ورزشی
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ایران-کره جنوبی؛ امروز ساعت 17

شیاطین سرخ در قفس یوزها

کارشناسی ایران و کره جنوبی

عزیزی :برد کره تضمین
صعود است
خداداد عزیزی ،بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال
ایــران دربــاره دیــدار سنتی ایــران و کرهجنوبی
اظهار کــرد :ایــن بــازی ،مهمترین دیــدار ما در
مقدماتی جام جهانی است و اگر بتوانیم  ۳امتیاز
بازی با کرهجنوبی را در تهران به دست بیاوریم،
 ۹۰درصد راه صعود را طی کردهایم .کرهجنوبی
سختترین حریف ما در این مرحله است و با توجه
به آمادگی بازیکنان فکر میکنم ،بتوانیم در این
دیدار برنده شویم.

همدانی :کره جنوبی را
شکست می دهیم
ستار همدانی پیش کسوت فوتبال ایران درباره
دیــدار ایــران و کره جنوبی و اظهار نظر سرمربی
حریفکهازتاریخسازیوطلسمشکنیدرورزشگاه
آزادی خبر داده بود ،گفت :دیدار با کره جنوبی
بسیار تعیینکننده است و اگر پیروز شویم ،بخش
زیادیازراهرارفتهایم.کرهجنوبیهمیشهدرتهران
باخته و پیروز نشده است .خط حمله ما میتواند
هر دفاع سرسختی را بشکند و به گل برسد .فکر
میکنممیتوانیمکرهجنوبیرانیزشکستبدهیم.

اکبرپور :از لحاظ روحی
برتر از کره هستیم
علیرضا اکبرپور پیش کسوت فوتبال ایران درباره
دیدار تیم ملی برابر کره جنوبی گفت :بازی برابر
تیمهای شرق آسیا همیشه برای تیم ملی سخت
است و ما باید بدانیم که این بازی با بازی قبلی
برابر امارات تفاوت زیادی دارد .کره جنوبی هم
تیم باکیفیتی است ولی ما میزبان هستیم و نکته
مهم دیگر این است که در سالهای گذشته نتایج
خوبی برابر کره گرفتیم و قطع ًا از لحاظ روحی
و روانی نسبت به آن ها برتر هستیم .امیدوارم با
انجام یک بازی خوب و هوشمندانه 3امتیاز این
بازی را بگیریم.

خبر

اسکوچیچ :خیلی ها به دنبال
جایگاه من در تیم ملی هستند!
دراگ ــان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از
دیدار ایران و کره جنوبی در مرحله انتخابی جام
جهانی  ۲۰۲۲گفت :بازی خیلی مهمی را در
پیش داریــم .بعد از بــازی با امــارات انگیزههای
زیادی داریم و حتی این انگیزهها بیشتر هم شده
است .برای تیم کره خیلی احترام قائل هستم
چون آنها با سازمان دهی خوبی در زمین ظاهر
میشوند .سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در
خصوص این که از سبک بازی تیم ملی انتقاداتی
میشود و او با وجود نتایج فوق العاده ،چه واکنشی
به این انتقادات دارد ،اظهار کرد :نمیدانم انتظار
هـــواداران از تیم ملی چیست .دیگر نمیدانم
با  ۱۰پیروزی در مسابقات قبلی باید چه کاری
انجام بدهم؟ شاید خیلیها عالقه دارند جایگاه
سرمربی تیم ملی را در اختیار داشته باشند و جای
من باشند .البته به آن ها میگویم زمان مناسبی را
برای این موضوع و انتقاد از من انتخاب نکرده اند.
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ترکیب احتمالی ایران

علیرضابیرانوند؛کنعانیزادگان،
شجاعخلیلزاده،صادقمحرمی،
احسان حاج صفی ،سعید عزت
اللهی ،احمد نوراللهی ،علیرضا
جهانبخش،وحیدامیری،مهدی
طارمیو سردارآزمون

