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اخبار

سرمربیویتنام:

توانایی مقابله با ایران را نداشتیم

سرمربی ویتنام میگوید تیمش توانایی
مقابله با شاگردان کیروش را نداشته است.
به گزارش ایسنا ،پارک هانگ سئو ،سرمربی
تیم ملی فوتبال ویتنام بعد از شکست دو بر
صفر تیمش برابر ایران گفت :امروز ما توانایی
مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران
را نداشتیم .به این تیم تبریک میگویم.
او درباره دو شکست اخیر تیمش در جام
ملتها گفت :در مدت زمان کوتاهی توانستیم
تجربه خوبی را برای بازی با تیمهای قدرتمند،
مثل ایران کسب کنیم .باید بدانیم تیم ما جوان
است و میتواند در آینده بهتر هم نتیجه بگیرد.
سرمربی ویتنام درباره شانس صعود تیمش
به مرحله بعدی جام ملتهای آسیا اظهار
کرد :ما باید در بازی آخرمان مقابل یمن پیروز
شویم .میخواهیم تواناییهای خودمان را نشان
دهیم .باید بهترین بازی خود را به نمایش
بگذاریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار چینی که از
قدرت تیم ایران پرسیده بود ،گفت :ایران تیم
خیلی خوبی است .در این بازی هم قدرت باالی
خودشان را نشان دادند و کار را برای ما سخت
کرده بودند .هانگ سئو درباره اشتباهات
فردی تیمش در این دیدار بیان کرد :گاهی
اوقات گلهایی که دریافت میکنید ،روی
اشتباهاتی است که بازیکنان انجام میدهند
و نمیتوان از این بابت خردهای گرفت.
فوتبال است و این اشتباهات ،طبیعی
است .باید فکری برای بازی آیندهمان کنیم.
میخواهیم برابر یمن حداکثر امتیاز را کسب
کنیم .خودمان هم میدانیم در این بازی
اشتباهاتی داشتیم که بازنده شدیم.

اخبار

ایران در دومین دیدار خود در جام ملتهای آسیا ،ویتنام را با  2گل شکست داد

عصبانیت کیروش از رختکن
مشترک بازیکنان و مربیان

رختکن بازیکنان و مربیان ورزشگاه آلنهیان
باعث ناراحتی سرمربی تیم ملی شده است.
به گزارش ایسنا ،حدود یک ساعت پیش از
آغاز دیدار ایران و ویتنام ،مسئوالن ورزشگاه
آلنهیان تمرینات الزم برای اقدامات قبل از
مسابقههستند.
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 شده است.
پیش از ورود تیمها به داخل زمین ،چمن
آبیاری شد تا برای مسابقه آماده شود.

