مهدویکیا همچنان سرمربی تیم امید است

شنبه  9بهمن 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3413

در حالی که طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر کنار گذاشتن مهدی مهدویکیا از سرمربیگری تیم امید منتشر شده بود ،رئیس فدراسیون
فوتبال ظهر دیروز در یک گفتوگوی تلویزیونی این موضوع را تکذیب کرد .شهابالدین عزیزیخادم با بیان اینکه قرارداد اعضای کادر فنی تیم امید
هم پرداخت شده ،گفت :مهدویکیا سرمربی تیم امید است .اردوها تشکیل نشد به این دلیل که فیفادی بود و برنامهای برای امید نداریم.
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پیام تبریک رئیسجمهور در پی
م ملی به جامجهانی
صعود تی 

حجتاالسال موالمسلمین سیدابراهیم رئیسی در پیامی
به ملت ایران راهیابی تی م ملی فوتبال ایران به جامجهانی
 ۲۰۲۲را تبریک گفت .متن پیام تبریک رئیسجمهور به
این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
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ایران چندمین تیم صعودکننده
به جامجهانی قطر است؟  

سریع ،فوری ،جام جهانی

پیروزیه��ای پیدرپ��ی و مقتدرانه تی م ملی فوتبال
کشورمان در مرحله مقدماتی انتخابی جامجهانی و راهیابی
به جامجهانی  ۲۰۲۲قطر موجی از شادی و شعف را برای
ملت سربلند ایران به ارمغان آورد.
اینجانب با تبریک این موفقیت بزرگ به مقام معظم
رهبری مدظلهالعالی و مردم غیور ایران که تجلی پویایی
و ش��کوه یک ملت هس��تند ،از تالشه��ای ارزنده همه
دستاندرکاران ،مربیان و بویژه بازیکنان توانمند و باغیرت
تی م ملی فوتبال ،صمیمانه سپاسگزارم و از درگاه خداوند
آرزوی سالمتی ،سرافرازی و ادامه پیروزیهای آنان را در
مراحل بعدی دارم.
عکس   :ابوالفضلاماناهلل

درخواست عجیب باشگاه پورتو
از تیم ملی

درخواس��ت باشگاه پورتوی پرتغال برای بازگرداندن
مهدی طارمی بعد از صعود تی م ملی ایران به جامجهانی
با مخالفت دراگان اس��کوچیچ مواجه شد! طارمی برای
رسیدن به اردوی تیم ملی ،شرایط بسیار عجیبی را در
سفر به تهران تجربه کرد و کار به جایی رسید که بامداد
روز بازی با عراق به هتل محل اقامت تی م ملی رسید.
طارمی به دلیل شرایط آب و هوایی نامناسب استانبول ،با
تاخیر زیادی از پرتغال به ترکیه رفت اما در شهری نزدیک
به  ۸۰۰کیلومتری استانبول زمینگیر شد .او یک شب
بالتکلیف بود و سپس با سفر زمینی خودش را به آنتالیا
رساند و با تاخیر زیاد و خستگی شدید در نهایت به ایران
بازگشت .با وجود این اتفاقات ،طارمی در بازی با عراق در
ترکیب اصلی حضور داشت و گل صعود به جامجهانی را
به ثمر رساند .حاال که صعود ایران به جامجهانی قطعی
ش��ده است ،باش��گاه پورتو از فدراس��یون فوتبال ایران
درخواس��ت کرد طارمی را به پرتغال بازگرداند! مجتبی
خورشیدی ،سرپرست تی م ملی ایران با تایید این خبر
گفت :بعد از صعود به جامجهانی ،باشگاه پورتو دنبال این
بود طارمی را به پرتغال بازگردانیم .سرپرست تی م ملی
که با برنامه «ورزشگاه» گفتوگو میکرد ،تاکید کرد این
درخواست با مخالفت سرمربی ایران مواجه شده است.
تیم فوتبال پورتو  ۱۱بهمن در چارچوب هفته بیس��تم
لی��گ پرتغال به مصاف تیم ماریتیمو میرود؛ در حالی
که تی م ملی ایران  ۱۲بهمن با امارات بازی دارد .به گفته
خورشیدی ،باشگاه آ.اک یونان هم برای دیگر ملیپوشان
ایران از جمله میالد محمدی و کریم انصاریفرد همین
درخواست را کرده است.

