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پنجشنبه  3آذر 1401
سال بیست و هشتم
شماره 8061

کدام آسیایی در دوحه خوشبخت میشود؟

صبح دیروز علی فتحاهللزاده ،مدیرعامل باشگاه استقالل همراه با تعدادی از
مدیران باشــگاه از مجموعه ورزشی مرغوبکار بازدید کرد .فتحاهللزاده از روند
پیشــرفت مجموعه مرغوبکار ،امکانات و قســمتهای مختلــف دیدن کرد و
گزارشی از نیازها و کمبودهای این مجموعه نیز به اطالع مدیرعامل استقالل
رسید .با دستور فتحاهللزاده و بر اساس بررسیها و نیازسنجی انجام شده17 ،
میلیارد تومان برای بهبود شرایط و رفع کاستیهای مجموعه ورزشی مرغوبکار
سرمایهگذاری خواهد شد.

یادداشت

سرمایهگذاری ۱۷میلیاردی استقالل در مرغوبکار

اژدها در مسیر یوزها

لحظه گلزنی مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی به تیم انگلیس

حامــدجیرودی/تیــم ملــی فوتبــال ایران از ســاعت
 13:30فــردا در دومیــن بــازیاش در گــروه B
جام جهانــی  ۲۰۲۲قطــر بــه مصــاف ولــز مــیرود،
دیداری که بــا قضاوت ماریو اســکوبار گواتماالیی در
ورزشــگاه احمد بن علی شهر الریان برگزار میشود؛
اســتادیومی کــه ظرفیــت آن حــدود  ۴۵هــزار نفــر و
میزبان  7دیدار جام جهانی است .شاگردان کارلوس
کیروش در حالی در این مسابقه به میدان میروند
که در بازی اول شــان ،با نتیجه عجیب و غیرمنتظره
 2-6مغلوب انگلیس شدند تا تیم ملی سنگینترین
شکســت خود در ادوار حضورش در جــام جهانی را
متحمل شود .نکتهای که در خصوص آن بازی بسیار
مورد بحث و نقد قرار گرفت ،ترکیب متفاوتی بود که
سرمربیپرتغالیتیمملیبهزمینفرستاد.بازیکنان
هماهنگــی مانند محمد حســین کنعانــی زادگان و
شــجاع خلیــلزاده روی نیمکت نشســته بودند و در
مقابل ،روزبه چشــمی و سید مجید حسینی در خط
دفاع جای گرفته بودند .این در حالی است که ترکیب
ایران چهرههای دیگری مانند میالد محمدی و علی
کریمی هم داشت که آنها هم مدتها بود برای تیم
ملــی بازی نکــرده بودنــد و این کامالً مشــخص بود
آنها برای هماهنگی بازی در سطح رقابتهای جام

جهانی و بازی مقابل تیم مدعی انگلیس کار سختی
در پیــش دارنــد .بازی هم همان طــور که پیشبینی
میشــد با برتری سهشیرها آغاز شد اما مصدومیت
ناگهانی و شدید علیرضا بیرانوند فرم بازی را به هم
ریخت و باعث توقف طوالنی مدت مســابقه شد .با
خروج دروازهبان اول تیم ملی ،کار سختتر هم شد
و انگلیــس توانســت  3گل در نیمــه اول وارد دروازه
ایران کند .با شــروع نیمه دوم کــی روش  3تعویض
همزمان انجام داد تا به تیم ازهمگسیختهاش ،سرو
سامانی بدهد .شرایط تیم ملی در ادامه بهتر شد اما
نه آن طور که انتظار میرفت .انگلیس به گل چهارم
رســید و مهــدی طارمــی یکــی از گلهــای خــورده را
جبران کرد اما گلهای پنجم و ششم هم وارد دروازه
سید حسین حسینی شد و تنها طارمی از روی نقطه
پنالتی که توسط  VARتأیید شد ،ایران را به گل دوم
رساند و در نهایت این انگلیس بود که به یک برد پر
گل دست یافت.
ëëولزبهدنبالشگفتیپساز 64سال
تیم ملی حــاال در دومین بازیاش باید رودرروی ولز
قــرار بگیرد؛ تیمی که بعد از  ۶۴ســال بــار دیگر جواز
حضــور در مســابقات جام جهانی را کســب کــرده و
بازیکنــان این تیم تــاش میکنند با صعــود از گروه

