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فرانس فوتبال (فرانسه)

ایننشریهخبرازانتقالکوینپرینسبواتنگ
به بارســلونا داده و عکــس وی و پیراهن اهدا
شــده به وی (شماره  )19را به تصویر نخست
خــود تبدیل کــرده و حرفهــای این مهاجم
 31ســاله را نیــز پیرامــون ایــن رویــداد آورده
است.موندوجزئیاتیازشکستسنگین3-0
اسپانیولمقابلتیمایباردرلیگاسپانیاراهم
آوردهوبهصعودنادالدرتنیساوپناسترالیا
اشاره کرده است.

یکــی از مطالــب اصلــی شــماره دیــروز ایــن
روزنامــه مطــرح سیاســی -اجتماعــی و
اقتصادی به مصاحبهای طوالنی و تازه با ریو
فردیناند اختصاص یافته و او طی آن از انواع
مســائل روز و حتی تبعات خــروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا یاد کرده و راجع به مسائل هنری
هم سخن گفته است .گاردین تفسیری هم از
مسابقاتاینهفتهلیگبرترفوتبالانگلیس
ارائه داده است.

عکــس و گــزارش نخســت ایــن هفتهنامــه
پیرامون استمرار درخشش ادین آزار بلژیکی
درمسابقاتتیمچلسیوتالشچندباشگاه
بــزرگ اروپایــی بــه ســرکردگی رئــال مادرید
برای اســتخدام وی اســت .در همیــن ارتباط
مصاحبه تازه «فرانس فوتبال» هم با «آزار»
آمــده و در کنار آن ،این نشــریه درباره آخرین
وضعیت و مشکالت ماریو بالوتلی ایتالیایی
هممطلبیدارد.

تنها موضوع نگران کننده تیم کیروش

گفتوگوی «ایران» با ابراهیم میرزاپور ،دروازهبان تیم ملی در جام ملتهای 2004

ستارههای ایران برگ برنده کیروش مقابل لیپی هستند

به بیرانوند گفتم  AFCحقت را خورد ،در جام ملتها حقت را بگیر /گلمحمدی تا  2روز در این دنیا نبود!
حامد جیرودی
خبرنگار

«این چه وقت چیپ زدن بود آقای گلمحمدی؟» این جملهای بود که عادل فردوســی
پور پس از پنالتــیای که یحیی گلمحمدی در بازی با چین درنیمه نهایی جام ملتهای
 2004ازدستداد،بهزبانآورد.دیداریکهباشکستتیمملیهمراهشدوحاالیکباردیگر
دو تیــم در جام ملتها باید مقابل هم صفآرایی کنند .درآن مســابقه ،ابراهیم میرزاپور
دروازهبان ایران بود .گلری که میروسالو بالژویچ در سال 2001به او اعتماد کرد و دروازهبان
اصلی ایران شــد و برانکو هم در جام ملتهای 2004چین در 6بازی او را درون دروازه قرار
داد .میرزاپــور که تا ســال 2011پیراهن تیم ملی را برتن داشــت ،در 71بازی ملی به میدان
رفت .بازی پیش رو تیم ملی با چین در جام ملتهای آسیا و درخشش علیرضا بیرانوند
دربازیباعمان،باعثشدتابهسراغمیرزاپوربرویم.اوکهبهعنوانمربیدروازهبانهای
فوالدخوزستانمشغولفعالیتاست،بهسؤاالتخبرنگار«ایران»پاسخداد.
ëëدرباره جام ملتهای آسیا و عملکرد تیم
ملیچهنظریداری؟
اگربخواهیمبهطورکلیدربارهجامملتها
صحبت کنیم ،باید بگویــم که کیفیت این
دوره نســبت بــه دورههــای قبــل بــه خاطر
تیمهای ضعیفتری که حضور داشــتهاند
و  AFCتصمیــم گرفــت تیمهــا افزایــش
پیــدا کنند ،پایین بــوده و من به شــخصه از
بازیهــای این دوره به غیر از بازیهای تیم
ملی که بسیار هم خوب بود ،لذت نبردهام.
به نظر من ،شــیوه قبلی کــه  16تیم حضور
داشــتند و از هــر گروه 2تیم بــاال میآمدند،
خیلــی بهتر بــود .البته خوشــحالم که تیم
ملی توانسته خودش را به جمع 8تیم برتر
برساند و انشاءاهلل که موفق باشد و بتوانیم
بهعنوانقهرمانیدستپیداکنیم.
ëëتیم ملــی را در این 4بــازی که انجــام داد،
چطوردیدی؟
شایدبهترینقرعهایکهمیشدنصیبتیم
ملی شود ،همین بازی با یمن در ابتدای راه
بود.تیمملیاولبااینتیمکهنسبتاًضعیف
بود بازی کرد و بعد با یک تیم متوسط مثل
ویتنــام و بعــد هم که حســاسترین بازی با
عراق بود .شما زمانی که وارد یک تورنمنت
میشــوید ،بــازی اول خیلی مهم اســت که
نتیجه خوبی کســب کنید تا در ادامه کارتان
راحتترباشد.یمنبرایبچههابهیکبازی
تدارکاتی خیلی خوب تبدیل شد و توانستند
 5گل بــه ثمر برســانند .ویتنــام را هــم که 2
بر صفر شکســت دادنــد و در پایان هم برابر
عراقکهازتیمهایخوبومطرحآسیاست،
قرار گرفتنــد و به عنوان ســرگروه باال آمدند.
عمــان هم تیمــی بود کــه در گــروه خودش
سومشدهبودوحتیمیتوانستیمباگلهای

