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فرصتی برای جبران اشتباهات

در ادام��ه مرحله گروهی رقابت های ج��ام جهانی  2022طی روز های
پنجشنبه و جمعه  8بازی برگزار می شود  ،برنامه بازیها به این شرح است :
 3آذر  -پنجشنبه
سوئیس  -کامرون ،ساعت  ،13:30ورزشگاه الجنوب
اروگوئه  -کره جنوبی ،ساعت  ،16:30ورزشگاه اجوکیشن سیتی
پرتغال  -غنا ،ساعت  ،19:30ورزشگاه 974
برزیل  -صربستان ،ساعت  ،22:30ورزشگاه لوسیل
 4آذر  -جمعه
ولز  -ایران ،ساعت  ،13:30ورزشگاه احمد بن علی
قطر  -سنگال ،ساعت  ،16:30ورزشگاه الثمامه
هلند  -اکوادور ،ساعت  ،19:30ورزشگاه خلیفه
انگلیس  -آمریکا ،ساعت  ،22:30ورزشگاه البیت

برای بازی با ولز مشکلی ندارم

یکباره در خط دفاع��ی می تواند نتیجه
عکس داش��ته باشد .حتی اگر بازیکنانی
که قرار اس��ت تغییر کنن��د کولهباری از
تجرب��ه و اس��م باش��ند .هماهنگی بین
بازیکنان در همه خطوط حتی در سطح
تی��م ملی هم مهم اس��ت و نمی توان به
یکباره دس��ت به چنین تغییراتی زد .به
خوبی می دانی��م برخی از بازیکنان تیم
مل��ی به خصوص در خ��ط دفاعی نه در
ب��ازی های رس��می و نه در ب��ازی های
دوستانه کنار هم بازی نکرده بودند.
ام��ا در نقده��ای ص��ورت گرفته از
عملکرد تیم ملی به نکته جالب توجهی
بر می خوریم.
این نکته این است :
بهتری��ن تصمی��م ب��رای قلب خط

فرزاد طره

ادموند اختر کارشناس فوتبال :

امیدوارمیکنمایشآبرومندانهمقابلولزداشتهباشیم

ادموند اختر کارش��ناس فوتبال ایران درباره شکس��ت ناباورانه تیمملی
مقابل انگلیس در چارچوب مرحله گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲گفت  :ترکیب
ابتدای��ی ایران قابل دفاع نبود .ای کاش کیروش همان نفراتی که همیش��ه
ب��ازی میکردند را بازی میداد .خیلی از نفراتی که بازی کردند ش��اید فکر
نمیکردند در جام جهانی باش��ند .پاس��خگوی این اتفاق هم خود کیروش
اس��ت .کاش کیروش ترکیب را هجومی میچید و اگر گل هم میخوردیم
ب��از از این موقعیت به عنوان یک ویترین اس��تفاده میکردیم .ما دیدیم که
انگلیس چقدر خوب بود و حتی تعویضهایش هم جواب داد.
وی در ادامه درباره تس��اوی امیدوارکننده ولز و آمریکا گفت  :امیدوارم
در بازی با ولز و آمریکا ،آن روی دیگر فوتبال ایران نمایان ش��ود و با روحیه
بهتری ،بتوانیم از ش��انس کممان برای صعود اس��تفاده کنیم .امیدوارم یک
نمایش آبرومندانه مقابل ولز و آمریکا داش��ته باش��یم تا دل هواداران ش��اد
شود.
محسن بیاتینیا پیشکسوت فوتبال:

