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امید نمازی ،دستیار سابق سرمربی پرتغالی تیم ملی در گفتوگو با «ایران»:

تنها نیاز تیم ملی همدلی است /تیم ملی در خط دفاع مشکل دارد /این تیم میتواند با کیروش در جام جهانی آبروداری کند

تیــم ملــی فوتبال ایــران در فاصله  2مــاه مانده به آغاز مســابقات جام
جهانــی  2022قطــر و در آســتانه ششــمین حضورش در ایــن تورنمنت
معتبر ،خود را آماده رویارویی با تیمهای انگلیس ،ولز و امریکا در گروه
 Bاین رقابتها میکند.
بر همین اســاس ســایت «وی اسپورت» فرانســه در گزارشی به بررسی
وضعیــت تیــم تحتهدایــت کارلــوس کــیروش پرداخــت و نوشــت:
«ایران با قرار گرفتن در گروه انگلیسیزبان با تیمهای انگلیس ،امریکا
و ولز ،شانس خوبی در گروه  Bدارد ،به همین دلیل ،شاگردان کیروش
نباید در اولین بازی خود مقابل انگلیس شکســت بخورند .ایران چهار
روز پس از این دیدار به مصاف فینالیست نگونبخت یورو  2020یعنی
ولــز مــیرود؛ دیــداری سرنوشتســاز در راهیابی به مرحله یکهشــتم
نهایی جام جهانی.
در نهایت ایران مرحله گروهی را با تقابل با امریکا به پایان میرساند،
دیداری ویژ ه با توجه به تنشهای سیاســی موجــود .کارلوس کیروش
بــرای جــام جهانی  2022باید به همان بازیکنان ســال  2018تکیه کند.
بنابراین سرنوشــت تیم ملی به عملکرد مهدی طارمی ،سردار آزمون
یــا حتــی ســامان قــدوس بســتگی دارد .کــیروش ماننــد هــر جایی که
میرود ،باید برنامه تاکتیکی خود را تغییر دهد».

سرمربیروسیه:باایراندرتهرانیادوحهبازیمیکنیم

والری کارپین ،ســرمربی تیم ملی فوتبال روســیه درباره بازی دوســتانه
بــا ایران گفت« :بازی دوســتانه تیم ملی فوتبال روســیه با ایران ممکن
اســت روزهای  15یــا  16نوامبر ( 24یا  25آبان) در تهــران یا دوحه قطر
برگزار شــود .در مورد بازی دوســتانه با بوسنی هم باید بگویم نمیدانم
برگــزار میشــود یا خیــر .بازیکنــان تیــم ملی شــرایط سیاســی را دنبال
نمیکننــد .آنهــا میدانند چه چیزهایــی رخ میدهد اما چیــزی به آنها
بستگی ندارد و فقط فوتبال بازی میکنند».

تست دوپینگ از ملیپوشان در اردوی اتریش

مالقات با ستارهها قبل از جام جهانی

حامــد جیــرودی /تیــم ملــی فوتبــال
کشــورمان کــه خــود را بــرای حضــور در
جــام جهانــی  2022قطــر آمــاده میکند،
از ســاعت  20:30فردا ،در نخســتین بازی
دوستانه خود در اردوی اتریش به مصاف
اروگوئــه مــیرود؛ دیــداری کــه قرار اســت
پشــت درهــای بســته ورزشــگاه  NVآرهنا
ســنتپولتن در  50کیلومتــری وین برگزار
شــود ،البتــه اروگوئه هزینههــای این بازی
را پرداخــت کــرده اســت .گفتنــی اســت
نشســت هماهنگــی مســئوالن تیمهــای
ملی فوتبال ایران و اروگوئه دیروز برگزار و
مقرر شد این دیدار بدون حضور تماشاگر
انجــام شــود .نکتــه قابــل اشــاره اینکــه
بــازی بــه صورت زنــده از شــبکه  3پخش
خواهــد شــد .یوزهــا در شــرایطی در ایــن
مســابقه بــه میــدان میروند کــه کارلوس
کیروش 10روز اســت دوبــاره هدایت تیم
ملــی را برعهده گرفته و جانشــین دراگان
اســکوچیچ شده است .ســرمربی پرتغالی
ابتــدا  24بازیکــن داخلــی را بــه اردو فــرا
خواند و ســپس بــا اضافه کــردن لژیونرها
به لیســتش ،فهرســت  27نفرهای را برای
حضــور در اردوی اتریش اعالم کرد و حاال
میخواهــد با حضور ایــن بازیکنان ،اولین

