقابل عــراق بازی کنــد و باید
خود را برای دیدار با امارات آماده کند .در
این بین ،دیروز اعالم شد که نتیجه تست
دوم حــاج صفــی و آزمــون منفی شــده و
قرار شد احسان به اردوی تیم ملی ملحق
شــود ولی زنیت مخالف پیوســتن ســردار
بــه اردوی تیم ملی اســت و کرونا را بهانه
کــرده؛ به همین دلیل فدراســیون فوتبال
از طریق فیفا بهدنبال این بود که مشــکل
آمدن ستاره شماره  20ایران را حل کند.
در این چند روز ،عــراق هم از ویروس
کرونــا در امان نبود و پس از یاســر قاســم،
مناف یونس و امجد عطوان که تستشان
مثبت شده بود PCR ،سعد ناطق بازیکن
تــازه دعوت شــده به این تیــم هم مثبت

شــد تا عــراق  4بازیکنش را مقابــل ایران
در اختیار نداشته باشد .عراق در شرایطی
بــازی رفت را  0-3به ایــران واگذار کرد که
دیــک ادووکات هلنــدی را روی نیمکتش
داشــت اما حاال دســتیار او ژیلکو پتروویچ
صــرب هدایت ایــن تیم را بر عهــده دارد
و عــراق کــه بــدون بــرد و با  4مســاوی و 2
شکســت در رده پنجــم جــدول ایســتاده،
امیــدوار اســت با ایــن مربی بــه موفقیت
برســد .هــر چنــد کــه تاریــخ بازیهــای 2
تیم نشــان میدهد که بخت ایــران برای
پیــروزی بیشــتر اســت .هر چند کــه عراق
تیمی سرســخت اســت که انگیــزه زیادی
بــرای این بازی دارد .ایران و عراق تاکنون
 30بــار مقابــل یکدیگــر قــرار گرفتهانــد
کــه حاصــل آن  17پیــروزی بــرای ایــران،
 6پیــروزی بــرای عــراق و  7تســاوی بوده
است .این  2تیم در مقدماتی جام جهانی
هم  7بار با هم روبهرو شدهاند که  5بازی
ایــران و  2بار عراق به پیروزی رســیدهاند.
در بازیهای ایران و عراق 62 ،گل به ثمر
رســید ه که سهم ایران  41و سهم عراق ۲۱
گل است.
با تمام مشــکالتی که کرونا بــرای ایران
بوجود آورده،ســرمربی تیــم ملی جمعی
از بهترینهــا را در اختیار دارد که میتوانند
ایران را به جام جهانی برسانند .بازیکنانی
مانند علیرضا جهانبخش ،سامان قدوس،

نشست خبری

ساعت 25

یک ایران در انتظار جشن صعود
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تیمملی فوتبال از ساعت  18امروز در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل عراق قرار میگیرد

