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 تمریــن روز گذشــته تیم ملــی در فضایی 
شاداب برگزار شــد. بازیکنان پس از خروج 
از ســالن تمرینی، به 2گروه تقسیم شدند و 
جلسه های تمرینی را دنبال کردند. گروهی 
که بیشترشان بازیکنان فیکس نبرد با انگلیس 
بودند، بــه بازی تنیس فوتبــال پرداختند و 
گروه دیگری که بیشترشــان در این مسابقه 
روی نیمکت قرار داشــتند، تمرین های فنی 
و بدنی را دنبال کردند. کی روش در بیشــتر 
دقایق در کنار بازیکنان ذخیــره دیدار اول 
حضور داشــت و مدام به آنهــا توصیه هایی 
می کرد؛ موضوعی که نشان می دهد احتمال 
زیروروشــدن ترکیب تیم ملی در دیدار دوم 
زیاد خواهد بود. کی روش البته همه بازیکنان 
را مورد ارزیابی قرار داد و در طول تمرین در 
کنار همه آنها حضور پیدا کرد. در این جلسه، 
اوضاع آرام به نظر می رســید و نشــانه ای از 
جنجال در تیم ملی نبود. ایران در این تمرین 
جدیتش را برای تغییردادن اوضاع نشان داد و 
با انگیزه زیادی خودش را آماده نبرد حساس 

فردا با ولز کرد.
 در پایــان این جلســه تمرینــی، کارلوس 
کی روش به ســؤاالت خبرنگارها پاسخ داد. 
کی روش صحبت هایــش را بــا قدردانی از 
حمایت ها نســبت به تیم ملی آغاز کرد: »در 
درجه اول تشکر می کنم از حمایت های شما. 
ما هیچ وقت عالقه نداریم داخل زمین باشیم 
و افتخاری برای هواداران کســب نکنیم ولی 
نتیجه ای که به دســت آمــد، مطمئنا باعث 
می شود که از آن یاد بگیریم. در مقابل تیمی 
که هم اکنــون یکی از گزینه هــای قهرمانی 
است، با رفتار مناســب و روند درست ذهنی 
ما باید در زمین خودمان باشــیم. همانطور 
که دیروز هم گفتم، بازیکنان ما در تیم ملی 

دشمنان ما نیستند.«
او در ادامه اما برخی تالش ها برای دشــمن 
نشان دادن بازیکنان تیم ملی را به باد انتقاد 
گرفــت: »مطمئن هســتم که اکثــر مردم 
می دانند که این بازیکنان در طول ســال ها 
باعث شادی آنها شــدند. من مطمئنا با این 
رویکرد کــه بازیکنان تیم ملی دشــمن ما 
هستند، می جنگم. دشمن ما کسانی هستند 
که تالش کردنــد تمرکز ما را بــر هم بزنند. 
کسانی که فکر می کنند بازی در جام جهانی 
مثل بازی پلی استیشــن اســت، باید بدانند 

مسئولیت بزرگی دارند.«
 مهم ترین بخش از صحبت های کی روش اما 
انتقاد از یک وب سایت ورزشی به دلیل لو دادن 
ترکیب تیم ملی در صبح روز مســابقه بود: 
»شما کار خوبی انجام دادید. شما کارتان را 
خوب انجام دادید، چرا که ترکیب را ساعت ها 
قبل از بازی در صبح اول وقت اعالم کردید، 
این به ما کمک می کند کــه بدانیم یک نفر 
از داخل تیم به شــما کمــک می کند. همه 
رسانه های ایرانی اینجا هستند اما فقط شما 
این کار را انجام دادید. شما یک قهرمان بزرگ 
هســتید.« کی روش در این مصاحبه دوباره 
به همان مربی با همان جدیت و البته همان 
کنایه های فی البداهه همیشگی تبدیل شد تا 
ثابت کند جنگندگی اش را هیچ وقت از دست 

نمی دهد.
 

   با روحیه
 جو تمرین تیم ملی این روزها اصال شبیه تیمی 
مأیوس و بازنده نیست. شاید پسران ایران بد 
نتیجه گرفته باشــند اما دلیلی ندارد که این 
ویروس به دیدارهای بعدی تیم نیز سرایت کند. 
پسران ایران به خوبی می دانند که هنوز 2بازی 
دیگر فرصت دارند تا از این کابوس رها شوند و به 
سراغ تاریخ سازی بروند. آنها خوب می دانند که 
هنوز می توانند شرایط را عوض کنند و در این 
دوره جام بدرخشند. آنها می توانند ثابت کنند 
که مســابقه قبلی فقط یک اتفاق بوده است. 
آنها می توانند نشان بدهند که هیچ چیز هنوز 
از بین نرفته اســت. فعال تمرین های تیم ملی 
با شادابی زیادی دنبال می شود. خود کی روش 
نیز بسیار مصمم اســت و هواداران نیز کامال 
آماده حمایت از تیم ملی هســتند، همانطور 
که تعدادی از آنها شب قبل از بازی مقابل هتل 
جمع شدند و حمایتی همه جانبه از تیم داشتند. 
شاید بعد از شکست ســنگین قبلی، خیلی ها 
متوجه شده اند که نباید سرنوشت تیم ملی را 
به هیچ اختالف نظری گره بزنند. شــاید حاال 
همه فهمیده  اند که بر هم زدن تمرکز تیم ملی، 
چه تأثیر بدی روی همه کشور خواهد گذاشت. 
در آستانه دیدار حساس و سرنوشت ساز با ولز، 
نشانه ها در اطراف تیم ملی امیدوارکننده به نظر 
می  رسند. ما می توانیم از کابوس شکست فاصله 
بگیریم. ما می توانیم آماده بازگشت شویم. اگر 
همه  چیز خوب پیش برود، تیم ملی شرایط را 
عوض خواهد کرد. نگاه ها به این تیم باید مثبت 
باشد. این تیم خیلی بهتر از آن چیزی است که 
اسکوربورد بازی با انگلیس نشان داد. ایران برای 
نتیجه گرفتن در این بازی اما به یک اتحاد ویژه 
نیاز دارد؛ اتحادی بین همه مردم، تماشاگرها، 
مربیان و بازیکنان. این اتحاد، تیم ملی را نجات 

خواهد داد.
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همدلی برای ایران
تيم ملي فردا با روحيه اي باال به مصاف ولز مي رود تا روياي صعود از مرحله گروهي را زنده نگه دارد
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