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اخبار

فدراسیون کشتی همچنان بدون رئیس

دبیر فدراسیون کش��تی گفت :هنوز تاریخی
برای برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی
مشخص نشده است.
رض��ا الیق روز جمعه  ۲۱دیماه در حاش��یه
مس��ابقات کش��تی پهلوان��ی کش��ور در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :مس��ابقات کشتی پهلوانی
برای معرف��ی برترین پهلوان ایران در ورزش��گاه
انقالب کرج برگزار میشود .او افزود :این مسابقات
هر ساله در استانهای مختلف برگزار میشود که
در سال گذشته مشهد بود و امسال کرج میزبان
مسابقات است .دبیر فدراسیون کشتی با اشاره به
اینکه نفرات از نظر تعداد بسیار خوب است ،ادامه
داد :نفرات ش��اخصی در مسابقات امسال شرکت
نکردند و سنگینوزنها برای کسب عنوان برترین
پهلوان کش��ور اهمیت بیش��تری دارن��د .وی در
پاس��خ به سوالی درباره انتخاب رئیس فدراسیون
کشتی نیز اعالم کرد :هنوز تاریخی برای برگزاری
انتخابات ریاست فدراسیون کشتی مشخص نشده
اس��ت .الیق ادامه داد :فدراس��یون منتظر اعالم
تاریخ از س��وی وزارت ورزش و جوانان است ولی
روند انتخابات فدراسیون کشتی مشخص شده و
هیاتهایی که سرپرس��ت داشتند ،انتخابات آنها
برگزار شد و  3هیات برای تعیین رئیس باقی مانده
است که منتظر استعالم مراجع ذیربط هستیم.

استرالیا مقابل فلسطین پیروز شد

تیم فوتبال استرالیا در دومین دیدار خود در
جام ملتهای آس��یا مقابل فلسطین به پیروزی
رس��ید .روز جمع��ه در ادامه مس��ابقات مرحله
گروهی جام ملتهای آسیا ،تیم استرالیا به مصاف
فلسطین رفت و موفق شد با نتیجه  ۳بر صفر به
پیروزی برس��د .مک الرن ( ،)۱۸آور مابل ( )۲۱و
آپوستولیس جیانو ( )۹۰برای استرالیا در این بازی
گلزنی کردند تا استرالیا بعد از باخت در بازی اول
مقابل اردن ،نخستینبرد خود را در جام ملتها
جش��ن بگیرد .در این گروه ،اردن با  ۶امتیاز اول
اس��ت و صعودش ب��ه دور بعد را قطع��ی کرده،
استرالیا با  ۳امتیاز دوم است و سوریه و فلسطین
هم یک امتیاز دارند.

امضای حکم صعود شاگردان لیپی
با برتری قاطع برابر فیلیپین

تیم فوتبال چین توانست با برتری پرگل برابر
فیلیپین نخس��تین تیم گروه  Cباش��د که جواز
حضور در یک هش��تم نهایی جام ملتهای آسیا
را کسب میکند .در دور دوم مرحله گروهی جام
ملتهای آس��یا  ۲۰۱۹و در اولین دیدار گروه C
تیمهای چین و فیلیپین برابر هم قرار گرفتند که
این دیدار با برتری  ۳بر صفر شاگردان لیپی همراه
ش��د تا این تیم پس از اردن ،دومین تیمی باشد
که جواز حضور در مرحله حذفی این مس��ابقات
را کس��ب میکند .گلهای چین را در این دیدار
«وو ل��ی» در دقای��ق  ۴۰و  ۶۶و «ی��ودا بائو» در
دقیقه  ۸۱به ثمر رساندند .چین که پیش از این
قرقیزستان را با نتیجه  2بر یک مغلوب کرده بود،
با این پیروزی  ۶امتیازی ش��د و در صدر جدول
گروه سوم قرار گرفت و فیلیپین هم بدون امتیاز
در رده چهارم باقی ماند.