کرونا مانع برگزاری جشن صعود نمیشود

تیــم ملــی فوتبــال امــروز بــازی حســاس
مقابل عراق را برگزار خواهد کرد؛ دیداری
کــه میتوانــد تاریخــی باشــد و منجــر بــه
صعــود تیــم ملیمــان بــه جــام جهانــی
قطــر شــود .البته در ایــن بین تیــم ملی با
فرشاد پیوس
پیشکسوتفوتبال مشــکالتی از جمله ابتالی چند بازیکن به
کرونا و غیبت اجباری آنها مواجه است .با
تمام این شــرایط تیم ملی بهدلیل حضور بازیکنان باکیفیت شرایط
خوبــی دارد و ایــن تنهــا مختص بــه بازیکنان داخل زمین نیســت و
روی نیمکت هم بازیکنان باکیفیتی حضور دارند و دست اسکوچیچ
بــرای انتخــاب ترکیــب باز اســت .در بازیهــای قبل تمــام بازیکنان
کیفیت خوبشــان را نشــان دادند و از سویی ســطح بازیکنان به هم
نزدیک اســت و بچهها هماهنگی خوبــی دارند .بنابراین تیم ملی با
وجود تمام این موارد ،دچار مشکل نخواهد شد .تیم ملی باید برای
برد وارد زمین شود و نکته مهم اینکه بازیکنان نباید مغرور باشند و
عراق را دستکم بگیرند.
عــراق شــانس خــود را برای صعــود به جــام جهانی از دســت داده
و بــرای ارائــه بــازی حیثیتی بــه مصاف مــا خواهد آمد .آنهــا در اکثر
مواقع تیم ما را به چالش کشــیدهاند و بچهها باید حواسشــان جمع
باشــد .در حال حاضر شــرایط کرونــا در کل دنیا همین گونه اســت و
عراقیها هم با مشــکل مواجه هستند .تیم ملی در مسیر خوبی قرار
دارد و کرونا مانع از برگزاری جشــن صعود تیم ملی به جام جهانی
نخواهد شــد و ما صددرصد جشن صعود خواهیم گرفت .تیم ملی
خط حمله بسیار خطرناکی دارد؛ بازیکنانی همچون سردار آزمون و
مهــدی طارمی که در کالس جهانی بازی میکنند .گرچه به احتمال
زیــاد در دیــدار امروز این  2بازیکن را نخواهیم داشــت امــا بازیکنان
دیگــری چون کریم انصاری فرد و مهــدی قایدی را داریم که نفرات
جایگزین خوبی محســوب میشوند و نباید از غیبت احتمالی سردار
و مهــدی نگران بود .تیم ملی در ایــن مرحله از رقابتهای انتخابی
جام جهانی عملکرد خوبی داشــت و اسکوچیچ در این مدت نشان
داد که از نظر اخالقی و فنی مربی خوب و موجهی است .مهمترین
موضــوع این اســت کــه او با فدراســیون تعامل بســیار خوبــی دارد و
این موضوع یکی از دالیل اصلی موفقیتهای اســکوچیچ در مســیر
صعــود به جام جهانی قطر اســت .تیم ملی کمبــود خاصی ندارد و
تنها نداشــتن بازی تدارکاتی خوب نقطه ضعف تیم ملی محســوب
می شــود کــه بایــد با قطعی شــدن صعود تیــم به جــام جهانی این
مشکل با تدابیر فدراسیون فوتبال برطرف شود.
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ایران  -عراق با  11هزار هوادار زن و مرد

بعــد از کشوقوسهای فــراوان و در فاصله یک روز تا دیدار ایران و عراق،
باالخره دستور نهایی برای حضور تماشاگران در دیدار ایران و عراق صادر
شــد و هــواداران تیــم ملی میتواننــد از این دیــدار دیدن کننــد .به گزارش
ایســنا ۱۰ ،هزار تماشــاگر ( ۸هزار مــرد و  ۲هزار زن) میتواننــد این بازی را
تماشــا کننــد که از این تعــداد ۱۰ ،درصد یعنی هزار بلیت ســهم هواداران
عراقی اســت .همچنین حسین شــریفی سخنگوی فدراســیون فوتبال هم
دیــروز اعــام کرد نحوه بلیت فروشــی دیــدار ایران و عــراق در چهارچوب
مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا روی خروجی سایت فدراسیون
فوتبــال قرار خواهد گرفــت و عالقمندان به فوتبــال میتوانند با ثبت نام،
از نزدیــک شــاهد دیــدار تیم ملــی فوتبال ایــران و عــراق باشــند .او تأکید
کــرد« :اگــر تنهــا  ۲هفتــه از واکسیناســون دوز دوم عالقمندان بــه ثبت نام
برای تماشــای دیدار ایران و عراق در ورزشــگاه آزادی گذشــته باشــد کافی
اســت و افراد مایل باید بهســرعت پس از مشخص شــدن نحوه ثبت نام،
از طــرق ســایت بلیــت فروشــی ،اقــدام به تهیــه بلیــت کننــد ».همچنین
ســایتهای دیگــر هم خبــر دادند تعداد تماشــاگران  11هزار نفر اســت که
بنابر پیشنویسهای قبلی  2هزار تماشاگر زن 8 ،هزار تماشاگر مرد و هزار
تماشاگر عراقی هستند .این خبر را سخنگوی فدراسیون هم تأیید کرد.

