واکنش رسانه انگلیسی به بازی ایران و ولز؛

شاگردان کیروش به دنبال امیدی تازه

رســانه انگلیسی از هدف ایران مقابل ولز در
بازی دوم جام جهانی  2022قطر صحبت کرد.
نشریه انگلیسی دیلی میل نوشت که ایران

میخواهــد در بــازی روز جمعــه خــود مقابــل
تیم ملی ولز دس ـتکم یــک امتیاز برای خود
ثبــت و شــانس خــود را بــرای صعــود بــه دور

حذفی احیا کند.
ولــز نیــز در ورزشــگاه احمــد بنعلــی الریــان،
بهعنــوان مدعــی مقابل ایــران قــرار میگیرد.

ایــن دو تیــم پیش از ایــن فقط یک بــار و آن
هــم در ســال  1978و در یــک بــازی دوســتانه
در تهــران با هم دیــدار کردند .آن بــازی با گل

«فیــل دوایــر» در حضــور  50هــزار تماشــاگر
بــا نتیجــه یک بــر صفر به ســود ولز بــه پایان
رســید .ایــران روز جمعــه ســاعت  13:30در
دومیــن بــازی خــود از گروه  Bبــه مصاف تیم
ملــی ولــز م ـیرود .ایــران در بــازی نخســت
مغلوب انگلیس شــد .ولــز نیز با گلزنی گرت
بیل مقابل آمریکا به تساوی رسید.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر با انتشار پستی
اینستاگرامی ،به تهییج بازیکنانش پرداخت.
کارلــوس ک ـیروش ،ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران که
صبــح چهارشــنبه بــا انتشــار یک ویدیــو در اینســتاگرام
از بازیکنانــش خواســته بــود تســلیم نشــوند ،بــار دیگر
بــا قــراردادن پســتی جدیــد در صفحــه مجــازیاش ،از
بازیکنــان خواســته تــا قهرمان واقعــی برای مــردم ایران
باشند و در دام محبوبیتهای پوشالی نیفتند.
در ادامه آخرین پست کارلوس کیروش در اینستاگرام
را میبینید.
بچهها در فوتبال نمی توانیم وقتمان را با بهانهجویی
یا سرزنش دیگران صرف کنیم .ما باید مسئولیتهای
خــود را بپذیریم ،متواضع و قدرتمند باشــیم تا با هم در
مقابل ناکامیها و اشتباهات خود ایستادگی کنیم.
در فوتبــال وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بــازی کنیــم ،برای
حامیــان خود نتیجــه بگیریم و لذت ،شــادی و افتخار را
برای تیم و هوادران به ارمغان بیاوریم.

* انتقاد از لو رفتن ترکیب تیم ملی
* متعهد و درگیر آبروی خود باشید
نگران محبوبیت آسان(بادآورده)
ما نمی توانیم جذب یا ِ
شویم.
به محبوبیت ساختگی و پوشالی اهمیت ندهید.
برای اینکه قهرمانی بزرگ و واقعی باشید و نقش رهبری
داشته باشید ،هزینه زیادی الزم است.
در دام قهرمان بودن با قیمت ارزان نیفتید.
خــدا ایــن فرصت را به شــما داده تا با اســتعداد و کار در
فوتبال آن را انجام دهید .فقط انجامش بده!

استفاده نکردن از این هدیه جرم است.
متعهد و درگیر آبروی خود باشــید که قهرمانی واقعی و
الگوی جامعه باشید که باعث می شود مردم ،خانواده
و دوستانتان به شما افتخار کنند.
در فوتبال ،سایر مسائل به خاطر شکست و حسادت
اســت .تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در دیدار نخســت
خــود مقابــل انگلیــس تــن بــه شکســت داد و بایــد در
دومین دیدار در روز جمعه به مصاف ولز برود.

