تیم ملی

 وصال روحاني

تبعات و ثمرههاي حضور تيم ملي ايران در اروپا

زماني براي سنجش مجدد دار و ندار فوتبال
تيم ملي فوتبال ايران كه صبح دوشنبه گذشته به اتريش رفت و از عصر همان روز در اين كشور مستقر شد و پنجشنبه گذشته ( 18آبان) يك مسابقه دوستانه برابر پاناما در شهر گراتس اتريش برگزار كرد و امشب (دوشنبه
شب  22آبان) در شهر آرنهم هلند با وئزوئال هم بازي ميكند ،يك دوره گذار را طي ميكند.
اما اين دوره گذار و س��نجش كيفيت فقط ش��امل حال همان عده قليلي ميشود كه كارلوس كيروش براي دور نهايي جام جهاني  2018در نظر گرفته است .از حاال تا شروع اين مرحله تغييراتي اساسي در تركيب و بافت و
مكانيسم تيم ملي به وجود نميآيد زيرا سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران وقتي براي اين مهم ندارد و بايد با نيروها و نفرات موجود به باالترين بيالن ممكن برسد و به يك سطح «جهاني» و متعالي نزديك شود و نمايشهايي را
ارائه كند كه از اين تيم انتظار آن ميرود و دار و ندار ما در سطح ملي همين است كه ميبينيد .فايده مسابقهاي كه ايران برابر پاناما تجربه كرد و ديداري كه با ونزوئال دارد ،بررسي مجدد توان خويش و رفع ضعفها و رسيدن به
يك نقطه اطمينان است .دعواهاي كيروش با اين و آن كه سناريويي تكراري از سوي او طي  6سال و  8ماه زمامداري وي در تيم ملي فوتبال ايران است ،يقيناً بخشي از حواس و توان تيم ملي را محو خواهد كرد اما كيروش
و شاگردانش ياد گرفتهاند كه چه در توان و چه در زمان سفرهاي خارجي آنقدر سرسخت باشند كه فقط به كسب نتايجي آبرومندانه منجر شود و بر اعتبار فوتبال ما بيافزايد.
روز شلوغ تيم ملي
هفت��ه پيش در روزي كه وينفرد ش��فز و مهدي تارتار هم به محل تمرينات تي��م ملي فوتبال رفتند (و از
ورود دوربينهاي تلويزيون به اين محل جلوگيري ش��د) ش��اگردان كارلوس كيروش آخرين جلس��ه
تمري��ن خود را قبل از س��فر به اتريش و هلن��د برگزار كردن��د .در تمرين مورد بحث ان��واع برنامههاي
آمادگي جسماني و مرور كارهاي تاكتيكي و فردي انجام شد .در نهايت مليپوشان به دو گروه نارنجي و
آبيپوش تقسيم شدند و به فوتبال درونتيمي پرداختند .در روز شلوغ تيم ملي و در شرايطي كه حسين
كنعانيزادگان و دانيال ماهيني آس��يبهايي ديدند و ترابي هم جداگانه تمرين كرد و جنگ پنالتيزني
داغ بود ،ش��ماري از مليپوشان به گفتگو با رسانهها هم پرداختند و يكي از آنها سيد جالل حسيني بود،
كاپيتان پرسپوليس گفت :نيازمند امكانات بهتري هس��تيم تا قادر به ابراز وجود در جام جهاني باشيم.
البته دو ديدار تداركاتي پيشرو در اين زمينه به ما كمكهايي خواهد كرد.
اش��كان دژاگه ديگر مليپوش بود كه به صحبت بارسلونا پرداخت و گفت :در شش سالي كه در تيم ملي
ايران س��پري كردهام هيچگاه تركيبي به اين جواني و خوبي نديده ب��ودم .البته خودم مصدوميتهايي
داشتهام و به اين سبب در رزهاي اخير با كادر پزشكان و مربيان بدنساز تيم ملي شامل ديهگو و ميكو كار
كردهام و اميدوارم به هر دو ديدار بعدي تيم ملي برسم.
مرتضيپ��ور علي گنجی مدافعالس��د قطر هم كه از اواي��ل هفته پيش در تمرينات تيم ملي ظاهر ش��د
گفت دس��تهاي كيروش كام ً
ال باز است زيرا در هر پست چهار پنج بازيكن خوب را در اختيار دارد وي
افزود :حسن اكثر آنها جوان بودنشان است و اين به تيم ملي براي كار جسماني شديدتر كمك ميكند
در مورد رفتنم به يك ليگ اروپايي نيز با همباش��گاهي سرشناس��م ژاوي مشورت كردم واگر قرار است
نيمكتنشين بش��وم بايد در تيمي باشد كه ارزشاش را داشته باش��د .اظهار نظرهاي اميدوارانه درباره
تيم ملي به بازيكنان منحصر نش��د و محمدرضا س��اكت مدير تيمهاي ملي هم كه به امارات رفته بود تا
به بر جام بين قارهاي فوتبال س��احلي نظارت كند گفت مطمئن اس��ت تيم ملي فوتبال به لطف هدايت

شماره  - 2211سـال چـهل وهشتم 22 -آبان 1396

40

