رنگ پیراهن تیمملی ایران مقابل ولز مشخص شد

پنجشنبه  3آذر 1401
وطنامروز شماره 3636

رنگ پیراهن تیمملی ایران برای بازی دوم در جامجهانی مقابل ولز مشخص شد .تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با ولز پیراهن اول خود به رنگ سفید را بر تن میکند .ملیپوشان
فوتبال ایران بر خالف بازی با انگلیس که قرمز پوشیده بودند ،مقابل ولز از پیراهن سفید استفاده خواهند کرد .پیراهنهای سفید تیمملی ایران از گمرک فرودگاهی قطر آزاد شد
تا در اختیار ملیپوشان قرار بگیرد .تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جامجهانی قطر از ساعت  ۱۳:۳۰روز جمعه مقابل ولز قرار میگیرد.

ورزشی

اخبار

جریمه گلمحمدی و باقری
اعمال میشود؟

جریمه س��رمربی و مربی تیم پرسپولیس در حالی
رسانهای شده که باشگاه پرسپولیس موضع رسمی در
این باره نگرفته اس��ت .به گزارش فارس ،در پی برخی
موضعگیریهای اخیر یحیی گلمحمدی و کریم باقری
در صفحات مجازی ،این دو مربی به کمیته انضباطی
باشگاه پرسپولیس دعوت شدند تا در این باره پاسخگوی
اعضای این کمیته باشند .بعد از چند روز گمانهزنی و در
حالی که باشگاه پرسپولیس موضع رسمی خود را درباره
رای کمیته انضباطی برای سرمربی و مربی خود اعالم
نکرد ،در برخی رسانهها صحبت از جریمه  15درصدی
گلمحمدی و  20درصدی باقری به میان آمد .این در
حالی است که شایعهای در این میان به راه افتاده که
باشگاه پرسپولیس قصد اعمال این جرایم را ندارد و به
نظر میرسد این آرا به صورت صوری صادر شده است!
باید دید باش��گاه پرسپولیس در قبال این جریمه چه
رویکردی خواهد داش��ت؛ آیا جریمهای در نظر گرفته
ش��ده یا نه و اینکه در صورت جریمه کردن ،این رای
قابلیت اجرا دارد یا موضوع دیگری در میان است؟!
دلبری مهاجم ایران برای غولهای ایتالیا