سایهروشن جام جهانی؛

ُ
از بهت مسی و لبخند اریکسن تا دیوار مکزیک؛ طلسم ،بی طلسم!
در روز ســوم جــام جهانی ،آرژانتین شکســتی عجیب را
متحمل شد و فرانسه با تاریخسازی ژیرو برای مدعیان
رجز خواند.
در روز ســوم جام جهانی  2022قطر 4 ،بازی برگزار شــد که
در مهمترین آنها عربستان توانست با نمایشی دیدنی
مقابــل آرژانتیــن به برتری دســت یابد و فرانســه قدرت
خود را به رخ مدعیان جام بکشاند.
در روز دوم 2 ،بــازی بــدون گل دنبــال شــد تــا اولیــن
مســابقات بدون گل زده جــام جهانی  2022قطر به ثبت
رســد .در این گــزارش میخواهیم با نگاهی متفاوت به
بازیهای امروز جام جهانی بپردازیم:
* آرژانتین  -عربســتان؛ شکســت غیرمنتظره مســی و
سوپرگل الدوسری
اولیــن شــگفتی جــام رقــم خــورد .آرژانتیــن کــه مدعــی
قهرمانــی در جــام جهانــی بــود ،در اولیــن گام مقابــل
عربســتان شکســت خورد تا یکی از شــوکهکنندهترین
بازیهای تاریخ این رقابت رقم خورد.
مسی در آخرین جام جهانی خود ،گام نخست را بسیار
بــد برداشــت تــا نگرانــی در اردوی آلبی سلســته به اوج
رســد .آرژانتین البتــه  3گل در نیمه اول زد که هر  3گل
به دلیل آفساید مردود اعالم شد .در اینجا هم میتوان
بــه لطــف ویدیوچــک اشــاره کرد و هــم م یتــوان به خط
آفســاید خــوب مدافعــان عربســتان که با هوشــمندی
تمام آنها را در تله قرار میدادند صحبت کرد.
یاســر الشــهرانی ،دومیــن مصــدوم جــام جهانــی نــام
گرفــت .پــس از آســیبدیدگی شــدید بیرانونــد ،جــام
جهانــی یک تلفــات دیگر داد تا نشــان دهد این رقابت
پــر از خطــر خواهــد بــود .شــهرانی بــا برخورد ســرش به
زانــوی دروازهبان عربســتان به شــدت آســیب دید و به
بیمارســتان روانه شد .تیم ملی عربستان اعالم کرد که

ایــن بازیکــن از ناحیــه فک و صــورت دچار شکســتگی
شــده و حتی ســر او خونریزی کرده که باید تحت عمل
جراحی قرار گیرد.
در کنار این اتفاق تلخ ،عربستانیها البته یک سوپرگل
زیبــا به ســبک مســی نیز بــه نمایش گذاشــت .ســالم
الدوسری گل دوم عربستان را به زیبایی هر چه تمامتر
بــه ثبت رســاند تا عنوان یکــی از گلهای دیدنــی جام را
تاکنون به نام خود زند.
* دانمــارک  -تونــس؛ از لبخنــد اریکســن تــا چنگال تیز
عقابهای کارتاژ
بیشــتر از هر چیزی نمایش نماینــده آفریقا مورد توجه
همــگان قــرار گرفــت .تیمــی که تا پیــش از جــام جهانی
بســیاری بــا اهدافــی متفــاوت و غیرفوتبالــی ســعی در

مراکش صفر  -کرواسی صفر
ترکیــب تیــم مراکــش :یاســین بونــو ،اشــرف حکیمــی،
نصیــر مزراوی ( - ۶۰یحیی عطیه ا ،)...ســوفیان آمرابات،
حکیــم زیاش ،ســوفیان بوفال ،یوســف ان نصیری (۸۱

 عبدالــرزاق حمدا ،)...رومن ســایس ،عزالدین اوناهی( - ۸۱عبدالحمید سبیری) ،سلیم امالح و نایف آگرد
ترکیــب تیــم کرواســی :لیواکوویــچ ،ایــوان پریشــیچ
( - ۹۰میســاو اورســیچ) ،دژان لــوورن ،متئــو کواچیــچ

