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سال بیست وچهارم شماره 6802
پنجشنبه  24خرداد 1397

قدردانی الریجانی از نمایندگانی که از حضور در جامجهانی انصراف دادند

در انتظار برگ  ۲۱در جام جهانی ۲۱

چاکر داور بازی ایران  -مراکش شد

تیــم ملــی فوتبال کشــورمان در نخســتین دیــدار خود در
جــام جهانــی  2018روســیه از ســاعت  19:30روز جمعه
اخبــــار بــه مصــاف مراکــش خواهــد رفــت .کمیتــه داوران فیفــا
«جونیــت چاکــر» از ترکیــه را بــرای قضاوت این دیــدار انتخاب کرده اســت.
چاکــر را در امر قضاوت این بازی دو هموطنش به نامهای بهاءالدین دوران
و تاریک اونگون همراهی میکنند.

سرخها به کرواسی میروند

دیروز تأکید شد اردوی تدارکاتی خارجی پرسپولیس برای شرکت
در لیگ هجدهم از تاریخ  8تیرماه به مدت  10روز در کشور زادگاه
برانکو ایوانکوویچ یعنی کرواسی برگزار خواهد شد.

ابتکار :با حمایت تیم ملی ،یوز ایرانی را به دنیا معرفی میکنیم

معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنان و خانواده در حاشــیه جلســه هیأت
دولــت در ارتبــاط با حمایت تیــم ملی فوتبــال ایران از محیط زیســت و یوز
پلنگ ایرانی ،اظهار کرد :اینکه روی هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال،
عکــس یــوز ایرانی کشــیده شــده و روی پیراهنهــای آنها ایــن عکس نصب
شــده خیلی ارزشمند اســت .معصومه ابتکار ادامه داد :ما هم از این حیوان
ارزشــمند حمایــت و هم آن را به دنیــا معرفی میکنیــم .امیدواریم که تیم
ملی ما موفق باشــد .او درباره شــعار تیم ملی فوتبــال ایران در جام جهانی
مبنــی بــر « ۸۰میلیــون ایرانی ،یــک ملت ،یک ضربــان» گفت :این شــعار،
بســیار شــعار خوبی اســت چرا که ما در هر شــرایطی نیاز به وحــدت داریم.
همچنین ما نیازمند ارتقای ســطح انسجام ملی و اعتماد عمومی و وحدت
و همدلی هستیم.
حشــمت مهاجرانــی ،احمدرضــا عابــدزاده و حمید اســتیلی روز
گذشــته در محــل فدراســیون فوتبــال با مهــدی تــاج ،رئیس این
فدراســیون دیــدار کــرده و جویــای احــوال وی پــس از عارضــهای
شــدند که بســتری شــدن چند روزه وی را در بیمارستانی در ترکیه
سبب شده بود.

گرشاسبی 95 :درصد خواستههای برانکو برآورده شده

حمیدرضا گرشاســبی ،سرپرست پرســپولیس گفت  95درصد خواستههای
برانکو ایوانکوویچ برای فصل بعدی برآورده شــده اســت و افزود علی دایی
که همچنان خواستار دریافت مطالبات خود از پرسپولیس است ،بهتر از هر
کس میداند که شــرایط اســفبار مالی کنونی ســرخها امکان انجام این کار را
نمیدهد.

افتتاحیه جام جهانی  ۲۰۱۸از دریچه آمار

در نخســتین دیــدار جام جهانی ،روســیه میزبان ایــن رویداد باید
برابر عربســتان قرار گیــرد .غیر از آفریقای جنوبی در ســال ،۲۰۱۰
همیشــه میزبانهــای جــام جهانی موفــق به صعود بــه دور دوم
شدند و آخرین باری هم که یک تیم میزبان به قهرمانی در جام
جهانی رسید به سال  ۱۹۹۸برمیگردد که فرانسه قهرمان شد.

درخواست عجیب افنبرگ از مسئوالن اتحادیه آلمان

اشــتفان افنبرگ ،بازیکن ســابق تیم ملــی آلمان و بایرن مونیخ در آســتانه
آغــاز مهمتریــن تورنمنــت فوتبالــی جهــان از مســئوالن فوتبــال کشــورش
درخواســت کرده کــه ایلکای گوندوگان و مســعوت اوزیــل را از تیم ملی این
کشــور اخراج کنند .او معتقد اســت که برای اوزیل و گوندوگان هم به خاطر
دیدار جنجالی اخیرشــان با رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه که
به مذاق مقامات فوتبال آلمان خوش نیامده است ،چنین مجازاتی در نظر
گرفته شود.