بیشتریاینتیمراشکستدهیم.البته
بازیها در حال سختتر شدن است
و این کار را مشــکل میکند ولی با
توجه به توانایی که بچهها و کادر
فنی دارند ،فکر میکنم شــانس
خوبیبرایقهرمانیداشتهباشیم.
ëëدر ایــن بــازی شــاهد درخشــش
هماستانیات،علیرضابیرانوندبودیمکهدر
دقیقهیکپنالتیعمــانراگرفتتابازیبه
سودتیمملیبرگردد.
قبــل از جــام جهانــی ،انتقادهــای زیــادی از
بیرانونــد مطرح میشــد ولی خدا را شــکر در
روسیهبازیهایقابلقبولیازخودبهنمایش
گذاشتوازهمانجااعتمادبهنفسوتجربه
خوبی کســب کرد .او در لیگ قهرمانان آســیا
هم یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس بود
و االن هم با آمادگی خوب و تجربه مناســبی
که در جام جهانی و لیگ قهرمانان به دست
آورده ،خیلــی بهتــر از گذشــته کار میکنــد.
مــن چند عکسالعمــل خــوب از او دیدهام.
بخصوص در بــازی با عراق و بــازی با عمان
هــم که یکــی از بهتریــن بازیهایــش بود که
توانستپنالتیحساسیرابگیرد.
ëëچقدرحدسمــیزدیکهبیرانوندبتواند
آنپنالتیرابگیرد؟
اتفاقــاً حس میکردم که میتواند پنالتی را
بگیرد و پیش آقای قطبی و دوستان هم که
نشسته بودیم ،گفتم که پنالتی را میگیرد.
عمانیها خودشان تصور نمیکردند که در
دقیقــه یک صاحب ضربه پنالتی شــوند و
خیلی سخت است که در آن شرایط ،زننده
پنالتی هم ضربــهاش را به گل تبدیل کند.
علیهمکهخوشبختانهخیلیخوبمسیر
را تشــخیص داد و توانســت تیم را در بازی

