ورزشی

چهارشنبه  23خرداد  28 -1 397رمضان  13 - 1439ژوئن  - 2018سال هفدهم  -شماره 4618

چه کسی کاپیتان تیم ملی در جام جهانی خواهد بود
مسعود شــجاعی کاپیتان رسمی تیم ملی در جام جهانی
است و تحت این عنوان در مراسم و مناسبتهای مختلف
شرکت میکند ولی ترکیب ایران در ماههای گذشته بسیار
متغیر بوده و تضمینی در حضور شجاعی در ترکیب اصلی
نیست و در این مدت بازیکنهای زیادی بازوبند کاپیتانی
تیم ملی را بسته اند.
به گزارش وب سایت نود ،بعد از خداحافظی نکونام از تیم
ملی ،تا مدتی آندو تیموریان گزینه اول ســرگروهی ایران
بود ولی پس از کنار گذاشــتن این بازیکن از ســوی کی
روش کاپیتان تیم ملی متغیر بوده است.
در این بازه زمانی ،تیم ملی در  ۲۰بازی رسمی و تدارکاتی
شرکت کرده و  ۵بازیکن (مسعود شجاعی ،اشکان دژاگه،
احسان حاج صفی ،سید جالل حسینی و امید ابراهیمی)
کاپیتان تیم ملی بودند.
در فوتبال ایران فاکتورهای متعارف برای تعیین کاپیتان،
میزان ســابقه و سن است .بر اساس میزان سابقه ،احسان
حاج صفی با بیش از  ۹۰بازی ملی با سابقه ترین بازیکن
اردوی تیم ملی محســوب میشود و بر مبنای سن و سال
نیز پژمان منتظری با  ۳۴ســال سن ،مسن ترین بازیکن
حال حاضر تیم ملی است.
اما کی روش بــرای تعیین کاپیتان بــا فاکتورهای عرف
کاری ندارد و مســعود شجاعی گزینه اول و اشکان دژاگه
دومین گزینه کاپیتانی ایران در جام جهانی خواهد بود.

ولی باید دید از بین شــجاعی و دژاگه کدامیک شــانس
بیشــتری برای حضــور در ترکیب اصلی ایــران را دارند.
کارلــوس کی روش تا مدتها از هــر  ۲بازیکن در ترکیب
اصلی اســتفاده میکرد .اما پس از جام ملتهای آســیا و
بــا اوج گیری مهرههای هجومی نظیر علیرضا جهانبخش،

مهــدی طارمی ،کریم انصاری فر ،کی روش کمتر تمایلی
به اســتفاده همزمان از دو گزینه کاپیتانی تیم ملی دارد.
در  ۳۴بازی گذشته تیم ملی تنها در یک بازی و در دیدار
کم ارزش دوســتانه مقابل گینه بیســائو هر  ۲بازیکن در
ترکیب اصلی حضور داشــته اند .هرچند که هم شجاعی

و هم دژاگــه در اردوهای اخیر تیم ملــی حضور صد در
صدی نداشتند و اکثرا حضور یکی با غیبت دیگری همراه
بوده است.
اشکان دژاگه به خاطر مصدومیت و مسعود شجاعی نیز به
علت کنار گذاشــته شدن از تیم ملی و آسیب دیدگی در
بســیاری از اردوها حضور نداشتند به گونه ای که در ۳۴
بازی اشاره شــده بدون در نظر گرفتن دو بازی آخر تیم
ملی که به منظور حفظ سالمت دژاگه این بازیکن نیمکت
نشــین بود تنها در  ۷بازی به صورت همزمان در فهرست
نهایی حضور نداشتند که در یک بازی به صورت همزمان
و در  ۳بازی شجاعی در ترکیب اصلی دژاگه نیمکت نشین
و در  ۳دیــدار دیگــر دژاگه در ترکیب اصلی و شــجاعی
نیمکت نشین بود.
آمار نشــان میدهد که کیروش به هر  ۲بازیکن به یک
اندازه اعتقاد داشــته و وابســته به ســبک بازی حریف و
آمادگــی یکی از دو بازیکن را برای حضو در ترکیب اصلی
انتخاب میکنــد .با توجه به بهبــود مصدومیت دژاگه و
اعتقاد کی روش به او باید دید کدام یک در ترکیب اصلی
قرار خواهد گرفت .
با این اوصــاف احتماال کاپیتان تیم در طول بازیهای جام
جهانی متغیر خواهد بــود .در صورتیکه هر  ۲بازیکن در
جمع  ۱۱بازیکن اصلی حضور نداشته باشند.احسان حاج
صفی سرگروه ایران در این رقابتها خواهد بود.

