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تغییرات تاکتیکی کیروش در مرحله مقدماتی

حضورپررنگقطردر«ترین»هایمرحلهگروهیجامملتها

معز علی ،پشت سر علی دایی

با پایان مرحله گروهی هفدهمین دوره جام ملتهای آسیا،
آمارهای قابل توجهی از بازیکنان و مســابقات مختلف ثبت
ویــژه شــد .در  36مســابقه 31 ،دیدار با مشــخص شــدن برنده و 5
دیدار با مساوی به پایان رسید و در مجموع  96بار توپ از خط دروازهها عبور کرد تا
میانگین هر مسابقه 2/67 ،گل باشد و رکورد جدیدی در تاریخ این مسابقات ثبت
شــود .در میان  24تیم حاضر در مســابقات تنها فلســطین و یمن موفق به گلزنی
نشــدند و قطر با ثبت  10گل زده بهترین خط حمله لقب گرفت .همچنین ایران،
کــره جنوبــی ،قطــر و اردن نیز هیــچ گلی دریافت نکردنــد .در مرحلــه گروهی کره
جنوبی ،قطر و ژاپن  3برد کســب کردند و  4تیم ترکمنســتان ،کره شــمالی ،یمن و
فیلیپین بدون کســب امتیاز مســابقات را ترک کردند که اگر به این لیســت دو تیم
فلسطین و سوریه را اضافه کنیم ،این  6تیم تنها تیمهای بی برد مسابقات هستند.
 8تیــم در مســابقات یک برد کســب کردند که در این میان  5تیــم امارات ،تایلند،
قرقیزستان ،ویتنام و عمان موفق شدند جواز صعود به مرحله بعد را کسب کنند.
در مجموع مرحله گروهی 10 ،ضربه پنالتی از ســوی داوران اعالم شــد که تنها یک
پنالتی از ســوی حســن الهیدوس کاپیتان قطر تبدیل به گل نشد .پرگلترین دیدار
این مرحله ،دیدار قطر و کره شمالی با نتیجه  6بر صفر به سود قطر بود که باعث
شد کره شمالی ضعیف ترین خط دفاعی مسابقات را نیز از آن خود کند .در بازی
پنجشــنبه تیمهای عربستان و قطر ،معز علی مهاجم  23ساله قطر  2گل به ثمر
رساند تا  7گله شود و در صدر گلزنان جام قرار بگیرد .اگر این بازیکن یک گل دیگر
بزنــد ،با رکــورد  8گل زده علی دایی در جام ملتهــای  1996برابری خواهد کرد و
حتی این شانس را دارد که از رکورد شهریار نیز عبور کند.

انتقاد محمد بنا به پاداش میلیاردی تیم ملی

برتــری تیم ملی فوتبال ایران برابر تیمهای یمن و ویتنام در
جریان رقابتهای مرحله گروهی جام ملتهای آسیا ،باعث
اخبار شد تا جمعاًمبلغ  ۶۰۰هزار دالر پاداش به بازیکنان ،کیروش
و دیگر عوامل تیم پرداخت شود که در این میان کیروش  ۲برابر بازیکنان پاداش
گرفت .پس از این اتفاق ،محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در اینستاگرام
خود نســبت به تفاوتهای موجود میان فوتبالیســتها و رشتههای ورزشی انتقاد
کرد .او با انتشــار متنی نوشت« :امشــب دلم گرفت ،افسوس خوردم به خاطر این
همه تفاوتی که بین فوتبال و بقیه رشتههاســت .خبر پاداش فوتبالیستها به من
تلنگر زد که در وجودم یه لحظه احساس بیارزشی کردم».

هدایت نساجی به جاللی رسید

سران نساجی که پس از کنارهگیری چندی پیش جواد نکونام از این باشگاه
قائمشــهری حــدود  25روز بدون ســرمربی بودند و انواع شــایعات و اخبار
پیرامون ســرمربی جدیدشان شنیده میشد و اوایل هفته گذشته نام فیروز
کریمی به عنوان گزینه اولشــان ســر زبانها افتاده بــود ،اواخر هفته مجید
جاللی را به عنوان سرمربی تازهشان معرفی کردند.

