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تربیک بکام به راشفورد:
عجب گلی ،رفیق!
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ورزش

پیشنهاد یک رسانه انگلیسی به منچستر؛ طارمی را بخر

وب سایت  thepeoplespersonکه یکی از سایتهای نزدیک به باشگاه یونایتد است و عمدتاً اخبار
این باشگاه را پوشش میدهد ،در پایان بازی تیمهای ملی انگلیس و ایران با اشاره به آمار خوب
طارمی در تیم ملی ایران و باشگاه پورتو ،نوشت :طارمی در حال حاضر در  ۱۳بازی  ۶گل زده و  ۵پاس
گل داده است  -که اساساً در هر بازی یک گل زده است.

خبر

کی روش :نمی خواهید تشویق کنید ،در خانه بمانید
تیم ملی انگلیس روز گذشته و در چارچوب
مسابقات مرحله گروهی جام جهانی  2022قطر به
مصاف ایران رفت و موفق شد با نتیجه  6-2برابر
این تیم به پیروزی برسد.
ساوتگیت تصمیم گرفت که راشفورد را در این
بازی روی نیمکت قرار دهد و این بازیکن در ترکیب
اصلی سه شیرها قرار نداشت.
او در نیمه دوم و با صالحدید سرمربی انگلیس وارد
زمین شد و در حالی که تنها  49ثانیه از حضورش
در زمین گذشته بود موفق شد گل پنجم تیمش را
به ثمر برساند.
این اولین حضور راشفورد در ترکیب انگلیس پس
از فینال یورو  2020برابر ایتالیا بود که پنالتیاش را
از دست داد و پس از آن با توهینهای نژادپرستانه
بسیار زیادی روبرو شد.
او در طول این مدت با مصدومیت و مشکالت
بسیاری دست و پنجه نرم کرد اما ساوتگیت
همچنان به او باور داشت و همین باعث شد که
نامش در فهرست مسافران قطر قرار بگیرد.
راشفورد پس از پایان این بازی با انتشار پستی
در اینستاگرامش نوشت «:کلمات نمیتوانند
خوشحالی من را از گلزنی در جام جهانی ابراز کنند.
نمایش بسیار خوبی ارائه کردیم و شما را روز جمعه
خواهم دید!»
بکام یکی از کسانی بود که از این فرصت استفاده
کرد و در بخش نظرات به او برای گلی که در این
بازی زده بود تبریک گفت .این بازیکن سابق
یونایتد نوشت «:عجب گل خوبی ،رفیق!»
بکام روز گذشته برای تماشای بازی ایران و انگلیس
از نزدیک در ورزشگاه حاضر شده و تیم ملی
کشورش را تشویق کرده بود.

انریکه:
من همهکاره تیم هستم،
خط زدن گایا درست بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتقاداتش از هواداران حاضر
در ورزشگاه را پی گرفت.پس از شکست سنگین و غیرمنتظره
مقابل انگلیس کارلوس کی روش برای اولین بار با چهره ای
درهم رفته روبروی خبرنگاران نشست و به سواالت پاسخ
داد.او قبل تر در جریان بازی رو به هوادارانی که در ورزشگاه
حضور داشتند ،مقابل آنها به تندی حرکتی انجام داده که
شاید در تاریخ بازی های ملی کم مانند باشد .کی روش که
به شدت از شکست امروز عصبانی به نظر می آمد بعد از
صحبت هایش در فلش اینترویو در نشست خبری سعی
کرد از شاگردانش حمایت کند و البته پیام خود را به برخی از
ایرانیان حاضر در قطر بفرستد.آنچه که می خوانید صحبت
های کامل مربی ای است که دوست ندارد اعتبار و خاطرات
خوش دوران طوالنی حضورش در ایران را با سه بازی ناموفق
در جام جهانی عوض کند .او همچنان تهاجمی و امیدوار
است و حتی شکست امروز مقابل انگلیس را یک درس
بزرگ لقب داد تا تیمش بتواند از این روز دشوار عبور کند .و
اما صحبت های مرد پرتغالی که قطعا بازتاب زیادی خواهد
داشت:
*آنچه در توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم
ما تا آخرین توان جنگیدیم و شجاع بودیم .آن چه در توان
داشتیم را در زمین پیاده کردیم .هنوز چیزی تمام نشده و ما
دو بازی دیگر در جام جهانی داریم و تالش میکنیم که با
موفقیت آنها را پشت سر بگذاریم.
*در نیمه اول بازی تمام شده بود
نظرم ساده و عملی است .در نیمه اول ،بازی تمام شده بود.
تنها هدفی که برای تیم ما مانده این که بتوانیم متحد و
شجاع باشیم و تا جایی که میتوانیم بجنگیم و فوتبال را
مفتخر کنیم .این لحظات بد این اجازه را به ما داد که از ابتدا
در سطح باالیی بازی کنیم.
*چیزهای زیادی از انگلیس یاد گرفتیم
همه بازیکنان خیلی خوب بازی کردند .بازیکنان ما تجربه
انگلیسیها را نداشتند .امروز چیزهای زیادی از تیم ملی
انگلیس یاد گرفتیم و نتیجهگیری میکنم که تیم ملی ما
اکنون با شرایط بهتری آماده بازی بعدی است.
*االن بهتر از قبل آماده بازی ولز هستیم
همانطور که گفتم ،االن خیلی بهتر از قبل آماده بازی با ولز

