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پرتماشاگرترین بازی جام

بازی امارات-هندوستان در روز دوم رقابتهای جام ملتهای آسیا به پرتماشاگرترین بازی
این دوره از رقابتها تبدیل شــد .پنجشــنبه  43هزار و  206نفر در ورزشگاه مدینه الزاید
ابوظبی حضور پیدا کردند که حدود  7هزار نفر بیشتر از تماشاگران مسابقه افتتاحیه بود.
به این ترتیب با پر شدن ورزشگاه زاید ،تاکنون پرتماشاگرترین مسابقه جام ملتهای آسیا
 2019رقم خورد .اماراتیها برای مقابله با اســتقبال نکــردن احتمالی هواداران 11 ،هزار
بلیت مجانی بین هواداران خودی توزیع کردند که با افزایش جمعیت ،ورزشــگاه شــور و
حال فوقالعادهای گرفت و یکی از جذابترین مسابقات جام ملتها در ابوظبی برگزار شد.

خاطرات شیرین طارمی از ابوظبی

تیم ملی ایران امروز در ورزشــگاه آل نهیان به مصاف ویتنام خواهد رفت .این ورزشگاه
خاطــرات جالبی برای مهدی طارمی رقم زده اســت .آخرین تیــم ایرانی که در این
ورزشــگاه به میدان رفته ،پرســپولیس بود .آنان در مرحله گروهی فصل گذشته لیگ
قهرمانان آسیا در خانه الوحده به مصاف این تیم رفتند و در حالی که با نتیجه -2یک
از حریــف اماراتی عقب بودند با  2گل مهدی طارمــی در دقایق  81و  90به پیروزی
رسیدند .مهدی که در بازی نخست تیم ملی مقابل یمن  2گل زده ،انگیزه زیادی دارد
تا این بار در ورزشگاهی که پیشتر در آن درخشیده بود گلزنی کند.

تیم ملی در امارات امنیت ندارد!

تیم ملی فوتبال کشــورمان برای دیدار بعدی خود در جام ملتهای آسیا آماده میشود؛ از
این رو تمرینات تیم ملی در ورزشگاه آل نهیان ،محل برگزاری مسابقه مقابل ویتنام جریان
دارد .بــا این حال این ورزشــگاه امنیت کافی برای تیم ملی ندارد و اطراف این ورزشــگاه
برجهای بلندی ســاخته شــده که با توجه به ارتفاع کم و نداشتن ســقف این امکان را به
رقبای ایــران میدهد تا به طور کامل تمرینات تیم ملی ایــران را نظاره کنند .بنابراین به
نظر نمیرسد تیم ملی در امارات امنیت تاکتیکی داشته باشد و کیروش هم از این مسئله
اصال راضی نیست.

کفاشیان هم تمرین کرد!

علی کفاشــیان مثــل روزهای اخیر در تمریــن دیروز تیم ملی
حضور داشــت و در اقدامی جالب با لباس ورزشی و گرمکن در
محل تمرین ملیپوشــان حاضر شد .نکته جالب توجه اینجا بود
که کفاشیان مشــغول گرم کردن در کنار ملیپوشان بود و این
حرکت او موجب جلب توجه رسانههای گروهی شد.

هر برد  500دالر

ایران-ویتنام؛ امروز 14:30

صعود چین به یکهشتم

در ادامه مســابقات فوتبال جام ملتهای آسیا و از
گروه سوم ،تیم چین به مصاف فیلیپین رفت و موفق
شد با نتیجه -۳صفر این تیم را شکست دهد .لیوو
( ۴۰و  )۶۶و یــو دابائو ( )۸۱در این مســابقه برای
چین گلزنی کردند .چین که در بازی اول خود موفق
شــده بود قرقیزستان را شکست دهد با این پیروزی
 ۶امتیازی شــد و صعودش به مرحله یکهشــتم را
قطعی کرد.

بازگشت کانگوروها مقابل
فلسطین

در هفتمین روز از مســابقات جام ملتهای آسیا ،از
ســاعت  ۱۴:۳۰دیروز تیم ملی فوتبال فلسطین به
مصاف استرالیا رفت که این بازی درنهایت با برتری
-۳صفر ساکروس پایان یافت .اســترالیا با توجه به
شکســت در بــازی اول به  3امتیاز ایــن بازی نیاز
داشت.

