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استقاللی شدن جپاروف منتفی شد

بازگشت هافبک ازبکستانی فصل گذشته استقالل به این تیم منتفی شد .به گزارش هوادار،
سرور جپاروف بعد از نیمفصل دوری از استقالل قصد بازگشت به این تیم را داشت اما شفر
بازگشــت او را مشروط به تستهای پزشــکی کرد که این موضوع با مخالفت این هافبک
ازبکستانی همراه شد .مدیران استقالل این خواسته را معقول میدانند و با این شرایط جذب
جپاروف را باید منتفی دانســت هرچند که استقالل نیازی هم به جذب این بازیکن حس
نمیکند چراکه داریوش شجاعیان و محسن کریمی هم در نیمفصل دوم با کسب آمادگی
کامل به لیست استقالل اضافه میشوند.

برانکو به تمرین کلوب بروژ رفت

برانکو ایوانکوویچ دیروز قبل از حضور در تمرین سرخپوشان سری به تمرین تیم کلوب
بــروژ بلژیک زد که در زمین کناری پرســپولیس تمرین میکرد .برانکو لحظاتی هم در
سالن بدنسازی با سرمربی کروات و  ۴۰ساله این تیم ایوان لکو به گفتوگو پرداخت .لکو
که خود در دوران بازیگری برای بروژ بازی کرده بود ،بعد از دوران بالژویچ و برانکو به تیم
ملی کرواسی راه پیدا کرد .در پایان تمرین سرخپوشان هم ایگور پانادیچ ،پندار خمارلو و
فرزاد حبیبالهی برای تماشای بازی تمرین بایرنمونیخ رفتند .تمرین بایرنمونیخ تحت
تدابیر شدید امنیتی انجام میشد و اجازه تصویربرداری هم نمیدادند.

پیروزی سپاهان مقابل پدیده

دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال ســپاهان-پدیده
به ســود شــاگردان قلعهنویی به پایان رسید .تیم
فوتبال ســپاهان عصــر دیروز در ورزشــگاه امام
رضــا(ع) میهمــان پدیده بود کــه در پایان بازی
توانســت حریف خــود را مغلوب کند .ســپاهان
توانســت با تک گل شــهباززاده در این دیدار به
پیروزی برسد.

تمرین تاکتیکی امیدها

تیم فوتبال امید ظهر دیروز از ســاعت  11و 30
دقیقه در آکادمی فوتبال یک جلســه تمرین کرد.
بعــد از  2روز که تمرینات تیم ملی امید در چمن
مصنوعی برگزار میشــد اعضای تیم بار دیگر به
زمین شــماره یک که چمن اســت بازگشــتند.
خدابندهلو در این تمرین هم به صورت اختصاصی
کار کــرد .بازیکنــان در تمریــن دیروز بیشــتر
برنامههای تاکتیکی را دنبال کردند.

جلسه مهم تراکتورسازان

در حاشــیه تمرین دیروز تراکتورســازی عباس
الیاســی ،مدیرعامل جدید این باشــگاه با حضور
در جمع سرخپوشــان با بازیکنان ،کادر فنی ،کادر
پزشکی و اجرایی تیم بزرگساالن دیدار و گفتوگو
کرد .الیاسی در این دیدار شرایط تکتک بازیکنان
را جویا شد و مشکالت آنها را بررسی کرد.

کارگروه برای راهاندازی پاس

برای راهاندازی باشــگاه پاس تهران یک کارگروه
تشکیل خواهد شــد .محمدرضا داورزنی ،معاون
ورزش قهرمانــی وزیــر ورزش و جوانــان ،رضــا
گلمحمــدی مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان
تهران و حسین فرکی پیشکسوت باشگاه پاس در
این کارگروه عضویت دارند و قرار است با همکاری
سردار اشتری فرماندهی نیروی انتظامی و مسعود
ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان برای راهاندازی
مجدد باشگاه پاس همکاری صورت بگیرد.

