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سال بیست و سوم شماره 6368

راه پیروزی ایران مقابل مراکش چیست؟
ســرمربی ســالهای دور فوتبــال ایــران بــه آنالیــز
تیــم ملــی در چنــد مــاه گذشــته پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا ،تیمملــی فوتبــال ایــران در
نخســتین دیــدارش در جامجهانــی  ۲۰۱۸روســیه،
جمعــه ســاعت  ۱۹:۳۰بــه مصــاف مراکــش م ـیرود.
عبــاس رضــوی در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره ایــن
دیــدار اظهــار کــرد :فوتبــال مراکــش بــه خاطــر
اســتیالی ســالهای دور اروپــای فرانســوی و نزدیکی
جغرافیایــی بــا فرانســه از فوتبــال فرانســه بســیار تاثیر
گرفتــه اســت و بــه همیــن خاطــر هــر ســال تعــداد
بازیکنهــای فراوانــی از فوتبــال مراکــش راهــی
فوتبــال جنــوب اروپــا میشــوند .خــط دفاعــی و
تــوان بــازی دفاعــی تیــم ملــی مراکــش را میتــوان
از نقــاط قــوت ایــن تیــم دانســت.
او افــزود :کاپیتــان ایــن تیــم مهــدی بنعطیــه
یکــی از بهتریــن مدافعــان یوونتــوس ایتالیاســت و
بــازی روی هــوای او مثــال زدنــی اســت .اشــرف
حکیمــی مدافــع بــا ارزش و ســریع چــپ تیــم رئــال
مادریــد یکــی از نقــاط کارایــی سیســتم  ۱-۳-۲-۴در
تهاجــم تیــم مراکــش از جنــاح چــپ اســت .مدافعــان
دیگــر تیــم در باشــگاههای ولورهمپتــون انگلیــس و
تیمهــای مطــرح ترکیــه بــازی میکننــد .کریــم
الاحمــدی مدافــع میانــی فاینــورد هلنــد در نقــش
هافبــک دفاعــی اســتحکام تیــم فوتبــال مراکــش را
دوچنــدان کــرده اســت.
پیشکســوت فوتبــال ایــران خاطرنشــان کــرد :مبــارک
بوســوفا بــا شــماره  ۱۰گاهــی در نقــش ســانتر کاذب
بــه عنــوان بازیکــن میانــی در تهاجــم بســیار موثــر
بــازی میکنــد .او بهتریــن بازیکــن قــاره آفریقــا
شــناخته شــده اســت ۸ .بازیکــن دیگــر از لیســت
اســامی تیــم ملــی مراکــش از تیمهــای شــالکه ۰۴
آلمــان و اســتاندارد لیــژ بلژیــک و گاالتاســرای
ترکیــه و کان فرانســه و مــاالگای اســپانیا و دیگــر
باشــگاههای اروپایــی هســتند کــه تیــم ملــی
مراکــش را صاحــب ارزشهــای تجربــی و فنــی و
فیزیکــی ســاختهاند .بــه نظــر مــن اگــر ایــن تیــم
بتوانــد در برابــر ایــران بــه نتیجــه مــورد دلخــواه
خــود برســد بــرای تیمهــای اســپانیا و پرتغــال
هــم مشــکل ســاز خواهــد شــد .بــا ایــن اوصــاف
تیــم ایــران بــا ســرمایههای فنــی و فیزیکــی خــود
چگونــه بایــد در برابــر ایــن تیــم بــازی کنــد؟
رضــوی دربــاره راهــکاری کــه ایــران بــه واســطه آن
میتوانــد مقابــل مراکــش موفــق باشــد ،توضیــح
داد :تیــم ایــران جــدا از داشــتن انگیزههــای خــاص
روحــی و روانــی خــود بایــد در هنــگام تغییــر تاکتیکــی
منطقــهای تیــم مراکــش یــا بــه عبارتــی تغییــر
سیســتمها هوشــیارانه بــازی کنــد .در بــازی دفاعــی
ضمــن اهمیــت بــه تمرکــز دفاعــی و توجــه بــه