مهمترین آمار هفته نخست جام
ملتها

سایت عربی کوره در گزارشــی به مهمترین آمار و
ارقام هفته نخست جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹امارات
پرداخــت .از  ۱۲بازی که برگزار شــد تنها  2بازی
با تســاوی به پایان رســید .تنهــا  2دیدار یک گل
داشت .اســترالیا-اردن و کره جنوبی-فیلیپین.تیم
ملــی فوتبال ایران پرگلترین پیروزی را به دســت
آورد تا جایی که توانســت یمن را با  ۵گل از پیش
رو بردارد .هفته نخست هفته پرگلی بود تا جایی که
در  ۱۲بازی  ۳۶گل به ثمر رســید؛ میانگین  ۳گل
در هر دیدار.

تمجید پارک از کیروش و ایران

گ ســئو ،ســرمربی تیم ملــی ویتنام در
پارکهان 
کنفرانــس مطبوعاتی قبل از دیــدار تیمش با ایران
گفت« :ســرمربی تیم ملی ایران نزدیک به  10سال
است که هدایت آنها را بر عهده دارد .درباره او گفته
میشود که انسان بسیار باهوش ،خالق و باتجربهای
اســت .وقتی که در کره کار میکــردم درباره ایران
اطالعات زیادی به دست آوردم .معتقدم که آنها در
حال حاضر قویترین تیم آسیا را در اختیار دارند».

برنامه

امــروز تیــم ملــی کشــورمان
در دومیــن بازی خــود در جام
ملتهای آسیا از ساعت  14:30به مصاف ویتنام
خواهد رفت .ملیپوشــان کشورمان اولین دیدار
خــود در این تورنمنت را با بــرد پرگل - 5صفر
مقابل تیم ملی فوتبال یمن پشــت سر گذاشتند
تا شروعی پر قدرت همراه با خط و نشانی اساسی
برای مدعیان جام داشــته باشــند و حاال مقابل
ویتنامی قرار میگیرنــد که در اولین بازی خود
فراتر از حد انتظار ظاهر شــد و عراق را حسابی
بــه زحمت انداخت .به گفته کیروش این فینال
دوم ما در مرحله گروهی خواهد بود؛ فینالی که
با پیروزی در آن میتوانیم صعودمان را به مرحله
بعدی قطعی کنیــم .در ادامه نگاه دقیقتری به
بازی امروز تیم ملی کشورمان خواهیم انداخت.
خط حمله امیدوارکننده
یکی از نکات امیدوارکننده تیم ملی در بازی اول
مقابل یمن با در نظر گرفتن این موضوع که این
تیم از هر نظر ســطح پایینتری نسبت به تیم ما
داشــت عملکرد خوب خط حمله تیم کشورمان
بود .پیش از این ایران در کارهای دفاعی خودش
را اثبات کــرده و در این جام با حضور مهاجمان
آمــادهای مثل مهدی طارمی و ســردار آزمون و
همچنین هافبکهــای هجومی مانند اشــکان
دژاگه ،وحید امیری ،مهدی ترابی ،سامان قدوس
و علیرضا جهانبخش میتــوان امیدوار بود خط
حمله قدرتمندی از تیم کشورمان شاهد باشیم.

فینـال دوم

مهدی طارمی با  2گلــی که مقابل یمن به ثمر
رســاند به همراه ســونیل چتری از هند و یویا
اوساکا از ژاپن بهترین گلزنان این جام هستند.
رونمایی از جهانبخش؟
خبر خوب برای تیم ملی بازگشت علیرضا جهانبخش
به تمرینات تیم اســت و بــه گفته مربیان تیم او در
بــازی مقابل ویتنام حضور خواهد داشــت .البته به
احتمال قوی جهانبخش به عنــوان بازیکن فیکس
وارد زمین نخواهد شد و شاید کیروش از او به عنوان
بازیکن تعویضی استفاده کند و احتمال این اتفاق نیز
وجود دارد که مربی تیم اصال ریسک نکند و یکی از
ستارههای تیم را فعال بیرون نگه دارد.

