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موندو دپورتیوو (اسپانیا)

توتو اسپورت (ایتالیا)

گاردین (انگلیس)

تیتر «موافقت دی یونگ» ،اشــارهای
بــه ثمــر دادن نســبی تالشهــای
بارســلونا بــرای جــذب دی یونــگ،
هافبــک جوان و پــر خواســتار آژاکس
اســت و آن هــم در حالی کــه حداقل
 10باشــگاه مطــرح دیگــر اروپایــی نیز
برای اســتخدام وی خیز برداشتهاند.
مونــدو جزئیاتــی از مراســم معارفــه
بواتنــگ و دو روز نخســت حضور این
مهاجم در بارسلونا آورده است.

ایــن نشــریه بــا تأکیــد بــر خبــر عالقــه
یوونتــوس بــه جــذب مارســلو ،مدافع
برزیلــی رئــال مادریــد و چــاپ عکس
بــزرگ وی ،پیرامــون ایــن انتقــال
احتمالــی گزارشــی را بــه دســت چاپ
ســپرده و از موانــع موجــود در ایــن راه
ســخن گفتــه اســت .توتــو اســپورت از
تحــوالت جدیــد در میــان و صعــود
نســبی این تیم در جدول لیگ فوتبال
ایتالیا هم گزارشی را آورده است.

عکس اصلی و بزرگ این روزنامه سیاسی-
اجتماعــی مربــوط بــه امیلیانــو ســاالی
آرژانتینی اســت کــه فوتبال باشــگاهیاش
را در لیگ انگلیس در تیم کاردیف ســپری
کــرده اســت و چون جــزو مســافران پــرواز
گمشــده اخیــر بــر فــراز آســمان انگلیــس
بــوده ،احتمــال مرگ وی مــیرود .گاردین
حرفهــای جدیــد ســرمربیان مشــهور
تیمهــای فوتبال لیورپول و منچسترســیتی
را نیز آورده است.

کیروش :تیمی جاهطلب هستیم
و آرزوهای خودمان را داریم

گمنام در بازیگری ،فوق ستاره در مربیگری

کیروش  -لیپی؛ دوئل غولها روی نیمکت

جذابیــت یک مســابقه فوتبال تنها بــه ســتارههای داخل زمین
حامد جیرودی محــدود نمیشــود .گاهــی فقــط لیونل مســی و کریــس رونالدو
خبرنگار نیســتند کــه نتایــج بازیهــا را تعییــن میکنند و خیلــی وقتها
این تفکر مربیان روی نیمکت تیمهاســت که بازی را به ســود یک تیم رقم میزند
و باعــث غــرور و افتخــار یک گــروه از هــواداران ،یک شــهر و یک ملت میشــود .در
فوتبــال جهان از این دســت مربیان بزرگ ،کم نیســتند .مربیانــی که با حضور خود
روی نیمکت یک تیم به آن اعتبار میدهند و باعث میشــوند که بازیکنان آن تیم
بــا اعتماد به نفس بیشــتری گام به میدان مســابقه بگذارنــد و در مقابل حریفان با
احتیــاط و البتــه احترام زیادی در مقابل آن تیم قرار بگیرند .مربیانی که خودشــان

مانند یک وزنه بزرگ هستند و در شرایطی خاص مانند یک فوق ستاره و یک ناجی
به آنها نگاه میشود .مربیانی نظیر کارلوس کیروش و مارچلو لیپی؛ دو نام بزرگ
در فوتبــال جهان که حاال باید امشــب در مرحله یــک چهارم نهایی جام ملتهای
آســیا برابر هم قرار بگیرند و در تالشــند که تیمهای تحت هدایت خود را به مرحله
نیمــه نهایی برســانند .در این دوره از مســابقات جام ملتها ،مربیــان بزرگی روی
نیمکت تیمها نشســتهاند .آلبرتو زاکرونی ایتالیایی ســرمربی امارات اســت و پائولو
بنتــو هدایت کره جنوبــی را برعهــده دارد .مربیانی مانند هکتور کوپر (ازبکســتان)،
اســون گــوران اریســکون (فیلیپیــن) و خــوزه آنتونیو پیتزی (عربســتان) نیــز در این
رقابتها حضور داشــتند که با حذف تیمهایشــان به خانه بازگشــتند .تا به اینجای