گروهورزش /تیمملیفوتبالکشورمانبعدازسهبردشیرینمقابلسوریه،عراقواماراتحاالبهحساسترینومهم
ترین بازی خود در دور سوم انتخابی جام جهانی رسیده است .امروز راس ساعت 17تیم ملی کشورمان در ورزشگاه
آزادیمقابلکرهجنوبیقرارمیگیرد؛دیداریفینالگونهمقابلرقیبسنتییعنیکرهجنوبی.تیمملیکشورماندر
صورتبرددراینمسابقه 12امتیازیمیشودوبیشازنیمیازراهصعودبهجامجهانیراطیخواهدکرد.کرهجنوبی
هم به اندازه ایران برای برد و رسیدن به صدر جدول انگیزه دارد تا بتواند با برد ،صدر جدول را از ایران بگیرد .هرچند
تساوی هم باعث ادامه صدرنشینی ایران در گروه اول می شود اما امروز همه دوستداران تیم ملی منتظر برد یازدهم
متوالی ملی پوشان هستند تا رکورد فوق العاده یوزها با اسکوچیچ همچنان تداوم داشته باشد .در
این گروه به جز یوزهای ایران و کره ای های ملقب به شیاطین سرخ ،هیچ تیم دیگری هنوز برنده
نشدهوسایرمسابقاتبانتایجمساویبهپایانرسیدهاست.

▪ نبرد شماره 32

ایــران و کــره جنوبی تا به حــال ۳۱
بار در مستطیل سبز مقابل هم قرار
گــرفــتــه انـــد کــه حاصل
این بــازی ها  ۱۳برد
بــرای ایــران ۹ ،برد
ب ــرای کر هجنوبی
و  ۹مساوی بوده
اســـــت .در ایــن
بــــــــــازی هــا
درمــجــمــوع
 ۶۶گ ــل به
ثــمــر رســیــده که
سهم هر کدام از تیم ها  ۳۳گل است.
اولین بازی بین این دو تیم در تاریخ
هفتم خرداد  ۱۳۳۷از سری مسابقات
بــازی هــای آسیایی بــرگــزار شد که با
نتیجه  ۵بر صفر به سود تیم کرهجنوبی
به پایان رسید .این نتیجه سنگینترین
شکست ایران در تاریخ بازی هایش در برابر
تیم کرهجنوبی است .بهترین برد ایران در برابر
کر هجنوبی هم با نتیجه  ۶بر  ۲در جام ملت های
آسیا در سال  ۱۹۹۶به دست آمده است.

سبز  AFCو روند سریع واکسیناسیون در کشور ،همه چیز برای
بازگشت هــواداران مهیاست اما گویا تاخیر در نامه نگاری از
سوی فدراسیون و دریافت نکردن مجوزهای الزم باعث شده
تا صندلی های آزادی همچنان خالی بماند .آخرین باری
که ورزشگاه بزرگ آزادی میزبان هواداران فوتبال بود،
به  18مهر سال  98و بازی رفت مقابل کامبوج
بر می گردد .حاال از آن بازی مدت هاست
که گذشته و صندلی های ورزشگاه
آزادی بعد از گذشت  733روز
همچنان باید خاک بخورد!

▪میزبانی بدون تماشاگر!

تیم ملی کشورمان بعد از مــدت ها در یک بــازی رسمی در
ورزشگاه آزادی میزبان سوریه ،رقیب خود بود .مقابل کره
بــاز هم در ورزشــگــاه آزادی میزبان هستیم امــا میزبانی در
ورزشگاهی خالی از تماشاگر خیلی نمی تواند از نظر روحی
و روانــی به تیم ما کمک کند .در حالی فدراسیون خبر از
برگزاری این بازی بدون حضور تماشاگران داده که با چراغ