خسرو حیدری:

حسرت بازی در اروپا به دلم مانده است
مدافع تیم فوتبال استقالل گفت :سال گذشته در همینروزها
بود که نزد کیروش رفتم و از او خواســتم تا دیگر برای تیم
ملی بازی نکنم .به گزارش فارس ،خســرو حیدری مدافع با
سابقه استقالل در ســالهای اخیر همواره یکی از بازیکنانی
بوده که در نتایج این تیم تاثیر داشته و در لیگ هفدهم نیز
بعد از حضور شفر در استقالل در کنار ووریا غفوری زوجی
ایدهآل را در جناح راســت آبیپوشان رقم زد .حیدری سال
گذشــته در همین روزها بود که به یکباره از تیم ملی کنار
رفت و بعد از آن هرگز در مورد عدم حضورش در فهرســت
کارلوس کیروش برای اردوهای مختلف صحبتی انجام نداد
اما وی در این مصاحبه به دالیل این موضوع اشــاره کرد و
مدعی شد خودش با کیروش برای عدم حضور در تیم ملی
صحبت کرده است که این ادعا جالب به نظر می رسد.
اگر موافق هستی فینال جام حذفی شروع کنیم...
بله ما امســال در جام حذفی قهرمان شدیم و حق هواداران
ما بود که پیام برای شما به دست بیاوریم متاسفانه در لیگ
برتر از هفته های ابتدایی عقب افتادیم و همین موضوع کار
ما را برای قهرمانی ســخت کرده ولی در جام حذفی مقابل
خونه به خونه بازی خوبی انجام دادیم و موفق شدیم حریف
را شکســت بدهیم معتقدم حق ما بیشتر از این بود و ما در
آسیا هم که تخصص استقالل است به جمع هشت تیم برتر
راه پیدا کردیم .امیدوارم برای فصل آینده هم بتوانیم با شفر
مدعی اصلی قهرمانی باشیم.
جامی که به دســت آوردید چندمین قهرمانی تو با
استقالل بود؟
من  ۲بار در لیگ برتر و  ۲بار هم در جام حذفی با استقالل
جام به دست آوردم.
سالی که گذشت در پستهای مختلف مثل دفاع چپ
و وینگر چپ هم بازی کردی.
بله این اتفاق بارها رخ داد ،در کادر فنی شفر تنها نبود و پسر
او یک آنالیزور خوب و حرفهای که یادم میآید قبل از بازی
بــا الهالل ،کادر فنی با من صحبت کرد و گفت :ما میدانیم
که تو قب ً
ال هم در پســت دفاع و وینگر چپ بازی کردهای،
متوجه شــدم که یک فلش از بازیهای قبل اســتقالل در
آسیا را که من در چپ بازی کرده بودم را جمعآوری کردند
که این برای خود من تعجبآور بود ،از طرفی ،ســاناک هم
یک آنالیزور خوب است و کولی هم کمحرف است اما نکات
کلیــدی را به بازیکنان منتقل میکنــد .به نظر من تمدید

