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در پاسخ به یادداشت فرشاد کاسنژاد با عنوان «کیروش و برانکو ،هر دو میدانند»...

من کروکودیل نیستم

ایرانی و مخالف بزرگی مثل برانکو دور یک میز جمع
شده باشــند و طی نقشهای منسجم از تیم کیروش
قهرمانــی طلب کننــد با این نیت کــه او را به چاله
بیندازند و از مسیرش منحرف کنند.
ســوم) البته که گرفتن قــول قهرمانی از
بزرگترین مربی دنیا که بهترین تیم جهان را در اختیار
دارد هم منطقی و عقالنی نیســت اما داســتان وقتی
پیچیده میشود که بدانیم کیروش با تکرار حرفهای
قبلیاش و پافشــاری روی موضعش بیــش از اینکه
دنبال پیش بردن اهداف اســتراتژیکش در تورنمنت
باشــد ،در مسیر یک بازی کودکانه با منتقدان داخلی
قدم برمیدارد و بعضا مثــل تینیجرهای لجبازی که
هر روز برای والدینشان معضلی میآفرینند و به هیچ
صراطی مســتقیم نیستند ،در هر مصاحبهاش نیش و
کنایهای دارد با این مضمون که شما هیچ ،من همه.
چهارم) متاســفم که بگویم مرد پرتغالی با
تمام افتخارات و رزومه پربارش در جایجای دنیا به
موازات پیشــرفتهای فنی و تجربیاتی که اندوخته،
تبحــر فراوانی در داستانســازی و داســتان پروری
دارد و به نوعــی در این آیتم بین مربیان بزرگ دنیا
احتماال به جایگاهی دســت نیافتنی رســیده است.
تداوم ماجراهای مهرداد مســعودی و شبکه الکاس را
میتوانم در همین راستا مثال بیاورم.

نقد م
پس ی کنم
هستم

الزم به یادآوری نیست که
بگویم من عاشق تیم ملیام و
فارغ از هر اتفاقی که پیرامون
این تیم طی این هفت سال
افتاده  -و متاسفم که بهعنوان
یک فوتبالنویس نزدیک به
تیم ملی نبودهام  -عاشقانه
بازیهایش را تماشا میکنم و با
هر گل در بازیهای دوستانهاش
هم حظ میکنم و فریاد میکشم،
چه رسد به اینکه پای جام
ملتها و شکست طلسمی وسط
باشد که عمرش از سن من هم
باال زده .این را گفتم که بگویم
اگر روز دوازدهم بهمن کیروش
جام زیبای قهرمانی را لمس کرد
آنقدر خوشحال و مسرورم که
با تمام نقدهایم به او و رفتارش
در قبال رسانهها ،اهالی فوتبال
و مربیان ایرانی با حرص نگاهش
نخواهم کرد و لبخند روی لبم
نمیخشکد.

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou

نکته دوم که باید روشــن کنم موضعم در قبال
برانکو ایوانکوویچ است که با ده فینال آسیایی دیگر و
ده قهرمانــی بعدی لیگ برتر نیز هرگز نخواهم گفت
هر چه برانکو بگوید صواب است پس من حق نقدش
را ندارم.
نوشــتههایم درباره برانکو طی این چند ســال
موجود است و نیازی نمیبینم که تکرار کنم شیفته
برانکو نیســتم و البته نیش و کنایههای او را هم در
این ماجرای درگیــری ادامهدارش با کیروش لمس
میکنم و حواسم به او نیز هست.
نکته سوم که صراحتا باید به آن اشاره کنم اینکه
در دو قطبی برانکو  -کیروش برعکس بســیاری از
دوستان که تصور میکنند چون پرسپولیس را دوست
دارم و اتفاقــا دو بــار در آن ضیافتهای ناهار برانکو
حضور داشتهام ،به سمت ویچها غش نمیکنم و البته

روزی که برانکو درباره توقع قهرمانی
از تیم ملی حرف زده صمد مرفاوی هم
مصاحبه کرده ،قبلتر علی کریمی هم
حرف زده بود .مجید نامجومطلق ،بیژن
ذوالفقارنسب و دهها مربی ایرانی دیگر
هم در این باره حرف زده بودند و فحوای
کالمشان تقریبا یک نکته مشترک داشت
و اینکه از تیمی با کیفیت تیم ایران انتظار
قهرمانی کامال بجاست.

