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جام ملتهای آسیا

رضوی در گفتوگو با «فرهیختگان» :چین با لیپی هماهنگتر شده

تیم کیروش باالنس است و هوشمند بازی میکند

وعدهجالب سردار

سردار آزمون ،مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کشورمان که در این دوره از
رقابتها موفق به زدن سه گل شده است ،اظهار داشت« :جام ملتها

از ایران به اندازه امکاناتش توقع داشته باشید ،نه رویاهایتان

تورنمنت مهمی است و دشواریهای خاص خود را دارد ،اما ما نگرانی

نداریم .تمامی تیمها برای کســـب جام اینجا هســـتند و ما هم سخت
تالش میکنیم تا به این عنوان برســـیم .ما اینجا هستیم تا به تیم ملی

   تیم ملی دایی ندارد

کمک کنیم و این از هر چیزی مهمتر است».

وی در ادامه دربـــاره بیماری مادرش افزود« :بعد از جامجهانی مادرم

بازیکنـان خیلـی خوبـی داریـم ولـی هیچکدا مشـان

تعیینکننـده یـا «بـازی دربیـار» نیسـتند .علـی دایـی

هومن جعفری

بیمار شد و در شرایط خیلی سختی قرار داشتم ،برای همین به کارلوس

روزنامهنگار

دعوت نکند و اگر حال مادرم بهتر شـــد ،به تیم ملی بازخواهم گشت.

عبـاس رضـوی از مربیـان قدیمـی و اسـمدار فوتبـال ایـران

میکنیـم .بـه اعتقـاد مـن کـیروش ایـن را بهخوبـی درک

مربیـان ایرانـی اسـت کـه در کشـورهای دیگـری چـون

کیروش اسـیر توهمات مربیاش نیسـت و بهواسطه اینکه

سـوئد زندگـی میکنـد ،پیرامـون تیم ملـی و عملکردش در

را خـوب پیـش میبـرد.

کیروش گفتم تا زمانی که حال مادرم بهتر نشـــده ،من را به تیم ملی
حاال اینجا هســـتم و میخواهم با ایران قهرمان جام ملتها شوم و این

قهرمانی را به مادرم هدیه کنم .او بهترین انسان روی کرهزمین است».

جهانگیری در امارات

اسحاق جهانگیری در حاشیه دومین مجمع ملی سازمانهای مردمنهاد

جوانان کشـــور درباره عملکرد تیم ملی ایـــران در جام ملتها اظهار

داشـــت« :بازیهای تیم ملی فوتبال ایران را در جام ملتهای آســـیا
دنبال و از زحمات همه آنها تشـــکر میکنم .خوشحالم این جوانان با

پیروزیهای خود موجب مســـرت و شادکامی مردم و سربلندی کشور
هستند و همیشه مایه افتخارند».

معاوناول رئیسجمهور درباره حضور خود در کنار ملیپوشـــان ایران

گفت« :برنامهریزی کردم که درصورت فینالیستشـــدن تیم ایران در
جام ملتهای آســـیا بههمراه مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان

در کنار ملیپوشان باشم .انشاءالله جام قهرمانی در دستان بازیکنان

پرافتخار ایران قرار بگیرد».

ژنگ ژی :نگران نیستیم ،لیپی را داریم

ژنگ ژی ،کاپیتان کهنهکار تیم ملی چین در نشســـت خبری دیدار با

نیسـتند .دایـی در بـازی بـا عمـان اگـر بود ،دسـتکم پنج

اسـت کـه مدتـی هـم سـرمربی اسـتقالل بـود .او از معدود

بـا «فرهیختـگان» در ادامـه میخوانید.

بازی کردیم و باید بگویم ایرانیها بازیکنان فوقالعاده خوبی دارند .ما

میدانیم کاراکتر آنها از لحاظ فیزیکی و ســـرعت به چه صورت است.

اسـترالیا بودم .شـناخت خوبی از سـاختار فوتبالشـان به

گلخـورده زمیـن را تـرک کردیـم و ایـن خیلـی ارزش دارد.

