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کوریرهدلواسپورت(ایتالیا)

ایــن روزنامه مهمترین پیــکار این هفته
لیــگ برتــر فوتبــال پرتغال بیــن پورتو و
اســپورتینگ را کــه دیشــب برگــزار شــد،
بــا چــاپ عکسهایــی از ســتارههای دو
تیــم به گــزارش اول خــود تبدیــل کرده
و حرفهــای آنــان را هم در ایــن ارتباط
آورده اســت .اوجوگــو بــه شــرایط آندره
المیــدای پرتغالــی نیــز اشــاره کــرده
کــه بنفیــکا صاحــب وی اســت و فــوالم
خواستار او شده است.

جا افتادن بالنســبه ســریع وینی سیوس
در ترکیب رئال مادرید که با چاپ عکس
بــزرگ چهــره وی همراه شــده ،صفحه
اول ایــن نشــریه را درنوردیــده اســت.
مــارکا حرفهــای ســوالری ،ســرمربی
رئــال و اظهــارات خــود وینــی ســیوس
را هــم در ایــن مــورد درج کــرده اســت.
اظهارات تازه دیهگو سیمئونه ،سرمربی
اتلتیکــو مادرید نیز در این شــماره مارکا
آمده است.

تمرکــز ایــن نشــریه روی دیدار جذاب شــب
گذشته ناپولی با میالن در ادامه لیگ فوتبال
ایتالیــا بــود کــه هرچند شــانس هیچ یــک را
برای قهرمانی در این لیــگ افزایش نداد اما
میتوانســت شــرایط ناپولــی را در راه کســب
عنواندومیراسخترسازد.کوریرهجدیدترین
گزارشهای جام جهان اسکی آلپاین -2019
 2018را هم در صفحات داخلی خود پوشش
داده و تورنمنت کیتز بوهــل اتریش را در این
ارتباطواکاویکردهاست.

گفتوگوی «ایران» با وحید هاشمیان  ،مهاجم سابق تیم ملی ملقب به هلیکوپتر درباره جام ملتها

اتحاد بازیکنان تیم ملی ،حریفان را میترساند
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

ژاپــن ،ششــمین خــان تیــم ملــی در جام
ملتهــای  2019آسیاســت .دیــداری کــه
همیشــه جــذاب و پرافــت و خیــز بــوده و
اکنــون در نیمــه نهایــی جــام ملتها هم
قطعــاً رویارویی این دو تیم قدرتمند قاره
همانند گذشــته جذاب و حســاس خواهد
بــود .تیمهای ایــران و ژاپن تاکنــون  14بار
بــه مصاف هــم رفتهاند که ســهم ایران 6
برد بوده و ژاپنیها  5بار موفق به شکست
ایران شــدند و  3بار هم دیدارهای دو تیم
با تســاوی بــه پایان رســید .تقابــل فوتبال
ایــران با ژاپــن ،عالقهمندان فوتبــال را یاد
حادثــه تلخ  5فروردین 84هم میاندازد.
استقبال زیاد هواداران و در نهایت  7کشته
و  39زخمــی! وحیــ د هاشــمیان ،مهاجم
تیم ملی در آن بازی که از سری مسابقات
مقدماتــی جــام جهانــی  2006بــود،
 2گل زد و باعــث شــد تا شــانس تیم ملی
بــرای حضــور در جــام جهانی باالتــر رود.
وحیدهاشــمیان مهاجم ســابق تیم ملی
که به هلیکوپتر معروف است ،به سؤاالت
خبرنگار «ایران» در آســتانه بــازی با ژاپن
پاسخ داده است.
مهاجمسابقتیمملیصحبتهایش
را بــا اشــاره بــه عملکــرد ایــران در جــام
ملتهای هفدهم شــروع کرد« :تیم ملی
تــا به اینجا  12گل زده و هیچ گلی دریافت
نکرده و این نشــان میدهد که تیم ما هم
در دفــاع و هــم در حملــه خــوب کار کرده
اســت .مدافعــان تیــم ملــی بــه بازیکنان
تیمهای حریف شــانس گلزنــی ندادند و
البتــه در ایــن راه عملکرد ســایر بازیکنان
در هنــگام حمالت تیم حریــف هم کامالً
ســتودنی اســت .عــاوه بــر ایــن علیرضــا
بیرانونــد ،گلر تیم ملی هم در این  5بازی
بســیار خوب ظاهر شــد کــه اوج هنــر او در
مهــار پنالتــی با عمــان بود .دفــاع خوب و
دروازهبان مطمئن باعث شــده تیم ملی
به مرحله نیمه نهایی راه یابد که البته تیم
مــا در ســایر خطــوط هم عملکــرد خوبی
داشــت ».وحی د هاشــمیان بــه دیدارهای
تیــم ملی در جــام جهانــی  2018روســیه
اشــاره کــرد و بیان داشــت« :تیــم ملی در
جــام جهانی دفاعی بــازی میکرد که این
ســبک بازی تیــم ملی کامــا طبیعی بود
اما آن زمان خیلیها نسبت به نحوه بازی
تیــم ملی انتقاد میکردند .تیم ما در جام