لیپی :باید تمرکزمان را مقابل ایران باال ببریم

دیــدار بــا ایــران میتوانــد آخریــن حضــور
مارچلــو لیپــی روی نیمکــت چین باشــد و
شــاید او بعــد از دو ســال و نیــم از هدایــت
ایــن تیم کنار برود .لیپــی درخصوص بازی
تیمــش برابــر ایران بــه خبرگزاری فرانســه
گفت« :بازیکنان چین باید از نظر روانی در ســطح باالیی قرار بگیرند و تمرکزشــان را
برای بازی با ایران بیشتر کنند .این یک مسأله روانی است .بعضی وقتها نیاز است که
بازیکنانتوجهبیشتریبهجریانبازیداشتهباشند.منازعملکردچینراضیهستم
و از نظر آماری شرایط خیلی خوبی داشتیم .خوشبختانه روند بردهای خوبی داشتیم
و از اینکه در جمع  ۸تیم برتر آسیا هستیم رضایت دارم ».قرار است ژنگ ژی کاپیتان
 ۳۸ساله چین بعد از جام ملتها از تیم ملی کنارهگیری کند .ژیائو ژی و گائو لین دو
بازیکن مهم دیگر چین هم  ۳۳و  ۳۲ســاله هستند و در سالهای پایانی فوتبالشان
قرار دارند .لیپی در این باره هم صحبت کرده است« :اینکه بازیکنان مهم چین سن
باالیی دارند نگران کننده است و باید بازیکنان جوانتر به تیم ورود کنند و بتوانند جای
بازیکنان فعلی را بگیرند .از نظر من این یک مشکل برای آینده فوتبال چین است».

چاینا دیلی :ایران شانس بیشتری دارد

ایران وچیندرحالیفرداپنجشنبهبهمصافهممیروندکهروزنامهچینیمعتقداست
ایران شانس باالیی برای عبور از چین و رسیدن به نیمه نهایی جام ملتهای آسیا دارد.
چاینا دیلی نوشــته« :این دیدار در حالی برگزار میشــود که معموالً ایران در مرحله یک
چهارم نهایی به مشــکل خورده است .در جام گذشته ایران برابر عراق در این مرحله در
ضربات پنالتی حذف شد و از رقابتها کنار رفت .همچنین در سالهای ۲۰۱۱و ۲۰۰۷این
تیم کره جنوبی بود که در این مرحله سد راه ایران شد .در واقع بعد از سال ،۲۰۰۴تیم ملی
فوتبالایرانهرگزنتوانستهاستازاینمرحلهدرجامملتهاپارافراتربگذارد.بااینحال
تیم فعلی ایران از شانس بیشتری نسبت به چین برخوردار است تا در بازی پنجشنبه به
برتری برسد .ایران تاکنون  ۹گل در  4دیدار به ثمر رسانده و از بازیکنان هجومی خوبی در
ترکیب خود بهر ه میبرد .نکته دیگری هم که میتواند در دیدار یک چهارم نهایی به سود
اینتیمباشد،جوورزشگاهخواهدبود.بایددیدایرانمیتواندطلسمیکچهارمنهاییها
را بشکند و برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۴به جمع 4تیم برتر آسیا برسد یا شاگردان لیپی
کاربزرگیخواهندکردوباشکستایرانبهمرحلهبعدخواهندرسید».

نگهدارد.
ëëسردارآزمونهم داشتمسیرضربهرابه
بیرانوندمیگفت.فکرمیکنیکمکسردار
تأثیریداشت؟
صد درصــد .خود علیرضا هم مثل خیلی
از دروازهبانها ،پنالتیزنها را آنالیز میکند
و آزمــون هم شــاید با فیلمهایی کــه دیده
بودند ،داشت به علی یادآوری میکرد که او
سمتراستمیزند.
ëëتو دوســتی خوبی با بیرانوند داری .او با تو
مشورتمیکند؟
بلــه مــن و علــی خیلــی بــا هــم صحبــت
میکنیــم .مــن همــان زمانی کــه او خیلی
تحت فشــار بود ،قبل از بــازی با الجزیره به
تمریناتپرسپولیسرفتموباعلیصحبت
کردم و همیشه با هم حرف میزنیم .حاال
هم که خوشبختانه اعتماد به نفس الزم را
به دست آورده ولی نباید فکر کند جایگاهی

که االن به دست آورده ،کافی است.
ëëبه نظرت شایسته کســب عنوان بهترین
بازیکنسالآسیابود؟
بلــه صــد درصــد .مــا قبــل از شــروع جــام
ملتهــا با هم حــرف زدیم و به او گفتم که
باید به عنوان بهتریــن دروازهبان و بهترین
بازیکــن جــام معرفی شــوی AFC .حقت
را خورد ولی اینجا همه چیز دســت خودت
استومیتوانیحقت رابگیری.
ëëبهنظــرمیرســدبیرانوندووحیــدامیری
حسابیلرستانیهاراسربلندکردهاند.
(میخندد) بله .خدا را شــکر .هم علی و هم
وحید از فوتبالیســتهای خوب کشــورمان و
استان لرستان هستند و با سختیهای زیادی
بهاینجارسیدند.امیدوارمبازهمموفقباشند
وبرایایرانولرستانافتخارآفرینیکنند.
ëëبــازی پنجشــنبه برابــر چیــن را چطــور
میبینی؟