زالتکو در اردوی سرخها

زالتکــو ایوانکوویچ وارد دوحه شــد و از دیروز در
تمرینــات پرســپولیس حضور پیدا کــرد .مربی
پرســپولیس البته به تنهایی راهی دوحه نشــده
است .پســر ایوانکوویچ ،پســر پانادیچ و خانواده
اســتیلینوویچ نیز او را همراهی میکنند .در حال
حاضر تنها غایب سرخپوشان کریم باقری است.

کاوه رضایی در تمرین پرسپولیس

در تمرینات صبح دیروز پرسپولیس ،کاوه رضایی
بازیکن تیــم فوتبال کلــوب بــروژ در تمرینات
سرخپوشان حضور و با بازیکنان خوشوبش کرد.
وی نیز برای برگزاری اردو همراه تیمش در دوحه
بسر میبرد.

درســت بعــد از بــازی تیمهای
عراق-ویتنــام بود کــه کارلوس
کیروش ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان ویتنام
گفت« :تیم ویتنام مرا تحتتاثیر قرار داد و آنها
شایسته نتیجه بهتری بودند .این مسابقهای بود
که یک ضربه کاشــته تکلیفش را مشخص کرد
ولی فکر میکنــم حق ویتنام حداقل یک امتیاز
بود و این نشان داد که تورنمنت خیلی دشواری
در پیش داریم و همه تیمها به بهترین نحو آماده
هســتند .ما قرار نیست مقابل همه تیمها به یک
شــکل بازی کنیم و حتمــا در بازیهای بعدی
اســتراتژی تیم ما تغییر خواهد کرد ».حتی قبل
از این اظهارنظر هم میشــد پیشبینی کرد که
تیم ملی کشــورمان با چند تغییر نسبت به بازی
اول مقابل یمن به مصاف ویتنام جوان ،باانگیزه و
البته سختکوش برود .در این گزارش قصد داریم
به تغییرات احتمالی کیروش برای بازی دوم تیم
ملی کشــورمان مقابل ویتنام بپردازیم؛ دیداری
که شــنبه برگزار خواهد شد و ایران برای حفظ
صدرنشینی به هر  3امتیاز آن نیاز خواهد داشت.
تغییر در خط دفاعی
در بــازی مقابــل یمــن رامیــن رضاییــان،
پورعلیگنجی ،مجید حسینی و احسان حاجصفی
ترکیب  4نفره خط دفاعی تیم ملی کشورمان را

تشــکیل دادند که در پایان نیمه اول یکی از این
نفرات به واسطه عملکرد نهچندان خوبش خیلی
زود جای خود را بــه پژمان منتظری داد .مجید
حسینی یکی از مدافعان تیم ملی در بازی مقابل
یمن بود که نتوانســت انتظارات را برآورده کند.
در همان نیمه اول چند اشتباه از مجید حسینی
صــدای کــیروش را درآورد .در دقایق ابتدایی
بازی با یمن مدافع ترابزوناســپور ترکیه با یک
اشــتباه ،ضدحمله خطرناکی را به حریف هدیه
داد و نزدیــک بــود گل اول را آنها وارد دروازه

جهانبخش :آمادهام و میتوانم بازی کنم

وزارت ورزش و جوانان دخالت خود در نقلوانتقاالت
بازیکنان را تکذیب کرد .به گزارش فارس و به نقل از
مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت ورزش و
جوانان ،به دنبال انتشار برخی اخبار مربوط به دخالت
وزارت ورزش و جوانان در نقلوانتقال بازیکنان فوتبال
به ویژه در تیمهای پرســپولیس و استقالل ،ضمن
تکذیب این اخبار از پیگیری قضایی خود خبر داد.