میبینم و پیشـرفت کشـورها را زیرنظر دارم .چند ماه پیش

دسـت آوردم .چیـن را هـم اتفاقـا بـا دقـت دیـدهام .در ایـن
یـک سـال بـا لیپـی تیـم بهتـری نشـده ولـی هماهنگتـر
شـده .لیپـی دسـتش آنجـا خیلـی بـرای جوانگرایـی یـا
ساختارشـکنی بسـته اسـت امـا تیمـش بـه نسـبت سـال

قبـل آمادگـی بیشـتری دارد.

خوبـی هـم داشـتیم .تیم ایران میداند در این مسـابقات

چطـور نتیجـه بگیـرد.

گفتوگو

«ســـرمایهگذاریای که چینیها کردهاند ،چیزی فراتر از اســـتاندارد

هستیم و خیلی تیم خوبی هم هستیم .بازیکنان همه فروتن و بیادعا
هستند .ما به هم قول دادهایم و با رویای بزرگی به جام ملتهای آسیا
آمدیم .دوست نداریم زود به خانهمان برگردیم».

جهانبخش ،گرانتر از کل تیم ملی چین

یکی از روزنامههای چینی به مقایسه ارزش بازیکنان دو تیم ایران و چین
پرداخت .آنها در گزارش خود اعالم کردند که علیرضا جهانبخش ،وینگر
ایرانی تیم برایتون با 18میلیون یورو ،گرانترین بازیکن دو تیم به حساب

میآیـــد .آنها در ادامه همچنین کل ارزش تیم چین را 15/85میلیون

یـــورو تخمین زدهاند .بدیـــن ترتیب و با توجه به این آمار و ارقام ،ارزش
شماره  18تیم ملی ایران از کل  23بازیکن تیم ملی چین بیشتر است.

پورعلیگنجی:
خواستم مادرم احساس غرور کند

مدافـــع تیم ملی ایران پس از بازی با عمان میان تماشـــاگران رفت و

دســـت مادرش را بوسید .این حرکت زیبای او مورد توجه سایت AFC
قرار گرفت و آنها گفتوگویی را با شـــماره  8تیم انجام دادند .مرتضی
در اینباره گفت« :من بعد از فوت پدرم در کودکی سختیهای زیادی

کشـــیدم .میخواستم مادرم ،پسرش را ببیند و احساس غرور کند .به
همین خاطر میان جمعیت رفتم و دستش را بوسیدم».

فغانی در یکچهارم سوت نمیزند

تیم ملی با کیروش یک نوع باالنس قابل قبول دارد .بچهها

بازی کردن را یاد گرفتهاند؛ استپکردن را بلدند ،گل زدن

لذت میبرند .اگر بیشتر از این میخواهید ،بیشتر از این

اینهـا را یـاد گرفتهانـد کـه کیروش جذبشـان کرده.

بدون توپ و با توپ برنامه دارند و از انجام دادن برنامهها

محمد اسالمدوست

روزنامهنگار

کرهجنوبـی و باشـگاه

بازیکنانمــان را مهارکــرده بودنــد امــا فرصتطلبــی گلزنان

تاتنهـام انگلیـس یکـی
از چهرههـای سرشـناس

مــا بـرای صعــود کافــی بــود».

کــره بــا ســون و بهســختی توانســت در وقــت اضافــه از

کرهجنوبــی داشــته باشــد ،گفــت« :مــا بایــد در راه رســیدن

کنــم».

برســد و حریــف قطــر شــود .ســون درمــورد ایــن بــازی در

برویــم .تیمــی کــه میخواهــد قهرمــان شــود ،خســتگی

حاضـر در جـام ملتهـا بـه شـمار مـیرود.

