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جهانبخش و انصاریفرد بهتر از دژاگه
یاوری شرایط فعلی کریم انصاریفرد و علیرضا جهانبخش را بهتر از
شرایط کنونی اشکان دژاگه خواند و افزود :نبود او نگران کننده نیست.
درست است که یک بازیکن بین المللی است اما خیلی وقت به صورت
رسمی است بازی نکرده ،در این بخش جهانبخش و انصاریفرد خیلی
خوب هستند.
سامان بی نظیر
وی با اشاره به سامان قدوس تاکید کرد :به نظرم اگر سامان قدوس
بتواند نظر کیروش را جلب کند خیلی به نفع تیم است .سامان االن
در شرایط اوج از نظر انگیزه و فنی است.
وی افزود :بهترین بازیکنی که کیروش طی چند سال اخیر از جمع
بازیکنان ایرانی مقیم خارج از کشور به تیم ملی معرفی کرد سامان
قدوس بوده است .البته قوچان نژاد هم خوب بوده اما سامان قدوس
بازیکن بسیار خوبی است و به درد تیم میخورد.
به حاج صفی اعتقاد زیاد دارم
وی در خصوص خصوص شجاعی و حاج صفی گفت :شجاعی نشان
داده به عنوان هافبک دفاعی خیلی کارساز نیست .فکر میکنم امید
ابراهیمی بهتر باشد .شجاعی بازیکن خوبی است اما زمانی که صاحب
توپ شود ،چرا که خودش زیاد تالشی برای گرفتن توپ نمیکند.
حاج صفی را میدانم که بازیکن خوبی است و به وی اعتقاد زیادی دارم
که میتواند مؤثر باشد.
وی تصریح کرد :جام جهانی جایی نیست که شما فرصت کنید توپ
به شما برسد ،باید برای گرفتن توپ تالش کنید .شجاعی در بخش
گرفتن و مالکیت توپ در حد پاس و دربیلینگ خوب نیست اما بازیکن
حرفهای است که در سطح باالیی بازی میکند و میتواند به درد ما
بخورد اما نه به عنوان یک لیدر از ابتدای بازی.
تلهای به اسم سردار
یاوری در خصوص موقعیت آزمون در میزان شناخت تیمها نسبت به
این بازیکن نیز گفت :این به نوعی نکته مثبت است که بازیکنان جوان
و آیندهدار ما بتوانند در سطح بین المللی و رسانهها در دید باشند اما
فکر میکنم اکثر تیمها اجازه فعالیت آنچنانی همانند قبل به سردار
ندهند .آزمون و جهانبخش برای تیمها مهرههای شناخته شدهای
هستند .البته احتمال دارد که کیروش از سردار به عنوان تله استفاده
کند .اگر چنین برنامهای داشته باشد خوب است.
وی خاطرنشان کرد :مطمئن هستم کیروش تمام این موضوعات
را میداند .برخی مواقع شاهکارهایی از وی دیدم که نشان از
تیزهوشیاش است .ممکن است در این بازی با یک تیم ملی تازه روبرو
شویم و این اص ً
ال بعید نیست.

مهاجرانی :اخراج لوپتگی به نفع ایران است
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چون قطعا در آینده چنین فرصتی مقابل آنها قرار نمیگیرد .قبال
میگفتند فوتبال حساب کتاب ندارد باید بگویم که فوتبال حساب
کتاب دارد و تیمهایی که تالش میکنند قطعا به نتیجه دلخواهشان
میرسند.

تماس پادشاه مراکش با سرمربی و کاپیتان
این تیم

تیمملی فوتبال مراکش در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه به مصاف تیمملی فوتبال ایران خواهد رفت و این دیدار روز
جمعه برگزار خواهد شد.
قبل از دیدار این دو تیم ،شاهزاده محمد ششم تماسی تلفنی با هرو
رنار ،سرمربی و مهدی بن عطیه ،کاپیتان تیمملی فوتبال مراکش
داشت و حمایت خود را از آنها اعالم کرد تا قبل از دیدار حساس برابر
تیمملی فوتبال ایران به آن روحیه بدهد.تیمملی فوتبال ایران و هم
مراکش با وجود قرار داشتن تیمهای اسپانیا و پرتغال در گروه آنها کار
بسیار سختی برای صعود به دور بعد دارند و پیروزی در گام نخست آنها
را بسیار امیدوار به صعود خواهد کرد.

رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین ،برزیلیها را
خائن دانست

چهارشنبه کنگره فیفا در مسکو برای انتخاب میزبان جام جهانی
 ۲۰۲۶برگزار شد و آمریکا به همراه مکزیک و کانادا با کسب بیشترین
آرا توانست میزبانی این بازیها را به دست آورد .مراکش دیگر میزبان
جام جهانی بود .قرار بود همه کشورهای کونمبول (کنفدراسیون
آمریکای جنوبی) به آمریکا رای بدهند اما برزیل این کار را انجام نداد.
چیکی تاپیا نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت :رفتار
برزیلیها مناسب نبود .ما به توافق رسیده بودیم که به آمریکا رای
بدهیم اما آنها این کار را انجام ندادند.
رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین در ادامه اظهار کرد :گاهی اوقات
مهربانی باعث خیانت میشود.
فدراسیون فوتبالاسپانیا روز گذشته (چهارشنبه) یولن لوپتگی را
به علت امضای قرارداد با رئال مادرید پیش از جام جهانی اخراج کرد.
تاپیا در این رابطه گفت :اگر لوپتگی این کار را با آرژانتین انجام می داد
من نیز او را برکنار میکردم.

تحملنمیکنیمکهبگویندقدرتپیروزینداریم

یولن لوپتگی با اعالم باشگاه رئال مادرید ،به عنوان سرمربی آینده
این تیم انتخاب شد .اعالم رسمی این خبر از سوی باشگاه رئال مادرید
واکنش فدراسیون فوتبال اسپانیا را به همراه داشت و این فدراسیون
در فاصله دو روز مانده تا نخستین دیدار این تیم مقابل پرتغال در
چارچوب جام جهانی  ۲۰۱۸اقدام به اخراج سرمربی تیم ملی اسپانیا
کرد.
حشمتاهلل مهاجرانی درباره تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال
اسپانیا اظهار کرد :این تصمیم عجیب دو روز قبل از بازی نخست
این تیم صورت گرفته و من از این تصمیم تعجب کردم .این تصمیم
سازماندهی اسپانیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به نفع تیمهای دیگر
گروه  Bیعنی ایران ،پرتغال و مراکش خواهد بود.
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که
تیمهای این گروه به خصوص ایران باید چه واکنشی نسبت به اخراج
لوپتگی داشته باشند گفت :در فوتبال دنیا به خصوص جام جهانی
حوادث پیشبینی نشده است .قطعا یک تیم هماهنگ بهتر از یک
تیم پرستاره است و اگر تیمی هماهنگتر از تیم پرستاره اسپانیا باشد
میتواند مقابل آنها موفق عمل کند .فوتبال یک بازی پیشبینی
نشده است و همین مساله به ما امیدواری میدهد که بتوانیم از فرصت
پیش آمده استفاده کنیم.
او در پایان گفت :بازیکنان ایران باید از این فرصت استفاده کنند

