مسی گیت

گربهرقصان کروات

همه پسران کارلوس!

افشاگری روزنامه هوادار بارسا درباره
شروط و درخواستهای عجیب مسی
برای تمدید قرارداد

پاس گل تاریخی مدیران پرسپولیس به
بوژیدار رادوشویچ که حاال طلبکار جدی
قرمزها به حساب میآید

ترکیب احتمالی تیم ملی روبهروی اروگوئه،
تلفیقی از سلیقه کیروش و داشتههای
فوتبال ایران خواهد بود
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18

18

سوژه روز

به روش

کیروش!
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده
عكس|نعیم احمدی|
لیگ ملتهای اروپا A -

دانمارک

کرواسی
22:15

22:15

اتریش

فرانسه

لیگ ملتهای اروپا C -

22:15
جزایر فارو

محک

خوبی می خوریم

عليرضا جهانبخش کاپيتان تيم ملي از آخرين شرايط خودش و تيم ملي در آستانه
ديدار با اروگوئه ميگويد؛ ديداري که به عقيده او ميتواند به تيم ملي کمک کند

یک اشتباه
مدالم را
برنزکرد

یونس امامی امسال مدال برنز جهانی
سال 2019را تکرار کرد اما خودش
میگوید :میتوانستم مدال خوشرنگتری
بگیرم ولی درس بزرگی گرفتم

22:15
لوکزامبورگ

لیتوانی

ترکیه

برنامه بازی

دوستانه

جمعه  1مهر 1401

ایران

اروگوئه
20:00

سهشنبه  5مهر 1401

ایران

18:00

سنگال

لیگ برتر ایران  -هفته 7

شنبه  9مهر 1401

ملوان

آلومینیوم
18:00

18:00
نفت م.س
18:30
استقالل
19:00
مس کرمان

پیکان

نساجی

گلگهر

فوالد

ذوبآهن
19:00

یکشنبه  10مهر 1401

سپاهان

تراکتور

17:00

هوادار

پرسپولیس
18:30

صنعت نفت
19:00
مس رفسنجان

روند آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی
از امروز وارد فاز تازهای میشود