راســتش من یک نیمه بازی چین و تایلند
را دیدم .تایلند میتوانســت برنده آن بازی
باشــد .چیــن هم تیم بــدی نبــود ولی فکر
نمیکنم بتواند برای تیم ملی مشکلســاز
شود .با این حال ،نباید این تیم را دستکم
بگیریــم .شــما دیدیــد ویتنامــی که کســی
فکــرش را نمیکــرد ،اردن را شکســت داد.
اردنــی کــه در گروهــش اول شــده بــود و
بازیهای خوبی را هم انجام داده بود.
بهنظرمنکارسختتیمملیدر
مرحله نیمه نهایی است که با
توجهبهاینکهژاپن،عربستانرا
شکست داد و شانس بیشتری
هم نسبت به ویتنام دارد ،برابر
ژاپنبایدبازیکنیم.
ëëشما در جام ملتهای 2004
برابر چین در مرحله نیمه نهایی
بازیکردیکهکاربهضرباتپنالتیکشید.
شرایط آن دوره اصالً با این بازی که در پیش
داریم ،قابل مقایســه نیســت .آن مسابقات
در خــود چین برگزار میشــد و این تیم 3 ،4
بازیکن مطرح داشت که واقعاً خوب بودند.
چیــن از امتیــاز میزبانــی اســتفاده میکرد و
داوریهاهمهمیشهبهنفعتیمهایمیزبان
است .ما از دقیقه 10،48نفره شدیم و با یک
گلعقبافتادیمولیبازیرامساویکردیم.
داور حتــی در یک صحنــه به خاطر خطایی
که روی علی کریمی شــده بود ،میتوانست
بازیکن چین را اخراج کند ولی این کار را نکرد
وکاربهضرباتپنالتیکشید.درپنالتیهاهم
بخت با ما یار نبود و چین برنده شد.
ëëدر پنالتیهــا ،ایمــان مبعلــی و یحیــی
گلمحمدی ضرباتشان را از دست دادند.
شرایطپنالتیهاچطوربود؟
ایمــان و یحیــی هــم میخواســتند
ضرباتشان به گل تبدیل شود ولی شانس
هــم در پنالتیهــا دخیل اســت .من خودم
یکی از پنالتیها به نوک انگشتانم برخورد
کرد و بعد به تیر خورد و آن را گرفتم .یحیی
هم آمد چیپ بزند که ضربهاش آرام بود و
دروازهبان چین توپ را گرفت.
ëëگلمحمــدیبعــدازحذفتیــمملیچه
واکنشیداشت،شماوبازیکنانحرفیبهاو
نزدید؟
مــن و یحیــی در آن دوره ،هماتــاق بودیم.
یحیــی تــا 2روز انــگار در این دنیا نبــود .این
قــدر که تحت فشــار قــرار گرفتــه بــود،70 .
 60میلیــون نفر در ایران این بازی را تماشــا