تقویت جناح چپ
هرچن د مقابل یمن با یک بازی خوب توانستیم به
یک برد پرگل برسیم اما در طول 90دقیقه کامال
مشــخص بود که یک پای تیم ملی میلنگد و در
روز بد مدافع و وینگر چپ بیشتر حمالت از جناح
راست شکل میگیرد .در بازی اول هم حاجصفی
و هم امیری روز خوبی را پشــت سر نگذاشتند و
شاید یکی دیگر از تغییرات احتمالی در بازی دوم
در همین منطقه از زمین باشد .شاید در بازی دوم
مقابل ویتنام ســامان قدوس به جــای امیری به
ترکیب اصلی اضافه شود و یا میالد محمدی دونده
جای حاجصفی را بگیرد.
رونمایی از جهانبخش؟
جهانبخــش که در دیدار اول تیم ملی مقابل یمن
روی نیمکت نشسته بود مهیای حضور در میادین
شده و در صورتی که کیروش روی او نظر داشته
باشد ،میتواند در ترکیب تیم ملی به میدان برود.
انتشار این خبر باعث شده تا خیلیها منتظر حضور
جهانبخش در ترکیب اصلی باشند اما خیلی بعید
است که این بازیکن را در ترکیب اصلی ببینیم .با
توجه به دوری چند هفتهای جهانبخش از مسابقات
رسمی باشگاهی و ملی شاید کیروش برای بازی با
ویتنام چند دقیقه از این بازیکن استفاده کند تا او
مهیای دیدار حساس با عراق شود.

کریم انصاریفرد ،مهاجم شماره  10تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا
برد -5صفر تیم ملی تهدید رقباســت ،میگوید« :نه به هیچوجه .این برد 5
گله ما مقابل یمن تهدیدی برای کســی نیســت .ما کار خودمان را در تیم
ملی ایــران میکنیم .بازی به بازی جلو میرویــم و اصال به دیگران کاری
نداریم .برد مقابل یمن نه تهدید بود نه شــاخ و شــانه کشیدن برای رقبا و
نه خط و نشــان .االن نه حرف از قهرمانی میزنیم و نه رسیدن به مراحل باالتر .ما بازی به بازی جلو
میرویم .االن بازی با یمن برای ما تمام شده و دیگر اصال به این مسابقه فکر نمیکنیم .نه میخواهیم
درباره فینال حرف بزنیم و نه درباره بازی با عراق .تمام تمرکز ما بعد از برد مقابل یمن روی دیدار با
ویتنام خواهد بود .به چیز دیگری غیر از این مسابقه فکر نمیکنیم .ما در حال حاضر فقط یک هدف
داریم که آن کسب  3امتیاز مقابل ویتنام است».

واکنش وزیر ورزش به اختالف ادامهدار کیروش و برانکو

سلطانیفر :بهتر است انرژیمان را صرف حمایت از تیم ملی کنیم

وزیــر ورزش و جوانان گفت« :زیرســاختها برای حضــور زنان در
ورزشگاهها فراهم است و امیدواریم مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
در این رابطه اصالح شــود ».به گزارش ایســنا ،مسعود سلطانیفر در
حاشیه جلســه هیئت دولت درباره بحث حضور زنان در ورزشگاهها
خاطرنشــان کرد« :این کار در اســتادیومهای مختلف نیاز به ورودی
مجــزا ،معبر و مکان مجزا و ســرویس و خدمات مجزا دارد .همه این
امکانات در ورزشــگاههای مختلف وجود دارد و یا در کوتاهترین زمان
ممکن قابل فراهم کردن است ».وی اضافه کرد« :شورای عالی انقالب
فرهنگی در نیمه دوم ســال  84مصوبهای داشته که دوستان دستگاه
قضایی به آن اشاره میکردند که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
حکم قانون را دارد .در جلســهای که  2هفته قبل داشــتیم ،اعضای
کمیسیون فرهنگی و تربیت شورای عالی انقالب فرهنگی این موضوع
را مطرح کردند و دبیر شــورا قول داد که تجدیدنظری در این ارتباط