واکنش وزارت ورزش به خبر
سیلیخوردن سجادی؛ دروغ محض

وزارت ورزش و جوانان فیلم و خبر منتشر شده درباره
سیلی یک هوادار پرسپولیس به وزیر ورزش و جوانان را
قوی��ا تکذیب کرد .به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوان��ان ،خبر و فیلمی مبنی بر اینک��ه «هنگام ورود
سیدحمید سجادی به ورزشگاه آزادی ،یکی از هواداران
پرسپولیس ناراحتی خود را از شرایط این باشگاه با سیلی
به صورت وزیر ورزش و جوانان نشان داد» ،منتشر شده
که روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان قویا این موضوع
را تکذیب کرده و اعالم میکند :تماشاگران فهیم حاضر در
استادیوم آزادی در کمال احترام جناب آقای مخبر و دکتر
سیدحمید سجادی را در کنار خود پذیرا شده و معاون اول
رئیسجمهوری و وزیر ورزش و جوانان به همراه هواداران
فوتبال به تش��ویق تی م مل��ی پرداختند .انتصاب چنین
شایعاتی به باشگاه وزین فرهنگی -ورزشی پرسپولیس که
اخالقمدارترین طرفداران را دارد ،در شبی که مردم شریف
ایران و ورزشدوست کشورمان و مسؤوالن خدوم کشور
با صعود تی م ملی فوتبال به جامجهانی شادترین لحظات
را تجربه کردند ،مبنایی جز تخریب این باشگاه ندارد .از
مردم آگاه و ورزشدوست کشورمان درخواست میشود
فارغ از رنگها ،آبی یا قرمز با پرهیز از چنین ش��ایعاتی،
جشن تاریخسازی جوانان ملیپوش کشورمان را با نگاه
قدرشناسانه ،هرچه باشکوهتر برگزار کنند.

م ملی
سجادی :به صعود سریع تی 
افتخار میکنیم

وزیر ورزش و جوانان در حاش��یه س��فر به انزلی از
ورزش��گاه تختی این شهر بازدید کرد .حمید سجادی
دیروز از ورزش��گاه تختی انزلی و زمین فوتبال شهید
پیشگاه هادیان شهر انزلی بازدید کرد .وزیر ورزش در
حاش��یه این مراسم گفت :من پیش از هر چیز صعود
تی م ملی فوتبال ایران به جامجهانی را تبریک میگویم.
همه ایران و ایرانیان خوش��حال شدند و ما نیز به این
صعود س��ریع افتخار میکنیم .وی ادامه داد :این سفر
در کنار ریاستجمهوری اهداف مختلفی دارد .پس از
انزلی قرار است به شهرهای تالش و آستارا سفر کنیم.
سعادتی بود که در این ورزشگاه تاریخی گیالن حضور
پیدا کنم .من سابقا با تیم سایپا خاطرات خوبی در اینجا
دارم .انزلی تاریخی قوی در ورزش کش��ور دارد و این
مجموعه با توجه به وضعیت فعلی نیاز به رسیدگی دارد.
این ورزش��گاه نیاز دارد هر چه سریع به استانداردهای
واقعی خود برس��د .ما در تالشیم هر چه سریعتر این
ورزش��گاه به حالت عادی بازگردد و شاهد باشیم این
ورزشگاه به جایی در شأن مردم ورزشدوست انزلی بدل
شود .سجادی اظهار داشت :من خودم پیگیر هستم و
در تالش��یم .امیدوارم با شرایطی که مهیا خواهد شد،
میزبانی ملوان را نیز شاهد باشیم .این تیم با این سابقه
و اف��راد نامآور در ورزش و فوتبال کش��ور باید بتواند
میزبانیهای شایس��ته داشته باشد .البته بافت شهری
به این ورزشگاه بسیار نزدیک شده و شاید باید به این
فکر باشیم که مثل بسیاری از جاهای دنیا ،این ورزشگاه
را به منطقهای دیگر منتقل کنیم.