▪کاپیتان باتجربه

در ت ــی ــم فــعــلــی،
احــــســــان حــاجصــفــی
کاپیتان تیم ملی با هفت بازی رکــورددار بازی
مقابل کره جنوبی است و بعد از او علیرضا
جهانبخش بــا چهار مسابقه قــرار دارد.
همچنین علی دایــی دومین گلزن برتر
تاریخ بــاز یهــای ملی جهان هم برای
کره ای ها یک نام تاریخی محسوب می
شــود! علی دایــی مهاجم سابق تیم
ملی در دیــدار خاطره انگیز ایــران و
کره جنوبی در مسابقات جام ملت
های  96آسیا که با برتری  6بر 2
ایــران به پایان رسید ،به تنهایی
 4گل از  6گل تیم ملی را به ثمر
رساند .این بیشترین تعداد
گلی است که یک بازیکن
در یک بــازی رسمی
از دهه  50میالدی
ت ــاک ــن ــون مــقــابــل

ترکیب احتمالی
کره جنوبی

سیونگکیم؛یونگگوون،مین
جائه ،چول هونگ ،یانگ لی،
وو یانگ ،این هوانگ ،سوون
هیونگمین،هیچانهوانگ،
مینکیوسونگواویهوانگ

کر هجنوبی به ثمر رسانده است .در
تیم ملی فعلی فقط ســردار
آزم ــون سابقه گلزنی
مقابل کر هجنوبی
را دارد .ایــن
بازیکن دو بار
دروازه کــره
را ب ــاز کــرده
است.
▪ایران-کره؛
سریال تکراری

تیم ملی کشورمان در
حالی بــه مصاف کــره ای
ها خواهد رفــت که در 20
سال اخیر با هیچ تیمی بیش
از کر هجنوبی بــازی نداشته
اســـت .ایـــران در مجموع در
دو دهه اخیر  15بار به مصاف
کــره جنوبی رفته و از ایــن نظر
در کنار قطر ،بیشترین بــازی را
برابر این کشور داشته و با توجه به
بــازی آینده دو تیم ،کر هجنوبی به
تنهایی پرتکرارترین حریف تیم ملی
در  20ســال اخــیــر خــواهــد ب ــود .جــواد
نکونام کاپیتان سابق تیم ملی که رکورددار
بیشترین تعداد بازی ملی است ،با  12بازی مقابل
کره ،رکورددار بیشترین تعداد بازی یک بازیکن
برابر یک تیم ،در تاریخ دیدارهای تیم ملی ایران است.
پس از نکونام ،آندرانیک تیموریان و سید جالل حسینی با 11
و  9بازی قرار دارند.

نبرد لژیونرهای برترآسیا درآزادی
نبرد امروز تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی ،یکی از جذاب ترین رقابت های فوتبالی
در قاره آسیاست چرا که هر دو تیم لژیونرهایی را در اختیار دارند که به واسطه درخشش در
فوتبال اروپا می توانند کیفیت این بازی را باالتر ببرند .در تیم ملی فوتبال کشورمان 19
لژیونر حضور دارند که در این بین بیشتر نگاه ها به ستارگانی همچون سردار آزمون ،مهدی
طارمی و علیرضا جهانبخش است .شاکله اصلی تیم ملی را بازیکنان لژیونر تشکیل میدهند
و تقریبا میتوان گفت به جز وحید امیری ،بازیکنی از لیگ ایران در ترکیب اصلی اسکوچیچ
قرار نمیگیرد .همه لژیونرهای فوتبال کشورمان این روزها در آمادگی کامل به سر می برند.
در مقابل ،کره جنوبی هم یکی از تیم های پرلژیونر فوتبال آسیا به حساب می آید .در فهرست

اعالم شده کره ای ها  ۱۶بازیکن از ِکیلیگ (لیگ کرهجنوبی) دعوت شدهاند و  ۱۰بازیکن
دیگر لژیونر هستند .شیاطین سرخ آسیا نسبت به تیم ملی فوتبال ایران  ۹لژیونر کمتر در
اختیار دارند .کشورهای ژاپن ،انگلیس و آلمان با دو سهمیه از این حیث ،گوی سبقت را از
کشورهای ترکیه ،فرانسه و قطر ربودهاند .بدون شک سون هیونگ مین و هی چان هوانگ
مشهورترین لژیونرها به حساب میآیند اما نباید از جئونگ وو یانگ  ۲۲ساله که در ماینز توپ
میزند و همچنین هوانگ اوی جو که مهاجم بوردوی فرانسه است ،غافل شد .لی جائه سونگ
باتجربه هم عضوی از تیم ماینز در بوندسلیگاست .مسلما امروز نگاه آسیا به تقابل جذاب
سردار و طارمی مقابل سوون و هی چان در ورزشگاه آزادی خواهد بود.

