مدیونتراشتگنهستیم؛نگرانلواندوفسکینباشید

بارســلونا در هفته نخســت اللیگا برابر رایو وایهکانو بدون گل
متوقف شد .کمتر کسی تصور این تساوی خانگی ناامیدکننده را از
بارسلونا داشت ولی آنها خوش شانس هم بودند که در دو صحنه،
مهاجمان رایو بی دقت کار کردند و البته واکنش های مارک آندره
تراشتگن هم در بسته ماندن دروازه بارسا بی تاثیر نبود.
ژاوی در نشست خبری پس از بازی از عملکرد تراشتگن قدردانی
کرد و گفت «:او همیشه برای ما بازیکن مهمی بوده و بازهم عالی

کار کرد .همیشــه در مورد تسلط بر توپ و میدان حرف می زنیم
و این از خط دروازه شــروع می شود .تراشتگن در بازی با پا تبحر
دارد و دو بار هم ما را نجات داد .واکنش هایی تعیین کننده داشت
و مدیونش هستیم .فقط افسوس که نتوانستیم گلزنی کنیم و برنده
شویم .برای مارک خوشحالم».
ژاوی در مورد ناکامی روبرت لواندوفســکی در گلزنی گفت «:از
بــازی او رضایت دارم .روبرت در خدمت تیــم بود و خوب بازی

کرد .در خلق موقعیت خوب نبودیم و شــانس های زیادی نصیب
مهاجمان نشــد .در پایان بازی روبرت را هم مثل دیگر بازیکنان،
ناراحت و ناامید دیدم ولی نیازی به نگرانی نیســت .لواندوفسکی
مهاجمی سرنوشتســاز برای ما خواهد بود و در این هیچ تردیدی
ندارم .به زودی گلزنی هایش شروع می شوند».
مصدومیت فرانک کسیه و پدری «:خیر ،هیچ مصدومی نداریم و
مشکل پدری هم جدی نیست».

ورزشی 5

دوشنبه  24مرداد  1401شماره 3496
بررسی نام مستعار  ۲۰باشگاه لیگ برتر؛

یادآور یک اتفاق؛ ریشه در اصالت

در لیگ برتر انگلیس ،باشگاههایی هستند که تاریخچهای غنی
دارند و برای کســب اطالعات بیشتر در مورد تاریخ آنها کافی
اســت به لقب آنها نگاه کنید .اما این نام های مســتعار از کجا
میآیند؟
آرسنال (توپچیها)
نام توپچیها از کارخانه اسلحهســازی ســلطنتی آرســنال در
وولویچ ،شهری در جنوب شــرقی پایتخت انگلیس گرفته شده
است .لوگوی این تیم لندنی هم ،یک توپ جنگی به یاد کارخانه
اسلحهسازی است که نام مستعار خود را از آن گرفته است.
استون ویال (شیرها)
این باشــگاه مســتقر در بیرمنگام یکی از تیــم های پایه گذار
لیگ برتر بود و لقبش شــیرها شد .منشأ این لقب هم مربوط به
کلیســای ویال کراس وسلیان بود.یک کلیسای محلی سابق که
یک تیم کریکت داشت که به این نام یاد میشد.
بورنموث (گیالس)
قبل از اینکه باشــگاه رنگ گیالس را روی لباس خود داشــته
باشد ،نام مســتعار گیالس بخشی از هویت تیم بود .دلیلش این
است که استادیوم دین کورت در کنار زمینی از درختان گیالس
ساخته شده است.
برنتفورد (زنبورها)
نام مستعار آنها به طور تصادفی زمانی انتخاب شد که گروهی
از دانشجویان کالج بورو رود (جاده بورو) با فریاد خود «بک اپ،
بیز» بازیکنان برنتفورد را تشــویق کردند .یک روزنامهنگار فکر
کرد که صدای زنبورها (بیز) را شنیده و نام مستعار برنتفوردیها
را متولد کرد!