لیپی؛ از سمپدوریا تا قهرمانی جام جهانی

کیروش؛ از موزامبیک تا منچستر و رئال

لیپــی با اینکــه در دوران بازیگــری حدود  10ســال در تیم مطرح
ســمپدوریا بــازی کــرد ولــی در تیــم ملــی بزرگســاالن ایتالیا
جایگاهــی نداشــت و تنهــا  2بــار بــرای تیــم زیــر  23ســال
ایــن کشــور بــه میــدان رفت .بــا این حــال لیپــی در دوران
مربیگــری روزهای متفاوتی را نســبت بــه دوران بازیگری
تجربــه کــرد و بــه یکــی از بهتریــن مربیــان جهــان تبدیل
شــد و قهرمانیهــای زیادی را با یوونتــوس در ایتالیا و اروپا
تجربه کرد .لیپی در جام جهانی  2006آلمان ،کشــورش را
به مقام قهرمانی جهان رســاند تا به مهمترین افتخار
دوران مربیگــریاش دســت یابــد .ایتالیــا در طــول
جــام جهانی بــه غیر از یک گل بــه خودی و یک
گل از روی نقطــه پنالتــی ،هیچ گلــی دریافت
نکــرد .او در ســال  2008دوبــاره ســرمربی
ایتالیــا و جانشــین روبرتــو دونادونــی شــد.
ایتالیــا بــا تســاوی  1-1در دیــدار دوســتانه
مقابل یونان در سال  ،2008تحت رهبری
لیپــی به رکورد  31بازی پــی در پی بدون
شکست رسید و با این بازی  ،لیپی رکورد
جهانی را شکســت .او از ســال  2012به
فوتبــال چیــن آمد و توانســت گوانگژو
را بــه قهرمانــی لیگ قهرمانان آســیا
برســاند .لیپــی در  ۲۲اکتبــر ،۲۰۱۶
سرمربی چین شــد ولی از راهیابی
با ایــن تیم به جــام جهانی 2018
روســیه بازمانــد و حــاال امیــدوار
اســت رؤیای قهرمانی چینیها
در آسیا را تحقق بخشد.

 نام :مارچلو رومئو لیپی
 تاریخ تولد ۱۲ :آوریل ۱۹۴۸
 سن 70 :سال
 ملیت :ایتالیایی
 زادگاه :ویارجو ایتالیا
 پست :مدافع
 تیمهای دوران بازی :ساوونا ( ،)1969-70سمپدوریا
( ،)70 -79پیستویزه ( ،)79 -81لوچسه ()82
 تیمهایدورانمربیگری:تیم جوانان سمپدوریا (،)82-85
پونتدرا ( ،)85 -86ســیهنا ( ،)86-87پیســتویزه (،)87 -88
کاراســه ( ،)88 -89چزنا ( ،)89 -91لوچســه ( ،)91 -92آتالنتا
( ،)92 -93ناپولی ( ،)93 -94یوونتوس ( ،)94 -99اینترمیالن
( ،)99 -2000یوونتــوس ( ،)2001 -2004تیــم ملــی ایتالیــا
( ،)2004 -2006تیــم ملــی ایتالیــا ( ،)2008 -2010گوانــگژو