حذف در همان دور اول حذفی بودند ولی این ماموریت دشوار و
این مسیر صعبالعبور ،پایان شیرین و غرورانگیزی داشت .صعود به
جامجهانی هیچگاه ماموریتی آسان برای فوتبال ایران نبوده است.
بهرغم تمام تعاریف بعضا اغراقآمیز درباره استعدادهای دهههای
 60و  70فوتبال ایران ،تیمملی تنها یکبار و ب ه صورت معجزهوار
موفق به صعود به جامجهانی شد .سال  2002بهرغم در اختیار
داشتن  ۲جین فوقستاره براحتی حذف شدیم و  2010حتی در
بین  ۲تیم اول گروه نه چندان دشوار خود هم قرار نگرفتیم .اگر
مدعی هستید امکانات نداشتیم و شرایط صعود در دهههای 60
و  70دشوار بود ،فراموش نکنید فوتبال در آسیا چقدر پیشرفت
کرده و رقبا بیشتر و با کیفیتتر شدهاند .بیتردید از لحاظ امکانات،
شرایط سختافزاری و سازماندنی ،فاصله ما با رقبای آسیایی نسبت
به گذشته بیشتر هم شده است .پس فراموش نکنیم صعود به
جامجهانی هدف ما و صعود از مرحله گروهی جامجهانی رویای
ما خواهد بود .اگر اینقدر صعود از گروه آسان بود که کرهجنوبی،
ژاپن و در بسیاری از ادوار در تاریخ عربستان با در اختیار داشتن

و سرانجام رسیدیم به آخرین بزنگاه؛ جایی برای صعود به جمع
بهترینهای جهان؛ به جام جهانی .کمتر کسی تصور میکرد بعد
از فاجعه شارالتان بلژیکی ،مارک ویلموتس ،این تیمملی بتواند
سریعترین صعود همه ادوار تاریخ به جامجهانی را داشته باشد اما
چنین شد؛ به واسطه حضور یک کادر فنی بیادعا؛ به مدد تالش
بازیکنانی که میخواستند ثابت کنند بهترین قاره هستند ،حتی
ن1400
بدون کارلوس کیروش .سرانجام شامگاه پنجشنبه 7بهم 
همه چیز همانطور که میخواستیم تمام شد؛ سالم به دوحه
از ورزشگاه آزادی آن هم با پیروزی یک بر صفر مقابل تیمملی
عراقی که همیشه دوران ،سختترین رقیب ما بود .همان عراقی
که ویلموتس آخرین بار برای رقابت با آنها روی نیمکت تیمملی
نشست و یک شکست را به قیمت  6میلیون یورو برایمان فاکتور
کرد اما حاال ما در جامجهانی هستیم به عنوان نخستین تیم قاره
آسیا .حاال بد نیست بپردازیم به این مسیر سخت .دروغ چرا؟ تا
همین چند ماه پیش تقریبا اغلب هواداران فوتبال در ایران امیدی
به صعود این تیم به جامجهانی نداشتند و البته عدهای نیز منتظر

تعداد فراوانی س��تاره باکیفیت ،مربیان اغلب مشهور و امکانات
صدبار بیشتر از ما که باید هر دوره راهی  16تیم برتر جامجهانی
میشدند .کام همدیگر را بیش از این تلخ نکنیم .گره زدن این
موفقیت بزرگ به گروه آسان و درخشش ستارههای اروپایی و...
حقیقتا خودتحقیری عجیبی است که در ذهن برخی هواداران
فوتبال وجود دارد .این تیم میراث هیچکس نیست؛ امضای کادر
فنی و ستارههای تیمملی در این موفقیت بزرگ به وضوح دیده
میشود .بله! تردیدی وجود ندارد که حضور بازیکنانی بینالمللی
مثل مهدی طارمی ،سردار آزمون ،امیر عابدزاده ،علی جهانبخش
و ...نقش مهمی در رقم خوردن این پیروزی بزرگ داشته اما به
کرات در همین فوتبال خودمان شاهد ناکامی تیمهایی در ادوار
مختلف بهرغم در اختیار داشتن بازیکنان بزرگ بودهایم .تنها یک
دنیا تشکر از شما دراگان اسکوچیچ! از اینکه در این شرایط دشوار
و بهرغم همه بیمهریها و بدبینیهای ابتدایی ،با تمام وجود این
پروژه دشوار را به بهترین شکل ممکن به پایان رساندید .کم نبود
واکنشهای تحقیرآمیز به ش��ما .اوایل دراگان را سرمربی سابق

