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نگاه

چگونه شکست تلخ را به برد شیرین تبدیل کنیم؟

ایــن اولین بار نیســت که
فوتبال ایــران در قطر و در روز
نخســت یک رقابت ،بــا درد
شکستی ســنگین همآغوش
میشــود .به گزارش «ورزش
سه» ،سی سال پیش در اوقاتی
شبیه به این ،تیم ملی فوتبال
ایران که برای یک صعود قاطع
و آبرومندانه به قطر رفته بود تا دوری خود از جام جهانی را بعد از سه دوره به پایان
برساند ،در مسابقه اول ،شکست بسیار تلخ و غیرمنتظرهای را تجربه کرد؛ آن هم در
شرایطی که آن تیم با تدارکی بیسابقه و بدرقه باشکوه عازم دوحه شده بود تا مقابل
پنج حریف قدرتمند آسیایی قرار بگیرد .اولین بازی ایران مقابل کره جنوبی برگزار
میشد؛ تیمی که در آن زمان با دو صعود متوالی به دو جام جهانی  ۸۶و  ۹۰و حضور
در فینال جام ملتهای آسیا  ،۱۹۸۸قدرت اول آسیا به نظر میرسید اما ایران هم به
واسطه تاریخ و پیشینه خود ،با سری پُرغرور وارد این رقابتها شده بود .با این حال
کره جنوبی خیلی زود تکلیف ایران را روشن کرد .البته آنها در این مسابقه آنچنان
هم از ایران برتر نبودند اما سه اشتباه عجیب از بهزاد غالمپور ،دروازهبان ایران باعث
شــد تا کره سریع ،شکستی باورنکردنی را به ایران تحمیل کند و با سه گل ،به روز
دوم مسابقات برود .در آن روز تصمیم عجیب علی پروین در استفاده از کریم باقری
به عنوان دفاع چپ ،تبدیل به یکی از مورد نقدترین تصمیمهایی شد که او به عنوان
ســرمربی ،در دوره چهارسالهاش برای تیم ملی انجام داد .باقری در پستی که هرگز
با آن آشنا نبود ،بر خالف همیشه ،بازی ضعیف و بیروحیهای را به نمایش گذاشت
تــا در نهایت ،ایران مقابل کره آبیپوش ،با بدتریــن نتیجه ممکن بازی را به پایان
برساند .در آن روز عجیب ،هیچکدام از بازیکنان ایران در سطح خود بازی نکردند اما
کره هم آنقدر تیم عجیب و غریبی نبود و مشخص نبود که از نظر روحی ،بر تیمی
که هفته گذشته در تهران مقابل هامبورگ بازی فوقالعادهای را به نمایش گذاشته
بود ،چه آمد که چنین بیروحیه و کشان کشان در میدان نمایش میداد .سی سال
بعد از آن مسابقه ،فوتبال ایران با یک مربی باتجربه خارجی در حالی در قطر جدید
که شرایطی کامال متفاوت با گذشته دارد و ورزشگاههایش کوچکترین شباهتی به
استادیومهای کالسیک ساده قدیمیاش ندارد ،در موقعیتی مشابه قرار گرفته است.
ایران مقابل یکی از بهترین تیمهای فوتبال جهان ،با نتیجه  ۲-۶مغلوب شــده ،در
حالی که ارائهای به شدت بیبرنامه ،ناهماهنگ ،ضعیف و البته بیروحیه مقابل حریف
خود داشته است .این از شانس ما بود که انگلیس یکی از بهترین شروعهای خود در
ادوار جام جهانی را انجام داد و البته بازیکنان جوان و باتجربه این تیم ،طوری بازی
کردند که اسمشــان به عنوان یکی از مدعیان کسب جام ،تیک خورد .آنها در طول
مسابقه ،کامال برتر از بازیکنان ایران بودند و از هشت مرتبهای که توپ را روی دروازه
ســرخپوش خود آوردند ۶ ،بار توپ را از خط عبور دادند و شاید اگر میل به هجوم
انگلیسیها بیش از آن بود که با  ۶گل فروکش کند ،نتیجه بدتری در انتظار فوتبال
ایران بود .شاید از ورزشینویسهای فعال فوتبال ایران ،کمتر کسی به خاطر بیاورد
که در فردای مسابقه مقابل کره ،چه در اردوی ایران گذشت اما در شب مسابقه همه
چیز شبیه عزاداری بود؛ سکوت مطلق ،شام بیسروصدا و حضور بازیکنان در اتاقها
و خوابی که به چشــمها نمیآمد .در اردوی ایران اما احتماال همه چیز پرسروصداتر
دنبال شــده ،چرا که به هر حال این تیم عالوه بر مسائل فنی ،داستانهایی فراتر از
مشــکالت تاکتیکی هم داشت و بنابراین این مسائل مورد بحث و بررسی و مجادله
در فضای شبکههای اجتماعی قرار گرفته و قاعدتا بازیکنان هم در اتاقهایشان که به
صورت تکی برایشان در نظر گرفته شده ،از این بحثها چشم برنمیداشتند .جالب
اینکه در  ،۱۹۹۳وقتی بازیکنان به هتل محل اقامت خود برگشــتند ،با دسته گلی
بزرگ از ســوی ایرانیان هواداران تیم ملی (مقیم آمریکا) مواجه شدند؛ با نامهای که
آنها را به رقابت و افتخارآفرینی و صعود تشویق کرده بود .چیزی که البته در این دوره
از مسابقات ،فعال نصیب تیم ملی ایران نشده؛ اگرچه این بازیکنان شایسته این هستند
که دوباره مورد حمایت کامل جمعیت هواداران تیم ملی قرار بگیرند و شاید سرنوشت
را عوض کنند .در آن دوره از مسابقات ،ایران بعد از شکست مقابل کره ،ژاپن مدعی
را  ۱-۲مغلوب کرد و به رقابتها بازگشت و شاید اگر نمایش دروازهبانی بهزاد غالمپور
در مسابقات بعدی بهتر از آنچه که انجام میداد بود ،ایران به جام جهانی هم صعود
میکرد .اگرچه داستانها و مشکالت بسیاری هم وجود داشت .این تیم هم میتواند
حتی با دو تساوی به دور بعد برود؛ پس باید گرد و غبار شکست را از روی تن پاک
کرد و شبیه به لحظهای شد که بازیکنان ایران در مرکز زمین ،دور یکدیگر حلقه زدند
ل ما
و همدیگــر را به ادامه مبارزه دعوت میکردند .این لحظهای تاریخی برای فوتبا 
خواهد بود ،اگر تیم ملی دوباره اسیر تاکتیکهای نادرست سرمربی و مشکالت ذهنی
پیش از بازی انگلیس نشــود .ما در قطر  ،۹۳به دنبال دومین صعود به جام جهانی
بودیم و در قطر  ۲۰۲۲به دنبال اولین صعود به دور دوم مسابقات؛ آن فرصت که از
دستمان رفت و حسرتی تاریخی بر دلمان گذاشت ،نباید بگذاریم این بار نیز همان
اتفاق رخ بدهد .شــاید بشــود گفت هنوز صعود در کف ماست ،حتی اگر شش گل
خورده باشیم؛ همانطور که بعد از باخت سه گله مقابل کره ،همچنان فرصت بزرگی
ن رویای شیرین داشتیم.
برای تعبیر آ 

