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بازتاب اتفاقات فوتبال ایران

z

خبر

سرمربی
صنعت نفت
امروز میآید

پس از قطع همکاری باشگاه صنعت
نفت آبادان و فیروز کریمی به دلیل
کسب نتایج ضعیف ،مسئوالن
باشگاه با ادسون تاوارس سرمربی
پیشین سپاهان و الهالل برای
همکاری به توافق رسیدند و سرمربی
برزیلی امروز برای عقد قرارداد رسمی
با باشگاه صنعت نفت به آبادان
خواهد آمد .در روزهای گذشته
تمرینات صنعت نفت زیر نظر بهنام
سراج ،بهروز مکوندی و محمود
شجاعی دستیاران فیروز کریمی
برگزار شده است.

ایزد سیفهللا پور

علیرضا نقیزاده

فرزاد آشوبی

امیدوار به شکست دادن ولز

با مطهری به آسیا میرویم

کیروش از پیله احتیاط خارج شود

علیرضــا نقــیزاده هافبــک تیــم فوتبــال آلومینیــوم اراک دربــاره بــازی تیم ملی
مقابــل ولــز میگویــد« :در بــازی اول اتفاقــات خوبــی بــرای ایــران رخ نــداد ،ولی
مــن امیــدوارم کــه بتوانیــم در بــازی با ولــز برنده از زمیــن بیرون بیاییــم .تیم ما
بازیکنــان خوبــی دارد و در گذشــته هــم برابــر تیمهای پرقدرتی مثــل آرژانتین،
اســپانیا و پرتغــال عملکــرد خوبــی از خــودش نشــان داده اســت .امیــدوارم بــا
شکســت دادن ولــز باخــت برابــر انگلیــس فراموش شــود».

ســیفالله پــور مدیرعامــل نســاجی در دفــاع از ســرمربی تیمــش میگوید:
«خدا را شکر که تیم ما دارای یک مربی باشخصیت و کاربلد است .هر چند
هنوز مطهری اول راه است ولی تجربیات ارزشمندی دارد .خوشبختانه تیم
خیلــی خوبــی داریم .طی صحبتی که اخیرا ًبا ایشــان داشــتم کامــا ًاز نحوه
تمرینــات رضایــت دارد و متقابــا ًمــا نیز از نحوه کار ایشــان راضی هســتیم.
بــه امیــد خدا با حمید مطهری در رقابتهای آســیایی حاضر میشــویم».

فــرزاد آشــوبی کارشــناس فوتبــال کشــورمان دربــاره شــکل بــازی تیــم ملی
مقابــل ولــز میگویــد« :ایــن شــانس و احتمــال را کامال ًداریم کــه مقابل هر
دو تیــم نتایــج را بــه شــکلی رقم بزنیــم که از گــروه صعود کنیم .چــون واقعا ً
ولز و امریکا ســطح باالیی از خودشــان نشــان ندادند .البته این مســأله به
ایــن بــر میگــردد کــه کــیروش از پیلــه احتیــاط بیــش از حــد و غیــر منطقی
بیــرون بیاید».

تساوی پیکان
و هوادار

تیم فوتبال پیکان روز گذشته در
ورزشگاه ایرانخودرو طی یک
مسابقه تدارکاتی میزبان هوادار
تهران بود .این بازی که در دو وقت
 ۵۰دقیقهای برگزار شد ،با تساوی
بدون گل خاتمه یافت.سیدمجتبی
حسینی و ساکت الهامی سرمربیان
دو تیم در این دیدار از اکثر نفرات خود
به تناوب استفاده کردند تا بازیکنان
در شرایط بازی قرار بگیرند .تمرینات
پیکان و هوادار در تعطیالت لیگ برتر
در تهران دنبال میشود و اعضای
دو تیم کارشان را ادامه میدهند
تا بتوانند شروع خوبی در ادامه
رقابتهای لیگ برتر داشته باشند.