متاســفم که میبینم در نقطه مقابل بعضا دوســتان
ژورنالیســت هواخواه اســتقالل یا استقاللنویس به
این تصور غلط ،در صــف حامیان کارلوس کیروش
سنگر گرفته و تکتیرهایی رها میکنند بدون اینکه
به خطاهای مرد پرتغالی و تحقیرشــدنهای روزانه
اهالی رســانه و فوتبال ایران اشــارهای داشته باشند
و ککشان بگزد.
اینهــا مقدمهای بود برای پاســخ به یادداشــت
دوســت خوبم فرشــاد کاسنژاد که بعــد از مجادله
کالمی غیر مستقیم اخیر کارلوس  -برانکو با تیتری
معتدل اما به ســوی کارلوس غش کرده و به شــکل
ملموسی جانب او را گرفته است.
اول) تصور میکنم نتیجهگیریتان از آتش
افکنی برانکو اساسا اشتباه یا مغرضانه صورت گرفته
چرا که قابل باور نیســت برانکو وقتی صبح از خواب
بیدار شــده با این نیت روزش را آغاز کرده که امروز
 روز بــازی ایــران و یمــن  -روی اعصاب کارلوسپیادهروی کنم و برای او و تیمش حاشیهای بسازم .از
ســوی دیگر همانگونه که افرادی در نشست خبری
کیروش از او درباره حرفهای برانکو پرســیدهاند و
نظرش را خواســتهاند ،خبرنگارانی در نشست خبری

طی هفت سال طوری بارمان آوردهاند
که از رل خودمان دور و دورتر شویم.
نقد نکنیم ،ساکت باشیم و فقط نگاه
کنیم .یک روز مقدماتی جام جهانی
است و نباید نقد کرد چون تیم ملی
بازی مهمی دارد و از نقد ما برداشت
حاشیهسازی دارند ،روز بعد در جام
جهانی به میدان میرویم و فقط باید
سکوت کنیم.

برانکو حاضر بودهاند که درباره تیم ملی از او ســوال
کننــد و ایوانکوویچ به صورت خودجوش نخواســته
دربــاره ســرمربی عــراق و اینکه تیم ملــی باید به
فینال جام ملتها برســد ،حرفی بزنــد .در واقع اگر
ســوالی نبود جوابی هم داده نمیشد .حال اینکه این
پرســشها  -در هر دو نشست و نشستهای خبری
قبلــی  -عمدا و با تحریک برخی افراد یا نزدیکان دو
مربی مطرح میشود یا خیر را نمیدانم و نمیخواهم
به آن ورود کنم.
دوم) روزی کــه برانکو درباره توقع قهرمانی

از تیم ملــی حرف زده صمد مرفــاوی هم مصاحبه
کرده ،قبلتر علــی کریمی هم حرف زده بود .مجید
نامجومطلق ،بیژن ذوالفقارنســب و دهها مربی ایرانی
دیگــر هم در این بــاره حرف زده بودنــد و فحوای
کالمشــان تقریبا یک نکته مشــترک داشت و اینکه
از تیمــی با کیفیت تیم ایــران انتظار قهرمانی کامال
بجاست.
حاال هر کدام این نکتــه را با ادبیات منحصر به
فرد خودش تحویل رسانه میدهد و به این هم نقدی
نیســت .در برخیهایشان نیش و کنایه هم هست اما
ته ماجرا تعریف از تیم کیروش است .تیمی که آنقدر
بزرگ شده و به قله نزدیک که میتواند قهرمان جام
ملتها باشــد اما عجیب اینکه هم مرد پرتغالی ،هم
حامیانش بخش منفی ماجرا را چســبیدهاند و تصور
میکنند هر که از این تیم قهرمانی خواست و فینال
را مطالبه کرد دنبال حاشیهســازی است و تیم ملی
کشورش را دوست ندارد.
بایــد روی این نکته تاکید کنــم که ایجاد توقع
قهرمانی از تیم ملی نه به دســت برانکو در روز بازی
نخســت ایران بلکه پیشتر صورت گرفته بود و هرگز
اینطور نبوده که اتاق فکری مخوف متشکل از مربیان