بــازی دوره دوم حضــورش در ایــران را
برابر پاراگوئه برگــزار کند؛ حریفی که یکی
از تیمهــای خوب و مطــرح فوتبال جهان
بــه شــمار میآید و بــا جمعــی از بهترین
ســتارگان دنیــا بــه مصــاف ایــران میآید.
اروگوئــه که ســابقه قهرمانــی در جامهای
جهانــی  1930و  1950را در کارنامــهاش
دارد ،یکــی از تیمهــای حاضــر در جــام
جهانــی  2022اســت کــه بــا  28امتیــاز و
قــرار گرفتن در رتبه ســوم جدول  10تیمی
دیدارهــای مقدماتــی منطقــه امریــکای
جنوبــی پــس از برزیــل و آرژانتیــن ،بــرای
پانزدهمین بار جواز حضور در بزرگترین
آوردگاه دنیــای فوتبــال را کســب کرد و در
بیســتودومین دوره ایــن رقابتهــا نیــز
در گــروه  Hبــا پرتغــال ،غنا و کــره جنوبی
همگروه اســت .السلســته (لقب تیم ملی
اروگوئــه)  16بار نیز قهرمانی کوپا آمه ریکا
را به دســت آورده و در شــرایطی که اکنون
در جایگاه  13رنکینگ فیفا است ،حریفی
فوقالعــاده قدرتمنــد بــرای شــاگردان
کیروش محســوب میشــود .هدایت این
تیــم را ،دیگــو آلونســو  ۴۷ســاله و مهاجم
ســابق اروگوئه برعهــده دارد؛ مربیای که
در طول دوران فعالیت خود در تیمهایی

مثــل پنــارول اروگوئــه ،گوارانــی و المپیــا
پاراگوئــه ،پاچــوکا و مونتــری مکزیــک و
اینترمیامــی امریــکا را در کارنامــه داشــته
و بــا ســابقه یــک قهرمانــی لیــگ و یــک
قهرمانــی جام باشــگاههای کونــکاکاف با
پاچــوکا و یــک قهرمانی جام باشــگاههای
کونــکاکاف با مونتری از  14دســامبر ،2021
جانشــین اســکار تابــارز افســانهای در تیم
ملی کشورش شد.
از زمــان حضــور ایــن مربــی ،اروگوئــه در
 7بــازی  6بــرد و یک تســاوی کســب کرده
و  16گل زده و فقــط یــک گل خــورده
را ثبــت کــرده اســت .مهمتریــن نتیجــه
ایــن تیــم در بازیهــای اخیــرش بــرای
ایرانیها ،تساوی بدون گل مقابل امریکا،
حریــف تیــم ملــی در جام جهانی اســت.
در فهرســت  29بازیکــن دعــوت شــده
بــه اردوی اروگوئــه بــرای بــازی بــا ایــران
نیــز ،فقــط لوئیز ســوارز نامــدار و ســرخیو
راچــت ،دروازهبــان دوم این تیــم در لیگ
داخلی بــازی میکننــد و  27بازیکن دیگر
لژیونر هســتند .از بازیکنانــی مانند رونالد
آرائوخــو (مدافــع بارســلونا) ،فرنانــدو
موســلرا (دروازهبان گاالتاســرای) ،مارتین
کاســرس (مدافع لس آنجلس گلکســی)،

دانیال شهبخش ،بوکسور تاریخساز در گفتوگو با «ایران»:

