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خبر

رویارویی ایران و کره جنوبی در مسیر جام جهانی دورقمی شد

اسکوچیچ:

مــــــــــن
به تیمم باور دارم.
این اعتماد را در خودمان
میبینیم و امیدوارم با
صحبتهایی کــــــــــــه
انجام دادم همه را
راضی کرده باشم.

بنتو:

دهمین اپیزود «بازی مرکب»

جواب انتقادها را با پیروزی می دهم
سرمربی تیم ملی فوتبال درباره بازی با تیم
ملی کره جنوبی در مسابقات انتخابی جام جهانی
توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دراگان
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال در نشست
خبری پیش از دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان و
کره جنوبی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
اظهار کرد :بازی خیلی مهمی در پیش داریم .بعد
از بازی با امارات انگیزههای زیادی داریم و حتی
این انگیزهها بیشتر هم شده است .برای تیم کره
خیلی احترام قائل هستم ،چون آنها با سازماندهی
خوبی در زمین ظاهر میشوند .او افزود:
خوشبختانه تمام بازیکنان آماده بازی هستند و
مصدوم نداریم و همه چیز را برای دیدار با کره
جنوبی فراهم کردیم .در این چند روز جو خوبی در
تیم حاکم شده و برای مسابقه فردا آماده خواهیم
بود .سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره
اینکه از سبک بازی تیم ملی انتقاداتی میشود و
او با وجود نتایج فوق العاده چه واکنشی به این
انتقادات دارد گفت :نمیدانم انتظار هواداران از
تیم ملی چیست .ما مقابل امارات بازی خوبی در
آن آب و هوا نشان دادیم و برنده شدیم .من فقط
میتوانم با پیروزی جواب صحبتها را بدهم .دیگر
نمیدانم با  ۱۰پیروزی در مسابقات قبلی باید چه
کاری انجام بدهم؟ البته هدف مشترک همه ما این
است که بازیهای بهتری را به نمایش بگذاریم و
نتایج خوبی را کسب کنیم .اسکوچیچ درباره اینکه
هدفش ارائه بازیهای قابل قبول است یا او تنها
به فکر کسب پیروزی در مسابقات فکر میکند،
گفت :نمیدانم چطور باید جواب این سئوال را
بدهم؟ ظاهرا ما بازی را مقابل امارات باخته ایم
که این سئواالت از من پرسیده میشود! ما از ۱۰
بازی گذشته حداکثر امتیازات را کسب کردیم .البته
میدانم چرا این سواالت پرسیده میشود ،شاید
خیلیها عالقه دارند جایگاه سرمربی تیم ملی را در
اختیار داشته باشند و جای من باشند .البته به آنها
میگویم زمان مناسبی را برای این موضوع انتخاب
نکرده اند .او درباره اینکه چه بازیکنی از کره جنوبی
نسبت به سایر بازیکنان خطرناکتر است گفت:
سون بازیکن خیلی خطرناکی است ،او هم پاسور
است و هم گل میزند .سرمربی تیم
ملی فوتبال خاطر نشان کرد:

اخبار

به گزارش ایرنا ،به تازگی سریالی کرهای بین مردم
جهان محبوبیت زیادی پیدا کرده است؛ سریالی با نام
بازی مرکب که پیرامون مرگ و زندگی است و هیجان
بسیار باالیی را به مخاطب القا میکند.
ماجرای جام جهانی هم همواره برای تیمهای فوتبال
حکم مرگ و زندگی را داشته است .حضور در آن به
پیشرفت و طراوت فوتبال و حتی جامعه آن کشور کمک
میکند و عدم صعود به این رویداد مهم ،آسیبهای
زیادی را وارد خواهد کرد .ایران و کره جنوبی هم همواره
رقابت تنگاتنگی در قاره کهن با یکدیگر داشتهاند و از
دیرباز تاکنون جزو مدعیان صعود بودهاند.
بازی امروز دهمین دوئل ایران و کره جنوبی در مسیر
رسیدن به جام جهانی است .پیش از این در مقدماتی
جامهای جهانی  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۰ ،۱۹۹۴ ،۱۹۷۸و ۲۰۱۸
شاهد این تقابل بودهایم ۹ .مسابقه که ماحصل آن سه
پیروزی برای ملیپوشان ،پنج تساوی و یک برد برای
جنگجویان تائهگوک بوده است.
در انتخابی جام جهانی  ۱۹۷۸آرژانتین که منجر به
اولین صعود ایران شد؛ شاگردان حشمت مهاجرانی ۹
برد و  ۲تساوی را در دور انتخابی به دست آوردند
که هر دو تساوی مقابل کره جنوبی حاصل شد .ابتدا
تساوی بدون گل در سئول و سپس تساوی  ۲بر  ۲در
تهران که هر دو گل ایران توسط حسن روشن زده شد.
انتخابی جام جهانی  ۱۹۹۴برای ایران خوشیمن نبود.
تیم تحت هدایت علی پروین در حالی پا به دور نهایی
و شهر دوحه گذاشت که صالبت همیشگی را نداشت.
باخت سنگین سه بر صفر مقابل کره از این موضوع
حکایت دارد .ایران در گروه  ۶تیمی رتبهای بهتر از
پنجمی به دست نیاورد و به جام جهانی ایاالت متحده
راه پیدا نکرد .در مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۰یک بار دیگر
ایران و کره به هم رسیدند .دیدار نخست در ورزشگاه
آزادی با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد .جواد نکونام
زننده گل ایران بود و پارک جی سونگ برای تیم میهمان

تیم ملی فوتبال ایران را به خوبی
آنالیز کردیم
سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی درباره دیدار
این تیم مقابل ملی پوشان ایران توضیحاتی را بیان
کرد.

تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی برای دهمین بار در انتخابی جام جهانی باید به مصاف یکدیگر بروند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پائولو بنتو

سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی درباره دیدار
این تیم مقابل ملی پوشان ایران گفت :ایران تیم

بسیار قدرتمندی است .بازیکنان این تیم با قدرت
بدنی باالیی دارند .تیم ملی فوتبال ایران سازماندهی

ما در  ۶دیدار
اخیرانتخابی
جام جهانی
مقابل
کرهجنوبی
شکست
نخورد ه و در
چهار بازی
گذشتهگلی
دریافت
نکردهایم
موفق به گلزنی شد .دیدار برگشت بسیار حساس بود.
ایران بعد از برکناری علی دایی با هدایت افشین قطبی
باید به مصاف کره جنوبی میرفت .تنها ب ُرد ،باعث
میشد تا به جام جهانی آفریقای جنوبی صعود کنیم؛
بردی که تا دقیقه  ۸۰با گل مسعود شجاعی در دسترس
بود ولی بازهم ستاره وقت منچستریونایتد ،پارک جی
سونگ در نقش گلزن ظاهر شد و ایران را از رسیدن به
چهارمین جام جهانی باز داشت.
چهار سال بعد بازهم با یکدیگر همگروه شدیم .دیدار
رفت در ورزشگاه آزادی با تک گل جواد نکونام در حالی

به سود ایران تمام شد که ملیپوشان به واسطه اخراج
مسعود شجاعی  ۱۰نفره بودند .در دیدار برگشت بازهم
ماجرای دور قبلی تکرار شد .ما برای صعود به برد نیاز
داشتیم .این بار اما گل رضا قوچاننژاد پاسخی نداشت
و تیم کارلوس کیروش به دراماتیکترین شکل ممکن
بلیت برزیل را رزرو کرد .مشت گره کرده سرمربی
پرتغالی تیم ملی خطاب به چوی کانگهی سرمربی کره
جنوبی ،از نکات فراموشنشدنی آن مسابقه است.
انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸و همگروهی ایران و کره
جنوبی برای سومین دوره متوالی .دیدار رفت در ایام

محرم برگزار شد و تیم ملی ایران با تک گل سردار آزمون
در ورزشگاه آزادی به یک برد دیگر دست پیدا کرد .در
جدال برگشت شاگردان سیکیو به تساوی بدون گل
قناعت کردند و با قدرت به جام جهانی روسیه راه
یافتند .ما در  ۶دیدار اخیر انتخابی جام جهانی مقابل
کره جنوبی شکست نخورد ه و در چهار بازی گذشته
گلی دریافت نکردهایم .باید دید دراگان اسکوچیچ
میتواند ادامهدهنده راه کیروش باشد یا در بازی
مرکب ،این کرهایها هستند که بعد از حدود  ۲۸سال
به برتری رسیده و طلسمشکنی میکنند.

نگرانی خبرگزاری رسمی کره جنوبی از وضعیت کاپیتان مقابل ایران

خبرگزاری رسمی کره جنوبی اعالم کرد آسیب دیدگی چند بازیکن
این تیم از جمله کاپیتان «سون هیونگ مین» برای بازی با ایران
نگران کننده است.

به گزارش مهر ،خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی در گزارشی که
برای دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله سوم
انتخابی جام جهانی منتشر کرده ،به وضعیت بازیکنان مصدوم این
تیم هم اشاره داشته است.
این خبرگزاری رسمی کشور کُره نوشت« :سالمت بازیکنان اصلی
همچنان نگران کننده است .کاپیتان سون هیونگ مین که در دقیقه
 ۸۹گل برتری بازی با سوریه را به ثمر رساند ،اواخر مسابقه ساق
پای خود را با درد مشخص و واضح گرفت .او بعدا ً گفت که شرایط
خوبی دارد و آسیب ندیده است اما این همان پایی است که او
هنگام بازی برای کره جنوبی در ماه سپتامبر مصدوم شده بود .بعد
از انجام بازی کامل مقابل عراق ،سون در لیست بازی با لبنان نبود.
او حتی بعد از حضور در تیم تاتنهام ،مدتی از مسابقات دور بود».

