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ذوقزدگــی در شــب پیــروزی ایــران مقابــل بحرین
رفتاری طبیعی اســت اما فردای آن شب ،ذوقزدگی باید
بــه باور بــرای پیروزیهــای بعــدی تبدیل شــود .کامبوج
و ســپس عــراق منتظرند .مــا هنــوز صعــود نکردهایم و
فرامــوش نکنیم که در آســتانه حذف زودهنــگام از جام
جهانــی  ۲۰۲۲قطــر بودیم .این تلخ اســت امــا گریزی از
یادآوریاش نیســت ،حتی اگر در قلب خــود به اطمینان
برای صعود رسیده باشیم.
صعود ایران از این گروه فرصت خوبی برای بازیابی
شــخصیت تیم ملی اســت .این بازیها را اگر با موفقیت
پشــت ســر بگذاریــم ،برمیگردیــم بــه جایــی کــه دیگر
اینچنین نســبت بــه موقعیت تیــم ملی نگــران و بدبین
نباشــیم .آن روز بعد از صعود ،روز رسیدن به تصمیمات
بهتر بر اساس قضاوتهای دقیقتر برای آینده است.
تیــم دراگان اســکوچیچ مقابل بحرین بــرای اولین
بار ســنجیده شــد ،تیمی که در دســت ســاخت اســت اما
مهمتریــن بازیهــا را پشــت ســر میگــذارد .ایــن پــروژه
بازسازی تیم با ســرمربی جدید میتوانســت در اردوها و
بازیهای تدارکاتی انجام شــود اما فــارغ از این بحثها،
آنچه بازی به بــازی در تیم ملی میگذرد ،از نگرانیها کم
میکند و به امیدها افزوده است.
تیم ملی ســامان قدوس را دوباره پیدا کرده ،مهدی
طارمــی و ســردار آزمــون را دوباره بــاور کرده و بــه وحید
امیــری که دچــار مصدومیت شــد ،بیــش از هــر بازیکنی
نیاز دارد .تیــم ملی با احمــد نوراللهی یــاری مؤثر دارد و
درباره ســعید عزتاللهی میداند که همیشــه استاندارد
بــازیاش را حفــظ میکنــد .تیــم ملــی هــر دم میتواند
قایدی را پدیــده خود بداند .ایــن تیم البته هنــوز در دفاع
و دروازه ســنجیده نشــده و هنوز نمیدانیم بــا چه میزان
آمادگــی علیرضــا بیرانونــد مواجهیــم یــا نمیدانیــم
ترکیب شجاع خلیلزاده و محمدحسین کنعانیزادگان
بهترین ترکیب است یا نه .همه اینها اما در آستانه بازی با
عراق میتواند امیدها و نگرانیهایی را بســازد اما بازی با
کامبوج یک فرصت دیگر اســت تا تیم ملی نفس بگیرد
و سراغ عراق برود.
فارغ از احتمــاالت صعود به عنوان تیــم دوم گروه،
ما چــارهای نداریم جز اینکه به پیــروزی مقابل عراق فکر
کنیم تا هیچ ریســکی را نپذیریم .این پیــروزی نیاز فوتبال
ما برای صعود و نیاز فوتبال ما برای خودباوری است.
از یــاد نبریم که پیش از بازی با بحرین چه بلبشــویی
بود و چه میزان نگرانی برای همین بازی وجود داشت اما
طی بازی ،تیم ملی تســلط خود را نشان داد و با  ۳گل هم
به پیروزی رسید .بخش مهمی از آن نگرانی پیش از بازی،
به موقعیت ایران در جدول مربوط بود ،نه به قدرت فنی
بحریــن .ویژگــی پیــروزی ایران مقابــل بحرین حــاال این
اســت که آن خاطرات تکــراری بازی با بحریــن و ماجرای
لوث کشــکبادمجان دوره میروســاو بالژویچ فراموش
میشــوند و تیم ملی دوبــاره میفهمد که بــرای پیروزی
مقابل بحرین ،داســتان آنچنــان پیچیده نیســت .اعتبار
باز کردن این گره را به اســکوچیچ هم میدهیم که مربی
هوشــمندی مقابل بحرین بود .بازی با کامبوج و عراق را
که با موفقیت پشت ســر بگذاریم ،برگ تازهای از داستان
صعــود بــه جــام جهانی بــرای تیــم ملــی باز میشــود،
داســتان به مراحل حســاس میرســد و این شــروع بازی
است .یک بازی بزرگتر که تازه باید برایش مجهز شد.
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آرمن ساروخانیان

