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توتو اسپورت (ایتالیا)

استار اسپورت (انگلیس)

( ASاسپانیا)

آخریــن تحــوالت مرتبــط بــا ایســکو،
هافبک تهاجمی رئــال مادرید و امکان
انتقــال او بــه یوونتــوس و شــاید هــم
مبادلــه او با دیبــاال ،مهاجــم آرژانتینی
این باشــگاه ایتالیایی ،صفحــه اول این
نشــریه ایتالیایی را تســخیر کرده اســت.
توتو اسپورت از شــرایط گونزالو ایگواین
هــم در آ.ث.میــان و تــاش چنــد تیم
برای صید او یاد کرده است.

ایــن روزنامــه بــا تیتــر «بگذاریــد مارکــو
بــرود» روی درگیــری مارکــو آرناتوویچ،
مهاجم صربســتانی وســتهام با ســران
ایــن باشــگاه لندنــی تمرکز کرده اســت
و ایــن ماجرایــی اســت که بر اثــر تمایل
آرناتوویــچ به ترک وســتهام و مخالفت
مدیران این باشــگاه شکل گرفته است.
اســتار اسپورت مصاحبهای هم با اونای
امهری ،سرمربی آرسنال دارد.

«مشکل بزرگ وینیسیوس» تیتری است
کــه هــدف از درج آن ،تشــریح معضالت
مرتبــط بــا حضــور وینیســیوس ،هافبک
برزیلی در بارســلونا و نرســیدن بازیهای
الزم به وی و حرفها و احساســات منفی
وی نســبت به کادر فنی این باشگاه است.
« »ASاز خواستههای کوتینیو ،دیگر ستاره
برزیلی بارســا و امکان تمدید قرارداد وی
نیز سخن گفته است.

کیروش :بازیکنانم عملکردی دارند که انتظار دارم

ایران با پیروزی بر ویتنام صعودش را قطعی کرد

قبولی با «آزمون»

ســردار آزمون مقابل ویتنام درخشید و با گل هایش
تیم ملی را به پیروزی رســاند .مهاجم تیم ملی بعد
از بازی گفت«:بازی ســختی بــود و ویتنام تیم خیلی
آزمون :خوبی بود اما با آنالیز توانستیم آنها را شکست دهیم
و بازی خوبی داشــته باشیم .هر دیدار برای ما حکم
به داور اعتراض کردم
فینــال دارد و بازی با عراق هــم برای ما خیلی مهم
نه کیروش اســت ».او دربــاره دو گلــی که بــه ثمر رســاند و آقای

دژاگه:
سردار مهاجم است و باید گلزنی کند

اشــکان دژاگــه ،کاپیتــان تیم ملــی فوتبــال ایران
درخصوص بازی با ویتنام گفت« :بعد از مسابقه
اول در مسابقه دوم هم خوب بودیم و این بازی را
بردیم و حاال به بازی سوم فکر میکنیم .در بازی
بعد بازی ســختی در انتظار ما خواهــد بود .بازی
مقابل عراق همیشه در سطح باالیی قرار دارد .ما
برای این مسابقه مهم  4روز فرصت ریکاوری داریم و با تمرکز باال به فکر بازی با
عراق هســتیم ».او درخصوص شــرایط تیم ملی و  2گل سردار آزمون افزود« :در
شــرایط روحی و بدنی خیلی خوبی قرار داریم 6 ،امتیاز داریم و باید تالش کنیم
در بازی سوم هم به هدفمان برسیم .سردار در بازی با ویتنام  2گل به ثمر رساند
و وظیفهاش را به خوبی انجام داد ،او مهاجم است و باید گلزنی کند».