جهانی مقابل قدرتهــای برتر دنیا بازی
میکــرد و کــی روش مجبــور بود تــا با این
روش بــازی کند .اما ســبک بازی تیم ملی
در جــام ملتها هجومی شــد و تیم ملی
توانســت با این ســبک ،گلهای زیادی به
ثمــر برســاند و این موضوع نشــان دهنده
تبحــر کــیروش در ارائــه بــازی هجومی و
تدافعیاست».
او ادامــه داد« :تیــم مــا مهاجمــان
خــوب و توانمنــدی دارد .حضور بازیکنانی
همچــون ســردار آزمون ،مهــدی طارمی و
ســایر بازیکنانــی کــه روی نیمکــت ذخیره
حضــور دارنــد ،یــک نعمــت بزرگ اســت
کــه خیلی تیمها از ایــن نعمت محرومند.
همه بازیکنان در بازی با چین خیلی خوب
ظاهر شدند بخصوص سردار آزمون که در
این دیدار فوقالعاده بازی کرد و توانست با
زیرکی یک گل بزند و یک پاس گل بدهد».
لژیونر سابق ایران در آلمان پس از صحبت
در مورد دیدار با چین به خاطره تلخ بازی با
ژاپن در فروردین ماه سال  1384اشاره کرد
و گفــت« :بازی مــا با ژاپن در آن ســال یک
بازی بسیار مهم بود که در عید نوروز برگزار
میشد .ژاپن آن سال تیم بسیار قدرتمندی
بود که  7ســال هیچ شکســتی نداشــت ،ما
میدانســتیم کــه در مقابــل این تیــم بازی
بســیار ســختی در پیش داریم اما هدف ما
این بود تا با برد مقابل این تیم یک عیدی
خوب به ایرانیها بدهیم».
هاشــمیان ادامــه داد« :مــا گل برتری
را بــه ثمر رســاندیم اما ژاپنیها توانســتند
نتیجــه را مســاوی کننــد .بــه یــاد دارم در
زمانــی کــه ژاپنیهــا گل مســاوی را زدنــد
اســتادیوم آزادی به یکباره ساکت شد و ما
تنها صدای هواداران ژاپنی را میشنیدیم
کــه تیم خود را تشــویق میکردنــد .پس از
چنــد دقیقه تماشــاگران به یکباره شــروع
به تشــویق تیم ملی کردند که تشویق آنها
باعث شــد تــا گل دوم و برتــری این دیدار
را به ثمر برســانیم .آن زمان به این نتیجه
رســیدم که تماشاگران نقش بسیار زیادی
در پیروزیهــا دارند ».او بیان داشــت« :ما
اطالعــی در مــورد حادثهای کــه در آن روز
بــرای تماشــاگرانمان افتــاد ،نداشــتیم و
بعــد از ســاعتها و پس از پایــان آن بازی
ســنگین متوجه شــدیم کــه آن اتفاق تلخ
بــرای هممیهنانمــان افتــاده و تمامــی
بازیکنان پس از شنیدن خبر بسیار ناراحت
بودند .اتفاق بســیار تلخی بود و امیدوارم
که دیگر شاهد اتفاقات این چنینی نباشیم