توافق جاللی با نساجی

تکذیب دخالت وزارت در
نقلوانتقاالت

بیرانونــد کنند که با بیدقتی مهاجم این فرصت
ایدهآل از دست رفت .در ادامه بازی هم حسینی
خیلی عجوالنه و پراســترس فوتبال بازی کرد و
در  2صحنه تــکل بدی روی پای بازیکنان یمن
رفت که داور با مالیمت از کنار آنها رد شــد اما
از چشم کیروش دور نماند .با این شرایط شاید
در بــازی مقابل ویتنام کــه مهاجمان به مراتب
خطرناکتری در مقایسه با یمن دارد باز هم مثل
 45دقیقه دوم بازی اول منتظری باتجربه را کنار
پورعلیگنجی ببینیم.

صورت بگیرد .شرایط امروز با گذشته متفاوت است و خوشبختانه نظام
این امــکان را فراهم کرده که زنان در همه مکانها و مناســبتها و
رویدادها حضور داشته باشند .دلیلی ندارد که این امکان را برای زنان
در ورزشگاهها و اماکن ورزشی فراهم نکنیم؛ البته با رعایت همه مسائل
شــرعی و فرهنگی ».وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد« :زیرساختها
در این ارتباط کامال فراهم است و مشکلی برای ورودی مجزا ،معبر و
مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا نداریم .امیدواریم با گزارشی که
برای دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال کردهایم ،کارهای
کارشناسی در این ارتباط انجام و این مصوبه اصالح شود .امیدواریم که
به مرور با فراهم شدن شرایط در مکانهای مختلف ابتدا در بازیهای
ملی این موضوع را فراهم کنیــم ».وی در رابطه با عملکرد تیم ملی
فوتبال در جام ملتهای آسیا گفت« :تیم خیلی خوبی داریم و شروع
خوبی هم در این رقابتها داشــتیم .امیدوارم در بازیهای باقیمانده

ســرانجام پــس از  4روز اعتصــاب و اخبــار
ضدونقیض درباره تمرین اســتقالل ،صبح دیروز
آبیهای پایتخت از ســاعت  11در زمین شماره
دوی ورزشگاه آزادی حاضر شدند و پشت درهای
بســته تمرین کردند .سهشــنبه شــب گذشته
بازیکنان استقالل در پست مشترک اعالم کردند
که حواله باشگاه را دریافت نکردهاند اما به خاطر
هواداران در تمرین استقالل شرکت خواهند کرد.
پایان اعتصاب و آغاز تمرین به خودی خود خبر

مهمی بود اما حضور فرهاد مجیدی مربی جدید
اســتقالل در تمرین این خبــر را خاصتر کرد.
امیرحســین فتحی ،سرپرست باشــگاه و فرهاد
مجیــدی همزمان در محل تمرین حضور یافتند
و پس از خوشوبــش با هم و دیگر حاضرین در
زمین تمرین به ســمت رختکن رفتند .مجیدی
پــس از ورود به رختکن مورد اســتقبال وینفرد
شفر ،خســرو حیدری ،ســیدمهدی رحمتی و
دیگر اعضای تیم قرار گرفت .حضور مجیدی در
استقالل از بدشانسی او یا خوششانسی مدیران
باشــگاه با روزهای بحرانی آبیها همزمان شد؛
روزهایی که اســتقالل درگیر مشــکالت مالی و
درگیری و اختالف داخلی و ناکامی در پروســه
نقلوانتقاالت اســت .اگرچه شــاید این وضعیت
برای بازگشــت شــماره  7محبوب به استقالل
مطلوب نباشد و طرفداران این ستاره بازنشسته
هم دوســت نداشــته باشــند فرهاد در چنین
شــرایطی به تیم محبوبش برگردد اما بیشــتر
آبیها این مســئله را به فــال نیک گرفتهاند .در
واقع به اعتقاد آنها اتفاقا حضور فرهاد مجیدی