آبیها در آنتالیا وزنه زدند

تیــم فوتبــال اســتقالل عصــر روز پنجشــنبه در دیــداری دوســتانه در اردوی
تدارکاتیاش در شــهر آنتالیای ترکیه با نتیحه  2-1مقابل اســپورتیوو مونیسیپال
رومانی شکســت خورد .تک گل آبیها را محســن کریمی به ثمر رساند که اخیراً
از یک مصدومیت طوالنی رهایی یافته اســت و روی ســانتری از خســرو حیدری
موفــق بــه گلزنــی شــد .در ایــن دیــدار حســین حســینی در نیمه دوم جانشــین
ســیدمهدی رحمتی درون دروازه اســتقالل شــد و یــک ضربه پنالتــی حریف را
مهــار کرد ولــی این نیز مانع از ناکامی آبیها نشــد .مرتضی آقاخــان و داریوش
شجاعیان هم که مثل کریمی از مصدومیتهای مزمن رهایی یافتهاند ،در این
دیدار مورد استفاده قرار گرفتند .اما صبح دیروز شفر شاگردانش را به سالن وزنه
کمپ امیر اســپورت آنتالیا برد و بر تمرینات جســمانی آنها نظارت کرد و برای
از سر گرفتن تمرینات تاکتیکی تیم از روز شنبه به بررسیهای الزم پرداخت.

تمرین سبک پرسپولیس قبل از دیدار با الشحانیه

تمریــن صبح دیروز پرســپولیس در کمپ اســپایر دوحــه در مرکز قطر یک
تمریــن ســبک و مالیــم بــود زیرا ســرخها عصر دیــروز دیداری دوســتانه را
مقابــل الشــحانیه برگــزار کردند .بعد از ایــن تمرین ،مردان ســرخ زیر نظر
مارکو ،مربی بدنســازی پرســپولیس به انجام تمرینات هــوازی پرداختند و
«آقــا وســط» و تمرینات شــاداب بخش دیگــری از تمرینــات صبح جمعه
بود .ربیعخواه ،انصاری و ماهینی ســه بازیکن مصدوم پرســپولیس در این
تمرین گروهی غایب بودند و به طور انفرادی و سبک تمرین کردند.

لغو قرارداد زاهدی با سامسونگ به سبب ماجرای دوپینگ

شــهاب زاهدی ،مهاجم اسبق پرســپولیس که مدتی در تیم ایسلندی IBV
بازی کرده و ســپس اواسط هفته گذشته خبر انتقالش به سوون سامسونگ
مخابره شــده بــود ،طبق اطالعیه جدید این باشــگاه کــرهای از عضویت در
این تیم بازمانده و قرارداد تازه بســتهاش ،فسخ و منتفی اعالم شده است.
ظاهراً سران سامسونگ فقط پس از عقد قرارداد متوجه شدهاند که زاهدی
در ایام حضورش در جمع ســرخهای تهرانی یک بار به ســبب دوپینگ به
محرومیتی دو ساله محکوم شده بود.

بررسی بازی تیم ملی با عراق و دیدار آینده مقابل عمان

ایران به حریف «چغر» رسید!
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تیم ملی فوتبال ایران ،چهارشــنبه شب
در ســومین و آخریــن بازی خــود در گروه
 Dجام ملتهای آسیا  2019امارات برابر
عــراق به تســاوی بدون گل دســت یافت
تا بــا  7امتیاز و به خاطر تقاضل گل بهتر
نســبت به عــراق ،بــه عنــوان تیــم اول از
گــروه صعود کند .با توجه بــه دیدارهایی
که پنجشــنبه برگزار شد ،عمان  1-3برابر
ترکمنســتان بــه پیروزی رســید تــا در رده
سوم گروه  Fقرار بگیرد و به عنوان یکی از
بهترین تیمهای سوم گروههای مختلف،
حریف ایران در مرحله یک هشتم نهایی
ایــن رقابتهــا شــود .دیــداری کــه فــردا
یکشــنبه ســاعت  20:30به وقــت تهران
برگزار خواهد شــد تا برنــده آن به مرحله
یک چهارم نهایی صعود کند و به مصاف
برنــده تایلنــد و چین بــرود .با ایــن حال،
دیــدار تیم ملــی برابر عراق و مشــخص
شدن حریف آیندهاش ،حاوی نکاتی بود
که در این گزارش به آن پرداختهایم.
نهارمونی
ëëتغییراتعمدهوازبینرفت 
کارلــوس کــیروش در بــازی با عراق
از ترکیب متفاوتی اســتفاده کــرد .به این
ترتیــب کــه میــاد محمــدی جایگزین
احســان حــاج صفــی شــد .ســیدمجید
حسینیدوبارهبهترکیباصلیتیمملی
برگشــت و جای مرتضی پورعلی گنجی
را در دفاع وســط گرفت .روزبه چشــمی
اولیــن حضــور خــود در جام ملتهــا را
با قــرار گرفتن در پســتهافبک دفاعی
تجربــه کــرد و علیرضــا جهانبخش هم
بعد از مدتها مصدومیت توانســت در
ترکیب تیم ملی قرار بگیرد .با این حال،