فقط یک +سه بازیکن مطابق انتظار بودند؛

نفر به نفر با ملیپوشان ایران مقابل انگلیس

شــاید اگر درخشــش یک مهره ثابت و یک یار تعویضی
ایران مقابل انگلیس نبود ،دو گل تیم ملی به ثمر نمیرسید.
به گزارش «ورزش سه» ،صحبتهای امیدوار کننده از سوی
مسؤوالن فدراســیون فوتبال ،کارلوس کیروش و بازیکنان
تیم ملی ایران کاری کرده بود تا هواداران انتظار یک نمایش
آبرومندانه مقابل انگلیس در نخســتین بازی جام جهانی را
داشته باشند و امیدوار به کسب امتیاز از این مسابقه حساس
شوند ،اما یک عملکرد ضعیف کاری کرد تا شکست  ۶بر  ۲در
کارنامه ایران ثبت شــود .در روزی که  ۱۱بازیکن در ترکیب
تیم ملــی بودند و یک دروازهبــان و  ۵یار دیگر هم تعویض
شــدند ،فقط بازی خوب و تاثیرگذار یک بازیکن ثابت و یک
جانشــین به چشم آمد که خالصهای از شرح عملکردشان را
در زیر میخوانید:
دروازهبان
علیرضا بیرانوند
تجربــه دومین جام جهانی متوالــی و عملکردی که این
دروازهبان در دوره قبل داشــت ،انتظارها را از او باال برده بود،
اما علیرضا بیرانوند فقط  ۹دقیقه مقابل انگلیس دوام آورد و
پس از اینکه روی یک ارســال از جناح راســت توسط هری
کین ،با سید مجید حسینی ســر به سر شد ،از ناحیه بینی
آســیب دید و خونریزی شدید موجب شد از ترکیب بیرون
بــرود و نتواند غیر از یک دفع تــوپ و چهار لمس توپ ،کار
خاصی انجام بدهد!
مرتضی پورعلیگنجی
مثل چهار سال قبل در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفت
و ایــن بار برابر انگلیس  ۹۰دقیقه بازی کرد ،اما در روزی که
در کارهای دفاعی آنطور که باید و شاید موثر نبود و پنج دفع
توپ ،یک شوت دفع شده ،یکبار جلوگیری از گلزنی انگلیس
و یک تکل موثر داشــت ،نیمی از پاسهای خود را به مقصد
نرســاند و در دو نبرد از پنج جدال زمینی برنده بود و هر دو
تقابل هوایی را بُرد و یک پنالتی هم در لحظات پایانی گرفت
تا شاید بهترین مدافع ایران(به نسبت سایرین) در روز باخت
 ۶گله باشد.
روزبه چشمی
مشخص نبود چرا کارلوس کیروش تصمیم گرفت روزبه
را پس از اینکه در دو دیدار تدارکاتی مقابل نیکاراگوئه و تونس
در پُســت هافبک دفاعی استفاده کرده بود ،برابر انگلیس در
دفاع میانی استفاده کند .چشمی امسال در استقالل همواره
در میانــه زمین به میدان رفته و برای تیم ملی هم در همین
پست بازی کرد ،اما سرمربی ایران در اقدامی عجیب تصمیم
گرفــت او را یک خط به عقب ببــرد و بین پورعلیگنجی و
حسینی ،در دفاع وسط به کار بگیرد که همین اتفاق و آرامش
ذهنی روزبه که طی روزهای اخیر هم بهم خورده بود ،اجازه
ندهد این بازیکن عملکرد خوبی داشــته باشد و پس از اینکه
روی یکــی از گلهای خورده هم دفع توپ خوبی انجام نداد،
تعویض شود.
سید مجید حسینی
ســورپرایز کیروش در جام جهانی  ۲۰۱۸که او را مقابل
اســپانیا و پرتغال در ترکیب قرار داد ،شــاید یکی از بدترین