 ،Bثابت کنند میخواهند همانند جام جهانی ۱۹۵۸
سوئد که تا یک چهارم نهایی صعود کردند ،شگفتی
خلق کنند .ولز با اینکه فدراسیون فوتبالش در اواخر
قرن نوزدهم میالدی ،یعنی در سال  ۱۸۷۶تأسیس
شــده ،بعد از جام جهانــی  ۱۹۵۸در هیچ تورنمنت
بینالمللی به میدان نرفت تا یورو  ۲۰۱۶که تا مرحله
نیمــه نهایی پیــش رفتنــد .ولــز در یــورو  2020نیز با
ایتالیا ،ترکیه و ســوئیس همگروه شــد که به رده دوم
گروه دست یافت ،اما در یکهشتم نهایی با نتیجه 4
بر صفر مغلوب دانمارک شد تا با این رقابتها وداع
کند .این تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
قطر در گروه خــود پایینتر از بلژیک قرار گرفت و به
عنوان تیم دوم راهی پلیآف شد .آنها در اولین بازی
خــود در پلیآف برابر اتریش قــرار گرفتند و در پایان
توانست این تیم را شکست دهد .ولز برای صعود به
جــام جهانــی ،اوکراین را هم با گل ســتاره خود گرت
بیل  0-1شکســت داد و جــواز صعود به جام جهانی
را بــه دســت آورد .این تیم پــس از صعود به قطر5 ،
بازی در لیگ اروپا انجام داد که حاصل آن  4باخت و
یک تساوی بود .ولز که هدایتش را راب پیج بر عهده
دارد ،در بــازی اولــش در گــروه  Bمقابــل امریکا پس
از اینکــه با گل تیموتی وه آ عقــب افتاد ،با پنالتی که

نه فردی سیاسی هستم و نه میخواهم به چنین سؤاالتی پاسخ بدهم

مسابقات جام جهانی  2022این روزها در قطر پیگیری میشود و در این ایام
رســانههای خارجــی گزارشهایی در خصوص تیمهــای حاضر در این جام
منتشر میکنند .سایت « »Squawkaبه معرفی بهترین گلزنان این جام
تا اینجای رقابتها پرداخت و مهدی طارمی ســتاره تیم ملی کشورمان
بــا دبل مقابــل انگلیس جزو مدعیــان کفش طالی جــام جهانی قرار
دارد .ژیــرو مهاجم فرانســه ،والنســیا بازیکن اکوادور و ســاکا مهاجم
انگلیــس در کنــار طارمــی بازیکنــان دوگلــه جــام جهانی هســتند.
عالوه بر ایــن پایگاه خبری اس.وی.تی ســوئد دیروز مصاحبهای
از مهــدی طارمی ،مهاجــم تیم ملی فوتبال ایران منتشــر کرد.
یوهــان کوجوکاســان ،خبرنــگار اس.وی.تــی ســوئد بعــد از
مســابقه روز دوشنبه تیم ملی فوتبال ایران و انگلیس به
سراغ مهدی طارمی رفت و از او پرسید« :آیا اتفاقات
اخیــر ایــران بــر تیــم ملــی فوتبــال تأثیر گذاشــته
است؟» که طارمی این گونه پاسخ داد« :بیاید
لطفاً دربــاره فوتبال حرف بزنیــم ».با وجود