نعیم احمدی -ابوظبی /ایران

م ملی فوتبــال ایران از ســاعت ۱۴:۳۰
تیــ 
روز گذشــته در دومین بازی خود در گروه
 Dجــام ملتهــای آســیا در ورزشــگاه
آلنهیــان ابوظبــی بــه مصــاف ویتنــام
رفت .دیداری کــه محمدتقی الجعفری
از ســنگاپور بــه همــراه کمکهایــش از
قزاقســتان ،قضــاوت آن را بــر عهــده
داشــت .کی روش ترکیبی را راهی میدان
کــرد که نســبت به بازی یمن ،ســه تغییر
داشــت و کنعانــی زادگان ،وریــا غفوری و
سامان قدوس وارد ترکیب اصلی شدند.
عالوه بر آنها ،علیرضا بیرانوند ،مرتضی
پورعلی گنجی ،احسان حاج صفی ،امید
ابراهیمــی ،وحید امیری ،اشــکان دژاگه،
مهدی طارمی و سردار آزمون در ترکیب
اصلی جای گرفتند.
در  ۵دقیقــه ابتدایــی ویتنــام چند حمله
روی دروازه ایــران تــدارک دیــد کــه البته
بازیکنــان این تیــم به نتیجه نرســیدند و
پــس از آن ،تــوپ و میــدان به طــور کامل
در اختیــار تیم ملی ایران بــود .در دقیقه
 ۱۰دژاگه توپ را از روی نقطه کرنر ســانتر
کــرد که بــا برخورد به ســر طارمــی ،توپ
مقابل وحید امیری قرار گرفت که کنترل
نامطمئــن ایــن بازیکــن باعث شــد این
موقعیــت از دســت بــرود .در دقیقــه 18
مهــدی طارمــی از داور کارت زرد گرفــت
و دژاگــه به عنــوان کاپیتان بــه الجعفری
اعتراض کرد .هادی دزفولی ،کارشــناس
داوری درخصــوص ایــن صحنــه گفــت:
«کارت زرد بــه طارمــی درســت نبــود و
برخــورد خاصی بیــن او و بازیکن حریف

صورت نگرفت».
در دقیقه  ۲۰باز هم ایران با حرکت زیبای
دژاگــه در تــدارک حمله به ســوی دروازه
ویتنام بــود که دفع توپ بموقع بازیکنان
حریــف مانع گلزنی امیری شــد .حرکت
بازیکنان ایران از سمت راست با غفوری
ادامــه پیــدا کــرد و کنترل ســینه طارمی و
شــوت محکم ایــن بازیکن بــا برخورد به
مدافــع ویتنــام راهــی بــه دروازه این تیم
پیــدا نکرد .در دقیقــه  ۳۶حرکت ترکیبی
بازیکنــان ایران تــوپ را به امیری رســاند
و پــاس در عــرض ایــن بازیکن با شــوت
ســرضرب ســردار آزمون از کنار دروازه به
بیرون رفــت .اما در دقیقه  38اتفاقی که
منتظــرش بودیــم رخ داد و پــاس عالــی
غفوری در سمت راست به قدوس رسید
و ســامان بــا ســانتر زیبای خود از ســمت
راســت باعث شــد تا آزمون در موقعیتی
ایــدهآل با ضربه ســر دروازه را باز کند .در
ادامــه اتفاق خاصی نیفتاد تا نیمه اول با
برتری یک گله ایران به پایان برسد.
نیمه دوم در حالی آغاز شد که تا حدودی
ورق برگشــت و ضدحمــات خطرنــاک
بازیکنــان ویتنام خــط دفاع تیــم ملی را
دچار مشکل کرد .در یکی از ضدحمالت
ویتنــام در دقیقــه  ، 52مهاجــم این تیم
بــا بیرانونــد تــک به تک شــد کــه واکنش
بیرانونــد مانــع باز شــدن دروازه شــد .در
دقیقه  ۵۳شوت زیبای قدوس با واکنش
ناقــص دانــگ وان همــراه شــد و طارمی
در ریبانــد توپ را به آســمان فرســتاد .در
ادامــه تیم ملی هم نتوانســت موقعیت