بازیکنان زمین مقابل انگلیس بود.
ســید مجید حســینی که پس از بازیهای درخشان در
کایسری اسپور ترکیه به ترکیب تیم ملی رسیده و جایگزین
نفراتی مثل کنعانی و شــجاع شده بود ،برخالف انتظار روی
دفــع توپهای زمینی و هوایی موفق نبــود و نمایش دور از
انتظــاری که ارائه داد ،کاری کرد تا روی دو گل خورده تاثیر
مستقیم داشــته باشــد و نتواند روز خوبی برابر ستارههای
انگلیس به یادگار بگذارد.

صادق محرمی
مدافع راســت جوانی که با بــازی در لیگ قهرمانان اروپا
تجربه کافی را به دست آورده و رامین رضاییان را نیمکتنشین
کرده بود ،مثل حســینی نمایش بد و ناامید کنندهای مقابل
انگلیس داشــت .صادق محرمی برخالف بازیهای درخشان
در دینامو زاگرب و عملکردی که در دیدارهای تدارکاتی ملی
داشــت ،امروز با وجود دقت پــاس  ۶۸درصدی و  ۳۵لمس
توپ ،فقط در یک دوئل هوایی و یک نبرد زمینی برنده شــد
و دو بار هم خطا داد .محرمی در روزی که در کارهای دفاعی
و یارگیری بازیکنان مقابل خود مثل رحیم استرلینگ و لوک
شــاو ناموفق بود ،رد پای خود را در گل اول ایران گذاشت و
نفوذ تاثیرگذاری داشت.
میالد محمدی
برخالف جام جهانی  ۲۰۱۸که در دو مسابقه از سه بازی
بهعنوان یار جانشین مقابل اسپانیا و پرتغال به زمین رفته بود،
کیروش تصمیم گرفت از ابتدا این بازیکن را در پســت دفاع
چپ به کار بگیرد ولی او آنقدر ضعیف کار کرد تا در شــروع
نیمه دوم تعویض شــود و کاری کند تا احسان حاجصفی به
دفاع چپ برود .محمدی در روزی که فقط در یک دوئل تن به
تن روی هوا و زمین با بازیکن حریف برنده شد ۶ ،بار مالکیت
توپ را از دست داد و دو موقعیت که از سمت او شکل گرفت،
تبدیل به موقعیتهای جدی و منجر به گل شد.
علی کریمی
آخرین بازی ملی او به دو ســال قبل و حضور  ۸دقیقهای
در دیدار دوســتانه مقابل بوسنی و هرزگوین برمیگردد ،اما
کــیروش در تصمیمی عجیب و بحثبرانگیز تصمیم گرفت
او را دوبــاره بــازی بدهد و پس از چهار ســال و نیم که در
دیدار تدارکاتی برابر تونــس بهعنوان یار ثابت در زمین بود،
مجددا در جمع  ۱۱نفر اصلی قرار گرفت که نتوانســت برابر
هافبکهای خالق انگلیس کاری از پیش ببرد و در شــروع
نیمــه دوم تعویض شــد .علی کریمی در نیمــه اول لمس
توپهای تکرقمی داشــت و فقط چهار پاس صحیح داد که
ســه نبرد زمینی را هم برد ،اما در هیچ دوئل هوایی شرکت
نکرد و مرتکب دو خطا هم شد.
احمد نوراللهی
رهایــی از مصدومیت و بازیهای خــوب و تاثیرگذارش
در شــباب االهلی قطر کاری کرد دوباره به ترکیب تیم ملی
برگردد و مقابل انگلیس از ابتدا به میدان برود .نوراللهی امروز
 ۷۷دقیقه در زمین بود که یک دوئل هوایی و یک نبرد زمینی
را بُرد و دو بار هم خطا کرد .سه دفع توپ و دو بار جلوگیری
از موقعیتهای جــدی انگلیس دیگر نمایش موثر او بود ،اما