اردن

تایلند

ساعت 14:30

سوریه

ساعت 17:00

امارات

ساعت 19:30

برنامه بازیهای فردا

انصاریفرد :برای کسی خط و نشان نکشیدیم

علیرضا جهانبخش ،وینگر تیم ملی کشــورمان در مورد شرایطش و احتمال
حضور در دیدار بعدی تیم ملی گفت« :خوشبختانه پس از مدت طوالنی که
در خدمت تیم ملی نبودم ،شرایط خوبی دارم و تمرینات مناسبی را پشت سر
گذاشتهام و امیدوارم که زودتر به تیم ملی برگردم .از حاال به طور کامل با تیم
تمرین میکنم .هر وقت کادر فنی صالح بداند تمام تالشــم را برای موفقیت
تیم ملی به کار خواهم گرفت ».ملیپوش کشورمان در مورد حریف بعدی ایران گفت« :ما بازی ویتنام-
عراق را دیدیم و از عملکرد آنها شوکه شده بودیم .کمترین حق آنها هم طبق صحبت کیروش کسب
یک امتیاز بود و به همین دلیل با قدرت و بازی به بازی پیش میرویم .البته حریفان سنتی ما قطعا کره،
ژاپن و استرالیا با توجه به آمادهسازیهایی که دارند همیشه جزو مدعیان محسوب میشوند .عربستان
و حتی امارات هم که در خانه بازی میکند جزو تیمهایی هستند که میتوانند نتیجه خوبی بگیرند».

بحرین

هند

سامان فیکس میشود؟

بارقههای امید برای عبور استقالل از بحران
بعــد از اینکه جدایــی جواد نکونام از نســاجی
مازندران حتمی شــد و این مربی جوان با پیکان
قرارداد امضا کرد ،خبر رســید باشــگاه نساجی با
مجیــد جاللی وارد مذاکره شــده و به نتیجه هم
رسیده است .این قرارداد در حالی نهایی شده بود
که مشــکالتی برای نهایی شدن قرارداد نکونام با
پیکان به وجود آمد .به همین دلیل حسین فرکی
سرمربی پیکان شد .با این اتفاقات ،نساجی مانده
بود و جواد نکونام که بالتکلیف بود .با این شرایط
مسئوالن باشگاه نســاجی بار دیگر با نکونام وارد
مذاکره شــدند و حتی اعالم کردند این سرمربی
جوان به تیم قائمشهری برگشته اما این بازگشت
تنها یــک روز به طول انجامید و بــاز هم نکونام
نســاجی را ترک کرد .با این شــرایط ،مسئوالن
باشــگاه نســاجی مازندران با مجید جاللی وارد
مذاکره شدند و این بار هم به توافق رسیدند .حاال
خبر میرســد جاللی در آستانه قرارداد رسمی با
این تیم قائمشهری و پرتماشاگر قرار دارد.

علی کریمی ،هافبک اســتقالل که یکی از بازیکنان تاثیرگذار این تیم در نیمفصل اول بود در
تمرین تیم ملی مصدوم شد تا در اتفاقی تلخ جام ملتهای آسیا را هم مثل جامجهانی از دست
بدهد .علی کریمی دیروز هم در تمرین نوبت صبح و بعدازظهر اســتقالل غایب بود اما به گفته
پزشکان تیم ،از  2روز دیگر میتواند تمرینات خود را با آبیها آغاز کند .کریمی در کنار فرشید
باقری 2 ،هافبکدفاعی اصلی استقالل هستند که شفر روی درخشش آنها برای نیمفصل دوم
حساب ویژهای باز کرده است .البته این احتمال وجود دارد برای نیمفصل دوم روزبه چشمی هم
در پست هافبکدفاعی استقالل بازی کند.

تغییرات احتمالی کی روش مقابل ویتنام

جدایی شادکام از پارس جنوبی

محمد شادکام ،هافبک تیم فوتبال پارس جنوبی
جم که ابتدای فصــل از صنعت نفت آبادان راهی
این تیم شــد و در این تیم فرصــت زیادی برای
بازی کردن پیدا نکرد ،با نظر مهدی تارتار از پارس
جنوبی جدا شد .این بازیکن چند پیشنهاد از لیگ
برتر و لیگ یک دارد که به زودی تیم جدید خود
را انتخاب خواهد کرد.