پاســخ صریح طارمی ،این خبرنگار برای تأکید مجدداً
همین ســؤال را از طارمی پرســید کــه مهاجم تیم ملی
فوتبــال ایران در پاســخ افزود« :ما اینجاییــم تا فوتبال
بــازی کنیم .بیایید درباره آن حرف بزنیم .همانطور که
من گفتم این (بازی انگلیس) یک بازی سخت برای ما بود».
عالوه بر این خبرنگار خارجی دیگری در خصوص وضعیت
کشــور ایران ســؤال کــرد و مهــدی طارمی در
واکنــش به این ســؤال بیان کــرد« :نمیدانم
چــرا دائمــاً ایــن ســؤاالت را از بازیکنــان ایران
میپرســید اما درباره جنگ اوکراین هیچ سؤالی نمیکنید.
نه فردی سیاسی هستم و نه میخواهم به چنین سؤاالتی
پاســخ بدهم! من فقط بازیکن فوتبال هســتم و سیاســت
به من ربطی ندارد .نمیدانم شــما دنبال چه چیزی هستید
که این ســؤالها را تکرار میکنید! من در جام جهانی هســتم تا از
فوتبال لذت ببرم».

انتقاد سرمربی تیم ملی از لو رفتن ترکیب چند ساعت پیش از بازی با انگلیس

کیروش :دشمن تالش کرد تمرکزمان را برهم بزند

گروه ورزشــی /کارلوس کیروش از بعد بازی ایران
مقابــل انگلیــس ،فعالیــت بیشــتری در فضــای
مجازی داشــته و با انتشــار چند پســت سعی کرده
فضای ذهنی تیم و اطراف تیم را برای دیدار مقابل
ولز تغییر دهد.
سرمربیتیمملیفوتبالکهسهشنبهصبحباانتشار
یک ویدیو در اینستاگرامش از بازیکنانش خواست
تســلیم نشوند ،ســاعات پایانی همین روز با انتشار
پســتی جدید در صفحــه شــخصیاش از بازیکنان
خواســت قهرمان واقعی برای مردم ایران باشــند
و در دام محبوبیتهــای پوشــالی نیفتند .کیروش
در ایــن پســت نوشــت« :در فوتبال مــا نمیتوانیم
وقتمــان را بــا بهانــه آوردن و مقصر جلــوه دادن
دیگــران هــدر دهیــم ،بایــد مســئولیتهایمان را
بپذیریم ،متواضع باشیم و قدرتمند برای ایستادن
کنــار یکدیگــر بهوقــت ناکامیهــا و اشــتباهات .در
فوتبال ،وظیفه ما این اســت که بــازی کنیم و برای
هوادارانمان نتیجه بگیریم و شادی ،لذت و افتخار
را بــرای آنهــا و تیممــان بهارمغان بیاوریــم .نباید
اجازه دهیم که محبوبیتی ساده تمرکزمان را بگیرد
ت کاذب توجه نکنید.
یا نگرانمان کند ،به محبوبی 
برای بزرگ بودن ،برای یک قهرمان حقیقی شدن
و برای یک رهبر واقعی شــدن باید هزینه هنگفتی
بپردازیــد ».او در ادامــه این پســت نوشــت« :مبادا
فریب قهرمان شدن به بهایی ناچیز را بخورید .خدا
فرصت و اســتعداد را در اختیارتان قرار داده است
تــا در فوتبال ایــن کار را انجام دهید ،پس انجامش
دهید .اگر از این اســتعداد استفاده نکنید ،مرتکب
ت برای اینکه خودتان باشید
جرم شدهاید .از شهر 
استفاده کنید و خودتان را برای تبدیل شدن به یک
قهرمان حقیقــی و یک الگو بــرای جامعه متعهد