چرا گرت بیل ،کلیدیترین مهره این تیم است؟

اخبارکوتاه

رونالدو :میخواهم مسی را کیش و مات کنم

کریســتیانو رونالدو گفت،
امیــدوار اســت در نبــرد با
لیونل مسی در عرصه فوتبال
با کســب عنوان بزرگترین
بازیکن تمام دوران او را کیش
و مات کند .به گزارش ایسنا،
مسی و رونالدو ،کاپیتانهای
تیمهــای ملی پرتغال و آرژانتین در جام جهانی  ،۲۰۲۲در طول دوران حرفهای
فوتبال خود یکی از بزرگترین رقابتهــا را رقم زدهاند ،اگرچه هیچکدام هرگز
تجربه کســب جام جهانی را نداشتهاند .جام جهانی قطر  ۲۰۲۲احتماالً آخرین
فرصتی خواهد بود که هر یک برای کسب جام دارند ،و بسیاری معتقدند که اگر
یکی از آنها سرانجام جام جهانی را به دست بیاورد بحث کسب عنوان «بهترین
بازیکن تمام دوران» حل خواهد شد .مسی و رونالدو در آستانه آغاز رقابتهای جام
جهانی  ۲۰۲۲با حضور در یک عکس تبلیغاتی برای برند «لویی ویتون» که در آن
با هم شطرنج بازی میکنند خبرساز شدند .رونالدو در نشستی خبری گفت« :این
پنجمین جام جهانی من خواهد بود ،من تمرکز دارم و بسیار مطمئن هستم که
بازیهــا به خوبی پیش خواهند رفت .ما به دنبال کیش و مات کردن در زندگی
واقعی هستیم نه تنها در بازی شــطرنج .من دوست دارم کسی باشم که لیونل
مسی را کیش و مات میکند .او در ادامه رجزخوانیاش برای مسی گفت« :بیایید
ببینیم چه میشود .چنین اتفاقی خوب خواهد بود .هر چند که این کیش و مات
در بازی شــطرنج اتفاق افتاده و اما در فوتبال اتفاقی فراتر خواهد بود ».رونالدو
اخیرا در مصاحبهاش با «تاک تی وی» مسی را با لقب «جادویی» توصیف کرد.

از ترکیب ایران شوکه شدم!
اوســیانو کروز میگوید از
ترکیب ایــران مقابل انگلیس
شوکه شده اســت .به گزارش
«ورزش سه» اوســیانو کروز
مربــی پرتغالی کــه در جام
جهانــی روســیه یکــی از
دســتیاران کارلوس کیروش
روی نیمکــت ایــران بــود،
میگوید ایران مستحق این باخت سنگین مقابل انگلیس نبوده و هنوز هم شانس
خوبی برای صعود به مرحله بعد دارد .کروز در خصوص تقابل ایران و انگلیس گفت:
بازی سختی برای ایران بود .ایرانیها در پِرس انگلیس قرار گرفتند .انگلیس خیلی
قویتر ظاهر شد .نتیجه بدی برای ایران بود و خودم ناراحتم چون ایران شایستگی
این نتیجه را نداشــت .نگران نباشید .ایران دو بازی دیگر مقابل ولز و آمریکا دارد
و فکر میکنم هنوز شــانس صعود دارد .االن برای ناامید شــدن زود است .کروز
در خصوص تغییر تاکتیک و سیســتم ایران مقابل انگلیس گفت :صادقانه بگویم؛
از ترکیب ایران شــوکه شــدم .ترکیب دفاع ایران و هافبکها را دیدم .نمی دانم.
شاید یک چیزی در ذهن کیروش بوده است .کارلوس بازیکنان ایران را به خوبی
میشناســد و شاید دلیل خودش را داشــته است .شاید میخواسته ارتباطی بین
مدافع و هافبکها برقرار کند اما من شوکه شدم .کروز همچنین پیشنهاداتی برای
بهتر شدن روند بازی ایران ارائه کرد و گفت :پیشنهادم این است که از سردار آزمون
بیشتر استفاده کنید .اگر سردار در بازی با انگلیس حضور داشت ،شاید نیازی نبود
ترابی بازی کند .اجازه بدهید نظرم را داشته باشم .ارتباطی که باید قلی زاده و ترابی
شکل میگرفت ،نبود .ایران ظرفیت بیشتری دارد.