خطرناکــی روی دروازه ویتنــام ایجاد کند
امــا در دقیقــه  61وان توآن با فرار ســریع
پشــت مدافعان ایــران به دنبــال گلزنی
بــود که بیرانوند بــا خــروج از دروازه توپ
را در اختیــار گرفــت .ایــن شــرایط باعث
شــد کیروش در دقیقه  64دســت به دو
تعویض همزمان بزند و احمد نورالهی را
بــه جای امیری و مهدی ترابی را به جای
طارمــی به زمین بفرســتد .تعویضهای
ایــران باعــث شــد تیم ملــی نفســی تازه
بگیــرد و در دقیقــه  70ترابــی در میانــه
زمیــن بــه غفــوری پــاس داد که پــاس او
بــه دژاگه و در ادامه پــاس این بازیکن به
ترابی ،وینگر سرعتی ایران را راه انداخت
و ترابی نیز مجدداً بــه آزمون پاس داد تا
این بازیکن با دریبل تماشــایی دو مدافع
ویتنام در موقعیت تک به تک قرار بگیرد

گلی در جام ملت ها بیان داشــت« :برای من ،آقای
گلی و این که چه کســی گل بزند مهم نیســت .مهم
موفقیــت تیم اســت اگر مــن گل میزنــم ،همکاری
همــه تیم اســت و اگر بازیکــن دیگــری گل بزند من
خیلی خوشحال میشوم».
آزمــون همچنیــن در واکنش به پرســش خبرنگاری
مبنــی بر ایــن کــه بــا دو گل ،منتقدانش را شــرمنده

قدوس:
میخواهیم از عراق انتقام بگیریم

کرده اســت ،افــزود« :منتقدان دربــاره فوتبال حرف
نمیزدند و میخواســتند مرا به حاشیه بکشانند اما
با صحبتهایی که با پدرم و مربیام داشــتم ،به من
گفتنــد که باید چطور رفتــار کنم .بایــد کاری کنند که
یک بازیکن پیشــرفت کند .در اروپــا وقتی یک جوان
به جایی میرسد ،کمکش میکنند تا به مقامات باال
برسد اما در ایران این طور نیست».

سامان قدوس ،هافبک مهاجم تیم ملی فوتبال
ایــران پــس از پیــروزی برابــر ویتنــام اظهــار کرد:
«بــرای من اصــاً مهم نبود در ایــن دیدار گلزنی
کنم .پیــروزی و بــازی خوب نکته مهمــی در این
دیدار بود .خوشــبختانه توانســتیم بــه هدفمان
برســیم .قهرمانــی در جــام ملت ها کار ســختی
اســت و تیمهای خوب زیادی در این مسابقات حضور دارند اما تالش میکنیم
به قهرمانی برسیم ».او درباره بازی با عراق بیان داشت« :باید بگویم عراق تیم
خیلی خوبی است ولی میخواهیم از آنها انتقام بگیریم چون در دوره قبل ایران
برابرعراق شکست خورد .همه منتظر این دیدار هستند و میدانیم که ورزشگاه
پر خواهد شد و تمام مردم ایران و خارج از ایران به دنبال این بازی هستند».

تمدید قرارداد با کارلوس غیرممکن نیست

کفاشیان :یادم رفت از کیروش درباره کلمبیا سؤال کنم!