یادداشت

ایران امروز در دومین بازی خود در جام ملتها مقابل ویتنام صفآرایی میکند

به دنبال صعود زودهنگام

زمان آغاز کار رسمی کیروش
با کلمبیا مشخص شد

نشریه مارکای اسپانیا از زمان آغاز کار رسمی
سرمربی تیمملی ایران به عنوان سرمربی جدید
کلمبیا خبر داد.
روزنامه مارکای اسپانیا از توافق نهایی کارلوس
کیروش ،س��رمربی تیمملی ایران با فدراس��یون
کلمبیا خبر داد و مدعی ش��د سرمربی پرتغالی
ایران بعد از جام ملتهای آس��یا رسما به عنوان
سرمربی جدید این تیم معرفی میشود .این نشریه
اسپانیایی در ادامه عنوان کرد که کیروش از اوایل
ماه فوریه کارش را به عنوان سرمربی جدید کلمبیا
آغ��از میکند و اولین تجرب��هاش به عنوان مربی
جدید کلمبیا در دیدارهای دوس��تانه ماه مارس
رقم میخورد.
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تیمملی فوتبال ایران امروز دومین دیدارش در جام
ملتهای آسیا  ۲۰۱۹را مقابل ویتنام برگزار میکند.
تیمملی فوتبال ایران امروز از س��اعت  ۱۴:۳۰در
دومین مسابق ه خود از مرحله گروهی جام ملتهای
آس��یا در امارات به مصاف ویتنام م��یرود .پیروزی
پرگل ایران مقابل یمن باعث ش��د همه از تیم ایران
به عنوان یکی از شانسهای قهرمانی جام نام ببرند اما
کارشناسانی که فوتبال را تخصصیتر دنبال میکنند،
میدانند که نباید در باد این برد خوابید .جام ۲۰۱۹
جام شگفتیهاست؛ شکست استرالیا؛ قهرمان دوره
قبل مقابل اردن ،برد خفیف ژاپن و کرهجنوبی مقابل
حریفان درجه دوم همگی نشان از این واقعیت دارد
که فوتبال آسیا پیشرفت کرده و فاصله تیمها کمتر
شده است .حتی این گفته که استرالیا ،کرهجنوبی و
ژاپن جایشان در نیمه نهایی رزرو شده هم خیلی با
نتایج این جام همخوانی ندارد!
همه تصور میکردند ویتنام مقابل عراق یک تیم
از پیش بازنده باش��د اما تا ثانیههای پایانی عراقیها
فقط یک امتیاز داش��تند .ح��اال ویتنام برای حذف
نشدن از جام با تمام قدرت مقابل ایران قرار میگیرد
بنابراین به هیچ عنوان نباید ویتنام را دستکم گرفت
بویژه اینکه در بازی با عراق شاهد بودیم تماشاگران
زیادی ویتنام را حمایت میکردند.
س��رمربی ویتنام که نخستینحضورش در جام
ملتهای آسیا را تجربه میکند صراحتا اعالم کرده
مقابل ایران هیچ ضعفی احس��اس نمیکنیم! ما به
دنبال صعود از گروه هستیم حتی به عنوان تیم سوم!
اگرچه سابقه و قدرت دو تیم 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 ش��گفتی شده است .بازی با
چنین حریفی برای تیمملی بسیار خطرناک است.
قطعا کیروش بهتر از هر کس دیگری میداند چطور
باید بازیکنان تیمملی را برای این بازی از نظر فکری
و ذهنی آماده کند .سرمربی تیمملی ایران تماشاگر
وی��ژه بازی عراق و ویتنام بود و گفت ویتنامیها او را
شگفتزده کردهاند! اکنون ویتنامیها به دنبال خلق
شگفتی هستند و ملیپوشان هم برای برد به میدان
خواهند رفت.
بازیکن��ان تیمملی از نظر فیزی��ک بدنی و قدرت
تکنیکی بسیار برتر از ویتنام خواهند بود ولی آنها باید
گوش به فرمان دستورات تاکتیکی کیروش باشند تا
دومین برد خود را در جام ملتها جشن بگیرند و خود
را مهیای صعود مقتدرانه کنند .تقریبا تمام کارشناسان
و منتقدان بازی تیمملی را مقابل یمن س��تودند و از

زهره فالحزاده :دومین دیدار ایران در جام ملتهای
آس��یا امروز ش��نبه  ۲۲دیماه مقابل ویتنام برگزار
میشود؛ دیداری که میتواند با برد پرگل راه صعود
به مرحله بعد را پیش از دیدار حس��اس برابر عراق
هموار کن��د .ویتنامیها در دی��دار اول خود مقابل
عراق بازی قابلقبولی از خود به نمایش گذاش��تند
و در لحظ��ات پایانی نتیجه را ب��ه عراقیها واگذار
کردند .ش��اگردان پارک هانگ س��ئو بهرغم اینکه
برای تیمهای درجه یک و  2آسیا تیم ناشناختهای
هس��تند و از فوتب��ال آنه��ا تعریفی نمیش��ود اما
عراقیه��ا را ب��ه دردس��ر انداختند و آس��یاییها را
شوکه کردند.