کار ،شاهد تقابل اریکسون و بنتو در بازی فیلیپین و کره جنوبی بودیم که با پیروزی
یک بر صفر کرهایها به پایان رســید .با این حال ،رویارویی جذاب کیروش و لیپی
را میتوان از مهمترین تقابلهای مربیان بزرگ در جام ملتهای امارات دانست.
مربیانی که به افتخارات زیادی در دوران مربیگری خود دست یافتهاند و حاال در پی
کســب قهرمانی دیگری با ایران و چین هســتند .کیروش و لیپی در مقدماتی جام
جهانی  2018در ورزشــگاه آزادی با هم روبهرو شــدند که کیروش توانســت ایران را
یک بر صفر برنده میدان کند .این دو در دوران حضور در منچستر و یوونتوس نیز که
کیروش دستیار فرگوسن بود ،یک تقابل دیگر داشتهاند که آن مسابقه را منچستر
 2بر صفر برنده شد.

کیروش از  ۱۵تا  ۲۱ســالگی در تیم محل زادگاهش فروویاریو نامپوال دروازهبان بود .او
پس از اینکه موزامبیک از پرتغال اعالم اســتقالل کرد و انقالب «میخک» در پرتغال
اتفــاق افتــاد ،فوتبال خود را رها کرد و به پرتغال ،کشــور اجدادی خــود مهاجرت کرد.
کیروش بازیکن معروفی نبود ولی با مربیگری به اوج شــکوفایی رســید .او مربیگری
را از ســال  ۱۹۷۸و در ســن  25ســالگی با ســرمربیگری تیم دانشگاه محل تحصیل
خود در لیســبون آغاز کرد .کیروش در سال  ۱۹۸۵همکاریاش را با فدراسیون
فوتبــال پرتغــال آغــاز و همزمان ســرمربی تیمهای زیــر ،۱۶زیــر  ۱۸و زیر
 ۲۰ســال بود .او از ســال  ۱۹۸۹تا  ،۱۹۹۱توانســت  ۲بار متوالی قهرمانی
جام جهانی جوانان را با بازیکنان زیر  ۲۰ســال پرتغال کســب کند و
بازیکنانی مانند لوئیس فیگو ،روی کاســتا و ژائو پینتو از کشــفها و
دســتپروردههای شــاخص او بودند و همین موضوع باعث شد
تــا از کــیروش به عنوان «معمار نســل طالیی فوتبــال پرتغال»
یــاد شــود .قهرمانیهــای کیروش باعث شــد تا او در ســال ۱۹۹۰
نشان لیاقت بینالمللی را از فدراسیون پرتغال و باالترین درجه
افتخار یــک ورزشــکار را از دولت پرتغال دریافــت کند .کیروش
در ادامه ســرمربی تیم ملی کشورش شــد اما نتوانست تیم را به
جــام جهانــی  ۱۹۹۴ببرد .با این حــال ،یکی از دورههــای پر رنگ
مربیگــری کــیروش ،حضــور او در منچســتریونایتد بــه عنــوان
دستیار سر الکس فرگوسن است .شیاطین سرخ با حضور او در
کنار فرگوسن ،روزهای طالیی را سپری کردند و بازیکنی مانند
کریــس رونالــدو زیر نظر او پــرورش یافت .کیروش در ســال
 2003ســرمربی رئال شــد ولــی در این تیم آن طــور که باید
توفیقی کســب نکرد .او در ادامه ســرمربی پرتغال شــد و از
سال  2011تاکنون نیز هدایت تیم ملی ایران را برعهده دارد.
ایــران با مربیگری او در مرحله یک چهارم جام ملتهای
قبل کنار رفت و حاال او و ملیپوشــان ایران امیدوارند پس
از  43سال جام قهرمانی آسیا را روی دستان خود ببینند.