ضــد حملــه در وقــت تهاجــم کــه از مشــخصههای
انتخابــی کــیروش اســت ،ایــران بایــد در حالــت
دفــاع بــه خاطــر بــازی خــوب هوایــی تیــم
مراکــش از تلــه آفســاید اســتفاده کنــد و در زمــان
عقــب نشــینی فاصلــه خــط دفاعــی بــا دروازهبــان بــه
شــکل منطقــی حفــظ شــود.
او در خصــوص تقابــل بازیکنــان تیمملــی بــا خــط
هافبــک قدرتمنــد مراکــش گفــت :از کار انداختــن
هافبــک کالســیک تیــم ملــی مراکــش ،مبــارک
بوســوفا در میانــه زمیــن اهمیــت بســیاری دارد .جنــاح
چــپ تیــم ملــی مراکــش بــا وجــود اشــرف حکیمــی و

در ورزش ایــران داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل
انتخــاب نفــرات در تیمهــای ملــی و نتایــج
مســابقات تیمهــای ملــی همیشــه مــورد توجــه و
بحــث برانگیــز بــوده اســت .مــا بــا نگرشــی همــراه
بــا واقــع بینــی فوتبــال ایــران و تیــم ملــی ایــران
را مــورد بررســی قــرار میدهیــم و امیــدوارم ایــن
مقولــه مــورد توجــه واقــع شــود .
او افــزود :تیــم ملــی فوتبــال ایــران رهــاورد و
ثمــره کار در باشــگاه های ایــران و لیــگ هــای
مســابقات فوتبــال ایــران اســت .ایــران دارای فوتبالــی
غیرحرفـهای و بخــش عظیمــی از باشــگاههای ایــران

نفوذهــای او بایــد مــورد توجــه باشــد و طبیعــی اســت
کــه ضــد حملههــای تیــم ملــی ایــران هــم از همیــن
جنــاح میتوانــد صــورت گیــرد کــه ایــن خــود شــاید
موجــب توقــف اشــرف حکیمــی در تهاجــم شــود.
فضــای خالــی بیــن خــط دفاعــی و خــط میانــی
تیــم ایــران در پشــت منطقــه جریمــه بایــد مراقبــت
شــود زیــرا کــه خــط تهاجــم تیــم مراکــش از قــدرت
شــوتزنی بســیار خوبــی برخــوردار اســت و دروازبــان
ایــران بــه شــوتهای از راه دور در ایــن بــازی بایــد
توجــه داشــته باشــد.
ســرمربی پیشــین اســتقالل دربــاره نقــاط قوتــی کــه
شــاگردان کــیروش میتواننــد از طریــق آن بــه
مراکــش ضربــه بزننــد ،تصریــح کــرد :کنارههــای
تیــم ملــی ایــران میتواننــد نقطــه قــوت
ضــد حملههــای مــا باشــند .ارســال توپهــای بلنــد
از کنارهــا در صــورت ناموفــق بــودن بایــد متوقــف
شــود و روشــی دیگــر بــرای حفــظ تــوپ و نفــوذ
انتخــاب شــود .گرفتــن امتیــاز و پیــروزی در ایــن
بــازی بــرای فوتبــال آســیا افتخــاری بــزرگ اســت.
رضــوی در ادامــه گفتوگویــش بــا ایســنا اظهــار
کــرد :فوتبــال در ایــران ،بــه دور از برخوردهــای
سیاســی ،همــواره پرطرفــدار و جایگاهــی خــاص

زیــر پوشــش دولــت و بــا مشــکالت عدیــده اقتصادی
روزمــره دســت بــه گریباننــد .شــیوه پخــش مســابقات
و حصــول درآمدهــای آن بــا توجــه بــه اســتقبال
مــردم یــاری رســان باشــگاهها نیســت و باشــگاهها
آن طــور کــه بایــد و شــاید نقشــی موثــر در فوتبــال
ندارنــد .بــا ایــن وجــود جوانــان مــا در کلیــه میادیــن
ورزشــی بــا انگیــزهای ســتودنی حضــور مییابنــد و
افتخــار کســب میکننــد .
پیشکســوت فوتبــال ایــران در ادامــه بررســی فوتبــال
ایــران گفــت :بســتر آزمــون و مســابقات تیــم ملــی
فوتبــال ایــران  ۹۵درصــد در قــارهای بــه نــام آســیا
انجــام میگیــرد .کشــورهای ژاپــن و کــره بــا
ســرمایه گــذاری و توجــه بــه فوتبــال مــدرن
توانســتهاند در ســطح بــاالی آســیا خــود را مطــرح
کننــد .کشــورهای پولــدار حــوزه خلیــج فــارس بــا
زد و بندهــا و ریخــت و پاشهــای فــروان ظرفیتــی
بــرای رشــد حرف ـهای ندارنــد چــرا کــه کل جمعیــت
 ۵کشــور عربســتان ،امــارات ،قطــر ،کویــت و بحریــن
بــه انــدازه جمعیــت تهــران نیســت و پشــتوانه مردمــی
در ایــن راه ،بســیار اهمیــت دارد .فوتبــال ایــران و
تیــم ملــی ایــران همــراه بــا رشــد فوتبــال آســیا رشــد
خواهــد کــرد .فوتبــال مــا بــا ک ـیروش توانســت بــا