نظم تاکتیکی و قدرت تهاجمی ایران صحبت کردند.
قطعا ویتنام حریفی سرسختتر از یمن برای ما خواهد
بود اما هواداران فوتب��ال ایران به تیمملی و غیرت و
توانایی فنی جوانان ایرانی باور دارند.
احتم��ال دارد ک��یروش در ترکیب تی��م ایران
تغییراتی ایجاد کن��د اما حدود  ۹۰درصد از ترکیب
همان بازیکنان خواهند بود.

■■ک�یروش :مس�ؤوالن نخواس�تند ماندن من
طوالنیتر شود

سرمربی تیمملی ایران میگوید تکتک بازیکنان
آمادگی حضور در بازی با ویتن��ام را دارند .کارلوس
کیروش ،س��رمربی تیمملی ای��ران ظهر جمعه در
نشس��ت خبری پیش از بازی تیمش برابر ویتنام در
دور دوم مرحل��ه گروه��ی رقابتهای جام ملتهای
آسیا گفت :بازی دوممان را پیشرو داریم برابر ویتنام،
تیم��ی که از کادر مربیگری خوبی برخوردار اس��ت.
برای آمادهس��ازیاش تالش زیادی انجام شده است.
البته ایران هم کامال آماده اس��ت .تکتک بازیکنان
آمادگ��ی حضور در بازی را دارند و در حال جنگیدن
برای حضور در یکی از جایگاههای بازی هس��تند و
امیدواریم تیم برتر میدان باش��یم و فوتبال برتری را
نسبت به ویتنام ارائه دهیم .او در پاسخ به سوال ایسنا
مبنی بر اینکه تیمملی بازی اول را پرگل شروع کرد،
آیا برای بازی با ویتنام هم همین برنامه را در دستور

کار دارید؟ ادامه داد :تفاوتی که بین ورزش فوتبال و
صحنه تئاتر وجود دارد این است که در فوتبال باید
رقابت کرد .در فوتبال ش��ما یک حریفی را پیشرو
داری��د و آن آرزوهایی را که ش��ما دارید ،تیم حریف
ه��م دارد و تالش میکنند به برد برس��ند .خانواده،
دوستان و هوادارانی دارند که از آنها حمایت میشود.
همانطور که در بازیهای اول دیدم مسابقات بسیار
دش��واری را پیشرو داریم .تمام تیمها بههم نزدیک
هستند .تیم ویتنام از کادر فنی خوبی برخوردار است
و بازیکن��ان صادق و متعه��دی دارد .از اکتبر ۲۰۱۸
حدود  ۱۳بازی دوستانه داشتند .در یک ماه گذشته
 ۵بازی دوس��تانه انجام دادند .بازیکنانشان صادقانه
در می��دان میجنگن��د .ما هم ت�لاش میکنیم در
بازی شنبه (امروز) تیم برتر میدان باشیم .کیروش
در پاس��خ به این س��وال که در این بازی به تفاضل
گل فکر میکن��د؟ گفت :فکر نمیکنی��م .چون ما
تیم مغروری نیستیم .تیم ما از افراد فروتن تشکیل
ش��ده است .همیشه به عنوان رهبر تیم سعی کردم
یکسری از مسائل اصولی را در اختیار بازیکنانم قرار
دهم .تالش ما این بوده مسائل پایهای خصوصا از بعد
شخصیتی را به بازیکنانم خوب بیاموزم .باید همیشه
به حریف احترام گذاشت .در غیر این صورت تبدیل
به آدمهایی میشویم که مغرور هستند و غرور آنها را
فرا گرفته است .ما هرگز اینگونه فکر نمیکنیم .تفکر

ویتنام هم به سرنوشت یمن دچار میشود؟!

در پی برد پرگل

■■ایران و برد پرگلی دیگر

تی��م ای��ران پ��س از برد
پرگل  5ب��ر صفر مقابل یمن
که بهترین نتیجه در روز اول
گروهی بود ،درصدد است گام
دوم را هم محک��م بردارد و با
برد پرگلی دیگر صع��ود از مرحله گروهی را خیلی
زود و مقتدرانه طی کند؛ صرفنظر از اینکه در دیدار
ع��راق  -یمن چ��ه نتیجهای حاصل ش��ود .مردان

کیروش میتوانند همچنان
در ای��ن گروه آقای��ی کنند و
برای تیمه��ای مدعیای که
در روز اول آب خ��وش از
گلویشان پایین نرفت ،خط
و نشان بکشند.