ایــران در نیمــه اول تیــم برتــر بــود ،ولــی مهاجمــان نمیتوانســتند خیلــی
بــه دروازه بحریــن نزدیــک شــوند .گــردش تــوپ در خــط میانــی ســرعت
باالیــی نداشــت و ریتــم بــازی آنقــدر بــاال نبــود کــه بتوانــد دفــاع فشــرده
و هماهنــگ بحریــن را بــاز کنــد .نیــاز بــه تغییــر احســاس میشــد و همــه
منتظــر تصمیــم اســکوچیچ بودنــد کــه از نیمکــت پرمهــرهاش کــدام
بازیکــن را بــرای بــاز کــردن گــره بــازی بــه زمیــن میفرســتد.
ســرمربی تیــم ملــی خیلــی زود دســت بــه کار شــد و بیــن دو نیمــه اولیــن
برگــه تعویــض را نوشــت .انتخــاب اســکوچیچ ،ســامان قــدوس بــود کــه
در رأس بــاالی لــوزی خــط میانــی قــرار گرفــت تــا نزدیکتریــن بازیکــن
بــه طارمــی و آزمــون باشــد .او بعــد از حضــور در فینــال چمپیونشــیپ و
صعــود بــه لیــگ برتــر بــا برنتفــورد دیرتــر از دیگــران بــه اردو اضافــه شــد،
ولــی در نیمــه دوم بــازی بــا هنگکنــگ فرصــت بــازی پیــدا کــرد و نمایــش
بــا طراوتــش مربــی کــروات را متقاعــد کــرد کــه در بــازی حســاس بحریــن
هــم از او اســتفاده کنــد.
ورود ســامان جریــان بــازی را تغییــر داد و انتقــال تــوپ از خــط میانــی بــه
خــط حملــه ســرعت گرفــت .ریتــم بــاالی حمــات کــه بــا کارهــای ترکیبــی
قــدوس ،امیــری ،طارمــی و آزمــون شــکل میگرفــت ،خیلــی زود دفــاع
بحریــن را شــکافت و رســیدن بــه دروازه میزبــان دیگــر کار ســختی نبــود.
در صحنــه گل اول فــرار قــدوس فضــای خوبــی ســاخت تــا طارمــی بتوانــد
آزمــون را تــک بــه تــک کنــد .دقایقــی بعــد نوبــت قــدوس بــود کــه از بیــن
دو مدافــع بحریــن تــوپ را بــه طارمــی برســاند ،ولــی ضربــه مهاجــم پورتــو

بــه بــاالی دروازه رفــت .بــا ایــن حــال انتظــار بــرای گل دوم خیلــی طــول
نکشــید.
ایــن گل نتیجــه ضدحمل ـهای برقآســا و ده ثانی ـهای بــود .تــوپ دفــع شــده
دفــاع را آزمــون بــا اســتپ ســینه بــه قــدوس پــاس داد و او بــا پــاس طولــی
دقیقــی طارمــی را در نیمــه زمیــن بحریــن صاحــب تــوپ کــرد .بــا چرخــش
حرف ـهای و پــاس عمقــی طارمــی ،آزمــون بــرای بــار دوم تــک بــه تــک شــد
و کار را تمــام کــرد .در ایــن صحنــه قــدوس مثــل گل اول از جنــاح مخالــف
فــرار کــرد تــا اگــر آزمــون گرفتــار مدافــع حریــف شــد ،گزینــه پــاس داشــته
باشــد.
ایــن ســه صحنــه حســاس در فاصلــه دقایــق  54تــا  61رخ داد و مثلــث
ویرانگــر تیــم ملــی در تنهــا هفــت دقیقــه بــه رویاهــای بحریــن پایــان داد.
پیــش از شــروع ایــن مســابقات بدیهــی بــود کــه طارمــی و آزمــون زوج خــط
حملــه تیــم ملــی خواهنــد بــود ،ولــی در بــازی بــا بحریــن ضلــع ســوم خــط
آتــش تیــم ملــی هــم پیــدا شــد.
ســامان تکــه جدیــد تیــم اســکوچیچ اســت و انتظــار مـیرود کــه در دو بــازی
بعــدی هــم نقــش کلیــدی داشــته باشــد.
در تیــم ملــی هافبکهــای خــاق و پلیمیکرهــا همیشــه محبوبیــت
زیــادی داشــتهاند .در دهــه  80علــی کریمــی ســالها ایــن نقــش را بــه عهــده
داشــت و بعــد از او مدتــی فریــدون زنــدی و مجتبــی جبــاری در ایــن پســت
بــازی کردنــد.
هرچنــد کــیروش بــا آرایــش  4-3-3و بــدون پلیمیکــر بــازی میکــرد،
ولــی نقــش هافبــک خــاق و فانتــزی را اشــکان دژاگــه بــه عهــده داشــت.
کـیروش در برنامــه بلندمدتــی کــه بــرای جانشــینی دژاگــه داشــت ،قدوس
را متقاعــد کــرد کــه بــه جــای تیــم ملــی ســوئد ،ایــران را انتخــاب کنــد .بــا ایــن