اینکه بهعنوان هافبک دفاعی فقط  ۱۰پاس داشت ،نمیتواند
چندان برای خود او هم راضی کننده باشد و البته یک شوت
خارج از چارچوب هم داشت.
علیرضا جهانبخش
کیروش خیلی روی او حســاب کرده بود ،اما این بازیکن
آنقــدر در  ۴۵دقیقه اول دور از انتظار ظاهر شــد و در ایجاد
موقعیت ناموفق عمل کرد و نفــوذ خطرناکی انجام نداد که
ســرمربی تیم ملی مجبور به تعویض او در شروع نیمه دوم
شد .علیرضا جهانبخش در شرایطی با  ۱۶لمس توپ ۵ ،پاس
صحیــح و فقط یک برد در دوئل بــا بازیکن حریف زمین را
ترک کرد که چهار بار توپ را لو داد و البته بهترین موقعیت
گلزنی ایران را در لحظات پایانی نیمه اول روی پاس تماشایی
احســان حاجصفی هدر داد و شوت خود را در مقابل دروازه
انگلیس به آسمان زد.
احسان حاجصفی
یک نیمه در سمت چپ خط میانی و یک نیمه در پُست
دفاع چپ ،مناطقــی بود که کیروش از کاپیتان خود در آن
استفاده کرد .احسان حاجصفی که چهار سال قبل نخستین
گل ایران در جام جهانی را مقابل مراکش ســاخت ،امروز هم
یک ارســال برای گلزنی انجام داد که جهانبخش نتوانســت
از آن اســتفاده کند ولی او هم مثل بســیاری از ملیپوشان
شرایط ایدهآلی برابر سه شیرها نداشت و با وجود اینکه تعداد
پاس صحیح بیشتری نسبت به سایرین داشت ،اما با از دست
دادن  ۱۴توپ ،بیشــترین آمار منفی از این حیث را به خود
اختصاص داد تا انگلیس در ضدحمالت خطرساز شود.
مهدی طارمی
بدون شک باید او را بهترین بازیکن زمین مقابل انگلیس
دانست؛ مهدی طارمی در اولین موقعیت نصف و نیمه که در
نیمه دوم به دســت آورد ،پاس علــی قلیزاده را بدون مکث
و شــوت به زیر طاق دروازه تبدیــل به گل کرد و اختالف را
کاهش داد که البتــه گل او دردی از تیم کیروش دوا نکرد.
مهــدی طارمی که با انگیزه زیاد و آمار درخشــان در پورتو
وارد اولین بازی جام جهانی  ۲۰۲۲شــده بود ،توانســت در
کنار یک گل تماشــایی ،یک پنالتی را هم در آخرین دقیقه
مسابقه تبدیل به گل کند و تنها بازیکن دو گله تاریخ ایران در
جامهای جهانی شود و در روزی که  ۳۶لمس توپ و  ۱۷پاس
دقیق با دقت  ۸۵درصدی داشت و همچنین دو دوئل هوایی و
یک نبرد زمینی را بُرد ،بهترین بازیکن تیم ایران شود.
سید حسین حسینی
تمام ســایتهای آماری و تحلیلــی او را بدترین بازیکن
زمیــن مقابل انگلیس میدانند که البته باید اشــاره کرد که