عباسزاده در نساجی ماندنی شد

محمــد عباسزاده که با گلهای حســاس و زیادش ســهم زیادی
در ارتقــای تیــم فوتبــال نســاجی قائمشــهر به لیگ برتر داشــت،
دیــروز قــراردادش را بــا ایــن تیــم مازندرانی به مــدت یک فصل
دیگر تمدید کرد.

یوزهای ایرانی به دنبال قدرتنمایی برابر مراکش

این تیم شیرانه...
حامد جیرودی

روزنامهنگار

تیم ملــی فوتبال ایران فــردا در یکی از
حســاسترین روزهــای دوران فوتبــال
خــود قــرار دارد .روزی کــه در آن تیــم
ملی بایــد در اولین بازی خــود در گروه
 Bرقابتهای جام جهانی  2018روسیه
از ساعت  19:30روز جمعه در ورزشگاه
ســن پترزبــورگ بــه مصــاف مراکــش
بــرود .دیداری کــه کارلوس کــیروش،
ســرمربی پرتغالی تیم ملی از مدتها
پیش از آن به عنوان فینال جام جهانی
نــام برده تا به اهمیت بســیار باالی آن
اشاره داشته باشــد .دیداری که پیروزی
در آن میتواند شــانس صعــود از گروه
مــرگ را افرایــش دهد و باخــت در آن
هــم میتوانــد بــه منزلــه خداحافظی
غیررسمی از جام باشد.
تیم ملی ایــران در حالی پنجمین
حضور خود در این رقابتها را تجربه
میکند که سرمربی پرتغالی تیم ملی
در ایــن مدت بارهــا از عدم تــدارکات
نامناســب تیمــش چه در ایــران و چه
پــس از ســفر بــه روســیه گالیه کــرد .با
این حــال ،تیم ملی پیــش از اعزام به
جــام جهانــی ،اردویــی دو هفتــهای را
در کمپ بشــیکتاش ترکیه برگزار کرد
که بســیار مجهــز بود و همــه بازیکنان
تیم ملــی هم از آن رضایت داشــتند.
تیــم ملــی در ایــن مــدت یــک بــازی
تدارکاتــی خوب برابر ترکیه برگزار کرد
کــه  2بر یک در آن شکســت خورد اما
بازیهای تدارکاتی دیگر برابر یونان و
حتی کوزوو را نیز نتوانســت برگزار کند
کــه این موضــوع نارضایتــی کادر فنی
تیم ملی را در پی داشت .با این حال،
ملیپوشــان آخریــن بــازی تدارکاتــی
خود را در روســیه برابــر لیتوانی برگزار
کردنــد کــه در آن بــه پیــروزی یــک بر

صفــر رســیدند .تیــم ملــی حــاال و در
این شــرایط برابر مراکش قرار خواهد
گرفت و کیروش و همه اهالی فوتبال
ایران امیدوارند که تیم ملی بتواند در
ایــن دیدار به پیروزی برســد تا دومین
بــرد تاریخ حضــور ایــران در جامهای
جهانــی پــس از پیــروزی بــر امریکا به
دست بیاید.
اما حریف فــردای تیم ملی تیمی
اســت که بــه هیچ عنــوان نبایــد آن را
دســتکم گرفت .مراکش اگرچه پس
از  20ســال پا به جام جهانی گذاشــته
امــا تیمی یکدســت و کامل اســت که
بســیار امیدوار اســت در این رقابتها
دســت به شگفتیسازی بزند .هدایت
ایــن تیــم را هروه رنــار فرانســوی و 49
ســاله برعهــده دارد کــه پیــش از ایــن
ســابقه هدایت تیمهای ملی ســاحل
عاج ،زامبیا و آنگوال و لیل فرانسه را در
کارنامه خــود دارد .اکثریت مراکش را
هم بازیکنانی تشکیل میدهند که در
لیگهای معتبر اروپایی حضور دارند
کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مهدی
بــن عطیه کاپیتان این تیم اشــاره کرد
کــه در یوونتوس بازی میکند .اشــرف
حکیمی که در رئــال مادرید عضویت
دارد ،نبیــل ضــرار کــه در فنرباغچــه
حضور دارد ،یوسف النصیری مهاجم
ماالگاست ،ایوب الکعبی که در برکانه
مراکــش بازی میکنــد و حضورش در
بــازی با ایران د ر هالــهای از ابهام قرار
داشــت اما گویــا به این بازی میرســد
و رنــار روی او حســاب ویژهای باز کرده
است.
اما کیروش هــم تیمی دارد که در
آن به همه بازیکنان خود امید دارد .از
علیرضا جهانبخش که آقای گل لیگ
هلند اســت تا ســردار آزمون که آشــنا
بــه بــازی در روســیه اســت .کــیروش
در ایــن مســابقه ،ســعید عزتاللهی،