حــال او در ایــن ســه ســال نتوانســته بــود خــودش را بــه ترکیــب تیــم ملــی
تحمیــل کنــد .همچنیــن مصدومیــت و محرومیتهــا بدشانســیهایی
بــود کــه پیشــرفت او در باشــگاه و تیــم ملــی را بــه تأخیــر انداخــت.
دور برگشــت مقدماتــی جــام جهانــی در بحریــن فرصــت تــازهای بــرای
ســامان بــود کــه خــودش را بــه فوتبــال ایــران ثابــت کنــد .او عــاوه بــر
درخشــش در آن هفــت دقیقــه طوفانــی ،بارهــا بــا حفــظ تــوپ و اســالوم
بیــن مدافعــان بحریــن هنــرش را بــه رخ کشــید و کالس یــک بازیکــن لیــگ
برتــری را بــه نمایــش گذاشــت.
اســکوچیچ کــه عالقــه زیــادی بــه بــازی بــا آرایــش  4-4-2لــوزی دارد ،بــا
نمایــش کمنقــص قــدوس متقاعــد خواهــد شــد کــه از او در رأس بــاالی
خــط میانــی اســتفاده کنــد.
بــرد بحریــن فشــار را از روی تیــم ملــی برداشــت و بــازی کامبــوج تــدارک
خوبــی اســت کــه بازیکنــان برنامههــای بــازی بــا عــراق را جمعــه در بــازی
ســوم مــرور کننــد .ســامان احتمــاالً در ایــن بــازی در ترکیــب اصلــی خواهــد
بــود و دقایــق بــازی بیشــتر کمــک میکنــد کــه بــا بازیکنــان کنــاریاش بــه
هماهنگــی بیشــتری برســد.
بعــد از حــدود  20بــازی ملــی و حضــور در دو تورنمنــت (جــام جهانــی 2018
و جــام ملتهــای آســیا  )2019ســامان ســرانجام توانســت خــودش را بــه
ترکیــب تحمیــل کنــد و در  27ســالگی فرصــت دارد در چنــد تورنمنــت
دیگــر هــم بــا پیراهــن تیــم ملــی بدرخشــد .دوره بدشانســی قــدوس بــه نظــر
میرســد تمــام شــده .او از فصــل آینــده در جذابتریــن لیــگ دنیــا بــازی
خواهــد کــرد و حــاال در تیــم ملــی هــم بــه بازیکنــی کلیــدی تبدیــل شــده.
ســامان ضلــع ســوم مثلثــی اســت کــه میتوانــد کابــوس تمــام خطــوط
دفاعــی آســیا باشــد.

این من هستم؛ «دراگان اسکوچیچ» سرمربی تیم ملی ایران
دیگر رسانهها

وقتــی گل ســوم زده شــد به ســمت دوربیــن دوید و
روبهروی آن خوشحالی کرد تا خیلی چیزها را اثبات کند.
اینکــه تیمش توانســت؛ اینکــه کارشــکنیها هم جلوی
موفقیت ایــران را نگرفت و البته مهمتــر از همه اینکه او
(دراگان اســکوچیچ) ســرمربی تیــم ملی فوتبــال ایران
است.
حتــی تــا قبــل از شــروع نیمــه دوم بــازی دیشــب
(دوشــنبه) هم جایــگاه چنــدان ســفت و محکمی بین
عالقهمندان به تیم ملی فوتبال ایران نداشت .بعضیها
بــر این بــاور بودند کــه حتی اگر تیــم ملی در ایــن مرحله
موفق به صعود شــود باید در دور بعدی با یک ســرمربی
جدید قــرارداد امضا کنیم .با این وجــود دراگان ،در نیمه
دوم جواب خیلیها را داد و با صــدای بلند به همه اعالم
کرد که نفر اول کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ،اوست.
قرار اســت بــا همین یــک بــرد جایگاه اســکوچیچ