طارمی در میالن یا رم؟

مه��دی طارمی ،مهاجم تیمملی ایران بعد از گلزنی
مقابل انگلیس در جامجهانی  ۲۰۲۲به یکی از سوژههای
نقل و انتقاالتی فوتبال اروپا تبدیل شده است و احتمال
دارد بزودی به یک باشگاه بزرگ برود .عملکرد درخشان
مهدی طارمی در تی��م فوتبال پورتوی پرتغال و ادامه
ای��ن روند در جامجهانی با پیراهن تیمملی ایران باعث
شده رسانههای معتبر در کشورهای اروپایی از احتمال
انتقال این مهاجم به یک تیم بزرگ خبر بدهند .یکی
از کس��انی که تواناییهای طارم��ی را پیش از بازی با
انگلیس تمجید کرده بود« ،ریو فردیناند» مدافع سابق
منچستریونایتد بود« :این پسر میداند چگونه گل بزند.
او تقریبا ترکیبی بین پس��ت  ۹و  ۱۰است .مشکلی با
توپگیری از عقب و حرکت به س��مت دروازه ندارد».
شاید به خاطر همین تمجیدها بود که نام طارمی برای
حضور در لیگ برتر انگلیس و تیمهایی چون آرسنال و
یونایتد بر سر زبانها افتاد .روز گذشته بعضی رسانههای
انگلیس پیش��نهاد دادند این مهاج��م ایرانی میتواند
گزینه مناس��بی برای خط حمله منچس��تریونایتد به
جای «کریس��تیانو رونالدو» باش��د .همزم��ان روزنامه
«آبوال» چاپ پرتغال که در هفتههای گذشته و قبل از
جامجهانی از عالقه آرسنال به جذب طارمی خبر داده
بود ،ضمن انتشار خبر جدایی رونالدو از یونایتد ،تایید
کرد  ۲گل طارمی به انگلیس باعث افزایش عالقه بازار
نقل و انتقاالت به این مهاجم ایرانی ش��ده است .عالوه
بر این ،نشریه  calciomercatoایتالیا هم بعد از بازی
ایران و انگلیس نام طارمی را در کنار  2باش��گاه بزرگ
این کشور یعنی میالن و آ.اسرم قرار داد و اعالم کرد
این مهاجم میتواند گزینه خوبی برای تقویت خط حمله
 ۲تیم باشد .در بخشی از گزارش این نشریه با اشاره به
شکس��ت سنگین ایران مقابل انگلیس آمده است« :در
هر صورت طارمی با وجود این شکس��ت ،یک بار دیگر
نشان داد یک مهاجم سطح باالست .مهاجم ایرانی ۳۰
س��اله یکی از اعضای اصلی تیم تحت رهبری سرجیو
کونسیسائو است .جامجهانی به سختی آینده او را تغییر
خواهد داد اما نام او میتواند برای تیمهای ایتالیایی بین
بازار نقل و انتقاالت ژانویه و ژوئن دوباره مطرح شود».
رسانه ایتالیایی سپس به بحث انتقال طارمی به میالن
که در نقل و انتقاالت تابستانی مطرح شده بود ،پرداخت
و نوشت :تابستان گذشته صحبت از طارمی برای میالن
استفانو پیولی بود .با این حال ،در پایان به دلیل تقاضای
باال از سوی پورتو ،از بررسی ساده فراتر نرفت .قرارداد
این بازیکن تا  ۳۰ژوئن  ۲۰۲۴اس��ت و پورتو به دنبال
تمدید قرارداد اس��ت اما هنوز توافقی به دست نیامده
است .بنابراین تالش جدید در ژانویه منتفی نیست ،حتی
اگر باشگاه پرتغالی همچنان به دنبال ارقام بزرگ برای
مهاجمش باش��د :حداقل برای ربودن او از چنگ پینتو
داکاس��تا (رئیس پورتو)  ۲۵میلیون یورو نیاز است .در
تابستان اما اگر او قرارداد خود را تمدید نکند 12 ،ماه
پس از انقضا ش��رایط ممکن است تغییر کند و در این
صورت ،رم با سرمربیگری ژوزه مورینیو نیز میتواند با
ارقام پایینتر وارد رقابت ش��ود ۲ .باشگاه ایتالیایی نیاز
ب��ه تقویت خط حمله دارند و طارمی مطمئنا میتواند
ایده خوبی باشد».

غیبت ادامهدار بیرانوند در تمرین
تیمملی ایران

مواضع صریح سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در انتقاد از حمالت سیاسی داخل و خارج ورزشگاه به بازیکنان تیم ملی