تیم ملی فوتب��ال ایران با برتری مقابل عراق به
عنوان چهاردهمین تیم صعودکننده به جامجهانی
 ۲۰۲۲راهی قطر ش��د .تیم مل��ی فوتبال ایران در
هفتمی��ن هفته رقابتهای مرحل��ه نهایی انتخابی
جامجهان��ی  ۲۰۲۲قطر با پیروزی مقابل تیمملی
فوتبال عراق موفق شد مقابل چشم هواداران خود
در ورزش��گاه آزادی ،مجوز صعود را کس��ب کند و
به عنوان چهاردهمین تیم راهی جامجهانی ش��ود.
پیش از ای��ران تیمهای ملی فوتبال قطر به عنوان
میزبان ،آلمان ،دانمارک ،برزیل ،فرانس��ه ،بلژیک،
کرواسی ،اسپانیا ،صربس��تان ،انگلستان ،سوییس،
هلند و آرژانتین راهی جامجهانی  ۲۰۲۲قطر شده
بودند .این ششمینبار است که تیمملی فوتبال ایران
موفق میش��ود به جامجهانی فوتبال صعود کند و
پیشتر در جامهای جهانی ،۲۰۰۶ ،۱۹۹۸ ،۱۹۷۸
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸حض��ور پی��دا کرده بود .همچنین
صع��ود تیمملی فوتبال ایران به جامجهانی ۲۰۲۲
قطر ،سومین صعود پیاپی ملیپوشان فوتبال ایران
به جامجهانی است.
«خونه به خونه» لقب داده بودند؛ عیبی ندارد ،پس حاال هم او
را سرمربی مقتدرترین صعود تاریخ فوتبال ایران به جامجهانی
خطاب کنید .آغوش بزرگ برای ستارههای بامعرفت و وطنپرست
تیمملی ایران؛ آنهایی که طی تنها چند ماه از آن دوره دش��وار
در منامه عبور کرده و این خاطره فوقالعاده را برای ما رقم زدند؛
سربازهایی باکیفیت ،مطیع و منضبط که این دوره اجازه ندادند
حتی یک ثانیه هم نسبت به حضور در قطر  2022مردد باشیم.
بازیکنان تیمی که گاهی حتی برای یک دست لباس یا پرواز
چارتر هم به مخاطره افتاده ،بهترین عملکرد ممکن را از خود نشان
داده و با اقتدار جواز صعود به جامجهانی را به دست آوردند .البته
 4س��ال قبل در جریان پیروزی تیمملی ایران مقابل مراکش،
گزارشگر شبکه  ITVخیلی زودتر از امروز تاکید کرد بازیکنان
ایران بهرغم ش��رایط دش��وار ق��ادر به رقم زدن چه ش��بهای
باشکوهیهستند.
این صع��ود تاریخی و موفقیتآمیز متعلق به همه هواداران
فوتبال ایران است.

همهآنچهدرشبصعودبهجامجهانیدیدم

زهره فالحزاده :از آخرین دیداری که بانوان ایرانی به ورزشگاه
آمده بودند ،بیش از  ۲سال میگذشت؛ همان دیدار تیمهای
ملی فوتبال ایران و کامبوج که بدونشک تنها بازی درخشان
ویلموتس ،مربی ناکارآمد وقت تیمملی ایران بود؛ دیداری که
 ۱۴گل به تور دروازه کامبوج چسبید و قدم بانوان اینچنین
خوشیمن تعبیر شد.
تکرار این حضور پنجشنبهش��ب در دیدار حساس��ی که
میتوانس��ت با شکست عراق صعودمان را به جامجهانی قطر
مس��جل کن��د ،رخ داد .حضور  ۲هزار ه��وادار خانم و  8هزار
آقا هوای س��رد زمستانی آزادی را چنان گرمایی بخشید که
میتوانستیم با بیش از یک گل عراقیها را بدرقه کنیم.
ه��ر چند ی��ک نیمه در انتظار به ثمر رس��یدن گل ایران
بودیم اما شاگردان اسکوچیچ عزمشان را جزم کرده بودند که

