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ایران بهترین خط
دفاع و حمله جام
یحیی؛ تنها
مربی-تماشاگرایران!
ملیپوشان در هتل
الکچری شهر دبی

کیروش :بازی با عراق
همیشه مهم و سخت است

اعتراض هواداران استقال 
ل
به محل اردوی آبیپوشان

ایران و عراق در امتیاز مساوی شدند

سردار فرمان صعود داد
آمار گویای همه چیز است

ویتنام هم قربانی عطش یوزها شد

کیروش :بازی با عراق همیشه مهم و سخت است

سردار فرمان صعود داد
تیــم ملی فوتبال ایران روز گذشــته در
دومین بازی خود در گروه  Dرقابتهای
جام ملتهای آسیا  ،2019به مصاف ویتنام رفت و توانست
با  2گل سردار آزمون این تیم را شکست دهد و خیلی زود
صعود خود به مرحله بعدی رقابتها را مسجل کند .حاال
شاگردان کیروش برای تثبیت صدرنشینی خود به بازی
آخر خود مقابل عراق در مرحله گروهی چشم دوختهاند.
کارلوس کیروش برای بازی روز گذشته علیرضا بیرانوند،
وریا غفــوری ،مرتضــی پورعلیگنجی ،محمدحســین
کنعانیزادگان ،احســان حاجصفی ،امید ابراهیمی ،وحید
امیری ،اشــکان دژاگه ،ســامان قدوس ،مهدی طارمی و
سردار آزمون را در ترکیب اصلی قرار داده بود که به نسبت
دیدار قبلی ســامان قدوس ،وریا غفوری و محمدحسین
کنعانــیزادگان در ترکیب اصلی بــه ترتیب جای مهدی
ترابی ،رامین رضاییان و سیدمجید حسینی را گرفت ه بودند.
در این بازی ملیپوشــان کشــورمان با ارائه یک نمایش
منطقی توانستند ششــمین امتیاز خود از جام ملتها را
دشت کنند .تیم ملی که بازی نخست خود را با نتیجه -5
صفر تمام کرده بود ،حاال با این پیروزی  2گله ،با  7گل زده
و بدون گل خورده ،در صدر جدول گروه  Dقرار میگیرد.
 2پیروزی پرگل برابر ویتنام و یمن ،بهترین استارت تیم
ملی ایران در  4دهه اخیر به حساب میآیند .در  40سال
اخیر ،ایران  11بار در جام ملتهای آسیا حاضر شده و تنها
 4بار توانســته با  2پیروزی متوالی تورنمنت را آغاز کند.
یکی در ســال  1984که ایران توانست امارات و چین را
مغلوب کند و  3مرتبه دیگر هم از سال  2011به بعد .به
عبارتی از تورنمنت  2011قطر ،ایران همواره استارت کار
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را با  2پیروزی زده اما هیچگاه نتوانسته این چنین مقتدر
ظاهر شود .شاگردان کارلوس کیروش که اکنون دست به
کار بزرگــی زدهاند ،باید عراق را نیز از پیشرو بردارند و با
کسب مقام نخست در مرحله گروهی ،کار سادهتری را در
مراحل حذفی داشــته باشند .البته با توجه به تفاضل گل
فوقالعاده ایران ،صعود به عنوان سرگروه با یک تساوی نیز
حاصل میشــود و با توجه به قانون بازی مســتقیم فقط
باخت به عــراق میتواند صدرنشــینی را از یوزها بگیرد.
بهترین استارت ایران در تاریخ جام ملتها به سال 1976
باز میگردد .جایی که در ورزشگاه آزادی تیم ملی توانست
عــراق ،یمن ،چین و کویت را با  13گل شکســت دهد و
بدون گل خورده برای ســومین بــار متوالی قهرمان جام
ملتهای آســیا شــود .حاال باید دید آیا تیــم ملی ایران
میتواند این راه را ادامه داده و چهارمین قهرمانی خود در
تاریخ جام ملتهای آسیا را کسب کند یا خیر؟
عراق هم صعودش قطعی شد
روز گذشته در چارچوب مرحله گروهی جام ملتهای آسیا
در گروه  Dاز ساعت  17عراق به مصاف یمن رفت که این
دیدار با برتری  - 3صفر عراقیها خاتمه یافت تا صعود این
تیم هم مثل ایران قطعی شود .برای عراق مهند علی 11
و رسن  19و عباس علی  92گلزنی کردند .با این پیروزی
عراق به همراه تیم ملی کشورمان  6امتیازی و صعودش به
همراه ایران قطعی شد .عراقیها در دیداری سخت در بازی
سوم روز چهارشنبه به مصاف تیم ملی کشورمان خواهد
رفت و برنده این بازی تعیینکننده تیم صدرنشین گروه
چهارم خواهد بود .تســاوی نیز تیم ملی کشورمان را در
صدر جدول نگه میدارد.
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آزمون بهترین بازیکن دیدار ایران و ویتنام