فوتبال جهان

علیرضا فغانی در گفت و گو با خراسان از گل مشکوک فرانسوی ها می گوید

باتوجهبهقانونجدیدآفساید،گلسالمبود

گروهورزش/جامقهرمانیدومیندورهرقابتهایلیگملتهای
اروپابهفرانسهرسید.فرانسویهادربازیفینالاینرقابتهاکه
درورزشگاهسنسیرویشهرمیالنایتالیابرگزارشد،بانتیجه2
بریکبرتیمملیاسپانیاغلبهکردندوفاتحدومیندورهازجامتازه
تأسیسیوفاشدند.شاگرداندیدیهدشاندرحالیموفقبهکسب
پیروزی شدند که گل اول بازی را دریافت کرده بودند اما خروس
هاباردیگرثابتکردنداستادکامبکدربازیهایبزرگهستند.
ی2018نهتنهادرنتیجهبلکهازلحاظآمارینیز
قهرمانجامجهان 
تیمبرندهبود.اینتیمعالوهبراینکهموقعیتهایگلزنیجدیتر
رویدروازهاسپانیاخلقکرد،تعدادشوتهایداخلچارچوبش
دو برابر حریف بود ( 4به  )2و یک بار هم بدشانس بود که تیر
درواز ه مانع از گلزنیاش شد .به این ترتیب جامی که در دوره اول
برگزاریمسابقاتازآنپرتغالیهاشدهبود،بهویترینافتخارات
خروسهااضافهشد.دردومیندورهلیگملتهایاروپاتیمملی
ایتالیاباپیروزی 2بریکبرابربلژیکبعدازفرانسهواسپانیابهمقام
سوماینرقابتهادست
یافت؛امامهمتریناتفاق
بازی یک شنبه شب گل
پــیــروزی بخش کیلین
امباپه بــود؛ گلی که به
اعتقاد اسپانیایی ها در
شــرایــط کامال آفساید
بــه ثمر رسید امــا حتی
کمک داور ویدئویی هم
نتوانست جلوی مردود

شدن این گل را بگیرد .همین اتفاق باعث شد تا بعد از قهرمانی
فرانسهخیلیازخبرگزاریهایمعتبرازتیترهاییمثل«قهرمانی
مشکوک»و«چشمانبستهتکنولوژی»استفادهکنند.دربررسی
صحنهگلنیزکامالمشخصاستکهامباپهدرزمانارسالپاس
درآفسایدقرارداردامادرواقعآنچهباعثشدهتااینگلحتیاز
سویناظراناتاقکنترلدرمرکز VARهمتاییدشود،قانونجدید
آفسایداست.درخصوصاینقانونجدیدوگلجنجالیامباپهبا
علیرضافغانیصحبتکردیم.داوربینالمللیوپرافتخارفوتبال
کشورمان ضمن تایید نظر تیم داوری و تیم کمک داور ویدئویی
گفت« :در نگاه اول آفساید به نظر می رسد اما طبق قوانین جدید
این گل در شرایط کامال سالم به ثمر رسید .امباپه زمان ارسال
پاس هم تیمی خود در آفساید است اما بین راه مدافع اسپانیا
کامالآگاهانهوبدوناینکهتحتفشارباشدتکلمیزندومسیر
توپراتغییرمیدهد.دراینشرایطوباتوجهبهقانونجدید،پاس
اولبیتاثیرمیشودوپاساشتباهمدافعبهمهاجمحریف،مالک
و مدنظر قــرار می گیرد
بنابراین با توجه به این
که فاصله داور با صحنه
کــم بــود و بــرخــورد پای
مدافع اسپانیا به توپ
را هم کامال دید ،نیازی
نــبــود خـــودش شخصا
صحنه را ارزیــابــی کند
و در نهایت هم گل را به
درستیتاییدکرد».