هنوز شانس صعود داریم

محس��ن بیاتینیا پیشکس��وت فوتبال کش��ورمان در خصوص بازی روز
جمعه مقابل ولز گفت  :پس از شکس��ت ایران مقابل انگلیس باید به سرعت
بازیکنان شرایط ذهنی خودشان را بازجویند .با توجه به  ۲بازی دیگر در این
گروه ،هنوز شانس صعود برای کشورمان وجود دارد.
وی با بیان اینکه کیروش مربی با دانش و در ش��رایط سخت تاکتیک و
تدابیر خاص خودش را در زمین پیاده خواهد کرد گفت :بیشتر به دنبال آن
باشیم تا اتفاقات خوب در زمین رخ دهد.
وی افزود :هنوز هیچ چیزی قطعی نیس��ت و باید به نتایج  ۲بازی آینده
امیدوار بود تا بتوانیم در مقابل ولز شاهد توانایی ملیپوشان باشیم تا شکست
تلخ مقابل انگلیس به پیروزی تبدیل و جبران شکست انجام شود.
بیاتینی��ا تاکید کرد که تنها چیزی که در بازیهای پیشرو باید محقق
ش��ود این است که در این  ۲بازی با ریکاوری فنی و مشاوره شرایط مطلوب
برای تیم ملی فراهم شود.
علی لطیفی بازیکن اسبق تیم ملی:

ولز فوتبالی شبیه به انگلیس دارد

علی لطیفی بازیکن اس��بق تیم ملی فوتب��ال ایران در خصوص بازی روز
جمعه تیم ملی کشورمان برابر ولز گفت  :ولز فوتبالی شبیه به انگلیس دارد،
آنها تیمی هستند که استانداردهای فوتبال را دارند ،عمده نفرات آنها در لیگ
برتر توپ میزنند و به نظر من تیم دوم انگلیس محسوب میشوند ،باید مقابل
این تیم تاکتیکی متفاوت را به اجرا گذاشت ،تاکتیکی که دفاع مطلق نباشد،
اگر بازیکنان خودشان باشند به طور حتم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
وی با اش��اره به شکست سنگین تیم ملی مقابل انگلیس در دور گروهی
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر افزود  :این یکی از بدترین نمایشهای ایران در تمام
س��الهای اخیر بود ،فوتبالی دور از ذهن که باعث شد سنگینترین شکست
ایران در تمام ادوار تاریخ جام جهانی ثبت شود.
وی تصریح کرد :انتقاد از تیم ملی در بازی با انگلیس زیاد اس��ت اما دو
ب��ازی دیگر در جام جهانی پیش رو داریم و امی��دوارم کارلوس کیروش از
اشتباهات بیشمار این مسابقه درس بگیرد.
وی تاکید کرد :باید بازیکنان از زیر فش��ار روانی این بازی خارج ش��وند،
باید مربیان تیم ملی آنها را از نظر روحی تقویت کنند تا با شرایطی متفاوت
رودروی ولز قرار بگیرند.

واکنش رسانه انگلیسی به بازی ایران و ولز؛

شاگردان کیروش به دنبال امیدی تازه

رسانه انگلیسی از هدف ایران مقابل ولز در بازی دوم جام جهانی 2022
قطر صحبت کرد.
نشریه انگلیسی دیلی میل نوشت که ایران میخواهد در بازی روز جمعه
خود مقابل تیم ملی ولز دستکم یک امتیاز برای خود ثبت و شانس خود را
برای صعود به دور حذفی احیا کند.
ولز نیز در ورزش��گاه احمد بنعلی الریان ،بهعن��وان مدعی مقابل ایران
ق��رار میگی��رد .این دو تی��م پیش از این فق��ط یک بار و آن هم در س��ال
 1978و در ی��ک بازی دوس��تانه در تهران با هم دی��دار کردند .آن بازی با
گل «فیل دوایر» در حضور  50هزار تماش��اگر با نتیجه یک بر صفر به سود
ولز به پایان رسید.