جهانورزش
 ۲ایرانی در جمع  ۵بازیکن
گرانقیمت جام ملتها

صعود ایران به یک هشتم نهایی با دبل آزمون
به گزارش ایسنا ،دو تیم فوتبال ایران و ویتنام در
دومین بازی خود در جام ملتهای آسیا و از گروه
 Dدر ورزشگاه آلنهیان ابوظبی امارات به مصاف
هم رفتند.
گلها :سردار آزمون( ۳۸و )۶۹
کارت زرد :مهدی طارمی و احسان حاجصفی از
ایران ،دودو وان و وان هائو از ویتنام
کارت قرمز- :
ترکیب ایران :علیرضا بیرانوند ،وریا غفوری،
مرتضی پورعلی گنجی ،احسان حاج صفی ،امید
ابراهیمی ،محمد حسین کنعانی زادگان ،وحید
امیری( -۶۴احمد نورالهی) ،سامان قدوس ،مهدی
طارمی( -۶۴مهدی ترابی) ،سردار آزمون( -۷۹کریم
انصاریفرد) و اشکان دژاگه
ترکیب ویتنام :دو داو مانه ،نگوس ها ،بی تی
دونگ ،وان وان هئو ،نگوین ترونگ( -۸۵تی ان
لین ان گوین) ،نگوین کونگ ،فام دوس هوی(-۵۹
ون دای) ،دو هانگ ،نگوین کوانگ ،فان وتان
دوک( -۴۶گویان) ،دانگ وان الم.
نیمه اول
در  ۵دقیقه ابتدایی شاگردان کیروش برتری
نسبی به حریف خود داشتند و توپ و میدان در
اختیار تیم ملی بود.
در دقیقه  ۱۰کرنر اشکان دژاگه با برخورد توپ
با سر طارمی مقابل وحید امیری قرار گرفت که
کنترل نامطمئن این بازیکن باعث شد این موقعیت
از دست برود.
حرکت اشکان دژاگه با پاس زیبای این بازیکن،
قدوس را با دروازهبان ویتنام در موقعیت تک به
تک قرار داد که واکنش دانگ وان باعث شد تا توپ
به کرنر برود.
بازیکنان ایران در دقیقه  ۲۰باز هم با حرکت
زیبای دژاگه به سوی دروازه ویتنام حمله بردند که
دفع توپ به موقع بازیکنان ویتنام مانع از گلزنی
وحید امیری شد .حرکت بازیکنان ایران از سمت
راست با وریا غفوری ادامه پیدا کرد و کنترل سینه
طارمی و شوت محکم این بازیکن با برخورد به
مدافع ویتنام راهی به به دروازه این تیم پیدا نکرد.
کرنر بازیکنان ایران در یک رفت و برگشت به
سردار آزمون رسید که شوت محکم این بازیکن از
زاویه بسته با واکنش دانگ وان باز هم به کرنر رفت.
حرکت ترکیبی بازیکنان ایران در دقیقه  ۳۶توپ
را به امیری رساند و پاس در عرض این با شوت

مصاف تیمهای ملی ایران و ویتنام با برتری دو بر صفر شاگردان کارلوس کیروش به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال
ایران بعد از بازی
دوم در جام
ملتهایآسیا
با  2برد صاحب
 6امتیاز شد و
با زدن  8گل و
بدون اینکه گلی
از خط دروازهاش
رد شود با تفاضل
 +8در صدر
گروه چهارم این
رقابتها قرار
گرفت
سرضرب سردار آزمون از کنار دروزه به بیرون رفت.
فرار زیبای سامان قدوس با سانتر فوقالعاده این
بازیکن از سمت راست همراه شد که ضربه سر
آزمون نخستین گل تیم ملی را به ثمر رساند.
نیمه نخست با برتری یک گله تیم ملی ایران به
پایان رسید.
نیمه دوم
تیم ملی ایران در ابتدای نیمه دوم بازی را در
اختیار داشت اما ضد حمالت خطرناک بازیکنان
ویتنام خط دفاع تیم ملی را دچار مشکل کرد .در
یکی از ضد حمالت ویتنام مهاجم این تیم را با
بیرانوند تک به تک کرد که واکنش بیرانوند مانع از

موضع مشترک مربیان بزرگ جام ملتها

ما مدعی اصلی نیستیم!

مدعیان این دوره جام ملتها ،دوست ندارند درباره شانسشان
برای قهرمانی این مسابقات حرف بزنند.
به گزارش وبسایت نود ،اظهارات کیروش درباره شانس قهرمانی
جام ملتها و دادن شانس اصلی به کره جنوبی ،ژاپن و استرالیا،
حاشیههای زیادی در ایران ایجاد کرد .مخالفان کیروش اعتقاد
داشتند او از حاال برای شکست ،توجیه فراهم کرده و حامیانش،
این حرفها را برداشتن فشار از روی تیم ملی میدانند .تاکتیکی که
کیروش قبال هم استفاده کرده و این دوره ،به نظر میرسد مربیان
بیشتر مدعیان هم از آن استفاده کردهاند.
کیروش در اردوی قطر گفته بود فشاری روی ایران نیست چون
تیمهای دیگر ،مدعی اصلی قهرمانی هستند« :اصال فشاری حس
نمیکنیم زیرا مدعی اصلی قهرمانی کشورهایی نظیر ژاپن ،استرالیا
و کره جنوبی هستند .ما تمرکزمان روی اولین بازی با یمن است».
کیروش عالوه بر این هم گفت هدف اول ایران ،رسیدن به نیمه
نهایی است و سه کشور دیگر ،جایگاه تضمین شدهای دارند« :سه