این دروازهبان بدون گرم کردن و به یکباره جانشین بیرانوند
مصدوم شد و شــاید هم آمادگی ذهنی مناسب برای تقابل
با ســتارههای خط حمله انگلیس را نداشــت .سید حسین
حسینی در روزی که مدافعان ایران پراشتباه بودند ،خودش
هم قابل انتظار کار نکرد و فقــط یک خروج موفق از دروازه
داشت و  ۲پاس صحیح داد تا این آمار در کنار  ۶گل خورده،
شاید بدترین روز عمر او را رقم بزند.
محمدحسینکنعانیزادگان
ورود او به ترکیب تیم ملی ایران از ابتدای نیمه دوم دردی
از تیم کیروش دوا نکرد و انگلیس مثل  ۴۵دقیقه نخست۳ ،
گل زد! کنعانیزادگان در مدت زمان حضورش در زمین ،فقط
دو دفع توپ داشت ،دو دریبل زد ،چهار پاس بلند صحیح داد و
هفت پاس صحیح ثبت کرد ،اما فقط در یک جدال از سه نبرد
تن به تن با بازیکنان حریف برنده بود و یک خطا هم گرفت.
سعید عزتاللهی
نیمکتنشینی او غیرمنتظره بود چراکه یکی از مهرههای
تاثیرگذار تیم ملی در میانه زمین به حســاب میآمد و چهار
سال قبل هم نمایش قابل قبولی داشت ولی کیروش پس از
اینکه تیمش در نیمه اول سه بر صفر شکست خورد ،مجبور
شد سعید عزتاللهی را در شروع نیمه دوم به زمین بفرستد.
این هافبک بلند قامت تنها بازیکن تیم ملی بود که دقت پاس
 ۱۰۰درصدی در  ۹پاس خود داشــت و  ۱۳لمس توپ ثبت
کرد و هر دو پاس بلند خود را به مقصد رساند .عزتاللهی یک
پاس کلیدی هم مقابل انگلیس داد و دو دفع توپ هم داشت
تا یک روز نسبتا خوب را سپری کند.
علی قلیزاده
از ابتدای نیمه دوم به زمین آمد تا شــکل بازی تیم ملی
را هجومیتر کند که حضــورش در بازی هم موثر بود .علی
قلیزاده  ۹پاس صحیح داشت و  ۲۳بار توپ را لمس کرد ولی
دو نفوذ خطرنــاک او دو موقعیت جدی برای ایران به وجود
آورد ،اما صحنهای که بازی او به چشم آمد ،روی گل اول بود.
قلیزاده که با پاسهای خطرناک و ارســال خود خطرساز
ظاهر شد ،پاس گل اول را با یک پاس رو به جلوی زیبا برای
مهدی طارمی فرســتاد و شایستگیهایش را مقابل انگلیس
نشان داد.
مهدی ترابی
دو دقیقه پــس از ورود به زمین ،ایران روی یک موقعیت
از سمت راست زمین به گل اول رسید و حضورش در زمین،
ســبک بازی تیم کیروش را هجومیتر کــرد .مهدی ترابی
در حضور  ۲۷دقیقهای در زمین ،پس از ســعید عزتاللهی
بیشــترین دقت پاس را با  ۹پاس صحیح از  ۱۰پاس ارسالی
داشت و یک نبرد زمینی هم بُرد ،اما در کنار آن ،یک پاس در
عمق دیدنی هم در دقایق تلف شــده به سردار آزمون داد که
البته ضربه این بازیکن به تیرک اصابت کرد.
سردار آزمون
در آخریــن مســابقه تدارکاتی ملی که حضور داشــت،
بهعنوان یار جانشــین مقابل ســنگال به زمین رفت و موفق
به گلزنی شــد و ســه روز پس از آن هم  ۳۰دقیقه برای بایر
لورکــوزن برابر بایرن مونیخ بازی کرد ،اما پس از آن بخاطر
آسیب دیدگی یک ماه و نیم از میادین دور بود که در دقیقه
 ۷۷دیــدار امروز برابر انگلیس آخرین تعویضی لقب گرفت و
جانشین احمد نوراللهی شد.
ســردار پس از ورود به مسابقه ،فرصت چندانی به دست
نیــاورد ولی شــکل هجومیتری بــه بازی ایــران داد و اگر
خوششــانس بود ،یک شــوت او در موقعیت تک به تک ،به
جای تیرک به تور میچســبید و دیدار با انگلیس برای او به
یادماندنی میشد.

کاپیتــان حریف ایــران در جام جهانی  ،۲۰۲۲نقشــی
کلیدی در این تیم دارد.