■■طارمی مدعی آقای گلی

مهدی طارمی عملکرد فوقالعادهای در دیدار اول
ایران برابر یمن داشت و سهم او از  ۵گل زده ایران،

سوختن دالرهای دوستداشتنی
به اسم تراکتور

ما این است؛ حریف هم میخواهد فوتبال بازی کند
و ویتنام هم همینطور خواه��د بود و احترام کامل
را برای حریف قائل هس��تیم .کیروش در پاسخ به
سوالی درباره پیشنهاد کلمبیا برای قبول سرمربیگری
تیمملی این کش��ور گفت :االن زمان مناسبی برای
مط��رح کردن اینگونه صحبتها نیس��ت .چون من
وظیف��های دارم و باید تا بینهایت تمرکز و انگیزهام
را برای بازی مقابل عراق و ویتنام بگذارم .االن زمانی
نیست که بخواهم درباره مسالهای فکر کنم یا تمرکزم
را برای مس��ائل دیگری بگذارم .س��رمربی تیمملی
ادامه داد :تنها مطلبی که از آن مطمئنم مس��ؤوالن
فوتبال ایران با نظ��ارت وزارت ورزش از ماه جوالی
به بعد نخواس��تند ماندن من طوالنیتر ش��ود ولی
در حال حاضر وظیف ه دش��وار و بینهایت را پیشرو
داریم آن هم بازیهایی اس��ت که باید انجام دهیم.
با تمرکز ب��اال هم روی این مس��اله فکر میکنیم و
تاکید میکنم یکی از قویترین خانوادههای فوتبالی
هستیم .مسعود شجاعی هم اینجاست و با سابقهای
ک��ه دارد و از لحاظ اتحاد و همدلی که بین اعضای
کادر و بازیکنان است ،ش��رایط فوقالعادهای در تیم
وجود دارد .کارلوس کیروش افزود :مسال ه اصلی ما
بازی برابر ویتنام است که اتفاق بیفتد ،صحبت در این
رابطه بیاحترامی به تیم ویتنام است .تنها مطلبی که
مهم است بازی ما برابر ویتنام است.
 ۲گل بود .طارمی که این روزها  -چه در دیدارهای
تدارکاتی و چه در دیدار اول ایران در این مسابقات-
خوب گل میزند ،میتواند خ��ود را به عنوان یکی
از ش��انسهای عن��وان آق��ای گلی این مس��ابقات
بداند ،البته س��ردار آزمون هم تالش پررنگی مقابل
یمنیها داشت و بسیاری از سایتها نام این بازیکن
را جزو مدعیان آقای گلی مط��رح کردند .در دیدار
ایران  -ویتنام باید منتظر بمانیم که این دو بازیکن
چه میکنن��د .امیدواریم ایران مانن��د دیدار اولش
گام دوم را ه��م محک��م ب��ردارد و نش��ان ده��د
صدر آس��یا همچن��ان بای��د در تس��خیر ایرانیها
باشد و بس!

خبر

اردن نخستین تیم صعودکننده جام هفدهم

کار سوریه به بازی آخر کشید

کیوسک
مارکا

باید با برنابئو متحد شویم

موندودپورتیوو

گل طالیی

اسپورت

عالقه به موراتا!

گاتزتا

جذب رمزی به سرعت

ماجرای همکاری وینگادا و تیمملی

توشلوار هم
برای مربی پرتغالی ک 
دوخته بودند

در حال��ی گفته ش��ده نل��و وین��گادا بتازگی
هم��کاریاش را با تیمملی ایران آغ��از کرده که
برای این مربی کتوشلوار یکدست همانند سایر
نفرات تیمملی س��فارش داده و دوخته شده بود.
در تمرین روز جمعه تیمملی فوتبال کش��ورمان
پیش از مصاف با ویتن��ام از نلو وینگادا به عنوان
عض��و جدی��د کادر فنی تیمملی رونمایی ش��د.
صبح جمعه از س��وی رسانه رس��می تیمملی و
فدراسیون فوتبال خبری منتشر شد که وینگادا
از روز گذش��ته همکاریاش را آغاز کرده است .با
این حال پیگیریهای خبرنگار تسنیم در امارات
مشخص کرد همکاری وینگادا با تیمملی ایران از
مدتها پیش قطعی و حتی برای این مربی کت و
شلوار رسمی تیمملی نیز دوخته شده بود اما اعالم
رسمی این موضوع دیروز انجام شد.