مهند علی :کار سختی در جام ملتها داریم
مهنــد علی میمی شــماره  10عراق
گفــت« :تیم ملی عــراق در جام ملتهای
آسیا  2019با تالش سخت به دنبال صعود
به فینال است .بازیمان برابر ویتنام سخت
و بسیار قدرتمندانه بود زیرا نخستین بازی
عراق در جام ملتها محسوب میشد».
مهند علی میمی که زننده گل نخست
عراقیها مقابل ویتنام بــود ادامه داد« :به
خاطر مردم عراق از این پیروزی خوشحال
هســتیم زیــرا آنها را شایســته پیروزی و
شــادی میدانیم .مــا این پیــروزی را به

کمترین حق ویتنام یک امتیاز بود

جهانبخش :کادر فنی بخواهد در خدمتم
علیرضــا جهانبخــش در حاشــیه
تمرین تیم ملی درباره شــرایطش گفت:
«خوشــبختانه پس از مــدت طوالنی که
بیرون بودم و متاســفانه بدشانسی آوردم،
شــرایط خوبی دارم و تمرینات مناسبی را
پشت سر گذاشــتهام و امیدوارم که زودتر
به تیم ملی بازگردم .از امروز(چهارشــنبه)
بــه طور کامل با تیــم تمرین میکنم .هر
وقــت کادرفنی صالح بداند تمام تالشــم
را برای موفقیت تیم ملــی به کار خواهم
گرفت».
او در مــورد  5گل در بــازی اول و
شــرایط تیم ملی گفت« :قطعا در چنین
تورنمنتهایی بــازی اول به خاطر بازتابی
که دارد ،بســیار مهم و مثمر اســت .هم
کادرفنی و هــم بازیکنــان از مهم بودن
مســابقه با یمن آگاه بودند و با تمام توان
رفتیــم و حاال فرقی نمیکرد یمن باشــد
یا تیمی دیگر .میخواســتیم سه امتیاز را
بگیریم و خداروشکر بچهها گلهای خوبی
زدند و عملکرد بسیار خوبی داشتند».
وی در مــورد ویتنام که به ســختی
مقابل عراق شکســت خــورد ،گفت« :ما

این بــازی را دیدیم و قبــل از تورنمنت
هم گفتیــم که همه تیمها بــا تمام توان
میآیند و نمیشــود هیچ تیمی را دست
کــم گرفت .برخی تیمها چیــزی برای از
دست دادن ندارند و مقابل تیمهای مدعی
با انگیزه بــازی میکنند و انرژی مضاعف
دارند .خود ما هم از عملکرد آنها شــوکه
شــده بودیم .کمترین حق آنها هم طبق
صحبت کیروش کســب یک امتیاز بود و
به همین دلیل با قــدرت و بازی به بازی
پیش میرویم».
جهانبخش در مــورد پیروزی پرگل
عربســتان و اینکه چــه تیمهایی رقیبان
اصلی ایران هستند ،گفت« :حریفان سنتی
مــا قطعا کره ،ژاپن و اســترالیا با توجه به
آمادهســازیهایی که دارند همیشه جزو
مدعیان محســوب میشــوند .عربستان و
حتی امارات هم که در خانه بازی میکند
جزو تیمهایی هستند که میتوانند نتیجه
خوبی بگیرند .از ســوی دیگر با عملکردی
که ویتنام داشت باید شاهد شگفتی هم در
این دوره باشیم .به خاطر همین صعود به
مراحل باالتر ســخت است اما ما هم مانند
تیمهای دیگر با هدف پیش میرویم».