هستیم .رقابت در سطح باالیی است و همه چیز آماده
است که کارمان را انجام دهیم و سعی میکنیم بازی بعد را
ببریم .همیشه همینطور است .باید درس هایی را بیاموزیم
و تمرکز کامل داشته باشیم و هیچ موضوعی در اطراف تیم
نباشد .مهم این است که بدانیم چه چیزهایی رخ داده و چه
چیزهایی را باید یاد بگیریم.
*کار ما عوض کردن گذشته نیست
کار ما این نیست که گذشته را عوض کنیم .باید روی آینده
تمرکز کنیم .اگر آدم فکر کند که شانس زیادی ندارد ،کار
زیادی نمیکند .تنها چیزی که در کنترل ماست ،این است که
فکرمان را آماده کنیم و مسائل را پیش ببریم.
*کسانی که نمیخواهند از تیم ملی حمایت کنند در خانه
بمانند
من سوالتان را متوجه نمیشوم .اگر در دست من بود،
نمیگذاشتم خیلی چیزها اتفاق بیفتد .اگر میتوانستم
بازی را کنترل کنم ،من کسی نبودم که اظهارنظر بیشتری
داشته باشم .همه میدانند که بازیکنان من در چه محیطی
هستند .این شرایط ،بهترین نیست .از نقطه نظر تعهد و
تمرکز ،شرایط بر بازیکنانم اثر میگذارد .آنها انسان هستند.
سالهاست که آن ها را میشناسم .آنها یک هدف دارند و
میدانیم کسانی که مثل افسانه بودند را دنبال میکنند و به
آن ها افتخار میکنم که بازی میکنند .من خیلی از کاری
که کردم مفتخرم .البته اگر مثالی بخواهید ،در  ۲۰۱۴و ۲۰۱۸
حمایت کامل داشتیم اما دیدید که امروز چه اتفاقی رخ داد.
باید به کسانی که نمیخواهند تیم ملی را حمایت کنند بگویم
که بهتر است در خانه بمانند ،کسی به آن ها نیاز ندارد.
*نمیتوانستیم خونریزی را کنترل کنیم
من از داور درباره بیرانوند پرسیدم .نمیتوانستیم خونریزی
را کنترل کنیم .چیزی که اتفاق افتاد این بود که بینی بیرانوند
شکسته بود و وقتی خونریزی را متوقف کردند بازی ادامه
یافت و فکر کردیم که او نمیتواند دیگر بازی کند .عالئمی
بود که ممکن است مشکالتی برای بازیکن به وجود آورد.
متاسفانه یک دقیقه بعد از اینکه بازی را شروع کردیم ،بازیکن
قادر به ادامه بازی نبود*.از ترکیب امروز تیم ملی چند نفر
مقابل ولز بازی خواهند کرد؟
من نمیتوانم به این سوال جواب بدهم .تا قبل از شروع بازی