تیم ملی ایران در دومین دیدارش در جام ملتهای آســیا در ورزشــگاه آل نهیان به مصاف ویتنام رفت و علیرغم
اینکه ویتنام با نفرات فشــرده دفاع میکرد ،شاگردان کیروش توانستند با  2گل این تیم را شکست دهند 2 .گل
تیم ملی را در دقایق  39و  69ســردار آزمون به ثمر رســاند تا در پایان بازی و با انتخاب مســئوالن کنفدراسیون
فوتبال آسیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

یحیی؛ تنها مربی-تماشاگر ایران!

ســرمربی پدیده مشــهد بعد از برطرف شدن مشکالت مالی تیمش اکنون با خیالی آســوده به دنبال این است تا
بلندپروازی تیمش را در نیم فصل دوم نیز ادامه دهد .گلمحمدی با سود بردن از تعطیالت نیم فصل راهی امارات
شد و دیدار دوم ایران در جام ملتهای آسیا برابر ویتنام را تماشا کرد.

برنامه بازیهای امروز جام ملتها

کره شمالی  .........................................................................................................................................................قطر()14:30
عمان  ...................................................................................................................................................................ژاپن()17:00
ترکمنستان  ................................................................................................................................................ازبکستان()19:30

کارلــوس کــیروش ســرمربی تیم ملــی فوتبال
کشــورمان بعد از برد  -2صفر ایــران مقابل ویتنام
در جمع خبرنگاران حاضر شــد و گفت« :هر  2تیم
برای صعود بازی کردند تا به دور بعد برسند .در نیمه
اول توانســتیم با بیش از 70درصد مالکیت توپ کار
را پیش ببریــم و یک موقعیت هم به حریف ندهیم.
بازیکنانم تالش زیادی کشــیدند تا به این موفقیت
برســیم .اگــر میتوانســتیم از فرصتهایمان بهتر
اســتفاده کنیم ،در نیمه اول گلهای بیشتری را به
ثمر میرســاندیم تا با  2یا  3گل به رختکن برویم.
اما وقتی نتوانستیم در نیمه اول گلهای بیشتری به
ثمر برســانیم ،تیم ویتنام اعتماد به نفس پیدا کرد،
بــا این حال آمار گویای همهچیز اســت ».کیروش
درخصوص برنامه آمادهســازی تیم ملی برای بازی
با عراق تصریح کرد« :بازی با عراق همیشــه مهم و
ســخت اســت .تمام تمرکز ما برای این دیدار است.
همیشــه دیدار پیشرو مهمترین بازی ماست ».وی