شروع اردوی تیم ملی بوکس
از فردا

دنبال کمربند قهرمانی و مدال المپیک هستم
فقط برای تیم ملی ایران در رینگ میجنگم

فائــزه زمانــی /طلســم شــکن بوکــس ایــران این
روزهــا رؤیای جدیدی در ســر میپرورانــد .دانیال
شــهبخش کــه بــا کســب مــدال برنــز جهــان در
صربســتان بــه رؤیای دیرینــه بوکس ایــران جامه
عمــل پوشــاند ،حاال بــا ورود بــه بوکــس حرفهای
دنبال کمربند قهرمانی اســت و میخواهد رینگ
بوکــس حرفــهای را بــرای ایــران بــه آتش بکشــد.
شــهبخش برخالف شــایعات اخیر نه تنها بوکس
آماتــور و تیــم ملــی ایــران را رهــا نمیکنــد بلکــه
محکمتر از قبل در این مســیر گام برمیدارد تا در
المپیک پاریس کلکسیون بوکس ایران را با مدالی
ارزشمند تزیین کند.
دانیــال شــهبخش در گفتوگــو بــا
خبرنگار«ایــران» دربــاره شــروع فعالیتــش در
بوکس حرفهای صحبت کرد« :فعالیت در بوکس
حرفهای آرزوی هر بوکسوری است و من هم قدم
اول را در ایــن مســیر برداشــتم .بــه من پیشــنهاد
قراردادی  10ســاله دادند اما من بــازی به بازی با
آنهــا قرارداد بســتم و حاال احتمــاالً  15اکتبر بازی
دومــم را انجــام دهــم .ایــن را هــم بگویم کــه در
قراردادم حضــور در اردوهای تیم ملی قید شــده
اســت ».او فعالیــت همزمان در بوکــس حرفهای
و آماتــور را مشــکل ســاز نمیداند« :متأســفانه در
ایــن مدت عــدهای صحبتهایــی راجع بــه عدم

بازگشــت مــن بــه ایــران مطــرح کردنــد امــا مــن
قــراردادم را طــوری تنظیــم کــردم کــه در اردوهــا
حضــور داشــته و بــه مســابقات ملی برســم .حاال
تمام هدفم این اســت که فقط برای ورزش ایران
افتخارآفرینی کنم .فعالیت در هر دو بخش هیچ
مشکلی برای مسابقات ملی من در بوکس آماتور
به وجود نمیآورد».
بوکســور تاریخاز تیم ملــی در واکنش به اینکه
ممکن اســت فعالیتش در بوکــس حرفهای روی
عملکــردش در مســابقات آماتــور تأثیر منفی
بگــذارد ،گفــت« :بوکــس حرفــهای از  4رانــد
شروع میشود .یعنی االن من از  4راند شروع
کرده و در مرحله بعد وارد  6راند میشــوم و
بــه  10 ،8و  12راند میرســم .در بــازی اول در
بوکــس  4راند مبــارزه کردم
امــا در بوکــس

آماتور  3راند مبارزه داریم .این وسط فقط تعداد
راندهــا تفــاوت دارد .بعضــی نگــران هســتند که
حضــورم در بوکس حرفــهای روی بوکــس آماتور
تأثیــر میگذارد و حتی مرا از موفقیت در المپیک
پاریــس دور میکنــد .مــن هــم مثل مــردم عزیز
کشــورم به مــدال المپیک پاریــس امیــدوارم و با
دیدی مثبت چه در رینگ حرفهای و چه در رینگ
آماتور مبارزه میکنم و هدفم فقط شاد کردن دل
مــردم و به اهتــزاز درآوردن پرچم ایران اســت».
بوکســور تیــم ملــی از اینکــه اولیــن
گامــش را در بوکــس حرفــهای بــا
پیروزی برداشــته ،خوشحال است:
«مبارزه با بوکسور اوگاندایی ،اولین
مبــارزهام در رینگ بوکس حرفهای
بود و خوشحالم که توانستم
قدم اول را با برد،