فرهاد عش�وندی :خبر ش��وکهکنندهای بود،
خب��ر جدای��ی ناگهان��ی محمد تق��وی عزیز
از تراکتورس��ازی تبری��ز .او خیلی توضیحی
نداده اما ناگفته پیداس��ت توقع داش��ته جای
عن��وان مربی موقت ،قراردادش دائمی ش��ود
و س��رمربیگریاش قطعی؛ کاری که از سوی
مدیران تیم تبریزی انجام نش��ده است؛ گروه
مدیریتی که خودش��ان ه��م دقیقا نمیدانند
چ��ه کردهاند .از ابتدای فص��ل  2مدیر عوض
کردند و حاال دومین سرمربیش��ان هم رفته.
روند هزینههایشان سرس��امآور بوده و همه
اینه��ا را فقط با یک توجیه میش��ود تحمل
ک��رد ،اینکه پولها خرج تیمی میش��ود که
بزرگترین سرمایه معنوی و بزرگترین نماد
همبس��تگی در آذربایجان ما اس��ت .هزاران
دالر که به پای جان توش��اک و دس��تیارانش
س��وخت ،قراردادهای ناباورانه با ملیپوشانی
که برگشتند ،پولهایی که به پای اروین دود
شد و دالرهایی که امید است برای استوکس
دوباره برگش��ته باد هوا نش��ود ،همه حقایقی
است درباره تراکتوریسازی زنوزی.
محمد تق��وی ،مربی جوان تحصیلکرد ه از
انگلیس برگشت و توانست تیم از همگسیخته
جان توش��اک را جمع کن��د .او که عالیترین
مدرک مربیگ��ری را از بهترین و معتبرترین
نه��اد صادرکننده مدرک مربیگری دنیا یعنی
اتحادیه فوتبال انگلس��تان دارد ،س��الها در
عالیترین س��طح فوتبال ای��ران بازی کرده و
یکی از خوشقلبترین و باسوادترین مربیان
ح��ال حاضر فوتبال ایران اس��ت .با محمد اما
چه کردید؟ ف��راریاش دادید .به چه امیدی؟
که مثال کیروش بعد از جام ملتها ناجیتان
شود؟ کیروش تمام حسنش در این است که
 ۸سال مربی ملیمان بوده ،بیاید وسط کارزار
لیگ که چه ش��ود؟ آن ه��م لیگی که خیلی
اعتقادی به سختافزار و سطحش ندارد .اصال
ک��یروش هم نه ،خ��ود مورینی��و را بیاورید؛
عایدیاش برای فوتبالمان چه میش��ود؟ در
سالی که روزهای سخت تحریمش در پیشند،
ل بیتالمال را آتش نزنید.
اینگونه پو 
س��رمایههای مل��ی را مث��ل آب خوردن
ه��در ندهی��د .ب��ه جوانهایی ک��ه اینچنین
خ��وب و بیادع��ا دان��ش روز را بومیس��ازی
کردهان��د ،اعتقاد ندارید ،فدای س��رتان؛ فقط
ب��ه یاد داش��ته باش��ید که چ��رخ روزگار هر
روز به این ش��کل نمیچرخ��د و به یاد آورید
سرنوشت همین متأخرینی که صاحب بخشی
از بیتالم��ال ش��دند و قدرش را ندانس��تند
و چ��رخ فلک چ��ه برایش��ان تقدی��ر کرد.
یادتان هم باش��د ای��ن داللهایی که مدام در
گوشتان از فالن مربی خارجی بزرگ و فالن
آدم جذاب میگویند و دلتان را میبرند ،برای
تعالیتان نیست ،که فقط چشم دوختهاند به
کندن هرچه بیشتر از این سرمایهای که هزینه
کردنش قسمتتان ش��ده ،دوستان عزیز! باز
یادتان باش��د این پوله��ا ،هر ریالی که به باد
رود ،سهم جوانان تبریز و شهرهای آذربایجان
است که حاال هزینهکردنش قسمتتان شده!