ëëبازی ،در هوای گرم سن پترزبورگ
رقابتهــای جــام جهانــی  2018درحالــی از امشــب
بـــــرش در روســیه آغــاز میشــود کــه با توجــه به وســعت این
کشــور و تنوع آب و هوایی شــهرهای مختلف آن ،برای تیمها بســیار مهم
اســت کــه از قبل وضعیــت آب و هوایی محــل برگزاری بازیهــای خود را
بدانند .در همین راســتا کارشناســان هواشناسی روســیه اعالم کردند فردا
 15ژوئــن که تیم ملی ایران مقابل مراکش به میدان میرود ،دمای شــهر
سنپترزبورگ حدوداً  25درجه سانتیگراد خواهد بود .ضمن اینکه بارش
بــاران بــرای ایــن شــهر در روز جمعــه گزارش نشــده اســت .همچنین در
شــهر سوچی که اســپانیا و پرتغال دیگر بازی گروه  Bجام جهانی را برگزار
میکننــد ،دمای هــوا تا  30درجه باال مــیرود و احتمــاالً دو تیم در هوایی
نسبتاً بارانی به مصاف هم خواهند رفت.
ëëبرنامه تیم ملی تا بازی با مراکش
برنامــه تمرینــی تیم ملی فوتبــال ایران تا بازی بــا مراکش و همچنین
زمان نشست خبری کارلوس کیروش اعالم شد .تیم ملی ساعت  12روز
گذشته به وقت تهران تمرینات خود را در کمپ لکوموتیو پیگیری کرد که
این تمرین پشــت درهای بســته برگزار شد .پس از آن و از ساعت ،17:30
تیم ملی به ســمت ســنپترزبورگ حرکت کرد .ملیپوشــان امروز هم در
ورزشگاه سنپترزبورگ تمرین خود را از ساعت  15:30برگزار میکنند که
 15دقیقــه ابتدایــی این تمرین به روی رســانهها باز خواهد بــود .کارلوس
کــیروش هــم ســاعت  16:30به وقت تهران نشســت خبری خــود را قبل
از دیــدار با مراکش خواهد داشــت .جمعه  15ژوئن هــم ایران به مصاف
مراکــش میرود .این دیدار ســاعت  18بــه وقت محلــی و  19:30به وقت
ایران خواهد بود.
ëëدرخواست سرمربی ایران از فیفا
کارلوس کیروش ،ســرمربی تیم ملی در مصاحبه با اســکای اسپورت،
بیانیــه و رفتــار کمپانی نایــک علیه تیم ملی را مضحک و مســخره عنوان
کــرد .اســکای اســپورت در این باره نوشــت کــه کــیروش از کمپانی نایک
بــه دلیــل خودداری این شــرکت امریکایی از تأمین کفــش و تحریم ایران
خشمگین است و او از این کمپانی خواسته که به خاطر رفتار متکبرانهاش
از ایــران عذرخواهــی کند .کیروش به اســکای اســپورت گفــت« :این یک
موضــوع الهامبخش برای ما بوده اســت ،بــه نظر من بیانیــه نایک علیه
ایــران یک بیانیــه غیرضروری بــود ،همه دربــاره تحریمهــای امریکا آگاه
هســتند .انتشــار ایــن بیانیــه علیــه بازیکنــان جــوان ایــران کامــاً بیهوده،
غیرضــروری و مضحــک بــود 99 .درصــد بازیکنــان ما کفشهــای خود را
خریــداری کردهانــد و ایــن بیانیه در جهــت مخالفت با آنهاســت و باید از
بازیکنان ما متشــکر باشــند .این کمپانی امریکایی باید از  23بازیکن تیم