حــذف این تیم داشــتند ،مقابل شگفت یســاز یورو 2020
طوفانــی ظاهر شــد و دانمــارک قدرتمند را تحت فشــار
قــرار داد .اگــر مهــار فوقالعــاده اشــمایکل در این بازی
نبود ،دانمارک میتوانست بازنده میدان نام گیرد.
البته شاگردان یولمند در نیمه دوم توانستند در برخی
دقایق نبض بازی را در دست گیرند و با ستارهای به نام
«اریکســن» حمالت خوبی بــه دروازه حریف ایجاد کنند
ولــی م یتــوان گفــت کــه نمایــش ابتدایــی در حــد نام و
انتظارات دانمارک نبود.
نکته زیبای این بازی بازگشــت اریکسن به ترکیب تیم
ملــی دانمارک در مســابقه جام جهانی بــود .بازیکنی که
در دیدار اول یورو  2020مقابل فنالند ســکته قلبی کرد و
مجبور به خداحافظی از فوتبال شد ،پس از درخشش

در برنتفورد و منچســتریونایتد به تیم ملی بازگشــت و
در دانمــارک نیــز نمایشــی خوب داشــت تا مــورد توجه
همگان قرار گیرد.
* مکزیک  -لهســتان؛ دیــوار مکزیکــی و ناکامی دوباره
لواندوفسکی
انگار قرار نیست لواندوفسکی در جام جهانی گل بزند.
بازیکنی که تمام رکوردها را در عرصه باشگاهی جابهجا
کــرده ،در تیم ملی نتوانســته در جام جهانی گلزنی کند.
امشــب که فرصتی عالــی برای پیروزی تیمش بدســت
آورده بــود مقابــل اوچــوا زانــو زد تــا بــاز هم ناکامــی را به
دوش کشد.
از طــرف دیگــر «گیرمــو اوچــوا » در پنجمیــن حضــورش
در جام جهانی درخشــان ظاهر شــد .اگر این دروازهبان

مقابــل نیمــار و برزیــل در جــام جهانــی  2014طوفــان به
پــا کــرد ،اگــر ایــن گلــر  37ســاله باعث حــذف آلمــان در
جــام جهانــی  2018شــد ،حــاال نیــز قرار نیســت دســت از
درخشش بردارد.
فیفا برای او نوشــت که ستارهای که عاشق جام جهانی
است .رسانهها او را منجی مکزیک خواندند و بسیاری
نیز از لقب «دیوار مکزیکی» پرده برداشتند.
مکزیکــی کــه در دوره قبــل آلمان را حذف کــرده بود ،در
ایــن جــام جهانــی میخواهــد آرژانتیــن را کنــار زنــد .آنها
جمعه باید به مصاف لیونل مســی بروند که در مقابل
عربستان  3امتیاز ناقابل را از دست داده و با تمام قوا
وارد میدان میشود.
* فرانسه  -استرالیا؛ خبری از طلسم نیست!
بلــه .خبــری از طلســم نیســت .اگــر در دور ههــای قبلــی
چشــممان از درخشــش آلمــان و اســپانیا و ایتالیــا آب
نخــورد ولــی فرانســه ایــن دوره بــا قهرمانــان دورههای
سهــا قــرار نیســت در مرحلــه
گذشــته فــرق دارد .خرو 
گروهــی حــذف شــوند و میخواهنــد بــه ایــن طلســم
عجیــب پایــان دهند .بــا اینکه مصــدوم هم زیــاد دارند
و در ابتــدا نیــز یکی از بهترینهایشــان یعنــی «لوکاس
هرنانــدز» را از دســت دادند ولی بــرای مدعیان جام رجز
خواندند و نشان دادند با دست پر به میدان آمدند.
فرانســه مقابــل کانگوروهــا درخشــید .آن هــم بــا
درخشــش «اولیویه ژیرو» که توانست با  2گل به رکورد
تیری آنری برسد و عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه را
به نام خود ثبت کند.
امباپــه هــم با اینکــه دروازه خالی را از دســت داد و حتی
قادر نبود که یک استپ ساده بکند ولی در پایان بازی
بــا ضربــه ســر دیدنی گلزنــی کرد تا نشــان دهــد در نبود
بنزما عزمش راسخ است تا از قهرمانی خود دفاع کند.