کیروش و تابارس با تجربهترین سرمربیان جام جهانی

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه همــراه
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال اروگوئــه بــا
تجربهترینهــا در جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه
خواهنــد بــود.
ب ـه گــزارشایســناوبــه نقــل از ال ترســرا ،جــام
جهانــی  ۲۰۱۸امــروز (پنجشــنبه) بــا دیــدار تیــم
روســیه و عربســتان آغــاز میشــود .واشــنگتن
تابــارس و کارلــوس کــیروش چهارمیــن تجربــه
خــود را در جــام جهانــی خواهنــد داشــت .آنهــا
جــزو ســرمربیانی هســتند کــه بارهــا حضــور در
بزرگتریــن فســتیوال فوتبالــی را تجربــه کرده انــد.
در ایــن میــان کارلــوس آلبرتــو پریــرا بــا  ۶حضــور باالتــر از همــه قــرار دارد .در ادامــه بــه بــا تجربهتریــن
ســرمربیان تاریــخ جــام جهانــی اشــاره میشــود.
پریرا ( ۶حضور)
ســرمربی برزیلــی در جــام جهانــی ۱۹۸۲اســپانیا هدایــت تیـمملــی کویــت را بــر عهــده داشــت .او در ســال ۱۹۹۰
بــر نیمکــت امــارات نشســته بــود .در ادامـه توانســت بــا هدایــت برزیــل قهرمــان جــام جهانــی  ۱۹۹۴آمریــکا شــود.
پریــرا دوبــاره ســرمربی یــک تیــم عربــی شــد و در جــام جهانــی  ۱۹۹۸هدایــت عربســتان را بــر عهــده داشــت .او
در جــام جهانــی  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۰ســرمربی تیـمملــی فوتبــال برزیــل بــود.
بورا میلوتینوویچ (پنج حضور)
ســرمربی صربســتانی نخســتین تجربــه خــود را در جــام جهانــی  ۱۹۸۶بــا تی ـمملــی فوتبــال مکزیــک داشــت.
میلوتینوویــچ چهــار ســال بعــد بــه عنــوان ســرمربی کاســتاریکا جــام جهانــی  ۹۰را تجربــه کــرد .او ســپس هدایــت
تی ـمملــی فوتبــال آمریــکا ،نیجریــه و چیــن را در جامهــای جهانــی  ۹۸ ،۹۴و  ۲۰۰۲بــر عهــده داشــت.
هنری میشل (چهار حضور)
ســرمربی فرانســوی نخســتین تجربــهاش را بــا هدایــت تیــمملــی کشــورش در جــام جهانــی  ۱۹۹۶مکزیــک
داشــت .او ســپس در جــام جهانــی  ۹۸فرانســه هدایــت مراکــش را بــر عهــده گرفــت .میشــل در جــام جهانــی ۱۹۹۴
ســرمربی کامــرون بــود و در ســال  ۲۰۰۶بــه عنــوان ســرمربی ســاحل عــاج چهارمیــن جــام جهانــی خــود را تجربــه
کــرد .او در ســال  ۲۰۰۲توانســت تونــس را راهــی جــام جهانــی کنــد امــا بــرای مرحلــه نهایــی او بــر کنــار شــد.
واشنگتن تابارس (چهار حضور)
ســرمربی اروگوئـهای در جــام جهانــی  ۱۹۹۰هدایــت کشــورش را بــر عهــده داشــت .او ســپس دوبــاره بــا تیـمملــی
کشــورش جــام جهانــی  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۰تجربــه کــرد و در جــام جهانــی روســیه حضــور خواهــد داشــت.
کارلوس کیروش (چهار حضور)
ســرمربی پرتغالــی نخســتین تجربـهاش را در جــام جهانــی بــا تیـمملــی آفریقــای جنوبــی در ســال  ۲۰۰۲داشــت.
او ســپس بــه عنــوان ســرمربی کشــورش جــام جهانــی  ۲۰۱۰را تجربــه کــرد .ک ـیروش در ســال  ۲۰۱۴هدایــت
تیـمملــی ایــران را بــر عهــده داشــت و اکنــون بــا ایــن تیــم در روســیه مربیگــری خواهــد کــرد.
ماریو زاگالو (سه حضور)
ســرمربی برزیلــی نخســتین تجربـهاش بــا تیـمملــی کشــورش در جــام جهانــی  ۱۹۷۰داشــت .او ســپس بــا ایــن
تیــم جــام جهانــی  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۸تجربــه کــرد.
لوییس فیلیپه اسکوالری (سه حضور)
ســرمربی برزیلــی در ســال  ۲۰۰۲و  ۲۰۱۴هدایــت سلســائو را در جــام جهانــی بــر عهــده داشــت .او در جــام جهانــی
 ۲۰۰۶بــه عنــوان ســرمربی پرتغــال شــناخته میشــد.
گاس هیدینک (سه حضور)
ســرمربی هلنــدی نخســتین تجربــه خــود را بــا هدایــت تی ـمملــی کشــورش در جــام جهانــی  ۱۹۹۸داشــت .او
ســپس در جــام جهانــی  ۲۰۰۲هدایــت تی ـمملــی کــره جنوبــی را بــر عهــده گرفــت .آخریــن تجربــه هیدینــک
جــام جهانــی  ۲۰۰۶آلمــان بــود کــه ســرمربی اســترالیا محســوب میشــد.
یواخیم لوو (سه حضور)
او تنها با تیمملی فوتبال آلمان سه جام جهانی را تجربه کرده است ( ۲۰۱۴ ،۲۰۱۰و .)۲۰۱۸
خوسه پکرمن (سه حضور)
ســرمربی آرژانتینــی در ســال  ۲۰۰۶هدایــت تیـمملــی کشــورش را بــر عهــده داشــت و ســپس جــام جهانــی را بــا
تیـمملــی کلمبیــا در ســال  ۲۰۱۴تجربــه کــرد و بــا ایــن تیـم دوبــاره در روســیه رقابــت خواهــد کــرد.
ارنان داریو گومس (سه حضور)
گومــس ابتــدا بــا تیـمملــی فوتبــال کلمبیــا جــام جهانــی را تجربــه کــرد .ایــن اتفــاق در ســال  ۹۸در فرانســه رخ
داد .او ســپس هدایــت اکــوادور را در جــام جهانــی  ۲۰۰۲بــر عهــده گرفــت و اکنــون بــا پانامــا در روســیه رقابــت
میکنــد.

مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون رزمی :
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پیشکسوتان ورزش رزمی در سراسر کشور شناسایی و
ساماندهی می شوند

انگیــزهای بــاال در آســیا بــه ســهمیه آســیایی جــام
جهانــی دســت یابــد.
عبــاس رضــوی دربــاره لیســت انتخابــی کــیروش
بــرای حضــور تیمملــی در جامجهانــی اظهــار کــرد:
کـیروش بــدون تاثیــر گرفتــن از حواشــی تیــم خــود
را انتخــاب کــرد .کــیروش بــا حداقــل تــدارکات
تیــم ملــی را مدیریــت کــرد .کــیروش از تجربــه
مردانــی در فوتبــال حرفــهای خــارج از ایــران بــه
خوبــی اســتفاده کــرد .فوتبــال ایــران دیرگاهـی اســت
بــی ســتاره شــده و لــزوم انتخــاب بــازی وظیف ـهای
محور کار کیروش قرار دارد.
او در ادامــه بــه آنالیــز دیــدار تدارکاتــی تیــم ملــی
مقابــل ترکیــه پرداخــت .رضــوی دربــاره ایــن دیــدار
تصریــح کــرد :در بــازی بــا تیــم ملــی ترکیــه بــه
وضــوح دیدیــم کــه تیــم ایــران در زمــان حفــظ
تــوپ و ایجــاد موقعیــت بــرای گل زدن کمتــر از
ترکیــه نبــود ولــی تیــم پیــروز ترکیــه بــود چــرا کــه
مــا بــرای گل زدن توانمنــد نیســتیم .تیــم مــا فاقــد
بازیکنــان خــاق بــا نقشــی تعییــن کننــده اســت.
مــا در ترکیــه در میانــه زمیــن در درگیریهــا
آســیب پذیــر بودیــم و توپهــای بیشــماری را از
دســت دادیــم .در بــازی بــا ترکیــه دیدیــم توســان
بازیکــن ســرعتی اورتــون در لیــگ انگلیــس بــه
راحتــی از مدافعــان مــا عبــور میکــرد.
ســرمربی ســالهای دور اســتقالل در پایــان گفــت:
در بــازی هوایــی بــا ایــن کــه فوتبــال ترکیــه در اروپــا
متمایــز نیســت ولــی تیــم مــا هرگــز موفــق نبــود.
مــا بــه عنــوان بهتریــن تیــم آســیایی قــدم در ایــن
مســابقات جهانــی میگذاریــم کــه فوتبــال آســیا
هنــوز تــا دنیــای حرف ـهای فاصلــه دارد .تیــم مــا بــا
حمایــت روحــی و ایجــاد انگیــزه فــراوان میتوانــد
شــگفتی آفریــن هــم باشــد .بحــث انتخــاب بازیکنــان
را بــه کادر فنــی تیــم واگــذار کنیــم چــرا کــه آنــان
بــا هدایــت تیــم توانســتهاند بــه جــام جهانــی راه
یابنــد .تیــم بایــرن در آخریــن بــازی خــود در برابــر
حریــف بلژیکــی خــود  ۳بــر صفــر بــه پیــروزی رســید.
در ایــن تیــم آریــن روبــن بازیکــن هلنــدی و ریبــری
فرانســوی از مهرههــای موثــر تیــم در ایــن پیــروزی
بودنــد ولــی ایــن بازیکنــان کــه در شــرایط ســنی
بــاال هــم قــرار دارنــد هرگــز بــه تیمهــای ملــی