شاید نخستین سؤال مهم درباره جدال دوستانه
تیم ملی بــا اروگوئه ،این باشــد که چــرا ایران
روبــهروی حریفی قرار میگیرد کــه در نگاه اول
شــبیه به هیچکدام از تیمهــای همگروهیاش
نیست؟ پاسخدادن به این ســؤال اما بدون توجه
به معادلههای خاص فوتبال ایران ،منطقی بهنظر
نمیرســد .بعد از ماجراهای منجر به لغو اردوی
کانادا ،داستانهای اردوی فاجعهبار قطر ،ناتوانی
در یافتن رقبای دوستانه و خالیشدن برنامه تیم
ملی ،چارهای به جز بازی با در دسترسترین رقبا
برای ایران وجود نداشت .از یاد نبریم که تیمهای
اروپایی درگیر لیگ ملتها هستند و برنامه بسیاری
از کشــورها نیز از قبل پر شده اســت .در چنین
شرایطی روبهرو شــدن با حریفی مثل اروگوئه،
تجربه مهمی برای تیم ملی خواهد بود .این یکی از
بزرگترین دیدارهای دوستانه ایران در چند سال
اخیر به شمار میرود و سلسته نیز با همه ستارهها
روبهروی ایران قرار خواهد گرفت .بازیکنان تیم ملی
درست قبل از جام جهانی ،به چنین مسابقهای نیاز
داشتند تا هم شخصیت تیمیشان را نشان بدهند
و هم اعتمادبهنفس بیشتری بهدست بیاورند .بدون
تردید این مســابقه کمک بزرگی برای کارلوس
کیروش خواهد بود تا خودباوری الزم را در اردوی
تیم ملی ایجاد کند .البته که مثل همه نبردهای
دوستانه دیگر« ،نتیجه» کلیدیترین بخش از این
مسابقه نیست اما شاید تیم ملی با یک نتیجه خوب
در این بازی ،به لحاظ روحی در بهترین موقعیت
برای رفتن به جام جهانی قرار بگیرد.
ایران در حالی به مصاف اروگوئه میرود که این
تیم در ســال 2022فرم کامال متفاوتی داشته
است .اروگوئه در این ســال نتایج بسیار خوبی
بهدســت آورده اســت .آنها در این سال 7بازی
برگزار کردهاند و در این نبردهــا به 6برد و یک
تساوی رسیدهاند .این سال میالدی برای آبیها
با شکستدادن پاراگوئه شروع شد و با 3برد خوب
روبهروی ونزوئال ،پرو و شیلی ادامه پیدا کرد .در
حقیقت اروگوئه هر 4نبرد پایانیاش در مقدماتی
جام جهانی را پیروز شد .درست در همان فیفادی
قبلی که تیم ملــی ایران نمیتوانســت رقیب
دوســتانهای برای خودش پیدا کند و نهایتا یک
بازی با الجزایر انجام داد ،اروگوئه ابتدا به آمریکا
سفر کرد و اردویی در این کشور داشت و سپس
به خاک خودش برگشت و نبرد دوستانه دیگری
را نیز پشت سر گذاشت .اروگوئه در طول 9روز،
3بازی تدارکاتی برگزار کــرد و در این بازیها،
توانست 3گل به مکزیک و 5گل به پاناما بزند .آنها
روبهروی تیم ملی آمریکا نیز به تساوی بدون گل
رضایت دادند و حاال روبهروی یکی از همگروههای
آمریکا در جام جهانی قرار میگیرند .فرم اروگوئه
قبل از برخورد با ایران ،درخشان بهنظر میرسد.
تیم ملی ایران اما این اواخر فرم خوبی نداشــته
است .تیمی که در 5بازیاش در سال3 ،2022بار
برنده شده و 2بار هم شکست خورده است .ایران
در این سال ،عراق ،امارات و لبنان را برده اما در
2بازی ســختتر روبهروی کرهجنوبی و الجزایر
بازنده بوده است .باختن به الجزایر ،عمال به شام
آخر سرمربی سابق تیم ملی تبدیل شد.
در روزهــای گذشــته زمزمههایــی در مورد
مصدومیت لوئیس ســوارز و احتمال غیبت او
روبهروی تیم ملــی بهدلیل آســیبدیدگی از
ناحیه دست به گوش رســیده اما تصاویری که
بهتازگی در صفحه توییتر رسمی تیم ملی اروگوئه
قرار گرفتهاند ،نشان میدهد او کامال آماده این
بازی است و بدون مشکل خاصی با همتیمیها
تمرین میکند .سوارز فصل را در کشور خودش
شروع کرده اما ظاهرا تصمیم دارد در تعطیالت
زمســتانی به فوتبال اروپا برگردد .شــاید لیگ
انگلیس ،مقصد بعدی این بازیکن باشــد؛ جایی
که داروین نونیز در آن حضور دارد .داروین یکی
دیگر از ستارههای مهم تیم ملی اروگوئه است؛
بازیکنی که در شروع این فصل یک رقابت جدی
را با هالند کلید زد اما حاال دیگر همه این رقابت را
از یاد بردهاند؛ چراکه هالند گلهای زیادی برای
ســیتی زده و نونیز بعد از یک محرومیت نسبتا
طوالنی در 6مسابقه فقط 2گل برای لیورپول به
ثمر رسانده است .با این حال ،او برخالف ارلینگ
هالند ،بخشی از رقابتهای جام جهانی خواهد
بود .در خط میانی اروگوئه ،باید در انتظار مثلث
جذاب بنتانکور ،والورده و یک نفر از بین توریرا یا
وسینو باشیم .والورده این روزها در اوج آمادگی
به سر میبرد .فده این فصل 8بار برای تیم کارلتو
به زمین رفته و 4گل و 2پاس گل را پشــت سر
گذاشته است .در خط دفاعی نیز بهنظر میرسد
آرائوخو در سمت راست بهکار گرفته خواهد شد؛
ستارهای که میتواند در همه پستهای تدافعی
ظاهر شود .او این فصل 7بار در ترکیب تیم ژاوی
قرار گرفته است.
آنچــه این بــازی را به یک نبرد خــاص تبدیل
میکنــد ،پیشبینیناپذیر بودن 2تیم اســت.
اروگوئه این اواخر بارها روش بازیاش را تغییر داده
و سیستمهای سه و چهاردفاعه را آزمایش کرده
است .تیم ملی هم سرمربیاش را تغییر داده و حاال
روش متفاوتی خواهد داشت .شاید دقایق اول این
بازی برای هر دو تیم غافلگیرکننده باشد .شاید
انتظار میرود که همانند همه نبردهای دوستانه
دیگر ،این بازی یک ســاعت جدی و 30دقیقه
معمولیتر با ورود ذخیرههای پرشمار داشته باشد
اما عالقه هر دو مربی به نتیجهگرفتن ،ممکن است
این روند را تغییر بدهد.