یک بازی بدون گل دیگر به جام اضافه شد؛

زور مراکش و کرواسی بههم نرسید
( - ۷۹الورو مایــر ) ،آنــدری کراماریــچ ( - ۷۰مارکــو لیوایا)،
لــوکا مودریچ ،مارســلو بروزوویچ ،برنا سوســا ،ژوســکو
گواردیــول ،ژوزف ژورانوویــچ و نیکــوال والســیچ (- ۴۶
ماریو پاسالیچ)
دیدار دو تیم مراکش و کرواسی با تساوی بدون گل به
پایان رسید.
در دیــداری از گــروه  Fجــام جهانــی قطــر ،دو تیــم ملــی
فوتبــال مراکــش و کرواســی از ســاعت  ۱۳:۳۰دقیقــه
چهارشــنبه برابــر هم به میــدان رفتند که ایــن دیدار در
پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در ایــن دیدارحمــات ابتدایــی دو تیــم بــی اثــر بــود و

نتیجهای نداشت.در دقیقه  ۱۷شوت ایوان پریشیچ با
فاصله کم از باالی دروازه بونو به بیرون رفت.
در دقیقــه  ۴۵پــاس رو بــه جلــوی سوســا بــه محوطــه
جریمه و ضربه کراماریچ با واکنش بونو همراه شد و به
شکل خطرناکی دفع شد.
تهــای تلــف شــده شــوت
در دومیــن دقیقــه از وق 
مودریــچ با فاصله کم از بــاالی دروازه مراکش به بیرون
رفت .پس از این موقعیت داور بازی سوت پایان نیمه
اول را به صدا درآورد.
داور بــازی بــه دلیــل تاخیر آمرابــات در ورود بــه زمین با
وقفهای کوتاه سوت آغاز نیمه دوم را به صدا در آورد.

پرافتخارترین تیم جهان آماده کارزار قطر شد
ســرمربی تیــم فوتبال برزیل در آخریــن تمرین این تیم
کهــای موفقیــت را بــه طالییپوشــان
راهکارهــا و تاکتی 
دیار قهوه گوشزد کرد.
رقابــت گروه هفتم مســابقات جام جهانــی  ۲۰۲۲قطر در
حالی از امروز پنجشــنبه آغاز م یشــود که در مهمترین
دیــدار در ایــن گــروه برزیــل از  ۲۲:۳۰بــه مصــاف تیــم
صربستان خواهد رفت .این دیدار را علیرضا فغانی داور
بینالمللی کشورمان قضاوت میکند.

پرافتخــار تریــن تیــم جهــان با ســتارگانی ماننــد نیمار و
وینیســیوس جونیور بــه دنبال ششــمین قهرمانی در
فوتبال جهان هستند.
سایت فدراسیون فوتبال برزیل در گزارشی با اشاره به
آخریــن تمرین سلســائو پیــش از دیدارش بــا صربها
نوشــت :آخریــن جلســه تمرینــی شــاگردان تیتــه امروز
چهارشــنبه در قطــر برگــزار م یشــود تــا تیتــه راهــکار و
تاکتیــک هــای خــود را بــه شــاگردان خود گــوشزد کند.

ورزشی
* سال چهاردهم * شماره 2804

تیــم ملــی ایــران در دیــدار بــا ولــز بــا لباسهای یک دســت
سفید به میدان میرود.
شــاگردان کارلــوس ک ـیروش در تیــم ملــی ایــران در دیــدار
سهــای اول خــود بــه رنــگ ســفید بــه میدان
بــا ولــز بــا لبا 
میروند.تیــم ملی ایــران در دیدار با انگلیــس از لباسهای
دوم خود به رنگ قرمز استفاده کرده بودند.تیم ملی ایران
روز جمعــه از ســاعت  ۱۳:۳۰مقابــل تیم ملی ولــز به میدان
میرود.