شجاعی :ویتنام باالتر از انتظار ظاهر شده

 2دهه بعــد از پیروزی حماســی ایــران مقابل
اســترالیا در ملبورن و صعود ایران به جامجهانی،
حاال یک مربی بدنســاز اســترالیایی برای رقیب
بزرگ کشورش در آســیا کار میکند .به گزارش
ورزش ســه ،بعد از اســتعفای انگه پوســتکوگلو،
ســرمربی سابق اســترالیا ،از کریگ دانکن ،مربی
بدنساز مشــهور و شناختهشده فوتبال این کشور
به عنوان یکی از گزینههای اصلی جایگزین او یاد
میشــد .ولی دکتر کریگ دانکن مقصد دیگری را
انتخاب کرد و بــه کادر فنی تیم ملی ایران که با
هدایت کارلوس کیروش پرتغالی فعالیت میکند
پیوســت .ایران بعد از نسل طالیی که با شکست
ساکروها در ملبورن به جامجهانی صعود کرد ،حاال
یکی دیگر از نســلهای طالیی فوتبال خود را در
تیم ملی میبیند .اما ایرانیها  43ســال است که
قهرمان جام ملتها نشــدهاند و به فینال رقابتها
راه نیافتهاند .شاید به همین علت بوده که کارلوس
کــیروش تصمیم گرفته از دکتــر کریگ دانکن،
یکی از مشــهورترین دانشــمندان علوم ورزشی
استرالیا دعوت به همکاری کند .دانکن با ارایه یک
برنامه فشــرده به کیروش از آمادگی جســمانی،
علوم ورزشــی و توانبخشی حرکتی برای رساندن
بازیکنــان تیم ملی ایران به حداکثر آمادگی بدنی
تالش کرده اســت .دانکن البته قبول دارد که کار
کــردن برای تیمی مثل ایــران که رقیب بزرگ و
ســنتی کشــورش اســت ،برای او به عنوان یک
استرالیایی دشوار اســت .او به روزنامه استرالیایی
هرالد گفت« :آن روز در ملبورن را خیلی خوب به
یاد دارم .از اینکه نتوانستیم به جامجهانی صعود
کنیم واقعا ناراحت بودم ولی آن ماجرا به پروژهای
که این روزهــا در تیم ملی ایران بــه عهده دارم
هیچ ارتباطی ندارد ».کریگ دانکن با ســتایش از
کارلوس کیروش میگویــد« :توجه کیروش به
جزییــات ،اخالق حرفهای او و هــوش و ذکاوتی
که دارد واقعا منحصربهفرد اســت .کار کردن با او
برای من تجربهای واقعا لذتبخش است ».کریگ
دانکن در پاســخ به ســوالی درباره احتمال تقابل
ایران و اســترالیا در جام ملتها میگوید« :شکی
نیست که کشــور من استرالیاست ولی من تمام
حواســم را به کاری که به عهدهام است و وظیفه
دارم انجامش بدهم ،معطــوف کردهام .هیچکس
نمیتواند تجربههای گذشــته من در اســترالیا را
پــاک کند ولی فوتبال یک بازی جهانی اســت و
همیشه سرشار از چالشهای تازه است».

طارمی در میان دبلیها

شروع غافلگیرکننده ویتنامیها
تیــم ملی فوتبال ویتنام در اولین بازی خود در این
تورنمنت با اینکــه مقابل تیم ملی فوتبال عراق با
نتیجه  2-3شکســت خورد اما فراتر از انتظار ظاهر
شــد؛ به شــکلی که کارلوس کــیروش در مورد
عملکــرد این تیم گفت ویتنام در بازی مقابل عراق
ما را شوکه کرد .همه تصور میکردند ویتنام مقابل
عراق یک تیم از پیش بازنده باشــد اما تا ثانیههای
پایانی عراقیها فقط یک امتیاز داشتند .حاال ویتنام
برای حذف نشدن از جام با تمام قدرت مقابل ایران
قرار میگیرد بنابراین به هیچ عنوان نباید ویتنام را
دستکم گرفت بهخصوص اینکه در بازی با عراق