علی کفاشــیان ،نایب رئیس فدراســیون فوتبال پس از پیروزی
 2بر صفر ایران مقابل ویتنام اظهار داشت« :امیدوارم سومین
بازی هم که بســیار مهم است ،به پیروزی برسیم .اگر بچهها با
همین اقتدار مقابل عراق بازی کنند به پیروزی خواهیم رســید
البته عراق همیشــه برای ما دردسرســاز بوده .اما اگر بازی سوم
را هــم خــوب پیش ببریــم ،دیگــر نباید نگــران باشــیم ».او در
مــورد اینکــه دیدار با عراق یک مســابقه انتقامی اســت ،اظهار
داشــت« :انتقامی که نمیشــود گفت ،باید بازی اصولی انجام
بدهیــم .عــراق مقابــل ویتنــام در لحظــات آخر توانســت گل
ســوم و برتریاش را بزند و بازی تــا دقایق آخر  2 - 2بود .عراق
بازیکنان خوب ،باغیرت و قویای دارد و ســبک بازی ما باید با
آنهــا فرق کنــد .البته این تخصص کیروش اســت کــه تاکنون
خوب مدیریت کرده ».کفاشــیان در مورد اعتراض کیروش در
حین بازی بیان داشت« :کیروش ناراحت بود .پیش از برگزاری
ن هم کوچک بود و مربیان
بازی یک اتاق را به ما ندادند و رختک 
مجبور شدند بیرون رختکن و در سالن لباسهای خود را عوض
کنند .من چند بار به  AFCاین مســأله را گفتم و نمیدانم چرا
ایــن اتاق را به ما ندادند .داور هم اخطارهایی داد که مســتحق
دریافــت آن نبودیم ».نایب رئیس فدراســیون فوتبال در مورد

و بــه زیبایی گل دوم ایران را بزند .ســردار
با دو گلی که در این مســابقه زد ،ســه گله
شــد .در دقیقــه  75احســان حــاج صفی
هــم از داور کارت گرفــت .حــاج صفی در
حالــی که می دوید به ســمت کمک داور
اول بــازی رفت و بشــدت بــه او اعتراض
کــرد .او در ادامــه نگاهــش را بــه جایــگاه
ویــژه کــه مســئوالن در آن نشســته بودند
انداخــت و بــا حــرکات دســت اعتــراض
خــود را نشــان داد .دزفولــی در خصوص
ایــن صحنــه گفــت « :برخــورد او چیــز
خاصی نبود که اخطار داشــته باشد ،چرا
کــه حاجصفــی کاری نکــرد و داور در این
صحنه اشتباه کرد .داور این بازی ضعیف
بود و قضاوتش را نپســندیدم ».در ادامه
ترابی با فرار سریع از سمت راست زمین
بــه تــوپ رســید ولــی پــاس در عــرض او

احتمال قرارداد کیروش با فدراسیون کلمبیا ،گفت« :من هم
در ســایتها این مســأله را دیدم و یادم رفــت از او در این مورد
ســؤال کنم .اکنون وقت این نیست که این مسأله را بپرسیم .او
یک مربی حرفهای اســت .از قبل هم این بحثها بوده اســت.
کیروش چون حرفهای است تا زمان پایان بازیهای ایران هیچ
تصمیمی نمیگیرد ،اگر تصمیمی هم بگیرد اعالم نمیکند».
کفاشیان در مورد اینکه فدراسیون قصد تمدید قرارداد کیروش
را دارد یا نه ،عنوان کرد« :بستگی به نتایج تیم ملی دارد و اینکه
بــا او به تفاهم برســیم .تمدید قرارداد با کــیروش غیرممکن
نیســت .او مربیای اســت که  8ســال کار کرده و اگــر بیاید جام
جهانی بعدیمان هم تضمین میشود».

چنــدان خوب نبــود تا ســامان قدوس به
ســختی صاحب توپ شــود ولی با وجود
این ارســال او دقیق بود که ســردار آزمون
در زدن تــوپ آخــر موفــق نبــود و دانــگ
وان تــوپ را در اختیــار گرفــت .در دقیقه
 79کــیروش تعویض ســوم را انجام داد
و کریــم انصاریفرد را بــه جای آزمون به
میدان فرستاد که این تعویض چندان به
مذاق ســردار خوش نیامد و او که دوست
داشــت در این بــازی هتتریــک کند ،در
زمــان خــروج از میــدان حالتــی ناراحت
داشــت و بــا لبخوانــی میشــد فهمید
کــه میگوید چــرا تعویض شــده اســت!
البته هنــگام خروج ســردار ،تماشــاگران
ایــران یکصدا او را تشــویق کردند .آزمون
در ادامــه به ســمت کــیروش رفــت و با
سرمربی تیم ملی دست داد.