قرارداد شفر با استقالل اتفاق بسیار مهمی بود و شاید همه
به دنبال این بودند که بازیکنی مثل تیام قراردادش را تمدید
کند ،اما تمدید قرارداد شفر هم یکی از نکات کلیدی بود که
باشگاه انجام داد ،امسال هم من در پست دفاع چپ و راست
هر زمانی که شــفر گفت بازی کردم و فکر میکنم عملکرد
خوبی داشتم.
در مورد خط خوردن غفوری چه صحبتی داری ،او در
دقیقه  ۹۰جام جهانی را از دست داد.
ووریا در نیم فصل دوم در خیلی از مسابقات در پست دفاع
راســت بازی کرد ،ولی در چند مســابقه هم وینگر بود ،در
بعضی از بازیها هم من در دفاع بودم ،ولی چون سیســتم
شــفر هجومی بود ،غفوری جلوتر بازی میکرد مثل بازی با
الهالل عربستان و ذوبآهن در اصفهان که انصافا این بازیکن
درخشید .درست است که کیروش به غفوری گفته بود در
پست دفاع راست بازی کند و او هم در پست دفاع راحتتر
بود ،اما به هر حال در یکی دو مســابقه هم شفر مجبور بود
از این بازیکن به خاطر سیستم تیم جلوتر بازی بگیرد ،مثل
بازی با ذوبآهن که به خاطر بلندزنهای حریف و استفاده
آنها از ضربات ایســتگاهی ،شفر از پژمان منتظری به عنوان
قدبلند در دفاع راست و سهرابیان در دفاع چپ استفاده کرد،
به ایــن دلیل بود که ووریا جلوتر بازی میکرد ،اما بازیکنی
که میخواهد در جام جهانی بازی کند باید کیفیت باالتری
داشته باشد که به نظرم غفوری این کیفیت را داشت و تصور
من این است که جای او در تیم ملی خالی است،
در مورد خودت صحبت کــن ،اینکه بعد از دعوت
نشدن به تیم ملی که هرگز در موردش صحبت نکردی
و چرا اشارهای در یک سال به این موضوع نداشتی؟
دقیقا یک ســال پیش بود که من نزد کیروش رفتم و به او
گفتم دیگر نمیخواهم در تیم ملی حضور داشــته باشم و
یکسری دالیل را به او منتقل کردم.
یعنی خودت از ســرمربی تیم ملی خواستی کنار
بکشی؟
بله ،بــه این دلیل که در آن مقطع فشــار زیادی را تحمل
میکــردم و همزمان بودن اردوهای تیــم ملی و بازیهای
سنگین برای استقالل باعث شد چند بار مصدوم شوم ،خودم
از کیروش خواســتم که دیگر در تیم ملی حضور نداشته
باشــم ،اما او بالفاصله مخالفت کرد و اصرار داشــت که من
کنــار نروم ،این را میتوانید از خود ســرمربی تیم ملی هم

ســؤال کنید ،چون کیروش به من گفت ترکیب تیم ملی
جوان اســت و من برای بازیهای بزرگی مثل دیدار با کره
جنوبی به بازیکنان باتجربه نیاز دارم .من هم میخواســتم
بیشتر برای باشگاهم بازی کنم و به کیروش گفتم هر زمان
شما بخواهید برای تیم ملی بازی میکنم و مشکلی ندارم،
اما فشارهای جسمی تیم ملی و استقالل کار را برایم سخت
کرده اســت .خوشــبختانه بعد از آن اتفاق ،تیم ملی هم با
نفرات جدید روی غلطک افتاد و به جام جهانی هم رسید.
در این ســالها حسرتی نداشتی که روی دلت باقی
مانده باشد؟
همیشــه در اروپا بازی کردن برایم یک حسرت است ،من
در جام جهانــی و دو جام ملتها بازی کردم و در تیم ملی
حســرتی ندارم ،ولی در دوره افشین قطبی و در مسابقات
مقدماتی جام جهانی تنها  ۲۴سال سن داشتم و اگر به جام
جهانی میرفتیم ،میتوانستم در اروپا بازی کنم ،من از سال
 ۲۰۰۷بــه صورت مداوم برای تیم ملی بازی کردم و قبل از
من هم حســین کعبی در تیم ملی حضور داشت ،اما وقتی
آمدم شــماره  ۲مهدوی کیا را پوشیدم و از این بابت افتخار
می کنم چرا که ا و بازیکنی بود که هم اســتقاللیها و هم
پرسپولیسیها دوستش داشتند ،االن شرایط به گونهای است
که اگر یک بازیکن در استقالل یا پرسپولیس باشد،میتواند
بــه تیمهای حتی درجه  ۲اروپایی هــم برود ،ولی زمان ما
شرایط اینگونه نبود و حتما باید در تیم ملی فیکس بودیم
تا بازیهایمان به چشم بیاید ،بعد از جام جهانی برزیل از یک