اورگراند ( ،)2012 -2014تیم ملی چین ( ۲۰۱۶تاکنون)
 افتخارات ملی :قهرمان جام جهانی ( 2006ایتالیا)
 افتخــارات باشــگاهی :لیــگ قهرمانــان اروپــا
( ،)1995/96جام باشگاههای جهان ( ،)1996سوپرجام
اروپــا ( ،)1996قهرمانی لیگ ایتالیــا (،96-97 ،94-95
 ،)2002-03 ،2001-02 ،97-98جــام حذفــی ایتالیــا
( ،)94-95ســوپرجام ایتالیــا (،2002 ،1997 ،1995
 )2003بــا یوونتوس  /ســوپرلیگ چیــن ( 2013 ،2012و
 ،)2014لیگ قهرمانان آسیا ( ،)2013جام حذفی چین
( ،)2012سوپرجام چین ( )2012با گوانگژو
 افتخارات شخصی :برترین مربی سال از سوی جایزه
باشــگاه فوتبــال یوفــا ( / )1999برترین مربی باشــگاهی
جهــان (1996و  / )1998برتریــن مربــی ایتالیــا (،1997
1998و  / )2003برترین مربی ملی جهان ()2006

 نام :کارلوس مانوئل بریتو لئال کیروش
 تاریخ تولد :یکم مارس ۱۹۵۳
 سن 65 :سال
 ملیت :پرتغالی
 زادگاه :نامپوال موزامبیک
 پست در زمان بازی :دروازهبان
 تیم دوران بازی :فروویاریو نامپوال ()۱۹۶۸–۱۹۷۴
 تیمهای دوران مربیگری :دانشــگاه صنعتی لیسبون
( ،)۱۹۷۸–۸۰زیر  ۱۳ســال الیویــاس ( ،)۸۱–۸۲زیر ۱۵
ســال بلننســیش ( ،)۸۲–۸۳اســتوریل پرایرا (۸۳–۸۴
دســتیار) ،تیــم ملــی زیــر  ۱۸ســال پرتغــال (۸۵–۸۷
دســتیار) ،تیم ملی زیر  ۱۶ســال پرتغال ( ،)۸۸–۹۰تیم
ملــی زیر  ۲۰ســال پرتغال ( ،)۸۹–۹۱تیــم ملی پرتغال
( ،)۹۱–۹۳اســپورتینگ لیســبون ( ،)۹۴–۹۶مترو استارز

( ،)۹۶ناگویــا گرامپــوس ( ،)۹۶–۹۷تیــم ملــی امــارات
( ،)۹۸–۹۹تیــم ملــی آفریقــای جنوبــی (،)۲۰۰۰–۰۲
منچســتریونایتد ( ۲۰۰۲–۰۳دســتیار) ،رئــال مادریــد
( ،)۲۰۰۳–۰۴منچســتریونایتد ( ۲۰۰۴–۰۸دســتیار)،
تیم ملــی پرتغال ( ،)۲۰۰۸–۱۰تیم ملــی ایران (–۲۰۱۱
تاکنون)
 افتخارات ملی :قهرمان جام زیر 16ســال اروپا 1989
و قهرمان جام جهانی جوانان  1989و ( 1991پرتغال) /
صعود به جام جهانی  2002با آفریقای جنوبی ،صعود
بــه جــام جهانــی  2010با پرتغــال ،صعود بــه جامهای
جهانی  2014و  2018با ایران
 افتخارت باشــگاهی :جام حذفی پرتغال1994/95 :
و ســوپر جام پرتغال در ( 1995اسپورتینگ)  /سوپرجام
اسپانیا( 2003 :رئال مادرید)