کیروش علیه دشمن

کارلوس کیروش بخوبی متوجه ضعف کار شده است .چکیده
حرفهایش هم این است :نیروهایی از بیرون زمین نمیخواهند این
بچهها در لباس تیمملی موفق باشند .همانهایی که چند ماه گذشته
همه تالششان را به کار بستند تا فیفا به بهانههای مختلف مانع
حضور تیمملی ایران در جامجهانی شود ،حاال خودشان را به همان
سکوها رساندهاند و تیمملی را هو میکنند .کیروش متوجه شده
چنین فضایی که درون کشور بنا به اتفاقات چندماه گذشته خلق
شده است ،چگونه روی پسرانش اثر سوء گذاشته است.
او دیروز باز هم به این موضوع مهم اشاره کرد و گفت فشار بیرونی
مانع ارائه نمایش واقعی ملی پوشان شده است .تیمملی ایران فردا
ساعت  13:30به وقت تهران به مصاف تیمملی ولز میرود .بدون
شک این بازی تکلیف ما را در جام بیست و دوم مشخص میکند.
ولز برخالف تیمملی فوتبال انگلیس نه مدعی شماره یک جام است
و نه از بازیکنان شماره یک جهانی بهره میبرد .بزرگترین ستارهشان
گرت بیل پا به سن گذاشته است که براحتی میشود او را هم مهار
کرد ،البته اگر مسائل بیرونی روی ملیپوشان ما اثر منفی نگذارد.
چرا ما بازی انگلیس را نبردیم یک بحث است ،اینکه چرا آنگونه
پرگلترین شکست تاریخمان را رقم زدیم ،موضوع دیگر که باید به
آن پرداخت.
بدون ش��ک فشارهای سیاسی بیشترین اثر را روی ملیپوشان
گذاشته بود ،تا جایی که آنها قبل از بازی مچبند مشکی بستند و حلقه
اتحاد تشکیل دادند و سپس بنا به جو به وجود آمده ترجیح دادند
سرود ملی را در دل بخوانند تا روی لب .این واقعیتی است که اگر
کتمانش کنیم فقط خودمان را فریب دادهایم و دچار خودسانسوری
شدهایم ،چون همه آن را دیدند.
ام��ا همان بازیکنها با همه توان بیش از  113دقیقه دویدند و
تالش کردند .همانند بیرانوند از جان مایه گذاشتند و آسیب جسمی
جدی دیدند .یادمان نرود آنها هم آدم هستند؛ جزئی از این اجتماع
و مردم .وقتی جو فضای مجازی به بدترین شکل ممکن آنها را زیر
سوال میبرد و از آنها چیزهای عجیب و غریبی میخواهد ،بدون شک
در لحظه حساس با آن تمرکزی که باید داشته باشند ،نمیتوانند
مقابل حریف ظاهر شوند .در اینکه اشتباهات فنی داشتیم و ترکیب
اولیهمان کامال غلط بود ،جای هیچ بحثی نیست اما دریافت  6گل
دالیل غیرفنی هم داشت.
در این میان تیم ملی فوتبال عربستان موفق شد با نتیجه  1-2از
سد آرژانتین بگذرد .این کار بزرگ هرگز انجام نمیشد جز با حمایت
یکصدا و متحد هواداران سعودی در ورزشگاه .آنچه خبرنگار اعزامی
«وطنامروز» به دوحه گزارش کرده ،میگوید نیمه دوم به قدری
سعودیها یکصدا و با هیاهو تیمملیشان را تشویق میکردند که
بازیکنان آرژانتین شوکه شده بودند .البته از حیث فنی هم سعودیها
تغییراتی را انجام دادند و موفق شدند در کمتر از  5دقیقه  ۲گل به
یاران مسی بزنند و کار را تمام کنند.
وقتی از اتحاد کامل سکو و زمین حرف میزنیم ،دقیقا از چنین
فضایی میگوییم؛ همان فضایی که  4سال قبل در  ۳بازی تیمملی
فوتبال ایران مقابل رقبایش در روسیه شکل گرفت و ما توانستیم
 4امتیاز بگیریم.
آیا حقیقتا سکوها در روز بازی با انگلیس همانند  4سال قبل بود؟
فش��ار بیحد و اندازه و تقریبا میش��ود گفت بیجای خیلیها،
اثرات منفی روی تیمملی گذاش��ت و کار تا جایی پیش رفت که
اواخر بازی ،کیروش با بخش��ی از تماش��اگران که پشت نیمکت
تیمملی نشسته بودند و بازیکنان را به دالیل سیاسی هو میکردند
شروع به بگومگوکرد.
ما جواهری به اسم مهدی طارمی را در خط حملهمان داریم که با
کمترین موقعیتها توانست  2بار دروازه انگلیس را باز کند .اگر کمی
خوششانستر بودیم شاید توپ آزمون با واکنش فوقالعاده گلر حریف
به تیر دروازه نمیخورد .پس از حیث هجومی ما مهرههای قابلی داریم
که اگر فشارهای کشنده سیاسی و همهجانبه روی تیمملی نباشد،
این پسران قادرند مقابل تیمملی ولز ،آب رفته را به جوی بازگردانند.