در دقایق پایانــی ویتنامیها برای جبران
حداقل یکی از گلهای خورده به ســمت
دروازه ایــران حملــهور شــدند .در دقیقه
 88ســانتر خطرنــاک وان دای از جنــاح
راســت نزدیــک بــود ایــن تیــم را بــه گل
برســاند که کنعانی زادگان این موقعیت
را دفع کرد .در دقیقه  89هم شــوت فنی
چانگهای با فاصله کمــی از کنار دروازه
بــه اوت رفت .این بازی در نهایت با دبل
سردار به پایان رسید تا ایران صعود خود
به مرحله بعدی رقابتها را قطعی کند
و بازی حساس مقابل عراق ،جنگی برای
صدرنشــینی شــود .در ایــن بــازی آمارها
هم حکایت از برتری شــاگردان کیروش
داشت .مالکیت :ایران  68درصد ،ویتنام
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او در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا هنــگام تعویض
شدن به کیروش اعتراض میکرد یا نه؟ گفت« :من
بــه داور اعتراض میکردم .هیچ وقت مرا نمیبینید
کــه به مربی اعتــراض کنم .مــا به هر کســی برخورد
میکردیــم کارت زرد مــیداد .یعنی چه؟ وقتی روی
ما خطا میشــد هیچ عکسالعملی نشان نمیداد.
کارت زردها نیز بیمورد بود».

پورعلی گنجی:
ویتنام بهتر از یمن بود

مرتضی پورعلی گنجی پس از پیروزی مقابل ویتنام
در جمع خبرنگاران چنین صحبت کرد« :مهمترین
موضوع کسب  ۳امتیاز بود .ویتنام در بازی با عراق
هم نشــان داد که بازیکنان خوبی دارد .در نیمه اول
میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم ،در نیمه دوم
هم بازی را کنترل کردیم که خدا را شــکر گل دوم را
زدیم و پیروز شدیم ».وی در مورد اینکه تیم ملی نسبت به بازی با یمن شرایط بهتری
نداشــت ،عنوان کرد« :ویتنام خیلی بهتر از یمن بود ،بازیکنان ویتنام اگر قد و هیکل
بهتری داشتند ،میشد اسم این تیم را تیم دوم کره یا ژاپن گذاشت .ویتنام نسبت به
ن گونه ادامه داشته باشد و بازی با عراق
یمن بهتر بود و امیدوارم روند تیم ملی همی 
را هم ببریم و بازی راحتتری در مرحله بعد داشته باشیم».

قرارداد جدید برای مهاجم ژاپنی در  52سالگی!

