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تمجید بیبیسی از عملکرد بیرانوند و فرگیتایم از
نوع کیروش

بعد از پیروزی درخشان تیم ملی فوتبال ایران برابر مراکش ،سایت
بیبیسی به تمجید از عملکرد علیرضا بیرانوند پرداخت که توانست
دروازه تیمش را بسته نگه دارد.
این سایت همچنین به گل دیرهنگام ایران اشاره کرد و نوشت:
کارلوس کیروش به خوبی فرگیتایم را به یاد دارد.
اشاره این سایت به حضور طوالنیمدت کیروش در کنار فرگوسن در
منچستر یونایتد بوده است.

جاللی :تاثیر کیروش مانند روح بازی برای ایران بود

داشتیم از قبل برنامهریزی شده بود .آن روح از خودگذشتگی که در
تیم القا شده بود و روح برنده خواهی که در بین بازیکنان ایجاد شده
بود همه از تاثیرات کیروش است.
او ادامه داد :تاثیر کیروش مانند روح بازی برای ایران بود .تاثیر کیروش
به اندازه حس بازی بود .شما دیدید امید ابراهیمی چگونه درگیر میشد
و با جان و دل بازی میکرد یا امیری تا کجاها به عقب میآمد یا آزمون
چقدر در دفاع به تیم کمک کرد .این روح و حسی که بازیکنان برای بازی
گرفتهبودند قطعا تاثیر یک مربیبزرگ و باتجربه است.
جاللی درباره شانس ایران برای صعود از این گروه هم گفت :این یک
بخش بسیار مهمی برای فوتبال ایران است .اینکه االن در رختکن ما
بازیکنان شادی کنند و فکر کنند جام جهانی برایشان تمام شده و یا
اینکه هنوز به این فکر کنند که جام جهانی ادامه دارد و به بازی بعدی
متمرکز شوند .مربیان بهترین لحظات میتوانند روی تیم تاثیرگذار
باشند .شما مطمئن باشید وقتی یک مربی باتجربه داریم میداند که
در این زمان پیروزی چگونه باید احساسات بازیکنان را کنترل کند .در
کل فکر میکنم قطعا شانس ما از مراکش برای صعود بیشتر است.