پیروزی پر گل
آلومینیوم اراک

تیم فوتبال آلومینیوم که دور جدید
تمرینات آمادهسازی خود را آغاز کرده
است ،دیروز در یک مسابقه تدارکاتی
به مصاف «تیم ب آلومینیوم» رفت.
شاگردان رحمتی در زمین چمن
برقباختر اراک در نخستین دیدار
تدارکاتی مقابل «تیم ب آلومینیوم»
قرار گرفتند و توانستند با نتیجه  7بر
صفر به پیروزی برسند .محمدرضا
آزادی ( ۳بار) ،امین جهانکهن،
والنتینو یوئل ،رضا جبیره و محمدعلی
صفیا ،بازیکنان گلزن آلومینیوم اراک
در مسابقه تدارکاتی امروز بودند.

علوی :غیرت و دوندگی میتواند کارساز باشد

باید ثابت کنیم باخت 6گله اتفاق بود
ســیدمحمد علوی مدافع پیشــین تیم ملی ایران ،ظاهرا ًهنوز هم در شــوک شکســت  6بر  2تیم ملی به انگلیس اســت .علوی که ســابقه حضور در جام جهانی را هم دارد ،معتقد اســت خیلی شــرایط دســت به دســت
هــم داد تــا ایــن نتیجــه رقــم بخــورد امــا حــاال تیــم ایران بایــد مقابل ولز طوری بــازی کند که ثابــت کند باخت پرگل و ســنگین به انگلیس یــک اتفاق بود.
سمیرا شیرمردی

اردوی فوالد
در تهران و بازی
با پرسپولیس

تیم فوالد خوزستان که این روزها
تمریناتش را در اهواز دنبال میکند،
قرار است هفته آینده به تهران بیاید تا
در پایتخت اردو بزند .شاگردان جواد
نکونام که در چند بازی اخیر لیگ برتر
نتایج خوبی نگرفتند و امتیازات مهم
زیادی را از دست دادند ،حاال با تمرکز
بیشتر برای ادامه رقابتها آماده
میشوند .گفته میشود فوالدیها
قرار است جمعه (فردا) به تهران
بیایند و احتماال ًشنبه با پرسپولیس
بازی تدارکاتی انجام دهند .اردوی
فوالد در تهران چندان طوالنی
نخواهد شد و با توجه به شرایط آب
و هوایی مطلوبی که خوزستان دارد،
آنها به اهواز برمیگردند تا تمرینات
را دنبال کنند.

خبرنگار

تعصب و غیرت ایران
میتواند تغییر ایجاد
کند .بازیکنان همان
بازیکنان هستند و
سیستم هم همان
سیستم است .غیرت
و دوندگی میتواند
کارساز باشد .مثل
بازیکنان عربستان که
در مقابل آرژانتین تا
لحظه آخر با غیرت و
دوندگی توانستند
کار کنند و پیروز
شوند

بازی تیم ایران مقابل انگلیس با
نتیجه عجیبی تمام شد .این نتیجه
قابل پیشبینی بود؟

نــه ،نبــود .همین االن از خود انگلیسـیها
هــم بپرســید هیچکــدام ایــن نتیجــه را
پیشبینــی نمیکردنــد .البتــه بــازی تمــام
شــده و االن همــه دارنــد انتقــاد میکننــد
کــه ایــن صحبتهــا ارزش نــدارد .زمانــی
بایــد انتقــاد کــرد کــه نداننــد مشــکل
چــه چیــزی اســت .در ایــن بــازی خیلــی
مســائل دســت بــه دســت هــم داد کــه
شکســت ســنگینی رقم بخــورد .بازیکنان
مثــل همیشــه نبودنــد .دوندگــی قبــل را
نداشــتند .شــرایط روحــی خــوب نبــود.
ترکیــب و سیســتم بــازی ایــراد داشــت و
مســائل دیگــر .بــا بــردی هــم که عربســتان
مقابــل آرژانتیــن بــه دســت آورد حــاال
فوتبــال مــا زیــر ســؤال مــیرود .همــه
میدانیم انگلیس بهتر از آرژانتین اســت
امــا خــوردن  6گل قابــل درک نیســت.

مصدومیت زودهنگام علیرضا
بیرانوند و البته واکنش کیروش که با
 2دست روی سر خود زد ،ظاهرا ًروی
روحیه تیم تأثیر زیادی داشت.