مسعود سلطانیفر عصر شنبه در آیین افتتاح زمینهای
چمن مصنوعی فوتبال شــهر آرادان گفــت« :یقین دارم
اخبــــــار کــه شــیر مــردان تیــم ملی فوتبــال ایــران همان طــور که
براحتی دیوار چین را فرو ریختند ،این بار هم ساموراییهای ژاپن را شکست
خواهند داد .تیم ملی فوتبال ایران میتواند بعد از  ۴۲سال به فینال فوتبال
جام ملتهای آسیا راه یابد و در آستانه چهلمین سال از پیروزی شکوهمند
انقــاب اســامی عیدی خوبی به مردم دهد ».وزیــر ورزش و جوانان اضافه
کرد« :باگســترش زیرســاختهای ورزشــی مســابقات ملــی و بینالمللی را
میتــوان در نقاط مختلف کشــور برگزار کرد و منافــع این اقدام برای تمامی
مــردم ایــران خواهــد بود .هر روزی که زمینه شــور و شــادی مــردم را فراهم
کنیم ،آن روز برای ما مبارک و فجر است .به برکت نظام جمهوری اسالمی
هــر روز یــک طرح ورزشــی در نقاط مختلف کشــور به بهرهبرداری میرســد
و هفتــه گذشــته به  ۶اســتان کشــور ســفر کــردم کــه در تمامی این اســتانها
طرحهای ورزشی خوبی به بهرهبرداری رسید».

سنگ ،کاغذ ،قیچی در تمرین تیم ملی

تیم ملی در گذشته از حاشیهها ضربات زیادی خورد /غیبت طارمی خللی ایجاد نمیکند /نقطه ضعف ژاپن در ضربات ایستگاهی است
و هــواداران فوتبــال در کشــورمان بتواننــد
بدون دغدغه بازیهای تیم محبوبشان
را تماشا کنند».
هلیکوپتــر فوتبــال ایــران کــه ســابقه
حضور در بوندسلیگای آلمان را هم دارد،
درباره خاطرات خوبی که از دیدارهای تیم
ملی با تیمهــای ژاپن و کره جنوبــی دارد،
صحبت کــرد« :تیمهایی همچــون ژاپن،
کــره جنوبــی و چیــن بســیار جوانمردانــه
فوتبال بازی میکننــد .این تیمها به هیچ
وجــه اجــازه ورود سیاســت بــه ورزش را
نمیدهنــد .در حالــی که تیمهــای عربی
چنین شرایطی ندارند و همیشه سیاست
را وارد فوتبــال میکنند .تیــم ما در مقابل
تیمهای عربی دچار مشــکل میشــود اما
در مقابل تیمهای آسیای شرقی مشکلی
نداریم ،به این دلیل مواجهه با این تیمها
برای ما خوب است ».مهاجم  50گله تیم
ملی با اشــاره به این موضوع که کیروش
حاشیهها را از تیم ملی دور میکند ،افزود:
«مــن  3بار با کــیروش برخورد داشــتم و
در ایــن  3بــار برخودی که زیــر یک دقیقه
بــود ،مدیریــت او را دیدم .حقیقتــاً من در
فوتبال طرفدار گروه خاصی نیستم و این را
همیشه ثابت کردهام .من سالهای زیادی
برای تیم ملی بازی کردم و در این سالها
دیدم که تمامی تیمهای ملیمان حاشیه
داشــتند و این حاشــیهها باعث میشــد تا
تیم ملی موفق نباشد».
هاشمیان صحبتهای خود را اینگونه
ادامه داد« :البته این حاشــیهها به تنهایی
به تیم ضربه نمیزد و مدیران فدراسیون
هم به این حاشیهها دامن میزدند و برای
تیم ملــی حواشــی ایجــاد میکردند .تیم
کنونی هیچ حاشیهای ندارد و تیمی کامالً
منظم اســت .بازیکنان تیم ملی به دنبال
حاشــیه نیســتند و هدف تمامی بازیکنان
تنها پیــروزی در تمامی مســابقات اســت
یک تفــاوت اساســی این تیم بــا تیمهای
سابق ملی همین بی حاشیه بودن است».
او ادامــه داد« :فوتبــال مــا در گذشــته از
حاشیهها ضربات زیادی خورد اما این تیم
ملی با حضور کی روش و مدیریت او از این
حاشــیهها به دور اســت ،اینگونه مدیریت
یــک هنــر اســت .هیــچ کــدام از بازیکنان
نیمکــت نشــین اعتراضــی به مربــی تیم
ملی نمیکنند .کیروش در  8سالی که در
تیم ملی ایران حضور دارد تیم ما را کامالً
متحــول کرد تا جایی که ما هیچ مشــکلی
در بازیهــای آســیایی نداریم و میتوانیم