ســد تیــم ملــی بحریــن عبــور کنــد و بــه یکچهــارم نهایــی
جمــع خبرنــگاران گفــت« :عبور از مدافعان پرشــمار بحرین
بههیچوجــه آســان نبــود امــا در پایــان موفــق شــدیم از

در بــازی آیندهشــان تاثیــر منفــی در حرکــت تیــم ملــی

بایــد کاری کنــم تــا بتوانــم بـرای خــودم فضــا ایجاد

بــه قهرمانــی بــدون در نظــر گرفتــن خســتگی پیــش

ســتاره کرهجنوبــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار

را نمیشناســد».

ایــن جــام را کــدام تیمهــا میدانــد ،گفــت:

ســون دربــاره اینکــه چ ـرا در دیــدار بــا بحریــن موفــق بــه

کـه ایـن مشـکالت را ایجـاد کـرده .اعتقـاد دارم در بـازی با
تیمهای شـرق آسـیا تسـلط روی بازی هوایی به ما کمک

میکنـد .مـا هنـوز نسـبت بـه شـرق آسـیا تسـلط هوایـی
داریـم .ایـن نکتـه مهمـی اسـت.

   تیم کیروش را دوست دارم

انگیـزهای را کـه کـیروش بـه بازیکنـان تیـم ملـی داده،

دوسـت دارم .اینکـه کاپیتـان تیـم ملـی بـازی نمیکنـد

ولـی وقتـی وارد زمین میشـود در چهرهاش از خشـم اثری

نیسـت ،لـذت میبـرم .تیـم ملـی بـا کـیروش شـخصیت
متفاوتـی پیـدا کـرده و مـن ایـن را دوسـت دارم.

«فرهیختــگان» دربــاره اینکــه فینالیســتهای
«امیــدوارم کرهجنوبــی بــه فینــال برســد.

از ســوی دیگــر مــا قهرمانــی میخواهیــم و واقعــا
مهــم نیســت از آنســوی جدول کــدام تیم رقیب
مــا میشــود».

وی در پاســخ بــه ســوال دیگــر «فرهیختگان»
دربــاره عملکــرد تیــم ملــی فوتبــال ایــران در

جـــام ملتهـــای آســـیا و اینکـــه خیلیهـــا

ای ــن تی ــم را ش ــانس اول قهرمان ــی میدانن ــد،

گف ــت« :ای ــران همیش ــه تی ــم قدرتمن ــدی ب ــوده
ام ــا م ــا ه ــم کرهجنوب ــی هس ــتیم و قهرمان ــی
میخواهیـــم .بنابرایـــن مـــا را دســـتکم
نگیری ــد».

گزارشخبرنگاراعزامی«فرهیختگان»بهامارات

نقشه لیپی برای عبور از تیم کیروش
چین با لیپی آنطور که باید متحول نشد و حتی از صعود

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

روزنامهنگار

تیم ملی فوتبال ایران امشب از ساعت  20به وقت

محلی( 19:30به وقت تهران) از مرحله یکچهارم نهایی
جام ملتهای آسیا به مصاف چین خواهد رفت .چینیها

هرگز در تاریخ لقمه گلوگیری برای ایران نبودهاند و چهبسا

به جامجهانی روسیه نیز بازماند .این تیم به هر ترتیبی بود
خود را به جام ملتهای آسیا رساند و همراه با تیمهای ملی
کرهجنوبی ،فیلیپین و قرقیزستان در گروه  3رقابتها قرار
گرفت .شاگردان لیپی جام را با دو برد پیاپی آغاز کردند و با

شکست از کره بهعنوان تیم دوم حریف تایلند در یکهشتم
نهایی شدند و درنهایت هم با عبور از سد این تیم به ایران

رسیدند.

اینبار هم خیلی راحت آنها را شکست دهیم و بعد از 15

نقشه پیرمرد ایتالیایی

ایران در آخرین بازی در نوروز  1396مقابل صدهزار

تقابل دیوار آجری چینیها با دیوار بتنی ایرانیها درنهایت

سال دوباره به جمع چهار تیم برتر آسیا راه پیدا کنیم.