علی کریمی:

به بطری لگد زدم و تاوانش را هم پس دادم
ســرمربی سپیدرود بعد از تغییر و تحوالت دوباره در
کادر مالکیت و مدیریتی باشــگاه بار دیگر به رشت
بازگشت تا استارت هدایت این تیم در لیگ هجدهم
را بزند.
به گزارش «ورزش ســه» ،علی کریمی از آن دست
مربیان نســل جدید اســت که بــرای کار کردن در
باشگاهها به دنبال شرایط خاص است .او که با مدیران
ســپیدرود هم به مشــکل خورده بود بعــد از ورود
استانداری و بازگردان مالکیت باشگاه دوباره به رشت
بازگشت تا تمرینات و تست گیری برای جذب بازیکن
را آغاز کند .ستاره سالهای نه چندان دور پرسپولیس
و تیم ملی که در ماههای گذشته درگیریهای لفظی
اش با فدراسیون و ســرمربی تیم ملی به اوج رسید
در فاصله چند روز تا آغــاز جام جهانی در گفتگوی
مفصل با همشهری ورزشــی به سئواالت و ابهامات
اخیر پاسخ داد.
در چند روز گذشــته خبر رســید تمرینات
سپیدرود را آغاز کردهاید.
بله من در حال حاضر در رشت حضور دارم و تمرینات
تیم را آغاز کردهام البته شــرایط تیم هنوز نامشخص
اســت و من فقط در دو ســه روز گذشته یک تست
اســتعداد یابی در رشت برگزار کردم که روز گذشته
این تســتگیری تمام شــد و حاال باید ببینیم و در
روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
در شرایطی که باشگاه پرسپولیس با محرومیت
دســت و پنجه نرم میکند بعضی از بازیکنان
تیم را ترک میکنند و تیم را تنها میگذارند،
به عنوان اســطوره پرسپولیس در این باره چه
نظری دارید؟
باید ایــن مطلب را عنوان کنم که شــاید چون من
خودم از پرســپولیس رفتم شاید اگر هر حرفی بزنم
خودم ناقض آن باشم اما ما زمانی پرسپولیس را ترک
کردیم که محروم نبود .حتی قبل از من مهدوی کیا،
کریم باقری ،امامیفــر و ترابیان و خیلی از بازیکنان
دیگــر چه قبــل از من و چه بعد از مــن از تیم جدا
شدند همین شرایط را داشتند اما باید قبول کنیم این
دفعه شرایط پرسپولیس شرایط خاصی بود ،هست و
میخواهم به همین دلیل نکته ای را بگویم.
چه نکتهای؟
من اگر به شخصه خودم در این شرایط فوتبال بازی
میکردم و با تیمی که دو بار متوالی قهرمان شــده