همه  بودند

با حضور تماشاگران در ورزشگاه
جش��ن صعود را برپا کنند .پاس
زیبای جهانبخش و گل طارمی،
آن هم پس از بازگشت دوباره به
تیم ملی ،ورزش��گاه را مثل بمب
ساعتی که همه در انتظار انفجارش
بودند ،منفجر کرد .ش��اید کمتر
کسی گمان میکرد پس از دوره
 ۸ساله کارلوس کیروش و دوره
کوتاهمدت و البته اسفبار مارک ویلموتس ،دراگان اسکوچیچ
بدون رزومه ملی و با مبلغ خیلی پایینتر از آنها بیاید و در اوج
ناامی��دی تیمی را هدایت کند که با اقتدار و  ۳بازی مانده به
اتمام مرحله نهایی مقدماتی جامجهانی ۲۰۲۲قطر ،بلیت کشور

طارمی:همهبایدپشتهمباشیم

کسی به تنهایی جاودانه نمیشود
مهدی طارمی بعد از پیروزی تیمملی فوتبال
ای��ران برابر عراق و صعود به جامجهانی ۲۰۲۲
قطر ،همانند جهانبخ��ش به جمع خبرنگاران
آم��د و صحبت ک��رد .او در ابتدا گفت :همین
که با برد باعث میش��ویم دل مردم شاد شود،
باعث خوش��حالی ما است .انشاءاهلل این بردها
ادامه داش��ته باش��د و بتوانیم ق��درت فوتبال
ایران را به آسیا نشان دهیم .طارمی همچنین
گفت :شرایط خوب نبود اما همین که مردم را
خوش��حال کردیم برای ما بهترین چیز است.
ب��ازی را بردیم و ب��ه جامجهانی صعود کردیم.
برای مردم تالش میکنم ،چون دوس��ت دارم
مردم خوش��حال شوند .من در تیمملی هستم
و هر زمانی ببینم نمیتوانم مردم را خوشحال
کنم ،قطعا نخواهم بود .طارمی همچنین گفت:
اینگونه نیست که کسی که گل میزند جاودانه
شود ،چون همه زحمت میکشند .همه بازیکنان

ت�لاش میکنند که یک تیم نتیجه بگیرد .این
را باید یاد بگیریم که همه پش��ت هم باشیم و
تالش کنیم .او در پاسخ به این سوال که آیا تیم
ملی فوتبال ایران پتانس��ل صعود از گروهش
در جامجهانی را دارد یا خیر ،گفت :به یک
برنامهری��زی منظم نیاز داریم .االن هرچه
بگوییم حاشیه میشود .خودم هم بحث
زیادی دارم که باید با فدراس��یون انجام
دهم اما مهم این است که دل مردم شاد
ش��ود و انرژی مثبت باید وارد جامعه
ش��ود .اگر برنامهریزی درستی داشته
باشیم میتوانیم از گروه صعود کنیم.
در دورههای قبلی ژاپن و کرهجنوبی از
گروه صعود کردهاند و تیم ما هم پتانسیل کافی
را دارد .وی در ادام��ه گفت :بهتر اس��ت درباره
افتخارات شخصی صحبت نکنیم و درباره تیم
صحبت کنیم.

همسایه را رزرو کند.
درس��ت است اسکوچیچ تیم
پرس��تارهای در اختی��ار دارد اما
نمیت��وان کتمان ک��رد که کار
کردن با ستارهها و حفظ شرایط
خ��وب س��الهای گذش��ته ،آن
هم در آستانه جامجهانی بسیار
ت است .اس��کوچیچ نشان
سخ 
داد میتوان در اوج ناامیدی ،در
س��کوت ،با بیتوجهی به دشمنیها و با تمرکز روی تیم به
موفقیت بزرگ رسید .او برای تیمش یک فرمانده است که
اگرچه س��ربازان باهوش و بااستعدادی دارد اما خود او است
که مغز متفکر اس��ت .حاال ایران با بهترین نتیجه در تاریخ