میورا با گلی که به عابدزاده زد ،باعث حذفمان از جام ملتهای  1992شد

مســنترین فوتبالیســت حال حاضر فوتبال جهــان ،بازیکنی
نام آشــنا بــرای فوتبالدوســتان ایرانی اســت .بازیکنــی از قاره
کهــن کــه در  52ســالگی نــه تنهــا خداحافظــی نکــرده بلکــه
قرارداد جدیدی با تیمش به امضا رســانده اســت .کازیوشــی
میورا ،بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ژاپن که متولد  26فوریه
 1967است ،در  52سالگی همچنان به فوتبال ادامه میدهد
و رکــوردی بینظیــر بــه نام خــود ثبت کرده اســت .میــورا که
همدوره بازیکنانی چون زیکو برزیلی و گری لینهکر انگلیســی
بوده ،گفت« :قرارداد من با یوکوهاما به مدت یک ســال دیگر
تمدیــد شــده و در ســال  ۲۰۱۹نیز برای این تیــم بازی خواهم
کــرد .تــا زمانی کــه از فوتبال بازی کــردن لذت ببــرم ،به بازی
ادامه خواهم داد ».او  ۳۳فصل است که فوتبال بازی میکند
و در پایان سال  ۳۴ ،۲۰۱۹فصل فوتبالی خود را سپری میکند.
میــورا در  ۲۶ســپتامبر  ۱۹۹۰اولیــن بــازی ملیاش را انجــام داد.
او در  ۸۹بــازی ملــی حضــور داشــت و آخرین بــار  ۶ژوئن ۲۰۰۰
پیراهــن ملی کشــورش را بر تن کــرد و در مجمــوع  ۵۵گل ملی
به ثمر رســاند .میورا که به او لقب «کینگ کازو» دادهاند ،فوتبال
را از ســال  ۱۹۸۶آغــاز کــرد و در باشــگاههایی نظیــر ســانتوس،
پالمیــراس ،جنــوا ،دینامو زاگرب و افســی ســیدنی بــازی کرد.

ایــن بازیکن ژاپنــی که در ســال  ۱۹۹۳به عنــوان بهترین بازیکن
آســیا انتخاب شــد ،در جــام ملتهــای  1992که در ژاپــن برگزار
میشــد ،در بازی مقابل ایران در دقیقه  87تک گل کشــورش را
در شرایطی که آفســاید به نظر میرسید ،وارد دروازه احمدرضا
عابــدزاده کــرد .در آن بــازی جمشــید شــاهمحمدی در دقیقــه
 53اخــراج شــد تــا ایــران  10نفــره شــود .در اواخر مســابقه و در
دقیقــه  92هــم مجتبی محرمی شــیطنت کرد و بــه داور لگد زد
ولــی جمــال شــریف داور معروف ســوریهای به اشــتباه فرشــاد
پیــوس و نادر محمدخانــی را اخراج کرد تا ایــران با  3اخراجی،
ببــازد و تنهــا در آن دوره ،موفــق بــه صعــود از مرحلــه گروهــی
جام ملتها نشود.