است در این شــرایط هرگز تیم را تنها نمیگذاشتم
و حتی باید بگویم جایی بهتر از پرسپولیس را هرگز
نمیتوانســتم پیدا کنم  .خیلــی از این بازیکنان که
هنوز قرارداد را نبســتهاند یا هنوز وضعیت مشخصی
ندارند یا از لیگهایی پیشنهاد دارند که هنوز خود من
اســم آن لیگ را نشنیدهام که البته این مسائل را در
رسانهها متوجه میشویم و فقط امیدوارم بازیکنان از
این تصمیمی که گرفتند  6ماه دیگر پشیمان نشوند.
به نظرتان دلیل این اتفاقات چیست؟
آن زمانی که بازیکنان از پرســپولیس جدا میشدند
هرگز قراردادشــان قابل مقایســه با بازیکنان حال
حاضر پرسپولیس نیست و البته این را هم باید بگویم
که از این بازیکنان در پرســپولیس خیلی آمدهاند و
رفتهاند .کامال طبیعی است اما اگر قراردادها به نوعی
بسته شود که مانند فوتبال روز دنیا بلند مدت باشد
بازیکنان را میتواند درست مدیریت کرد.
حریفان تیم ملی را چطور میبینید؟
من هم دوســت دارم تیم ملی ایران در جام جهانی
بازیهای خوبی را انجام دهــد و تمام مردم ایران را
خوشحال کند نکته اینجاست که در جام جهانی هر
نتیجه ای ممکن اســت رقم بخــورد به همین دلیل
نتیجه غیر قابل پیشبینی است .
فکر میکنید ایــران میتواند از گروه خودش
صعود کند؟
ایران شاید روی کاغذ شانسی نداشته باشد اما انقدر
اتفاقات غیر منتظره در فوتبال افتاده است که انتظار
هر چیزی را میتوان داشت پس ایران هم شانس دارد
از گروه خودش صعود کند و امیدوارم اتفاقات خوبی
برای تیم ملی در جام جهانی بیفتد.
به عنوان کســی که سالها در تیم ملی حضور
داشته در آســتانه جام جهانی خیلی از نوع
پستهای بازیکنان و به خصوص پست روزبه
چشمی انتقاد میشود در این مورد چه نظری
دارید؟
خب باید بگویم مربیگری کامال ســلیقه ای است و
کی روش تشــخیص داده که روزبه چشمی در دفاع
آخر بازی کند .روزبه چشمی جزو بازیکنان تاثیرگذار
استقالل در این فصل بود اما با این شرایطی که تیم
ملــی دارد به نظر من که البته شــاید نظر من برای
خیلیها مهم نباشــد روزبه در پست هافبک دفاعی
خیلی بیشــتر میتواند به تیم ملــی کمک کند .اما

اخبار کوتاه

وحید امیری؛ به قولش عمل میکند؟

برای اعالم رضایت برانکو ایوانکوویچ،
برانکو حاال فقط وحید امیری را کم
دارد .بازیکنــی که آقای ســرمربی
گفته بود از تمدید نشدن قراردادش
نگران اســت و امیدوار به ماندن او.
به گــزارش ورزش ســه ،امیری نه
مثل محرمی پیــش از پایان فصل
جداییاش را قطعــی کرد ،نه مثل
دلیل اصلی
احمدزاده هــواداران را
ِ
ترک پرســپولیس معرفی کرد و نه مثل کامیابینیا مدعی شــد که اصال قصد
جدایی نداشته و از اول ،برنامهاش تمدید با پرسپولیس بوده .او قرار بود با تیمملی
شانس دیده شدن دارد .البته باتوجه به
به جام جهانی برود (که رفت) و این یعنی
ِ
سن و سال وحید امیری ،انتقال این بازیکن به اروپا شاید اتفاقی دور از ذهن باشد
اما به هر حال محتمل است .دقیقا به همین دلیل بدون امضای قرارداد ،بار سفر
بست اما پیش از رفتن بار دیگر به باشگاه قول داد که اگر پنجره نقل و انتقاالت
باز نشد ،به هیچ پیشنهادی بله نمیگوید و با پرسپولیس قرارداد جدید میبندد.
به خوش قولیاش میتوان امید بست؟