قول بیرانوند به کی روش؛

بررس��ی مصدومیت دروازهبان شمار ه یک تیم ملی نشان از آن دارد که
وی میتواند در دیدار برابر ولز به میدان برود.
گفتنی اس��ت ،علیرض��ا بیرانوند در دقایق ابتدایی دی��دار ایران در برابر
انگلی��س به خاطر مصدومیت تعویض و سیدحس��ین حس��ینی جای وی را
در قف��س توری ایران گرفت .تی��م ایران آن بازی را با نتیجه  ۶بر  ۲به نایب
قهرم��ان اروپا واگذار کرد .ای��ران با این باخت در انته��ای جدول گروه دوم
قرار دارد.
تی��م ملی فوتبال ای��ران روز جمعه چهارم آذرماه از س��اعت  ۱۳:۳۰به
مص��اف تیم ملی ولز میرود .یکی از مهمترین دغدغههای کارلوس کیروش
حضور علیرضا بیرانوند در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران است.
ش��واهد و قراین حکایت از آن دارد که شرایط دروازهبان تیم ملی ایران
امیدوار کننده است و به احتمال زیاد وی در ترکیب نهایی ایران در برابر ولز
قرار خواهد گرفت .بیرانوند از ناحیه بینی مصدوم و مراحل درمانی او در یکی
از بیمارستانهای شهر دوحه به پایان رسیده است.

خبـــر

واقعیت این است :
ترکیب چیده شده از سوی کارلوس
کی روش در بازی با انگلستان اصال خوب
نبود و دستاورد آن شکست  2-6بود.
حال سوال اینجاست :
اگ��ر ترکیب تی��م ملی در دی��دار با
انگلیس بهتر و منطقیتر چیده می شد آیا
تیم ملی نتیجه بهتری کسب می کرد؟
بهتر است به این سوال اینگونه پاسخ
دهیم؛ اگر ترکیب تی��م ملی در دیدار با
انگلیس بدون نقص بود و اشکالی نداشت،
نتیجه مورد اشاره رقم نمی خورد.
بای��د پذیرفت در ب��ازی با انگلیس ،
ریس��ک های کارلوس کی روش در خط
دفاع��ی اصال ج��واب ن��داد .تغییرات به

دفاع��ی تی��م مل��ی اس��تفاده از زوج
محمدحس��ین کنعانیزادگان و ش��جاع
خلیلزاده است .نه فقط به این خاطر که
این ها ب��ازی های متعددی در تیم ملی
در کنار هم انجام داده اند و از سویی در
قطر هم با هم همبازی هس��تند؛ به این
خاطر که این دو به بازی در ش��رایط آب
و هوایی دوحه و استادیوم های این شهر
آش��نا هس��تند و بهتر می توانند به تیم
ملی در فاز دفاعی کمک کنند.
یک��ی از دالیل موفقی��ت تیم ملی
عربستان در بازی با آرژانتین هم همین
ب��ود که تیم ملی عربس��تان ب��ه فضای
ب��ازی در ش��رایط آب و هوایی دوحه و
استادیوم های این شهر آشنا بود .بنابراین
بهتر اس��ت کارلوس کیروش از این دو

بازیک��ن در قل��ب خط دفاعی اس��تفاده
کن��د ،کما اینک��ه ای��ن دو در مقدماتی
جام جهانی و حتی در بازی های دوستانه
تیم ملی پیش از جام جهانی نمایش های
خوبی در خط دفاعی داشتهاند.
با این حال تصمیم گیرنده در مورد
ترکیب تیم ملی کارلوس کیروش است
و چین��ش او در ب��ازی با ول��ز هم قابل
احت��رام خواهد بود اما آنچه که مس��لم
اس��ت ایده های طراحی شده برای بازی
با انگلی��س کمکی به تی��م ملی نکرد و
بالعک��س نتیجه بدی ب��رای تیم ملی به
همراه داش��ت و بازی با ولز چه از سوی
کارلوس کیروش و چه از سوی تک تک
بازیکن��ان تیم ملی فرصتی برای جبران
اشتباهات است.