بدانید و کاری کنید که مردم ،دوستانتان و اعضای
خانوادههایتــان بــه شــما افتخار کننــد ،در فوتبال
هرچیزی جز این یعنی شکست و حسرت».
ëëیک نفــر داخــل تیم اســت کــه ترکیــب را اعالم
میکند
ســرمربی تیــم ملــی در حاشــیه تمریــن دیــروز در
جمــع خبرنــگاران حاضــر مــواردی را مطــرح کرد
کــه باعــث تعجــب خیلیهــا شــد .او گفــت« :بــه
خاطر حمایتهای شــما مجدداً تشکر میکنم .ما
هیچوقت دوست نداریم داخل زمین باشیم وقتی
نمیتوانیــم بــرای هــواداران افتخــار کســب کنیم.
نتیجهای که به دســت آمد ،باعث میشود ما از آن
یاد بگیریم .ما در مقابل تیمی قرار گرفتیم که یکی
از نامزدهای کســب جام اســت .با رفتار مناســب و
یک روند مناســب روحی و ذهنی ،باید درون زمین
باشــیم و خودمــان باشــیم ».ســرمربی تیــم ملــی
فوتبــال ایران ادامه داد« :طی پیامی که فرســتادم،
بازیکنان تیم ملی دشــمنان ما نیســتند .به کسانی
که میخواهند بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور
کننــد ،میخواهــم تبریــک بگویم چون کارشــان را
درست انجام دادند .مطمئن هستم که اکثر مردم
میدانند که این بازیکنان در طی سالهای طوالنی
باعث شادی و افتخار مردم شدند».
کــیروش در ادامه صحبتهای خود خاطرنشــان
کــرد« :من میخواهم ایــن ایده را که بازیکنان تیم
ملی ،دشــمنان ما هستند تخریب کنم و بگویم که
دشــمنان ما کسانی هستند که تالش کردند تمرکز
مــا را بر هم بزنند .کســانی که فکــر میکنند انجام
بازی جام جهانی مقابل تیمهای انگلیس ،پرتغال
و تیمهای اینگونه مثل بازی در پلیاستیشن است،
باید بگویم که این مســئولیت بزرگی روی دوش ما

لحظه گلزنی گرت بیل از روی نقطه پنالتی به تیم امریکا

بیل گرفت و خودش آن را گل کرد ،بازی را به تساوی
کشاند که آن مسابقه در نهایت  1-1به پایان برسد .با
این حال ،نکتهای که درباره ولز وجود دارد این است
که به غیر از  4بازیکن این تیم که در لیگ این کشــور
بازی میکنند ،بقیه بازیکنانش لژیونر بوده و غالباً در
باشگاههای انگلیسی بازی میکنند .اژدها که عمدتاً
بــا نام بزرگانی چون یان راش و رایان گیگز در اذهان
مانــدگار اســت ،حــاال حضور ســتارگانی نظیــر گرت
بیــل ،آرون رمزی ،اتــان آمپادو و دنیــل جیمز ،یکی
از بهترین نســلهای تاریخ فوتبال خــود را در اختیار
دارد و در رتبه هجدهم ردهبندی جهانی فوتبال قرار
دارد؛ تیمی که ماکت کوچکتری از انگلیس به شمار
میرود و یوزها بازی حساسی را برابر این تیم خواهند
داشت.
ëëتغییراتدرترکیبایران
پــس از اتفاقهایی که در بازی با انگلیس رخ داد ،به
نظر میرســد که کــیروش تغییرات عمــدهای را در
ترکیــب تیمش ایجاد کند .او کــه پس از مصدومیت
بیرانونــد بــر ســر خــود کوبیــد ،با شــرایطی کــه برای
سیدحســین حســینی به وجود آمد ،به نظر میرسد
از امیر عابدزاده در ایــن بازی درون دروازه بهره ببرد
و کنعانیزادگان ،سعید عزتاللهی و علی قلیزاده