دشمنان ما کسانی هستند که میخواستند
تمرکزمان را برهم بزنند
ســرمربی تیم ملــی فوتبال کشــورمان گفت :دشــمنان
مــا کســانی هســتند که تــاش کردنــد تمرکز مــا را برهم
بزننــد .کســانی کــه فکــر میکننــد بــازی در جــام جهانــی
مهــای بــزرگ دنیــا مثــل انگلیــس ،آرژانتین و
مقابــل تی 
مهــای دیگر آســان اســت .به گــزارش ایرنــا ،کارلوس
تی 
ک ـیروش دیروز چهارشــنبه در حاشــیه تمرین تیم ملی
اظهار داشــت :در درجه اول از حمایتهای شــما تشکر
میکنــم .مــا هیــچ وقــت عالقــه نداریــم در زمیــن موفق
نباشــیم .وی ادامــه داد :ایــن نتیجه باعث م یشــود یاد
بگیریــم با یک روند مناســب تمرکز خــود را درون زمین
حفظ کنیم و خودمان باشیم.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبال ایــران گفــت :بازیکنــان تیم
ملی دشــمنان ما نیستند .برای کســانی که میخواهند
بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور کنند ،باید به آنها
تبریک بگویم چون کارشــان را درســت انجــام دادند اما
اکثــر مــردم میداننــد ایــن بازیکنــان در طول ســالهای
طوالنی باعث شادی مردم شدند.

اخبار
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تیم ملی ایران مقابل ولز سفید
میپوشد

کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان:

حکــرد :مطمئن باشــید میخواهــم این نظریه
وی تصری 
که بازیکنان تیم ملی دشمنان مردم هستند را تخریب
کنم و با آن بجنگم.
ش افزود :دشــمنان ما کســانی هستند که تالش
کیرو 
کردنــد تمرکز ما را برهم بزنند .کســانی کــه فکر میکنند
مهــای بــزرگ دنیــا مثل
بــازی در جــام جهانــی مقابــل تی 
انگلیس ،آرژانتین و تیمهای دیگر آســان اســت یا بازی
فوتبال در جام جهانی مثل پلیاستیشــن اســت .آنها
باید بدانند مسئولیت بزرگی روی گردن ما هست.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت :به افرادی که این
ک میگویــم و باید خوشــحال باشــند.
کار را کردنــد تبری ـ 
بــه یک رســانه خاص هــم تبریک میگویم زیــرا ترکیب را
ن بــه ما کمک
ســاعت هــا قبل بازی منتشــر کــرد زیرا ای 
میکنــد کــه بدانیــم داخل تیم مــا فردی هســت که این
اخبار را از اردوی تیم خارج میکند.
* پســت مهم کیروش خطاب به بازیکنــان :در این دام
نیفتید!
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همچنیــن در آخرین جلســه تمرینی مــردان دیار قهوه،
تیاگــو ســیلوا رســما بــه عنــوان کاپیتــان تیــم فوتبــال
برزیــل را در جــام جهانــی فوتبــال انتخــاب خواهــد
شد.
بازی برزیل در برابر صربستان یکصدونهمین بازی ملی
مدافع میانی تیم ملی برزیل در قطر خواهد بود .سیلوا
تاکنون توانسته  ۷گل را برای این تیم به ثمر برساند.
تقابل برزیل و صربســتان ،ســومین دیدار آنان خواهد

بود که قهرمان پنج دوره جام جهانی با دو برد و سه گل
زده ،موفقیت  ۱۰۰درصدی را به دست آورده است.
تیم ملی فوتبال برزیل در جامهای جهانی  ۱۹۵۸سوئد،
 ۱۹۶۲شیلی ۱۹۷۰ ،مکزیک ۱۹۹۴ ،آمریکا و  ۲۰۰۲کره و ژاپن
موفق به فتح جام جهانی شده است.
فهرســت  ۲۶بازیکــن نهایــی تیتــه بــرای حضــور در جام
جهانی از قرار زیر است:
گلرها :آلیسون ،ادرسونِ ،وورتون،