ایران – ولز؛

ضرورت تغییر در ترکیب تیم ملی

تی��م مل��ی فوتب��ال کش��ورمان در
نخس��تین بازی خود در مرحله گروهی
ج��ام جهانی قطر شکس��ت س��نگینی
را مقاب��ل انگلی��س تجرب��ه ک��رد .پس
از ای��ن ب��ازی در خص��وص ترکی��ب
ابتدای��ی تی��م ملی نقدهایی انجام ش��د
و برخی از کارشناس��ان فوتب��ال اعتقاد
داش��تند ک��یروش میتوانس��ت ب��رای
این ب��ازی ترکیب بهت��ری را به میدان
بفرستد.
برخ��ی بازیکنانی که مقابل انگلیس
ب��ه میدان رفتن��د نتوانس��تند انتظارات
را ب��رآورده کنن��د و ب��ه همی��ن خاطر
پیشبینی میش��ود که ک��یروش برای
 ۲ب��ازی پی��شرو مقابل ول��ز و آمریکا
تغیی��رات زی��ادی در ترکی��ب ابتدایی
تیم ملی لحاظ کند.
اگ��ر علیرضا بیرانوند ش��رایط بازی
داشته باشد او س��نگربان ایران در بازی
با ولز خواه��د بود .در غی��ر این صورت
حسین حس��ینی یا حتی امیر عابدزاده
وظیفه حفاظ��ت از دروازه تیم ملی را بر
عهده خواهند داش��ت .حسین حسینی
در بازی با انگلیس  ۶گل دریافت کرد و
شاید به لحاظ روحی شرایط بازی مقابل
ولز را نداش��ته باش��د و همی��ن موضوع
ش��انس امیر عابدزاده را برای حضور در
این بازی را بیشتر میکند.
محمدحسین کنعانیزادگان و شجاع

غالمرضا فتح آبادی کارشناس فوتبال :

دو بازی دیگر مانده است

غالمرضا فتح آبادی کارش��ناس فوتبال در خصوص شکس��ت  ۶بر صفر
ایران برابر انگلس��تان گفت :عجیبترین ترکی��ب را کارلوس کی روش برای
دی��دار برابر انگلی��س انتخاب کرده بود .ترکیبی که هم��ه را متعجب کرد و
خیلیها از خودش��ان س��وال میکردند مردی که سالها با فوتبال ایران کار
کرده چرا چنین ترکیبی را به میدان فرستاده است.
وی افزود :کی روش اصرار داشت که مردم ایران را سورپرایز خواهد کرد
که البته با یک شکست سنگین هم این کار صورت گرفت .متأسفانه پراشتباه
ظاهر شدیم ،نمایش ضعیفی داشتیم ،بازیکنان همدیگر را نمیشناختند .در
نیمه اول نتوانستیم چند پاس سالم به هم بدهیم و کام ً
ال مقهور بازی خوب
انگلستان شدیم.
فتح آبادی در پایان خاطرنش��ان کرد :ما هنوز دو بازی دیگر را در پیش
داریم .دو دیداری که میتواند منجر به صعود ما شود البته کار بسیار سخت
است و باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه دیدار دیگر همگروه های ما یعنی
ولز و آمریکا چه خواهد ش��د اما اگر میخواهیم دیگر چنین باخت سنگینی
را تجربه نکنیم هم باید از حریف ،آنالیز خوبی داشته باشیم و هم کی روش
بهترین ترکیب را برای دو دیدار بعد آماده کند.
بهروز سلطانی پیشکسوت پرسپولیس :

باید مثل نیمه دوم با انگلیس باشیم

بهروز س��لطانی پیشکس��وت پرس��پولیس در مورد اینکه دیدار با ولز و
آمری��کا را چطور میبینید گفت :این دو تیم هم قدرتمند هس��تند .ولز هم
چی��زی از انگلیس کم ندارد اما به هر حال ما عرق ملی داریم و بچهها برای
پیروزی تالش خواهند کرد و ما هم دعا میکنیم .خود من برای پرچم و این
کشور بازی کردم و همیشه دوست داشتم تیم ملی برنده شود.
وی تأکی��د کرد :م��ا اگر در دیدار با ولز با ترکیب��ی که نیمه دوم مقابل
انگلی��س ب��ازی کردیم به میدان بروی��م میتوانیم نتیج��ه امیدوارکنندهای
بگیریم .زیبایی فوتبال هم به این اس��ت که شما امید دارید و چیزی از قبل
قابل پیشبینی نیس��ت .در هر بازی بای��د برای برد به میدان برویم اما نباید
توقع بیجا ایجاد کنیم.