بیا از فوتبال حرف بزنیم

■■انتقاد ش�دید کیروش از س�ایت ورزش س�ه درب�اره لو رفتن
ترکیب تیم ملی

مهدی طارمی روز گذشته نشان داد به پختگی کامل رسیده است .خبرنگار
سوئدی که همه تالش خود را میکرد تا یک مصاحبه جنجالی سیاسی از او بگیرد،
تیرش به سنگ خورد ،چرا که بهترین بازیکن تیمملی مقابل اصرارهای او تنها
یک حرف را تکرار میکرد :بیایید از فوتبال حرف بزنیم .این همه چیزی است که
بازیکنان ایران میخواهند و طارمی آن را بر زبان آورد.
پایگاه خبری اسویتی سوئد نوشت خبرنگار اعزامی این رسانه به رقابتهای
جامجهانی  ۲۰۲۲سراغ مهدی طارمی ،مهاجم تیمملی فوتبال ایران رفته و موکدا
از او درباره نظرش در ارتباط با اتفاقات اخیر ایران سوال پرسیده است« .یوهان
کوجوکاسالن» خبرنگار اسویتی سوئد بعد از مسابقه روز دوشنبه تیمملی فوتبال
ایران و انگلیس سراغ مهدی طارمی رفت و از او پرسید« :آیا اتفاقات اخیر ایران
بر تیمملی فوتبال تاثیر گذاشته است؟» طارمی پاسخ داد« :لطفا بیایید درباره
فوتبال حرف بزنیم» .با وجود پاسخ صریح طارمی ،این خبرنگار برای تاکید ،مجددا
همین سوال را از طارمی پرسید که مهاجم تیمملی فوتبال ایران در پاسخ افزود:
«ما اینجاییم تا فوتبال بازی کنیم .بیایید درباره آن حرف بزنیم .همانطور که من
گفتم این (بازی انگلیس) یک بازی سخت برای ما بود».

■■ک�یروش به بازیکن�ان تیم ملی :به حرفهای تماش�اگرنماها
توجهنکنید

سرمربی تیمملی فوتبال کشورمان گفت :دشمنان ما کسانی
هستند که تالش کردند تمرکز ما را بر هم بزنند .کارلوس کیروش
در حاشیه تمرین تیمملی فوتبال درباره شرایط روحی تیم و اینکه
آیا تیمملی برای دیدار با ولز آماده است ،اظهار داشت :در درجه اول
بهخاطرحمایتهایشماتشکرمیکنم.هیچوقتعالقهنداریمداخل
زمین باشیم ولی نتوانیم برای هوادارانمان افتخار کسب کنیم ،ما
نباید نگران هوادارنماها باشیم .نباید به حرفهای این تماشاگرنماهای
غیرواقعی و هیجانزده توجه کنیم .برای تبدیل شدن به یک قهرمان

وی درباره لو دادن ترکیب تیمملی توس��ط ورزش سه تصریح
کرد :به افرادی که این کار را انجام دادند تبریک میگویم .نمیتوانم
صحبتهایم را تمام کنم بدون اینکه به رسانه ورزش سه تبریک
نگویم .شما کارتان را خوب انجام دادید ،چون ترکیب را ساعتها
قبل از بازی ،صبح اول وقت اعالم کردید .این به ما نشان میدهد
یک نفر در تیم حضور دارد که با ش��ما صحبت کرده اس��ت .همه
رسانههای ایرانی اینجا هستند ولی شما این کار را انجام دادید .شما
یک قهرمان بزرگ هستید.
■■پست مهم کیروش خطاب به بازیکنان :در این دام نیفتید!