نویمایر :در استقالل توپ به ما نمیرسید!
بازیکن سابق تیم استقالل در صحبت هایی جنجالی درباره دوران کوتاه خود در
این تیم گفت که در استقالل توپ به او نمیرسیده است .به گزارش ایسنا و
به نقل از سایت  ،aargauerzeitungمارکوس نویمایر هافبک سوئیسی
سابق استقالل بعد از حضوری کوتاه در این تیم راهی آرائو شده و قرار است
ادامه فصل در این تیم بازی کند .این بازیکن  ۳۲ساله درباره از ایران،
قطر و کرهجنوبی پیشنهاد داشت و در نهایت تصمیم گرفت تا استقالل را
انتخاب کند .نویمایر در این باره گفت :یکی از جنبههای مثبتی که در ایران
تحربه کردم بازی در مقابل  ۹۰هزار تماشاگر بود که حس فوق العادهای داشت و
قبال تجربه نکرده بودم .این هیجان زیاد سختیهای خودش را داشت .نمیتوانستم به خیابانها بروم.
وقتی به خیابان میرفتم خیلیها کنار من میآمدند .از  ۸۰میلیون نفر جمعیت ایران ،چهل میلیون نفر
استقاللی و چهل میلیون نفر پرسپولیسی هستند .بعد از چند هفته او تصمیم گرفت که همسرش
از ترکیه همراه دختر و پسرش به سوئیس بروند .او در این باره گفت :برنامه این بود که بچهها با یک
فرهنگ جدید آشنا شوند ولی من نمیخواستم در ایران بمانم .او در استقالل در کنار الحاجی گرو تنها
بازیکنانی بودند که انگلیسی صحبت میکردند .نویمایر اضافه کرد :آنها ما را از بقیه جدا کرده بودند و
هیچ صحبت و خوشامدی با ما نمیکردند .حتی برای دقایقی در تمرینات توپ به ما نمیرسید .به نظرم
این حسادت بود .خالکوبی نیز یکی دیگر از مشکالتی بود که نویمایر تجربه کرد و باشگاه از او درخواست
کرد تا با آستین بلند بازی کند .این بازیکن متولد آلمان درباره سرانجام توافق و جداییاش از استقالل هم
گفت :آنها فکر میکردند من قرار است به رقیبان آسیایی این تیم در قطر یا کره بپیوندم .دو هفته درباره
فسخ قرارداد با باشگاه صحبت شد و وقتی فهمیدند قرار است به سوئیس بروم این فسخ صورت گرفت.

گل اول حریف شد.
شوت زیبای قدوس در دقیقه  ۵۳با واکنش
ناقص دانگ وان همراه شد و طارمی در ریباند توپ
را به آسمان فرستاد.
بازی تا حدود دقیقه  ۶۵آرام دنبال شد و تیم
ملی نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه
ویتنام ایجاد کند و همین باعث شد تا کیروش
احمد نورالهی و مهدی ترابی را به جای وحید امیری
و مهدی طارمی به زمین بفرستد.
حرکت زیبای ترابی با پاس این بازیکن به آزمون
همراه شد که مهاجم تیم ملی با از پیش رو برداشتن
دو نفر توپ را با پای چپ وارد دروازه ویتنام کرد تا

گل دوم خودش و ایران را به ثمر برساند.
خطای حاجصفی ویتنام را در موقعیت خوبی
صاحب ضربه ایستگاهی کرد اما شوت بازیکن
ویتنام را بیرانوند به راحتی در اختیار گرفت.
حمله بازیکنان ویتنام در دقایق پایانی و اشتباه
غفوری و نورالهی توپ را به گویان رساند که ضربه
فنی این بازیکن به شکلی خطرناک از کنار دروازه
به بیرون رفت.
پس از این موقعیت ،فرصت دیگری روی
دروازهها ایجاد نشد تا تیم ملی با  ۶امتیاز به جمع
 ۱۶تیم برتر آسیا صعود کند .همچنین ویتنام نیز
بدون امتیاز در رده سوم گروه  Dباقی ماند.