با ولز جواب روشنی به این سوال ندارم .عالوه بر این نتیجه،
باید به درستی تجزیه و تحلیل کنیم .شاید باید بازیکنان از
نظر فکری تقویت شوند .فقط پس از تجزیه و تحلیل کامل
میتوانیم به این سوال جواب دهیم.
*ترکیب تیم در این بازی غیرمنتظره بود .آیا قبول دارید که در
انتخاب ترکیب اشتباه کردید؟
نه! چیزی که در این بازی اشتباه بود ،کیفیت ،سرعت
و رقابت بازیکنان انگلیسی بود .با سرعتی که توپ را به
چرخش در میآوردند ،تیم ما نتوانست خود را با این سرعت
تطبیق دهد .آنها در  ۲۰دقیقه اول سریع بودند .گل اول و
دوم موقعی زده شد که انتظار نداشتیم .آنطور که گل زده
شد ،شوکه شدیم .درباره ترکیب بازیکنان باید بعد از بازی
بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقی رخ داد و چیزهایی که
باید یاد بگیریم را یاد بگیریم .این نیست که ترکیب و زمین
بازی مطرح نیست .موضوع این است که چگونه آموزش
میگیریم و چگونه بازیکنان و مربی ،خود را آماده می کنند
و اگر که یک روز بخواهید به برزیل و آرژانتین و انگلستان
نزدیک باشیم باید این مسائل را در نظر بگیریم .این مساله
درباره زمین نیست .باید بدانیم چطور تمرین کنیم .اگر روی
این زمینه ها کار نکنیم به موفقیت نمی رسیم.
یکسری افراد در اطراف تیم ،تمرکز بازیکنان را به هم میزنند
و بهتر است در خانه بنشینند .با این حال خیلی از مردم
خوشبین به صعود تیم ملی ایران و بازی با ولز و آمریکا
هستند .آیا تضمینی میدهید که تیم ملی به دور بعدی
صعود کند؟شما کامال درست گفتید .در  2011کار با تیم ملی
را شروع کردیم .وقتی در  2014مسابقه دادیم ،به خوبی آماده
شده بودیم .بازی فقط درباره آمادگی بود و تماشاگران در
کنار ما بودند .چیزی که میتوانم بگویم این است که فوتبال
و توپ چیزی است که باید بگذارد بازیکنان ما حس کنند
بهترین هستند و فکرشان باید بر فوتبال متمرکز باشد .وقتی
من درباره ایرانیها اظهارنظر کردم ،البته به همه ایرانی
ها خوش آمد می گویم اما از کسانی که میخواهند با
موضوعاتی که درباره فوتبال نیست کارها را به هم بزنند،
استقبال نمیکنیم .من با انگلیسیها کار کردهام و میدانم
چقدر برای بازی در انگلیس عالقه وجود دارد.
*این بازیکنان میخواهند نماینده ایران باشند
در ایران فوتبال یک چیز مصنوعی نیست .عالقه به فوتبال،
واقعی است و رویای آنها این است که فوتبال بازی کنند و
جام جهانی اتفاق افتاده و میخواهند بازی کنند .اجازه دهید
این بازیکنان بازی کنند چون میخواهند نماینده کشورشان
باشند.
همه تیم های ملی که اینجا هستند ،مسائلی دارند .این
بازیکنان فقط میخواهند بازی کنند .همه تیمهای دیگر هم
مسائلی دارند .همه از تیم ما تقدیر میکنند که شهامت دارند
که بازی کنند ،بنابراین اجازه دهید کارشان را انجام دهند.
درست نیست که به این کشور بیایید و از آنها بخواهید
کاری کنند که مسئولیتشان نیست .بازیکنانم اینجا هستند
که بازی کنند و باعث افتخار کشور شوند و خوشحالی را برای
مردم و کشور بیاورند.
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لوییس انریکه تاکید کرد که در تیم اسپانیا همه
تصمیمات را خودش می گیرد و بار دیگر از خط طدن
خوزه گایا دفاع کرد.انریکه :من همهکاره تیم هستم،
خط زدن گایا درست بود
به گزارش "ورزش سه" ،فردا اسپانیا کار خود در جام
جهانی را از بازی برابر کاستاریکا شروع خواهد کرد.
اسپانیا در سال  2010قهرمان شد ولی در دو دوره گذشه
نتوانسته موفق عمل کند .تیم تحت هدایت لوئیس
انریکه انگیزه های باالیی برای موفقیت در این جام
جهانی دارد و قطعا یکی از مدعیان خواهد بود.
لوییس انریکه در نشست خبری این بازی گفت«:برای
ما این یک بازی دشوار است .کاستاریکا تیم بسیار
خوب و جنگنده ای است و می داند چطور مبارزه کند.
این سومین جام جهانی آنهاست».
انریکه در مورد احتمال استفاده از رودری در دفاع میانی
گفت«:واقعیت این است که برای دفاع میانی گزینه
های تضمینی زیادی دارم .رودری و گیامون هم می
توانند دفاع میانی باشد ولی احتمال استفاده از آنها در
پستی دیگر را رد نمی کنم».
وضعیت اسپانیا از لحاظ روحی«:من مربی و رهبر تیم
هستم .اگر اینطور نباشد ،بازیکنان دچار تردید می
شوند .من رهبر تیم و تصمیم گیرنده اصلی برای همه
چیز هستم .فکر می کنم توانسته ام تیم را از لحاظ
روحی و ذهنی در شرایط مناسبی برای جام جهانی قرار
دهم .هیجان و استرس یک امر طبیعی است و تمرکز
برای مدتی کوتاه مفید خواهد بود».
ترکیب اصلی برای بازی فردا«:همه بازیکنانم در بهترین
سطح خود هستند و این تصمیم گیری را برایم سخت
خواهد کرد .سطح کیفی تمرینات ما نیز باالست و فردا
در مورد ترکیب اصلی تصمیم گیری خواهم کرد».
خط زدن گایا«:تصمیمی منطقی و به صالح تیم بود.
فقط در پست دفاع چپ حق ریسک کردن نداشتم.
گایا  100درصد آماده نبود و من به بازیکنی کامال آماده
در پست او نیاز داشتم .اگر با قلبم تصمیم می گرفتم،
گایا االن در اردو بود ولی اگر آلبا امشب مصدوم می
شد ،فردا دفاع چپ نداشتیم .بازیکنی در پست دیگر
اگر مصدوم می شد ،او را خط نمی زدم».
مصدومان«:دنی کارواخال و گیامون احتماال برای بازی
فردا در دسترس خواهند بود».