وینفردشفر:ایرانعملکرددفاعیبسیارخوبیداشت

مجید جاللی درباره پیروزی ایران برابر مراکش اظهار کرد :در این
بازی ما شاهد از خودگذشتگی بازیکنان بودیم .یک دیدگاه بزرگ
که کیروش در بین بازیکنان ایجاد کرده بود .بازیکنان در تیم حل
شده بودند و جانشان را برای تیم دادند .بازیکنان با تمام وجودشان
اهداف کیروش را عملی کردند .اینکه چگونه راههای نفوذ بازیکنان
حریف را ببندند ،چه موقع باید پشت محوطه حریف را بگیرند و اینکه
چه موقع ضد حمله را طراحی کنند همه از پیش در تیم تعیین شده
بود .من قبل از بازی هم گفتم ترکیب تیم طوری چیدمان شده بود
که تیم روی ضد حمله عملکرد خوبی داشته باشد .ما روی ضد حمله
بیشترین موقعیت را به دست آوردیم و به گل نرسیدیم و از طریق یک
ضربه ایستگاهی توانستیم به گل برسیم.
وی افزود :ما  ۲۰دقیقه اول تحت تاثیر فضای روانی جام جهانی بودیم
نه اینکه تحت تاثیر قدرت مراکش باشیم .فضای روانی جام جهانی
فضای سنگین و سختی است و برای خیلی از بازیکنان که برای
اولین در چنین جوی بازی میکردند سخت بود .بازیکنان رفته رفته
توانستند به خودشان مسلط شوند و کم کم بازی را در اختیار گرفتند.
حریف واقعا مستاصل بود و با شکلی که ما بازی میکردیم حریف
راهی نداشت که کرنر و یا ضربه ایستگاهی به دست بیاورد .در ۱۰
دقیقه پایانی کار میتوانست برای ما خیلی سخت باشد که باز تجربه
بازیکنان و تجربه کیروش باعث شد تا آن  ۱۰دقیقه را حفظ کنیم.
خوشحالم که موفق شدیم در همین دقایق به نتیجه دلخواه برسیم.
من به همه فوتبالیستها و مردم ایران تبریک میگویم .در آینده
میشود درباره صحنهها و لحظات این بازی خیلی بیشتر صحبت کرد.
مجید جاللی در پاسخ به این سوال که مصدومیت بازیکنان چقدر روی
روند بازی ایران تاثیر داشت گفت :آن چیزی که االن میتوانم بگویم
این است که این مصدومیتها تاثیر خوب داشت .دقیقا آن شوتی که
آنها زدند و بیرانوند مهار کرد و بعد از آن اصال استادیوم دچار التهاب
شد و تمام این افتادنها و مصدومیتها و برانکارد بیاید داخل زمین
و همین طور تعویضها همه در این  ۱۰دقیقه رخ داد .این  ۱۰دقیقه
آخری که میتوانست برای ما خیلی سخت و نفسگیر باشد اما باعث
شد بازی زنده نباشد و ما توانستیم زمان را بگذرانیم و تا آخرین لحظه
به گل برسیم.
وی درباره نقش کیروش در کسب این پیروزی برای فوتبال ایران
هم گفت :یک مربی همیشه قبل از یک تورنمنت و حتی یک بازی
مورد هجوم قرار میگیرد .همیشه همین گونه است اما یک مربی
خودش را در زمین و در لحظههای سخت نشان میدهد .کیروش
تاثیرگذاریاش را آن لحظاتی نشان میدهد که گلوگاه کار است .او
امروز نشان داد طراحیش برای بازی عالی بوده و مخصوصا آن چیزی
که در طول بازی ما انجام دادیم کامال برنامهریزی شده بود .یعنی
میخواهم بگویم آن  ۱۰دقیقه آخر بازی که بازی را به نوعی نگه

وینفرد شفر ،سرمربی استقالل پس از پیروزی تیم ملی ایران در دیدار
اول جام جهانی مقابل مراکش گفت :در نیم ساعت ابتدایی ،میتوان
گفت مراکش شرایط بهتری داشت اما با ادامه مسابقه و هرچه از روند
بازی گذشت ،تیم ایران بهتر و بهتر شد و توانست عملکرد مطلوبی
داشته باشد.
او افزود :در تورنمنتی مثل جام جهانی ،خوب دفاع کردن بسیار مهم
است و تیم ایران هم عملکرد دفاعی بسیار خوبی داشت .روزبه چشمی
در کار دفاعی بسیار خوب بود و مجید حسینی هم همین طور .امید
ابراهیمی هم در میانه میدان فوق العاده عمل کرد.
شفر همچنین گفت :بازی بسیار بسیار سختی بود ،به تیم ملی
ایران ،به همه بازیکنان و کادر فنی تبریک میگویم و بهترین آرزوها
را برایشان دارم.
سرمربی آلمانی استقالل در پایان گفت :ایرانیها از خط دفاع تا خط
حمله خوب کار کردند و مراکش فقط یک موقعیت جدی روی دروازه
ایران داشت .تیم حریف هم اشتباهاتی داشت اما چیزی که حاال مهم
است ،کسب  ۳امتیاز است .همان طور که پیش از این هم گفتم،
موفقیت در بازی اول بسیار مهم است و با این  ۳امتیاز ،درهای صعود
برای ایران باز است .این پیروزی برای فوتبال ایران بسیار مهم بود.