برایتون (مرغهای دریایی)
این باشگاه که در نزدیکی دریا قرار دارد به دلیل تعداد مرغهای
دریایی موجود در شــهر به «مرغان دریایی» ملقب شده است.
این نام مستعار به قدری محبوب است که بر روی نشان باشگاه
دیده میشود.
چلسی (آبیها)
آنها که به دلیل رنگ لباس شان به «آبیها» لقب گرفتهاند ،به
دلیل وجود شیر روی تاج خود که نمادی برای شهر لندن است،
به «شیرهای آبی» نیز معروف هستند.
کریستال پاالس (عقابها)
پس از آنکه مالکوم آلیســون در سال  ۱۹۷۳انقالبی در باشگاه
ایجاد کرد و پس از چند ســال سخت ،نام مســتعار عقابها را
برگزیــد .آنها قب ً
ال به دلیل کاخ بلورینی که در هاید پارک لندن
وجود داشــت ،نام کریستال پاالس را انتخاب کردند و به عنوان
شیشهسازان نیز شناخته میشدند.
اورتون (تافیها)
یکی دیگر از باشــگا ههای پایهگذار لیــگ برتر ،یعنی
اورتــون به «تافیها» معروف اســت ،زیرا ورزشــگاه
آ نهــا در کنــار فروشــگا ههایی قرار دارد کــه تافی
میفر و شند .
فوالم (کاتجیها)
نام مســتعار آنها «کاتجیها» مربوط به نام ورزشــگاه آنها،
کریون کاتیج اســت .این باشگاه نام خود را از این واقعیت گرفته
اســت که باشگاه در محل یک کلبه ســابق به نام کلبه کریون
(کریون کاتج) ساخته شده است.

یونایتد بیآبرو شده؛ چرا باید
برای دییونگ التماس کرد؟

فرانکی دی یونــگ ،هافبک هلندی
بارسلونا ،آیندهای تضمین شده در این
باشــگاه ندارد .با وجــود مصاحبههای
اخیر خوان الپورتا و ژاوی اما مشخص
نیســت که در پایان نقــل و انتقاالت
تابستانی ،او همچنان بازیکن بارسلونا
باشــد .دی یونگ از منچستریونایتد و
چلسی پیشنهاد دارد و البته بارها گفته
است که دوست دارد در بارسلونا بماند
اما برای ماندن باید قراردادی جدید امضا کند و در آن بیش از نیمی از دستمزد خود
را نیز کاهش دهد .دی یونگ با این درخواســت مخالفت کرده و کمتر از سه هفته
برای تصمیم گیری نهایی فرصت دارد.اریک تن هاخ ،سرمربی منچستریونایتد ،که
ســابقه کار با دی یونگ در آژاکس را دارد ،در تماس مداوم با این بازیکن اســت و
میخواهد او را در یونایتد داشته باشد اما مشکل اینجاست که شیاطین سرخ فصل
جاری باید در لیگ اروپا به میدان بروند ولی دی یونگ قصد بازی در لیگ قهرمانان
را دارد .به همین دلیل گفته میشود شانس چلسی بیشتر از منچستریونایتد است.روز
گذشــته دیلی میل ادعا کرد که منچستریونایتد قصد دارد با ارائه پیشنهادی جدید،
کار انتقال دی یونگ را نهایی کند اما ریو فردیناند ،کاپیتان ســابق یونایتد ،معتقد
است که دیگر نباید به این بازیکن فکر کرد.فردیناند گفت «:متاسف و شرمسارم که
منچستریونایتد به این وضعیت دچار شده است .چرا باشگاه باید هفته ها تالش کند
تا از یک بازیکن پاســخ مثبت بگیرد؟ فرانکی دی یونگ هافبک بسیار خوبی است
ولی چند بار به صراحت گفته که دوست ندارد برای یونایتد بازی کند اما باشگاه به
جای اینکه روی بازیکنی دیگــر تمرکز کند ،با خواهش و التماس از او می خواهد
تا نظرش را تغییر دهد .چرا یونایتد به چنین حال و روزی دچار شده است؟ مدیران
فعلی منچســتریونایتد با این رفتارها ،باشــگاه را بی اعتبار کرده اند .فکر می کنید
مربیانی مثل سر الکس فرگوسن ،پپ گواردیوال یا یورگن کلوپ ،اجازه چنین کاری
را می دادند؟»فردیناند با اشــاره به شکست  0-4یونایتد برابر برنتفورد نیز گفت«:
برای بازیکنان متاســف نیســتم و ناراحتیام برای اریک تن هاخ است .او با امید و
آرزوهای زیادی قبول کرد مربی منچســتریونایتد شود و مدیران باشگاه به او وعده
جذب ستاره های بزرگ را داده بودند ولی او االن حس یک انسان فریب خورده را
دارد .هیچ کدام از وعده هایی که به تن هاخ داده بودند ،عملی نشده است».