سلطانیفر :تیم ملی توان شکست
ساموراییها را دارد

رقبــای آســیایی خــود را شکســت دهیــم
و کامــاً برتــر از آنهــا باشــیم».هاشــمیان
درخصــوص محرومیــت مهــدی طارمی
در دیــدار بــا ژاپــن بیان داشــت« :ســامان
قــدوس و وحید امیری بازیکنانی هســتند
که میتوانند جای طارمی بازی کنند .تیم
ملــی بازیکنان زیادی دارد که از نظر کیفی
تفاوت زیادی با همدیگر ندارند .نبود یکی
از بازیکنان هیچ خللی ایجاد نمیکند .ما
میدانســتیم که در مقابل تیمهای عمان
و چیــن تیــم برنــده خواهیم بود امــا ژاپن
تیم متفاوتی است و این تیم میتواند هر
تیم قدرتمندی را آزار دهد و برای هر تیم
قدرتمندیخطرناکباشد».
مهاجم ســابق تیم ملی که هم اکنون
در آلمــان حضــور دارد و در ســال ۲۰۱۷
هدایت تیم زیر  ۱۷ســالههای هامبورگ را
برعهده داشت ،گفت« :ژاپنیها زمانی که
توپ را از دســت میدهند به خوبی پرس
میکننــد و ایــن یکــی از نقاط قــدرت این
تیم اســت .ایــن تیم به دلیل ســرعت باال
توپ را خیلی خوب از خط دفاعی به خط
حملــه میرســاند و موقعیــت خطرناک
ایجــاد میکند .اما نقطه ضعــف این تیم
در ضربــات ایســتگاهی اســت و تیم ملی
میتوانــد از روی ارســال ایــن ضربــات و
ضربه ســر به گل برسد ».او با اشاره به این
موضوع کــه بازیکنان تیم ملــی در دقایق
ابتدایی فرصت به مهاجمان تیم حریف
میدهند ،افزود« :این یکی از نقاط ضعف
تیم ملی اســت که باید کیروش فکری به
حــال آن بکند چرا که ژاپن میتواند از این
نقطه ضعف به ما ضربــه بزند .بازیکنان
ژاپن نسبت به عمانیها و چینیها بسیار
حرفهایتر هســتند و مهاجمــان این تیم
بســیار خطرنــاک هســتند و میتواننــد از
کوچکترینموقعیتیاستفادهکنند».
هاشــمیان درخصــوص احتمــال
قهرمانــی تیم ملی بیــان داشــت« :زمان
ما تیم ملی بازیکنان بســیار خوبی داشت
امــا آن بازیکنــان اتحــاد زیادی نداشــتند.
بازیکنــان کنونــی تیــم ملــی کامــاً متحد
هســتند و ایــن اتحاد حریفان تیــم ملی را
میترساند .در بازی با چین ،سردار آزمون
میتوانست گل دوم را به نام خودش ثبت
کند اما این همدلی موجب شد تا آن توپ
را به طارمی پاس بدهد و طارمی گل بزند.
این موضوعات نشــان دهنده اتحاد خوب
بازیکنــان اســت که ایــن همدلــی و اتحاد
میتواند موجب قهرمانی تیم ملی شود».