را بیش از حــد باال ببریم .نــه! در این گــزارش صرفاً قصد
داریــم بگوییــم که اســکو موفق شــد حضــورش در تیم
ملی را رســماً اعالم کند .او موفق شــد کاری را انجام دهد
که بالژویچ ،برانکو ،قطبــی ،دایی ،کیروش و ویلموتس
موفق بــه انجامش نشــده بودند و آن هم بــردن بحرین
در خــاک بحرین بــود .شــاگردان اســکوچیچ بحرینی را
از پیــشرو برداشــتند کــه در  ۲۳بــازی قبلی با ســرمربی
پرتغالیاش فقط ســه شکست را متحمل شــده بود و در
مســابقات مقدماتی جام جهانی نباخته بود و تنها یک
بار دروازهاش گشوده شده بود.
ایــران در بازی برابر بحرین بــا آرایش  ۴-۴-۲خطی
بــه میــدان آمــد امــا نمایش نــه چنــدان خوب احســان
حاجصفــی خیلــی زود باعث شــد تا سیســتم بــه -۳-۲
 ۴-۱تغییــر کنــد و وحید امیری بــه مرکز زمیــن بیاید .این
تغییرات در بین دو نیمه ادامه داشــت و میالد محمدی،
یکی از ناآمادهتریــن بازیکنان ما جای خود را به ســامان
قــدوس داد تا اتفاق کلیدی مســابقه رخ بدهد .هیچکس
فکر نمیکرد قدوس اولین تعویض اســکوچیچ باشــد.

همــه ذهنها روی مهــدی ترابــی ،مهدی قایــدی،کریم
انصاریفــرد ،کاوه رضایــی و حتی علیرضــا جهانبخش
پرسه میزد و حضور شماره  ۱۴درون میدان معادلهها را
به هم ریخت .سامان آمد تا فاز هجومی تیم جان بگیرد.
در ادامه همکاری بین سردار و طارمی هم جواب داد و ما
طبق برنامه به عمق دفاع بحرین رســیدیم و دروازهشان
را  ۲بار باز کردیم و چند بار هم توپهایمان به گل تبدیل
نشد.
مرتضی پورعلیگنجی ،سعید عزتاللهی ،مهدی
ترابــی و مهــدی قایــدی دیگــر تعویضیهای مــا در این
مسابقهبودند.همگیبهخوبیجوابدادندودردقایقی
کــه در زمین بودند وظایــف خود را به نحو احســن انجام
دادند و پشــت ایــن تغییرات مثبــت دراگان اســکوچیچ
حضور داشــت که با تیمی قوی ،نســبت به اتفاقات بازی
منفعــل نبــود و مانند دیدار بــا هنگکنگ گره بــازی را با
تغییــر در داخل و بیــرون از زمین بــاز کرد .اســکوچیچ با
این خاصیــت باارزش بود کــه ورق را برگردانــد و بحرین
را به ســتوه آورد .او نســبت بــه تصمیمــات ابتدایی خود

مومن نبود و وقتی شرایط جدیدی را در زمین دید؛ دست
بــه تغییــر زد و همین تغییرات مــا را به موفقیت رســاند.
حاال دراگان در پنــج بازی ،پنج پیروزی را به دســت آورده
اســت .ایران بعد از مدتهــا در یک بازی رســمی موفق
شــد کلینشــیت کند .در رده دوم جدول گروه ســوم قرار
داریم و شــانس خوبی برای صعود پیش رویمان وجود
دارد .مــا تیمی را به راحتــی آب خوردن شکســت دادیم
که اســکوچیچ گفته بود مثل کف دســت میشناسدش.
تیــم ما در مقابل بحرینی به برتری ســه بر صفر رســید که
 ۲ســال قبل به آن یک بر صفر باخته بود و مشــخص شد
حتی در صورت داشــتن یک تیم پرستاره هم نیاز است تا
یک مربی کاربلد و فنی باالی سر تیم حضور داشته باشد.
اســکوچیچ به همه اثبات کرد شایســتگی نشســتن روی
این نیمکت را دارد و الیق احترام و باور بیشــتری از ســوی
مردم و رســانهها اســت .حاال او و تیمش در مسیر درستی
قرار دارند و مردم هم پشت سرشان تمام قد ایستادهاند.
(این مطلب پیشتر در خبرگزاری ایرنا متتشــر شده
است)