میکردندومامیتوانستیمبهفینالبرویم.
مــا تیم بســیار خوبی بودیــم و بعــد از یک
بازی سنگین که کره را  3-4بردیم ،به چین
رسیدیم .این شرایط ممکن است برای هر
کســی به وجــود بیاید و یحیی هــم روزهای
سختی را بعد از آن سپری کرد.
ëëتیمملــیدرایندورهبعداز 15ســالمثل
دورهشــماکهکرهجنوبــیرابردید،ازمرحله
حذفی عبور کرد .حاال فکر میکنی که چقدر
شانسصعودبهنیمهنهاییداشتهباشیم؟
ما در جام ملتهای 2004به کره خوردیم و
بردیم .در جام ملتهای 2007و زمان امیر
قلعهنویــی ،دوباره با کره بــازی کردیم و در
ضربات پنالتی باختیم .در جام ملتهای
 2011هــم در وقــت اضافه به کــره باختیم.
تنهــا دوره قبل بــود که به عراق رســیدیم و
نتوانســتیم صعود کنیم .در این دوره بازی
با عمان چندان سخت نبود و فکر نمیکنم
چینبازیسنگینیبرایماباشد.
ëëتقابلکیروشبامارچلولیپیهمجالب
توجهاست.
بلــه ولی ابزاری که کــیروش در اختیار دارد
با لیپی زمین تا آسمان فرق میکند و هیچ
وقتنمیتوانکیفیتبازیکنانماراباچین
مقایســه کرد و ســتارههای ایــران میتوانند
برگبرندهبازیباچینباشند.
ëëازتیمملیفاصلهبگیرم.وضعیتفوالد
خوزســتان با حضور افشــین قطبی چطور
است؟
من  2ماه است که به کادر فنی فوالد اضافه
شدهام و داریم به همراه آقای قطبی تیم را
برای شروع بازیهای نیم فصل دوم آماده
میکنیــم .اردوی خوبــی را هــم در کیــش
برگــزار کردیم .خدا را شــکر بــا حضور آقای
قطبی تیم خوب تراکتورســازی را شکست
دادیم و اگر  2 ،3بازیکن خوب هم بگیریم،
میتوانیــم بازیهایــی شایســته نــام فوالد
انجامدهیم.
ëëتــووایمــانمبعلیجــزوســتارههایتیم
طالیــیفــوالدبودیدوحــاالمربــیاینتیم
شد هاید.
واقعاً خوشــحال شــدم که ایمان هم به ما
اضافه شد .او جزو اسطورههای فوالد است و
امیدوارمباحضوراووافشینقطبیبتوانیم
فــوالد را بــه جایــگاه اصلــیاش برســانیم.
قطبی واقعاً شــخصیت خوبی دارد و ما در
کناراونکاتخوبییادمیگیریموامیدواریم
کهبتوانیمبهفوتبالایرانخدمتکنیم.

وقتی علی دایی را میزنند چه انتظاری دارید کیروش را نزنند؟

آزمون :حمایت سلبریتیها یعنی تالشهایم دیده شد

ســردار آزمون در بازی مقابل عمان بارها
مدافعــان حریــف را آزار داد و در یکــی
دو صحنــه هــم فرصتهای خوبــی برای
گلزنــی نصیبش شــد اما شــانس بــا او یار
نبــود .واکنــش او بــه موقعیتهایــی که از
دست داد ،چنین است «:بله فرصتهایی
را از دســت دادم امــا اگــر قــرار باشــد همه
موقعیتهــا را بــه گل تبدیل کنــم االن در
روســیه فوتبال بازی نمیکــردم بلکه باید
در یک تیم معتبر اروپایی توپ میزدم».
ایــن مهاجم تیم ملی درباره بازی با چین
که مارچلــو لیپی ســرمربیاش اســت ،به
فارس گفت«:صد در صد آنها تیمی قوی
دارند .لیپی مربی بزرگی است و وقتی یک
مربــی بزرگ باالی ســر تیم باشــد ،اثرش
را مــی گــذارد درســت مثل تیــم خودمان
که یک مربــی بزرگ و کاربلــد را در اختیار
داریم .امیــدوارم بتوانیــم بهترین نتیجه
را از بــازی آینــده بگیریــم ».ســردار درباره
اینکــه به نظــر می رســد انتقاداتی که بعد
از جــام جهانی از او شــد ،رفتارش را تغییر
داده و پخته تر و ســر به زیرتر شــده ،چنین
واکنشــی داشــت«:من می خواستم ثابت
کنــم آن انتقادها الکی بــود .واقعاً من چه
کار کرده بودم که از من انتقاد می شد؟ آیا
دروازه خالــی گل نکــردم؟ فقط در بازی با
مراکش یک فرصت تک به تک را به بدن