علی کریمی  2روز دیگر استارت میزند

برنامه بازیهای امروز

هم نتایج خوبی بگیرند ».وی افزود« :تیم ملی از حمایت همه ملت و
دستاندرکاران ورزش برخوردار است و امیدواریم با همین حمایتها،
هماهنگیها و عزم و اراده بتوانیم تا فینال این مسابقات پیش برویم».
وزیــر ورزش و جوانان در رابطه با اینکه اختالف کارلوس کیروش و
برانکو ایوانکوویچ ســرمربیان تیم ملی و پرسپولیس در جام ملتهای
آسیا هم ادامهدار شــده و آیا وزارت ورزش قصد ندارد تذکری به این
افراد بدهد ،افزود« :بهتر اســت که همه انرژیمان را صرف حمایت از
تیم ملیمان بکنیم و امیدوارم بتوانیم قهرمان شویم ».سلطانیفر در
مورد پاداش ملیپوشان در صورت موفقیت هم گفت« :برای تیم ملی
پیشبینی پاداش کردهایم ».وی در پاســخ به این پرسش که آیا قصد
سفر به امارات برای دیدن بازی تیم ملی فوتبال ایران را دارد ،تصریح
کرد« :امیدوارم در مراحل بعدی کنار تیم باشیم .تا االن همیشه کنار
تیم بودهام و تالش میکنم که باز هم کنار تیم ملی باشم».

محفل آبیها با حضور فرهاد گرم شد!
در چنین اوضاع آشفتهای میتواند یک دلگرمی
بزرگ برای آبیها باشــد و بازیکنان و کادر فنی
با حضور او مشکالت را موقتا فراموش کنند تا با
هم از این شــرایط عبور کنند .اتفاقا جو تمرین
روز گذشــته اســتقالل هم متفاوت از روزهای
گذشــته بوده و همه از شــادابی و انگیزه آبیها
در حضور فرهاد مجیــدی خبر دادهاند .آمادگی
جسمانی فرهاد و تمرین او پا به پای بازیکنان و
شوخی و خنده جوانترها با اسطوره باشگاهشان
و تشویق مربی جوان برای بازگشت به مستطیل
سبز نشــانههای خوبی برای هوادارانی است که
این روزها ســخت نگران آینده تیمشان هستند.
البته مســئوالن باشــگاه همزمان با آغاز تمرین
تیــم وعدههای جدیــدی به بازیکنــان دادند و
صحبتهای امیرحسین فتحی خبر از بهتر شدن
اوضاع آبیها میداد .سرپرســت باشگاه استقالل
در جمع بازیکنان گفت« :نظر شــفر اضافه شدن
 2نفــر به کادر فنی بود .مارتین فورکل به زودی
بــه جمع مــا اضافه میشــود .او تجربه خوب و
مــدرک باالی مربیگری از یوفــا دارد و میتواند

کمک تیم باشــد و در زمینــه تیمهای پایه نیز
به ما کمک میکند .فرهاد مجیدی نیز سرمایه،
اسطوره و ذخیره باشگاه است و با پیشنهاد شفر
او به تیم ما اضافه شــد تا بتوانیم از توانایی فنی
او اســتفاده کنیم .ایشان مدارج باالی مربیگری
را طی کرده و اکنون در کنار شــفر اســت .شفر
بزرگترین مربی تاریخ اســتقالل اســت و کسی
مانند او نداشــتیم .کمپ ما در خارج از کشــور
به زودی آماده میشود و جمعه یا شنبه به اردو
میرویــم .در حال مذاکره هســتیم تا بازیکنان
مــورد نظر کادرفنی به کمپ ما اضافه شــوند».
بــه نظر میرســد اوضاع رو به بهبود اســت اما
یکی از مشــکالت ،عقب افتادن تیم از دیگر رقبا
هم در تمرین و هم در نقلوانتقاالت اســت که
شــاید اثرات سوء آن قابل جبران نباشد .گفتنی
است؛ دومین جلســه تمرینی دیروز استقالل از
ســاعت  ۱۶در زمین چمن پژوهشــگاه صنعت
نفت آغاز شد .در این تمرین فرهاد مجیدی هم
حضور داشــت .از نکات جالب تمرین نوبت عصر
استقاللیها پا به توپ شدن شفر بود.