رودریگــو بنتانکور(هافبــک تاتنهام) ،فده
والــورده (هافبک رئال مادریــد) و داروین
نونیز(مهاجم لیورپول) میتوان به عنوان
شــاخصترین بازیکنان حاضــر در اردوی
اروگوئه قبل از دیدار با شــاگردان کیروش
نــام بــرد .همچنیــن لوئیــز ســوارز کــه بــا
 68گل ،بهتریــن گلــزن تاریــخ تیــم ملــی
این کشــور اســت پس از کســب افتخارات
متعــدد در اروپا با پیراهــن تیمهایی مثل
آژاکــس ،لیورپــول ،بارســلونا و اتلتیکــو
مادرید به کشورش بازگشت و پیراهن تیم
ناســیونال را به تن کــرد ،البته از بین دیگر
بازیکنــان مطــرح اروگوئــه دیگــو گودین و
ادینسون کاوانی به دلیل مصدومیت این
مســابقه را از دســت دادند .ایــن بازیکنان
سرشناس و خوب نشان میدهد تیم ملی
یک دیدار تدارکاتی خوب را در پیش دارد.
ایــن در حالی اســت که در بازی دوســتانه
قبلی مقابل الجزایر ،حریف تعداد زیادی
از بازیکنــان اصلیاش را مقابل ایران قرار
نداده بود .با این حال ،باید دید کی روش
کــه شــناخت مناســبی روی شــاگردانش
دارد ،از چــه نفراتی در این بازی اســتفاده
میکنــد .تیــم ملــی کشــورمان در طــول
تاریــخ ،فقــط یک بار بــه مصــاف اروگوئه
رفتــه اســت .در آن دیــدار کــه  15بهمــن
 1381برگزار شد ،ایران با هدایت همایون
شــاهرخی در بــازی ردهبنــدی تورنمنــت
چهارجانبــه هنگکنــگ ،در جریــان 90
دقیقه مقابل حریف به تســاوی  1-1رسید
اما در ضربات پنالتی نتیجه را  2 - 4واگذار
کــرد .تــک گل تیــم ملــی را در آن دیــدار،
علی ســامره به ثمر رساند و حاال باید دید
این بــازی هیجانانگیز چه نتیجهای در بر
خواهد داشــت .گفتنی اســت تیم ملی در
دیــدار دوســتانه بعدیاش پنجــم مهر به
مصاف سنگال میرود.

محکم بردارم».
المپیــن بوکــس ایــران برخــاف شــائبههای
مطرح شــده ،تأکید کرد فقط برای تیم ملی ایران
در رینــگ مبــارزه خواهــد کــرد« :مــن قــراردادی
طوالنــی در بوکــس حرفــهای نبســتم .زمانــی که
موفــق بــه طلسمشــکنی شــدم و برنــز جهانی را
کســب کــردم ،پیشــنهادات زیــادی از کشــورهای
مختلف داشــتم اما هیــچ وقت این پیشــنهادات
را قبــول نکردم .من دوســت دارم برای تیم ملی
ایــران بجنگم تــا فقط پرچــم ایران را بــاال ببرم و
هدفــی غیر از این ندارم .اوضاع مالی قطعاً مهم
اســت و هر کســی دنبال قــرارداد و بهبــود اوضاع
مالی اســت اما دلیــل اصلی من بــرای حضور در
بوکــس حرفــهای ایــن بود کــه در ایــن بخش هم
قدمــی بــردارم بــدون اینکــه بــه بوکــس آماتور و
حضــورم در تیم ملی لطمــهای وارد شــود ».او از
آرزوهایش در بوکس حرفــهای و آماتور میگوید:
«بوکــس حرفــهای راهی طوالنــی اســت .باید در
این مســیر طوالنــی صبر داشــت .همــان طور که
در بوکــس آماتور میخواهم مــدال المپیک روی
ســینهام باشــد ،در بوکس حرفهای هــم به دنبال
کمربنــد قهرمانی هســتم .بنابرایــن همچنان در
تیم ملی هســتم تا کلکســیون بوکس ایــران را که
فقط مدال المپیک را کم دارد تکمیل کنم».