روزنامه کرهای :ویتنام باید مقابل ایران دفاع کند
تیــم ملــی ویتنــام شکســت
ناخوشایندی مقابل عراق پذیرا شد اما
هنوز شــانس صعود از مرحله گروهی
برای این تیم وجود دارد .بازی نهایی
ویتنام در این مرحله برابر یمن بسیار
مهم اســت و باید پیروز شود .ویتنام
نیازمند بــازی قدرتمندتــر در خط
دفاعی اســت و باید با خســتهکردن
حریف در فرصت مناسب به گل برسد.
ویتنام رده سوم جدول ردهبندی

عبدالخالق مســعود ،رییس فدراسیون
فوتبال عراق پــس از پیروزی نزدیک مقابل
ویتنام گفت« :بازی اول ما بســیار ســخت
بود و حریف خوبی داشــتیم که با تمام توان
مبارزه کرد .بازیکنان مــا به دلیل بعضی از
نتایــج در بازیهای تدارکاتی تحت فشــار
روحی قرار داشــتند و این شرایط در بازی
اول طبیعی بــود ».وی ادامه داد« :پیروزی
مقابل ویتنام برای صعــود به مرحله بعدی
جام ملتها گام بســیار مهمی بود .من فکر
میکنــم تیم ما در بازیهــای بعدی مقابل

ده سال بعد درباره عبور از مسی صحبت کنید
سونیل چتری مهاجم تیم ملی هند
با دو گلی که در نخســتین بازی تیمش
در جام ملتها مقابل تایلند به ثمر رساند
توانست در رتبه نوزدهم بهترین گلزنان
ملی جهان و باالتر از لیونل مســی قرار
بگیرد.
چتــری در آخریــن مصاحبــهاش
که با روزنامه البیان امــارات انجام داده
درباره بازی مقابل تیم ملی امارات گفت:
«بازی سختی مقابل امارات داریم و قطعا
شرایط نســبت به بازی اول برابر تایلند
متفاوت اســت .ما باید با میزبان بازیها
رودررو شویم که یک تیم قدرتمند است
اما ما تمام تالشمان را برای دستیابی به
پیروزی انجام میدهیم».
ســونیل دربــاره گلزنیهایش برای
هند گفت« :من بســیار خوششــانس

گروه  Dجــام ملتهای آســیا را در
اختیار دارد و برای قطعیشدن صعود
بایــد  3یا  4امتیــاز از  2بازی پایانی
خود برابر تیمهــای ملی ایران و یمن
را کسب کند.
شــاگردان پــارک هانگ ســئو
حداقــل بایــد در بازی بــا یمن که
ضعیفتریــن تیم این گروه اســت به
پیروزی برسند.
روزنامــه چوســان کرهجنوبی با

اشــاره به بازی بعدی تیم ملی ویتنام
مقابل ایران نوشــت« :ویتنام باید در
بازی مقابل ایران که نامزد شماره یک
قهرمانی در جام ملتهای آسیا 2019
اســت دفاعی بازی کند .پارک هانگ
ســئو و شــاگردانش حتی در صورت
شکست برابر ایران باید گل کمتری را
دریافت کنند تا در جمع تیمهای سوم
جدول ردهبنــدی این رقابتها مزیت
الزم برای صعود را داشته باشند».

عراق مقابل یمن و ایران بهتر میشود

واکنش چتری به آمار جالب گلزنیاش:

هســتم که بــا بهترین گــروه همکاری
میکنم و راز موفقیت من این اســت که
بهتریــن بازیکنان فوتبــال هند در این
زمان در تیم ملی حضور دارند».
او دربــاره عبور از لیونل مســی در
جدول بهترین گلزنان ملی جهان گفت:
«این مســائل برای این خوب اســت که
ده ســال بعد راجع به آن صحبت کنیم
چراکه در حال حاضر اینها تنها چند عدد
و رقم هستند .من به وظایف دشواری که
با تیــم ملی پیشرو دارم فکر میکنم نه
این مسائل».
ســونیل چتــری  15ســال قبــل
نخســتینبار در دیدار مقابل پاکســتان
لبــاس تیم ملی هنــد را برتــن کرد و
تاکنون نیز در تیم ملی یکی از مهرههای
اصلی است.

مردم ،ارتش و شــهدای عراق که قهرمانان
کشورمان هستند تقدیم میکنیم».
این مهاجم که نقــش مهمی در گل
دوم تیمش داشت و با سماجت خود باعث
شد تا طارق همام ضربه آخر را بزند گفت:
«کار سختی در جام ملتهای آسیا 2019
پیشرو داریم اما برای رســیدن به فینال
مبارزه خواهیم کرد .برای بازیکن تیم ملی
عراق هیچ کاری نباید سخت باشد و بازی
با ویتنام نشــاندهنده ارزشهای بازیکنان
بود».