کارلوس کیروش در نشست خبری بعد از بازی برابر ویتنام گفت:
کنفرانس «هر دو تیم برای صعود بازی کردند تا به دور بعدی راه پیدا کنند.
خبری در نیمه اول توانســتیم بــا بیش از  70درصد مالکیــت ،کار را پیش
ببریــم و یک موقعیت هم به حریف ندهیم .بازیکنانم تالش زیادی داشــتند تا به
این موفقیت برسیم .اگر میتوانستیم از فرصتهایمان بهتر استفاده کنیم ،در نیمه
اول گلهای بیشــتری به ثمر میرســاندیم .ما میتوانستیم با  2یا  3گل به رختکن
برویم .وقتی نتوانستیم در نیمه اول گلهای بیشتری بزنیم ،ویتنام اعتماد به نفس
پیدا کرد .آمار گویای همه چیز اســت .امروز اســتراحت میکنیم و از فردا (یکشنبه)
برای عراق آماده میشــویم ».ســرمربی تیم ملی درباره بازی بعدی مقابل عراق،
چنین صحبت کرد« :بازی با عراق همیشــه خیلی مهم بوده است .تمام تمرکز ما
روی این دیدار اســت .همیشــه دیدار پیش رو ،مهمترین بازی ماست .تمام تمرکز
و رؤیای ما روی بازی با عراق اســت .برای ما مهم اســت که استراتژی خودمان را در
آن بازی تعیین کنیم اما حاال وقت صحبت درباره بازی با ویتنام اســت ».کیروش
در واکنــش بــه خبرنگاری که از روند تیم ملی ایران تمجید کرد ،گفت« :همین طور
اســت .بازیکنــان هفت گل زدنــد و توقعات مرا بــرآورده کردنــد .از آنها میخواهم
فشــرده بــازی کنند .این ســبک بازی را امارات ،قطر و عربســتان انجــام نمیدهند.
بازیکنانــم با فشــردگی باالیی در میانه میــدان بازی میکنند .در نیمــه دوم بازی با
ویتنام ،کمی عصبانی بودیم ،چون بازیکنانم میخواستند گلهای بیشتری به ثمر
برسانند .بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند که از آنها انتظار دارم».
او به این سؤال که ساختار دفاعی ایران نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته ،پاسخ
داد« :تفاوت اصلی در اعتماد به نفس و زمانبندی است .اکثر مدافعان در فوتبال،
مثل بیننده تلویزیونی میایستند تا اتفاقی بیفتد .بازیکنانم امروز واکنشهای خیلی
خوبی داشــتند .ســردار آزمون خوش درخشــید .مهدی ترابی و مهدی طارمی هم
توانستند خوب بازی کنند .نوراللهی هم با وجود اینکه تنها دو ماه است با تیم ملی
است ،خوب بازی کرد».
او در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تغییرات در ترکیب تیم ملی در بازی با عراق،
گفت« :تک تک بازیکنان باید همیشه آماده باشند .مهمترین مسأله آمادگی روحی
وشخصیتیآنهاست.بایدنشاندهندبرایشانفرقینمیکندروینیمکتبنشینند
یا بازی کنند .اگر قرار اســت در جام ملتها موفق شــویم ،باید نیمکت یکدســت و
خوبی داشته باشیم .توقعم از بازیکنان این است که همیشه وقتی از آنها میخواهم
بازی کنند و وارد زمین شــوند ،بهتر از بازیکنانی که داخل زمین هســتند ،بازی کنند.
برای یک تیم که میخواهد در طول تورنمنت موفق شود ،مهم این است که همیشه
خــوب بازی کننــد و در طول بازیها آمادگی خود را نشــان دهند .نگاه من تنها روی
یک بازی نیست ».سرمربی تیم ملی به تعریف و تمجید از وحید امیری پرداخت:
«من تجربه خوبی در فوتبال دارم .شاید با بازیکنان بزرگی بازی نکردم اما تجربیات
ن حال ،نمیدانم چــرا امیری با توجــه به این حجــم از توانایی،
زیــادی دارم .بــا ایــ 
همچنان در آســیا بــازی میکند .وحید امیری میتوانــد در بهترین تیمهای جهان
بــازی کند ».کیروش نظرش راجع به عملکرد ســردار آزمــون را هم این گونه بیان
کرد« :او یکی از بهترین گلزنان ماست .سردار بازی به بازی بهتر میشود .او به عنوان
مهاجم نوک تیم ملی به عنوان برترین گلزن حضور دارد .او به تازگی از مصدومیت
رهایی پیدا کرده .عملکرد نفر به نفر بازیکنان مهمتر است .همچنین وحید امیری،
مهــدی طارمی و ســامان قدوس به او کمک زیادی کردند تا در یکســوم تهاجمی
عملکرد خوبی داشته باشیم».
ëëهانگسئو:توانمقابلهباخطحملهایرانرانداشتیم
پارک هانگ ســئو ،ســرمربی کره ای ویتنام بعد از شکست تیمش مقابل ایران
گفت«:مــا توانایــی جلوگیــری از خط حملــه قدرتمند و بــازی محکم ایــران را
نداشــتیم .به آنها تبریک میگویم .ما در مدت زمان کوتاهی توانســتیم تجربه
خوبی را برای بازی با تیمهای قدرتمند نظیر ایران کسب کنیم .باید به این نکته
توجه کنیم که تیم ما جوان است و میتواند در آینده بهتر از اینها نتیجه بگیرد.
مــا بایــد در بازی آخرمــان مقابل یمن حداکثــر امتیاز را بگیریــم .می خواهیم
توانایی هایمان را نشان دهیم».