به گزارش فارس ،تیم ملی ولز بازی باخته مفابل آمریکا
را با نتیجه تســاوی عوض کرد تا در اولین بازی یک امتیاز

مهم کســب کند .گرت بیل ،ستاره نامدار تیم ولز با گرفتن
پنالتی و باز کردن دروازه آمریکا ،نقش پررنگی در کســب
این امتیاز داشت.
کاپیتــان ولز ،بــا زدن دو گل به اتریــش و یک گل به
اوکراین ،تیم کشــورش را یک تنه پس از  ۶۴سال به جام
جهانی رســاند .حاال او اولین گلزن ولز در جام جهانی قطر
نیز محسوب میشود.
البتــه این بخشــی از تاثیرگذاری پررنــگ بیل در تیم
ملی کشورش اســت .او تاکنون در  ۱۱مســابقهای که در
تورنمنتهای بزرگ انجام داده ۴ ،گل زده و  ۲پاس گل داده
اســت .بیل در این بازیها  ۳۷شوت و  ۱۳موقعیت سازی
نیز داشــته است .عالوه بر این  ۳۵گل از  ۴۱گل ملی بیل،
در بازیهای رسمی به ثمر رسیده که نشان میدهد نقشی
کلیدی در تیم ولز دارد.
مهاجم ولز در جریــان بازی با آمریکا از  ۳۵لمس توپ،
 ۲۲پــاس (یک پاس کلیدی) ،یک شــوت ،دو نبرد هوایی
و یــک تکل موفق را به ثبت رســاند تا با نمره  ۷.۳بهترین
بازیکن زمین شود .ستاره گلزن ولزیها درراه بازی با آمریکا
گفت :نیمه اول به گونهای پیش نرفت که ما می خواستیم

بازی کنیم و آمریکا واقعا خوب بازی کرد .ما نمایش ضعیفی
داشتیم اما در بین نیمه تغییر تاکتیک دادیم و نیمه دوم را
بسیار قدرتمند تمام کردیم.
بیل دربــاره گلی که زد گفت :این گل همان چیزی بود
که احتیاج داشتیم .این مهم نیست چه کسی آن گل را زد
چراکه ما به آن نیاز داشــتیم تا به بازی برگردیم .گل زدن
بسیار مهم بود و به ما فرصتی داد تا تالش کنیم و به دنبال
کسب پیروزی برویم .ما بدنشانس بودیم که نتوانستیم برنده
بازی شویم.
کاپیتان ولزیها در پایان گفت :همه احساس کردند که
ما در نیمه دوم نمایش بســیار خوبی داشتیم .ما در بیشتر
دقایق بازی تیم ســر تر بودیم .از لحاظ شخصی ،این خوب
بود که من گلزنی کردم اما همانطور که گفتم ،موضوع مهمتر
این اســت که تیم گل بزند .به نظرم سرمربی ما راب پیج
نقش پررنگی در این تساوی داشت.
بازی بعدی ولز در مرحله گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
در مقابل ایران خواهد بود .شاگردان «راب پیج» روز جمعه
ســاعت  ۱۳:۳۰در ورزشــگاه «الریان» به مصاف شاگردان
«کارلوس کیروش» میروند.

نازنین مالیی:

به اندازه امکانات انتظار نتیجه داشته باشند

دختر المپیکی رویینگ ایــران گفت :برنامهای که برای
کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی دارم ،حمایت ویژه
از ورزشکاران نخبه است چون اگر خودم حمایت میشدم،
االن باید در قهرمانی جهان مدال میگرفتم.
نازنین مالیی در گفت و گو با ایسنا درباره عضویت خود
در کمیسیون ورزشــکاران فدراسیون جهانی رویینگ بیان
کرد :فدراســیون جهانی رویینگ بهار امســال به ما اعالم
کرد که اگر میخواهیم عضو کمیسیون ورزشکاران شویم،
میتوانیم ثبــت نام انجام دهیم و ثبت نام کردم .رایگیری
هم در مســابقات قهرمانی جهانی چک انجام شــد که یک
ماه پیش به من ایمیل ارســال کــرده بودند مبنی بر اینکه
انتخاب شدهام اما به دلیل شرایط اینترنت متوجه این ایمیل
نشــده بودم تا اینکه دوباره با من تماس گرفته شــد و آنجا
متوجه شدم که برای چهارسال عضو کمیسیون ورزشکاران
فدراسیون جهانی شده ام .یک جلسه نیز در لندن هم برگزار
شــد که البته من به این دلیل که دیر متوجه ایمیل شدم،
نتوانســتم شرکت کنم و در جلسه بعدی کمیسیون حضور
خواهم داشت.
پیشنهاد مالیی برای حمایت ویژه
از ورزشکاران نخبه
مالیی در پاسخ به این پرسش که فکر میکند موفقیتی
که در المپیک توکیو به دســت آورده اســت در عضویت او
در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تاثیر گذار بوده
است؟ تصریح کرد :موفقیتی که در المپیک توکیو به دست
آوردم و همچنین موفقیت در مسابقات قهرمانی جهان هم
تاثیرگذار بوده اســت .درست است که در این جلسه حضور
نداشــتم اما از طریق دوستان خواستم که موضوعی که مد
نظر داشــتم را مطرح کنند چون خودم آن را تجربه کرده
ام .در ایران و دیگر کشــورهای آســیایی قایقرانان پســر و