تیم یعنی کره جنوبی ،ژاپن و استرالیا کاندیدای حضور در جمع چهار
تیم هستند .سایر تیمها برای یک جایگاه باقیمانده در جمع چهار
تیم نهایی خواهند جنگید».
استراتژی کیروش ،حتی با وجود انتقاد رسانهها همچنان ادامه
دارد .در این دوره اما مربیان دیگر هم از همین استراتژی ،برای
برداشتن فشار از تیمشان استفاده کردهاند و بجز سرمربی استرالیا
هیچکس حاضر نشده تیمش را مدعی اصلی فتح رقابتها بداند.
حتی هاجیمه مورییاسو ،سرمربی ژاپن که تیمش در  5دوره اخیر
سه بار فاتح جام ملتها شده با وجود اینکه بارها از هدف قهرمانی
دوباره حرف زده حاضر نشده تیمش را مدعی اول رقابتها بداند:
«ما مدعی اول قهرمانی نیستیم ولی سعی میکنیم ،جام را به خانه
برگردانیم».
موضع پائولو بنتو سرمربی کره جنوبی ،بیشترین شباهت را به
کیروش داشت .بنتو هموطن کیروش است و مثل او ،سرمربی
تیم ملی پرتغال بود .با وجود حضور کره جنوبی در فینال جام
ملتهای  4سال قبل ،بنتو ادعا کرده تیمش جزو مدعیان اصلی
قهرمانی نیست« :باور دارم که میتوانیم در این مسابقات عملکرد
خوبی داشته باشیم ،ولی ما تنها تیمی نیستیم که به دنبال قهرمانی
است .سایر تیمها هم آمادهاند و فکر نمیکنم که ما جزو مدعیان
اصلی باشیم».
پیتزی سرمربی عربستان هم هر بار ،از صحبت درباره شانس
قهرمانی تیمش طفره رفته است .او گفته بازی به بازی پیش میرود
و درباره قهرمانی تیمش صحبت نمیکند« :هر بازی که ما بازی می
کنیم یک فینال است .به تمام مسابقات به این چشم نگاه میکنیم،

اکنون کره شمالی مهم ترین حریف ما لقب دارد و در بازی بعدی
نیز این چنین تفکری خواهیم داشت .زود است به قهرمانی فکر
کنیم».
زاکرونی سرمربی امارات میزبان با کم دانستن شانس تیمش برای
قهرمانی در روز قرعه کشی ،حاشیههای زیادی به وجود آورد و بعدا
مجبور شد این حرفها را اصالح کند .زاکرونی در اصالح حرفهایش
گفت امارات میزبان است و باید مدعی باشد .هکتور کوپر ،سرمربی
ازبکستان هم عربستان ،کره جنوبی ،امارات و ایران را تیمهای حاضر
در نیمه نهایی دانست و جایگاهی برای ازبکستان قائل نشد!
تنها استثنای این موارد ،گراهام آرنولد سرمربی استرالیا مدافع
عنوان قهرمانی است .آرنولد که پس از تجربه ناموفق جام ملتهای
 2007انتقادهای زیادی از انتخابش به عنوان سرمربی استرالیا انجام
شده ،خودش را شایسته این عنوان میداند و برای اینکه نشان بدهد
استرالیا با او افت نکرده ،بارها گفته که هنوز میتوانند قهرمان آسیا
باشند« :تیمهای قدرتمند زیادی در این دوره حضور دارند .اما من
مطمئن هستم اگر هر چه در توان داریم رو کنیم میتوانیم قهرمان
جام ملتهای آسیا شویم».
بجز آرنولد ،به نظر میرسد همه مربیان تالش کردهاند یا مثل
کیروش و بنتو ،به طور کامل فشار را از روی تیمشان بردارند یا مثل
مورییاسو ،از هدف قهرمانی حرف بزنند اما عنوان مدعی اصلی را
روی دوش تیم دیگری بگذارند .شاید تعداد باالی مدعیان در آسیا
و فاصله نزدیک آنها ،و شاید هم ذهنیت بازیکنان آسیایی مربیان
را در این دوره به استفاده از این روش برای حفظ تمرکز بازیکنان
ترغیب کرده است.