کارلوس کیروش در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد:
از طرف تیمملی ایران و هواداران این تیم از روسیه بابت میزبانی
جامجهانی فوتبال تشکر میکنیم.
کیروش ادامه داد :از تمام تیمهایی که برای برگزاری جام جهانی به
روسیه آمدهاند هم تشکر میکنم .ما برای ماموریتی به این جا آمدهایم
که بیش از فیفا برای ما اهمیت دارد .ما به این جا آمدهایم تا سراسر
فضای دوستی در دنیا ایجاد کنیم .فردا بازی نخست ما در جام جهانی
است و همان طور که همه میدانند بازی نخست ،بازی خاصی است.
او ادامه داد :اولین عشق همیشه خاص است و بازی با تیمملی فوتبال
مراکش هم یک بازی رویایی برای هر دو تیم است .آن چه میتوانم
بگویم این است که ما کامال هیجان زده و آماده برای این بازی هستیم.
سرمربی تیمملی فوتبال ادامه داد :ما میتوانیم لحظه شروع بازی
را از همین االن تصور کنیم .هم تیمملی فوتبال ایران و هم مراکش
تیمهای خوبی هستند .آنها بازیکنان خوبی در اختیار دارند و کادر
فنی هر دو تیم تالش زیادی کردهاند تا عملکرد مناسبی در جام
جهانی داشته باشند .تا برای آنها پیش آید و بازی خوبی را به نمایش
بگذارند .امیدوارم فرصتی داشته باشیم و بتوانیم بازی را ببریم.
کیروش در پاسخ به اظهارات خبرنگاراسپانیایی مبنی بر این که اگر
در دیگر بازی گروه  Bبیناسپانیا و پرتغال هر کدام از دو تیم پیروز
شود ،بازی برای حریف آنها در دیدار دوم مرحله گروهی آسانتر به
نظر میآید ،گفت :لحظهای که ما به جام جهانی میرویم الزم است
تمام شرایط آن را بپذیریم .ما خوشحال هستیم که در این مسابقات
حضور داریم و از فشاری که در این مسابقات وجود دارد لذت میبریم.
فشار بازیها قرار نیست مشکل بزرگی برای ما به حساب آید .قطعا
همه کشورها این فشار را احساس میکنند و این مساله به آنها کمک
میکند .ما این جا هستیم تا جشن بگیریم .جشن خواهیم گرفت برای

