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 ۳میلیارد بدهی
مالیاتی داریم!

ادامه شکستناپذیری تیم ملی مقابل کره با ویلموتس

مربی سابق تیم ملی :حامیان
کیروش تجدیدنظر کنند!
آخرین وضعیت انتقال
علیپور به تیم یونانی

پیشنهادنجومیسپاهانیها
به غفـوری

بشـار رسن هم
سپاهانی میشود؟

سکوت قوچاننژاد شکست

گوچی :کیروش به من و سیدجالل بیاحترامی کرد
کره جنوبی یک -ایران یک

ادامه شکستناپذیری تیم ملی مقابل کره با ویلموتس
فرار سریع تیم ملی از دوران کیروش
با اینکه مارک ویلموتس مدت کوتاهی است که
هدایت تیم ملی فوتبــال ایران را برعهده گرفته،
اما تیم ملی به ســرعت از تفکرات دست و پا گیر
و تدافعی زمان ســرمربیگری کارلوس کیروش
س انتظار نداشت
فاصله گرفته است .تقریبا هیچک 
تیم ملی ایران که  8ســال با تفکــرات دفاعی و
بســته مرد پرتغالی مقابل حریفان قرار گرفتهو
با بردهــای خفیف و بازی فاقد جذابیت و زیبایی
رقبا را پشتســر گذاشــته بود ،به این سرعت با
اندیشههای تهاجمی سرمربی بلژیکی خو بگیرد و
پیش برود .پیروزی پرگل  -5صفر مقابل ســوریه
در نخستین آزمون ویلموتس با تیم ملی ایران به
زعم خیلیها سنگ محک خوبی نبود و نمیشد
دربــاره عملکرد فنی ایــران و قابلیتهای مربی
بلژیکی خیلی مطمئن و قاطع نوشت اما دیدار روز
گذشته ایران و کره جنوبی دیگر جای تردید برای
نقد عملکرد تیم ملی و ســرمربی جدیدش باقی
نمیگذارد .تیم ملی ایران روز گذشــته با ترکیب
علیرضا بیرانوند ،محمدحســین کنعانیزادگان،
مرتضی پورعلیگنجی ،رامیــن رضاییان ،میالد
محمدی ،امیــد ابراهیمی ،احســان حاجصفی،

علیرضا جهانبخش ،مهدی ترابی ،مهدی طارمی
و کریم انصاریفرد و درحالی که  2تغییر نســبت
به بازی با دوستانه با سوریه داشت به مصاف کره
رفت .مارک ویلموتس به جای سیدمجید حسینی
مصدوم از کنعانیزادگان استفاده کرده بود و ترابی
هم فیکس به بازی گرفته شــد و در ادامه جایش
را به وحید امیری داد .تیم ملی که در چند سال
گذشــته با هدایت کیروش  5بار با کره جنوبی
بازی کــرده و نباخته بود ،روز گذشــته با چهره
تهاجمیتری مقابل چشم بادامیها قرار گرفت و با
اینکه نفرات تقریبا همان بازیکنان زمان کیروش
بودند اما تفاوت آشکاری در شیوه بازی تیم ملی
نسبت به دوران کیروش وجود داشت .بازی زیبا،
تماشاگرپسند و تهاجمی ایران باعث شد کره در
خانهاش هم نتواند احســاس برتری کند ،هرچند
کــه آنها روی اشــتباه خط دفاعــی ما و قاطی
کردن پورعلیگنجی و محمدی به گل رســیدند
اما شاگردان ویلموتس عقبنشینی نکردند و آنقدر
هجوم بردند تا خط دفاع کره به اشتباه افتادند و
گل تســاوی را دریافت کردند .چند سیو عالی از
بیرانوند و دروازهبان کره 2 ،ضربه به تیر دروازههای

 2تیم ،چندین صحنه مهیج و  2گل که توســط
هوانگ اویجو و کیــم یونگوون(گل به خودی)
به ثمر رسید ،فوتبالدوستان ایرانی را به بازگشت
تیم ملی به اصــل خود که همــان ارایه فوتبال
تهاجمی و زیباست ،امیدوار کرد .تیم ملی اگرچه
پس از حدود  7ســال از کــره گل خورد اما بازی
زیبا و تماشاگرپسندش به مذاق همه خوش آمد،
ضمن اینکه شکستناپذیری یوزها مقابل چشم
بادامیها در ششمین بازی متوالیشان تداوم یافت.
آمار بازی کره جنوبی  -ایران
طبق آمار منتشر شده از دیدار کره جنوبی و ایران
مالکیت توپ در این بازی به شکل تساوی 50-50
بو د و ایران البته عملکرد بهتری در شوت به سمت
دروازه نســبت به حریف داشت 2 .تیم در پاس و
دقت پاس نیز آمار نزدیکی با یکدیگر داشــتند و
ایــران در این بازی 400پاس و  84درصد دقت را
داشت و حریف نیز  408پاس و  83درصد دقت را
به خود اختصاص داد .تیم ملی ایران  6شانس گل
و حریف  4موقعیت شکل دادند و در این بازی 33
ارسال انجام شد که  16تای آن سهم ایران و 17
ارسال هم سهم کره جنوبی بود.