در بخش دیگری از این گزارش آمده است« :کره جنوبی
میتوانست بازی با سوریه را بدون نیاز به سون اداره کند اما با توجه
به برتری یک بر صفر کره جنوبی ،بنتو چارهای نداشت تا سون را
در زمین نگه دارد ».این خبرگزاری تاکید کرده است که بنتو سرمربی
کره جنوبی در بازی با ایران قطعا ً به سون و تمام نفرات برتر خود
نیاز خواهد داشت و تالش میکند تا با پیروزی تهران را ترک کند.
به گزارش مهر ،تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی فردا سه
شنبه در چارچوب مرحله سوم انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر با هم
دیدار میکنند .این مسابقه از ساعت  ۱۷در ورزشگاه آزادی برگزار
میشود.
در حال حاضر در گروه  Aاین رقابتها ،ایران با  ۹امتیاز صدرنشین
است و کره جنوبی با  ۷امتیاز در رده دوم قرار دارد.

خوبی دارد .ما این تیم را به خوبی آنالیز کردیم و
تمرینات خودمان را بر این اساس چیدیم.

او درخصوص اهمیت  ۳امتیاز این مسابقه

گفت :هر بازی برای ما  ۳امتیاز دارد و همه بازیها

اهمیت دارند .ما باید به صورت تیمی عملکرد
خوبی داشته باشیم .بازیکنان خوبی داریم .باید

بتوانیم سازماندهی خوبی در ترکیب داشته باشیم.

ما تالش میکنیم  ۳امتیاز این بازی را کسب کنیم.

بنتو گفت :ما تالش کردیم بهترین شرایط را برای
تیم مهیا کنیم .شرایط همه بازیکنان خوب است.
سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی در پاسخ به
این سوال که ایران در دیدار مقابل کره جنوبی آمار
بهتری دارد و تیم ملی کره جنوبی هیچگاه نتوانسته
در ورزشگاه آزادی به پیروزی دست پیدا کند،
گفت :مسابقات این گروه به شکلی است که هر
بازی اهمیت خاص خودش را دارد .تیم ملی ایران
نمایش متفاوتی دارد و تیم قدرتمندی است ،اما
سعی میکنیم با روش خاص خودمان بازی کنیم.
روش ما این است که بهترین نمایش و عملکرد را
داشته باشیم .او درخصوص اینکه تیم ملی ایران
اکنون اعتماد به نفس خوبی دارد گفت :همانطور
که گفتم ،ایران تیم بسیار خوبی دارد .سازماندهی
این تیم بسیار خوب است و این تیم با روش خوبی
بازی میکند .ایران بازیکنان با تجربه و خوبی دارد،
اما ما هم بازیکنان با تجربه داریم .فکر میکنم با
حضور بازیکنان بزرگ و با تجربه در این  ۲تیم،
بازی خوبی برگزار شود.
بنتو درخصوص اینکه طلسم عدم پیروزی کره
جنوبی مقابل ایران در این سالها چقدر ممکن
است روی بازیکنان کره تاثیر گذاشته باشد ،گفت:
این اتفاقات در گذشته بوده و ما نمیتوانیم آن را
تغییر دهیم .ما روی این بازی
تمرکز کرده ایم .میخواهیم
روش بازی خودمان را ارائه
دهیم .این بازی مهم است و
بازیهای قبل دیگر اهمیت
ندارد .میدانیم بازی سخت و
متفاوتی خواهد بود و ایران نیز از
این موضوع با خبر است .ایران
هم میداند که آن
بازیها مربوط
بـــــــــه گذشته
است.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ یــک سیســتم پــژو  206بــه رنــک نقرهــای متالیــک مــدل  1384بــه
شــماره انتظامــی  634ص  62ایــران  56و شــماره موتــور  10FSS14966679و شــماره شاســی  19806726مفقــود
2912
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب احمــد محمــدی فــر مالــک خــودروی پــژو  206شــماره شاســی  19806726و شــماره موتــور
 10FSS14966679بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خودرو
واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد
2913
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو پژوپــارس بــه رنــگ خاکســتری متالیــک بــه شــماره انتظامــی  559-77س  15وشــماره موتــور
 164 B 0188223وشــماره شاســی  JH 565097مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد2905 .

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا  125ســی ســی رنــگ مشــکی مــدل  95شــماره موتــور 208857شــماره
تنــه 9508877شــماره پــاک  82432/614مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قم2906

مفقودی

ســند کمپانــی پیــکان بــه شــماره انتظامــی 312ب 35ایــران  85بــه شــماره موتــور  11282019058و شــماره شاســی
2916
 82497066مــدل  1382برنــگ ســفید-معمولی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) موتــور ســیکلت آریــا بــه شــماره انتظامــی  43912ایــران  822بــه شــماره موتــور
 125NET540525و شــماره تنــه NET***125A9293218مــدل  1392برنــگ مشــکی بنــام محمــد رضــا
2917
پیــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

برگ سبز موتور سیکلت سیستم احسان مدل ۱۳۹۵به شماره پالک
۴۱۷۹۸--۵۷۱به شماره موتور  150N2N4620 62به شماره شاسی
 150A9511244بنام صمد حیدری ارشد مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