تماشاگر ایرانی در ورزشگاه آزادی برابر چین به پیروزی رسید

حاال لیپی و شاگردانش به زمین سفت رسیدهاند و شاید
این تیم را از رسیدن به جام قهرمانی نیز محروم کند .لیپی

بهخوبی از قدرت ایران و تفکرات کیروش آگاه است و

 2018روسیه مسجل شود .در همین دیدار هم ایران

میداند درحال حاضر بردن ایران در آسیا برای تیمهای قاره

چینیها را شکست دهد.

برای این بازی نقشه دارد.

کهن تقریبا آرزویی محال است ،با این حال پیرمرد ایتالیایی

ژاپن -ویتنام (پنجشـــنبه چهار بهمن ســـاعت  )۱۶:30داور :محمد

بود که چینیها را درهم شکست و سه امتیاز این دیدار را

ایران -چین (پنجشنبه چهار بهمن ساعت  )۱۹:30داور :عبدالرحمان

در کشور خود ایران را متوقف کرده بودند اما در ادامه نتایج

کرهجنوبـــی -قطر (جمعه پنج بهمن ســـاعت  )۱۶:30داور :ریوجی
امارات -اســـترالیا (جمعه پنج بهمن ســـاعت  )۱۹:30داور :روشـــن

ایرماتوف از ازبکستان

بودنــد تــا فرصتــی برایم ایجــاد نشــود .دربازیهای

ســتاره تاتنهــام درخصــوص اینکــه آیــا خســتگی میتوانــد

موضوع باعث شده بود استرس زیادی داشته باشیم و نگران

ساتو از ژاپن

راه رســیدن شــما بــه گل بســیار دشــوار

آینــده درصــورت بــه وجــود آمــدن چنیــن شـرایطی

در همان دیدار هم لیپی بزرگ سرمربی تیم ملی چین

الجاسم از قطر

را بلدنـد ،شـوت زدن و جایگیـری را .در سـاختار بهتـری

میشــود .بــه مــن فضایــی نمیدادنــد و مرا بســته

سـتاره تیــم ملـی فوتبال

صعــود کنیــم .آنهــا شــناخت خوبــی از کــره داشــتند و

در همان دیدار عید در تهران نیز تیم لیپی کار را بسته آغاز

عبدالله از امارات

اگـر میبینیـد کـیروش بـه دنبـال بازیکنان ایرانـی دورگه

گشـته ،دلیلش این اسـت که آنها در سـاختار منسـجمتری

ســــون هیـــونگمین،

ترکمنســـتان و در مرحله یکهشتم نهایی دیدار اردن و ویتنام را سوت

اسامی داوران حاضر در مرحله یکچهارم به شرح زیر است:

   دلیل استفاده کیروش از دورگهها

ســد ایــن مدافعــان بگذریــم و بــه مرحلــه یکچهــارم نهایــی

تیم سرتر میدان بود و موفق شد با تکگل مهدی طارمی

خواهد شد که علیرضا فغانی در این مرحله ،قضاوت نخواهد کرد.

   باالنس قابل قبول تیم کیروش

ایران با جهان است.

گلزنــی نشــد ،گفــت« :برخــی اوقــات

علیرضا فغانی ،نماینده داوری کشـــورمان تا به اینجای جام دو دیدار

زد .مرحله یکچهارم نهایی در شرایطی با برگزاری چهار دیدار پیگیری

فوتبـال قدرتمنـدی نداریـم .یـک فوتبـال دیمـی داریـم بـا

اما یک موقعیت را گل میکند .اینها تفاوتهای فوتبال

را بازتـر کنیـم .کمـی هـم بایـد در سـاختار دفاعـی تیـم

سوندرپاسخبه«فرهیختگان»:

تا با این برد تقریبا صعود شاگردان کیروش به جامجهانی

را قضاوت کرده اســـت .او در مرحلـــه گروهی دیدار بین دو تیم ژاپن و

برترینهـای جهانیـم ولـی نیسـتیم .نـه از نظـر باشـگاهی

گل دوتایش را گل کردند .مسی 90دقیقه بسته میشود

ایرانقدرتمند  استولیکره  قهرمانیمیخواهد

کاپیتان تیم ملی ایران در نشست خبری پیش از بازی با چین ،گفت:

خوبی داشتیم ولی اینبار بهعنوان کاپیتان تیم ،باید بگویم یک «تیم»

بـازی کنـد .تیـم ملـی بایـد در انـدازه خودش خوب باشـد.

