اخبار جام جهانی

 25خرداد -روز دوم مسابقات

اشتباه متضرر شدیم و باختیم.
او افزود :به نظرم تیم ما خوب بازی کرد .ما تالش کردیم برنده بازی
باشیم اما موفق نشدیم .این فوتبال است.
سرمربی مراکش در پاسخ به این سوال که برنامه او برای دیدار
آینده این تیم چیست گفت :اول به رختکن میرویم و بعد تصمیم
میگیریم.
رنار در ادامه بیان کرد :من بسیار ناامید و شرمنده هستم .من حتی اگر
بازی مساوی هم میشد شرمنده بودم .بنابراین میتوانید تصور کنید
که چه احساسی دارم .وقتی این همه موقعیت داشته باشید ،شکست
چه معنایی میتواند داشته باشد؟ من فکر میکنم بدترین چیزی که
میتوانست اتفاق بیفتد این بود که در دقایق پایانی گل دریافت کنیم و
شکست بخوریم .به ایران به خاطر این برد تبریک میگویم .االن برای
دیدار آینده متمرکز خواهیم شد.
خبرنگاری درباره این شکست از سرمربی مراکش پرسید که تیمش
چه مشکلی داشت که در پایان با شکست از زمین بازی خارج شد و
شیرهای اطلس خودکشی کردند؟ رنار در پاسخ به این خبرنگار گفت:
ما توپهای زیادی در این دیدار از دست دادیم .این غیر معمول بود.
علت این ماجرا این بود که ایرانیها دارای ترکیببندی بودند که مورد
انتظار ما نبود .آنها توپهای بلندی را برای یکدیگر ارسال میکردند
ولی همیشه حق با برنده است .البته در این مسابقهها که قرار است سه
مسابقه برگزار شود همچنان امیدواریم .حریفان ما تیمهای خوبی
هستند.
او در پاسخ به این سوال که در رختکن پس از شکست به بازیکنانش
چه نکاتی گفته است بیان کرد :همه آنها احساس سرشکستگی
میکردند و ما فقط باید خودمان را سرزنش کنیم .در صحنه گل
خطاهایی پیش آمد و در نهایت خودمان به خودمان گل زدیم .ما
مقابل تیمی بازی میکردیم که انتظار داشتیم که برخی توپها را دفع
کند و از ضد حملهها استفاده کند .مسئولیت خطاهایی که بازیکنان
در صحنه منجر به گل انجام دادند بر گردن من است .ما باید خودمان
را برای دو بازی آینده آماده کنیم.
رنار در ادامه درباره افت تیمش در نیمه دوم گفت :واقعیت این است
که در  20دقیقه اول ،بازی دست ما بود و باید در این مدت یک گل
میزدیم .در این دقایق ایران از خط نیمه هم نتوانست رد شود .ما
تالش کردیم در نیمه دوم از ضد حملهها استفاده کنیم.
او افزود :همان گونه که قبال عرض کردم خیلی سخت است که آدم در
وقت تلف شده شکست بخورد .اروگوئه هم در دقایق تلف شده به مصر
گل زد .وقتی که تیمی در تورنمنت شرکت میکند و وقعیت تیمها
تقریبا مساوی است ممکن است اتفاقات زیادی در بازی رخ دهد .ما
سعی کردیم تمرکز کنیم .ما انتظار چنین بازیای را داشتیم و انتظار
داشتیم که ایران با سه مهاجم بازی کند و روی ضد حملهها به فکر
نتیجهگیری باشد .ما میدانستیم روی توپ به خوبی کنترل دارند.
من فکر میکنم تیمی که باخته بازی بدی به نمایش گذاشته است.
دروازهبان ایران چندین بار موقعیتهای ایران را مهار کرد .ما به دام
سیستمی افتادیم که میدانستیم استفاده میشود.