کنجکاوی خبرنگار چینی
برای به دست آوردن ترکیب تیم ملی

ایران؛ امشب در یک چهارم نهایی برابر چین به میدان میرود

یکی از  4تا باش

جام ملتها حاال به بازیهای حســاس
و نفســگیر خــود رســیده .بــه مرحلــه
یکچهــارم نهایی که از ســاعت 16:30
بــا دیــدار ویتنــام -ژاپن آغاز می شــود و
تیــم ملــی ایــران هــم از ســاعت ۱۹:۳۰
امشــب به مصــاف چین خواهــد رفت.
دیــداری که در ورزشــگاه محمد بن زاید
ابوظبــی برگزار میشــود و قضــاوت آن
را عبدالرحمــن جاســم از قطر بر عهده
دارد .تیــم ملــی در حالی آمــاده حضور
در این بازی میشــود که یکشــنبه شــب
برابــر عمــان قــرار گرفــت و  2بــر صفــر
بــه پیــروزی رســید .دیــداری کــه در آن
علیرضا بیرانوند با پنالتی که دقیقه یک
از عمانیهــا گرفــت ،شــرایط را به ســود
ایران تغییــر داد و در ادامه هم علیرضا
جهانبخش و اشکان دژاگه گلزنی کردند
تا تیم ملی به یک برد خوب دست پیدا
کند و به مرحله بعد راه یابد.
چیــن هــم در شــرایطی در ایــن
مسابقات شــرکت میکند که در مرحله

گروهی ،قرقیزســتان را  1-2و فیلیپین را
 0-3شکست داد و با شکست  0-2برابر
کره جنوبی به عنوان دوم گروه  Cدست
یافت تــا در مرحلــه یک هشــتم نهایی
حریــف تایلنــد شــود .چینیهــا در ایــن
مسابقه ،نبرد ســختی برابر حریف خود
داشتند و بسختی و با نتیجه  1-2تایلند را
شکســت دادند تا در این مرحله حریف
ایران شــوند .جــذب ســتارههای فوتبال
اروپــا در باشــگاهها و اســتخدام مربــی
درجه اول و ممتازی مانند مارچلو لیپی
نشــان میدهــد کــه چینیهــا بــه دنبال
جایگاه بهتری در فوتبال آســیا هســتند.
هــر چند آنها هنوز به یکی از قدرتهای
اصلــی قــاره کهــن تبدیــل نشــدهاند و
نتوانســتهاند فوتبال خود را مانند ســایر
رشــتههای ورزشــی دیگرشــان نشــان
دهند .با این حال ،چینیها امیدوارند در
ایــن دوره بتوانند حداقــل رتبهای مانند
دومــی در جــام ملتهــای  2004کــه در
کشور خودشــان برگزار شد ،کسب کنند.