کیروش :طرح کاملی برای بازی با مراکش دارم

کارلوس کیروش در آســتانه نخســتین بــازی تیمش که
برابر مراکش برگزار میشود ،چنین صحبت کرد« :زمان
بــــرش
زیــادی تا آغاز این بــازی باقی نمانــده و اگر میخواهیم
ک شدن به آن صحبت کنیم ،باید بگویم بازیکنان تیم ملی دیگر
درباره نزدی 
بــه انگیزه مضاعفی نیاز ندارند ».وی دربــاره پیشبینیاش از نتیجه بازی با
مراکــش چنیــن گفت« :ایــن دیگر لفاظی اســت کــه اگر ســرمربی تیم ملی
ح کاملی
کشــوری مثالً بگوید روی تســاوی حســاب میکنیم .من تفکــر و طر 
ی میمانند.
بــرای ترکیــب تیم ملــی و تاکتیک دارم اما آنهــا همانند راز باقــ 
کیروش سپس به تأثیر هوای مطلوب روسیه روی عملکرد مطلوب فیزیکی
بازیکنان اشــاره کرد« :میخواهم توجه شــما را به هوای کنونی روسیه جلب
کنم .در این زمانی که ما اینجا آمدیم ،با هوای آفتابی و بارانی مواجه شدیم.
شــاگردانم از نظر بدنی قدرتمندتر شــدند .امیدوارم بــه لطف عملکردمان
هافبک دفاعی اصلــی و جوان خود را
ندارد که این موضوع از مدتها پیش
به دغدغه او تبدیل شــده و احتماالً از
احســان حاج صفی و امیــد ابراهیمی
ن هافبکهای
در این مســابقه به عنوا 

دفاعی استفاده خواهد شد .همچنین
بــازی مهدی طارمــی که در چنــد روز
اخیر مصــدوم بــود و تمرین نمیکرد
و همچنین اشکان دژاگه درهالهای از
ابهام قــرار دارد .با این حال ،کیروش

عکس :سایت فدراسیون فوتبال

دیدار نامداران فوتبال با مهدی تاج

در روزهــای گذشــته موضــوع حضــور
تعــدادی از نمایندگان در جامجهانی
بــا واکنشهــای متعــددی و اکثــراً
منفــی مواجه شــده بود کــه باعث
انصراف نمایندگان شــد .بر همین
اســاس رئیــس مجلــس شــورای
اســامی تأکید کــرد نمایندگانــی که از
حضــور در جــام جهانی
انصــراف دادنــد ،کار
انجــام
خوبــی

دادند .علی الریجانی در جلســه علنی
دیــروز در پاســخ بــه تذکــر همایــون
یوســفی ،نماینــده اهــواز اظهــار کــرد:
«نمایندگانــی کــه از حضــور در جــام
جهانــی انصــراف دادنــد ،کار خوبــی
کردنــد .آنهــا بــه خاطــر شــرایط کشــور
انصــراف دادنــد .همایــون یوســفی در
تذکر خود به موضوع اعزام نمایندگان
بــه جــام جهانــی اشــاره و اظهــار کــرد:
نحوه مطرح کردن این موضوع درست

نبــود باید شــأن مجلس حفظ شــود».
همچنیــن رئیــس فراکســیون ورزش
مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا بیــان
اینکه با ســه ،چهار نماینده از کمیسیون
فرهنگی و فراکسیون ورزش برای اعزام
ب ه جامجهانی صحبت مقدماتی شــده
بود ،گفت« :انصــراف نمایندگان از این
سفر بهدلیل احترام به شرایط اقتصادی
و همچنین افکار عمومی بوده اســت».
محمدرضــا تابش اظهار کرد« :مجلس

یــک بخــش حمایتــی و یــک بخــش
نظارتــی دارد .انصافــاً نماینــدگان در
رابطه بــا ورزش نقش حمایتــی خود را
بســیار خوب انجام دادنــد ».وی با بیان
اینکــه کمیســیونهای تخصصی نقش
نظارتی خود را در داخل و خارج از کشور
ایفا میکنند و ســفرهای خارجی مرتبط
بــا وظایف خــود را دارند ،افــزود« :طبق
روال همیشــگی وزارت ورزش تقاضــا
کــرده بــود چنــد نماینــده از کمیســیون