یمن و ایران نمایش بهتری خواهد داشــت
و میتوانیم بــا یک نتیجه خوب مقابل یمن
برای مســابقه حســاس با ایران در روز آخر
آماده شویم .تیم ما روز پنجشنبه ابوظبی را
به مقصد شارجه ترک میکند تا در این شهر
برابر یمن به میدان برویم».
از اردوی عراق خبر رسید علی حصنی،
هافبک  24ســاله تیم ملی عراق که در این
دیدار به خاطر مصدومیت حضور نداشت به
تمرینات تیمش برگشــت و آمــاده دیدار با
یمن و ایران شد.

یویا به طارمی و چتری رسید
یویا اعتقــاد دارد مهمترین گلش را در
جام جهانــی  2018روســیه مقابل کلمبیا
در مرحله مقدماتی به ثمر رســانده اســت
و آن ضربه ســری کــه منجر به گل شــد
آرزوی دوران کودکــیاش بود .در حالی که
مهاجم شــاخصی مثل شیباساکی در گلزنی
برای ژاپن نــاکام بود اوســاکو گل زد .یویا
اوســاکو با زدن دومیــن گل خودش مقابل
ترکمنســتان و گل برتری تیم ملی ژاپن از
حاال بــرای مهاجمین حــال حاضر در جام

ملت ها خط و نشــان کشــید .این بازیکن
 28ساله که هم اکنون در باشگاه وردربرمن
آلمان بازی میکند ،ســابقه  108بازی برای
باشگاه کلن آلمان را در کارنامه دارد .وی از
مهاجمین برتر ژاپن در طول این چند سال
گذشته بوده که با احتساب این دو گل تعداد
گلهای ملی خــود را طی  38بازی به عدد
 12افزایش داده است.
او خودش اعتقاد دارد مهمترین گلش
را در جــام جهانــی  2018روســیه مقابل

کلمبیا در مرحله مقدماتی به ثمر رســانده
اســت و آن ضربه سری که منجر به گل شد
آرزوی دوران کودکیش بود.
از مهمترین عنوان اوساکو نیز میتوان
به عنوان آقای گلی جام حذفی ژاپن در سال
 2012همراه با لباس کاشــیما انتلرز اشاره
کرد.
وی هم اکنــون در کنار مهدی طارمی
و سونیل چتری در روز ششم جام ملتهای
آسیا تنها دو گلههای جام به شمار میروند.

پنجم) با مــرور مصاحبه برانکــو و حرفهایی
کــه او در خصوص کاتانچ زده بــه صراحت میتوان
گفت در البــهالی کالم او نکتــهای نبوده که حس
ایراندوستی کارلوس کیروش را اینچنین جریحهدار
کند و از این رفتار بهعنوان «غیر حرفهای» نام ببرد.
برانکو فقط به ارتباط خوبش با ســرمربی عراق اشاره
کرده و از سابقه خوب او در منطقه گفته ضمن اینکه
به تیم عراق هم اشــاره کرده و گفته دلیلی نمیبیند
که آنها مقابل ایران برنده باشند.
اینکه چطور مرد پرتغالی از این حرفها برداشتی
داشته که به رفتار غیرحرفهای تعبیر میشود احتماال
ناشی از همان برداشتهای منفی قبلی است و اینکه
هر حرفــی از دهان منتقدانش بیرون بیاید ،او دنبال
نکتههایــی از البهالی آن حرفهــا میگردد تا ثابت
کند برایش حاشیه ساختهاند و بگوید میبینید فالنی
چطور با من دشمنی میکند و بدخواه تیم ملی است؟
ششم) رسانهها مدتهاست که مطالبهای از
تیم ملی و سرمربیاش ندارند.
اصال طی هفت ســال طوری بارمــان آوردهاند
کــه از رل خودمان دور و دورتر شــویم .نقد نکنیم،
ســاکت باشــیم و فقط نگاه کنیم .یک روز مقدماتی
جام جهانی است و نباید نقد کرد چون تیم ملی بازی
مهمی دارد و از نقد ما برداشــت حاشیهسازی دارند،