شاهد بودیم تماشــاگران زیادی ویتنام را حمایت
میکردند .اگرچه سابقه و قدرت  2تیم روی کاغذ به
هیچ عنوان برابر نیست اما ویتنام مقابل ایران چیزی
برای از دست دادن ندارد؛ اگر بازنده شود بازندهای
سربلند خواهد بود که مقابل تیم اول آسیا شکست
خورده و اگر امتیاز بگیرد خالق شگفتی شده است.
بازی با چنین حریفی برای تیم ملی بسیار خطرناک
است .قطعا کیروش بهتر از هر کس دیگری میداند
کــه چطور باید بازیکنان تیم ملی را برای این بازی
از نظر فکــری و ذهنی آماده کند .تیم ملی فوتبال
ویتنــام رتبه  100رنکینگ فیفا را در اختیار دارد و
هدایت این تیم بر عهده مربی از کشور کره جنوبی
به نام پارکهانگ ســئو قــرار دارد .واقعیت درباره
ویتنام این اســت که این تیم تواناییهای بالقوهای
دارد که میتواند برای هر حریفی خطرناک باشــد.
مثل آخریــن دیدار تدارکاتیاش کــه تیم فوتبال
فیلیپین تحت هدایت اریکســون را با نتیجه 2-4
شکســت داد .درســت در همــان روزی که ایران
دیداری تدارکاتی با قطــر برگزار کرد و مقابل این
حریــف تدارکاتیاش با نتیجه - 2یک پیروز شــد.
ویتنام با میانگین سنی  23.7سال ،جوانترین تیم
تورنمنت اســت و این در مقایسه با میانگین سنی
تیم ملی فوتبال ایران با  27.6ســال حدود  4سال
کمتر است .مسلما ویتنام جوان در بازی دوم خود
نیــز مثل بازی اول با انگیزه ظاهر خواهد و احتماال
تیم ملی کشــورمان در مقایسه با یمن امروز رقیب
سرسختتری را پیش روی خود خواهد دید.

انصاریفرد :بازی با ویتنام فینال دوم ماست

مسعود شجاعی ،کاپیتان تیم ملی ظهر دیروز در نشست خبری پیش از دیدار
با ویتنام گفت« :برد بازی اول برای روحیه بازیکنان و تیم ملی خوب بود .االن
در بهترین شــرایط فیزیکی و روانی قرار داریم .همانطور که قبال اعالم کرده
بودیم بازی به بازی پیش میرویم .از بازی اول شروع کردیم و آن را با موفقیت
پشت سر گذاشتیم .به بازی دوم رسیدهایم و همه تمرکزمان را برای این بازی
گذاشتهایم .صادقانه بگویم که انتظار چنین بازی خوبی از ویتنام نداشتیم ».مسعود شجاعی در ادامه گفت:
«در جام ملتها نتایج عجیبی رقم خورده و این یک هشــدار برای تیمهای مدعی مثل ایران اســت .اگر
بخواهیم تیمی را دستکم بگیریم حتما تنبیه خواهیم شد و برای همین ما با احترام به همه تیمها سعی
میکنیم در هر بازی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم».

ویتنام .....................................................ایران؛ 14:30
یمن................................................................عراق؛ 17
لبنان.................................................عربستان؛ 19:30

دکتر کریگ ،عضو ناشناخته
تیم ملی فوتبال ایران کیست؟

کنفدراسیون فوتبال آســیا طبق قوانین بعد از هر بازی پاداشی
برای هر برد اعطا میکند .طبق اعالم ســایت رسمی بازیها این
پاداش  500دالر است که بعد از محاسبه در پایان جام به تیمها
داده میشود.

کریم انصاریفرد ،مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین تیم ملی
گفــت« :فکر میکنم بــازی خوبی مقابل یمن داشــتیم و از روحیه خوبی
در شــروع جام برخوردار شــدیم .بازی دوم ما برابر ویتنــام فینال دوم ما
خواهد بود .امیدوارم نمایش خوبی مقابل این تیم داشته باشیم و به برتری
برسیم .در فوتبال روز دنیا حریف آسان نداریم و ترکمنستان هم برای ژاپن
دردسرســاز شــد .ما به این مســابقات آمدیم که بهترین نتایج را بگیریم .عراق و ویتنام هم حریفان
خوبی برای ایران هســتند و نباید آنها را دستکم بگیریم ».انصاریفرد درباره تمرین پنالتی تیم در
اردوهــای تیم ملی تصریح کرد« :ما از ابتدای اردو تمرینات پنالتی را انجام میدهیم و همه بازیکنان
به قدری آماده هستند که اگر پشت توپ قرار بگیرند ،بتوانند برای تیم ملی ایران گلزنی کنند».