سایهروشن جام جهانی|

از تاریخسازی طارمی تا دروازهبانی که ناامید نشد

در روز دوم جام جهانی ،طارمی تاریخساز شد و دروازهبان
هلند داستانی شگفتانگیز آفرید.در روز دوم جام جهانی
 2022قطر 3 ،بازی برگزار شد که در مهمترین آنها تیم ملی
کشورمان در گام نخست مقابل انگلیس ناکام ماند .هلند در
دقایق پایانی از سد سنگال گذشت و گرت بیل یک امتیاز از
آمریکا گرفت تا به شاگردان کیروش هدیه ارائه کند.
در این گزارش میخواهیم با نگاهی متفاوت به بازیهای
امروز جام جهانی بپردازیم:
* انگلیس – ایران؛ از طارمی تاریخساز تا پسری طالیی به
نام «ساکا»
بوکایو ساکا ،ستاره انگلیس در بازی ایران بود .بازیکنی که
پس از خراب کردن پنالتی مقابل ایتالیا در یورو  2020با
انواع و اقسام توهینهای نژادپرستی روبهرو شده بود ،امروز
قهرمان سهشیر نام گرفت .او در اولین بازی خود در جام
جهانی با سن  21سال توانست  2گل بزند و نام خود را بر سر
زبانها بیاندازد.عالوه بر ساکا ،جک گریلیش و جود بلینگهام
نیز بازیکنانی از انگلیس بودند که در اولین بازی خود در جام
جهانی گلزنی کردند تا شروعی خوب در این رقابت داشته
باشند.نکته خوب برای کشورمان تاریخسازی مهدی طارمی
بود .بازیکنی که برای اولین بار توانست برای ایران در یک
بازی  2گل بزند .او همچنین عنوان دیرترین گل تاریخ جام
جهانی را نیز به نام خود زد و توانست با اینکه تیم ملی
نتیجهای مطلوب کسب نکرده ولی با تمجید پرتغالیها
روبهرو شود.گل او طارمی با ضربهای دیدنی مقابل انگلیس
به سوژه پرتغالیها و کاربران توییتری بدل شد و بسیاری
از فرصتطلبی او صحبت کردند.نکته دیگر این مسابقه کار
تحسینبرانگیز جک گریلیش پس از گلزنی بود .او پیش از
جام جهانی به یک هوادار  11ساله فلج مغزی قول داده بود که
اگر در جام جهانی گلزنی کند به شیوه او شادی کند که همین
کار را در دیدار مقابل ایران انجام داد تا به قولش وفا کند.
* سنگال – هلند؛پسری که ناامید نشد و قهرمان کشورش
نام گرفت
بیشک مرد این بازی «کودی گاکپو» بود .بازیکنی که با