مارکار آقاجانیان در حاشیه
تمرین تیــم ملــی در جمع
ع نداشتیم
خبرنگاران گفت« :توق 
ویتنــام آنقدر خوب باشــد.
همه میداننــد ویتنام  13بازی
تدارکاتی داشته که  6بازی در ماه
دسامبر (ماه قبل) بوده است .آنها
بسیار آماده بودند و میتوانستند
یک امتیاز کسب کنند».
وی افزود« :ویتنام مستحق
باخت نبــود .در مورد عراق هم
نیازی به صحبت نیست .همانطور
که بیشتر کارشناسان میگویند
عراق مدعی اول گروه است .او
نه تنهــا مدعی اول صعود بلکه
مدعی قرار گرفتن بین  4تیم اول
تورنمنت است .در کل میدانیم
بازی ســختی مقابل ویتنام در
پیش داریم .هر دو حریف دیگر
ما در این گروه بسیار قدرتمند
هســتند .باید برای صعود به
مرحله بعد تالش کنیم».
مربی تیم ملی در مورد اینکه
باید چه کاری کرد تا تیم ایران
در این تورنمنت عنوانی به دست
بیاورد ،گفت« :همانطور که شما
گفتید همه تیم تالش میکنند و
همدلی خوبی داریم .باید بگویم
خوشبختانه علیرضا جهانبخش
شــرایط خوبی دارد و میتواند
کنار تیم کارش را دنبال کند .او
آماده بازی با ویتنام است .بچهها
تالش میکنند نتایجی بگیرند
که باعث خوشحالی ایران شوند.
باز هم تأکید میکنم فینال اول
ما بازی با ویتنام است».
آقاجانیان در مورد اینکه از
بازی اول تیم ملی استقبال خوبی
نشد و چه پیامی برای هواداران
دارد ،گفت« :بعد از بازی هم گفتم
از همه هوادارانی که برای حمایت
از تیم ملی آمدند تشکر میکنم.
دســت هواداران را میبوسم و
از آنها تشــکر میکنم .آنها از
لحظه اول بازی تا ســوت پایان
ما را تشــویق کردند .امیدوارم
اگر شرایط برای هواداران مقدور
است به ورزشگاه بیایند و تیم
ملی را حمایــت کنند ».وی در
پاسخ به این سوال که مردم تیم
ملی را دوست دارند و چه کاری
باید کرد که فضا آرام شود و همه
دیگر به مشکالت بین کیروش و
برانکو آگاه هستند ،گفت« :همه
تمرکزمان روی بازی با ویتنام و
فینال است و به جز این به چیز
دیگری فکر نمیکنیم».