فرهنگی و یکی دو نماینده از فراکسیون
ورزش بــه جــام جهانــی اعــزام شــوند
و بحثهــای مقدماتــی انجــام شــده
بود امــا هیــچ اقدامی صــورت نگرفت.
نمایندگان موقعیتسنجی کردند و دو
عامل باعث انصــراف آنها از انجام این
ســفر شد؛ یکی لحاظ شــرایط اقتصادی
و معیشــتی مــردم و تنگناهــا و دیگــری
احتــرام بــه افــکار عمومــی کــه خیلــی
موافق اعزام نمایندگان نبودند».

عکس :ایرنا

 -۱جــام جهانــی! جامــی کــه جهــان بــه تماشــای آن
مینشیند .جامی که سیراب میکند و در انتهای یک ماه
یادداشت پرهیجان و پر التهاب ،یک تیم آن جام را ســر میکشــد.
جامی که نگاه چند میلیارد نفر در سراسر دنیا را به خود
معطــوف میکند ،برای شــمردن صفرهــای حق پخش
تلویزیونــی و اسپانســری آن نیاز به انگشــتان دو دســت
داریم ،جامی که  ۳۲کشــور بهدنبــال تحقق رؤیای خود
مهدی ملکی هســتند و مردم بسیاری از کشورهای صاحبنام در حوزه
دبیر سرویس
ورزشی ایران فوتبــال مثل ایتالیا و هلند ،در حســرت آن .جام جهانی
از روسیه فوتبــال توضیــح و توصیف خاصی نمیخواهد؛  ۴ســال
انتظار برای اینکه تب آن تمام بدنمان را داغ کند .تبی
که نمیخواهیم سرد شود و پاشویه هم چاره کار نیست...
 -۲این ماییم و لذت پنجمین حضور در بزرگترین جشــن .این ماییم و
لذت خودنمایی پرچم ســه رنگ ایران میان  ۳۲کشور برگزیده .این ماییم و
مخلوطی از دلهره و امید نشــأت گرفته از حضور در گروهی جذاب و مصاف
بــا غولهای فوتبــال جهان .یکی قهرمان آفریقا ،دیگــری قهرمان اروپا و آن
یکــی فاتــح قله فوتبــال جهــان .ماییم و حــاوت صعود بیدردســر به جام
جهانی روســیه .اما حاال در فکر تکامل هســتیم .آنچه ذات و خواست انسان
اســت .میدانیم وقتی در گروهی چنین دشــوار ،امید به صعود داریم یعنی
چه هســتیم .قبــول کردهایم که از پیش بازنده نیســتیم .اصــوالً خودباوری و
اعتماد به نفس است که هیچ تجانسی با شکست و بازنده بودن ندارد؛ پس
به قول کی روش ما یا میبریم یا یاد میگیریم.
 -۳در جام جهانی  ،۲۱تیم ملی فوتبال ایران هم نیازمند برگ  ۲۱است.
باید برگ شانسش رو شود .اگر میخواهیم به آنچه آمال و آرزویمان است
برسیم ،باید تک تک بازیکنان  ۲۱باشند ،چیزی فراتر از  ۲۰که نمرهای عالی
اســت .باید بدون اشتباه باشند و بینقص .قرار است به برنده پنج توپ طال
پهلو بزنیم ،میخواهیم ســتارگانی چون دخئا ،اینیســتا ،ایســکو و راموس را
مقهور هنرنمایی خودمان کنیم .برای شکســتن سد بن عطیه نیاز به هجوم
همــه جانبــه داریم .ما نمادی از یوز هســتیم و  ۱۱بازیکــن منتخب کی روش
ثابــت خواهنــد کرد که حداقل نســل یوزهــای فوتبالی ایران نــه تنها در حال
انقراض نیست بلکه تکثیر هم میشوند.
 -۴جعبه جادویی پیش روی ماســت .آرزو میکنیم این جعبه جادویی،
جادوی کی روش و شــاگردانش را برایمان به تصویر بکشــد .شــاید خیلی از
مــا هنــگام بازیهای ایــران در کمترین فاصلــه از جعبه جادویی بنشــینیم،
احتمــاالً مثــل فنر فشــرده شــده آماده جهــش از جایمان باشــیم ،امــا نکته
اینجاست که اگر جادویی هم در کار نبود ،تمام قد به احترام تالش تک تک
بازیکنانمان میایســتیم و برایشــان دســت میزنیم .این جام جهانی است
که پیش روی ماســت .جامی برای لذت بردن ،تورنمنتی برای سیراب شدن
از پرهوادارترین ورزش جهان.
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ملــی ایــران عذرخواهی کند .رفتار آنها غیرضروری و مســخره بود .ما این
رفتار شرکت نایک و نگرانی خودمان را به فیفا منعکس و اعالم کردهایم
کمتریــن کاری کــه نایک باید انجام دهد ،عذرخواهی از ایران اســت .ما از
فیفــا انتظــار داریم در این باره ورود کند و اگر ایــن اتفاق رخ ندهد ،ما این
نامه به فیفا را منتشر خواهیم کرد».
ëëکیروش و تابارس با تجربهترینها
ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــه همــراه ســرمربی تیــم ملــی اروگوئه با
تجربهتریــن ســرمربیان حاضر در جام جهانی هســتند .چرا که واشــنگتن
تابــارس و کارلــوس کــیروش چهارمیــن تجربــه خــود را در جــام جهانی
خواهنــد داشــت .آنهــا جــزو ســرمربیانی هســتند کــه بارهــا حضــور در
بزرگتریــن جشــنواره فوتبالــی را تجربــه کردنــد .کارلــوس آلبرتــو پریــرا،
سرمربی سابق تیم ملی برزیل با  ۶حضور باالتر از همه مربیان قرار دارد.
ëëعزتاللهی؛ تنها محروم دور اول
روزنام ه آساســپانیا نوشت« :ســعید عزتاللهی که به پوگبای ایرانی
معــروف اســت ،تنهــا بازیکــن حاضــر در جــام جهانــی اســت کــه در دور
اول مرحلــه گروهــی غایــب اســت و نمیتوانــد تیمــش را همراهــی کند.
عزتاللهی که در تیمهای پایه اتلتیکومادرید نیز سابقه بازی دارد ،متولد
بنــدر انزلــی اســت و بعد از حضور در روســتوف مدتی هــم در آمکار بازی
کرد .این بازیکن مشــکلی برای همراهی ایــران در  2بازی دیگر در مرحله
گروهی ندارد و میتواند برابراسپانیا و پرتغال به میدان برود».
ëëآزمون اسلحه پنهان ایران
ســایت معتبر گل از ســتارههایی که در جام جهانــی توجهات را جلب
خواهند کرد ،گزارشــی تهیه کرد که نام سردار آزمون در آن دیده میشود.
ســایت معتبــر گل  10بازیکن با نامهــای دیالن برون از تونس ،کریســتین
ی اراســکاتا از اروگوئه ،لوئیس تژدا از پاناما،
کوئوا از پرو ،اتوبو از نیجریه ،د 