گالیه پیکه از کریستیانو رونالدو

اخبار جام جهانی

تیمملی اسپانیا با ما است .دخئا دروازهبان ما است و از او حمایت
خواهیم کرد.
مدافع بارسلونا درباره این سوال که آیا بعد از جام جهانی از بازیهای
ملی خداحافظی میکند؟ گفت :این را مدتها پیش اعالم کردهام و
تصمیم سختی خواهد بود .نمیدانم که در آینده چه اتفاقی خواهد
افتاد اما معموال من به چیزی که میگویم عمل خواهم کرد .زمان
رفتن فرا رسیده است .فعال اجازه بدهید که این جام جهانی را پشت
سر گذاریم .امیدوارم که نتایج خوبی به دست آوریم.
پیکه درباره اخراج لوپتگی هم گفت :جام جهانی آغاز شده و باید این
موضوع را فراموش کرد .زمان زیادی برای سخن گفتن درباره این
موضوع وجود دارد و االن زمان خوبی نیست .مذاکره لوپتگی با رئال
من را ناراحت نکرد .همه چیز واضح است .رئال مادرید باشگاه بزرگی
است و لوپتگی هم پیشنهاد این تیم را نتوانست رد کند اما رییس
فدراسیون نتوانست با این موضوع کنار آید.

تحقیق فیفا درباره  ۵هزار تماشگر مصر و اروگوئه
که به ورزشگاه نرفتند

عصر جمعه تیمهای فوتبال اروگوئه و مصر در جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه به مصاف هم رفتند که سلسته با تک گل خوسه خیمنس
پیروز شد .با این حال نکته قابل توجه جایگاههای خالی ورزشگاه
اکاتریمبورگو آرهنا بود .ظرفیت این ورزشگاه  ۳۵هزار نفر است اما
سکوها پایینی تقریبا خالی از تماشاگر بود ،به همین خاطر فیفا در
رابطه با این موضوع تحقیق خواهد کرد.
فیفا  ۳۲هزار و  ۲۷۸بلیت از  ۳۳هزار و  ۶۱بلیت به فروش رسانده
است اما تنها  ۲۷هزار و  ۱۵نفر در ورزشگاه حضور داشتند ،یعنی پنج
هزار نفر کمتر از بلیتهای فروخته شده در اکاتریمبورگو آرهنا حضور
داشتند.
سخنگوی   AFBدر این باره گفت :نبود تماشاگران به اندازه
بلیتهای فروخته شده میتواند دالیل مختلفی داشته باشد که فیفا
در این رابطه تحقیق خواهد کرد.
این دیدار با وجود جذابیت ،نسبت به بازیهای دیگر این هفته
تماشاگران کمتری داشت.

جهانبخش و ابراهیمی به بازی با اسپانیا میرسند

مملی فوتبال اسپانیا در دیدار نخست خود در جام جهانی ۲۰۱۸
تی 
روسیه برابر پرتغال به میدان رفت و با تساوی سه بر سه متوقف شد.
جرارد پیکه ،مدافع الروخا بعد از بازی گفت :فرصتهای زیادی را
روی دروازه حریف خلق کردیم اما آنها تنها با سه توپی که به طرف
دروازه زدند به سه گل رسیدند .باید این نتیج ه را باور و به دیدارهای
بعدی فکر کرد.
او ادامه داد :در همان دقایق نخست داور ما را غافلگیر کرد و یک ضربه
پنالتی به سود حریف گرفت .رونالدو زیاد خودش را به زمین میزد .به
هر حال نباید به خاطر تساوی خود را سرزنش کرد.
پیکه درباره عملکرد ضعیف دخئا ،اظهار کرد :او مدتها است که در

علیرضا جهانبخش و امید ابراهیمی دو ملیپوش فوتبال ایران در نیمه
دوم بازی با مراکش به دلیل مصدومیت ناچار به تعویض اجباری شدند
اما هر دو بازیکن مشکلی برای بازیهای بعدی ندارند و میتوانند در
ترکیب تیم ملی ایران به میدان بروند.
مارکار آقاجانیان ،مربی تیم ملی فوتبال خبر فوق را تایید کرد و
گفت :ابراهیمی و جهانبخش مشکلی برای بازی با اسپانیا ندارند و با
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