افشـاگـری مجیــدی علیــه مدیــران آبــی

گفتـم آن بازیکـن را
نمیخواهم ،مرا کنار زدند!
ویلموتس :به روند بازیهای تهاجمی ادامه میدهیم
مارک ویلموتس در نشســت خبری پس از بازی تیم ملی کشورمان مقابل کرهجنوبی اظهار کرد:
«این مسابقه اگرچه دوستانه بود ،اما از نظر من یک دیدار در سطح بسیار باال بود .هر  2تیم قدرت
زیادی از خود نشان دادند .فکر میکنم تماشاگران از تماشای این مسابقه که فرصتهای زیادی را
به همراه داشت ،راضی باشند ».سرمربی تیم ملی کشورمان درباره تجربه رویارویی با کره جنوبی
در جام جهانی  2014و تفاوت این  2بازی گفت« :فکر میکنم شرایط آن دیدار با این بازی قابل
مقایسه نیست .در حال حاضر چند هفته پیش لیگ ایران تعطیل شده ،اما لیگ کره جریان دارد.
با این وجود بازیکنان ایران در این مســابقه توانستند نمایش بسیار خوبی داشته باشند .آنها در
این بازی جنگنده ظاهر شــدند ».وی خاطرنشــان کرد« :تیم ما به روند بازیهای تهاجمی خود
ادامه خواهد داد .تیم ایران یک مجموعه کامل است و تمام نفراتش تاثیرگذار هستند».

حمایت دستیار مغضوب کیروش از ویلموتس
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی با هدایت مارک ویلموتس بلژیکی با ارایه یک بازی تهاجمی
در نهایت با تســاوی یک  -یک در زمین حریف به کارش پایان داد .امید نمازی ،مربی سابق تیم
ملی که سابقه همکاری با کارلوس کیروش را در کارنامه دارد و چندی پیش نیز در فوتبال ایران
در نیمکت ذوبآهن حاضر بود ،در صفحه شــخصی خود با اشاره به عملکرد تیم ملی در جدال با
م چه ببازیم ،بدون هیچشکی
کره جنوبی نوشته« :یک نیمه از بازی ایران و کره گذشته .چه ببری 
میتوانم بگم که اگر مسئوالن فدراسیون کمی شجاعت به خرج بدن و مثل کیروش این مربی رو
برای  ۸ســال حفظ کنن ،ویلموتس میتونه فوتبال ایران را متحول کنه .نسل خوبی از بازیکنها
در تیــم ملی فعالیت دارن و با ایدههای مــدرن و تهاجمی این مربی که در همین یه بازی و نیم
شــاهد آن بودیم ،میتونیم حتی جلوی تیمهای بزرگ دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داشــته
باشیم! اونهایی ک ه کورکورانه از کیروش وفلسفه بازیش حمایت میکردن ،حاال شاید تجدیدنظر
داشته باشن».

قرارداد صیادمنش قانونی میشود

اللهیار صیادمنش مهاجم جوان و ملیپوش تیم فوتبال
استقالل تهران که با باشگاه فنرباغچه به توافق رسیده،
قرار اســت در تاریخ  ۸تیرماه وارد ترکیه شود تا با این
باشــگاه قرارداد ببندد .نکته جالب در این انتقال اینکه
اگر صیادمنش تا پیش از ایــن تاریخ به ترکیه برود؛ با
او قراردادی بســته نمیشــود چراکه این بازیکن هنوز
 ۱۸ســالش نشده و عقد قرارداد با بازیکن زیر  ۱۸سال
برخالف قوانین فیفاست.

پاسخ منفی کریم
به پیشنهاد آریس یونان

باشگاه آریس سالونیکی پس از عدم پیشرفت در مذاکره
با کریم انصاریفرد ،مهاجم ســابق تیم المپیاکوس آتن
باب مذاکره با براون ،مهاجم باتجربه نیجریهای را گشوده
است .بر اساس این گزارش ،کریم انصاریفرد در اولویت
خط حمله تیم آریس در خریدهای تابستانی قرار داشت
اما مهاجم کنونی تیم ناتینگهام فارســت انگلیس اعالم
کرد قصد بازگشت به سوپر لیگ یونان را ندارد.

توافق اولیه رضاوند با استقالل

آرش رضاوند هافبک ســایپا که با درخشش در ترکیب
این تیم در فصل گذشــته ،حاال مشتریان زیاد و جدی
پیدا کرده ،مذاکرات جدی با باشگاه استقالل تهران انجام
داده است .رضاوند در مذاکراتی که با مسئوالن استقالل
داشــته ،با آنها به توافقات اولیه رسیده اما هنوز بر سر
جزییات اختالفنظر وجود دارد.

سیاوش یزدانی خرید بعدی استقالل؟

سیاوش یزدانی که  2فصل خوب را در سپاهان پشتسر
گذاشــته ،درنهایت تصمیم خــود را مبنی بر جدایی از
این باشــگاه گرفت و حاضر نشــد قرارداد خود را با این
باشگاه تمدید کند .اما با توجه به جدایی قطعی چشمی
از استقالل ،مدیران این باشگاه از چندی پیش مذاکرات
با سیاوش یزدانی را آغاز و با این مدافع به توافق نهایی
هم دست پیدا کردهاند.