خویــش دعــوت نمیشــوند و هیــچ جــای گالی ـهای
هــم نبــوده اســت .در تیــم ایــران هــم ایــن مربــی
اســت کــه انتخــاب میکنــد و کــیروش قطعــا در
ایــن زمــان کوتــاه بــه منظــور هماهنگــی بیشــتر تیــم
بــا درایــت تصمیــم خواهــد گرفــت .بــا حمایــت خــود
تیــم ملــی تیــم را صاحــب انگیــزه کنیــم .بــا امیــد
بــه افتخــار آفرینــی جوانــان ایــران در ایــن مصــاف
بــزرگ جهانــی.

محمــد رضــا اوجــی بــا بیــان اینکــه احتــرام بــه
پیشکســوتان عرصــه ورزش بایــد همــواره ســرلوحه
کار قــرار گیردافــزود :پیشکســوتان ورزش رزمــی در
سراســر کشــور شناســایی و ســاماندهی مــی شــوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
 ،بــه نقــل از روابــط عمومــی هیــات ورزش هــای
رزمــی اســتان فــارس گفت:کمیتــه پیشکســوتان
ورزشــهای رزمــی بــا هماهنگــی دبیــر فدراســیون
اقــدام بــه تدویــن و بازبینــی آییــن نامــه کمیتــه
پیشکســوتان نمــوده و در راســتای ســاماندهی
پیشکســوتان ورزش هــای رزمــی نیــاز اســت تــا
تمامــی هیــات هــای کشــور عــزم خــود را جــزم کننــد.
رییــس کمیتــه پیشکســوتان فدراســیون ورزش هــای رزمــی کشــور بیــان کــرد :برنامــه هــای متنوعــی
بــرای ایــن عزیــزان در نظــر گرفتــه خواهــد شــد کــه در طــول ســال توســط فدراســیون بــه اجــرا
درمــی آیــد ،از جملــه نخســتین فســتیوال ورزشــهای رزمــی کــه بــا گردهمایــی پیشکســوتان سراســر کشــور
برگــزار مــی شــود و همچنیــن تجلیــل از پیشکســوتان ورزشــهای رزمــی در اســتانها ی کشــور بــا حضــور
مســئولین ،تــا پیشکســوتان بداننــد کــه هیــچ گاه از یــاد نمــی رونــد.
اوجــی ادامــه داد :پیشکســوتان ورزشــی بیشــتر از اینکــه نیازمنــد ایــن باشــند بــه آنهــا کمــک مالــی شــود
خواســتار دیــده شــدن و توجــه بیشــتر هســتند.
وی گفت:پیشکســوت کســی اســت کــه عمــر خــود را صــرف خدمــت و آمــوزش بــه نســل جــوان
کردهاســت و همــگان میداننــد کــه در ایــن راه عشــق حــرف اول را میزنــد و مــا قــدردان وجــود
پیشکســوتان هســتیم .پیشکســوتان برکــت و از ســرمایههای اصلــی و چــراغ راه آینــده ورزشــهای رزمــی
بهشــمار مــی آینــد.
رییــس کمیتــه پیشکســوتان فدراســیون رزمــی تاکیــد کــرد اگــر یــک ورزشــکار ببینــد قهرمانــان گذشــته از
لحــاظ جایــگاه اجتماعــی ارزش واالیــی در میــان مــردم و مســئوالن دارنــد صــد در صــد انگیــزه و روحیــه
بیشــتری بــرای طــی نمــودن مســیر قهرمانــی و تــاش بیشــتر خواهــد کــرد.