لیدز یونایتد (سفیدها)
آنها قب ً
ال به عنوان «طاووس» شــناخته میشدند که به یک
میخانه در نزدیکی ورزشگاه آنها اطالق میشود اما امروزه آنها
به دلیل رنگ لباسشان به عنوان «سفیدها» شناخته میشوند.
لستر سیتی (روباهها)
این باشــگاه که در سال  ۲۰۱۶قهرمان لیگ برتر شد ،به دلیل
تعداد زیادی از حیواناتی که در شهرســتان لسترشــایر پرســه
میزنند ،به «روباهها» معروف هســتند .این حیوان روی نشــان
واره باشگاه و در طلسم خوش ُیمن تیم ،فیلبرت فاکس است.
لیورپول (قرمزها)
لیورپول که به «قرمزها» معروف است ،نام خود را از رنگ لباس
خود گرفته است .این رنگ توســط بیل شنکلی در سال ۱۹۶۴
معرفی شد .برخالف چیزی که در رســانهها به اشتباه جا افتاده
پرنده روی لوگوی لیورپول «لیوربرد» است و لکلک نیست .این
تیم هم هیچگاه لقبی به نام لکلکها نداشته!
منچسترسیتی (سیتیزنها)
این تیم دو نام مستعار پرکاربرد دارد .یکی «آبیآسمانیها» که
با توجه به لباس آنها اســت ،در حالی که دیگری «شهروندان
(سیتیزنها)» است .دومی تمایز آنها را از منچستریونایتد که 4
کیلومتر خارج از شهر تأسیس شده است نشان میدهد.
منچستریونایتد (شیاطینسرخ)
این باشگاه قب ً
ال به دلیل نسل فوقالعاده فوتبالیستهایی که زیر
نظر مت بازبی بازی میکردند با نام «بچههای بازبی» شــناخته
میشدند اما این نام پس از فاجعه هوایی مونیخ کنار گذاشته شد
و تیم بعداً نام مستعار «شیاطینسرخ» را که باشگاه راگبی بازبی

بارسلونا رضایت داد؛
اوبامیانگ رفتنی شد!

پییر امریــک اوبامیانگ ،مهاجم
 33ســاله بارســلونا در پنجره نقل
و انتقــاالت ژانویه و بعد از فســخ
قــرارداد با آرســنال به ایــن تیم
پیوســت .مهاجم گابنی بــا انتقالی
آزاد بــه ایــن تیــم ملحق شــد؛
درخشــش اوبامیانگ در نیم فصل
دوم ســال گذشــته کمــک قابل
توجهی به بارســلونا برای رسیدن
بــه مقــام دوم اللیگا کرد .در واقــع اگرچه اوبامیانــگ کمتر از  6ماه در
رختکن تیم حضور داشــت ،اما او فصل  2022–2021را بهعنوان بهترین
گلزن بارســلونا به پایان رساند.
اما با پیوســتن روبرت لواندوفســکی از بایرن مونیخ به جمع بازیکنان بارسا،
به نظر دیگر این ســتاره آفریقایی انتخاب اول ژاوی برای خط حمله نیســت
و او احتماال بســیاری از مســابقات فصل پیش رو را از روی نیمکت تماشــا
خواهد کرد.
باالخره ایــن اتفاق رخ داد و اوبامیانگ در بازی برابر رایو وایهکانو تنها از دقیقه
 82بود که وارد زمین شــد و چند دقیقه پس از ورود ،یک بخت مســلم گلزنی را
نیز از دست داد .ستاره گابنی که زمستان برای پیوستن به بارسا بسیار تالش کرد
و در ثانیه های پایانی نقل و انتقاالت توانســت با فسخ قراردادش از آرسنال جدا
شود ،حاال در مسیر جدایی از بارسا قرار دارد.
طبق ادعای موندودپورتیوو ،مدیر برنامه های اوبامیانگ امروز با مدیران بارسلونا
جلســه دارد و قرار است در مورد پیشنهاد چلسی گفت و گو کنند .بارسلونا انتظار
دارد که امروز اولین پیشــنهاد رسمی چلسی برای ســتاره گابنی را دریافت کند.
پیشــنهادی که گفته می شود  25میلیون یورو به عالوه سه میلیون یورو بندهای
متغیر اســت .گویا اوبامیانگ نیز با توجه به شرایط فعلی و ترافیک شدید در خط
حمله بارســا ترجیح می دهد به چلسی برود .او در روزهای اخیر با توماس توخل،
سرمربی چلســی ،نیز صحبت کرده و متقاعد شده که در چلسی روزهای بهتری
خواهد داشــت .اوبامیانگ زمانی در دورتموند هــم زیر نظر توخل کار می کرد و
اگر به چلسی برود ،جایگاهی ثابت و تضمین شده در ترکیب خواهد داشت .او در
بارسلونا چنین امتیازی ندارد.