واقعی باید هزینه زیادی بپردازید .وی افزود :ولی نتیجهای که به دست
آمد مطمئنا باعث یادگیری ما مقابل تیمی که در حال حاضر یکی از
کاندیداهای قهرمانی این جام است ،میشود .با رفتار و روند مناسب
روحی و ذهنی باید درون زمین فقط خودمان باش��یم .نمیتوانید
تصور کنید جوانان تیم در چند روز گذشته چه زندگیای داشتند.
تصور کنید هر چه میگویید برخی میخواهند شما را بکشند .بچهها
میخواهند فقط فوتبال بازی کنند .تجربه من در  ۴۰سال میگوید
میتوانم در این  ۴روز کار را بخوبی پیش ببرم تا تیمملی برای بازی
با ولز آماده شود .کارلوس کیروش گفت :همانطور که پیشتر گفتم،
بازیکنان در تیمملی دشمنان ما نیستند .به کسانی که میخواهند
بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور کنند ،میخواهم تبریک بگویم
به خاطر اینکه کارش��ان را درست انجام دادند .سرمربی تیمملی
ادامه داد :مطمئنم اکثر مردم میدانند این بازیکنان در س��الهای
طوالنی باعث شادی و افتخار آنها شدند .میخواهم این ایده و نظریه
که بازیکنان تیمملی دشمنان ما هستند را تخریب کنم و مقابل
آن بجنگم .دشمنان ما کسانی هستند که تالش کردند تمرکز ما
را به هم بزنند .کسانی که فکر میکنند بازی در جامجهانی مقابل

س��رمربی تیممل��ی فوتبال ایران بار دیگر با انتش��ار پس��تی
اینستاگرامی به تهییج بازیکنانش پرداخت .کارلوس کیروش که
با انتشار یک ویدئو در اینستاگرام از بازیکنانش خواسته بود تسلیم
نشوند ،بار دیگر با قرار دادن پستی جدید در صفحه مجازیاش ،از
بازیکنان خواس��ت قهرمان واقعی برای مردم ایران باشند و در دام
محبوبیتهای پوشالی نیفتند:
«بچهها در فوتبال نمیتوانیم وقتمان را با بهانهجویی یا سرزنش
دیگران صرف کنیم .ما باید مسؤولیتهای خود را بپذیریم ،متواضع
و قدرتمند باش��یم تا با هم در مقابل ناکامیها و اش��تباهات خود
ایستادگی کنیم.
در فوتبال وظیفه ما این اس��ت که ب��ازی کنیم ،برای حامیان
خود نتیجه بگیریم و لذت ،شادی و افتخار را برای تیم و هواداران
به ارمغان بیاوریم.
ما نمیتوانیم جذب یا نگران محبوبیت آسان(بادآورده) شویم .به
محبوبیت ساختگی و پوشالی اهمیت ندهید.
برای اینکه قهرمانی بزرگ و واقعی باشید و نقش رهبری داشته
باش��ید ،هزینه زیادی الزم اس��ت .در دام قهرمان بودن با قیمت
ارزان نیفتید.
خدا این فرصت را به شما داده تا با استعداد و کار در فوتبال آن را
انجام دهید .فقط انجامش بده! استفاده نکردن از این هدیه جرم است.
متعهد و درگیر آبروی خود باشید که قهرمانی واقعی و الگوی
جامعه باشید که باعث میشود مردم ،خانواده و دوستانتان به شما
افتخار کنند.
در فوتبال ،سایر مسائل به خاطر شکست و حسادت است».

درسهایی که باید از ترکیب اولیه مقابل انگلیس بگیریم

فرصت جبران

محمدرضا ولیزاده :نخس��تین دیدار از
گزارش
ششمین تجربه تیمملی فوتبال ایران در
جامجهانی یک شکست کامل بود؛ نمایشی به غایت افتضاح
از تیمی که ن ه تنها انسجام و سازمان گذشته را نداشت ،بلکه
با ارائه یک بازی بیبرنامه و ناامیدکننده ،سنگینترین شکست
ایران در جامهای جهانی را در قطر ثبت کرد ،هر چند از نقش
بسزای تصمیمات عجیب کارلوس کیروش نیز در فاجع ه رخ
داده در استادیوم خلیفه نمیتوان گذشت و حاال تردیدهای
جدی نس��بت به آینده تیمملی با پیرمرد پرتغالی در ادامه
رقابتهای جامجهانی وجود دارد.
بیتردید مهمترین نقاط ضعف تی��مملی در دیدار برابر
انگلیس قدرتمند گرت ساوتگیت ،همان ایرادات اصلی وارده
به لیست نهایی تیم کیروش بود؛ جایی که سرمربی تیمملی
تصمیم گرفت در مهمترین دیدار تیمش در بزرگترین آوردگاه
فوتبالی جهان ،دست به آزمون و خطا بزند تا شکست تلخی را