در دقیقــه  ۵۱ضربه ســر مزروعــی را لیواکوویچ دفع کرد.
تهــا توســط بونــو دفــع و در
در دقیقــه  ۵۳ســانتر کروا 
برگشت شوت الورن با دفع آمرابات همراه شد.
در دقیقــه  ۶۰نصیــر مزروعــی بــه دلیــل مصدومیــت از
زمیــن بــازی خــارج شــد .در دقیقــه  ۶۵شــوت اشــرف
حکیمی روی یک ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه
با واکنش لیواکوویچ دفع شد.
در ادامــه حمــات نصــف و نیمــه دو تیــم روی دروازه
یکدیگــر بی ثمر بــود و بازی در بیشــتر دقایق در میانه
میــدان دنبال شــد .این دیدار با تســاوی بــدون گل به
پایان رسید.
مدافعــان :مارکینیــوش ،ادر میلیتائــو ،تیاگــو ســیلوا،
دانیلو ،الکس تلس ،دنی آلوز ،الکس ساندروِ ،برمر
هافبــک :فابینیــو ،کاســمیرو ،برونــو گیمارائــش ،فــرد،
لوکاس پاکتا ،اورتون ریبیرو
مهاجمــان :گابریــل مارتینلــی ،وینیســیوس جونیــور،
نیمــار ،آنتونــی ،رودریگــو ،رافینیــا ،ریچارلیســون ،پــدرو،
گابریل ژسوس
مهمتریــن غابیــان ایــن تیــم نیــز عبارتنــد از :گابریــل
ماگالیاس ،رنان لودی ،فیلیپه کوتینیو ،گابریل باربوسا،
روبرتو فیرمینو
مهــای
تهــا بــا تی 
تیــم ملــی برزیــل در ایــن دوره از رقاب 
سوئیس ،صربستان و کامرون هم گروه است.

داور بازی ایران و ولز مشخص شد

فیفــا داور دیــدار دوم تیم ملی کشــورمان را اعــام کرد.فیفا
داور بــازی دوم تیم ملی کشــورمان در جام جهانی  2022قطر
را اعالم کرد.
ماریو اسکوبار از کشور گواتماال قضاوت دیدار ایران مقابل
ولــز را ســوت خواهــد زد .ایــن داور  36ســاله ،از ســال 2013
در عضویــت فیفا اســت و در رقابتهایــی مثل جام طالیی
کونکاکاف  2019و جام جهانی زیر  17سالهها  2019را قضاوت
کرده است.

تمرین با تأخیر تیم ملی در غیاب
بیرانوند و آمادهسازی در گرمای شدید

تمرین دیروز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران با تأخیر ۲۵
ی و در گرمای شــدید دوحه برگزار شــد .این تمرین
دقیقها 
قــرار بــود از ســاعت  ۱۰:۴۵دقیقه در کمپ الریان آغاز شــود
و جمع کثیری از نمایندگان رسانهها نیز در همین زمان در
ن با  ۲۵دقیقه
محل تمرین حاضر شدند .با این حال ،تمری 
تاخیر آغاز شد.
س از گرم کردن و حرکات کششــی که در ســالن
نپ 
بازیکنا 
ل کردند.
انجام شد ،به زمین چمن آمده و کار با توپ را دنبا 
پیــش از آغــاز تمریــن ،دســتیاران ک ـیروش در زمین حاضر
ک را هــم تعبی ـه
شــده و موانــع را چیــد ه و ســه دروازه کوچ ـ 
کردند.
گرمای شــدید موجب شــد تا با درخواست کادر فنی ،زمین
ی دقایقی آبیاری شد.
چمن برا 
علیرضا بیرانوند که دچار شکستی بینی شده است در این
ی دیدار
تمریــن غایب بود .وضعیــت دروازهبان تیم ملی برا 
مقابل ولز مشــخص نیست ،هرچند شــنیده میشود وی
شانس حضور در بازی را دارد.
ش بعــدی این
ی ســریع بخ 
تنیــس فوتبــال و پاســکاریها 
ن بود.تیم ملــی فوتبال ایــران ،روز جمعــه در دومین
تمری ـ 
دیــدار خــود به مصــاف ولز م ـیرود .تیم کشــورمان در بازی
نخســت خــود مقابــل انگلیــس متحمــل شکســت  ۶بر ۲
شد.