سرمربی امید ایران :با قدرت در تورنمنت قطر شرکت می کنیم
سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت :با قدرت در مسابقات چهارجانبه قطر
حضور پیدا می کنیم و به دنبال کسب نتایج مطلوبی در این رقابت ها
خواهیم بود.
به گزارش ایرنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛«زالتکو
کرانچار» در آستانه حضور تیم امید ایران در تورنمنت قطراظهار
کرد :بعد از تمرینات خوبی که در تهران انجام شد آماده ترین نفرات
را انتخاب کرده ایم تا با قدرت در مسابقات چهارجانبه قطر حضور
یابیم و به طور حتم به دنبال کسب نتایج مطلوبی در این رقابت ها

خواهیم بود.
او افزود :ما تا امروز بازی های تدارکاتی بسیار خوب و مفیدی را پشت سر گذاشته ایم .برابر عمان
در خانه این کشور پیروز شدیم  ،سپس در دو مسابقه سوریه را مغلوب کردیم و برابر اردن در یک
بازی پرفشار به تساوی رسیدیم .یکی از اهداف این است که روند کسب نتایج مطلوب را دنبال کنیم
و شکست ناپذیری تیم همچنین پیروزی در مسابقات دوستانه ادامه پیدا کند.
کرانچار خاطرنشان ساخت:نفرات بسیار خوبی در تمامی پست ها در اختیار داریم با این وجود
بهترین و آماده ترین بازیکنان را جهت حضور در این مسابقات انتخاب کردیم .این تورنمنت برای ما
یک چالش جذاب خواهد بود که با فرم مسابقات مقدماتی برگزار می شود.
سرمربی تیم امید ایران در پایان گفت :بعد از قطر به مسابقاتی فکر می کنیم که احتماال بهمنماه
در آسیای میانه برگزار می شود و با این رقابت ها می توانیم پیش از آغاز مسابقات چهارجانبه تهران
به باالترین سطح آمادگی مورد انتظار برسیم.

علیرضا جهانبخش و سردار آزمون در بین ۵
بازیکن گرانقیمت جام ملتهای آسیا هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فاکس،
رقابتهای جام ملتهای آسیا در امارات در
حال برگزاری است و تیمهای حاضر در این
رقابتها در کنار بازیکنانشان به امید باال بردن
جام قهرمانی هستند .با این حال بازیکنانی
در ترکیب تیمهای حاضر است که نسبت به
دیگر بازیکنان متمایز هستند .این بازیکنان با
درخشش در تیمهای ملی و فوتبال باشگاهی
اروپا ،به ستارههای گرانقیمتی تبدیل شدند و
تیمهای ملیشان ،امیدوار به درخشش آنها در
جام ملتها هستند.
در زیر  ۵بازیکن گرانقیمت جام ملتهای
آسیا را میبینید:
 -۱سون هیونگ مین (کره جنوبی  -تاتنهام)
 ۵۰میلیون یورو؛
 -۲علیرضا جهانبخش (ایران  -برایتون) ۱۸
میلیون یورو ؛
 -۳یوشینوری موتو (ژاپن -نیوکاسل) ۱۰
میلیون یورو؛
 -۴سردار آزمون (ایران  -روبین کازان) ۹.۵
میلیون یورو؛
 -۵متئو رایان (استرالیا  -برایتون)  ۸میلیون
یورو.
از بین این بازیکنان ،سون هیونگ مین
هنوز به اردوی تیم ملی کره جنوبی نرسیده و
جهانبخش نیز فرصت بازی پیدا نکرده است.