نــه ،مــن اینطــور فکــر نمیکنــم چــون
همــه بازیکنــان ایــن صحنــه را ندیدنــد و
اینهــا بهانــه اســت .خیلیهــا درگیــر بــازی
بودنــد و ایــن واکنــش را ندیدنــد پــس
ایــن بهانههــا قابــل قبــول نیســت .بایــد
اعتــراف کنیــم تیــم خوبــی نبودیم .ما قبال ً
مقابــل کــره یــک بــر صفــر بردیــم و رفتیــم
جــام جهانــی ،همــه میگفتنــد بهتریــن
تیــم ملــی اســت و عملکــرد خیلــی خوبــی
هــم داشــت .آن زمــان واقعــا ًچنیــن بــود
و همــه اعتــراف کردنــد ،حــاال هــم بایــد
اعتــراف کنیــم بدتریــن تیــم بودیــم .اگــر
مثــل قطــر  2تــا گل میخوردیــم هــم
میشــد بــا آن کنــار آمــد امــا  6گل جــای
هیــچ توجیهــی نــدارد.
شما ایراد تیم را در کجا میبینید؟
خط دفاع هم چندان خوب نبود...

ایــراد همــه جــا هســت .نمیشــود گفــت
مشــکل از خــط دفــاع بــود .چــون کل تیــم

دفــاع اســت و کل تیــم حملــه .سیســتم
دفاعــی ایراد داشــت .کـیروش که معروف
بــود بــه سیســتم دفاعــی چــرا بــازی را
اینطــور شــروع کــرد؟ بــه هــر حــال ایــن
بــازی گذشــت و حــاال تنهــا امیدمــان ایــن
اســت کــه در بــازی بعــدی جبــران کنیــم تــا
ثابــت شــود باخــت بــا  6گل بــه انگلیــس،
یــک اتفــاق بــود.
یعنی فکر میکنید تیم ایران میتواند
از ولز امتیاز بگیرد؟

بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد وگرنــه فوتبــال ایران
تحقیــر میشــود.
به نظر شما باید چه تغییراتی در تیم
بیفتد که بتوانیم بازی بهتری انجام
دهیم؟

تعصــب و غیــرت ایــران میتوانــد تغییــر
ایجــاد کنــد .بازیکنــان همــان بازیکنــان
هســتند و سیســتم هــم همــان سیســتم
اســت .غیرت و دوندگی میتواند کارســاز
باشــد .مثــل بازیکنــان عربســتان کــه
در مقابــل آرژانتیــن تــا لحظــه آخــر بــا
غیــرت و دوندگــی توانســتند کار کننــد و
پیــروز شــوند.

البته ولز در بازی با امریکا هم خوب
نشان نداد و این موضوع شاید امید
تیم ایران را بیشتر کند.

هــر چقــدر در مــورد تیــم حریــف صحبــت
کنیــم معنــی نــدارد .مــا بایــد خودمــان
را اصــاح کنیــم .االن تیــم در شــرایط
بحرانــی اســت و بایــد خودمــان تالش کنیم
مشــکالت حــل شــود و از بحــران خــارج
شــویم .همــه تیمهــا در جــام جهانــی خــوب
هســتند و مــا میدانســتیم در تورنمنــت
بــزرگ جهانــی هســتیم و گروهمــان ســخت
اســت .اهــداف و افــکار بایــد تغییــر کنــد.
تنهــا اتفــاق خوبــی کــه میتوانــد در بــازی
بــا ولــز بیفتــد ایــن اســت کــه ثابــت کنیــم
باخــت  6گلــه بــه انگلیــس اتفــاق بــود.
با توجه به اینکه شرایط علیرضا
بیرانوند برای بازیهای بعدی
مشخص نیست و سیدحسین
حسینی در بازی با انگلیس  6گل
خورد ،فکر میکنید در بازیهای
بعدی هم باید از حسینی استفاده
شود؟

حســینی خیلــی گنــاه دارد .نبایــد اینطــور

مــورد اتهــام قــرار بگیــرد .او در اولیــن بــازی
و اولیــن تجربــه جــام جهانــی یکدفعــه وارد
بازی شــد و زمانی که همه خوب نبودند او
 6گل خــورد .پــس نبایــد تقصیرهــا را گــردن
حســینی انداخــت.
تا االن انتقاد چندانی هم از حسینی
نشد اما منظور من این است که با
توجه به  6گلی که خورد ،به لحاظ
روحی شرایط حضور در بازیهای
بعدی را دارد یا اینکه بهتر است از
دروازهبان دیگری استفاده شود؟