کارلــوس کیروش در نشســت خبری گفــت« :هر دو تیم
کنفرانس ایران و چین آماده صعود هستند .در این لحظه ،بازی با
خبــــــری
چین مهمترین بازی زندگی ما است دلیل آن هم خیلی
واضــح اســت؛ صعود بــه مرحله بعد و انجــام بازی دیگر .چیــن تیم خیلی
خوب و مســتحکمی اســت .آنها تیمی هســتند که مربی بزرگــی چون لیپی
را دارنــد و از نظم و ســازماندهی خوبی برخوردار هســتند .برای من بهترین
بازیکن چین ،همبستگی تیمی آنهاست».
او ادامه داد«:کار ســختی برابر چین خواهیم داشــت و از اینکه برابر چین
بازی داریم هیجان داریم .ما تیمی جاهطلب هستیم و آرزوهای خودمان را
داریم .ما نســبت به قبل هوشــیارتر هســتیم .فکر نمیکنم بد باشد با لبخند
به مسائل نگاه کنیم .فلسفه من همیشه این بوده است که به همه حریفان
احترام بگذارم اما واقعیت این است که تیم من برایم آنقدر مهم است که
زیاد به تیم حریف اهمیت نمیدهم .وقتی که در کنار بازیکنی مثل شجاعی
حضور دارم که سه جام جهانی را تجربه کرده و چهارمین حضورش در جام
ملتهــا را تجربه میکند ،افتخار میکنم .توجه همــه را مخصوصاً در ایران
به این نکته جلب میکنم که اینگونه بازیکنان باید احترامشان حفظ شود».
ســرمربی تیم ملــی درباره صحبتهای لیپی که ایــران را تیمی قدرتمند
خطاب کرده بود بیان داشــت« :شــنیدن این صحبتها از یک مربی بســیار
بزرگ مثل لیپی باعث افتخار است .من افتخار این را دارم که سالیان بسیار
زیاد شــاگرد این مربی بزرگ بودهام .در این گونه بازیهای حذفی رنکینگ،
آمــار و اعــداد کمکــی نخواهــد کرد .مســألهای که مهم هســت ،شــخصیت،
کاراکتــر و نظــم و انضبــاط بازیکنــان درون زمیــن اســت و اینکــه در آن روز
بازیکنــان چقــدر بتوانند احساساتشــان را کنتــرل کنند .بــه بازیکنانم گفتم
فوتبــال یک بازی ســاده اســت و باید ســعی کنند لذت ببرنــد ،بجنگند و گل
بزنند .این تاکتیک ما است».
کــیروش بیــان داشــت«:به هیچ عنــوان ما عالقــه نداریم کــت یک تیم
مدعــی را بــر تن کنیم و برعکس همیشــه تالشکنیم لبــاس تیمی را بر تن
کنیم که به همه حریفان احترام میگذارد و نگاه ما به همه حریفان یکسان
اســت .همیشــه تالش میکنم هنــر بردن را بــه بازیکنانم یــادآوری کنم .در
ایــن گونه بازیهــای حذفی که همه چیز برای برنده اســت و هیچ چیز برای
بازنده ،من روی تجربه بازیکنانم حساب ویژهای باز کردهام».
ëëشجاعی :دوست نداریم زود به خانه بازگردیم
مســعود شــجاعی ،کاپیتــان تیــم
ملــی فوتبال ایران در نشســت خبری
اظهار داشــت«:من با تفکــر برخی از
دوســتان مخالف هستم که می گویند
ما دفاعی بــازی می کنیم و دیدید که
در این بازیهــا گلهای زیادی زدیم.
ما آنقدر خوب حمله می کنیم که گل
نمیخوریم .چین خیلی فرق کرده و
بهتر شــده اســت .امیدوارم بعد از  43سال قهرمان شــویم ،هر چند سخت
اســت و هنــوز راه درازی داریــم .مــا در دوره هــای قبــل هم تیم هــای خوبی
داشته ایم ولی این بار به عنوان کاپیتان با احترام به تیم های قبلی خودمان
ما خیلی تیم خوبی هستیم و بازیکنان واقعاً فروتن و بی ادعا هستند .ما به
مردم در ابتدا قول دادهایم که این رویا را به خوبی به پایان برســانیم و اصالً
دوست نداریم زود به خانه برگردیم».
ëëلیپی :ایران بهترین تیم آسیاست اما برتری مقابل آن غیرممکن نیست
مارچلــو لیپــی ،ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال چیــن در نشســت خبــری
گفت«:بعــد از بــازی بــا تایلنــد توانســتیم بــا ریکاوری خــوب برای مســابقه
با ایران آماده شــویم .ایران تیم بســیار خوب و منظمی اســت که ســاختار و
ســازماندهی حساب شدهای دارد .آنها همین تابستان در جام جهانی بازی
کردنــد و توانایــی شــان از ما بیشــتر اســت .از نظر فیزیکــی ایران تیم بســیار
قدرتمنــد و با ســازماندهی خــوب اســت ».او ادامه داد«:میدانیــم که بازی
دشــواری برابر ایران خواهیم داشــت .با این حال ما هم توانمندی خودمان
را داریــم .اشــتباه برابر ایران به منزله جریمهای ســنگین خواهــد بود .ایران
بازیکنان خوب و فرصت طلبی دارد و باید کامال مراقب آنها باشیم .ما همه
میدانیم که ایران تیم خیلی خوبی در آســیا اســت و رنکینگ فیفا گفته من
را تأییــد میکند اما برتــری مقابل این تیم غیرممکن نیســت .برای اینکه با
چنین تیمی مقابله کنیم باید از نظر تاکتیکی در سطح باالیی باشیم».
ëëکاپیتان چین :می خواهیم به جاه طلبی مان ادامه دهیم
ژنــگ ژی ،کاپیتــان تیــم چیــن در
نشســت خبــری گفت«:مهمتریــن
ویژگــی ایران قدرت فیزیکی بازیکنان
اســت و عــاوه بر ایــن ثبــات در کادر
فنــی هــم به ایــن تیــم خیلــی کمک
کرده اســت .ایــران مهاجمــان خیلی
خوبــی دارد و فوتبــال زیبایــی بــازی
میکنــد .به این دلیل مدافعان ما کار
ســختی برابر مهاجمان قوی و قدرتمند ایران خواهند داشــت .قهرمانی در
جام ملتهای آســیا کار بســیار سختی اســت .تیم ها ،بازیکنان و سرمربیان
بــزرگ و نامــداری در ایــن جــام حضــور دارنــد .هــدف مــا ایــن اســت که به
جاه طلبی خودمان در جام ملتها ادامه دهیم .نسل جدید بازیکنان چینی
باید خودشان را ثابت کنند».