درخشش در پیاسوی آیندهوون ذهنها را به سمت خود
متمرکز کرده بود ،فانخال را مجاب کرد تا به ترکیب اصلی
هلند راه یابد .او جواب اطمینان سرمربیاش را به خوبی داد
و مورد توجه فانخال نیز قرار گرفت.
کودی گاکپو نیز جز کسانی بود که در اولین بازی خود در
جام جهانی گل میزند و شروعی جذاب در این رقابت دارد.
از تیم ملی سنگال نیز میتوان به نبود قدرت کافی در خط
تهاجمی با مصدومیت مانه اشاره کرد .بازیکنی که در بازی
آخر بایرن مونیخ آسیب دید و حاال عصا به دست باید
نمایش کشورش در قطر را تماشا کند.در این مسابقه ادواردو
مندی که در سال  2021بهترین دروازهبان دنیا شناخته شد نیز
سوژه رسانهها شد .او در گل اول هلند مقصر اصلی بود و
اشتباهی مرگبار در خروج از دروازه داشت.در طرف دیگر اما،
دروازهبان هلند مرد میدان نام گرفت .آندریس نوپرت که
با تمجید فوقالعاده فیفا روبهرو شد ،دروازهبان  28سالهای
است که همیشه عنوان ذخیره را به دوش میکشید.او که
اکنون هینرفین هلند بازی میکند در بیشتر مواقع ذخیره
بود .قرار بود به توصیه خانوادهاش در سال  2020از فوتبال
خداحافظی کند ولی ناامید نشد و به تالش خود ادامه داد.
با اینکه  2بار در طول زندگیاش بدون باشگاه مانده بود و

هیچ تیمی نمیخواست او را داشته باشد ،تسلیم نشد و
برای آینده رویاپردازی کرد.او امروز در دروازه هلند طوفان به
پا کرد و نگذاشت تا موقعیتهای سنگال به گل بدل شود و
مهره اصلی فانخال در بازی اول نام گرفت.
* آمریکا  -ولز؛ پسر مثل پدر
پس از  64سال ولز به جام جهانی رسیده بود و همین باعث
شد تا نیمه اول اصال نمایش خوبی نداشته باشد .با این
حال در نیمه دوم با صحبتهای سرمربی به بازی بازگشت
و با فرماندهی «گرت بیل» یک امتیاز ارزشمند را کسب کرد.
بیل باز هم ناجی ولز شد و پس از بازی نیز عنوان کرد که این
تیم انگیزه و توان یورو  2016را دارد و میخواهد روب ه جلو
حرکت کند .ولز در یورو  2016شاهکار به پا کرد و توانست به
جمع  4تیم پایانی اروپا راه یابد.
از طرف دیگر نیز میتوان به گلزنی «تیموتی وهآ» اشاره کرد.
او مثل پدرش افتخار آفرین شد و نامش بر سر زبانها قرار
گرفت« .ژرژ وهآ »که عنوان تنها دارنده توپ طال از قاره آفریقا
را حمل میکند با درخشش پسرش دوباره نامش در رسانهها
چرخید .وهآ در اولین حضورش در جام جهانی با پیراهن
آمریکا گلزنی کرد تا به جمع  6بازیکن روز گذشته قرار گیرد که
در اولین حضور خود گلزنی کردهاند.