تیم ملی ایران مقابل ولز سفید میپوشد

خلیلزاده میتوانند بهترین انتخابهای
ک��یروش در خ��ط دفاع��ی باش��ند.
رامی��ن رضایی��ان ک��ه در ج��ام جهانی
روس��یه عملک��رد خوب��ی در ترکی��ب
تیم ملی داش��ت با حض��ور کیروش بار
دیگ��ر ش��انس ملیپوش ش��دن را پیدا
کرد و به همین خاطر او میتواند گزینه
مناس��بی برای حضور در س��مت راست
خط دفاعی تیم ملی باشد.
میالد محمدی مدافع چپ تیم ایران
در بازی با انگلیس بود .بعید اس��ت او در

 ۲بازی باقیمانده تیم ملی شانسی برای
حضور در ترکیب اصلی تیم ملی داشته
باشد.برای  ۳هافبک میانی تیم ملی هم
احمد نورالهی ،سعید عزتالهی و سامان
قدوس انتخابه��ای خوبی خواهند بود.
عزتاللهی نس��بت به نورالهی و قدوس
عقبت��ر و در فاصل��ه نزدیکتر به خط
دفاع��ی ب��ازی خواهد کرد .اگر س��ردار
آزمون ش��رایط  ۹۰دقیقه بازی را داشته
باشد مهدی طارمی در بازی با ولز وینگر
چپ تیم ملی خواهد شد و در زمانی که

تیم ملی مش��غول بازی دفاعی است این
بازیکن هافبک چپ میشود .جهانبخش
یک��ی از ضعیفترین بازیکن��ان ایران در
شکس��ت  ۶ب��ر  ۲مقابل انگلی��س بود و
نیمکت نش��ینی او در بازی با ولز قطعی
به نظر میرس��د .علی قلیزاده با حضور
در نیم��ه دوم بازی با انگلیس توانس��ت
بازی نس��بتا خوبی ب��ه نمایش بگذارد و
منطقی است که او در بازی با ولز وینگر
راس��ت تیم ملی و جانشین جهانبخش
شود.

جالل چراغپور کارشناس فوتبال:

باید مراقب گرت بیل باشیم

ج�لال چراغپور کارش��ناس فوتبال کش��ورمان در
خص��وص دیدار روز جمعه تی��م ملی برابر ولز گفت  :ما
جمعه با ولز بازی داریم .انگلستان با ما بدنی بازی نکرد،
ولی ولز بدن��ی بازی میکند .انگلیس با ما از س��رعت،
جن��گ بدنی و چلنج اس��تفاده نک��رد و حتی یک تکل
هم نزد .چیزی که در فوتبالش��ان دیده میش��ود ،ولی
با م��ا آنچنان با حوصل��ه بازی کرد و خ��وب آنالیزمان
ک��رده بودند که فقط از حفرهه��ای درون تیمی و گپ
تیم ما استفاده کردند .بین خطوط و بین نفرات دفاعی
ایران باز بود و انگلیسیها خیلی با حوصله ابتدا توپ را
فوتبال یک
کنترل میکردند و بعد پاس میدادند؛ یعنی
ِ
ضرب ،دو ضرب بازی میکردند .ولز اما با ش��دت بازی
خواهد کرد و جنگ بدنی زیادی خواهیم داشت .هر سه
تیم گروهمان هم روی میانگین س��نی  29.2استراتژی
تعیی��ن کردند .آثارش هم در بازی با انگلیس دیدیم که