تیــم ملی با ایــن ترکیب دگرگون شــده،
هارمونی  2بازی قبل را نداشت و از یکی
دو فرصــت خود بخصوص در نیمه اول
هم نتوانســت استفاده کند .در این میان
حضور نداشــتن بازیکنانی مانند اشکان
دژاگــه و مهــدی طارمی هم محســوس
بود .در این شرایط به نظر میرسید یکی
از تاکتیکهای تیم ملی ،پرتاب اوتهای
بلند توســط وحید امیری بــود .بازیکنی
که در این مســابقه در فرم مطلوب خود
نبود و در دقیقه  68هم از داور کارت زرد
دریافــت کرد .پــس از این بــازی ،مهدی
مهدویکیا در توئیتر خود به این تاکتیک
کنایــه زد« :بــا توجــه بــه رونــد بــازی ،به
بازیکنــی نیاز بود کــه پرتابهایش تیزتر
و بلندتر باشــد .یکی مثــل علی علیزاده
عزیــز کــه پرتابهــای فوقالعــادهای
داشت .خوشبختانه در مسیر راحتتر تا
رسیدنبهنیمهنهاییقرارگرفتیم».
ëëصعودعمانبا2باختویکبرد
عمــان حریــف بعــدی تیم ملــی در
بــازی اول  1-2بــه ازبکســتان باخــت و
بــازی دوم خــود را نیز  0-1بــه ژاپن واگذار
کرد .عمانیها که در این مســابقات ،پیم
وربیکسرمربیهلندیسابقکرهجنوبی
و اســترالیا را روی نیمکــت خــود دارنــد،
در بازی ســوم برابر ترکمنســتان 1-3 ،به
پیروزیرسیدندتابعدازژاپنوازبکستان،
به عنوان تیم سوم گروه  Fجواز حضور در
مرحله بعد را پیدا کنند.
نکتهای کــه درخصوص عمــان باید
یادآوری کرد ،این اســت کــه از زمانی که
مشــکالتی میــان ایــران و عربســتان بــه
وجود آمد و سعودیها راضی به بازی در
خاک ایران نشــدند ،تیمهای باشگاهی
ایــران از جمله اســتقالل و پرســپولیس،