نگاهی به پردرآمدترین مربیان جام ملتها

کیروش در رتبه چهارم

بررســی رقــم قــرارداد مربیــان جام
ملتهــای آســیا نشــان میدهــد
پرداختی قاره آســیا به مربیانش از
مربیان بزرگ جامجهانی هم بیشــتر
اســت .کشورهای آســیایی برای راضی
کردن مربیان بزرگ حســابی دست به جیب
میشوند که در این میان چین رکورد دنیا را هم
شکسته اســت .گرانترین مربی جام ملتهای
آسیا با اختالفی فاحش مارچلو لیپی ،سرمربی
چین اســت .او کــه قــراردادی  ۲۰میلیون
یورویی با فدراســیون چین امضا کرده در
میان تمام مربیان ملــی جهان رکورددار
محسوب میشود .فدراسیون فوتبال چین
تا امروز بدون احتســاب پاداشها بیشتر از ۴۰
میلیون یورو به لیپی پرداخت کرده و میخواهد
این مســیر را تا جامجهانی بعــدی ادامه دهد.

بعد از لیپی آلبرتو زاکرونی ،ســرمربی تیم ملی امارات
در رده دوم قرار دارد .زاکرونی بر اســاس اعالم منابع
مختلف ســالی  ۲.۵میلیون دالر یعنــی حدودا ۲.۱۵
میلیون یورو از امارات دستمزد میگیرد .زاکرونی قبل
از امارات مثل لیپــی در چین و تیمهای ثروتمند این
کشــور کار میکرد .به جز این  2نفر رقم سایر مربیان
گرانقیمت جام ملتها چندان شــفاف نیست .با این
حال به نظر میرســد رده سوم متعلق به هکتور کوپر
باشــد که در قراردادش ســالی تقریبا  ۲میلیون یورو
از ازبکســتان دستمزد میگیرد .رده بعدی به سرمربی
ایران میرسد .رقم قرارداد کیروش با تیم ملی ایران تا
پایان جامجهانی یک میلیون و  ۴۰۰هزار یورو بود .رقم
قرارداد کوتاهمدت کیروش تا جام ملتها با ایران اعالم
نشده اما مسئوالن فدراسیون از رقمی مشابه سالهای
قبل خبر دادهاند .با این حال بعید اســت کیروش به
خاطر قرارداد کوتاهمدت دســتمزدش را بیشتر نکرده

باشــد .پیتزی تا جامجهانی با عربستان قراردادی ۱.۴
میلیون یورویی داشت و رقم قرارداد پائولو بنتو با کره
جنوبی هم طبق گفته رســانههای مختلف بین  ۱.۲تا
 ۱.۵میلیون یوروســت .با این شرایط سرمربیان ایران،
کره جنوبی و عربستان با ارقامی نزدیک به هم پس از
لیپی ،زاکرونی و کوپر قرار میگیرند .البته مالیات این
کشورها با هم متفاوت اســت و توافق بر سر پرداخت
مالیات توســط مربی یا فدراسیون میتواند این اعداد
را جابهجا کند .مثال در مورد کیروش پرداخت مالیات
که رقم باالیی هم هست توســط فدراسیون پرداخت
میشــود .یکی دیگــر از مربیان بزرگ جــام ملتها،
اسون گوران اریکسون است که روی نیمکت فیلیپین
مینشیند .قرارداد اریکســون به شکل مشروط بسته
شــده و او فقط تا پایان جام ملتهــا مربی فیلیپین
خواهد بود .مگر اینکه نتایج تیم او را تا مدتی طوالنی
ماندگار کند و اریکسون هم وارد این فهرست شود.