را هــم به ترکیــب اضافه کند .ســردار آزمــون هم که
پیــش از ایــن مدعی شــده برابــر ولز  90دقیقــه بازی
خواهد کرد و بنابراین احتماالً شــاهد تشــکیل شدن
زوج او و طارمــی خواهیــم بود که در بازی با انگلیس
دبل کرد و ستاره بزرگ ایران در آن مسابقه بود .البته
کــیروش از اینکه ترکیب تیمش در بازی با انگلیس
لــو رفته انتقاد کرد .حرفی قابل تأمــل که با توجه به
ترکیــب غیرمنتظــره و متفاوت آن دیــدار عجیب به
نظرمیرسد.
ëëتیمملیروبهجلو
با این توضیحات درباره ولز ،ایران باید بازی دومش
را برابــر این تیم برگزار کند .کــی روش پس از باخت
بــه انگلیــس ،بــازی را یک جلســه تمرینی مناســب
توصیــف کرد .این در حالی اســت کــه به رقابتهای
جــام جهانــی ،اصالً نمیتــوان نگاه جلســه تمرینی
داشــت امــا بایــد بــا نگاهــی رو بــه جلــو بــرای ادامه
مســابقات پیش رفــت .کیروش که خــودش به این
موضوع اشاره کرد که هنوز هیچ چیز تمام نشده ،به
خوبی میداند که پیروزی در این بازی برای زنده نگه
داشــتن امید صعود از گروه تا چه حد سرنوشت ساز
اســت و حاال باید دید شاگردان او در این مسابقه چه
عملکردی را از خود به نمایش میگذارند.

«بیل» نقش مهمی در تیم ما دارد

ً
لطفا بیایید درباره فوتبال حرف بزنیم
طارمی:

سرخابی ها

پایانطوالنیترینتعطیلیتمرینپرسپولیس

جلســه تمرینی بازیکنان پرســپولیس دیروز با حضور تمامــی بازیکنان برگزار
شــد .پیــش از این ،دو جلســه تمرینی قرمزهــا و همچنین بازی دوســتانه این
تیم برابر ســتاره ســرخ ب ه دلیل تعطیلی کامل لغو شــد و پس از آن بازیکنانی
که این فصل به پرســپولیس آمدند،
دو روز در ورزشــگاه کاظمــی تمریــن
کردنــد امــا بازیکنــان قدیمی حاضر
بــه تمرین نشــدند .ســرانجام دیروز
بازیکنــان پرســپولیس در محــل
باشــگاه حاضــر شــدند و بــه تمرین
بازگشــتند .البته کمــال کامیابینیا و
عالیشاه یک جلســه از انجام تمرین
محروم شدند .آخرین تمرین رسمی سرخها چهارشنبه هفته گذشته بود و این
طوالنیترین تعطیلی در بین بازیکنان پرسپولیس به حساب میآمد که جرقه
آن بــا عدم پرداخت پنج درصد مطالبات فصل گذشــته و باقیمانده پاداش
فصل 1400-1401زده شــد .گفتنی است سرخپوشان در دومین بازی تدارکاتی
خود در تعطیالت مسابقات لیگبرتر و پیش از آغاز مجدد این رقابتها ،روز
یکشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم فوالد خوزستان میروند.
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ایران فردا بازی سرنوشتسازی را در جام جهانی  ۲۰۲۲برابر ولز برگزار میکند