کوتاه از بازی ایران و کره جنوبی
برگزاری بازی بدون تماشاگر یا حداکثر با
 ۷تا  ۱۰هــزار تماشاگر در دیــدار حساس روز
ســه شنبه ،ب ــدون شــک موضوعی نیست که
ُکرهایها خوشحالی خود را از آن پنهان کنند.
سایت « »starکــره جنوبی ایــن موضوع را در
تیتر گــزارش خود ذکر کرده و نوشته است که
فاجعه بزرگ کره جنوبی با حضور  ۱۰۰هزار
تماشاگر در جهنم ایران به پایان رسید و ایران
از  AFCدرخواست حضور هفت هزار تماشاگر
را کرده است.
با این که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی گفت
مصدومی نداریم امــا بررسیها حاکی از آن
است که کاوه رضایی ،مهاجم تیم ملی ،دچار
کشیدگی عضله ران شده است و کادر پزشکی
بــرای ایــن که مصدومیت ایــن بازیکن تشدید
نشود ،به وی توصیه کــرده اســت اختصاصی
تمرین کند و شاید در فهرست بازی با کره نباشد.
حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال
دربــاره غیبت تماشاگران در بازی ایران و کره
جنوبی می گوید« :باید فاصلهگذاریها رعایت
میشد و افرادی که میخواستند به ورزشگاه
بیایند ،برخی مسائل را رعایت میکردند.
احساس کردیم اگر شرایط با حضور تماشاگران
در دیدار ایران و کره جنوبی به سمتی برود که
برخی پروتکلها رعایت نشود ،شاید به جامعه
صدمه بزنیم .به این نتیجه رسیدیم که دیدار
ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد».
بــازی ایــران و کــره جنوبی بــدون تماشاگر
است اما فــردی خاطی در چند روز گذشته با
فروش بلیت به مردم به قیمت دو میلیون تومان،
از آن ها کالهبرداری کــرد .سرهنگ رامین
پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در
این باره به باشگاه خبرنگاران گفت« :شخصی
که در شبکههای اجتماعی با تبلیغات مختلف و
دروغین ،مدعی فروش بلیت دیدار فوتبال بین
تیمهای ملی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه
آزادی بود ،شناسایی و دستگیر شد».

خبر

بنتو :بردهای ایران مقابل کره
مربوط به گذشته است!
پائولو بنتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم
ملی ایران گفت :تیم ایران بسیار قدرتمند است.
بازیکنان این تیم قدرت فیزیکی باالیی دارند
و تیم سازمان دهی خوبی دارد .ما این تیم را به
خوبی بررسی کردیم و تمرینات خودمان را بر
این اساس چیدیم تا با آن تاکتیک مقابل ایران
بازی کنیم .سرمربی کره جنوبی در پاسخ به این
سوال که ایران در دیدار مقابل کره آمار بهتری
را به ثبت رسانده است و تیم ملی کره هیچ گاه
نتوانسته در ورزشگاه آزادی به پیروزی دست
پیدا کند ،گفت :این اتفاقات در گذشته بوده و
ما نمیتوانیم آن را تغییر دهیم .ما این بازی را
آنالیز کردیم و میخواهیم روش بازی خودمان
را ارائه دهیم .بازی امروز مهم است و بازیهای
قبل دیگر اهمیت ندارد .میدانیم بازی سخت
و متفاوتی خواهد بود و ایران هم میداند که آن
بازیها مربوط به گذشته است.