ت زمان بیشــتری در روســیه بمانیــم ».وی درباره
در جام جهانی  ،2018مد 
قطع همکاری کمپانی نایک با تیم ملی ایران هم صحبت کرد« :میخواهم
بگویــم که تحریم تیــم ملی ایران توســط نایک جنایت علیه فوتبال اســت.
بازیکنان و کادر فنی از این شــرایط بســیار ناامید هســتند .این مسأله پنهانی
نیســت که تجهیــزات از قیمــت باالیــی برخوردار هســتند و موضــوع جذب
شــرکت جدیــدی با مشــکالت کاملــی بویــژه در بخــش مالی مواجه اســت.
فدراســیون فوتبال ایران در این رابطه با فیفــا مکاتبه کرده و روی کمک آنها
پیش از شــروع نخستین بازی جام جهانی  2018روسیه حساب میکنیم .باز
هم تأکید میکنم تعویض تجهیزات دردسرســاز است و بعضی از بازیکنان
تیم برای تهیه کفش مجبور شــدند به فروشــگاه بروند .برخیها از دوســتان
خود خواستند تا در این شرایط به آنها سریع کمکی کنند .فقط یک چیز را با
اطمینان به شما میگویم که مشکلی برای بازی نخواهیم داشت».
امیدوار است بازیکنان دیگرش مانند
مسعود شــجاعی و کریم انصاریفرد
بتوانند در این مسابقه بدرخشند.
یوزهای ایران در این مســابقه باید
برابر «شــیرهای اطلس» قرار بگیرند

امــا ملیپوشــان ایــران در برهههــای
حســاس نشــان دادهاند که میتوانند
بدرخشــند و نام ایــران را مطرح کنند
و بگوینــد کــه «شــیرهای واقعی» چه
کسانی هستند.