ازمزایایمیزبانیقطرتاتواناییذاتیایران

ژاپن ،کرهجنوبی ،اســترالیا ،عربســتان و البته ایران،
تیمهــای صعودکننــده آســیا بــه مرحلــه نهایــی
جامجهانــی فوتبال  2022هســتند و چون قطر هم
به حکم میزبانی در این عرصه حاضر است ،تعداد
نماینــدگان آســیا در ایــن مرحله به عدد  6رســیده
وصال روحانی
که طی  92ســال برگزاری این مســابقات ،بیسابقه
روزنامهنگار
بــوده است.تشــخیص اینکــه در پایــان مرحلــه
گروهــی کدامیک از آنها بخت صعود به مرحله حذفی را به دســت میآورند
و خوشــبختی را از هر جهت حس میکنند ،مســألهای اســت که پیشبینی آن
ســهل و ممتنع اســت ،چون ســران فوتبال جهان در پی کمکرســانی به قطر
بودهانــد تــا میلیاردهــا دالر هزینهکرد این کشــور در راه میزبانی جبران شــود و
در همین راســتا در جریان قرعهکشــی ،هوای این تیم را داشتهاند .این تیم در
گروهی نهچندان کمرشکن که سه تیم دیگر آن اکوادور ،سنگال و هلند است،
قرار گرفته و به رغم شکست روز نخست این تیم مقابل اکوادور ،شانس صعود
آنها همچنان محسوس است .اگر ژاپن (البته این تیم در نخستین بازی خود
آلمان نامدار را شکست داد و معادالت را به هم ریخت) ،استرالیا و کرهجنوبی
در نقطه مقابل با افتادن در گروههایی دشوار بخت صعود اندکی دارند ،ایران
بــه لطف لژیونرهای مجربی که در خط حملــه از آنها بهره میگیرد ،برای باال
آمدن از گروه دوم صاحب اقبال اســت و احتمال توفیقش در راه کســب مقام
دومی گروه شــاید به اندازه ولز و امریکا باشــد و این در صورتی است که صعود
انگلیــس« ،قــدرت» اول این گــروه را یک فــرض ثابت شــده بینگاریم .بخت
صعود ایران زمانی بیشــتر میشود که باخت سنگین خود مقابل انگلیس در
دیدار نخستاش را به فراموشی بسپرد و روحیهاش را بازیابد.
ëëازکرهشمالیتاهمسایهجنوبیاش
بد نیست بدانید کرهشمالی در سال  1966که دور پایانی جامجهانی در خاک
انگلیس برگزار شد ،به اولین تیم آسیایی تبدیل شد که از گروه خود باال رفت و
در این راه ایتالیای توانمند و معروف هم ب ه دست کرهشمالی که «طوفان زرد»
لقب گرفت ،حذف شد و اگر دالوریهای «اوزهبیو»ی مشهور و چهار گلی که او
زد در کار نبــود ،طوفــان زرد در یکچهارم نهایی طومار تیمملی پرتغال را نیز
درهم میپیچید ولی با ثبت شکســت  5بر  3برای این تیم مقابل این رقیب
اروپایی ،به افسانهسازی غریب کرهشمالی پایان داده شد .با این حال ،باالترین
میزان صعود و ارشــدترین رتبه کســب شــده توسط یک تیم آســیایی در سال
 2002خلق و رؤیت شد که تیمملی کرهجنوبی در دورهای که میزبانی آن را به
طور مشترک با ژاپن در دست داشت ،تا نیمهنهایی پیش رفت و در نهایت به
رتبه شامخ و بسیار ارزشمند چهارم رسید؛ مقامی که پس از آن هرگز تکرار نشد
و بعید است در آینده نزدیک هم نتیجهای بهتر از آن به دست آید.
ëëیکهتازشدنانگلیس؛واقعهایبهسودرقبا
بــا ایــن اوصــاف و مقدمات ،باید از نو پرســید کــه در میان  6تیم قــاره کهن که
ســهمی بین  32تیم برگزیــده دنیــا در «آوردگاه قطر» یافتهانــد ،کدامیک در
مســیر صعودی هر چه افزونتر در این رقابتها قرار دارند و چه میزان بخت
باید برای آنها قائل شــد .اگر آســان بودن نســبی گروه قطــر را نادیده بگیریم،
شــاید بخت بالقوه تیم ایران و البته توان آشــکاری که دارد ،برای کسب توفیق
مــورد بحــث ،بیشــتر از تیم های دیگــر و حتی قطر باشــد که بهعنــوان یکی از
«قدرت»های برتر آسیا عنوان قهرمانی جامملتهای این قاره را هم در سال
 2019در خاک امارات کســب و در بازی فینال ،ژاپن تکنیکی و ماهر را مغلوب
کرد .ایران برای چنین صعودی هیچ نیازی به فتح هر سه دیدار مرحله گروهی
خود نداشت و ندارد و شاید جمعآوری چهار امتیاز در دو دیدارش برابر ولز و
امریکا برای صعود کفایت کند .یکهتاز شــدن احتمالــی انگلیس در گروه دوم
جامجهانی بیش از آنکه برای ما و دو تیم دیگر گروه مضر باشد ،سودمند است
زیرا در صورت تقسیم شدن سایر امتیازات بین سه تیم دیگر گروه ،همانطور
کــه پیشتر هــم گفتیم ،میتوان بــا اندوختن چهــار امتیاز بهعنــوان تیم دوم
بــاال رفــت و ایــن اندوخته با بردن یکــی از دو تیم ولز و امریکا و مســاوی کردن
با دیگری هم حاصل میشود .نقطه کاملکننده این نتایج احتمالی میتواند
تســاوی امریکا با ولز باشــد؛ چیزی که حاصل آمد و به نظر میرسد که تعیین
تیم دوم گروه و کشوری را که در پی «انگلیس احتماالً پیشتاز» راهی یکهشتم
نهایــی میشــود ،به محاســبه نتایــج مســابقات روز آخر و حتــی تفاضل گل و
جزئیاتی از این دست بکشاند.
ëëهیچگاهاینقدرنزدیکنبودهایم
اگــر ایــن بحثهای اعدادی و ارقامی و درصدهــا و گمانهزنیها و معادلههای
ریاضــی را هــم مبنــا قرار ندهیــم و تنها بــه کیفیت فنــی تیمها رجــوع کنیم،
میبینیــم که ایران به لطف بهرهگیــری از بازیکنان توانایــی همچون طارمی،
قلــیزاده ،آزمــون ،انصاریفــرد ،حاجصفــی ،عزتاللهــی ،جهانبخــش و
کنعانــیزادگان در خطــوط ســهگانه واقعــاً از کیفیــت فنــی الزم بــرای صعود
بهرهمند اســت و اگر شــرایط یاری کند و برای دو دیــدار باقیمانده روحیهاش
را بازیابد ،میتواند به این مهم نائل شــود .حتی اگر این اتفاق نیفتد و یکبار
دیگر در پایان مرحله گروهی حاشیهنشــین شــویم ،شــکی نیســت مســابقات
امسال بخصوص گروهبندی مساعد آن برای ما محتملترین مرتبه صعود را
طی  6دوره حضورمان در مرحله نهایی جشنواره نخست فوتبال جهان فراهم
آورده و هیچگاه تا این میزان به یک صعود احتمالی نزدیک و بخت ما در این
زمینه ملموس نبوده است.
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اســت .به افرادی که این کار را انجام دادند ،تبریک
میگویــم و بایــد از خودشــان خوشــحال باشــند».
او در ادامــه به موضوعی اشــاره کرد کــه بیان آن در
مقطعی که هنوز کار تیم ملی در جام جهانی تمام
نشــده و شــاگردانش باید مقابل ولــز و امریکا بازی
کننــد و ســربلند از ایــن  2دیدار مهم خارج شــوند،