در پاسخ به الپورتا؛
تحرک جدی  PSGبرای تمدید با مسی

لیونل مســی این روزها در شرایط روحی خوبی
نیست .فوق ســتاره آرژانتینی پی اس جی اخیرا
از فهرست نامزدهای اولیه توپ طال بیرون ماند
و فرانــس فوتبال  30بازیکن را باالتر از او قرار
داد .این برای مســی از ســال  2005بی سابقه
اســت و او همواره حداقل بیــن نامزدهای اولیه
جای داشــت .برنده هفت توپ طال ،شب گذشته
در برتــری  2-5پــی اس جی برابــر مو نپولیه
موفق به گلزنی نشد.
مسی تابستان سال گذشــته از بارسلونا به پی اس
جی پیوست و قراردادش دو ساله است .طبق گزارش
امروز نشریه اکیپ ،بر خالف آنچه قبال ادعا شده بود،
در قرارداد مســی بند تمدید یک ساله وجود ندارد و
قرارداد این بازیکن در پایان فصل جاری تمام خواهد
شــد ولی در پی اس جی به این اطمینان رسیده اند
که به او پیشنهادی رسمی برای تمدید تا سال 2024
ارائه دهند.
اکیپ نوشــته اســت که بالفاصله پس از پایان
نقل و انتقاالت تابســتانی ،مدیــران پی اس جی
با خورخه مســی ،پدر لیونل مســی ،دیدار خواهند
کرد تــا در مورد تمدید قرارداد به توافق برســند.
تماس های اولیه برقرار شــده و مسی از برگزاری

این جلســه مطلع اســت .این در حالی اســت که
باشــگاه بارســلونا نیز در تالش است لیونل مسی
را برای بازگشت راضی کند .خوان الپورتا ،رئیس
بارســلونا ،اخیرا در چند نوبت صراحتا گفت که به
مســی احســاس دِین می کند و می خواهد فصل
بعد او را برگرداند.
پی اس جی با علم به این موضوع ،قصد دارد خیلی
زود مذاکرات تمدید را شــروع کند و ایمان دارد که
در نهایت مســی را ماندنی خواهــد کرد .اخیرا ناصر
الخلیفــی ،مدیر پــی اس جی ،فاش کــرد که این
باشگاه در اولین فصل حضور مسی  700میلیون یورو

