ناکام بزرگ جام ملتها
کره جنوبي براي قهرماني در جام ملتهاي آسيا
تدارک وسيعي داشت .آنها پائولو بنتو را براي
موفقيت در اين تورنمنت استخدام کردند و بيش
از همه روي درخشش سون هيونگ مين حساب
کرده بودند که بهترين فصل فوتبالش را با تاتنهام
تجربه ميکند.
بر اساس توافقي که فدراسيون فوتبال کره با باشگاه
تاتنهام داشت ،سون از بازي سوم تيمش مقابل
چين به اردو اضافه شد و هواداران انتظار داشتند
بتواند در مراحل حساس حذفي کاتاليزور موفقيت
تيمش باشد.

اما سون در آخرين بازي مرحله گروهي مقابل چين
به ميدان رفت و نتوانست گلي بزند و کره اين بازي
را دو بر صفر برد و انتظار ميرفت سون پس از رفع
خستگي بتواند در مراحل حذفي نمايش بهتري
داشته باشد.
ولي مهاجم تاتنهام مقابل بحرين هم نمايش
متوسطي را به نمايش گذاشت و هرچند روي گل
اول تيمش نقش داشت ،ولي خودش نتوانست گلي
بزند .او در ميانه زمين توسط کاپيتان بحرين به
خوبي کنترل شد .در بازي حساس مقابل قطر هم
انتظار ميرفت که سون باالخره به ياري کره بيايد

مدافع مقصر استراليا :زندگي همين است

حسرت ژاپنيها 

سازماندهي در بازي است .بويژه تاکتيک دفاعي
اين تيم پيچيده است .ميتوانند از بازي تحتفشار
اندک و ايجاد بلوک امن استفاده کنند .تاکتيک
خود را نيز بر اساس بازي حريف انتخاب ميکنند.
گفته ميشود که تيم ملي فوتبال ايران در مقايسه
با کشورهاي اروپايي داراي قدرت متوسطي است
و اين داليل نشان ميدهند که چرا ايران اينقدر
قدرتمند است!
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تصويري که کارشناسان فوتبال ژاپن ازموقعيت
کنوني تيم ملي فوتبال ايران دارند بسيارجالب
توجه است .کارشناسان فوتبال ژاپن درآستانه
تقابل با تيم ملي فوتبال ايران درمرحله نيمه نهايي
جام ملتهاي آسيا به تشريح اوضاع تيم ملي ايران
پرداخته وتحليلي ارائه کردهاند که شايد ما درايران
چنين برداشتي ازفوتبالمان نداشته باشيم و يا اگرهم
داريم بسيارکمرنگ ومحدود است .کارشناس
ژاپن ،تيم ملي فوتبال ايران را قدرتمندترين تيم
قاره آسيا ميداند و مينويسد:׳׳ايران تيمي است
که رتبه  29رنکينگ فيفا را به خود اختصاص داده
و ژاپن در رده  50است و اين رتبهبندي نشان
دهنده برتري ايران برابر ژاپن است.׳׳
کارشناس فوتبال ژاپن به  6سال عقب ماندگي
فوتبال اين کشوردررده ملي دربرابرايران اشاره
کرده و نوشته:׳׳ ژاپن آخرين بار در سال 2012
ميالدي باالتراز ايران در رنکينگ فيفا قرار داشت
اما از آن زمان تاکنون که  6سال ميگذرد پايينتر

از ايران است .ايران سابقه  13دوره حضور در جام
ملتهاي آسيا را نيز داد که  3عنوان قهرماني
متوالي در سالهاي  1968تا  1976ميالدي به
دست آورد .هر چند ژاپن نتايج بهتري در جامهاي
جهاني کسب کرده اما به نظر ميرسد سطح فني
ايران به اندازه کافي باالتر از ژاپن است که براي
اثبات آن ميتوانيم رنکينگ فيفا را مالک قرار
دهيم.
ما درايران فوتبالمان را در چه سطحي
ميبينيم؟ آيا تا کنون کارشناسان فوتبال
ايران ،جرات به خرج دادهاند وتيم ملي
را درسطح تيمهاي درجه دوي اروپا
خواندهاند؟ شايد به تعداد انگشتان يک
دست هم چنين تحليلهايي نشنيده باشيم
اما ژاپنيها اعتقاد دارند فوتبال ايران به
سطح تيمهاي اروپايي رسيده است!
آنها نوشته اند:׳׳ ويژگي تيم ملي
فوتبال ايران تاکتيکپذيري منعطف و

کردم ،ولي فوتبال همين است و در آينده باز هم
چنين اشتباهاتي اتفاق ميافتد.׳׳
البته ساير بازيکنان استراليا هم در زمان خروج از
رختکن سعي کردند از دگنک حمايت کنند.مثلًا
جکسون ارواين ،هافبک تيم گفت :ما به خاطر اين
اشتباه حذف نشديم .اين لحظه سختي براي اوست .ما
همه در کنارش هستيم تا کمک کنيم .او بازيکن جوان
و مستعدي است و آينده درخشاني در پيش دارد .او
در شرايط حساسي اشتباه کرد ،ولي ما زمان زيادي
براي جبران داشتيم و نتوانستيم اين کار را بکنيم.׳׳
گراهام آرنولد ،سرمربي استراليا هم گفت :او در
اين لحظات خيلي ناراحت است ،ولي من کمک
ميکنم که اين وضعيت را پشت سر بگذارد .او
جوان فوقالعاده و بازيکن فوقالعادهاي است و
آينده روشني در تيم ملي استراليا دارد.

		
داناي فرزانه بيآنکه پلك بگشايد ،ميبيند

حتما ميدانيد كه پس از شکست و حذف استراليا
مقابل امارات در يک چهارم نهايي جام ملتهاي
آسيا ،انگشت اتهام به سمت ميلوش دگنک گرفته
شد! پاس به عقب ناشيانه او در دقيقه  68به علي
مبخوت ،مهاجم امارات رسيد تا در موقعيت تک

به تک دروازه را باز کند و استراليا با همين يک گل
مجبور شد به خانه برگردد.
دگنک پس از بازي درباره اين اشتباه و عواقبش
گفت :در وضعيت خيلي بدي قرار دارم .تحمل اين
شرايط برايم خيلي سخت است .ولي فوتبال همين
است .بيشتر از خودم براي کشورم و همبازيانم
ناراحتم ،چون به خاطر اشتباه من از تورنمنت حذف
شديم .ولي زندگي همين است .بايد بتوانم با آن
کنار بيايم .قبال هم در شرايط مشابهي بودهام و در
چنين شرايطي شما ياد ميگيريد ،پختهتر ميشويد
و عبور ميکنيد!دگنک که به تازگي از ستاره سرخ
بلگراد به الهالل عربستان پيوسته ،اضافه کرد :من
 24سال دارم ،يک مرد هستم و ميپذيرم که اشتباه

و تيمش را به نيمهنهايي برساند ،او باز هم در گلزني
ناموفق بود تا تيمش از مسابقات حذف شود!
البته او از سوي AFC به عنوان ستاره بزرگ
تورنمنت وارد امارات شد و با اميدواري زيادي به
مسابقات رفت ،ولي در سه بازي که به ميدان رفت،
نتوانست گلي بزند و با ناکامي به لندن بازگشت.