البتــه ملیپوشــان فوتبال ایــران بخوبی
میداننــد کــه نبایــد از چینیهــا غافــل
شــوند .تیم ملــی در شــرایطی عمان را
شکســت داد که یکی از مهمترین نقاط
ضعف ایران ،فرصتسوزی مهاجمان
بــود .ایــران در این بــازی ،وحیــد امیری
را بــه دلیــل  2اخطــاره بــودن در اختیار
ندارد و به همین دلیل ترکیب تیم ملی
نســبت به بازیهــای گذشــته تغییرات
بیشــتری خواهد داشــت و احتمال دارد
دوباره ســامان قدوس در ترکیب اصلی
قرار بگیرد.
ایــران و چیــن تاکنون  ۲۵بــار مقابل
یکدیگــر قــرار گرفتهاند کــه حاصل این
بازیهــا ۱۳ ،پیــروزی بــرای ایــران۵ ،
پیــروزی بــرای چیــن و  ۷تســاوی بــوده
اســت .در ایــن بازیهــا ۶۳ ،گل بــه ثمر
رســید ه که ســهم ایــران  ۴۲گل و ســهم
چیــن  ۲۱گل بــوده و بهتریــن گلــزن
دیدارهای دو تیم هم علی دایی با  3گل
زده اســت .اولین بازی بیــن این دو تیم

در  ۲۱خــرداد  ۱۳۵۵در جــام ملتهای
 ۱۹۷۶برگــزار شــد کــه بــا برد  ۲بــر صفر
ایران به پایان رسید و چین هم در بازی
چهــارم ،موفق به کســب اولیــن بردش
برابر ایران شــد .بهترین بــرد ایران برابر
چیــن با نتیجــه  ۴بر صفر بــوده که  2بار
تکرار شــد ه که اولین آن  4بهمن  ۶۳در
مسابقات نهرو کاپ هند و دومین بار در
 30دی  ۷۹در مســابقات جام تمدنها
در تهران به دســت آمد ه اســت .ضمن
اینکه ایران در بازیهای رســمی نیز برد
 ۱ - ۴برابــر چیــن را تجربــه کرد ه اســت.
بهتریــن بــرد چین هــم  ۲بر صفــر بوده
کــه در ســال  ۶۸به دســت آمد ه اســت.