هشدار به ویتنامیها؛ مراقب جهانبخش باشید
سایت دتائو -ویتنام در آســتانه بازی تیمهای ایران و ویتنام نوشت:
«علیرضــا جهانبخش با پایــان یافتــن دوران مصدومیتش مهیای
بــازی دوم جام ملتهای آســیا  2019برابر ویتنام اســت .این یک
خبر بســیار خوب برای کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران اســت زیرا جهانبخش نقش بســیار مهمی در تاکتیک او دارد.
علیرضا جهانبخش در بازی نخســت ایران برابــر یمن غایب بود اما
تیمش توانســت با نتیجه -5صفر پیروز شود ».این رسانه ویتنامی در
ادامه با توصیه به تیم ملی فوتبال این کشــور که باید مراقب علیرضا
جهانبخش باشــند ،نوشت« :بدون شــک ویتنام حریف آسانی برای
ایران جهت شکست دادن نیست .شاگردان پارکهانگ سئو پیش از این ،بازی متعادلی را برابر عراق
به نمایش گذاشــتند و در لحظه پایانی شکست خوردند .در این شرایط بازگشت علیرضا جهانبخش
میتواند برای ایران خبر بسیار مهمی در آستانه بازی با ویتنام باشد .تیم ملی فوتبال ویتنام باید یاد
بگیرد و راهحل جداگانهای برای مهــار این مهاجم لیگ برتر انگلیس آماده کند .علیرضا جهانبخش
 43بازی در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران انجام داده و  5گل به ثمر رســاند .او عنوان بهترین گلزن
اردویژه هلند با  21گل زده با پیراهن تیم آلکمار را نیز در اختیار دارد».

روزنامه اتحاد امارات خبر داده که با تصمیم کمیته داوران کنفدراســیون
فوتبال آسیا به داوران حاضر در جام ملتهای آسیا از جمله علیرضا فغانی
مبلغ  ۱۰هزار دالر به عنوان پایه پرداخت شــده و روزانه  ۳۰۰دالر هم به
آنها حقوق داده میشود .تا قبل از این و در دورههای قبل تنها  ۳۰۰دالر
حقوق روزانه پرداخت میشد و خبری از پرداخت مبلغ پایه نبود .در همین
ک میلیون و  ۲۰۰هزار دالر
راستا میزان پاداش پرداختی به داوران در کل ی 
خواهد بود .خبری دیگر از کمیته داوری آســیا این است که آنها آخرین
تمهیدات خود را برای استفاده از سیستم  VARاز مرحله بعدی مسابقات
انجــام دادند .تکنولوژی کمکداور ویدیویــی در  7روز آینده در بازیهای
نهچندان مهم اجرا میشود تا از لحاظ زیرساختی برای مرحله بعد آماده شوند .در حال حاضر کولینا از یوفا و
بوساکا از فیفا برای اجرای این سیستم در امارات حضور دارند و کارها را زیر نظر گرفتهاند .مرکز ایواپ ،مجری
این طرح از عوامل برگزاری مسابقات به دلیل در اختیار قرار دادن امکانات الزم تشکر کرد .الزم به ذکر است
که در لیگ امارات سیستم  VARدر ماشینهای سیار داخل استادیومها اجرا میشود .اما در جام ملتهای
آسیا یک اتاقی در باشگاه ارتش امارات در نظر گرفته شده و از آنجا هر  8استادیوم تحت نظر گرفته میشود.
این برای اولین بار است که سیستم کمکداور ویدیویی در جام ملتهای آسیا مورد استفاده قرار میگیرد.

طبق تخمیــن صورتگرفته در ســایت جهانی
ترانســفر مارکت ،تیم ملی کره جنوبی با قیمتی
نزدیــک بــه  ۸۴.۴۳میلیــون یورو بــه عنوان
گرانقیمتترین تیم آســیا در صدر قرار گرفته
اســت .بعد از آنها ژاپن با  ۸۰.۸۰میلیون یورو
جایگاه دوم را به خود اختصاص داده اســت .بعد
از این  2تیم شرق آسیا ،نوبت به تیم ملی ایران
میرســد که با  ۵۷.۹۰میلیون یورو رتبه سوم را
در اختیار گرفته و گرانترین تیم غرب آسیاست.