مرحلــه جدیــد اردوی تیــم ملــی بوکس از
فــردا در ســالن حــاج احمــد ناطــق نــوری
شــروع میشود .عمران سوری زایی ،آرشام
حســنی ،مصطفــی ریگی ،مهــدی پرویزی،
مهــدی خســروی ،محمدحســین حقــی،
ســجاد محمدپــور ،پوریــا عبدالمالکــی،
ارســان دســت پرور ،عرفــان جمالی زهی،
دانیــال شــه بخــش ،محمدکمالــی ،بهنــام
ابراهیمــی ،اشــکان رضایــی ،باقــر فرجــی،
مهــدی امیــری ،ســجاد عبــادی پــور ،علــی
حبیبی نژاد ،رامین بابالو ،سینا فضلاللهی،
مســلم مقصودی ،مهدی ســرباز ،شــاهین
موسوی ،ساالر رادمرد ،میثم قشالقی ،سید
حســین میراحمدی ،سیاوش امیدی ،علی
جمالی ،کیوان صفری ،امین مجنونی ،سید
ناصــر مظلومــی ،ســید علی صــدری ،پوریا
امیــری ،طوفان شــریفی ،مهدی جشــنانی،
ایمــان رمضانپــور ،محمــد جمشــیدوند،
ســید امیرحســین حســینی و روزبــه صفری
نفرات دعوت شــده به این اردو هســتند که
زیر نظر علیرضا اســتکی به تمرین خواهند
پرداخــت .همچنین هفتــه آینــده انتخابی
درون اردویی برای مشــخص شدن ترکیب
اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا برگزار
خواهد شد.

حسرت سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی از حذف تیمش

نائینی :ایران می توانست روی سکو برود

مهری رنجبر /ســاحلیبازان والیبــال ایران از تور آزاد ســامیال تایلند حذف
شــدند آن هم بدون برگزاری مســابقه! موضوعی که ناراحتی ملیپوشــان
را به همراه داشــته است .قرار بود عدم ثبت نام ایران در موعد مقرر برای
حضور در تورنمنت با مســاعدت کنفدراســیون والیبال آســیا مواجه و حل
شــود که این اتفاق نیفتاد و ناراحتی ملیپوشــان از این اســت که امتیاز تور
بــرای مســابقات قهرمانی جهــان را از دســت دادند .هرچند ایــن اتفاق با
اشــتباه تایلندیها
رخ داد امــا مدیــر
اســترالیایی کمیته
والیبــال ســاحلی
کنفدراسیون آسیا،
اجــازه نداد دو تیم
ایرانی الف و ب در
تور حاضر باشند و
بــه همین راحتی از تورنمنت کنار رفتند .هرچند تایلندیها برای دلجویی
هزینههــای ســاحلی بــازان ایران بــرای اردوی یــک هفتــهای و حتی بلیت
تیــم در ســانخوال را تقبــل کردند .رضــا نائینی ســرمربی تیم ملــی والیبال
ســاحلی در این باره بــه خبرنگار «ایــران» میگوید« :امتیازاین مســابقات
بــرای قهرمانی جهان تأثیــر دارد .هرچند ضریب امتیاز تور ســامیال پایین
اســت امــا به هر حــال رنکینــگ تیمها باال میرود و شــاید امتیــازش برای
قرعهکشــی انتخابــی المپیک تأثیر داشــته باشــد .تیــم ما بــرای قهرمانی
آســیا به میزبانی بندرعباس آماده میشــود و دنبال پوئــن برای قهرمانی
جهــان اســت ».او معتقد اســت حتماً یکــی از تیمهای ایران میتوانســت
در تور آزاد ســامیال روی ســکو برود« :ما با بچهها بازیهای دیروزرا تماشــا
کردیم که آمادگی تیمهای شرکت کننده نسبت به دوره قبل پایینتر بود.
برخالف بچههای ما که خیلی آماده بودند .اگر بچهها اجازه بازی داشتند،
بــه طــور حتــم یکی از تیمها بــا صعود به فینــال ،روی ســکو میرفت ».به
گفته نائینی ،ساحلی بازان ایران عالوه بر تمرین بازی تدارکاتی هم انجام
خواهند داد« :دو تیم ما از دیروز تمرین را شروع کردند و جدای از تمرین،
از فــردا بــا تیمهایی که حذف میشــوند بازی تدارکاتی انجــام میدهند».
او چگونگــی اطــاع از حــذف را این طور توضیح داد« :دوشــنبه در جلســه
معارفه بازیکنان ثبت نام نهایی وکارهای تیم انجام شــد ،حتی لباس هم
به بچهها داده شد که مسئول برگزاری رقابتها مرا خواست و عذرخواهی
کرد .ما هم به فدراســیون اطالع دادیم که آنها هم رایزنی کردند اما وقتی
کنفدراســیون آســیا موافقت نکرد ،ما هم بعد از ظهر در تکنیکال میتینگ
حاضر نشــدیم ».ملیپوشــان پس از بارگشــت به تهــران ،در کمپ آزادی
اردو میزننــد« :پــس از بازگشــت تیم ،بچههــا یک هفته اســتراحت دارند
و بعــد درکمــپ آزادی تهــران تمرینات را شــروع میکننــد و  10روز مانده
به شــروع رقابتها به بندرعباس میرویم که میزبان مســابقات قهرمانی
آسیاست».