درآمدزایی کرده که در تاریخ باشگاه بی سابقه است.
از دست دادن مســی بدون شک برای پی اس جی
ضرر اقتصادی و ورزشــی بزرگی خواهد داشت و به
همین خاطر قصد دارند هر چــه زودتر قرارداد او را
تمدید کنند .هنوز مشخص نیست که پاسخ مسی چه
خواهد بود و منابع نزدیک به او می گویند که مســی
همه چیــز را به پس از جام جهانــی  2022موکول
خواهد کرد.
فرانس فوتبال نیز فهرست  30نامزد دریافت جایزه
توپ طالی  2022را منتشر کرد اما در این بین اثری
از نام لیونل مسی به چشم نمیخورد.
غیبت این بازیکن کــه با هفت توپ طال در زمینه
دریافت این جایزه ارزشــمند رکوددار اســت باعث
تعجب بسیاری شد و انتقادهای زیادی را نیز بههمراه
داشت .این در حالی اســت که نیمار ،ستاره برزیلی
پیاسجی ،نیز دیگر غایب برجسته این فهرست بود.
مســی که تابستان ســال گذشــته از بارسلونا جدا
شــد و به پیاسجی پیوســت ،نتوانست درخشش
همیشــگیاش در نوکمپ را در این تیم تکرار کند و
تنها  11گل با پیراهن این تیم به ثمر رساند .غیبت
مسی در لیست  30نفره خشم هواداران او را به دنبال
داشت و در آرژانتین نیز واکنشها بسیار منفی بود.

از آن الهام گرفته بود ،انتخاب کرد.
نیوکاسل یونایتد (زاغیها)
کالغها یا زاغیها به لباس ســیاه و سفید آنها اشاره دارد که
یادآور رنگهای پرنده زاغ است.
ناتینگام فارست (قرمزها)
این تیم از شهر رابین هود با نام «درختان حیلهگر» شناخته میشود،
اما به دلیل لباسهایشان بیشتر با نام «قرمزها» شناخته میشوند.
ساوتهمپتون (قدیسها)
نام مستعار آنها «قدیسها» به اعضای کلیسای مریم مقدس
اشاره دارد که باشگاه را تأسیس کردند و استادیوم را به نام محله
نامگذاری کردند.
تاتنهام هاتسپر (اسپرز)
هنری پرسی ،یک نجیب زاده انگلیسی و یک شخصیت نظامی

شنبه جهنمی قرمزها؛ این
کابوس تمامشدنی نیست؟

دیگــر چــه میشــود دربــاره این
منچســتریونایتد گفت؟ باخت زشــت
و تحقیرآمیــز شیاطینســرخ در لندن
مقابل برنتفورد ،تیمی که  ۸۴ســال به
آن نباخته بودند ،باعث شد تا همه در
این تیم زیر ســؤال بروند؛ از سرمربی
جدید تا ســتارههای گرانقیمت و حتی
اسطورهای مثل کریستیانو رونالدو.
این بازی تاریخی که با نتیجه  ۰-۴به
سود برنتفورد به پایان رسید نکاتی داشت که مرور خواهیم کرد.وقتی دین هندرسون
آمد تصور میشد که جای داوید دخئا را خواهد گرفت ،اما سنگربان اسپانیایی دوباره
جایگاهش را بهدســت آورد و حاال تبدیل به کابوس هواداران شــده .دروازهبانی با
این ســابقه و تجربه اشــتباهاتی میکند که از یک ســنگربان آماتور میبینیم .در
واقــع پایهگذار نابودی یونایتد در کامیونیتی بود .گل اول که از زیر بغلش رد شــد
و دومی را هم با پاس عجیبش به کریســتین اریکسن پیریزی کرد .واقع ًا باشگاه
منچســتریونایتد به چنین دروازهبانی هر هفته  ۳۷۵هزار پوند حقوق میدهد؟ خبر
خوب این که قراردادش سال  ۲۰۲۳تمام خواهد شد! اما هواداران تا چه زمانی باید
او را تحمل کنند؟در عرض چند دقیقه ،دو مرتبه بازیکنان برنتفورد تمرکز بازیکنان
منچستریونایتد که در یکسوم دفاعی خودشان پاسکاری میکردند را به هم ریختند.
گلهای اول و دوم از پرس شــدید روی خط دفاع و هافبک یونایتد بهدســت آمد.
همین موضوع ناهماهنگی بین بازیکنان منچســتریونایتد را مشــهود کرد .به نظر
میرسد هنوز به بازی زیر نظر اریک تنهاخ عادت نکردهاند و اص ً
ال نمیتوانند چند
پاس ســالم به یکدیگر بدهند .مدتی زمان نیــاز دارد تا تنهاخ بتواند بازیکنانش را
با تاکتیک جدید هماهنگ کند .برای این مســئله باید صبور باشیم .بعد از باخت در
هفته اول لیگ برتر مقابل برایتون ،منچستریونایتد روند مسمومی را در پیش گرفت.
هواداران از رویکرد پوچ باشــگاه خسته شدهاند و همیشه معترض هستند .این روند
در هفته پیشرو بدتر هم خواهد شــد ،چرا که حریف بعدی لیورپول اســت که هم
نبردی حیثیتی مقابل آن در پیش دارند و هم در  ۲بازی قبلی  ۹گل از آنها دریافت
کردهاند .گفته میشــود هواداران منچستریونایتد در اولدترافورد به گلیزرها اعتراض
خواهند کرد و حتی شــاید اص ً
ال ورزشگاه را خالی بگذارند! انتظار میرود اعتراضات
ضدگلیزرها افزایش پیدا کند و شرایط بحرانیتر از چیزی که االن هست هم بشود.