هدف ترسناک پپ
هشدار کارشناس عراقی به کاتانچ

صفــوان عبدالغنــی بازیکــن ســابق تیــم ملــی عــراق نســبت بــه عملکــرد
کشــورش در بازیهــای آینــده هشــدار داد .عــراق کــه در صــدر جــدول گــروه
ســوم مقدماتــی جــام جهانــی  2022در آســیا قــرار دارد ،در برابــر کامبــوج،
ضعیفتریــن تیــم گــروه بــه برتــری  4بــر یــک رســید ،ولــی نمایــش ایــن تیــم
نتوانســت نظــر کارشناســان را جلــب کنــد .عبدالغنــی ،تحلیلگــر فعلــی
فوتبــال پیــام هشــدار دهنــدهای بــه ســرکو کاتانــچ ،ســرمربی اســلوونیایی
عــراق فرســتاد .او در مصاحبــه اختصاصــی بــه وبســایت «ویــن ویــن» گفــت:
«ســطح عمومــی تیــم عــراق در ایــن بــازی خــوب نبــود .صادقانــه بگویــم
عملکــرد عــراق هــم در فــاز دفاعــی و هــم در فــاز هجومــی بســیار متوســط
بــود و ایــن زنــگ خطــری را کــه در بــازی قبلــی بــا نپــال بــه تیــم ملــی داده شــده
بــود تأییــد میکنــد ».پیشکســوت فوتبــال عــراق ادامــه داد« :کاتانــچ بایــد
شــکافها و خطاهــای تیــم را برطــرف کنــد ،بخصــوص در ســازماندهی
دفاعــی کــه تیــم ملــی بســیار بــد کار کــرد .همچنیــن مشــکل بازگشــت و تغییــر
ســاختار از حالــت حملــه بــه دفــاع هنــوز کنــد اســت و نیــاز بــه تجدیدنظــر
و پــردازش زیــادی دارد .عبدالغنــی اضافــه کــرد« :نکتــه منفــی دیگــر ایــن
اســت کــه بــه تیمهــای مقابــل فضاهــای وســیعی در یــک ســوم میانــی داده
میشــود و ایــن همــان چیــزی اســت کــه تیــم کامبــوج از آن بهــره بــرد .رونــد
جایگزینــی یــک مهاجــم بــا یــک بازیکــن تدافعیتــر نشــان دهنــده تــرس
از تیــم حریــف و تــاش بــرای حفــظ نتیجــه و کســب ســه امتیــاز اســت .ایــن
موضــوع بــر عملکــرد تیــم ملــی در نیمــه دوم تأثیــر منفــی گذاشــت».
عــراق جمعــه بــا هنگکنــگ بــازی میکنــد و سهشــنبه در مســابقهای
کــه حکــم فینــال گــروه را دارد بــا تیــم ملــی ایــران روب ـهرو میشــود.

ابتالی مهاجم سوئد به کرونا
در آستانه شروع یورو 2020

تســت کرونــای دژان کولوسفســکی ،ســتاره خــاق و  23ســاله تیــم ملــی
ســوئد مثبــت اعــام شــد .کادر فنــی ســوئد دیــروز اعــام کــرد کولوسفســکی در
 24ســاعت اخیــر کمــی احســاس ســرماخوردگی داشــته و بــه همیــن علــت بــه
ســرعت تســت کرونــا داده کــه جــواب ایــن آزمایــش مثبــت بــوده اســت .البتــه
کولوسفســکی از همــان لحظــه ای کــه دچــار عالئــم شــده در شــرایط قرنطینــه
و بــه دور از دیگــر بازیکنــان و اعضــای کادر فنــی ســوئد قــرار گرفتــه اســت.
مهاجــم یوونتــوس در آخریــن بــازی تدارکاتــی ســوئد مقابــل ارمنســتان در
ترکیــب اصلــی بــود.
یــان آدرســون در ایــن خصــوص گفــت« :بیتردیــد ابتــای کولوسفســکی
بــه کرونــا باعــث نگرانــی مــا شــده اســت .مــا بازیکنانــی کــه بــا او ارتبــاط داشــته،
کنــار دژان غــذا خــورده و در اتوبــوس کنــار کولوسفســکی نشســتند را شناســایی
کردهایــم و ایــن بازیکنــان هیــچ عالئمــی ندارنــد .البتــه آنهــا نیــز آزمایــش
خواهنــد داد و مــا بــه زودی پاســخ تســت را دریافــت خواهیــم کــرد».
تیــم ملــی ســوئد در اولیــن مســابقه خــود در یــورو  2020دوشــنبه هفتــه
آینــده بــه مصــاف اســپانیا خواهــد رفــت و دژان کولوسفســکی قطع ـاً در ایــن
مســابقه غایــب خواهــد بــود .حضــور ایــن مهاجــم جــوان بــه نتایــج تســت
بعــدی او بســتگی دارد.