چنــدان بموقــع و حرفهای نبــود .کــیروش گفت:
«نمیتوانم صحبتهایم را تمام کنم بدون اینکه
به «ورزش  »3تبریک بگویم .شــما کارتان را خوب
انجام دادید چون ترکیب را صبح اول وقت قبل از
آغــاز بازی اعالم کردید .این به ما کمک میکند که
بدانیم یک نفر داخل تیم است که با شما صحبت
میکند .همه رسانههای ایرانی اینجا هستند و شما
ایــن کار را انجــام دادید .شــما یک قهرمــان بزرگ
هستید».

مهاجم ولز :ایرانیها برای جبران میآیند
مهاجــم تیــم ملی ولز تأکید کــرد این تیم دیدار ســختی مقابل
ایران دارد .هری ویلســون در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال
ولــز گفــت« :میدانیــم کــه ایــران در بازی نخســت شکســت
سختی از انگلیس خورد .این یک نتیجه دشوار برای آنها بود.
انگلیس همیشــه تیــم قدری اســت .قطعاً ایــران در بازی
دوم بهدنبال جبران مافات است و من فکر میکنم این
چیــزی اســت که مــا شــاهد آن خواهیم بــود .البته این
به ما بســتگی دارد کــه مطمئن شــویم در فرم آماده
هستیم تا بتوانیم  3امتیاز را کسب کنیم».
بازیکــن ســابق لیورپــول در ادامــه دربــاره تأثیــر باالی
گــرت بیــل در بازیهــای تیــم ملــی فوتبــال ولــز هــم
صحبــت کــرد« :بیل در همــه بازیها تیم را رهبــری میکند و
نقش مهمی در تیم ما دارد .او شایســتگیهای خود را در جام
جهانــی نشــان داد و امیدوارم این روند ادامه داشــته باشــد .او
شایسته حضور در جام جهانی قبل از بازنشستگی بود».