خبر

انگلیس  ۶ایران  ۲و چند پرسش از
کی روش؟

در این دیدار کامال یک طرفه که ملی پوشان انگلیس حاکم بر توپ و میدان
بودند ملی پوشان ما چیزی برای عرضه نداشتند و با دفاع پر اشتباه و انتقاد
پذیر خود ،در تمامی خطوط زمین سه گل زیبا در نیمه نخست و سه گل دیگر
نیز در نیمه دوم دریافت کردند و بازنده شدند.هر دو گل ایران در این دیدار را
که «مهدی طارمی» به ثمر رساند یکی حاصل شوت سنگین از درون محوطه
جریمه و دیگری از روی نقطه پنالتی داخل دروازه انگلیس جای گرفت.
از همان ابتدا کامال مشخص بود ملی پوشان ایران با اعتماد به نفس کاذب که
از دیدار برابر تیم های ملی آرژانتین ،اسپانیا و پرتغال که در جام های جهانی
گذشته به دست آورده بودند وارد زمین شده اند با تصور اینکه انگلیس را هم
همانند آن تیم ها می توانند در زمین متوقف کنند.
در ادامه ،اما با نمایش عالی سه شیرها در زمین دیوار کاذب تصور و غرورشان
فرو ریخت و آنان آنچه که نباید اتفاق می افتاد را به چشم دیدند و تجربه
کردند.بی شک بیشترین تقصیر در کسب این نتیجه بر گردن کی روش است
او با خیال اینکه جهان فوتبال ،تیم انگلیس و ما را شگفت زده کند چند بازیکن
تاثیر گذار کشورمان که در بازی های گذشته جز نفرات اصلی تیم بودند را از
ترکیب خارج و چند بازیکن دیگر را جانشین آنان کرد و در پایان به جای همه
خودش شگفت زده شد.چیدمان کامال تدافعی بازیکنان در زمین دیگر بالیی
بود که آقای سرمربی دست به آن زد و این نتیجه مایوس کننده برای ما رقم
خورد.همانطور که درفهرست تیم ملی نیز مشخص است کی روش چهار دروازه
بان را همراه تیم به جام جهانی برد و در طول برگزاری اردو هر چهار دروازه بان
را آماده خواند اما نمی دانیم پس از جدی شدن مصدومیت «علیرضا بیرانوند»
سنگربان اول تیم ملی و در خواست خروج او از زمین چرا دست هایش را به
سرش کوبید؟چرا او برای این موضوع و شاید اتفاق های تاثیر گذار دیگر که
ممکن بود در این بازی بیفتاد برنامه جایگزین و مناسب نداشت؟ چرا دروازه
بان دوم تا این حد ناآماده و بد بود؟چرا از بازی برابر ژاپن در جام ملت های
آسیا هنوز درس نگرفتیم و مدافعان به ویژه «روزبه چشمی» پیش از دریافت
گل دوم انگلیس باز هم شبیه دیدار برابر ژاپن اشتباه کرده و به جای ادامه بازی
ایستاد و به داور نگاه می کرد تا خطا بگیرد؟آیا درست است بگوییم کی روش
مردی که همه چیز را می داند هنوز برای حل این مسایل در تیم چاره ای پیدا
نکرده است؟ و ....
نکتهپایانی
در دنیایی که هر روزش با روز دیگر فرق داشته و فوتبال نیز از این قاعده
مستثتی نیست چرا ما توقف کرده و با در جا زدن و اصرار و ابرام بر تفکرات
گذشته روزگار می گذرانیم؟ با این روش می خواهیم به کجا برسیم؟ آیا وقت
آن نرسیده تغییر را بپذیریم؟دوشنبه شب دریکی ازدیدارهای پرگل ادوار تاریخ
جام جهانی نام تیم ملی کشورمان در این جام ماندگار شد ،اما بدانید ما نیز
این شکست سنگین برابر انگلیس را هیچ وقت فراموش نمی کنیم آقای کی
روش ای کاش شما و بازیکنان تیم ملی نیز آن را فراموش نکنید و حداقل از
آن درس بگیرید.

صعود ایران از گروه  Bبا چهار امتیاز
قطعیاست!

ا وجود شکست دردناک مقابل انگلیس ،کماکان شانس صعود بسیار باالیی
برای ایران وجود دارد.صعود ایران از گروه  Bبا چهار امتیاز قطعی است!
به گزارش "ورزش سه" شکست سنگین و پرمعنای ایران مقابل انگلیس در
نخستین دیدارش در جام جهانی  2022قطر ،میتوانست به معنای پایان
کامل رویای صعود به مرحله دوم باشد اما گرت بیل ،با گلزنی از روی نقطه
پنالتی توانست عالوه بر باال بردن امیدهای کشورش برای صعود ،اندک
شانس روی کاغذ ایران را به یک امید واقعی برای رسیدن به مرحله حذفی
تبدیل کند.
با توجه به تساوی ولز و امریکا و البته درنظر گرفتن این موضوع که این دو
تیم هم شانس بسیار بسیار پایینی برای پیروزی مقابل انگلیس دارند ،ایران
میتواند با کسب چهار امتیاز از گروه خودش صعود کند.
هرچند با بازی ضعیف مقابل انگلیس کمتر کسی میتواند کسب یک
پیروزی و یک تساوی مقابل ولز یا امریکا را خوشخیالی نداند ،اما اگر مطابق
انتظارات ،ایران پس از بازی برابر انگلیس دوباره به سیستم اصلی خودش
با کیروش برگردد ،رقم خوردن چنین نتایجی آن چنان هم نشدنی نیست.
چه اینکه ایران با همان فرم  4231توانست مقابل اروگوئه و سنگال به برتری
و تساوی دست پیدا کند.
با این حساب ،اگر فرض را بر ناکامی امریکا و ولز در پیروزی مقابل انگلیس
بگذاریم ،ایران میتواند با کسب یک تساوی و یک پیروزی مقابل هر یک از
دو حریف باقیماندهاش ،به دور بعد صعود کند!