سردار و جهانبخش جزو  5بازیکن گران آسیا

بعد از ایران ،اســترالیا با  ،۳۶.۵۰ازبکســتان با
 ،۲۱.۱۰عربستان با  ،۲۱چین با  ،۱۵.۷۵سوریه
با  ،۱۴.۵۳امارات با  ۱۱.۱۰و قطر  ۷.۷۵میلیون
یورو ارزش رتبههای چهارم تا دهم را به نام خود
زدهاند .نکته جالب توجه این اســت که تیم ملی
ویتنــام با ارزش  ۱۹۵هزار یورو در رده آخر قرار
دارد .یمــن ،رقیب ایران در جــام ملتها هم با
 ۲۵۰هــزار یورو ،قبل از ویتنام قرار دارد .در این
میان سون هیونگ مین ،ســتاره کرهای تاتنهام

دومین سرمربی اخراجی جام

فدراسیون فوتبال ســوریه با انتشار بیانیهای رسمی خبر اخراج
برند اشتانگه را اعالم کرد و خبر داد که ایمن حکیم روی صندلی
ســوریه خواهد نشســت تا این تیم آخرین امیدهای خود را در
دیدار مقابل استرالیا از سر بگیرد.

ناکامی زوج طالیی سوریه

سوریه بعد از تساوی بدون گل مقابل فلسطین در دیدار نخست
جام ملتهای آسیا در مصاف با اردن هم با  2گل شکست خورد
تــا امیدهایش بــرای صعود از این گروه کمتر شــود .نکته مهم
درباره ســوریه این اســت که در  2بازی گذشته حتی یک گل
نیز به ثمر نرســانده و این موضوع با توجه به در اختیار داشتن
عمرالســوما و عمر خریبین  2مهاجم گلزن و باتجربه عجیب به
نظر میرسد.

وونگ :ایران شکستناپذیر نیست

وونگ ،بازیکن تیم ملی فوتبال ویتنام در آســتانه جدال با ایران
گفت« :ایران قدرت بســیار زیادی دارد و فوتبال مدرنی را ارایه
میدهد .البته آنها شکســتناپذیر نیستند .سرمربی ما بهترین
تاکتیک برای بازی با ایران را گوشــزد کرده و ما هم میخواهیم
بهترین عملکرد را داشته باشیم».

گربه پیشگو ایران را برنده کرد

کاس ،گربهســیاه و پیشگوی نتایج دیدارهای جامجهانی ۲۰۱۸
روســیه برنــده بازی تیمهای ملــی ایران-ویتنــام در گروه D
جام ملتهای آســیا  ۲۰۱۹را پیشبینی کرد .کاس در مراســم
پیشبینــی برنده بازی تیمهای ملی فوتبــال ایران و ویتنام به
سمت ظرف محتوی غذای کنار پرچم ایران رفت.

ایران-ویتنام با داور سنگاپوری

محمدتقی الجعفری 32 ،ساله از سنگاپور از جانب کمیته داوران
کنفدراسیون فوتبال آسیا( )AFCبه عنوان داور دیدار امروز بین
تیمهای ایران-ویتنام در گروه  Dجام ملتهای آسیا معرفی شد.

وینگادا برای کیروش آنالیز میکند

فدراســیون فوتبال ایران اعالم کرد نلو وینگادا به منظور بررسی
وضعیت سایر تیمهای ملی شرکتکننده در جام ملتهای آسیا
و تهیه گزارش و آنالیز دیگر رقیبان برای تیم ملی از روز گذشته
فعالیتش را آغاز کرده اســت .او در اولیــن روز حضورش دیدار
تیمهای ملی اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده کرد.

اردن اولین صعودکننده

درآمد روزانه فغانی در جام ملتها

ایران سومین تیم گرانقیمت قاره کهن

دور اول مرحلــه گروهی جام ملتهای آســیا  2019امارات به
پایان رسید و در جریان آن  3بازیکن موفق شدند با ثبت دبل در
رتبــه اول جدول گلزنان این رقابتها قرار گیرند .مهدی طارمی
از ایران ،ســونیل چتری از هند و یویا اوساکو از ژاپن  3بازیکنی
هستند که موفق شدند در دور اول مرحله گروهی جام ملتهای
آسیا  2019موفق به ثبت دبل شوند و اکنون با  2گل صدرنشین
جدول گلزنان به حساب میآیند.