روز بعد در جام جهانی به میدان میرویم و فقط باید
سکوت کنیم.
فــردا روز جام ملتها از راه میرســد و اگر هر
حرفی و نقدی درباره تیم ملی داشــته باشیم باید به
توئیتر و اینســتاگرام شخصیمان پناه ببریم یا دچار
خودسانسوری شده و اگر هم حرفی داشتیم قورتش
بدهیــم یا آنقدر بولدش نکنیم که به گروه پرتغالی -
که حاال فراتر از بندرعباس و جزیره هرمز ،در همین
تهــران به ما حکم میرانند -برنخورد و روزشــان را
خراب نکند.
بله ،مــا مطالبهای از کــیروش نداریم و از تیم
ملیمــان دور افتادهایــم چــون جزو آن دســته از
کروکودیلهایی هســتیم که نباید به تیممان نزدیک
شــویم چون از اینجا تا امارات جلوی پایمان سنگ
میاندازند که نکند اگــر آنجا بودیم و اتفاق بدی در
تیم کارلــوس افتاد خدای نکــرده بازتابش دهیم و
نشرش دهیم .صبر کنید ببینم .مگر این کار اصلی ما
نیست؟ نقد نکنیم ،خبر هم ندهیم؟
ما مطالبــهای از کیروش نداریــم اما عجبا که
میبینیم او برخیمان را کروکودیل خطاب میکند و
همه ما روزنامهچیها را به جان هم انداخته و دوشقه
کرده اســت .ما مطالبهای از کارلوس و تیمش نداریم
اما نخواهید که به ســکوت عادت کنیم .نخواهید که
قبل و حیــن یا بعد از جام ملتها ســکوت کنیم و
حرفی نزنیم حتی اگر مــرد پرتغالی قبل از رفتن به
تورنمنت صراحتا گفته باشــد هر کس با ما نیســت
در خانه بماند و دوســتانمان حتی بعد از این جمله
تحقیر آمیز ،انگار با شــنیدن غزلی از حافظ ســری
تکان داده و بهبه و چهچه کرده باشند یا خودشان را
به نشنیدن بزنند!
هفتم) اینجا قرار نیست از حق پرسپولیس
دفاع کنم چرا که اساســا این یادداشت یا هر چه که
اسمش را بگذارید در جهت دفاع از منافع پرسپولیس
و ســرمربیاش نوشته نشــده بلکه برای تنویر افکار
عمومی است که تصور نکنید همه دنبال حاشیهسازی
برای کی روش و تیم ملی هستند و او به شکلی کامال
حرفهای با ادبیاتی رشک برانگیز فقط جواب منتقدان
را میدهد و هرگز دنبال حاشیهســازی نیست .فقط
کافی اســت به این بخش از حرفهای سرمربی تیم
ملی اشــاره کنم ،آنجا که میگوید« :با تمام تخصص
و حمایتی که از تیمش دریافت کرد باز هم نتوانست
قهرمان لیگ قهرمانان آســیا شود .حمایتی که باعث
شد تیمهای دیگر ضرر کنند».
بــه جمله آخر دقت کنید .بــه تاثیرش هم فکر
کنیــد .اینکه چطور با همیــن نیم جمله کل لیگ یا
مدعیــان پرطرفدار لیگ برتر را علیه پرســپولیس و
برانکو میشــوراند .اتفاقی که متاســفانه مسبوق به
ســابقه اســت و آثار ســوءاش را پیش از این کلیت
فوتبال ایران لمس کرده است.
هشــتم) تا یــادم نرفته تاکیــد کنم من
کروکودیل نیستم اما اگر کارلوس و حامیانش دوست
دارند من و برخی همکاران منتقدم را اینگونه ببینند
دوست دارم در همان پوســته ظاهرا وحشتناک کار
خودم را درســت انجام بدهــم و ضمن رعایت اصول
حرفهای روزنامهنگاری ،حتی حین مسابقات نقد کنم
یا در صورت تکرار نمایشهــای خوب تیم ایران هر
روز در مدح نمایشهای درخشــان تیم ملی کشورم
چیزی بنویسم.

جهانبخش آماده شد ،شجاعی برگشت

فینال اول ما بازی
با ویتنام است

آقاجانیان:
عراق مدعی اول
گروه است
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اردوگاه ملی