اخبار جام جهانی

تمام تعهدات و فداکاریهایی که در این چهار سال صورت گرفته
است.
او ادام ه داد :طبیعتا همان طور که میدانید فوتبال دو رو دارد و بهترین
روی آن پیروزی است .تیمهایی که با برد شروع میکنند ،از مزیت
خوبی بهره مند هستند .آنها هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اعتماد
به نفس رشد میکنند .به هر حال ما باید بازی خودمان را به نمایش
بگذاریم .به عنوان فردی که تجربه دارد باید این را بگویم که دیدار
مقابل تیمملی فوتبال مراکش را باید با پیروزی پشت سر بگذاریم .ما
سه بازی در جام جهانی پیش رو داریم .هیچ چیز در بازی اول به پایان
نخواهد رسید.
سرمربی تیمملی فوتبال ایراناضافه کرد :بازیها سه بخش دارند.
اولین بخش آن بازی با مراکش و بخشهای دیگر آن بازی با تیمملی
فوتبالاسپانیا و پرتغال است .الزم است که روز به روز فضا را مدیریت
کنیم .این بخشی از زندگی ما است .باید صادقانه بگویم بر خالف
چیزی که میگویید از فشار این مسابقات لذت میبریم .این بخشی
از بازیها است .هیچ مشکلی بابت این فشار نداریم و با دانستن این
امر هر دو تیم حداکثر تالششان را برای نتیج ه گرفتن انجام میدهند.
ترجیح ما این است که سه امتیاز بازی ابتدایی را کسب کنیم.
کیروش در ادامه در در واکنش به اخراج لوپتگی از سرمربیگری تیم
ملی فوتبالاسپانیا و پیوستن او به رئال مادرید گفت :ممنون که این
سوال را تکرار کردید و من هم جوابم را تکرار میکنم .با تمام احترام
اگر کلماتم را به سمت اسپانیا تغییر دهم و علیه مراکش صحبت کنم
کلماتم ناصحیح خواهد بود .آنها تیمی عالی هستند و خودشان را
برای جام جهانی آماده کردهاند .مراکش تیمی است که در کناراسپانیا
و پرتغال مدعی صعود به مرحله بعد جام جهانی است .ما میپذیریم
که تجربه اسپانیا ،پرتغال و مراکش به دالیل تاریخی و این که
بازیکنانشان در بهترین تیمهای اروپایی بازی میکنند ،از ما باالتر
است و از محبوبیت باالیی برخوردار هستند .ما تحمل نخواهیم کرد
که به ما بگویند قدرت پیروزی نداریم .ما این صحبتها را نمیپذیریم.
ما نمیپذیریم که انتظارات و امید ما را زیر سوال ببرند .ما این جا
هستیم تا با بهترینها رقابت کنیم ،امیدواریم که خدای فوتبال به ما
کمک کند به پیروزی برسیم و به پیش برویم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به خبرنگاری درباره
تحریمهای تحمیل شده به ایران که باعث شده در تدارک امکانات اعم
از لباس و کفش با مشکل روبرو شود و تاثیر آن بر روی عملکرد تیمملی
فوتبال ،بیان کرد :همان طور که قبال گفتم خیلی مناسب نیست که
به تفسیر این مشکل بپردازیم .همه این را میدانند که تحریمها وجود
دارد .طی هفت ،هشت سال گذشته که من رهبری تیمملی فوتبال
ایران را بر عهده داشتم ،ما اجازه ندادیم این مشکل به عنوان یک بهانه
توجیهی برای شکستمان تلقی شود بلکه در مقابل همه تالش کردیم
تا این وضعیت را به یک فرصت تبدیل کنیم و از آن استفاده کنیم.
دلیل آن هم این است که از آن الهام بگیریم .ما به عنوان یک خانواده
عمل کردهایم و میخواهیم متحد باشیم .بازیکنان ایران دوست دارند
که فوتبال بازی کنند و به اعتقاد من ممکن است یک سال ۱۰ ،سال
یا  ۱۰۰سال طول خواهد کشید اما همیشه تحریم کنندگان موفق
نخواهند شد .بازیکنان و ملت ایران عشق به فوتبال دارند .الزم نیست
تظاهر به کاری کنیم .آن چه که وضعیت ما بوده است این است که ما
هیچ گونه بهانهای را نمی پذیریم و همه مشکالت را به عنوان منبعی
برای فعالیت و الهام استفاده میکنیم تا بهتر بازی کنیم.
او افزود :ما بازیکنان جوانتری داریم .این بازیکنان تجربه باالیی در
حمله و دفاع دارند و تیم بسیار قوی هستیم .تیمملی فوتبال ایران
ماجرا و قوی است و خودمان را آماده کردهایم برای این که در ماه
ژانویه در جام ملتهای آسیا بازی کنیم .ما از روحیه باالیی برخوردار
هستیم ،اگر الزم باشد دفاع کنیم حتما دفاع خواهیم کرد و اگر الزم
باشد حمله کنیم حتما حمله خواهیم کرد .ما با تمام شجاعتی که
داریم حمله خواهیم کرد تا گل بزنیم .اگر چه نگرشمان با بقیه
تیمهایملی تفاوتی ندارد ،گاهی الزم است تیمهای دیگر هم از
موضع خود دفاع کنند .تیمهایی وجود دارند که بسیار قوی هستند و
اگر بخواهیم دفاع کنیم قطعا مقابل آنها دفاع خواهیم کرد تا به آن چه
که مد نظرمان است برسیم.
او در ادامه درباره رکوردهایی که در زمان مربیگری تیمملی فوتبال
ایران مانند صعود دو دوره پیاپی به جام جهانی کسب کرده است و این
که ممکن است پیروزی برابر مراکش که نخستین باری است که تیم
ملی فوتبال ایران در دیدارش در جام جهانی به پیروزی میرسد برای
او انگیزه مضاعفی ایجاد اظهار کرد :انشاءاهلل .در زندگی هدف یک
مربی و تیم چیست ،هدف آنها این است که پیروز شوند .با این حال
پیروزی در زندگی کافی نیست .ما باید با ارائه یک بازی منصفانه پیروز
شویم .از زمانی که به دنیا آمدم و پدرم را دیدم یاد گرفتم که باید در
زندگی صادق و وفادار باشم .ما باید بازی را برای بردن انجام دهیم اما
درعینحال باید منصفانه عمل کنیم.
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