انگلیس با  ۵۰میلیون یورو باارزشترین ســتاره
آســیا لقب گرفته .ســتاره تیم ملی کره جنوبی
که به تازگی عنــوان بهتریــن بازیکن خارجی
آســیا را به دســت آورده در  ۷۴بــازی  ۲۳گل
برای کشورش به ثمر رسانده است .بعد از سون
نوبت به ستاره  ۲۵ساله تیم ملی ایران میرسد.
علیرضا جهانبخش ،هافبک تیم برایتون انگلیس
با ارزشی نزدیک به  ۱۸میلیون یورو در رده دوم
قرار دارد .یوشینیریموتو بازیکن تیم ملی ژاپن

و نیوکاســل انگلیس هم با  ۱۰میلیون یورو در
رده ســوم گرانقیمتترینها حضور دارد .سردار
آزمــون ،دیگر بازیکن تیم ملی ایران و باشــگاه
روبینکازان روســیه هم با  ۹.۵میلیون یورو در
رتبه چهارم قرار گرفته اســت .ســاکای ،بازیکن
ژاپنی باشــگاه المپیــک مارســی و متیو رایان
دروازهبان استرالیایی باشگاه برایتون با  ۸میلیون
یورو جایگاه پنجم را به دست آورده و پشت سر
آزمون قرار گرفتند.

تیمهای ملی فوتبال اردن و سوریه در سومین بازی گروه  Bجام
ملتهای آسیا به مصاف هم رفتند که اردنیها در پایان با برتری
-2صفر  ۶امتیازی شده و صدرنشــینی خود در گروه را تثبیت
بخشــیدند تا به این ترتیب اولین تیم صعودکننده به دور بعدی
مسابقات لقب بگیرند.

اردن با تیم دوم مقابل فلسطین

سرمربی تیم ملی اردن ویتال بورکیلمانس بعد از پیروزی شیرین این
تیم مقابل سوریه اعالم کرد که با توجه به قطعی بودن صعود تیمشان
در بازی آخر مرحله گروهی مقابل فلســطین به تعدادی از بازیکنان
اصلی خود استراحت خواهد داد.

واکنش کیروش به پیشنهاد کلمبیا

مسئوالن نخواستند ماندنم طوالنیتر شود

کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری
پیش از دیدار مقابل ویتنام درباره پیشنهاد تیم ملی کلمبیا و جداییاش
از ایران پس از جام ملتهای آســیا و اینکــه آیا این موضوع صحت
دارد یا خیر عنوان کرد« :االن زمان مناسبی برای مطرح کردن اینگونه
صحبتها نیست .من فعال وظیفهای دارم که باید تمرکز و انگیزهمان را
معطوف به این بازی یعنی مقابل ویتنام و عراق کنیم .هنوز مسیر بسیار
طوالنی پیشرو داریم .تنها مطلبی که االن از آن مطمئن هستیم ،این
اســت که فدراسیون فوتبال ایران و مســئوالن ایرانی با نظارت وزارت
ورزش نخواستند که ماندن من در ایران طوالنیتر شود».

میهمان ویژه دیدار ژاپن-ترکمنستان

ستاره سابق فوتبال برزیل تماشاگر ویژه دیدار ژاپن-ترکمنستان
در رقابتهای جام ملتهای فوتبال آســیا بود .تیمهای فوتبال
ژاپن و ترکمنســتان در رقابتهای جام ملتهای آسیا به مصاف
هم رفتند که این بازی با برتری  2-3ژاپنیها به پایان رسید .در
این دیدار رونالدو دلیما ،ســتاره سابق فوتبال جهان و تیم ملی
برزیل با حضور در جایگاه ویژه بازی را نظاره کرد.

ادعای سایت کلمبیایی

مذاکره با کیروش در امارات

این روزها اخبار زیادی درباره کارلوس کیروش ،ســرمربی تیم
ملی کشــورمان شنیده میشود و گفته میشود وی پس از جام
ملتهای آسیا  2019به عنوان ســرمربی جدید کلمبیا معرفی
خواهد شــد .ســایت  La Opiniónکلمبیا طی خبری مدعی
شده که چند تن از مســئوالن فوتبال کلمبیا برای صحبتهای
نهایی و مذاکــره در خصوص جزییات قرارداد به امارات ســفر
کردهاند تا با سرمربی پرتغالی در این خصوص صحبت کنند.