تاج :اعتراض خود در پرونده ویلموتس را اعالم کردیم

اخبار

پزشــک تیــم ملــی فوتبــال توضیحاتــی را در خصــوص تســت دوپینگ
بازیکنــان حاضــر در کمــپ اتریــش ارائــه کــرد .دکتــر پرهــان خانلــری
درخصــوص تســت دوپینگ (تســتهای خــون و ادرار) کــه از بازیکنان
تیــم ملــی گرفتــه شــد ،گفــت« :طبــق قوانیــن فیفــا ،تمامــی بازیکنان
حاضــر در جــام جهانــی تســت دوپینگ میدهنــد .بر همین اســاس با
اعــام فدراســیون جهانی فوتبــال -فیفــا از تمامی  ۳۲تیــم راهیافته به
رقابتهای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر تســت دوپینگ گرفته میشــود ».او
افزود« :با توجه به برپایی اردوی تیم ملی در اتریش و در زمان فیفادی،
نمایندگان فیفا در کمپ تمرینی ایران حضور یافته و از تمامی بازیکنان
تســت دوپینــگ گرفتنــد .حضور نماینــدگان فیفا بدون اطــاع قبلی در
اردو بــود ».گفتنی اســت ،این روال برای تمامــی  ۳۲تیم حاضر در جام
جهانی ،یکسان و الزماالجرا است.

اروگوئه با سوارز ،نونیز ،والورده و آرائوخو ساعت  20:30فردا مقابل ایران قرار میگیرد

ســیدحمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان دیروز در حاشیه نشست هیأت
دولــت در واکنش به انتشــار اخبــاری مبنی بر حضور کوتــاه مدت کارلوس
کــیروش در رأس کادر فنــی تیــم ملی فوتبــال ایران تا پایــان جام جهانی
اظهار داشت« :در این خصوص اطالع دقیقی ندارم و میدانم که فعالً با
او توافق شده که در جریان جام جهانی فوتبال در کنار تیم ملی ایران باشد
و هنوز فرصت نشــده تا فدراســیون فوتبال مرا در جریان ادامه مذاکراتش
بــا کارلوس کــیروش قرار دهد .حتی قــرار بود کیروش را دعــوت کنیم تا
درخصوص برنامههای او و برنامههای تیم ملی جلســهای داشــته باشیم
ولــی آنقدر وقت تنگ بود و کارهای مهمتری بود و باید به تیم رســیدگی
میشــد؛ مقــرر شــد بعــد از بازگشــت تیــم از اردوی اتریش ،مــا در وزارت
ورزش میزبان دوســتان فدراسیون باشــیم و از برنامههای تیم ملی بیشتر
صحبــت کنیــم و عالوه بر آن با کیروش از نزدیک دیدار داشــته باشــیم و
درخصوص برنامههایش صحبت کنیم».
وی در گفتوگــو با ایرنا در پاســخ به اینکــه تیم ملی تا قبل از حضور در
جــام جهانی چند دیــدار تدارکارتی برگزار خواهد کــرد ،گفت« :همانطور
که میدانید اروگوئه صاحب رنکینگ ســیزدهم دنیاســت و سنگال در رده
بیســتم دنیا قرار دارد و ما هم در رده بیســت و یکم ردهبندی جهانی فیفا
قــرار داریــم .ضمن اینکه تیم ملی در حــال برنامهریزی برای انجام دیدار
تدارکاتــی با تیم فوتبال روســیه اســت اما این دیدار هنوز قطعی نیســت و
از آنجا که نظر ســرمربی برای انجام بازی دوســتانه مهم اســت ،هنوز نظر
کــیروش درخصــوص برگــزاری این دیــدار اعالم نشــده اســت .البته این
صحبت مربوط به سه روز پیش است و نمیدانم در این فاصله این دیدار
قطعی شــده یا خیــر .اما در نهایت مجموع دیدارهــای تدارکاتی تیم ملی
 ۳دیدار خواهد بود».