عزتاللهی تنها محروم دور اول جام جهانی

ســعید عــزت اللهــی تنهــا
بازیکنــی اســت کــه در دور اول
مرحلــه گروهــی جــام جهانــی
غایــب خواهــد بــود.
بــه گــزارشایســناوبــه نقــل
از آس ،جــام جهانــی روســیه
از امــروز پنجشــنبه بــا دیــدار
کشــور میزبــان و عربســتان آغــاز
میشــود و تیــمملــی فوتبــال
ایــران نیــز روز جمعــه بایــد برابــر
مراکــش بــه میــدان بــرود.
روزنامـه آساســپانیا نوشــت :ســعید عــزت اللهــی کــه بــه پوگبــای ایرانــی معــروف اســت ،تنهــا بازیکــن
حاضــر در جــام جهانــی اســت کــه در دور اول مرحلــه گروهــی غایــب اســت و نمیتوانــد تیمــش را
همراهــی کنــد.
عزتاللهــی کــه در تیمهــای پایــه اتلتیکومادریــد نیــز ســابقه بــازی دارد متولــد بنــدر انزلــی اســت و بعــد
از حضــور در روســتوف مدتــی هــم در آمــکار بــازی کــرد.
ایــن بازیکــن مشــکلی بــرای همراهــی تی ـمملــی فوتبــال ایــران در دو بــازی دیگــر ایــران در مرحلــه
گروهــی نــدارد و میتوانــد برابــراســپانیا و پرتغــال بــرود.

یادگاریهای ایران در جامجهانی

یوزهای ایرانی ،ماورای تحریمها
به دنبال تحقق ناممکن
 ۳۱خــرداد  ۹۳اســت و بــه ســاعت  ۲۰:۳۰نزدیــک میشــویم.
خیابانهــا خلــوت شــده و مــردم هــر جــا کــه تلوزیــون باشــد دور هــم
جمــع شــدهاند و دربــاره یــک موضــوع مشــترک صحبــت میکننــد.
یکــی میگویــد "کــی میتونــه مســی رو بگیــره؟" دیگــری
میگویــد "حــاال مســی رو گرفتیــم ،بــا ایگوایــن و دیماریــا و آگوئــرو
چــی کار کنیــم؟" عــدهای بــه زبــان میآورنــد کــه "ایــن بــازی پنــج،
شــشتا گل میخوریــم .معجــزه میخوایــم تــا بــد نبازیــم".
امــا تــه دل همــه ایــن مــردم ،حتــی بدبینتریــن طرفــدار تیمملــی،
نــوری میدرخشــد کــه از یــک چیــز نشــات میگیــرد؛ عشــق بــه
ایــران! ایــن عشــق تنهــا بــرای مــردم بیننــده دیــدار ایــران و آرژانتیــن
در جــام جهانــی  ۲۰۱۴نبــود و ملیپوشــان هــم از ایــن عشــق
بهرهمنــد بودنــد .بیــش از  ۹۰دقیقــه ،قلــب یــک ملــت ،همزمــان بــرای
تیمملــی م ـیزد .ایــن اتفــاق ،عجیــب نبــود چــون ویژگــی ایرانیــان
اســت کــه در ســختترین شــرایط همــدل میشــوند و از یکدیگــر