بیشــترین فاصلهای که بین  2برد چین
افتاد ه  ۱۰بازی اســت ( ۸برد و  ۲مساوی
بــرای ایــران) و بیشــترین فاصلــهای که
بین بردهای ایران افتاد ه  ۳بازی اســت
کــه در دو مقطــع صــورت گرفتــه (بــار
اول دو مســاوی و یــک بــرد بــرای چین
و بــار دوم  2بــرد و یــک مســاوی بــرای
چین) .همچنین ایران ســابقه کســب 5
بــرد متوالی برابر چین را هــم دارد .این
بــازی در حالی برنده خواهد داشــت که
پیش از ایــن تکلیف تیم پیروز دو تقابل
آنها در جــام ملتها در ضربات پنالتی
مشــخص شــد ه که یک بار ایــران و یک
بار چین برنده بوده اند .آخرین پیروزی

چیــن برابر ایران 11 ،خــرداد  88در یک
بازی دوستانه با نتیجه یک بر صفر بوده
و آخرین پیروزی ایــران هم  8فروردین
 96در مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی
 2018روســیه و در بــازی برگشــت در
ورزشــگاه آزادی به دســت آمد که ایران
بــا گل طارمــی یــک بــر صفر بــه برتری
رســید .البته مرحله یک چهــارم نهایی
در دورههــای اخیــر بــرای ایــران خوش
یمن نبوده و تیم ملی در جام ملتهای
 2007 ،2000و  2011برابــر کــره جنوبی و
 2015برابر عــراق در این مرحله حذف
شــده اما این بار همه در انتظارند تا این
طلسم شکسته شــود و ایران مانند سال
 2004گام بــه نیمــه نهایــی و بعــد از آن
فینال بگذارد.
گفتنــی اســت مرحلــه یــک چهــارم
نهایــی جمعــه بــا برگــزاری دو دیــدار
بــه پایان می رســد .کــره جنوبــی  -قطر
( )16:30و امارات  -استرالیا ( )19:30دو
دیدار فردا هستند.

آخریــن تمرین تیم ملی فوتبال کشــورمان قبل از بازی
برابــر چین دیروز از ســاعت  18به وقــت محلی (17:30
گــزارش
بــه وقت تهــران) در زمیــن کریکت ابوظبی برگزار شــد.
در ایــن تمریــن که خبرنــگاران فقــط در  15دقیقه ابتدایــی آن حق حضور
داشــتند ،بازیکنــان آخرین برنامههــای تاکتیکی کارلوس کــیروش را مرور
کردنــد .بــا توجه به اینکه نشســت خبــری ســرمربیان دو تیم در ورزشــگاه
محمد بن زاید برگزار شد و این مکان فاصله زیادی با زمین کریکت دارد،
کیروش و شــجاعی با تأخیر به محل تمرین رســیدند .بازیکنان در دقایق
ابتدایــی تمریــن در اختیار خــود بودند و به بازی  5به  2پرداختند .شــوخی
و کریخوانی بازیکنان در تمرین نشــان از روحیه خیلی خوب آنها داشــت.
خبرنــگاران چینــی حضور گســتردهای در محل تمرین تیم ملی داشــتند و
با دقت همه چیز را زیر نظر گرفته بودند .یکی از شــبکههای ورزشــی چین
 15دقیقــه ابتدایــی تمریــن را به طور مســتقیم به تصویر کشــید که در نوع
خودش جالب توجه بود .یکی از خبرنگاران چینی ســعی داشت تا ترکیب
اصلــی ایــران را با توجه بــه رنگ کاورهای آنهــا در تمرین شناســایی کند و
مــدام در حال پرســیدن نــام بازیکنان تیم ملــی بود .ایــن در حالی بود که
خبرنــگاران ایرانی هم ســعی میکردند نام بازیکنان را اشــتباه به او اعالم
کنند تا به نوعی سردرگم شود.
مهــدی تــاج ،رئیــس فدراســیون فوتبــال کــه در محــل تمریــن حضــور
داشــت ،بــه خبرنگاران گفت «:شــرایط تیــم ملی خیلی خوب اســت و ما
هــم امیدواریم چین را شکســت بدهیــم و به مرحله نیمه نهایی برســیم.
همه چیز خوب است و کیروش هم کارهایش را انجام میدهد و امکانات
خوبی هم داریم».