دختر خوبی داریم که قابلیت های زیادی دارند و میتوانند
پیشــرفت کنند اما چــون امکانات ندارند یا شــرایط مالی
خانوادگی خوبی ندارند و حمایت زیادی نمیشوند ،مجبور
به کناره گیری میشوند در حالی که میتوانند آینده خیلی
خوبی داشته باشند.
اگرحمایت میشدم ،االن باید در قهرمانی جهان
مدال میگرفتم
دختر المپیکی ایران در پاســخ به این پرسش که طرح
حمایت از ورزشــکاران نخبه را تا به نتیجه برسد ،پیگیری
میکند؟ تاکید کرد :بله ،قطعا مســئله را پیگیری میکنم
چون این موضوعی اســت که خودم با آن درگیر بودم و اگر
حمایت خوبی میشــدم یا اگر کشورم شرایطی داشت که
میتوانســتم با امکانات بهتری تمرین کنم ،در مســابقات
قهرمانــی جهان چک بایــد مدالم را میگرفتــم نه اینکه
رنکینگم را به رده هشتم جهان برسانم و در المپیک بعدی
هم باید جزو مدال آوران یا شش نفر اول باشم .انگلیس مهد
رویینگ است و کشورهایی چون آلمان و کانادا در رویینگ
صاحب نام هستند و من با همین امکانات کم در مسابقات
قهرمانی جهانی چک توانستم آنها را پشت سر بگذارم یعنی
اگر ما نگاه ویژه تر و امکانات بهتری داشــته باشــیم ،قطعا
میتوان در سطح باالتری قرار گرفت.
او ادامــه داد :نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشــورهای
آســیایی هم ورزشکارانی داریم که میتوانند رشد بیشتری
داشــته باشــند .بازیکنان فوتبال در جام جهانی میتوانند
خودشان را نشان دهند و کشورهای دیگر تکنیک های آن
ها را میبینند و از این طریــق تیم های اروپایی خریداری
میشوند و لژیونر میشــوند .در رشته قایقرانی چون آنقدر
دیده نمیشود ،این وظیفه کمیسیون ورزشکاران ،فدراسیون
جهانی و کنفدراسیون آسیا اســت که ورزشکاران نخبه را

ببینند و مورد حمایت قرار دهند.
به اندازه امکاناتی که میدهند ،انتظار نتیجه
داشته باشند
او افــزود :در قهرمانــی جهان چک بعــد از  ۲کیلومتر
نمیدانســتم که بایــد چه کار کنم به خاطــر اینکه بعد از
المپیک توکیو درپیست استاندارد پارو نزده بودم .در مسابقه
دوم قهرمانی جهان شــرایطیم بهتر شده بود و در مسابقه
چهــارم کارم را عالی انجــام دادم و آقای فرزام گفت همان
کاری را انجــام دادم که از من میخواســت .این در حالی
است که پاروزنان کشورهای دیگر آنقدر در پیست استاندارد
تمرین کرده اند کامال برایشان عادی است .مشکل نداشتن
پیست استاندارد همیشه هســت و خواهد بود اگر قرار بود
به آن رسیدگی شــود ،در این  ۱۵سال که من در قایقرانی
هستم ،انجام میشد .دیگر هم پیگیر این موضوع نمیشوم
چون تبدیل به یک دیالوگ تکراری شــده است و نه توجه
میشــود و نه به چشم میآید .تنها کار این است که اردوی

برون مرزی داشــته باشیم که با این وضعیت ارزی و بودجه
ها فکر نمیکنم امکانش وجود داشته باشد .امیدوارم که در
بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی به همان اندازه که به
ما امکانات میدهند ،انتظار نتیجه داشــته باشند نه بیشتر
از آن.
تالش میکنم ملکه آسیا شوم
مالیی در مورد حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تایلند
نیز گفت :امیدوارم بهترین نتایج را بگیریم .قطعا در رویینگ
ســبک وزن و دو نفره سنگین وزن شرکت میکنم .فاصله
زمانــی برگزاری رقابــت رویینگ ســنگین وزن با دو نفره
سنگین وزن خیلی کم است و اگر در جلسه فنی آقای فرزام
بتواند زمان برگزاری را تغییر دهد ،در آن هم شرکت میکنم
در غیر این صورت مجبور میشــویم که رویینگ یک نفره
سنگین وزن را حذف کنیم .تالش میکنم که بتوانم در روی
یک نفره سبک وزن مدال طال بگیرم و برای چهارمین سال
پیاپی ملکه آسیا شوم.