گفت و گو

محمــد محمــدی ســدهی /اردوی تیــم ملی
فوتبــال در اتریش زیر نظــر کارلوس کیروش
در حال برگزاری است و ملی پوشان کشورمان
اول و پنجــم مهر به مصــاف تیمهای اروگوئه
و ســنگال خواهند رفت .پیــش از این انتقادات
زیادی به روند آمادهسازی تیم در فیفادی اول
مطرح بود چرا که تیم ملی خرداد در قطر اردو
زد که هوای آن بســیار گرم بود و تنها یک بازی
دوســتانه با الجزایر برگزار کرد و  1-2مغلوب
این تیم آفریقای شــمالی شــد .حاال به نظر
میرسد مسئوالن فدراسیون فوتبال اردوی
خوبــی برای تیــم ملی در نظــر گرفتهاند و
رویارویی با  2تیم خوب و پرستاره گواه این
موضوع است.
امیــد نمــازی کــه از  2011تــا 2014
دســتیار کــیروش بــود ،از بازگشــت ایــن
مربــی پرتغالــی اســتقبال میکنــد .او در
ایــن خصوص بــه خبرنگار«ایــران» گفت:
«تغییــر ســرمربی و آمــدن کــیروش بــه

ســود تیم ملــی اســت و کــیروش میتوانــد در این
زمــان کم کمــک کند تا تیــم ملی با شــرایط بهتری
در جــام جهانــی حاضــر شــود .البتــه کــیروش در
جــام های جهانــی  2014و  2018زمــان زیادی برای
آمادهســازی تیم ملی داشــت و اینبار چنین زمانی
ندارد .تنها نیاز تیم ملی در فاصله کمتر از  60روز تا
جام جهانی قطر همدلی اســت .تیم ملی میتواند
بــا کیروش در جام جهانی آبــروداری کند ».نمازی
دربــاره مهمتریــن ویژگــی کــیروش و نقاط ضعف
و قــدرت تیــم ملــی اینگونــه صحبت کــرد« :مهم
تریــن فاکتــور کــیروش نظــم و انضبــاط اســت و او
میتواند به تیم ملی نظم بدهد .کیروش میتواند
بــا تاکتیکهایش حریفــان را از دروازه مان دور نگه
دارد .اگــر این کار به درســتی انجام شــود با توجه به
بازیکنــان خوبــی همچــون طارمی ،ســردار آزمون و
جهانبخــش کــه در خــط حملــه داریــم ،میتوانیم
بــه گل برســیم .خــط حملــه تیــم ملی نقطــه قوت
تیــم اســت اما تیم ملــی در خط دفاع مشــکل دارد
و ایــن یک ضعف اســت که باید تا شــروع رقابتها

برطــرف شــود .کــیروش در مصاحبــهای کــه اخیراً
داشــت ،به این ضعف اشــاره کرد .او نیاز به  2دفاع
وســط خوب و مطمئن دارد تا بتواند در قطر دروازه
خــود را بســته نگــه دارد .اوضــاع تیم ملــی در خط
میانی هم خوب اســت و در صــورت آمادگی احمد
نوراللهی ،او میتواند زوج خوبی برای ســعید عزت
اللهی باشــد ».دســتیار ســابق کیروش در پاسخ به
ایــن ســؤال که آیا جــای بازیکنی در تیــم ملی خالی
اســت؟ گفت« :شــاید بتوان اســم چند بازیکن را که
در فــوالد و ســپاهان هســتند  ،مطــرح کــرد امــا باید
بدانیم که کیروش برای انتخاب بازیکنان با نفرات
مــورد اعتمــادش مشــورت و بهتریــن بازیکنــان را
بــه تیم ملــی دعوت کــرد .از نظر من جــای بازیکن
تأثیرگــذاری در تیــم ملــی خالــی نیســت و بهترین
نفرات به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند».
امیــد نمــازی دربــاره دو حریــف نامــداری کــه
تیــم ملــی در اتریش بــا آنها رودررو خواهد شــد هم
صحبــت کــرد« :اروگوئــه و ســنگال جــزو تیمهایــی
هســتند کــه حرفی بــرای گفتــن دارنــد .ایــن دو تیم