ادامه غیبت بیرانوند در تمرین تیم ملی

چهره مصمم بازیکنان برای کسب نتیجه مقابل ولز

گروهورزشی /صبح دیروز دومین روز از تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پس از باخت مقابل انگلیس
در هتل الریان محل اقامت تیم برگزار شد .کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی در ابتدای تمرین به
مترین جلســات تمرینی پیش از مصاف با ولــز را زیر نظر بگیرد .در
میــان بازیکنان رفت تا یکی از مه 
ابتدای این تمرین بازیکنان در ســالن بدنســازی مجاور زمین چمن ،تمرین بدنســازی انجام دادند و
پیش از ورود بازیکنان به زمین چمن ،دســتیاران کیروش جلســهای را برگزار کرده و درمورد طراحی
بخشهــای مختلف ایــن تمرین با هم صحبت کردند و پس از آن ،بازیکنــان تیم ملی برای برگزاری
تمریــن وارد زمیــن چمــن شــدند .پــس از ورود بازیکنــان به
زمین ،بازیکنان به  ۲گروه تقسیم شدند و تنیس فوتبالی بازی
کردند .سردار آزمون ،مهدی طارمی ،صادق محرمی ،احمد
نوراللهی در مقابل مجید حسینی ،احسان حاج صفی ،میالد
محمدی و مرتضی پورعلی گنجی تنیس فوتبال بازی کردند
اما ســایر نفرات پس از صحبتهای کیروش به گوشــهای از
زمین رفته و پاســکاریهای دو بــه دو و تمرینات بدنی انجام
دادنــد .در زمان برگزاری بازی تنیس فوتبال ،بازیکنان با هم
کــری خواندند .در ایــن تمرین علیرضا بیرانونــد تنها غایب
تمرینبودوپیامنیازمند،امیرعابدزادهوسیدحسینحسینی
ســه دروازه بــان دیگر ایــران تمرینات اختصاصــی را زیر نظر
«لوپز» انجام دادند .بیرانوند در تمرین روز سهشنبه تیم ملی
هم غایب بود و این موضوع نشان میدهد که دروازه بان تیم
ملی کشــورمان برای حضور در ترکیب تیم ملی برای بازی با
ولز ،شرایط مناسبی ندارد و به نظر میرسد که کی روش بین
نیازمند ،حســینی و عابدزاده یک نفر را به عنوان مرد شماره
یک خود در بازی با ولز معرفی کند .یکی از نکات ویژه تمرین تیم ملی شرایط نسبتاً خوب بازیکنان از
نظر روحی و روانی نسبت به تمرین روز سهشنبه بود و آنها با انگیزه بیشتری تمرین میکردند .تصاویر
ثبت شده از تمرین دیروز تیم ملی چهره سرد اما مصمم بازیکنان بود .بازیکنان در تمرین با جدیت کار
خود را انجام دادند تا بتوانند بهترین نمایش خود را در دو دیدار باقی مانده ارائه کنند و باخت تلخ بازی
اول را با صعود به دست فراموشی بسپارند .در این بین اما تصاویری از شجاع خلیلزاده منتشر شده
که او در حالی که میخندد با ژائو پسیرو مربی تیم ملی شوخی میکند و سعی دارد جو سنگین حاکم
بر اردوی تیم ملی و بازیکنان را کمی تغییر بدهد .ابتدا اعالم شده بود که هیچکس از اعضای تیم ملی
توگو با اصحاب رسانه
مصاحبهای انجام نخواهند داد اما به یکباره کارلوس کی روش تصمیم به گف 
گرفت تا با صحبتهایش بار دیگر خبرساز بشود.