الســهالوی از عربســتان ،یوویــچ از صربســتان ،الکعبــی از مراکــش ،علی
معلــول از تونــس را در فهرســت خــود قرار داد و در شــرح ســردار آزمون
نوشــت« :آزمــون کــه اســلحه پنهان ایــران در جام جهانی اســت ،بیشــتر
دوران درخشــش خود در فوتبال را در روســیه ســپری کــرده و در حالی که
چنــد بــار به باشــگاه لیورپول نزدیک شــد ،در نهایت به دالیــل مختلف از
حضور در آنفیلد باز ماند .البته سردار  23ساله پس از پایان جام جهانی،
مطمئناً به باشگاه بزرگی در اروپا منتقل خواهد شد».
ëëتمجید یورو اسپورت از ایران
یورواســپورت در گزارشــی به دفاع مســتحکم تیم ملی فوتبال ایران و
مملی ایران
بازیکنان با اســتعدادش اشاره کرد .در این گزارش آمده« :تی 
بــرای پنجمیــنبار بایــد در جام جهانــی حاضر باشــد و این بــار اصالً کار
آســانی ندارد ،چرا که باید برابر تیمهایی همچوناسپانیا قهرمان پیشین
جهــان ،پرتغال قهرمان یــورو  ۲۰۱۶و مراکش بازی کنــد .حضور کارلوس
کیروش خیلی به موفقیت تیمملی فوتبال ایران کمک کرده .او با تجربه
بــاال و مثالزدنــی خود ترکیبــی قابل احتــرام و همچنین دفــاع آهنینی از
ایــران ایجــاد کرده اســت .در تیــمملی ایــران نمیتوان براحتــی از نام دو
بازیکــن گذشــت .ســردار آزمون و ســعید عزتاللهــی که درعیــن جوانی
عملکــرد خوبی ارائــه دادند و درخشــش آزمون برابــر تیمهایی همچون
بایــرن مونیخ و اتلتیکومادرید بخوبی ســطح توانایی او را نشــان میدهد.
همچنیــن عزتاللهی که در تیمهــای رده پایــه اتلتیکومادرید بازی کرده
اســت ،جوانترین گلزن تاریخ تیمملی فوتبال ایران محســوب میشــود.
تیــمملــی فوتبال ایران در دورههای گذشــته جام جهانی نتوانســت جواز
حضور به دور دوم را به دست بیاورد ،ولی اکنون با دفاع آهنین و بازیکنان
با اســتعداد همچون سردار آزمون و علیرضا جهانبخش میتوان امیدوار
بــود که ایران در پنجمیــن حضور خود در جام جهانی بــه دور بعد بتواند
راه یابد .آنها برای رسیدن به این هدف باید مراکش را در مرحله نخست
شکست دهند.
ëëرنار :کیروش قدرت ایران را بیشتر میکند
هــروه رنــار ،ســرمربی مراکش در حالــی که تیمــش را برای دیــدار روز
جمعــه با تیم ملــی ایران آماده میکند ،روبهروی دوربین فیفا نشســت و
به ســؤاالت آنها پاســخ داد .البته این گفتوگو هنوز از ســوی فیفا منتشــر
نشــده اما رســانههای مراکشــی بخش کوتاهی از صحبتهای او را درباره
ایران منتشر کردهاند.
رنــار بــا تمجید از تیم ملی و ســرمربی ایران گفته اســت« :بازی بســیار
ســختی برابر ایران خواهیم داشــت و حریف قدرتمندی برای ما هســتند
و به هیچ عنوان آنها را دســتکم نمیگیریم .آنها از یک مربی مشــهور و
باتجربه بهره میبرند که قدرتشان را بیشتر میکند».