تیم ملی که خود را برای دیدار مقابل ژاپن آماده میکند ،روز گذشته تمرینش
را از ســاعت  ۱۶در زمین شــماره  ۳ورزشگاه کریکت برگزار کرد .پیش از شروع
تمرین ،خبرنگاران ژاپنی مشغول مصاحبه با نمایندگان رسانهای ایران بودند
و برای آنها ُکری میخواندند .اکثر ژاپنیها معتقد بودند ایران یکی از تیمهای
خوب آسیاست ولی آنها توانایی شکست تیم کیروش را دارند .پیش از شروع
رسمی تمرین ،بازیکنان تیم ملی که معموالً خودشان را با برنامههای مفرح
ســرگرم میکنند ،از کیروش خواســتند پا ب ه توپ شــود .آنها با دســت توپ را
برای کیروش میفرســتادند تا او با ســر به ســمت دروازه ضربه بزند .در یکی
از همیــن صحنهها کــیروش ضربه جالبی به توپ زد که ســردار آزمون درون
دروازه توپ او را دفع کرد و با تشــویق بازیکنان مواجه شــد .یکی از خبرنگاران
تلویزیــون چیــن نیــز در محــل تمرین حضــور داشــت و گزارشــی را از تمرین
شاگردان کیروش تهیه کرد.
همچنین یک خبرنگار فرانســوی در ورزشــگاه کریکت حاضربود .هنگامی که
تمرین ملیپوشان آغاز شد ،میالد محمدی و مهدی ترابی به صورت جداگانه
تمرینات اختصاصی را زیر نظر مربیان بدنســاز پیگیری کردند .در این دقایق
بود که خبرنگاران ژاپنی توجهشان جلب شد و با پرسیدن نام و شماره این دو
بازیکن خواســتار علت عدم تمرین کردن آنها شــدند .نــگاه تیزبینانه آنها به
حدی بود که یکی از خبرنگاران به سمت فیلیپه مدیر رسانهای تیم ملی رفت
و از او ســؤال کرد آیا تمامی بازیکنان ایران شرایطشــان خوب است که وی هم
پاســخ داد« :بله ،همه در شرایط خوب و ســامت هستند ».خبرنگاران ژاپنی
هم از این جواب مدیر رســانهای تیم ملی فوتبال ایران متعجب شــدند و در
حالــی که ترابی و محمدی جداگانه تمریــن میکردند ،عملکرد این دو
را زیر نظر گرفته و نکاتی را یادداشــت کردند .دومین بخش تمرین
دیــروز ،آقاوســط بود کــه بازیکنان بــه گروههای  ۵نفره تقســیم
شده و این آیتم را انجام دادند .در یکی از این گروهها رامین
رضاییان ،علیرضا جهانبخش ،احمد نوراللهی ،ســید
مجید حسینی و احسان حاجصفی حضور داشتند
کــه رضاییــان و جهانبخش برای این که وســط
نروند ،چندین بــار با یکدیگر صحبت کرده
و از نوراللهــی میخواســتند جــای آنها را در
نقش آقاوســط بــازی کنــد .وقتــی رضاییان و
جهانبخــش زیــر بــار نرفتنــد ،مقابل چشــمان
همه بازی ســنگ ،کاغذ ،قیچــی انجام دادند که
ایــن موضوع تعجب دیگــر بازیکنان و نمایندگان
رســانههای گروهی را در پی داشــت .با گذشــت ۲۰
دقیقــه از این تمرین ،خبرنگاران رســانههای گروهی
به بیرون هدایت شدند .گفتنی است شاگردان کیروش
بعد از پایان تمرین راهی شهر العین شدند تا خود را برای
دیدار فردا آمادهکنند.

مذاکره مثبت کلمبیا با کیروش

رامــون خســرون ،رئیس فدراســیون فوتبال کلمبیا رســماً اعالم کــرد که با
کارلــوس کیروش ،ســرمربی تیم ملی کشــورمان مذاکره کــرده و همه چیز
خوب پیش رفته اســت .خســرون در مصاحبه با شــبکه  Caracol TVکلمبیا
گفــت« :مــا روابط خوبی بــا کیروش داریــم و چند روز دیگــر منتظریم تا این
مســأله نهایی شــود .ما با کیروش مذاکرات خوبی انجام دادیم و هنوز چیزی
را نمیتوان تا پایان جام ملتهای آســیا  2019به صورت مشــخص اعالم کرد.
درباره اسکوالری باید بگویم که اصالً من تماسی با او نداشتم .تنها سرمربیای
که با او تماس گرفتم ،کیروش است .چه به نتیجه برسیم یا نه تا چند روز آینده
تکلیف این مذاکره را مشخص میکنم».

محافظت از کودک گمشده ایرانی توسط مسئول اماراتی

ژاپن از قدرتهای فوتبال آسیا است و نباید اشتباه کنیم

دوست دارم دایی را در ورزشگاه ببینم

از برخی افراد هیچ وقت عذرخواهی نمیکنم

بیرانوند :رکوردهای فردیام با قهرمانی کامل میشود

انصاریفرد :صد برابر بهتر میشویم

آزمون :امیدوارم انتقادات از من ادامه داشته باشد!