میرزاپور :آزمون و طارمی لیاقت حضور در تیمهای خوب اروپایی را دارند
ابراهیــم میرزاپــور ،دروازهبــان ســابق تیــم ملــی پــس
از بــرد درخشــان مقابــل بحریــن بــه تمجیــد از بازیکنــان
تیــم ملــی ،بخصــوص زوج طارمــی و آزمــون در خــط
حملــه پرداخــت.
میرزاپــور گفــت« :بــا توجــه بــه شــرایط جــدول دو
تیــم تحــت تأثیــر حساســیت بــازی قــرار گرفتــه بودنــد
امــا تیــم ملــی مــا مالکیــت تــوپ را در اختیــار داشــت و
چنــد موقعیــت گلزنــی را هــم بــه دســت آورد .در نیمــه
دوم توانســتیم بــا خالقیــت آزمــون و طارمــی بــه گل اول
دســت پیــدا کنیــم .بعــد از آن هــم توانســتیم دو گل دیگــر

بزنیــم و بــرای اولیــن بــار بحریــن را در کشــورش شکســت
دهیــم».
او ادامــه داد« :تیــم ملــی ابتــدا بــه دنبــال ایــن بــود
کــه گل نخــورد و هــر چــه از زمــان بــازی میگذشــت
بچههــا بــا شــرایط بــازی و تیــم حریــف بیشــتر آشــنا
شــدند و توانســتند در نیمــه دوم بــازی بهتــری بــه نمایــش
بگذارنــد و پیــروز از زمیــن خــارج شــوند .هــر کســی بــه
نوبــه خــودش در ایــن بــازی تــاش کــرد و کیفیــت خوبــی
را نشــان داد امــا بــه نظــر مــن طارمــی و آزمــون نشــان
دادنــد لیاقــت و شایســتگی دارنــد و در تیمهــای خــوب

اروپایــی میتواننــد بــازی کننــد .ســامان قــدوس هــم
نشــان داد بازیکــن خــوب و باکیفیتــی اســت و میتوانــد
بــه تیــم ملــی مــا کمــک کنــد».
دروازبــان تیــم ملــی در جــام جهانــی  ۲۰۰۶آلمــان
دربــاره عملکــرد اســکوچیچ گفــت« :در حــال حاضــر
یــک مقــدار زود اســت بخواهیــم دربــاره عملکــرد او
صحبــت کنیــم ،چــون تیــم ملــی قبــل از ایــن مســابقات
نــه اردوی خــوب و نــه بــازی تدارکاتــی داشــت و فقــط
بــازی اولمــان یــک بــازی تدارکاتــی بــود .اســکوچیچ
میتوانســت بــا بازیهــای تدارکاتــی بیشــتر شــناخت

بیشــتری از بازیکنــان پیــدا کنــد امــا بــه هــر حــال هــر چــه
زمــان بگــذرد آینــده تیــم ملــی میتوانــد آینــده خوبــی
باشــد».
او اضافــه کــرد« :مــا بازیکنــان باکیفیــت و خوبــی در
اختیــار داریــم و انشــاءاهلل بتوانیــم بــه عنــوان تیــم اول
صعــود کنیــم و در دور بعــدی مســابقات کــه بازیهــا
حســاستر اســت بــه جــام جهانــی صعــود کنیــم .تیــم مــا
بــا ایــن پیــروزی شــرایط خوبــی در جــدول پیــدا کــرد و بــا
همــه اینهــا بــه نظــرم میتوانیــم بــه عنــوان صدرنشــین
گــروه صعــود کنیــم».