حاجصفی در دقایق پایانی دچار گرفتگی شد.
وی درب��اره تیم ملی ولز و دی��دار روز جمعه با این
تیم توضیح داد :ولز ش��جاع و جنگجو بازی خواهد کرد

و م��ا باید آماده بازی با فش��ار باش��یم .ول��ز و آمریکا با
هم مس��اوی کردند و االن تمرکزشان را گذاشتند روی
این موضوع که «چه تیمی به ایران بیشتر گل میزند».
یعنی تقریباً هر سه تیم به انگلیس میبازند و هر تیمی
بی��ن ولز و آمریکا ب��ه ایران گل بیش��تری بزند ،صعود
میکند .این چیزی است که آمریکا و ولز در نظر دارند.
این را باید مربیان تیم ملی بدانند که با چه اس��تراتژی
روبهرو هس��تند .فشار از جلو و تعقیب تا لحظه آخر هم
در دس��تور کار ولز خواهد ب��ود و باید خودمان را آماده
کنیم.
وی در پایان گفت :قطعاً بازی بس��یار سختی هم با
ولز خواهیم داش��ت .این تیم خیلی قویتر از ما نیست
ول��ی از لحاظ جوان��ی ،جنگیدن و جا به جا ش��دن به
مراتب از ما جلو هس��تند .به گرت بیل از  20متری هم
فرصت بدن گل میزند؛ پس باید مواظب باشیم.

تیم ملی ایران در دیدار با ولز با لباسهای یک دس��ت س��فید به میدان
میرود.
گفتنی است  ،شاگردان کارلوس کیروش در تیم ملی ایران در دیدار با
ولز با لباسهای اول خود به رنگ سفید به میدان میروند.
تی��م ملی ایران در دیدار با انگلیس از لباسهای دوم خود به رنگ قرمز
استفاده کرده بودند.
تیم ملی ایران روز جمعه از ساعت  ۱۳:۳۰مقابل تیم ملی ولز به میدان
میرود.

پیروزی تیم سردار  -طارمی در تمرین تیم ملی

تمرین تیم ملی فوتبال کش��ورمان روز گذشته با  ۲۵دقیقه تاخیر و از
ساعت  ۱۱:۱۰دقیقه صبح در کمپ تمرینی الریان برگزار شد .در این تمرین
ب��ه جز علیرضا بیرانوند که در دیدار با انگلیس از ناحیه بینی مصدوم ش��د،
سایر بازیکنان حضور داشتند.
کارل��وس کیروش در ش��روع تمرین بازیکنان را گرد ه��م آورد و برای
دقایقی برای شاگردان خود صحبت کرد.
هشت بازیکن شامل آزمون ،محمدی ،پورعلیگنجی ،نوراللهی ،طارمی،
محرمی ،حاجصفی و حس��ینی تنیس فوتبال بازی کردند .سه دروازهبان زیر
نظ��ر الکیاندر لوپز به تمرین پرداختند و س��ایر بازیکن��ان در بخش دیگری
مراحل گرم کردن بدن خود را پشت سر گذاشتند .کیروش در طول تمرین
نظارهگر کار شاگردانش بود.
در تمرین تنیس فوتبال طارمی و آزمون ،دو مهاجم برجس��ته تیم ملی
در ی��ک تیم حضور داش��تند و به همراه نوراللهی و محرمی توانس��تند تیم
حاجصفی ،پورعلیگنجی ،حسینی و محمدی را شکست دهند.
کارلوس کیروش در اواخر تمرین درباره اتفاقات بازی با انگلیس و وقایع
چند روز اخیر صحبت کرد.
تی��م ملی ایران روز جمعه در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام
جهان��ی به مصاف ولز م��یرود .این دیدار س��اعت  ۱۳:۳۰به وقت تهران در
ورزشگاه حمد بن علی برگزار خواهد شد.