علیرضــا بیرانونــد ،دروازهبان درخشــان ایران در مســابقات امســال
جــام ملتهای آســیا گفــت رکوردهایش وقتــی شــیرینتر و کاملتر
میشــود که با قهرمانی کشــورمان همراه گردد .وی بــا تأکید بر اینکه
تیــم ملی حق ارتکاب هیــچ خطایی را در مقابل ژاپن نــدارد ،افزود:
موفقیــت در بازیهــای قبلــی هر چه بود ،گذشــت و از ایــن پس باید
فقــط بــه دیدارهای بعدی بیندیشــیم .خوشــحالم کــه در دیدارهای
قبلی اسباب ســرفرازی مردم شدیم و امیدوارم در دیدارهای بعدی
نیــز چنیــن کنیــم .مهم ثبــت رکوردهای فــردی نیســت و زمانی یک
دســتاورد کامل می شــود کــه با قهرمانــی تیم همراه گــردد .بیرانوند
افزود :همه به این فکر هســتند که ما ژاپن را ببریم و به فینال برسیم
اما باید حســاب شــده عمل کنیــم و مثل روزهای قبلــی قدم به قدم
بــه جلــو برویم و ایــن روش کار ما از آغــاز تاکنون بوده اســت .هر چه
باشــد ،ژاپن از قدرتهای فوتبال آســیا اســت و باید بــا مراقبت الزم
به میدان بیاییم ولی مردم نیز میتوانند با دعای خیرشــان ،اســباب
پیروزیمــان شــوند .یــک مســأله مهم کــه بابــت آن احســاس غرور
میکنم ،بســته نگه داشــتن دروازه ایران تا این لحظه است ولی باید
متذکر شــوم که این فقط دســترنج من نیســت تمامــی بازیکنان تیم
ملی در ثبت آن سهیم بودهاند.

کریم انصاریفرد که گفته میشود در دیدار روز دوشنبه برابر ژاپن جای مهدی
طارمــی محــروم را در ترکیب ایران میگیرد ،دیروز قــول داد هر آنچه تاکنون در
دیدارهای تیم ملی در جام ملتهای آســیا رؤیت شده ،در این دیدار صد برابر
آن بــه اجــرا درخواهد آمد .وی که در دیدار با چین گل ســوم ایــران را زد ،افزود:
خــدا را شــکر که تیم ملی ما شــخصیتی پیدا کرده که بــا آن میتواند رقبایش را
قدرتمندانه شکست بدهد و دیدید که چین با مارچلو لیپی هم حریف ما نشد.
البته بازی با ژاپن ســخت اســت و این تیم میتواند ما را اذیت کند ولی با آنالیز
خوبی که مربیان انجام میدهند ،قول یک بازی خوب دیگر را به مردم میدهم.
انصاریفــرد اضافه کرد :در تیــم ما همگی هم خوب دفاع و هم بخوبی حمله
میکنند و این چیزی اســت که کیروش در ســالهای اخیر به ما آموخته است.
البته حیف که طارمی محروم شد .اگر با تالش گروهی قهرمان شویم ،این جام
مــال مردم خواهد بود و نه متعلق به من و ســایر بازیکنــان .من در این جایگاه
نیســتم که ایــن را بهترین ترکیب تیم ملــی بنامم ولی هر چه هســت ،حاصل
تــاش فدراســیون و کیروش اســت .انصاریفرد اضافه کرد :ایــن را هم بگویم
کــه گل اخیرم را به برادرم محمدرضا انصاریفرد تقدیم میکنم زیرا ســالگرد
تولد اوست و هم اینکه از پیشکسوتان برای بازی با ژاپن دعوت میکنم و از آنها
میخواهم میان ما باشند و این دعوت بخصوص شامل علی دایی میشود که
همه میدانند چقدر به وی ارادت دارم و مایلم او را در ورزشگاه ببینم.