تیمملــی در ایــن مــدت بــا کمبودهــای فراوانــی روبــرو بــوده ،از لغــو
بازیهــای تدارکاتــی گرفتــه تــا لبــاس و کفــش ملیپوشــان .شــاید
بــا قــراردادی کــه بــه خوبــی بــا آدیــداس منعقــد نشــد ،دیگــر شــاهد
یــوز غــران ایرانــی روی لبــاس تیمملــی نباشــیم و حضــور ایــن یــوز بــا
حــک شــدن لوگویــی کوچــک روی ســینه ملیپوشــان کمرنــگ شــده
امــا تمــام ایــران انتظــار دارنــد کــه خــود بازیکنــان ماننــد یــوز ایرانــی
در زمیــن بدرخشــند و همــان طــور کــه توانســتند طلســم صعــود پیاپــی
بــه جامجهانــی را بشــکنند و دو دوره پیاپــی بــه همــراه ک ـیروش در
جامجهانــی حضــور داشــته باشــند و ناممکــن را ممکــن کننــد.
اکنــون ،یــک روز تــا آغــاز جامجهانــی بــرای ایــران و دیــدار
سرنوشتســاز مقابــل مراکــش مانــده اســت .دیــداری کــه بــه
زعــم همــه ،فینــال جامجهانــی بــرای ایــران محســوب میشــود.
ملیپوشــان ایــران در چهــار دورهای کــه در جامجهانــی حضــور
داشــتند ،همــواره صحنههــای غــم و شــادی زیــادی را بــرای

حمایــت میکننــد.
همیــن عشــق بــه میهــن بــود کــه موجــب شــد در پایــان بــازی ایــران
و آرژانیتــن ،همــه متفقالقــول معتقــد باشــند کــه معجــزه ،باخــت
یــک بــر صفــر ایــران نبــود ،بلکــه معجــزه ،معجــزه لیونــل مســی
بــود کــه توانســت کشــورش را در آخریــن دقایــق از چنــگ یوزهــای
ایرانــی نجــات دهــد .پــس از پایــان بــازی ،تمــام ایــران بــا عــادل
فردوســیپور موافــق بودنــد کــه "چقــدر خوبیــم مــا!"
چهــار ســال از دیــدار ایــران و آرژانتیــن میگــذرد و ایــن بــار خودمــان
را نــه بــرای حضــور آبرومنــد در جامجهانــی بلکــه بــرای صعــود بــه
مرحلــه دوم در ایــن رقابتهــا آمــاده میکردیــم تــا ایــن کــه قرعــه
مــرگ بــرای مــا رقــم خــورد .شــاید از زمــان رقــم خــوردن ایــن قرعــه
خیلیهــا از همــان حداقــل یــک امتیــازی کــه تیمملــی در هــر دوره
از جامجهانــی میگرفــت هــم ناامیــد شــدند امــا بــا گذشــت زمــان،
یــاد پیشــینه ایرانیــان افتادنــد کــه راحــت تــن بــه شکســت نمیدهنــد،
ویژگ ـیای کــه در تیــم ک ـیروش دوچنــدان اســت و در ایــن ســالها
شــاهد بودیــم کــه تیمملــی همــواره یــک حریــف چغــر بــرای
قویتریــن تیمهــا بــوده اســت.

هموطنانشــان آفریدهانــد؛ از اشــکهای شــوق اســتیلی پــس از
گلزنــی بــه آمریــکا گرفتــه تــا چهــره مغمــوم بازیکنــان پــس
از گل مســی ،از ضربــه ســهمگین حســین کعبــی بــه لوئیــز فیگــو
تــا فریادهــای دژاگــه بــرای پنالتــی ســوخته مقابــل آرژانتیــن ،از
فریادهــای حجــازی بــر ســر اســکندریان تــا لغــزش نکیســا مقابــل
ضربــه ایســتگاهی میهایلوویــچ .تمــام ایــن صحنههــا در یــاد مــردم
ایــران مانــده اســت .ایرانیــان در هــر شــرایطی و حتــی بــا وجــود
ســختیهای زندگــی ،همیشــه دغدغــه تیمملــی را داشــتند و هــر
زمــان کــه ایــران بــازی داشــته بــا تمــام دل و جــان خواهــان پیــروزی
تیمشــان بودنــد.
همچنیــن جامجهانــی فوتبــال فرصتــی اســت تــا در دورانــی کــه
شــاید نگاههــا نســبت بــه ایــران اشــتباه اســت ،ملیپوشــان و
هــواداران حاضــر در روســیه چهــره واقعــی ایــران را بــه مــردم دنیــا
بشناســانند .از دو روز دیگــر قلــب  ۸۰میلیــون ایرانــی بــرای موفقیــت
تیــم ملــی کشورشــان میتپــد ۸۰ .میلیــون نفــر ،یــک ملــت ،یــک
ضربــان قلــب.