واکنش رسانههای اسپانیایی به پیروزی ایران

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازیاش در جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه توانست با گل به خودی لحظات پایانی عزیز بوهادوز یک بر
صفر مراکش را شکست دهد .رسانههای اسپانیایی به برد تاریخی
ایران و شگفتی ساز شدن تیم ملی اشاره کردند.
آس نوشت :بوهادوز پیشبینیها را بر هم زد .ایران شگفتیساز شد و
مراکش را در حالی شکست داد که شیران اطلس تیم برتر میدان بودند
اما در نهایت پیروزی به مردان کارلوس کیروش رسید.
مارکا دیگر رسانه ورزشی اسپانیا در این رابطه نوشت :ایران با گل
دقیقه  ۹۵پیروز شد و توانست با گل به خودی بازیکن حریف سه امتیاز
بازی را کسب کند .در دیداری که حریفان اسپانیا بازی میکردند
شگفتی رخ داد.
ال پاییس از این برد به عنوان یک پیروزی تاریخی یاد کرد و نوشت:
تیم کارلوس کیروش با گل در وقتهای اضافه پیروز و به طور موقت
صدرنشین گروه شد .آخرین باری که یک بازیکن تعویضی با گل به
خودی دروازهشان را باز کرد امانوئل پتی فرانسوی بود که برابر پرتغال
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گلزنی کرد.
موندو دپورتیوو این پیروزی را هدیه مراکشیها به ایران دانست و
اسپورت دیگر روزنامه کاتاالنی این پیروزی را به لطف گل به خودی
بوهادوز عنوان کرد.

بهترین بازیکن دیدار ایران و مراکش :ترجیح
میدادم این عنوان را کسب نمیکردم اما میبردیم

امین حارث ،بازیکن تیم ملی مراکش که با وجود شکست یک بر صفر
تیم کشورش مقابل ایران در نخستین دیدار جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد ،در نشست خبری پس از
این دیدار اظهار کرد :من ترجیح میدادم که بهترین بازیکن زمین
نباشم اما پیروز از دیدار خارج میشدیم .فکر میکنم تمام بازیکنان
این موضوع را ترجیح میدادند .ما فرصتهای زیادی داشتیم .خط
حمله ما خوب کار نکرد و من ناامید هستم .ناراحتم که این مسابقه
را نبردیم.
او افزود :دو مسابقه خیلی سخت دیگر را در پیش داریم .وظیفه ماست
که نتیجه افتخارآمیزی در این دو بازی داشته باشیم .باید بازی امروز
را فراموش کنیم.

به مصاف اسپانیا رفت .کریستیانو رونالدو توانست در لحظات نخست
بازی گلزنی کند .ناچو روی مهاجم پرتغالی در محوطه جریمه خطا
کرد و داور پنالتی گرفت .او سس گل دوم تیمش را هم به ثمر رساند.
ستاره شماره هفت پرتغال با گلزنی در دقیقه سه بازی سومین پنالتی
سریع تاریخ جام جهانی را زد.
او همچنین توانست در چهار جام جهانی متوالی گلزنی کند و نامش
را در کنار بزرگانی همچون پله ،زیلر و کلوزه ثبت کند.رونالدو تاکنون
دروازه اسپانیا را باز نکرده بود که باالخره این اتفاق رخ داد.

سرگردانی خانوادهها مقابل درب ورزشگاه آزادی

بوصفا :ایران نشان داد که با شایستگی به روسیه
رسیده است

تیم ملی مراکش در اولین دیدار خود در جام جهانی برابر ایران با
یک گل شکست خورد .مبارک بوصفا بعد از شکست برابر ایران گفت:
در فوتبال شما شانسهایی برای گلزنی دارید و باید از این فرصتها
استفاده کنید ولی ما موفق نبودیم و نتوانستیم از فرصتهایمان
استفاده کنیم .االن کار ما خیلی سختتر از قبل شده است چون در دو
بازی بعدی برابر اسپانیا و پرتغال بازی داریم.
او در ادامه صحبتهای خود گفت :به ایران تبریک میگویم .آنها نشان
دادند با شایستگی به اینجا رسیدند و تیم خیلی خوبی هستند.
بوصفا درباره ورزشگاه زنیت نیز گفت :ورزشگاه زنیت ورزشگاه بزرگ
و خوبی است و جو خیلی خوبی دارد .امروز هم تماشاگران حضور
خوبی در ورزشگاه داشتند.