ســردار آزمون گفت امیدوار اســت تا قبل از شروع بازی با ژاپن باز هم از
وی انتقاد شــود زیرا وی را در راه بیاثر کردن این مخالفتها مصممتر
خواهــد کــرد .وی اضافه کــرد :راه درســت جــواب دادن به انتقــادات با
ارائه یک عملکرد مثبت درون میدان اســت و این چیزی اســت که من
همیشــه در دســتور کارم داشــتهام .من قبالً هم گفته بودم کسانی که از
من انتقاد کرده بودند ،با دیدن نمایشهای من در جام ملتهای آسیا
پشــیمان خواهند شــد .به واقع من با اتفاقاتی که در جام جهانی برایم
افتاد ،به پختگی بیشــتری رسیدم و اینک هم در مقام توضیح میگویم
اگــر قبل از دیدار بــا چین ،کیروش را مربی بزرگتری در قیاس با لیپی
معرفــی کــردم ،با هــدف کوچک کــردن این مربــی ایتالیایــی نبود .من
فقط میخواســتم بگویم که کیروش هــم در تیمهای بزرگی مربیگری
کــرده اســت .اگر هم از من دوباره بپرســند مایلی بیشــتر بــا کدام مربی
کار کنــی ،خواهــم گفت کــیروش زیــرا بــه او اعتمــاد دارم و روشهای
کارش را بخوبی میشناســم .آزمون افزود :من بعد از بازگشــت به تیم
ملــی از مردم عذرخواهی کردم اما فقط از کســانی که برخورد مناســبی
بــا مــن داشــتند و نه با افــرادی که به مــن دشــنام دادنــد و از آنها هرگز
معــذرت خواهی نمیکنم .ما نهایت تــاش خود را میکنیم تا در برابر
ژاپن هم بهترین نتیجه را بگیریم.

یــک کودک ایرانی در جریان بازی ایران و چین در ورزشــگاه گم شــد که معالی
محمد خلقان الرمیثی مســئول حراست مســابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
بــرای پیــدا کردن والدین این کــودک اقدامهای الزم را انجــام داد و تا زمان پیدا
شــدن والدین او ،مســئول حراســت مســابقات جــام ملتها این کــودک را نزد
خودش در جایگاه ویژه نگهداری کرد تا این کودک ایرانی هم کمتر دچار نگرانی
شــود و هم مســابقه را تماشــا کند و و بعــد از پیدان شــدن والدیــن ،این کودک
ایرانی را به خانواده اش تحویل داد .این اقدام پلیس ابوظبی بسیار مورد توجه
خانوادههای ایرانی و هواداران تیم ملی قرار گرفت.

امارات  -قطر برای میزبان رایگان شد

شــیخ نهیــان بــن زایــد یکــی از شــاهزادههای امــارات اعــام کــرد کــه تمام
بلیتهــای دیــدار این کشــور با قطــر در نیمه نهایــی را خریداری کــرده و به
صــورت رایگان در اختیــار هواداران اماراتی قرار میدهد .قطر جمعه شــب
در یــک چهــارم نهایی کره جنوبی را حذف کرد و امارات نیز یک بر صفر و با
گل علــی احمــد مبخوت در دقیقه  69اســترالیا را کنــار زد تا یک طرف نیمه
نهایــی را برگزار کنند .اتفاق عجیب در حاشــیه این بــازی این بود که محمد
عبدالرحمان کارشــناس مشهور امارات در برنامه المنصة دبی اسپورت ،در
حین برنامه مربوط به تحلیل بازی با استرالیا در استودیو دچار حمله قلبی
شــد .دیــدار امارات و قطــر در نیمه نهایی با توجه به اختالفات شــدید میان
دولتمردان دو کشور به یک بازی سیاسی حساس تبدیل شده است.

کفاشیان :مذاکرهای با کیروش نداشتهایم

علــی کفاشــیان دربــاره وضعیــت قرارداد کــیروش بــا تیم ملــی و احتمال
حضــور او روی نیمکت کلمبیا به ایســنا گفت« :تا زمــان اتمام جام ملتها
هیــچ مذاکــرهای بــا کــیروش نمیکنیــم .تیم ملــی نیاز بــه آرامــش دارد و
فعــاً فقــط به فکر برد هســتیم تا جام را بگیریــم و به ایــران بیاریم ».نایب
رئیس فدراســیون فوتبال همچنین درباره بازنشســتگی کامل و کنار رفتن از
پســتهای فوتبالی گفــت« :بزودی این اتفاق خواهد افتــاد و به امید خدا از
فدراسیون میروم».