عکس :ایران

تیم ملی با  2برد و یک تســاوی به عنوان تیم اول گروه  Dبه
یک هشــتم نهایی جام ملتها راه یافت و در این مرحله به
یادداشــت
مصاف عمان خواهد رفت .سبک بازی کیروش نشان داد که
تیمملیمستحقصعودبهمرحلهبعدبهعنوانصدرنشین
گــروه بود .تیمهای یمن و ویتنام تیمهای خطرناکی نبودند
ولی بازی با عراق که یک پیشینه تاریخی دارد بازی دشواری
بود ،تا حدی که ما در نیمه دوم بخصوص 15دقیقه پایانی به
امیر حاج رضایی
زحمت افتادیم و حتی این امکان وجود داشت که تیم ملی
کارشناسفوتبال
با یک اتفاق بد مواجه شــود .عراق به جهت اســتعدادهایی
که دارد از فوتبالی سرســخت و قوی برخوردار است و آنها به دلیل شرایط کشورشان
انگیزه بسیار زیادی دارند .آنها با همین انگیزه توانستند یک بار قهرمان جام ملتها
شوند و هم اکنون هم انگیزه زیادی برای قهرمانی دارند و این انگیزه یکی از عوامل
مهم رسیدن به موفقیت است .برایم عجیب است کسانی که پیش از بازی با عراق
در مورد پیروزی صحبت میکردند ،با چه فاکتورها و پارامترهایی به این نقطه رسیده
بودند .فوتبال به هیچ وجه بازی عدالت نیست و نمیتوان پیشبینی کرد مگر اینکه
سطح دو تیم خیلی متفاوت باشد .وزن و اعتبار فوتبال ما باالست و به عنوان تیم اول
آسیا در رنکینگ جهانی قرار داریم و به این دلیل باید مقتدرانهتر بازی کنیم ،با این
ســبک حس بیم و امید برای موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آســیا وجود دارد.
تیم ملی در هر  3بازی گذشته تغییرات زیادی در ترکیبش داشت ،البته نگاه برخی
به این تصمیم کیروش مثبت است و برخی دیگر منفی .عدهای احتمال میدهند
که این تغییرات به این دلیل است که کیروش به ترکیب ثابت خود نرسیده اما این
احتمــال بــه هیچ وجه صحیح نیســت که کیروش بعد از  8ســال بــه ترکیب ثابت
خود نرسیده باشد .تغییر ترکیب تیم ملی در  3بازی ،تصمیمی کامالً تاکتیکی بود
و تاکتیکهــای کیروش در مرحله مقدماتــی جواب داد و اکنون باید منتظر بمانیم
که او از چه تاکتیکی برای رویارویی با تیمهای دیگر در مراحل باالتر استفاده خواهد
کرد .نیمکت تیم ملی ما بسیار غنی است و تیم ملی توان تغییرات تاکتیکی را دارد و
کیروش به این دلیل تغییرات زیادی در ترکیب تیمش میدهد.
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چهارمین کاپیتانی ابراهیمی

مســعود شــجاعی ،احســان حــاج صفــی و اشــکان دژاگــه
کاپیتانهایتیمملیهستندکهکیروشهرسهراروینیمکت
نشانده بود و امید ابراهیمی مقابل عراق بازوبند کاپیتانی را بر
ن هافبک دفاعی که از ســال  2012در تیم ملی
بازو داشــت .ایــ 
عضویت دارد ،پیشــتر در جام جهانی و بازی برابر پرتغال هم
پس از خروج حاج صفی از ترکیب ،کاپیتان تیم ملی شده بود.
او در بازی با ســیرالئون و ونزوئال هم بازوبند کاپیتانی را بســته
بــود .ابراهیمــی در این بازی که چهــل و دومین بازی ملیاش
به حســاب میآمد ،بــرای چهارمین بار افتخار بســتن بازوبند

مســقط پایتخــت عمــان را بــه عنــوان
زمین بی طرف در لیگ قهرمانان آســیا
معرفــی و بازیهای خود را در ورزشــگاه
«ســلطان قابــوس» برگــزار کردنــد .هــر
چنــد که ایــن اواخر ،زمین این ورزشــگاه
هم شرایط مساعدی نداشت و از طرف

کاپیتانی را داشت .این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنانی چون
انصاریفرد ،امیری ،آزمون و جهانبخش بازی ملی بیشــتری
نســبت به ابراهیمی دارند و انصاریفرد  3ســال قبل از وی در
تیم ملی حضور داشــته .نکته جالب درخصوص کاپیتانهای
تیم ملی این است که مسعود شجاعی (کاپیتان اول تیم ملی)
کــه چهارمین حضور خــود در جام ملتهــا را تجربه میکند،
در  3بــازی گروهــی ایــران فرصــت بــازی پیدا نکــرد و فقط در
نشســتهای خبری همــراه کیروش بود و باید دید ســرمربی
پرتغالی از او در ادامه بازیها استفاده خواهد کرد یا خیر.