تمرین برای جشن شنبه

دومین تمرین تیم ملی بعد از دیدار مقابل یمن از ســاعت  ۱۴دیروز
در زمین ورزشــگاه کریکت برگزار شد .مسعود شــجاعی که روز سهشنبه
به همراه ملیپوشــان تمرین نکرده بود دیــروز در کنار تمامی بازیکنان در
برنامههای گروهی شــرکت کرد .ظاهرا شجاعی دچار سرماخوردگی جزیی
شده بود.
تعدادی از خبرنگاران ویتنامی در تمرین دیروز تیم ملی حاضر شده و
از برنامههای تاکتیکی شاگردان کیروش گزارش تهیه کردند.
این تمرین در گرمای باالی  ۳۰درجه شهر ابوظبی برگزار شد .باتوجه
به اینکه بازی با ویتنام روز شنبه در همین شرایط آب و هوایی و در همین
ساعت برگزار میشود ،کیروش ملیپوشان را در این ساعت تمرین داد که
البته گرمای هوا کمی آزاردهنده بود.
علیرضــا جهانبخش از دیروز به صورت رســمی در برنامههای گروهی
تیم ملی حضور پیدا ک رده و در صورتی که کیروش تشخیص بدهد او حتی
میتواند در دیدار با ویتنام به زمین برود.
در بخش ابتدایی تمرین بازیکنان ابتدا با رولهای مخصوص بدنهای
خود را گرم کرده و ســپس مشغول بازی آقا وسط شدند .در ادامه بازیکنان
با توپ کارهایی انجام میدادند که رقابت جالبی بین آنها ایجاد شد و وقتی
در هر گروهی بازیکنان در حفظ توپ ناموفق بودند،بقیه با ایجاد ســروصدا
برتری خود را به رخ گروه بعدی میکشیدند.
بخشــی از تمرین تیم ملی تمرکزی بود که بازیکنان تیم ملی باید در
مدت زمانی معلوم حالتی خاص به خود میگرفتند .برای تمرکز بیشــتر و
هارمونــی بین اعصاب و عضالت ،یک کش هم دور پای بازیکنان بود که با
فشــار روی عضالت آنها این تعادل را بین اعصاب و عضالت ایجاد میکرد.
همچنین بخش دیگری از ایــن تمرین همراه با رولهایی بود که بازیکنان
باید این رولها را با دو دست باالی سر خود نگه میداشتند.
در بخــش دیگــری از این تمریــن ،بازیکنان دو بــه دو روبهروی هم
ایســتادند و یک توپ میان آنها قرار داشــت.
بازیکنان باید ســه حالت مختلف (دست پشت
ســر ،روی شانه و چســباندن دو کف دست به
هــم) را در این تمرین تمرکزی انجام میدادند
و سپس با ســرعت عمل توپ را از مقابلشان
برمیداشــتند .با هر ســوت مربــی تیم ملی
بازیکنان باید حالتهای خود را تغییر میدادند
و در نهایت هر بازیکنی که میتوانســت توپ را
بردارد ،برنده این تمرین بود.
بخش دیگر تمرین هم به فوتبال در نیمی
از زمیــن با دروازههای کوچک انجام شــد که
این موضــوع دقت بازیکنان در زدن ضربات آخــر را باال میبرد .در بخش
دیگر تمرین ،ضربات ایستگاهی در دستور کار قرار گرفت و بازیکنانی نظیر
رضاییان ،دژاگه ،طارمی و حاجیصفی به سمت دروازهها ضربه میزدند.
آیتم دیگر تمرین تنیسفوتبال بین بازیکنان بود که جذابترین بخش
تمرین نیز همین قســمت بود .ســردار آزمونو امید ابراهیمی کریهای
جالبی با یکدیگر داشــتند تا جایی کــه مهاجم تیم ملی برای آنکه در یک
صحنه اثبات کند توپش درســت به زمین حریف رفته،خطاب به ابراهیمی
گفت« :قسم میخورم توپ شما به تور خورد و من بعد ضربه را به زمینتان
زدم».
در ادامه ســردار آزمــون خطاب به دژاگه گفت« :آفرین بر تو ســعید
معــروف که پاسهــای روی تور خوبی میدهی .ما امــروز معروف را برای
تیممان انتخاب کردیم».
در پایــان تمریــن بازیکنانی که در فوتبال درون تیمی برنده شــدند
مجــددا مقابل دوربین عکاســان قرار گرفته و شــادی کردند .هنگامی که
کریم انصاریفرد قصد ترک تمرین را داشــت ،اقدام قابل توجهی انجام داد.
او یک بطری آب معدنی را روی تیر افقی دروازه پرت میکرد و قصد داشت
طوری این ظرف را به باال پرتاب کند که روی تیر دروازه بماند .این حرکت
انصاریفرد سوژه عکاسان حاضر در محل تمرین شد.
مثل روز سهشــنبه ســامان قدوس نیز در بخــش پایانی تمرین روی
ضربــات ایســتگاهی تمرین میکرد که کــیروش باز هم نکاتــی را به او
منتقل کرد .علی کفاشــیان در این تمرین حضور داشت و تمرین شاگردان
کیروش را از نزدیک دید .در اواسط تمرین کیروش با سپردن تمرینات به
دستیارانش به همراه محمدرضا ساکت نزد علی کفاشیان رفتند تا جلسهای
را با او برگزار کنند .جلســهای که به نظر میرســد در راستای درخواست
کیروش برای حمایت از تیم ملی باشد.