گلر حریــف زدم اما ما بازی را بردیم .کلی
در آن بازیهــا دوندگی داشــتم .البته من
همــه چیز را مــی دانم و متوجه می شــوم
از کجــا خط می گیرند! همــه می دانند که
مــن چقدر تالش می کنــم و همین برایم
کافی اســت .بــزرگان فوتبــال ایــران هم از
من حمایت کردند .خیلی از سلبریتی ها،
بازیگران و فوتبالیســتها و خود آقای کی
روش از مــن حمایــت کردند و این نشــان
می دهد خیلیها من را میبینند و تالشم
را نادیده نگرفتهاند و من هم تنها نیستم.
وقتی که انتقاد بی دلیل و الکی صورت می
گیرد ،باید نشــان بدهم که برخی حرفها
درستنیست».
آزمون دربــاره اینکه فکر میکند تیم ملی

پتانســیل شکســت دادن چین در مرحله
بعد را دارد ،چنین پاســخ داد «:االن همه
تمرکزمان را روی بازی با چین گذاشتهایم؛
البتــه تــا بــه االن هم ســعی کردیــم بازی
به بــازی پیــش برویم .البته خیلــی انتقاد
میشــود که کامالً طبیعی است .واقعیت
این اســت کــه خیلیهــا دوســت دارند ما
پیــروز نشــویم و شکســت بخوریــم .مــا به
آنهــا فکر نمیکنیم .ما برای کســانی بازی
میکنیم که جانانه ایران را دوســت دارند.
در این شــرایط بد ،ما با پیروزی میتوانیم
مردم را خوشــحال کنیم .حیف اســت که
مردم را خوشــحال نکنیم .مردم ما واقعاً
لیاقت خوشــحالی را دارند .در این شرایط
کسانی هستند که برای ما با جان و دل دعا

میکنند و ما هم برای آنها بازی میکنیم».
در روزهای گذشــته صحبتهایی مبنی بر
جدایــی کــیروش از تیم ملی مطرح شــد
و اینکــه فدراســیون کلمبیا مذاکراتــی با او
داشــته .ســردار در این باره در مصاحبهای
دیگــر بــه ایســنا گفت«:هــر بازیکــن و هــر
مربــیای پیشــنهادات خــود را دارد .البتــه
مــن کــیروش را میشناســم .او زمانی که
بــا تیمی مثــل ایــران قــرارداد دارد با جان
و دل بــرای آن تیــم تــاش میکند چراکه
به قــرارداد خــود متعهد اســت .کیروش
همیشــه حرف حق میزند چون دوســت
داردتیمملیفوتبالایرانهمیشهبهترین
باشد .االن هم مطمئنم همه حواسش به
تیم ملی است .متأسفانه در فوتبال ایران
اینگونه است که اگر کسی به جایی برسد و
موفقیتی به دست بیاورد ،برخی سعی می
کننــد او را زمین بزنند .مــا بزرگتر از علی
دایــی در فوتبال آســیا داریــم؟ نداریم .اما
او را هــم زدند  .وقتی علی دایی را میزنند
چــه انتظــاری داریــد کــیروش را نزننــد؟
قطعــاً برخــی هــم ســعی میکننــد من و
مهــدی طارمی و علیرضــا جهانبخش را
بزنند .اگر نزنند که نمیشــود! البته در این
میان کسانی هم بودند که حمایت کردند.
حمایتی که برای ما دلگرمی بود و انرژی ما
را بیشتر میکرد».