شارلوا تخفیف بدهد نورافکن استقاللی میشود

امید نورافکن بعد از نیمفصل نیمکتنشینی در شارلوا تصمیم دارد دوباره به استقالل برگردد .در این بین
مدیران استقالل موافقت ضمنی خود را با انتقال قرضی نورافکن اعالم کردهاند اما نهایی شدن این قرارداد
منوط به این مسئله است که قیمت این انتقال بسیار پایین باشد و باشگاه بلژیکی به آبیها تخفیف ویژه بدهد.

تغییر محل اردوی استقاللیها از دوحه به آنتالیا

استقاللیها فردا راهی ترکیه میشــوند .به گزارش ایسنا ،با اعالم باشگاه استقالل کاروان این
باشگاه بامداد فردا برای برگزاری اردوی آمادهسازی راهی آنتالیای ترکیه میشوند .این تصمیم
مســئوالن استقالل در حالی رخ داد که پیش از این قرار بود برای برگزاری اردویی  2هفتهای
راهی دوحه قطر شــوند اما به نظر میرســد مشکالت مالی مســیر این تیم را به سمت ترکیه
تغییر داده است.

فلسطین

فیلیپین

قرقیزستان

استرالیا

ساعت 14:30

چین

ساعت 17:00

ساعت 19:30

کره جنوبی

کوتاه از جام ملتها

برد سخت ساموراییها

در ادامه رقابتهای جام ملتهای آســیا تیم ملی ژاپن در یک بازی
نزدیک موفق شــد با نتیجه  2-3از سد ترکمنستان عبور کند .در
حالی که انتظار میرفت ژاپن در این مسابقه به پیروزی دست پیدا
کند اما ترکمنســتان نمایش غیرمنتظرهای ارایه داد و به ســختی
مغلوب حریف خود شــد .ترکمنستان که ازجمله تیمهای کمنام و
نشان و ضعیف به شمار میرفت عملکرد خوبی برابر ژاپن داشت ولی
نتوانست در روز خوب خود یک امتیاز بگیرد.

بازگشت کاپیتان به تمرینات

مسعود شجاعی که روز سهشنبه به همراه ملیپوشان تمرین نکرده
بود دیروز در کنار تمامی بازیکنان در برنامههای گروهی شرکت کرد.
شجاعی دچار سرماخوردگی جزیی شده بود.

ویتنامیها در تمرین تیم ملی

تعدادی از خبرنگاران ویتنامی در تمرین دیروز تیم ملی حاضر شده و
از برنامههای تاکتیکی شاگردان کیروش گزارش تهیه کردند .ویتنام
حریف بعدی تیم ملی در جام ملتها خواهد بود.

کفاشیان سرزده به تمرین آمد

علی کفاشــیان در تمرین دیروز تیم ملی فوتبال حضور داشــت و
نظارهگر برنامههای تاکتیکی ملیپوشان شد .نکته قابل توجه اینجا بود
که کفاشیان در اواخر تمرین دیروز جلسهای را با کارلوس کیروش
برگزار و پیرامون مسائل مختلف با سرمربی تیم ملی صحبت کرد.

برنامه ویژه برای ویتنام

تمرین دیروز تیم ملی در گرمای باالی  ۳۰درجه شــهر ابوظبی در
شرایطی برگزار شد که کیروش خواهان تمرین در این شرایط بود .با
توجه به اینکه دیدار تیمهای ملی ایران-ویتنام روز شنبه در همین
شــرایط آب و هوایی و در همین ســاعت برگزار میشود ،کیروش
ملیپوشان را در این ســاعت تمرین داد که البته گرمای هوا کمی
آزاردهنده بود.