مهم در طول جنگهای انگلیس و اســکاتلند و معروف به هری
هاتســپر اســت و او از عوامل اصلی لقبگذاری این تیم لندنی
ملقب به «اســپرز» است .به تاتنهامیها «زنبق های سفید» نیز
گفته میشود.
وستهام (چکشها)
منشــا این باشگاه از شرکت کشتی ســازی و آهنسازی تیمز
میآید ،از این رو به نام مستعار «چکشها» که در نشان واره تیم
لندنی نشان داده شد ه است ،یاد می شوند.
ولورهمپتون واندررز (گرگها)
آنها ابتدا با نام واندررز شناخته میشدند ،که باشگاهی بود که
ولورهمپتون با آن ادغام شــد .آنها در حال حاضر با نام مستعار
گرگها ،کوتاه شــده از نام اصلی باشــگاه ،یاد میشوند که این
حیوان نیز بر روی لوگوی آنها آمده است.

بررسی آخرین خبرها
پیرامون تیم یوونتوس

رســانههای ایتالیایی ،در این مطلب
به بررســی آخرین خبرهای مربوط به
باشــگاه یوونتوس و بازیکنان و نقل و
انتقاالت این تیم ایتالیایی میپردازیم.
تغییر شماره بازیکنان یوونتوس:
برخــی از بازیکنان یوونتوس تصمیم
گرفتند شــماره پیراهن خــود را تغییر
دهند .بــه طور خاص ،مانوئل لوکاتلی
و وســتون مککنی تصمیم میگیرند
شــماره پیراهن خود را تغییر دهند؛ لوکاتلی شــماره  5را انتخاب کرده است .در
حالی که مککنی شــماره  8را میپوشد .از سوی دیگر ،فیلیپ کوستیچ ،بازیکن
جدید یوونتوس صاحب پیراهن شماره  17خواهد بود.
دیپای :رسانه اسکای اسپورتس ،یوونتوس از رسیدن به ممفیس دیپای مطمئن
اســت .این بازیکن هلندی باید خود را از بند قرارداد با بارسلونا آزاد کند و سپس
با بیانکونری قــرارداد ببندد .تماس بین نماینــدگان یوونتوس و ممفیس دیپای
مســتمر و ثابت است .بیانکونریها یک قرارداد دوساالنه به مرد هلندی پیشنهاد
خواهند داد.
وستون مککنی :دوران نقاهت وســتون مککنــی به خوبی پیش میرود و
شــانس حضور او در ترکیب اصلی بیانکونری در دیدار مقابل ساســولو افزایش
مییابد .او ممکن اســت با فاجولی رقابت کند که چه کســی بازی را در ترکیب
اصلی شروع خواهد کرد.
ســری آ :بپه برگومی در گفتوگو با خبرنگار رسانه ایل ماتینو در مورد رقابت
بر سر اســکودتو میگوید« :میالن و اینتر یک قدم جلوتر از همه ،در ردیف اول
هســتند .بعد از آنها ،یوونتوس و ناپولی مدعی قهرمانی میباشند و نباید رمیها
را نیز فراموش کنیم».
هدفهای یوونتوس :یوونتوس به جذب ممفیــس دیپای و لئاندرو پاردس
نزدیکتر شــده اســت .یوونتوس با فروش آدرین ربیو پانــزده تا هجده میلیون
جمعآوری میکنــد و مهمتر از همه جای لئاندرو پاردس را آزاد میکند .توافق با
بازیکن آرژانتینی مدتی اســت برقرار است .مذاکره میان اطرافیان ممفیس دیپای
و بارسلونا ادامه دارد ،هلندی در تالش است تا خود را به قیمت صفر برساند .یک
قرارداد با دوره دو ساله برای او آماده امضا شدن است.