کیروش ،محبوبترین مربی تاریخ فوتبال ایران

نشــریه ورزشــی معتبــر ژرمنها
از کارلــوس کــیروش بــه عنوان
محبوبترین مربــی تاریخ فوتبال
ایران نــام برد .به گــزارش فارس،
هفتهنامــه کیکــر در گزارشــی به
وضعیــت ســرمربی پرتغالــی تیم
ملی کشــورمان در  ۷سال گذشته
پرداخت .این نشــریه از مربی تیم
ملــی بــه عنــوان «محبوبترین
ســرمربی تاریخ تیم ملی ایران» نام برده اســت .کیکر همچنین نوشت:در اروپا
حاال دیگر او چه رهای تقریبا فراموششده است.چون از  ۷سال قبل ،کیروش که
زمانی در منچستریونایتدو بعد رئال مادرید کار کرد ،در خاورمیانه برای تیم ملی
ایران ،فعالیت میکند.مربی که با وجود یکســری مشکالت ساختاری ،موفق هم
بوده است .این نشریه افزود:در این سالها بارها وی از استعفا حرف زد.چون گاهی
به خاطر سبک بازی نه چندان جذاب مورد انتقاد واقع میشد و یا گاه از شرایط
کاری ،به سختی ابراز نارضایتی میکرد.همینطور گاه و بیگاه با مقامات فدراسیون
یا مسئوالن تیمهای باشــگاهی دچار چالشهای جدی شد.اما به این دلیل که
دو بار پیاپی تیم ملی ایران را به جام جهانی رســاند ،محبوبیتی باورنکردنی نزد
هــواداران یافت.به همیــن دلیل بود که در صحبتهای دوســتداران یا مقاالت
مطبوعات از وی به عنوان «پدر موفقیت» یا «آقای فوتبال ایران»نام برده شد.

پیروزی مقابل مراکش شانس ما را برای
صعود بیشتر میکند

میخواهم در مورد تیم ملی مطلبی را بگویم.
چه مطلبی؟
من از مطبوعــات این انتظار را دارم که این را بدانند
قرار نیســت اگر تیم ملی به امید خدا نتیجه گرفت
فقط کارلوس کی روش کاری کرده است و اگر خدای
نکرده تیم ملی نتیجه نگرفت تقصیرش به گردن علی
کریمی ،برانکو و شفربیافتد .این را باید بگویم از نتیجه
نگرفتن تیم ملی ســودی گیر من نمیآید نمیدانم
چرا یکسری از افراد فکر میکنند اگر تیم ملی نتیجه
نگیرد من ســود میبرم ،من چه سودی میتوانم از
نتیجه نگرفتن تیم ملی ببرم؟ مگر من دنبال مربیگری
تیم ملی هستم؟ این حرف خنده داری است.
البته خود کیروش هم اعالم کرده بعد از من
نباید مربی بیاید که بازیکنی را که به بطری آب
لگد میزند بازی دهد.
اتفاقا من برای این مطلب هم پرونده اش را دارم اوال
که من بعد از این اتفاق در بازی بعد بیرون بودم البته
میگویند که آدم دروغگو کم حافظه میشــود دوما
چرا استاد در این  8سال این صحبت را نکرده بود چه
کسی این مطلب را به کی روش یادآوری کرد.
با همه این اتفاقات برای دیدن جام جهانی به
روسیه خواهید رفت.
من نمیدانم این چه صحبتی اســت چرا همه انتظار
دارند من به روســیه بروم اما من جــام جهانی را از
خانه تماشــا میکنم .اگر میخواستم خیلی راحت
میتوانســتم برای دیدن جام جهانی بروم اما حاضر
نیستم به هر قیمتی به روســیه بروم .اصال من یک
ســوالی دارم؟ طرف در به در دنبــال تمدید قرارداد
خودش است اما این همه ایراد میگیرد از فدراسیون
فوتبال .تو خودت میگویی با ما کسی بازی دوستانه
انجــام نمیدهد پس برای چه انتظار داری قرارداد 4
ساله جلوی تو بگذارند اما حاال هم میگویم من با کی
روش و گنده تر از کی روش حاضرم مناظره کنم چرا
زمانی که کی روش دستیار میخواست من اسطوره
بودم اما حاال شــده ام دشمن تیم ملی .کی روش که
از من ایرانی تر اســت چــرا  40درصد از قرادادش را
تخفیف نمیدهد تا  4ساله تمدید کند!