صعود عراق هم قطعی شد

عصــر دیروز از گروه  Dمســابقات ،عــراق و یمن همگروههای
ایــران به مصاف هم رفتند که عراق موفق شــد با  3گل مهند
اخبـــــار علی  11و بشار رسن  19و عباس علی  92یمن را شکست دهد و
با  6امتیاز صعودش به مرحله بعد را قطعی کند .در این گروه تیمهای یمن و
ویتنام موفق به کسب امتیاز نشدهاند .امروز از ساعت  14:30از گروه  Eمسابقات،
کره شمالی به مصاف قطر خواهد رفت .در گروه  Fهم تیمهای عمان و ژاپن از
ساعت  17:00با هم دیدار می کنند و از همین گروه ،بازی تیمهای ترکمنستان و
یشود.
ازبکستان ساعت  19:30برگزار م 

تمرین 120دقیقهای آبیها در ترکیه

نخســتین جلســه تمرینی اســتقالل در ترکیه ظهر دیروز در کمپ امیر اسپورت
شهر آنتالیای این کشور برگزار شد .پس از گرم کردن بدنها ،بازیکنان استقالل
بــه تمرینــات اختصاصــی و مــرور تاکتیکهــای مختلــف پرداختنــد و آرمیــن
ســهرابیان نیز پــس از بهبود مصدومیت اخیرش ،در جمع بازیکنان مشــاهده
میشد و همین طور مرتضی آقاخان .این تمرین  120دقیقه طول کشید.

تمرین سفت و سخت قرمزها در دوحه

تمرین روز گذشــته پرســپولیس در شــهر دوحه قطر به لطــف حضور والدیمیر
بودیمیر ،مهاجم کروات تازه این تیم مورد توجه بیشــتری قرار گرفت .سرخها
که قرار است امروز (یکشنبه) با یوپن بلژیک مسابقهای تدارکاتی داشته باشند،
قسمتی از تمرین صبح شنبه خود را به بدنسازی و تمرینات آمادگی جسمانی
اختصــاص دادنــد و بعد از آن به پرس و حفظ توپ و پاســکاری هم پرداختند.
سانتر از جناحین نیز بخشی از تمرین صبح دیروز قرمزها بود و حسین ماهینی
هم که زودتر از انتظار از عوارض آسیبدیدگی رباط صلیبی پایش رهایی یافته،
دیروز به طور اختصاصی و سبک به تمرین پرداخت .در حالی که پیشتر وعده
یک تمرین سبک به سرخها داده شده بود ،آنها با دیدن سختگیریهای برانکو
و دســتیار وی استیلینوویچ ،دچار تعجب شــدند .دیروز همچنین تأکید شد که
قرارداد بودیمیر با پرسپولیس در همان دوحه منعقد خواهد شد .سرخها ظاهراً
در انتظار رسیدن برگههای الزم از تهران هستند تا امضای بودیمیر هر چه زودتر
پای این ورقهها حک شود.

کرانچار:میخواهیمبیشکستبمانیم

در روزی که اسامی نفرات تیم ملی امید فوتبال ایران برای گسیل به تورنمنت
چهارجانبــه قطــر اعالم شــد ،زالتکو کرانچار ســرمربی کروات ایــن تیم حضور
در ایــن مســابقات را یــک چالــش جالب بــرای خــود و شــاگردانش نامید .وی
گفت :البته تا همین جای کار نیز برخی بازیهای دوســتانه مفید را پشــت ســر
گذاشــتهایم اما دیدارهــای تورنمنت قطر بــرای ما جدیتر خواهــد بود .هدف
اول مــا ،حفــظ رونــد شکســتناپذیریمان در این مســابقات اســت .بازیکنان
انتخاب شده توسط کرانچار  23نفر هستند که صیادمنش و قائدی از استقالل و
طاهرخانی و حسینپور از پرسپولیس را هم شامل میشوند.