میدانـد در هـر لحظـه از بـازی بایـد چگونـه بـازی کنـد

کـیروش از نظـر رفتـاری هـم تیـم دیگـری شـده .صعـود

نفر بعدی هم در بهترین حالت سقفش همین است .در

هماهنگیهـا را بیشـتر کنیـم .غیبـت عزتاللهـی اسـت

بازی با عمان دیدیم که مهاجمان تیم ملی از  10موقعیت

امکانـات متوسـط و آموزشهـای بسـیار پاییـن.

تیـم کـیروش را بسـیار دوسـت دارم .تیـم ملـی ایـران بـا

در اختیار باشگاههایتان قرار بدهید .ساختار فوتبال شما

انتظـارات از تیـم ملـی را بعضـا بـاال و غیرمنطقـی میبینم.
تیـم ملـی قـرار نیسـت بـه انـدازه اسـپانیا و انگلیـس خـوب

خـودم اعتقـاد دارم تیـم ملـی میتوانـد بهتـر هـم بشـود.
بـه اعتقـاد مـن کمـی بایـد در طراحـی حمالت دسـتمان

بیش از این جواب نمیدهد .مشکل از کیروش نیست.

درمـورد کارلـوس کـیروش و تیمـش فقـط یـک توصیـف

شجاعی :دوست نداریم زود برگردیم

بهتری شدند و خیلی یکدست هستند .در دورههای قبل هم تیمهای

   ایران را در سطح اروپا نسنجیم

و نـه از نظـر سـاختار و امکانـات و نـه از هیـچ نظـر دیگـری

خواستهمان که ارائه بازیهای کامال تاکتیکی است ،برسیم».

بازی آخری که با تیم چین در مقدماتی جامجهانی داشتیم ،تیم خیلی

از اشـتباه مـا اسـتفاده کـرده ولـی در چهاربـازی بـدون

فوتبـال متوسـطی داریـم امـا توهـم میزنیـم کـه جـزء

   ایران هوشمند بازی میکند

مربی بزرگی داریم و باقدمت هســـتیم و میتوانیم با سختکوشی به

هستند فوتبالشان پیشرفت کند .نکتهای که باید بگویم این است که از

امسـال نتایـج خوبـی گرفتهایـم امـا بازیهایمـان حتـی

جـام ملتهـای آسـیا را بـا دقت دنبـال میکنـم .بازیها را

امیدوارم بتوانیم موفق شـــویم و خودمان را به قهرمانی برســـانیم .ما

جهانی در فوتبال بوده اســـت و این نشـــان میدهد چقدر عالقهمند

عمـان تیـم خوبـی بـود .ایـن تیـم را دسـتکم نگیریـد.
از نتیجـه نیـز بهترنـد .لحظههایـی هـم بـوده کـه حریـف

گذشـــته با ایران در مقدماتی جامجهانی بازی کردیم و باید بگویم آنها
فیزیکی و سرعت به چه شکلی است».

   تیم ملی را دستکم نگیرید

   چین با لیپی هماهنگتر شده

و چـه رفتـاری از خـود نشـان دهـد .مـن ایـن خصلـت

وی در ادامه افزود« :ســـال گذشـــته با ایران در مقدماتی جامجهانی

مربـیاش دقیقـا میداند چـه تیمی در اختیار دارد ،کارش

جـام ملتهـا صحبت کردهایم .اظهارات وی را در گفتوگو

دارم؛ تیمـی کـه هوشـمند بـازی میکنـد ،تیمـی کـه

بازیکنـــان فوقالعاده خوبی دارند .مـــا میدانیم کاراکتر آنها از لحاظ

کـرده و روی ظرفیتهـای تیمـش برنامهریـزی کـرده .تیـم

مجارسـتان یـا سـوئد مربیگـری کرده .با او کـه این روزها در

ایران ،گفت« :بازی سختی با ایران داریم و خیلی خوب به این موضوع
آگاه هســـتیم .ما حواسمان را کامال برای این بازی گذاشتهایم .سال