آقای گل جام از نگاه دایی

علی دایی ،اسطوره فوتبال ایران که برای مراسم افتتاحیه به امارات
رفته بود درباره درگیری کیروش و برانکو به فرهیختگان گفت« :در
کنفرانس تیم ملی نباید درباره باشگاه صحبت شود .تیم ملی در جام
ملتها حضور دارد و باید تمرکز کادر فنی تیم ملی روی بازیها باشد.
تیم ملی نتیجه خوبی گرفت و انشاا ...تا فینال برویم .به نظر من سردار
آزمون یا طارمی آقای گل خواهند شد».

استارت فغانی در جام هفدهم

علیرضا فغانی بعد از درخشــش در جامجهانی و قضاوت بازیهای
مهم از دیروز با قضاوت بازی ژاپن-ترکمنســتان کار خود را در جام
ملتهای آسیا آغاز کرد .او این بار امیدوار است با قضاوت بازیهای
مهم قاره آســیا ویترین افتخارات خود را کامل کند و موفقیتهای
خود در عرصه داوری را بیشتر کند.

نظر آقاجانیان درباره جنجال بزرگ

مارکار آقاجانیــان ،مربی تیم ملی در مورد تنش ایجادشــده بین
کیروش و برانکو گفت« :مــن تاکید میکنم فکر و ذکر ما بازی با
ویتنام است و به جز این به چیز دیگری فکر نمیکنیم».

حصنی به ایران میرسد

علی حصنی ،هافبک  24ســاله تیم ملی عراق که در این دیدار به
خاطر مصدومیت حضور نداشت به تمرینات تیمش برگشت و آماده
دیدار با یمن و ایران شد.

برد خفیف ازبکستان مقابل عمان

در ادامه مرحله گروهی جام ملتهای آسیا و در دیداری از گروه
 ، Fازبکســتان و عمان در ورزشگاه شارجه به مصاف هم رفتند
کــه ازبکها در دیداری نزدیک و ســخت مقابل عمان با نتیجه
-2یک به برتری دســت یافتند .احمدوف  34و شاهمرادوف 86
برای ازبکستان و محسن القصانی  73گلزنی کردند .در وقتهای
اضافه و در دقیقه  92ایگور کریمتس از ازبکستان با گرفتن یک
موقعیت گل از عمان با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

آسیبدیدگی الشهرانی جدی نیست

در دقیقه  78دیدار تیمهای عربستان-کرهشــمالی یاسر الشهرانی،
بازیکن کلیدی و تاثیرگذار عربستان مصدوم شد و نتوانست به بازی
ادامه دهد .حاال خبر میرســد که آسیبدیدگی این بازیکن جدی
نیســت و او به احتمال خیلی زیاد در دیــدار بعدی تیمش حضور
خواهد داشت و تنها به استراحت  2روزه نیاز دارد.

ادعای سایت کلمبیایی در خصوص کیروش

به نقل از سایت  eltiempoکلمبیا ،کارلوس کیروش ،سرمربی
پرتغالی و  65ساله گزینه اصلی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال
کلمبیا برای جانشــینی خوزه پکرمن اســت .این سایت در این
خصوص نوشــت« :اگــر اتفاق خاصی نیفتد اعضــای کمیته در
جلســه بعدی که چند روز آینده برگزار میشود کیروش را به
عنوان سرمربی جدید معرفی خواهند کرد .او کارش را با کلمبیا
به محض اتمام قــراردادش با ایران در فوریه آغاز میکند ».این
در حالی است که پیش از جام ملتها گفته میشد سرمربی تیم
ملی کشورمان در  3مرحله با مسئوالن فدراسیون فوتبال کلمبیا
دیدار و گفتوگو داشته است.