تیم ملی در شــرایطی با دو گل عمان را پشــت سرگذاشت
و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت که مهمترین نکته
یادداشت
این بازی ،مهار پنالتی دقایق اول بازی توسط بیرانوند بود.
دفع توپ توســط گلر شــماره یک تیم ملی نشان میدهد
کــه بیرانونــد از اعتمــاد بهنفس باالیــی برخوردار اســت و
توانســته عملکرد قابل قبولی درون دروازه داشــته باشــد.
رضا ترابیان البته معتقــدم پیروزی مقابل عمان نبایــد باعث غرور ما
بازیکن سابق شــود و فکر کنیــم که میتوانیــم چین را براحتی شکســت
تیم ملی دهیــم .گرچه چیــن تیم فوقالعــادهای نیســت و پیروزی
مقابل این تیم هم دور از دسترس نیست .تیمهای آسیای
شرقی سرعتی هستند و قطعاً بازیکنان چین در مقابل ما از این حربه استفاده
خواهند کرد ،بنابراین برای خنثی کردن حمالت این تیم باید ســرعت آنها را
کــم کنیم و با جنگندگی و دوندگی زیاد ،خطهافبک این تیم را از کار بیندازیم
تا بتوانیم پیروز شویم .تیم ملی در خطهافبک و حمله عملکرد خوبی داشته
و  9گل در چهار بازی زده اســت .تیم کیروش در ساختار دفاعی هم عملکرد
خوبی داشته و گلی دریافت نکرده اما مدافعان ما در این چهار بازی اشتباهات
فاحشــی داشــتند که شــانس هم به مــا کمک کرد تــا مقابــل حریفانمان گل
نخوریــم .خط دفاع مــا به دلیل تغییرات زیادی که داشــته ،هماهنگی الزم را
نــدارد و نمونــه اشــتباهات زیــادی از آن را در دیدار برابر عراق و عمان شــاهد
بودیــم .اگــر این عــدم هماهنگــی در بازیهای بعــد ادامه پیدا کنــد ،احتمال
دارد که تیم ضربه بخورد .با تمام این اوصاف به نظرم تیم ملی چیزی برای
قهرمانی کم ندارد و امیدواریم با این کادر فنی که سالهاست در ایران حضور
دارد ،بازیکنــان بــا کیفیتی که در اختیار داریم و با توجه به اینکه چندین ســال
اســت در رنکینگ آسیا در رتبه اول هستیم ،قهرمانی دور از دسترس نیست و
این لیاقت را داریم که در پایان جام را باالی سر ببریم.

کر ه جنوبی سد بحرین را شکست

در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا کره
جنوبی و بحرین روز گذشــته در ورزشــگاه آل راشــد به مصاف
اخبـــــار هم رفتند .کره که با بازگشت سون در خط حمله زهردار شده،
در بیشــتر زمان بازی مالک توپ و میدان بود و در نقطه مقابل بحرین در ضد
حمله خطرناک نشــان میداد .در نیمه اول کره چند موقعیت مناســب ایجاد
کــرد و در نهایت هوانگ هی چان در دقیقه  ۴۳از الیههای دفاعی بحرین عبور
کرد و تیمش را به گل رساند .با آغاز نیمه دوم کره بازهم برای تضمین برتری
و رســیدن به گل دوم بهترین دفاع را در حمله میدید.در نقطه مقابل بحرین
پشت دفاع کره را تنها با حضور یک مهاجم نشانه گرفته بود و با پاسهای بلند
پشت دفاع سعی به غافلگیر کردن کرهایها داشت که در نهایت در دقیقه 77
محمد سعد ال رمیحی تالش بحرینیها را به ثمر رساند و بازی در  90دقیقه با
تساوی خاتمه یافت و مصاف دو تیم به وقتهای اضافه کشیده شد .در دقیقه
 107کره توســط کیم جین سو به گل دوم دست یافت و در نیمه دوم وقتهای
اضافه هم توانست حریف را کنترل و درنهایت سد محکم بحرینیها را کنار زده
و راهی یک چهارم شود و چهارمین تیم شرق آسیا در مرحله یک چهارم نهایی
لقب بگیرد.

ممانعت از پخش زنده تمرین برای چینیها

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای دیدار با چین آماده میکند از ساعت 18
به وقت محلی در زمین شماره  3استادیوم کریکت تمریناتش را پیگیری کرد.
حضور گسترده خبرنگاران و گزارشگران کشور چین باعث تعجب مسئوالن تیم
ملی فوتبال و نمایندگان رســانههای ایرانی شــد .خبرنــگاران چینی در تمرین
دیــروز پیرامــون ترکیب تیــم ملی و تاکتیــک شــاگردان کــیروش در بازیهای
گذشــته از خبرنگاران ایرانی ســؤال میپرسیدند .از سویی چینیها با تجهیزات
پخــش زنــده تلویزیونی بــه محل تمرین تیــم ملی آمــده بودند اما مســئوالن
ایــران اجــازه حضــور آنها را در تمریــن ندادند و آنها موفق نشــدند تمرین تیم
ملی را به صورت زنده پوشــش بدهند .پیش از آنکه تمرین شــروع شود باز هم
بازیکنان مشغول زدن ضربه به سمت دروازهها بودند که در این آیتم مرتضی
پورعلیگنجــی ،احســان حاجصفــی و ســردار آزمــون درون دروازه ایســتاده و
واکنشهای جالبی داشــتند .طی هفتههای اخیر دروازهبانی بازیکنان تیم ملی
در بازیهای درون تیمی پیش از شــروع تمرین ســوژه اصلی بوده و بعضاً آنها
اجازه نمیدهند علیرضا بیرانوند در تمرینات غیررســمی درون دروازه بایستد
و خود آنها برای ســرگرمی واکنشهایی را روی ضربات نشان میدهند .بخش
اول تمریــن تیم ملی بــه گرم کردن بدنها اختصاص داشــت و در بخش بعد
بازیکنان به دو تیم آبی و سبز تقسیم شده و در فضایی هیجانی و شاد ،هندبال
بازی کردند .با گذشت  15دقیقه از تمرین ،خبرنگاران به بیرون از زمین تمرین
هدایت شده و اجازه تهیه گزارش از تمرین شاگردان کیروش را پیدا نکردند.