شوک بزرگ در اردوی اسپانیا

لوپتگی اخراج شد

سـرمربی تیم ملـی فوتبال اسـپانیا بـا وجـود پادرمیانی شـاگردانش،
از الروخـا اخـراج شـد.به گزارش ایسـنا و به نقـل از اسـپورت ،یولن
لوپتگـی ،نمیتوانـد سـرمربیگری تیـم ملـی فوتبـال اسـپانیا در جام
جهانـی  ۲۰۱۸روسـیه را بـر عهـده داشـته باشـد و بایـد بـه خانـه
برگردد.حتـی پادرمیانـی بازیکنـان ملیپـوش باعـث نشـد لوییـس
روبیالـس ،رییـس فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا از تصمیـم خـود بـر
اخـراج سـرمربی اسـپانیایی صرف نظـر کند .سـرخیو رامـوس بیش
از دیگـر بازیکنـان بـر مانـدن لوپتگـی اصـرار کـرده بود.
بـه گـزارش رادیـو مـارکا ،بازیکنـان بـه رییـس فدراسـیون فوتبـال
اسـپانیا گفتنـد :تیـم ملـی ماننـد یک باشـگاه نیسـت و ما در روسـیه
حضـور داریـم تـا قهرمان جهـان شـویم .ما با این شـرایط مشـکلی
نداریـم .اگـر ناراحـت هسـتید همـه چیز را بـه مـا واگذاریـد و اجازه
دهیـد مـا بازیمـان را انجـام دهیم.باشـگاه رئـال مادریـد عصـر روز
(سهشـنبه) اعلام کـرد لوپتگـی پـس از جـام جهانـی هدایـت ایـن
تیـم را بـر عهده خواهـد گرفت .ایـن موضـوع باعث ناراحتـی رییس
فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا شـد و او بـه اخراج سـرمربی اسـپانیایی
پیـش از شـروع جـام جهانـی فکـر کرد.
ایـن اتفاقـات در حالی در اردوی اسـپانیا رخ داد که ایـن تیم جمعه در
نخسـتین بازیاش در جـام جهانی بـه مصاف پرتغال مـیرود .حریف
بعـدی الروخا تیم ملـی فوتبال ایران اسـت.

آمریکا ،کانادا و مکزیک مشترکا
میزبان جام جهانی  ۲۰۲۶شدند

در جلسـ ه کنگـره فیفـا آمریکا ،کانـادا و مکزیک به عنـوان میزبان
جـام جهانی  ۲۰۲۶انتخاب شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از دیلی میل ،جلسـه کنگـره فیفا عصر
دیـروز (چهارشـنبه) در حالـی برگـزار شـد که محمدرضا سـاکت
و علـی کفاشـیان نیـز از ایـران در آن حضـور داشـتند .تصمیـم
مهـم ایـن کنگـره انتخـاب میزبـان جـام جهانـی  ۲۰۲۶بـود که
در نهایـت بـا رای کشـورها ،آمریـکا ،کانـادا و مکزیک بـه عنوان
میزبـان جـام جهانـی  ۲۰۲۶انتخاب شـدند.
جـام جهانی  ۲۰۲۲قرار اسـت در کشـور قطر برگزار شـود و این
بـرای دومین بار اسـت که آسـیا میزبان جـام جهانـی خواهد بود.
هنـوز تصمیـم قطعی گرفته نشـده که جـام جهانی قطـر  ۳۲تیمه
باشـد یـا  ۴۸تیمـه ولـی جـام جهانـی  ۲۰۲۶قطعا بـا حضور ۴۸
تیـم برگزار خواهد شـد.