در ادامه درباره ریتم خوب ایــران در این تورنمنت
اظهار داشــت« :بازیکنان  7گل زدند و توقعات مرا
برآورده میکننــد .بازیکنانم خیلــی خوب بودند و
عملکردی را دارند کــه از آنها انتظار دارم ».بخش
دیگری از حرفهای کیروش هم در تمجید از وحید
امیری بود .کیروش گفت« :ماندهام که چرا وحید با
توجه به این حجم از توانایی همچنان در آسیا بازی
میکند .وحید امیــری میتواند در بهترین تیمهای
جهــان بازی کند ».ســرمربی تیم ملی از مســئول
برگزارکننده نشست خبری خواست تا آخرین سوال
را یک خبرنگار خانم بپرســد و همیــن امر نیز رخ
داد .وی در پاســخ به سوال این خبرنگار که عملکرد
ســردار آزمون را چطور ارزیابی کردید ،خاطرنشان
کرد« :او یکی از بهترین گلزنان ماســت .سردار بازی
به بازی بهتر میشــود .او به عنوان مهاجم نوک تیم
ملی به عنوان برترین گلزن حضور دارد .او به تازگی
از مصدومیت رهایی پیدا کرده است».

ابراهیمی :تالش میکنیم به عنوان تیم اول صعود کنیم
امید ابراهیمی میگوید دوست دارد ایران قهرمان جام ملتها شود چون این جام هم برای تیم ملی ،هم مردم و هم
بازیکنان بسیار ارزشمند خواهد بود .ابراهیمی که عملکرد خوبی در مقابل ویتنام داشت ،در گفتوگو با خبرنگاران
گفت« :بازی خوب بود ،هدفمان این بود که این بازی را هم مثل بازی قبل ببریم و از گروه صعود کنیم .خداراشکر
میکنم که صعود کردیم ،حاال آماده میشویم برای بازی سوم با عراق که آن را هم ببریم ».ابراهیمی در پاسخ به
این سوال که آیا نبرد با عراق انتقامی خواهد بود ،گفت« :سخت است دیگر .عراق هم تیم خوبی است ،دور قبل با
بدشانسی از رقابتها کنار رفتیم و مطمئنا امسال شرایط فرق میکند ،تیممان هم خوب است ،آنالیز هم میکنیم
و انشــاا ...بتوانیم مقابل عراق بازی خوبی انجام دهیم و به عنوان تیم اول صعود کنیم ».وی در پایان درخصوص
قهرمانی در جام ملتها هم توضیح داد« :صددرصد مهم است ،بازیهایی است که همیشه در تاریخ در ذهن همه
میماند و ثبت میشــود .در جام جهانی قبل هم بازی کردم و دوســت دارم در جام ملتها هم بهترین عملکرد را
داشته باشم که تیم ملی کشورم نتیجه خوبی بگیرد ،اوال برای تیم ملی و مردم کشور خوب است ،دوما برای بازیکنی
که در تیم بوده چرا که جزوی از تیمی خواهد بود که قهرمان شده است».

دژاگه :مقابل عراق بازی سختی در پیش داریم
اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگو با خبرنگاران داخلی و خارجی بازی عراق را یک دیدار بسیار مهم
و دشوار توصیف کرد .دژاگه در پاسخ به سوال خبرنگار عرب زبانی که درباره پیروزی مقابل ویتنام و شرایط مطلوب ایران
سوال میکرد ،گفت« :ما قدم به قدم حرکت میکنیم و حاال به حریف بعدیمان عراق فکر میکنیم .بازی خیلی سختی
در پیش داریم ،فرصت کمی برای ریکاوری داریم و باید کامال متمرکز به مصاف این تیم برویم .بازی با عراق همیشــه
سخت است ،ما شرایط خوبی داریم 6 ،امتیاز گرفتیم و تالش میکنیم برای موفقیت در بازی آینده».

مهاجمجدیدپرسپولیس
پا به توپ شد
جابر انصاری در آستانه

فسخ قرارداد

ژاوی سرمربی رقیب
پرسپولیس میشود؟
پارک :توانایی مقابله با ایران را نداشتیم

پارکهانگ سئو ،سرمربی کرهای تیم ملی فوتبال ویتنام بعد از شکست  -2صفر تیمش مقابل ایران اظهار داشت:
«در ایــن بازی ما توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران را نداشــتیم .به آنها تبریک میگویم.
مــا باید در بازی آخرمان مقابل یمن حداکثر امتیاز را بگیریــم .میخواهیم تواناییهایمان را نمایش داده و بازی
خودمان را انجام دهیم .باید بهترین بازی را به نمایش بگذاریم .ما باید از تمام بازیکنان خودمان برای دیدار ســوم
اســتفاده کنیم 2 .بازی قبلی را باختهایم و باید ریکاوری خوبی روی بازیکنان انجام دهیم تا نتیجه خوبی در بازی
سوم کسب کنیم».