بخصــوص اروگوئــه بازیکنــان نامــداری دارد و برای
ایــران حریفان سرســختی محســوب میشــوند .تیم
ملی برای رســیدن به فرم ایدهآل نیاز دارد با چنین
تیمهایی بازی کند بخصوص که متأســفانه فیفادی
اول از دست رفت و کمک خوبی به آمادهسازی تیم
نشد».
او افــزود« :البتــه بایــد بدانیم که تنهــا برگزاری 2
بازی دوستانه با اروگوئه و سنگال کافی نیست و تیم
ملی برای رسیدن به بهترین سطح نیاز به بازیهای
تدارکاتی بیشتری دارد .متأسفانه فدراسیون فوتبال
در حســاسترین مقطع به صورت سرپرســتی اداره
شــد و ایــن موضــوع باعث شــد تــا زمان را از دســت
بدهیــم ،در هــر حــال تیــم ملــی زمــان کمــی بــرای
آمادهســازی دارد و ایــن در حالــی اســت کــه باید در
جام جهانی با حریفان قدرتمندی روبهرو شود .تیم
ملی امریکا آن تیم جام جهانی  1998نیســت و تیم
بســیار خوب و جوانی اســت کــه میتواند بــرای تیم
ملی دردسرساز شود .تیمهای انگلیس و ولز هم که
جزو تیمهای خوب به حساب میآیند».

سجادی:ازمأموریتکوتاهمدتکیروشاطالعیندارم

بازتاب

کیروش میتواند با تاکتیکهایش
حریفان را از دروازهمان دور نگه دارد

شانس خوب ایران برای صعود از گروه  Bجام جهانی

ورزشی

مهــدی تــاج ،رئیــس فدراســیون فوتبال دیــروز در حاشــیه مجمــع هیأت
فوتبــال مازندران در خصوص نامه اخیــر فیفا برای پرداخت طلب مارک
ویلموتس توضیح داد« :در این نامه ســؤاالت متعددی وجود دارد .در آن
آمــده اگــر اعتراضی داریم اعــام کنیم و ما هم اعتراض خود را نوشــتیم.
اعتــراض ما این اســت که اســاس پرونــده ویلموتــس به دلیــل تحریم ما
بــوده کــه نتوانســتیم بموقــع پــول را پرداخت کنیــم .در شــرح رأی هم به
صراحت به این موضوع اشــاره شــده اســت ،همچنان هم تحریم هستیم
و میخواهیــم فیفــا تحریم را بردارد و پولهای مــا را بدهد تا بتوانیم روند
عادی خود را طی کنیم».

هزینه حمایت کونسیسائو از ستاره تیم ملی

باشگاهپرتغالیبهخاطرشعارعلیهطارمینقرهداغشد

دیدار هفته گذشــته پورتو با اســتوریل در لیگ پرتغال برای مهدی طارمی
ســتاره تیم ملی کشــورمان حاشیهســاز بود .بعد از بازی خبرنگار پرتغالی
علیــه مهدی طارمی شــیطنت کرد و او را متهم به تمــارض کرد که باعث
فریب داوران میشــود .ســتاره ایرانی به این سؤال شــیطنتآمیز خبرنگار
پرتغالی پاسخی نصف و نیمه داد و مصاحبه را نیمه کاره رها کرد .بعد از
بازی هواداران اســتوریل علیه مهدی طارمی شعارهای غیرورزشی دادند.
به همین خاطر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال
باشــگاه اســتوریل را به خاطر بد رفتاری هواداران نســبت
به طارمی به مبلغ  204یورو جریمه نقدی کرد .عالوه بر
این سرخیو کونسیسائو سرمربی پورتو هم بعد
از بــازی تیمــش در حمایــت از مهــدی
طارمی ستاره ایرانیاش در نشست
خبری بعد از بازی شرکت نکرد.
در همیــن رابطه ســایت «گولو»
پرتغــال خبــر داد باشــگاه پورتو
به دلیل عدم حضور کونسیسائو
در نشســت خبــری بعــد از بــازی و
بیاحترامــی بــه اصحــاب رســانه
مبلــع  10هــزار یــورو جریمــه
نقدی شد.