گل مـیزد .دایـی را نداریـم و در مجمـوع بـه دو گل قناعت

بود؛ سرمربی قهرمان جهان در جامجهانی  .2006همین

کرد و حتی یک نیمه هم دوام آورد اما درنهایت این طارمی

نقشههای این مربی زیرک باشیم .چینیها در بازی رفت

از آن ایران کرد .حاال از اردوی چین خبرهای مشابهی به

باب طبع مردم و فدراسیون چین نبود و گائو هونگبو جای

کشورمان لو رفته است.

گوش میرسد و نقشه پیرمرد ایتالیایی برای دیدار با تیم ملی

پنالتی کشیده شود .البته ناگفته پیداست که در چنین

اینبار بیرانوند را داریم

ضدحمالت دارد و اگر تیم ملی بخواهد بیمحابا حمله کرده

خود دارد .گلری که در دروازه ایران این روزها بعد از گرفتن

روشی تیمی که برای دفاع به میدان میآید ،نیمنگاهی به

و در همان 90دقیقه کار را تمام کند؛ شاید کار برعکس شده

و بازیکنان تند و تیز چینی در ضدحمله ما را با مشکل مواجه
کنند.

بــا ایــن حــال طبــق شــنیدهها و مشــاهدات خبرنــگار
«فرهیختــگان» از اردوی چینیهــا ،لیپــی میخواهــد

بــا یــک چینــش دفاعــی کار را بــه وقــت اضافــه و ضربــات

پنالتــی بکشــاند ،مثــل کاری کــه چیــن در ســال 2004

بــا ای ـران کــرد و نتیجــه گرفــت .لیپــی بــا آنالیــز دیدارهــای
ایــران بهخوبــی متوجــه شــده اســت کــه شــاگردانش در

خود را به لیپی داد .چینیها بعد از جذب ستارههای فوتبال

برای دیدار امشب هم لیپی که میداند از لحاظ فنی و

زمیــن حریــف ایــران نخواهنــد بــود و اگــر بــازی شــرایط

مربیگری را برای هدایت تیم ملی فوتبال خود به کشورشان

دارد یک روش تدافعی با سیستمی بسته را در زمین ارائه

ایــن مــا هســتیم کــه پیــروزی را در پایــان همــان 90دقیقــه

جهان در مستطیل سبز ،اینبار پای یکی از ابرقدرتهای
باز کردند.

تاکتیکی حریف کیروش و شاگردانش نخواهد بود ،قصد
کند ،به این امید که کار به وقتهای اضافه یا ضربات

طبیعــی خــود را دنبــال کنــد ،بــا درصــد بســیار زیــادی

جشــن خواهیــم گرفــت.

با همه این اوصاف لیپی یک مشکل بزرگ دیگر را هم سر راه
پنالتیهای حساس رونالدو و کاپیتان عمان ،در بهترین

شرایط روحی و روانی قرار دارد و چهبسا کشاندن کار به

پنالتی نیز از همین حاال ضرر بزرگتری را برای چین ایجاد
کند .با این حال کار در پنالتی به جز آمادگی روحی بازیکنان
به شانس و اقبال هم بستگی دارد و هرچقدر هم بیرانوند

آماده باشد ،اگر سایر بازیکنان طبق عادت گذشته در زدن

ضربات خود ناموفق باشند ،درنهایت چین به نیمهنهایی
خواهد رسید.

باید دید کیروش برای تقابل با نقشه لیپی چه ترفندی را
اتخاذ میکند .آیا ایران بازی هجومی را در دستور کار خود

قرار میدهد یا مشابه بسیاری از دیدارهایمان مقابل تیمهای

قدرتمند با دو هافبک دفاعی عملکردی محافظهکارانه
خواهیم داشت.