سایت:AFCایرانانتقامگلدقیقه۹۱مسیراگرفت

سایت  AFCدر گزارش این بازی نوشت :بیدقتی مهاجمان دو تیم
در این دیدار باعث شده بود بازی با تساوی بدون گل رو به اتمام باشد تا
این که اشتباه بازیکن مراکشی باعث شد دروازه این تیم باز شود.
مراکش نیمه نخست عملکرد بسیار خوبی داشت و در  ۳۰دقیقه
نخست کامال بر بازی مسلط بود ولی بازیکنان این تیم از جمله حکیم
زیاش ،مهدی بن عطیه و ایوب الکعبی فرصتهای خودشان را از
دست دادند .در طرف مقابل ایران توانست انتقام گل لیونل مسی
در دقیقه  ۹۱دوره قبل را بگیرد؛ جایی که مسی در وقتهای اضافه
توانست دروازه ایران را باز کند.
مراکش بعد از  ۲۰سال در جام جهانی حاضر بود و این در حالی بود
که تیم ملی ایران دومین برد خود در جامجهانی را به دست آورد.
البته تیم ملی ایران هم سراسر دفاع نبود .این تیم موقعیتهایی برای
گلزنی داشت که جدیترین آن را سردار آزمون از دست داد.
در اواخر مسابقه هم درگیری دو مربی در کنار زمین حساسیتهای
بازی را باال برد.

پس از آنکه مسئوالن ورزشگاه آزادی چند روز پیش اعالم کردند
قصد دارند بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه را از
طریق نمایشگر  30در  40متری پخش کنند ،به دالیل مختلف و عدم
صدور مجوزهای الزم ،این موضوع لغو شد و برای بازیهای بعدی تیم
ملی نیز هنوز این موضوع قطعی نشده است.
اما بسیاری از خانوادهها به قصد دیدن بازی ایران و مراکش و عدم
اطالعرسانی مناسب در پی لغو این اتفاق ،امروز (جمعه) راهی
ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی شدند اما با دربهای بسته این
مجموعه مواجه شده و مجبور به بازگشت به خانههایشان شدند.
این اتفاق باعث گالیه این افراد از عدم اطالعرسانی مناسب در پی لغو
تصمیم مسئوالن ورزشگاه آزادی شد .گفته میشود برخی سایتهای
فروش بلیت نیز تعدادی بلیت فروخته بودند اما سپس جلوی بلیت
فروشی گرفته شده است.

الشناوی بهترین بازیکن دیدار اروگوئه و مصر شد

محمد الشناوی دروازهب��ان تیم ملی مصر با وجود شکست تیمش
مقابل اروگوئه ،بهترین بازیکن دیدار دو تیم اروگوئه و مصر شد.
دیدار اروگوئه و مصر با برتری یک گله تیم اروگوئه به پایان رسید.
با این نتیجه تیم روسیه به دلیل تفاضل بهتر در صدر گروه نخست
جامجهانی قرار گرفت و اروگوئه در رده دوم ایستاد.

دشان :کمتجربگی بازیکنانم برایمان دردسرساز
نخواهد بود

رکورد خاص رونالدو در جام جهانی

تیم ملی پرتغال در نخستین دیدارش در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه

تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین بازیاش در جام جهانی ۲۰۱۷
روسیه ،فردا بعدازظهر به مصاف استرالیا میرود .دیدیه دشان در
نشست خبری پیش از بازی گفت :پیش از جام جهانی دو بازی انجام
دادیم و برخی تغییرات را در سیستم بازی خود ایجاد کردیم .بازیکنان
همان هستند ولی اکنون استرالیا را پیش رو داریم .تیمی که دوست
دارد بازی کند و قدرت تهاجمی باالیی دارد .آنها مانند گذشته تنها
به توپهای بلند بسنده نمیکنند و دوست دارند روی زمین بازی خود
را به نمایش بگذارند.
سرمربی تیم ملی فرانسه در ادامه اظهار کرد :فن مارویک با یک
سیستم متفاوت بازی میکند .او با حضورش در استرالیا تغییرات