گزارش

برق 3مدال جهانی بر گردن یکتا جمالی
یکتا جمالی وزنهبردار  16ساله ایــران در مسابقات
قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان موفق به کسب
سه مدال جهانی شد .جمالی در دسته 81کیلوگرم در
حرکت اول یکضرب وزنه  86کیلو را با موفقیت باالی
سربرد.اودرحرکتدوم 90کیلوراباموفقیتمهارکرد
و در یکضرب ،سوم شد .در حرکت دوضرب ،جمالی با
موفقیت وزنههای  107و  115کیلوگرم را باالی سر

بردودرحرکتسومنیزدرحالیکهوزنه 116کیلوگرم
را ابتدا انتخاب کرده بود ،وزنه انتخابیاش را به 119
تغییر داد چرا که با رکورد  115کیلوگرم ،سومیاش
قطعی شده بود و برای کسب مدال خوش رنگتر به
مهاروزنهسنگینتراحتیاجداشت.جمالیوزنهسومش
را انداخت و بدین ترتیب به مدال نقره دوضرب رسید و
با رکورد 205کیلوگرم در مجموع نایبقهرمان شد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفت وگو با خراسان

جزینی :بابدشانسیقهرمانجهاننشدیم
سارا اصالنی /گوششکستههای فرنگی ایران درحالی
روی سکوی نایب قهرمانی دنیا ایستادند که حضور
چهار فینالیست و متعاقب آن کسب چهار مــدال طال
توسط میثم دلخانی در  ،۶۳محمدرضا گرایی در ،۶۷
محمدهادی ساروی در  ۹۷و علی اکبر یوسفی در وزن
 ۱۳۰کیلوگرم ،یکی از رکوردهای تاریخی ابرستاره
های محمد بنا در خاک نروژ بود .به این ویترین زرین اما
باید دو مدال برنز محمدعلی گرایی و پژمان پشتام را هم
افزود .مقام پنجمی محمدرضا مختاری در  ۷۲کیلوگرم
هم مزید بر علت شد تا سکوی دوم جهان به نام ایران رقم
بخورد .به لحاظ ارزش مدال اما ایران از همه مدعیان
جهان پیشی گرفت و در صــدر ایستاد .تاریخسازی

علیاکبر یوسفی با کسب نخستین مدال طالی سنگین
وزن ایران ،اوج افتخارآفرینی کاروان جهانی بود .رسول
جزینی مربی پــرآوازه تیم ملی کشتی فرنگی و دوست
دیرینه آقای خاص اما در مصاحبه با خراسان از کم و کیف
رکوردهای رقم خورده در اسلو گفت تا تاکید کند تنها به
دلیل بدشانسی ،ایران روی سکوی قهرمانی دنیا نرفت:
«به چندین دلیل در اسلو رکورد زدیم .اول اینکه در هیچ
دورهای از رقابتهای جهانی موفق به کسب شش مدال
نشدیم و دوم این که هیچگاه چهار مدال طالی جهان در
یک رقابت جهانی کسب نکرده بودیم .نکته قابل توجه
این که محمدرضا گرایی در فاصله  60روز هم طالی
المپیک را به سینه زد و هم صاحب طالی جهانی شد

که این در نوع خود یک رکــورد محسوب میشود چون
هیچیکازقهرمانانالمپیکدرمسابقاتجهانیشرکت
نکرده بودند .از طرفی بسیاری از مدالآوران المپیک،
در رقابتهای جهانی اسلو ،بازنده از دور مسابقات خارج
شدند.ایرانواقعابرترینتیمجهاندررقابتهایامسال
بود ولی باید تاکید کنم که بدقرعه و بدشانس هم بودیم.
شاهد بدشانسی ما همین بس که از چهار کشتی که با
روسها داشتیم ،سه کشتی را بردیم و تزارها تنها یک
مبارزه را بردند .با این حال با چهار طالی جهان نایب
قهرمان شدیم و آنهــا با یک مــدال طال ،روی سکوی
قهرمانیایستادند.تنهابااختالف 5تا 6امتیازنتوانستیم
قهرمانی را که حق واقعی ما بود ،تصاحب کنیم».