ماری��و بودیمی��ر ،مهاجم 193س��انتیمتری تیم
پرس��پولیس ،در جلس��ه تمرینی صبح دیروز حضور
یافت و برای نخستینبار پیراهن پرسپولیس را بر تن
کرد .سرخپوش��ان پایتخت سرانجام مهاجم خارجی
مدنظر خود برای جانش��ینی گادوین منشا را انتخاب
کردند و با جذب او ،به جنجالهای یک ماه اخیر برای
خرید مهاجم خاتمه دادند .ماریو بودیمیر ،مهاجم 32
ساله اهل کرواسی که نیمفصل اول را در بهترین تیم
کرواس��ی یعنی دیناموزاگرب سپری کرد ،از این پس
در ترکیب قرمزها حضور خواهد داشت .او جمعه نیز
نخستین تمرین خود با پیراهن پرسپولیس را پشتسر
گذاشت .بودیمیر که از همین حاال طرفداران زیادی
در بین پرسپولیس��یها پیدا کرده ،شب پنجشنبه با

ماریو بودیمیر با پیراهن سرخ استارت زد

بازیکن  200هزار دالری

پروازی از ترکیه به دوحه رسید
و به اردوی سرخپوش��ان ملحق
شد .او در خالل صرف صبحانه
به دیگر بازیکنان معرفی شد و
س��پس همراه با آنه��ا در زمین
تمرین کمپ اسپایر حضور یافت
و نخستین جلسه تمرینیاش را انجام داد.
بودیمی��ر ک��ه در نیمفص��ل اول  7گل زده بود،
حاال بلندقدترین بازیکن تیم پرس��پولیس به حساب

میآی��د و با حض��ور او مدافعان
حریف کار سختی برای کنترل
خط حمل��ه تیم برانکو خواهند
داشت .همچنین به نظر میرسد
پرس��پولیس در نیمفص��ل دوم
تغییرات تاکتیکی انجام دهد و
بودیمیر ک��روات را در نوک پیکان خط حمله ببیند.
ب��ا جذب این آس��مانخراش  193س��انتیمتری ،بار
دیگر رقابت در خط حمله پرسپولیس به اوج میرسد

و مهدی ش��ریفی ،علی علیپور و ماریو بودیمیر تمام
ت�لاش خود برای حضور فیک��س در ترکیب را انجام
خواهند داد.
ب��ه گفته برانکو ،قیمت ای��ن بازیکن حدود 200
هزار دالر و ارزانتر از گادوین منش��ا است .همچنین
الزم به ذکر است پس از بازگشت به ایران قرارداد این
بازیکن نهایی خواهد ش��د .اولین بازی ماریو بودیمیر
با پرس��پولیس نیز روز یکشنبه در برابر یوپن بلژیک
خواهد بود.
فعال مش��خص نیس��ت خرید جدید سرخها که
چهارمین کروات تاریخ پرسپولیس و چهارمین مهاجم
خارجی در دوران برانکو اس��ت ،کدام پیراهن را بر تن
میکند و چه شمارهای خواهد داشت.

تی��م ملی فوتبال اردن با کس��ب دومین
پیروزی به عنوان نخستین تیم مرحله بعدی
هفدهمین دوره جام ملتهای آس��یا معرفی
شد .در ادامه رقابتهای مرحله مقدماتی جام
ملتهای آسیا روز پنجشنبه تیمملی فوتبال
اردن به مصاف س��وریه رفت و ب��ا برتری ۲
ب��ر صفر برابر این تیم ب��ه مرحله بعدی جام
هفده��م راه یاف��ت .اردنیه��ا در حالی برابر
س��وریه به برتری رس��یدند که در نخستین
دیدار تیم قدرتمند و مدعی اس��ترالیا را یک
بر صفر شکس��ت داده بودند .اردن با پیروزی
برابر س��وریه  ۶امتیازی ش��د و صعودش به
مرحل��ه بعدی را قطعی ک��رد .گلهای اردن
را موس��ی النعم��ری در دقیق��ه  ۲۷و طارق
خطاب در دقیقه  ۴۳به ثمر رساندند .سوریه
هم که از دیدار اول یک امتیاز کس��ب کرده
است برای مش��خص شدن تکلیف صعودش
باید به مصاف اس��ترالیا ب��رود 3 .امتیاز این
دیدار میتواند تعیینکننده باش��د .اردنیها
که در دیدار ابتدایی با شکست دادن استرالیا
شگفتیس��از ای��ن رقابتها ن��ام گرفتند ،در
دیدار مقابل س��وریه نی��ز کار را قدرتمندانه
آغاز کردند و در همان نیمه اول به پیروزی ۲
بر صفر دست یافتند .نیمه دوم سوریها چند
حمله نصفه و نیمه روی دروازه ش��افی ایجاد
کردند ولی این حمالت به نتیجه نرس��ید تا
اردن  ۳امتیاز بازی را به دست آورد.