تیم دسته پایین آلمان پیشنهاد داشتم ،ولی برای رفتن به
فوتبال اروپا خیلی دیر بود و نشد که به این اتفاق مهم دست
پیدا کنم ،اگرچه خوشحال هستم در استقالل بیشترین پاس
گل را در تاریخ باشگاه دادهام و فکر می کنم حدود  ۶۰پاس
گل به همه مهاجمانی که در این  ۹ســال در استقالل بازی
کردهاند دادهام.
مهمترین خبری که اتفاق افتاده این اســت که امید
ابراهیمی میخواهد بعد از پایان جام جهانی به یک
تیم عربی برود ،تو در این مورد چه نظری داری؟
ابراهیمی چنــد روز دیگر باید در بزرگترین رویداد فوتبالی
جهان شــرکت کند و فکر نمیکنم االن بخواهد تصمیمی
بگیرد ،به شــخصه همیشه امید را تشــویق کردهام که در
استقالل بازی کند و امسال هم این کار را انجام میدهم ولی
طبعــا او خودش باید بعد از جام جهانی تصمیم بگیرد و در
این مورد صحبت کند.
در مورد گروهبندی تیم ملی در جام جهانی چه نظری
داری؟
مراکش تیم چندان سرشناســی در جام جهانی نیست ،اما
پرقدرت به مســابقات آمده است ،آنها مثل اسپانیا و پرتغال
سرشناس نیســتند ،ولی اگر تیم ملی ما در مقابل مراکش
بدون ترس بازی کند ،مطمئنا میتواند موفق شود ،کیروش
اســتاد بحث روانشناســی اســت و قطعا این موضوع را به
بازیکنان تذکر میدهد و امیدوار هستم ما در بازی با پرتغال
و اسپانیا هم عملکرد خوبی داشته باشیم.
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دروازه بان تیم ملی ایران در مصاحبه
با خبرگزاری روسیه گفت:ما قدم به
قدم بــرای دیدار با مراکش خودمان
را آمــاده میکنیــم و میدانیم این
بازی برای ما اهمیت زیادی دارد .به
گزارش فارس ،امیر عابدزاده ،دروازه
بان تیم ملــی ایران پیش از دیدار با
مراکش گفت :کمترین زمان را برای
آمادگی مقابل مراکــش را پیش رو
داریم و کمی آب و هوا نیز برای ما مشــکل ایجاد کــرد .اما هیچ بازیکنی از تیم
ملی ایران احساس فشار نمیکند .بازی با مراکش در ورزشگاه عالی سن پترزبورگ
برگزار میشود و این باعث میشود تا بازیکنان با انگیزه باال رو به جلو حرکت کنند.
ما قدم به قدم برای دیدار با مراکش خودمان را آماده میکنیم و میدانیم این بازی
برای ما اهمیت زیادی دارد .تالش میکنیم تا در این بازی بهترین بازی داشــته
باشــیم و پیروزی در این دیدار به ما اعتماد به نفس خواهد داد تا شانس بیشتری
برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی داشته باشیم.وی افزود :احتمال رویارویی
تیم ملی روسیه با ایران در مرحله یک هشتم نهایی بسیار کم است ولی در صورت
رویارویی با روســیه این بازی خارق العاده و مدال قهرمانی خواهد شــد .تیم ملی
روسیه تیم خوبی دارد و آنها آکینف دروازه خوبی را در چارچوب خود دارند .اما ما
نیز بازیکنانی داریم که لیگهای معتبر اروپایی تجربه بازی دارند به همین خاطر
این بازی خوبی خواهد شد.
عابدزاده به شــوخی به شجاعت ســعید عزت اللهی بازیکن آمکار و سردار آزمون
بازیکن روبین کازان پرداخت و گفت :قبل از آمدنم به روسیه با عزت اللهی و آزمون
دو دوســتم صحبت میکردم .آنها به من گفتند کــه در برخی از مواقع در دمای
منفی  ۱۰درجه بازی میکنند .من از شجاعتشان تعجب کردم .حداقل چیزی که
میتوانم به آنها بدم مدال قهرمانی صلح است!