صعودهایش به جامجهانی به قطر سفر خواهد کرد؛ سفری
که از همین حاال نیاز به برنامه دارد.
ش��ب باشکوهی را در ورزش��گاه آزادی دیدم .همه آمده
بودن��د؛ از بانوان��ی ب��ا چادر مش��کی ،تا آنهای��ی که پرچم
 ۳رنگ کشورمان را به دور مانتوی خود پیچیده بودند .شب
اتحاد بود؛ شب زیبای با هم بودن و جنگیدن برای یک هدف.
برخالف اخبار کاذب و ساختگی قبل از بازی که مدعی بودند
فقط یک عده خاص و تعیین ش��ده از خانمها جواز حضور
در ورزشگاه را پیدا کردند ،خانمهایی را با چشمم دیدم که
نه سفارشی آمده بودند و نه صرفا از یک قشر خاص بودند.
پنجشنبهشب سکوهای آزادی نمایی بود از اتحاد همه اقشار.
تیمملی همچون نخ تسبیح گرد آورنده این جمعیت حول
محور خویشتن بود و چه چیزی از این زیباتر؟

علیرضا جهانبخش :باید مقتدرانه در جامجهانی حضور یابیم

باید بیشتر میزدیم

علیرض��ا جهانبخش بع��د از ثبت یک پاس گل
مقابل عراق و بازی درخشانی که با خلق موقعیتهای
متعدد و تهدید دروازه حریف داشت ،یکی از بهترین
عملکردهای��ش را برای تی م ملی در بازی صعود به
جامجهانی  ۲۰۲۲قطر داشت .جهانبخش پس
از پایان این مسابقه به جمع خبرنگاران آمد و
صحبت کرد .او در مقدمه گفت :خدا را شکر
ب��ا اقتدار صعود کردیم .به غیر از ۱۰-۲۰
دقیق��ه ابتدای مس��ابقه ،موقعیتهای
زیادی داشتیم و میتوانستیم گلهای
بیشتری بزنیم و مقتدرانهتر صعود
کنیم و بردمان شیرینتر شود ولی
همین که برنده ش��دیم ،ارزشمند
اس��ت .او با بی��ان اینکه االن یکی از
بهترین نسلهای تی م ملی را داریم،
ابراز کرد :تلفیق جوانان و باتجربهها در
تی م ملی کارساز بوده و امیدوارم این مسیر

را پی��ش برویم و همچنان رو به جلو حرکت کنیم.
کاپیتان تی م ملی ایران به حضور بانوان در ورزشگاه
آزادی اش��اره کرد و توضیح داد :حضور تماشاگران
خانم در استادیوم یک دلگرمی خوب برای ما بود و
امیدوارم این اتفاقات بیشتر بیفتد که مادران ،خواهران
و دختران ایرانی را در ورزشگاه ببینیم .جهانبخش با
تاکید بر اینکه میخواستیم برنده باشیم ،ابراز کرد:
هدف ما این ب��ود که از امتیاز خانگی بازی با عراق
اس��تفاده کنیم که خدا را شکر هواداران هم آمدند.
میدانستیم دلگرمی مردم شامل حال ما میشود و
خدا را شکر که هر اندازه کوچک اما توانستیم دل مردم
را شاد کنیم و وظیفهمان را انجام بدهیم .او یادآور شد:
امروز بچههایی که بازی کردند یا روی نیمکت بودند،
تالش کردند و همراه کادر فنی دست به دست هم
دادیم تا صعودمان را قطعی کرده و دل مردم را شاد
کنیم .مسؤولیت بزرگتری با حضور در جامجهانی
داریم و باید اقتدارمان را در آنجا نشان دهیم.