فکــر نمیکنــم شــرایط روحــی بقیــه هــم
متفــاوت باشــد .بــه هــر حــال ایــن ســرمربی
اســت که میتواند شــرایط روحی بازیکنان
را بــه حــد ایــدهآل برســاند .بایــد ببینیــم
کــیروش میتوانــد ایــن کار را انجــام
دهــد یــا نــه.
البته سطح حسینی با  2دروازهبان
دیگر چندان متفاوت نیست.

همــه دروازهبا نهــای مــا یــک ســطح
هســتند .دروازهبــان متفــاوت دروازهبــان
عربســتان بــود کــه دیدیــد چــه کــرد و چقــدر
بــه خــط دفاعــی کمــک کــرد.

z

مصاحبه

من بودم چه بالیی سرم میآوردند؟

مایلیکهن :دایناسورها هم این همه مدت یک جا نمیمانند
ســرمربی اســبق تیــم ملــی بــا انتقــاد
نسبت به عملکرد کارلوس کیروش در
اولین دیدار از جام جهانی برابر پرتغال،
مدعــی اســت کــه ایــن نتیجــه را باید به
نــام وی نوشــت نــه در تاریــخ فوتبــال
ایــران .مایلیکهــن میگویــد« :عاشــق
کشــورم هســتم .قلب مــن درد گرفت.
اگــر االن تیــم ملــی بــا مــن مایلیکهن با
ایــن نتیجــه در جــام جهانــی میباخــت
چــه بالیــی ســرم میآوردیــد؟ چــه کارم

میکردیــد؟ مســتقیم مــرا از قطــر بــه
ایــران میآوریــد و برایم دادگاه تشــکیل
میدادیــد و تــک تــک کلمات رســانهها
مربــوط بــه نقــد تنــد علیه من بــود .من
نمیخواهــم از لفــظ باخــت افتضــاح یــا
بدتــر از آن اســتفاده کنــم .چراکــه ایــن
توصیــف در کنــار تیــم ملی قــرار خواهد
گرفت و به نظرم تیم ملی کشــورم نبود
کــه باخــت ،بلکــه تصمیمــات اشــتباه
باعث این شکســت شــد .کاش میشد

این شکســت را به نام کیروش نوشــت
نــه تیم ملــی ایران .اوج بدشانســی تیم
ملی بوده که شــش تا خوردیم و شــش
گل هــم نخوردیــم .اگر واقعگرا باشــیم.
ایــن نتیجــه آوردن کســی بــود کــه مثــل
کف دســتش تیــم ملی را میشــناخت.
بلــه ایشــان  3دوره پشــت ســر هــم در
جام جهانی حضور دارد و با کمک ایران
به افتخاراتش اضافه شــد ».او با اشــاره
بــه صحبتهــای کــیروش کــه حضــور

تماشــاگران را در ورزشگاه شرطی کرده
بــوده اینطــور میگویــد« :آخــر مگر تیم
ملی ایران برای بابای کیروش است که
برای طرفداران تعیین تکلیف میکند؟
یــادش رفته کــه با چه التماســی به تیم
ملــی ایران آمده اســت .ایــن را هم باید
دوبــاره بگویم».
مایلیکهــن دربــاره اظهارنظــر کیروش
قبــل از بازیهــا میگویــد« :خــودش
گفــت از نســل دایناســورها هســتم.

ایشــان یک ســور به نســل دایناســورها
زده اســت .دایناســورها هــم ایــن همــه
مــدت جایــی حضــور نداشــتند .جــام
جهانــی همیــن بغــل گــوش مــا برگــزار
میشــود .جایــی کــه ســه دهــه قبــل
کویــر بــود و هیچ چیزی نداشــت .وضع
اســتادیوم و امکانــات را دیدیــد؟ دل
آدم مــی ســوزد .شــما اســتادیومهای
جــام جهانــی را میبینیــد هــاج و واج
میمانیــد».