به فوتبال ایران تحمیل کند .در
واقع به یکباره ،نیمی از ترکیب
تیمی که با دراگان اسکوچیچ
به جامجهانی صعود کرده بود و
با هدایت همین مستر سیکیو
در تقابلهای دوستانه با اروگوئه
و س��نگال نمایش��ی آبرومند
داش��ت ،دستخوش تغییراتی
شد که موجبات شکست تلخ
تیمملی را فراهم کرد.
رو آوردن به سیستم  5دفاعه در شرایطی که در هیچکدام
از دیدارهای تدارکاتی تیمملی مورد آزمایش قرار نگرفته بود،
نخستین شگفتانه کادرفنی تیمملی را رقم زد ،همچنین عدم
استفاده از شجاع خلیلزاده و محمدحسین کنعانیزادگان که
در سالهای اخیر بهعنوان زوجی موفق در قلب دفاع تیمملی

اتهامزنی به ایران در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی
یادداشت

دروازهبان تیمملی فوتبال ایران در تمرین غایب بود تا
به غیبتش برای بازی با ولز اینگونه قطعیت دهد .علیرضا
بیرانوند در جریان تمرین تیمملی ایران در ورزشگاه الریان
قطرحاضرنبود.شکستگیبینیبیرانونددربازیباانگلیس،
باعث شد در تمرین دیروز غایب باشد و به غیبت خود از
ترکیب ایران برای بازی روز جمعه با ولز احتمال بیشتری
دهد .وضعیت درمانی و بهبود بیرانوند تفاوتی نکرده است
و او فعال شرایط تمرین ندارد.

تیمهایی مثل انگلیس یا پرتغال مثل بازی پلیاستیشن است ولی
این مسؤولیت بزرگی بر روی دوش ما است.

پاسخ هوشمندانه طارمی به سؤال سیاسی یک خبرنگار:

کارلوس ک��یروش دیروز هم در مصاحبه با خبرنگاران حاضر
در تمرین تیمملی و هم در یک پست جداگانه اینستاگرامی همه
تالش خود را کرد تا به فشارهای سیاسی غیرمنصفانه عدهای روی
ش��اگردانش اشاره کند .او حمایت قاطعانهتر مردم را میخواهد و
میگوید قادر است با  40سال تجربه بینالمللی ،نتیجه را برای ایران
بازگرداند ،به شرطی که پسرانش روحیه خود را ریکاوری کنند و
اینگونه زیر چکش نقد بیرحمانه عده معدود اما پرسر و صدا نباشند.

واکنش مدیر رسانه ای تیم ملی به
جریان تحریف ایران اینترنشنال

ادامه از صفحه اول

آمری��کا از این اتهامزنی  2هدف را
دنبال میکند؛ نخست ،میخواهد در صورت امکان اتهامزنی
علیه ایران در اوکراین را تحکیم بخشد و دوم ،در غیر این صورت،
بتواند بررسیهایی را که توسط کارشناسان اوکراینی انجام شد
و اعالم کردند هیچ یک از قطعات باقیمانده از پهپادها ساخت
ایران نیست ،به هالهای از ابهام ببرد.
نباید فراموش کنیم جمهوری اسالمی همان زمان مطرح
شدن این اتهام اعالم کرد آمادگی اعزام و حضور مقامات مسؤول
در ارتباط با این مس��اله را با همراهی مقامات نظامی و دفاعی
اوکراین برای بررسی تکههای باقیمانده از پهپادهای ساقط شده
دارد اما اوکراینیها ضمن اتهامزنیهای اولیه ،از این موضوع سر
باز زدند .با این حال بعد از گذشت مدتی اوکراین اعالم کرد هیچ
یک از قطعات به جا مانده از پهپادها ساخت جمهوری اسالمی
ایران یا قطعاتی که از طریق کش��ورهای اروپایی به جمهوری
اسالمی رسیده باشد نیست ،بلکه اعالم کردند قطعات استفاده