داور دیدار ایران -چین مشخص شد

قضــاوت دیــدار ایــران و چیــن در مرحله یــک چهارم
نهایــی جــام ملتهــا بــه عبدالرحمن جاســم از قطر
ســپرده شــد .ایــن داور در دور گروهی ،دیــدار تیمهای
عراق  -ویتنام و چین  -کره جنوبی را برعهده داشت و
دیدار دوشنبه شب استرالیا و ازبکستان را نیز سوت زد.

برگزاری جلسه  VARبرای تیم ملی

بنــا براعــام کنفدراســیون فوتبــال آســیا ،از مرحلــه یــک چهــارم پایانــی جام
ملتهای آســیا سیســتم  VARداوری به مســابقات اضافه خواهد شــد .براین
اســاس صبــح دیروز نماینــده  AFCبا حضور در هتل تیم ملی در جلســه ای با
بازیکنــان و اعضــای کادر فنی نحوه اســتفاده ،مواقع مورد نیــاز و کارکرد داوران
مسابقه در موارد مورد استفاده از آن را آموزش داد.

پیشنهادرسمینیوکاسلبرایمیالدمحمدی

نیوکاســل انگلیس با ارائه پیشنهادی رسمی ،خواســتار جذب میالد محمدی،
مدافع چپ ایرانی و ملیپوش احمد گروژنی روســیه شد .مصدومیت و غیبت
پل دامت ،مدافع چپ ثابت نیوکاسل ،رافا بنیتس سرمربی مشهور و اسپانیایی
این باشــگاه انگلیســی را به فکر جذب محمدی انداخته اســت و باید دید او به
جمع « کالغ زاغیها» خواهد پیوست یا خیر.

نظر ستارههای ژاپن درباره بازی ایران

ژاپن با برتری برابر عربستان سعودی موفق شد به مرحله یک چهارم نهایی
جام ملتها صعود کند .این تیم در صورتی که بتواند در مرحله بعد ویتنام را
شکست دهد و ایران نیز از پس چین برآید ،در نیمه نهایی شاهد تقابل ایران
و ژاپن خواهیم بود .مایا یوشیدا ،کاپیتان ژاپن با تمجید از ایران ،گفت« :ایران
ل حاضر بهترین تیم آســیا محســوب میشود ولی مهمترین مسأله در
در حا 
ل حاضر این اســت که ما بتوانیم ویتنام را شکســت دهیم و راهی مرحله
حــا 
بعد این رقابتها شــویم .خب زمان کمی برای اســتراحت و ریکاوری داریم.
فعالً به بازی برابر ایران فکر نمیکنیم ».تومواکی ماکینو دیگر بازیکن ژاپن نیز
در مورد اینکه احتمال دارد ژاپن در نیمه نهایی با ایران بازی کند ،گفت«:برای
ایــن موضــوع ما نیاز داریم که اول ویتنام را شکســت دهیــم و ایران هم چین
را شکســت دهد .به همین دلیل االن هنوز چیزی مشخص نیست بهتر است
فعــاً درباره این موضوع صحبــت نکنیم .البته ایران تیم بســیار قدرتمندی
است و ژاپن هم توان باالیی دارد .امیدوارم به مراحل باالتر راه پیدا کنیم».