م ملی فوتبال ایران در رسانههای عربی
بازتاب پیروزی تی 

ستایش ایران

پیروزی تی م مل��ی فوتبال ایران برابر عراق
گزارش
در انتخابی جامجهانی و صعود زودهنگام
به قطر در رسانههای عربی بازتاب داشت .تی م ملی فوتبال ایران
توانست برابر عراق با یک گل به پیروزی برسد تا با  ۱۹امتیاز به
عنوان نخستین تیم آسیا صعود خود را به جامجهانی  ۲۰۲۲قطر
جشن بگیرد .پیروزی ایران در رسانههای عربی بازتاب داشت که
در ادامه به بخشی از آن میپردازیم.
■■الریاضیه :ایران با شکست عراق راهی جامجهانی شد

روزنامه عربستانی نوشت :ایران با پیروزی برابر عراق صعود
خود را به جامجهانی قطعی کرد .مهدی طارمی ،ستاره پورتو
توانس��ت تکگل ایران را در این بازی که در ورزشگاه آزادی
برگزار شد ،به ثمر برساند .تیم ایران در گروه نخست عالی کار
کرد به طوری که در  ۷بازی توانست  ۶پیروزی و یک مساوی
به دست آورد تا مقتدرانه راهی قطر شود .ایران در این بازی
چند س��تاره خود مثل احمد نوراللهی ،سردار آزمون ،مهدی
قائدی ،احس��ان حاجصفی و مجید حسینی را به خاطر ابتال
به کرونا در اختیار نداش��ت .البته عراق هم  ۸بازیکن خود را
در اختیار نداشت.

■■الجزیره :ایران راهی جامجهانی شد

روزنامه قطری نوشت :ایران توانست با پیروزی برابر عراق
صعود خود را به قطر قطعی کند .این در حالی بود که عراقیها
به تستهای گرفتهشده در ایران که منجر به غیبت  ۸بازیکن
این تیم ش��د ،مشکوک بودند و حتی به کنفدراسیون فوتبال
آسیا هم شکایت کردند .الجزیره در ادامه نوشت :قبل بازی به
خاطر اتهاماتی که فدراسیون فوتبال عراق به ایران وارد کرد،
فضای سنگینی به وجود آمد .عراقیها بر این باور بودند ایران
ب��ه عمد نتیجه کرون��ای  ۸بازیکن را مثبت اعالم کرد .به هر
ح��ال بازی با پیروزی ایران به پایان رس��ید تا این تیم راهی
جامجهانی شود.
■■صدی البلد :ایران برابر عراق پیروز شد و به عنوان نخستین
تیم آسیایی صعود کرد

روزنامه لبنانی نوشت :تی م ملی فوتبال ایران در دیدار برابر
عراق توانست با یک گل به پیروزی برسد .تکگل این بازی را
که در ورزشگاه آزادی برگزار شد ،مهدی طارمی به ثمر رساند
تا ایران به عنوان نخستین تیم آسیا صعود خود را به جامجهانی
قطعی کند.

■■االهلی :ایران در روز تاریخی برای زنان برای سومین بار پیاپی
راهی جامجهانی شد

روزنامه مصری نوش��ت :ایران با تکگلی که س��تاره پورتو به
ثمر رساند توانست عراق را در انتخابی جامجهانی شکست دهد
تا صعودش را به جامجهانی  ۲۰۲۲جشن بگیرد .بازی در سطح
خوبی برگزار شد و ایران بازی بهتری را به نمایش گذاشت .ایران با
این پیروزی با ۱۹امتیاز راهی جامجهانی شد .ایران برای سومینبار
پیاپی است که حضور در جامجهانی را تجربه میکند .در این بازی
شاهد حضور زنان در ورزشگاه آزادی بودیم .این برای نخستینبار
بعد از  ۲سال بود که زنان در ورزشگاه حضور پیدا میکردند.
■■عراق اسپورت :شکستی دیگر و هیچ

سایت عراقی نوشت :تی م ملی فوتبال عراق در دیدار برگشت
هم برابر ایران شکست خورد .هیچ چیز جدید و قابلی ذکری در
تیم ندیدیم .معلوم نیست چرا فدراسیون فوتبال اصرار دارد با این
مربی ادامه دهد .تیم بعد از  ۷بازی هنوز یک پیروزی هم کسب
نکرده است .این سایت عراقی نسبت به حضور کم زیداناقبال در
زمین هم اعتراض داشت و نوشت :زیدان اقبال از منچستریونایتد
به تیم آمد اما تنها چند دقیقه بازی کرد.
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