ایران بهترین خط دفاع و حمله جام

تیم ملی ایران دیروز با یک نمایش بینقص موفق شد ویتنام را با نتیجه  - 2صفر شکست بدهد تا بعد از پیروزی
 - 5صفر برابر یمن این دومین پیروزی قاطع تیم ملی در جام ملتها باشــد .نکته جالب اینکه ایران هم اکنون با
 7گل زده بهترین خط حمله جام ملتهای آسیا را در اختیار دارد و بعد از این تیم چین  5گله است .اما ایران در
پایان بازی با ویتنام هم گلی دریافت نکرد تا در بین تیمهایی که  2بازی انجام دادهاند ،درکنار اردن و کرهجنوبی
قرار بگیرد که تا کنون گلی دریافت نکردهاند.

عصبانیت کیروش از رختکن مشترک

حدود یک ســاعت پیش از آغاز دیدار ایران و ویتنام زمانی که تیم ملی ایران به ورزشگاه آلنهیان رسید ،مشخص
شد رختکن بازیکنان و مربیان در یک فضاست و مربیان تیم ملی مکان مجزایی برای تعویض لباس خود نداشتند.
همین موضوع باعث عصبانیت کارلوس کیروش شد.

حضور خبرنگاران در هتل داوران ممنوع!

رئیس دپارتمان داوری کنفدراســیون فوتبال آســیا برنامه فشــردهای برای داوران حاضــر در جام ملتها دارد و
طبق برنامهریزی ورود خبرنگاران به هتلی که داوران در آن اقامت دارند ممنوع اســت ،در جام ملتهای اســترالیا
خبرنگاران میتوانستند در تمرینات داوران شرکت کنند ولی در امارات هیچ خبرنگار و عکاسی حق نزدیک شدن
به داوران را ندارد .همچنین از داوران حاضر در جام ملتهای آســیا خواسته شده به هیچ عنوان در فضای مجازی
حضور نداشته باشند تا تحتتاثیر جو قرار نگیرند.

سرمربی سوریه :عصای سحرآمیز ندارم!

فجر ابراهیم ســرمربی جدید تیم ملی ســوریه روز جمعه وارد العین شــد و کار خود را با تیم ملی این کشور آغاز
کرد .ابراهیم پیش از رســیدن به امارات درباره حضور خود گفت« :قول میدهم برابر اســترالیا تیم بهتری باشیم.
بازی سرنوشتســازی هســت و امتیازی برای تقسیم کردن وجود ندارد و باید برنده باشیم .نتایج خوبی نگرفتیم و
امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم تا شــرایط را عوض کنیم .البته من عصای ســحر آمیز ندارم و تنها میتوانم به لحاظ
روحی و روانی شــرایط را به مجرای اصلی تغییر دهم و اشــتباهات را تصحیح کنم .باید یک تیم و همدل باشیم تا
موفقیت کسب کنیم».

قدوس :بازی با عراق یک بازی انتقامی خواهد بود

ســامان قدوس بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان میگوید بازی با تیم ملی عراق برای ما یک بازی انتقامی خواهد
بــود .وی درباره بازی بــا تیم ملی عراق گفت« :بازی با عراق برای ما یک بازی انتقامی خواهد بود ،چراکه در دوره
قبلــی این بازیها همین تیم عراق تیم ایران را حذف کــرد .خودم تالش میکنم که از حاال تمرکزم را روی بازی
با عراق بگذارم چون میدانیم که بازی ســختی در انتظار ماســت .بازی سختی با عراق داریم اما امیدوارم هواداران
ایرانی حمایت خوبی از ما انجام دهند و ورزشــگاه را پر کنند .هواداران از ما حمایت کنند تا بتوانیم نتیجه خوبی
بگیریم».