طارمی در پاسخ به خبرنگار سوئدی مطرح کرد؛

لطفا بیایید دربار ه فوتبال حرف بزنیم

مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران در پاســخ بــه اصــرار یــک
خبرنــگار ســوئدی که قصد داشــت او را وادار بــه اظهار نظر
درباره اتفاقات اخیر ایران کند ،گفت ما اینجاییم تا فوتبال
بازی کنیم.
به گزارش ایسنا پایگاه خبری اس.وی.تی سوئد نوشت که
تهــای جامجهانی ۲۰۲۲
خبرنــگار اعزامی این رســانه به رقاب 
به سراغ مهدی طارمی ،مهاجم تیم ملی فوتبال ایران رفته
و موکــدا از او دربــاره نظرش در موضــوع اتفاقات اخیر ایران
سوال پرسیده است.
یوهــان کوجوکاســان خبرنــگار اس.وی.تــی ســوئد بعد از
مســابقه روز دوشــنبه تیم ملی فوتبال ایران و انگلیس به
ســراغ مهــدی طارمی رفــت و از او پرســید :آیا اتفاقــات اخیر
ایران بر تیم ملی فوتبال تاثیر گذاشته است؟
طارمی پاسخ داد :بیاید لطفا درباره فوتبال حرف بزنیم.
بــا وجــود پاســخ صریــح طارمــی ،ایــن خبرنــگار بــرای تاکیــد
مجــددا همیــن ســؤال را از طارمــی پرســید کــه مهاجم تیم
ملــی فوتبال ایران در پاســخ افــزود :ما اینجاییــم تا فوتبال
بــازی کنیــم .بیاییــد دربــاره آن حــرف بزنیــم .همانطــور کــه
مــن گفتــم این (بــازی انگلیــس) یک بازی ســخت بــرای ما
بود.
تیــم ملــی فوتبال ایــران در اولیــن دیدارش در جــام جهانی
 ۲۰۲۲قطر با نتیجه  ۶بر  ۲به انگلیس باخت و در دیدار دوم
تهــا بایــد روز جمعــه  ۴آذر و از ســاعت  ۱۳:۳۰بــه
ایــن رقاب 
وقت تهران به مصاف ولز برود.

منچستریونایتد به حراج گذاشته شد

مالکیــن باشــگاه منچســتریونایتد این باشــگاه را به حراج
گذاشــتهاند و حاضرنــد شــیاطین ســرخ را بــه باالتریــن
پیشنهاد بفروشند.
خانــواده آمریکایــی «گلیــزر» در ســال  ۲۰۰۵باشــگاه
منچستریونایتد را با مبلغ  ۷۹۰میلیون پوند خریدند اما در
این سالها نتوانستند در دل هواداران این تیم جایی برای
خود باز کنند.
در ســالهای گذشــته هواداران منچستریونایتد بارها و به
شــیوههای مختلف اعتراض خود را به شــیوه تیمداری این
خانواده اعالم کردهاند.
حاال سایت دیلیمیل انگلیس خبر داده است که خانواده
گلیــزر تصمیــم گرفتهانــد که این باشــگاه را بفروشــند .آنها
منتظــر باالتریــن رقــم پیشــنهادی میماننــد ولــی حاضــر
نیســتند شــیاطین ســرخ را به قیمتی کمتر از پنــج میلیارد
پونــد واگذار کننــد .گرچه آنها امیدوارند کــه  ۹میلیارد پوند
کاسب شوند.

