تیم ملی

www.ettelaat.com

اساسي نكنند ،ايران شانس��ي در آن ميدان بزرگ نخواهد داشت .وي پيشرفت آنها را منوط به
تمرين و كار آنان زير نظر خودش دانس��ت و به واقع باش��گاههاي آن��ان را متهم به اهمال در اين
زمينه كرد و بديهي بود كه حرفهاي او بيپاسخ نماند.
آنها روي هوا بودند!
فقط چند روز طول كشيد تا مربيان وطني شروع به جوابگويي به كيروش كنند .برانكو
ايوانكوويچ در جمالتي تمس��خرآميز گفت :ظاهرا ًبازيكن��ان لژيونر برخالف نفرات مقيم
وطن چنان آمادهاند كه در طول مس��ابقات اخير تيمملي پرواز ميكردند و من از دقيقه 30
به بعد ديگر نميتوانستم آنها را در ميدان ببينم زيرا به هوا رفته بودند!
علي دايي گفت با كمال احترام به كيروش نفرات مليپوش خود را قبل از اتمام ليگ به
اردوي ملي نميدهد و وينفردش��فر نيز ضمن ابراز مخالفت با خواسته كيروش عباراتش
را طوري انتخاب و بيان كرد كه تمام قد وارد جنگ تازهاي نشود كه پيرامون تيمملي به راه
افتاده اس��ت .البته در ديدار مهدي تاج با رضا افتخاري ،مديرعامل استقالل از آمادگي اين
باشگاه براي هرگونه همكاري با تيم ملي سخن گفت!
آنها از كجا آمدهاند؟
اين پايان قضايا نبود زيرا امير قلعهنويي گفت حرف كيروش صحيح نيس��ت زيرا امثال
كاوه رضايي و عيرضا جهانبخش پس از تربيت و رش��د در اس��تقالل و دام��اش راهي اروپا
شدهاند ،هومن افاضلي تصريح كرد تيم ملي ايران و ركوردهايش در سالهاي اخير محصول
پوپايي ليگ و مردان آن اس��ت مهدي تارتار گفت اظهارات كيروش فقط به مثابه توهين به
مربيان داخلي است كه پيوسته كار ميكنند و پازیکن ميسازند و البته خداداد عزيزي متذكر شد كه اگر كيروش تضمين ميدهد كه ايران از مرحله گروهي جام جهاني صعود ميكند ،ليگ را از همين فردا تعطيل كنند.
ونگر :ايران نيازمند معجزه است

در اين ميان حرفهاي جديد آرس��ن ونگر هم نظر ما را جلب كرده اس��ت .سرمربي ارسنال گفته است :ايران كشوري صاحب فوتبال است و كيروش تيم ملي كشورش ـ پرتغال ـ و راههاي مهار آن را هم نيك ميشناسد و
در ايران هم بسيار محبوب است اما با همه اين اوصاف اين تيم براي صعود به يك معجزه نياز دارد.
ذوالفقار نسب :ما با سيرالئون بازي ميكنيم ،ژاپن با برزيل
بيژن ذوالفقارنس��ب گفت تيم ملي ايران در حالي با س��يرالئون بازي تداركاتي انجام داده كه مس��ابقه دوستانه در دس��ت اجراي ژاپنيها مقابل با برزيل اس��ت .محمد نوازي هم گفت :كاش پول بازي سيرالئون را به فقرا
ميدادند تا در آستانه عيد دعاي خير مردم مستمند پشت سرشان باشد!
هر دو كارش��ناس فوق بازيهاي بعدي تيم ملي مقابل تونس و الجزاير را
مفيدتر تلقي كردند.
فتاحي :در انتظار برنامههاي كيروش هستيم
س��عيد فتاحي مسئول كميته مسابقات س��ازمان ليگ فوتبال كشور
گفت اين نهاد در انتظار مش��خص ش��دن طرحه��اي كارلوس كيروش
اس��ت تا برنامه فصل بعد ليگ برتر را به شكلي تنظيم كند كه با تمرينات
مسابقات تيم ملي كمترين تداخل را داشته باشد .كيروش البته مشغول
طراحي ديداره��اي تداركاتي بعدي تيم ملي اس��ت و وقتي براي اجابت
خواسته فتاحي ندارد.
ايران ،تنها تيم پيروز در روزهاي فيفا
در تعطيالت نوروزي و در روزهاي موس��وم به «فيفا دي»  10مسابقه
تداركاتي با حضور نمايندگان آس��يا در مرحله نهايي جام جهاني فوتبال
 2018برگزار ش��د و در اين  10ديدار فقط يك برد نصيب اين تيمها شد و
خالق آن ايران بود كه الجزاير را 1ـ 2شكست داد .در هر  9مورد ديگر (كه
البته يكي از آنها هم باخت 0ـ 1ايران مقابل تونس بود) تيمهاي آس��يايي
حداكثر به نتيجه تس��اوي رس��يدند (مانند مس��اوي 1ـ 1ژاپن با مالي و
تس��اوي 1ـ 1عربس��تان با اوكراين) و يا پذيراي شكس��ت شدند (مانند
باخت 1ـ 4استراليا مقابل نروژ و شكست 2ـ 3كره جنوبي برابر لهستان)
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