نخستین تمرین استقالل
در اردوی ترکیه
تیم فوتبال استقالل تمرینات خود را در کمپ
امیر اسپورت ترکیه پیگیری کرد.
به گزارش ایسنا ،تمرین دیروز استقالل از
ساعت  ۱۲به وقت ایران در کمپ امیر اسپورت
ترکیه برگزار شد.
پیش از شروع تمرین ،شفر با بازیکنان
صحبت کرد.
بازیکنان استقالل بعد از گرم کردن زیر نظر
فیلیپ ،کارهای مربوط به بدنسازی را آغاز
کردند.
دروازهبانان استقالل بعد از گذشت دقایقی
از شروع تمرین ،به تمرینات اختصاصی
مشغول شدند.
آرمین سهرابیان بعد از پشت سر گذاشتن
دوران مصدومیت ،مشکلی برای همراهی
آبیپوشان درحال حاضر ندارد.
مرتضی آقاخان بدون مشکل در کارهای
گروهی تمرین امروز آبیها حاضر بود .او نیم
فصل اول را به دلیل مصدومیت از دست داد
ولی برای کمک کردن به استقالل در نیم فصل
دوم ،مشکلی ندارد.
دروازهبانان با اشکان نامداری تمرینات
ویژهای انجام دادند .فوتبال در زمین کوچک
بخش بعدی تمرین استقالل بود.

برنامه تیم ملی برای بازی با عراق
مشخص شد
تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به دبیرفت
تا در آنجا تمرینات خود را برای بازی با عراق
دنبال کند.
به گزارش مهر ،برنامه تیم ملی فوتبال ایران
برای برگزاری سومین بازی خود در مرحله
گروهی رقابتهای جام ملتهای  ۲۰۱۹آسیا
مقابل عراق مشخص شد .طبق برنامه ریزی
کادرفنی تیم ملی قرار ست کاروان این تیم صبح
امروز ابوظبی را به مقصد دبی ترک کرد تا در
شهر محل برگزاری بازی ،تمرین کند .شاگردان
کیروش قرار است سه جلسه تمرینی در این
شهر داشته باشند و سپس به مصاف تیم ملی
فوتبال عراق بروند.

آزمون :آقای گلی برایم مهم نیست
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بابیان اینکه آقای گلی برایش مهم نیست،
گفت :مهمترین مسئله ،موفقیت تیم ایران در بازی های پیش رو
است.
به گزارش ایرنا؛ «سردار آزمون» که هر دو گل تیم کشورمان را در
برتری دو بر صفر مقابل ویتنام به ثمر رساند ،اظهار کرد :بازی سختی
بود و ویتنام عملکرد خوبی داشت و انصافا به فکر فوتبال بازی کردن بود.
وی افزود :این تیم را آنالیز کرده بودیم و به سه امتیاز شیرین رسیدیم تا
خیالمان بابت صعود راحت شود.
آزمون در خصوص رسیدن به صدر جدول گلزنان جام ملت های آسیا ،گفت :این مسئله دارای
اهمیت نیست و اگر گلی به ثمر می رسانم ،حاصل تالش تمامی بازیکنان است.
وی با بیان اینکه هر بازی حکم فینال را دارد ،ادامه داد :باید برابر عراق نیز به بهترین نتیجه
دست یابیم.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت های آسیا  2019به مصاف ویتنام رفت
و با ارئه نمایش مناسب به برتری دو بر صفر رسید تا با  6امتیاز صعود خود به مرحله یک هشتم
نهایی را قطعی کند.
این دیدار در ورزشگاه «آل نهیان» شهر ابوظبی و از گروه چهارم مسابقات و با قضاوت «محمد
تقی الجعفری» سنگاپوری برگزار شد.
«سردار آزمون» هر دو گل این دیدار را برای تیم کشورمان به ثمر رساند.