گزارش روزنامه انگلیسی
علیه تیم ملی و اسکوچیچ

وضعیــت تیم ملی ایران در فاصله ســه ماه تا آغاز
رقابتهای جام جهانی زیر ذرهبین رسانههای خارجی
و به خصوص رسانههای انگلیسی است چراکه اولین
دیدار ما در این مســابقات برابر تیم ملی این کشور
برگزار خواهد شد.
همین موضوع باعث شــده اســت که دیلی میل با
انتشار گزارشی به هیاهو و حواشی ایجاد شده در تیم
ملی اشاره کند .در این گزارش آمده است:
گرت ساوتگیت نگرانیهای خاص خودش را برای
جام جهانــی دارد ،از دوری مدافعان میانی تیمش از
دوران اوج یــا قرار گرفتــن روی نیمکت در ابتدای
فصل تا حذف از لیگ ملتها به دلیل کســب نتایج
ضعیف .اما شاید خیال او از دیدار اول در جام جهانی
برابر ایران کمی راحت باشــد ،چــون این تیم نیز از
شرایط خوبی برخوردار نیست.
هرچنــد ایــران در حــال حاضر از حضور نســل
طالییاش در این مســابقات بهره میبرد اما به نظر
میرسد که اهمیت دیدار برابر آمریکا در جام جهانی
باعث شده اســت که فدراسیون فوتبال و بسیاری از
شخصیتهای سیاسی این کشــور وارد عمل شوند
و شــانس این کشور برای داشــتن یک جام جهانی
تاریخی و صعود به مرحله یک هشتم را از بین ببرند.

شرایط فدراسیون فوتبال ایران باعث شده است که
اتحادیه فوتبال سازمانی باثبات و با مدیریت درست و
خوب به نظر برسد .پس از اردوی تمرینی پر دردسر
در قطر که گزارشهایی از بینظمی بازیکنان در آن
به گوش میرسید ،دراگان اســکوچیچ که تیم ملی
ایران را به جام جهانی رســاند ،برکنار شــد .اما او
شش روز بعد از سوی فدراســیون فوتبال ایران که
در حال حاضر درگیر برگــزاری انتخابات به منظور
تعیین رییس اســت ،بار دیگر در این سمت ابقا شد
چون به حد نصاب درستی برای برکناری او در کمیته
مربوطه نرسیدند.

بنابراین این مربی کروات حاال برگشته است اما به
نظر میرســد مهلتی که در اختیار او قرار داده شده
موقتی اســت .وقتی رییس جدید فدراسیون انتخاب
شــود ،او به احتمال زیاد با حد نصاب آرا به صورت
رسمی اخراج خواهد شد.
این اتفاقات باعث شــده اســت که درگیریهایی
در بیــن بازیکنان نیز به وجود بیاید .ســردار آزمون،
مهاجم بایرلورکوزن ،با بیانیهای که به نظر میرسید
از حمایــت تمامــی اعضای تیم برخوردار اســت از
بازگشت اسکوچیچ اســتقبال کرد .او نوشت«:ما در
کنار کادر فنی تــاش میکنیم تا دل مردم ایران را
در جام جهانی شــاد کنیم و به ما و تیم ملی در این
دوران بحرانی و کوتاه اطمینان کنید .ما باید در این
جام جهانی مورد حمایت قرار بگیریم .ما بازیکنان از
شما میخواهیم هیچ تغییری انجام ندهید».
اما مهدی طارمی ،ســتاره تیم ملــی ایران که گل
برگردانش در ســال  2021به عنــوان بهترین گل
لیگ قهرمانان انتخاب شــد ،پیام خودش را منتشر
کرد .او نوشــت «:این بیاحترامی به تیم ملی است
که بیانیههایی را به نام بازیکنان و بر اســاس منافع
شخصی بعضی از بازیکنان منتشر کنید و این تیم را
چند دسته کنید».