شده در پهپادها ساخت آمریکاست.
به نظر میرسد یکی دیگر از دالیل آمریکا برای اتهامزنی علیه
ایران در کنار اقدامات دیگر که برای فش��ار به ایران انجام داده
است ،بهرهبرداری از آن در توافق هستهای است تا بتواند ایران
را از مواضع خود عقب براند اما باید به این نکته هم توجه کرد
که ایران هیچگاه از توافق س��ر باز نزده و همواره آماده مذاکره
بوده است و در همین هفتهها و روزهای اخیر نیز مقامات ارشد
وزارت امور خارجه آمادگی جمهوری اسالمی برای بازگشت به
میز مذاکره برای احیای برجام را اعالم کردند.
از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که در مذاکرات
مهمترین مؤلفههای پذیرش توافق از سوی جمهوری اسالمی
ایران -که هیچگاه آن را کنار نگذاشته -تامین منافع ملی است
و در ماههای اخیر این موضوع را برای چندمین بار اعالم کرده
است؛ بنابراین تصور میکنند این اتهامزنی بتواند بر راهبردهای
جمهوری اسالمی برای تأمین منافع مردم تأثیر داشته باشد.
*کارشناس مسائل غرب آسیا

از هماهنگی خوبی برخوردار
بودند ،مهمتری��ن تغییر تیم
ملی در فاز دفاعی بود ،اگرچه
هیچکدام از  3مدافع وسط تیم
ملی در جدال با سهشیر (روزبه
چشمی ،سیدمجید حسینی
و مرتضی پورعلیگنجی) نیز
عملکرد مطلوبی نداش��تند و
استفاده از روزبهای که پیشتر
از این هم نشان داده بود چندان بازیکن باکیفیتی نیست ،برای
کیروش گران تمام شد و کند بودن و بازی بدون مسؤولیت
او دام��ان تیمملی را در قط��ر هم گرفت .از طرفی در میانه
میدان نیز استفاده از علی کریمی توان خط هافبک را بیش از
حد گرفته بود و عد م به کارگیری سعید عزتاللهی و سامان
قدوس را نیز میتوان از ابهامات اصلی ترکیب اولیه تیمملی
[ اسپورت ]

اسپانیا به پیش

برابر انگلیس نام برد .از سویی جز مهدی طارمی هیچکدام از
ملیپوشان کیفیت قبل را نداشتند و همین امر را هم میتوان
از عمده دالیل این شکست قلمداد کرد.
بههر جهت نمایش��ی که از تیمملی شاهد بودیم ،هیچ
ت هدایت کیروش نداشت اما کسب
شباهتی به تیمهای تح 
حداقل  4امتیاز طی  ۲بازی مقابل ولز و آمریکا میتواند تلخی
این شکست را برای ما کمتر و سفر ما را در قطر طوالنیتر
کند ،بهش��رطی که همانند قبل ،در پرس کمنقص باشیم،
در فاز انتقال از دفاع به حمله سریعتر عمل کنیم و در دفاع
مطمئنتر نشان دهیم .حقیقتا در برهه زمانی فعلی ،بازگشت
به رقابتها بیشتر به مسائل روحی و روانی بازمیگردد که با
عدمتکرار اشتباهات گذشته میتوان به آن امیدوار بود ،البته
در بعد فنی نیز باید با ترکیب بهتر و استفاده از بازیکنانی که
انگیزههای بیشتری برای موفقیت تیمملی دارند ،نمایشی
متفاوتتر از فاجعه برابر انگلیس داشته باشیم.
[م
وندودپورتیوو ]

شکستبزرگ