دیگــر عمانیها هم به ســمت تیمهای
سعودی تمایل بیشتری نشــان دادند تا
نمایندگانفوتبالایران،تصمیمبگیرند
زمیــن بیطرف خــود را از عمــان خارج
کنندوبهجایدیگریمانندورزشگاهتازه
تأسیس «کربال» در عراق بروند.

قدوس :فکر نمیکردم اینقدر زود خودم را
در دل هواداران جا کنم

تمرینات ملیپوشان فوتبال ایران در ورزشگاه الوصل

ســامان قــدوس ،هافبــک تیــم ملــی
فوتبــال ایران در مورد صعود تیم ملی
بــه مرحله بعــد گفت« :بــرای ما مهم
بــود که بــه خواســته هایمان برســیم و
این اتفــاق هم تا اینجا رخ داده اســت.
ما بهتســاوی با عراق فکر نمیکردیم و
در هــر بازی فقط بــرای موفقیت پیش
میرویــم .از اینکــه با تیم ملــی در این
تورنمنت هستم خیلی خوشحالم .این اتفاق خیلی خوبی است که برای من افتاده
است .شاید بعد از اینکه با ایران قهرمان شدم عکس هایم با جام را در فرانسه به
همبازیانم نشان دادم ».او در مورد عمان بیان داشت« :برای من مهم نیست اسم
ن بازیها را
حریف بعدی چیســت .به موفقیت فکر میکنیم و میخواهیم بهتری 
انجام دهیم .هدف ما مشخص است .وقتی میبینیم هواداران تیم ملی تا این حد
از بازی هایمان خوشحال میشوند میگوییم بهتر از اینها باشیم و این مهمترین
اتفــاق اســت .اصالً فکر نمیکردم اینقــدر زود بتوانم خــودم را در دل هواداران جا
کنم .از تشویقهای تماشاگران هم تعجب کردم».

تیــم ملــی فوتبال ایران روزهای پنجشــنبه و جمعه را با ســه جلســه تمرینی
ســپری کرد تا مهیای پیکار با عمان در مرحله یکهشتم نهایی شود .تمرین
روز بعــد از مســابقه بــا عــراق طبعــاً یک تمرین بالنســبه ســبک و همــراه با
ریــکاوری ملیپوشــان بــود کــه در زمین باشــگاه الوصل در دوبی انجام شــد.
در ایــن تمریــن فقــط نفراتی به کار گرفته شــدند کــه مقابل عــراق به میدان
نیامده بودند و حاضران در آن مسابقه پس از چند دقیقه دویدن و ریکاوری،
محــل را ترک کردنــد .در بخش اول تمرین نیز کیروش حــدود  30دقیقه با
شــاگردانش صحبت و نکاتی را به آنها گوشــزد کرد و یک فوتبال درون تیمی
نیز بین حاضران انجام شــد .تمرینات جمعه که مفصلتر بود و شامل حال
همــه نفرات تیم شــد ،به دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی تقســیم گشــت.
صبح بیشتر متمرکز بر آمادگی جسمانی و کار با توپ بین ملیپوشان و مرور
برخــی تاکتیکهــا بود ولی عصرهنگام ســرمربی پرتغالی تیم ایران فشــار را
بیشــتر کــرد و تاکتیکهایی را آزمــود که برای دیدار با عمــان در نظر دارد .در
ضمــن کیروش صبــح روز جمعــه در هتل محــل اقامت تیم ملــی ایران با
مارچلو لیپی ،سرمربی مشهور و ایتالیایی تیم ملی چین مالقات و دقایقی با
وی صحبت کرد .چینیها نیز در هتل محل اقامت تیم ایران سکنی دارند.

مرور تاکتیکهای مسابقه با عمان

ëëعمان؛تیمچغرکهتلنگریبرایصعود
بهجامجهانیشد
تیم ملی فوتبال ایــران از زمان حضور
کــیروش در  3بــازی بــه مصــاف عمــان
رفته است .در سال  2013و پیش از  3بازی
حســاس تیم ملــی در مرحلــه مقدماتی

جــام جهانی  2014برزیل ،ایــران در قالب
یک بازی دوســتانه در مسقط برابر عمان
قرار گرفت که کیروش در آن بازی ،بیشتر
از بازیکنــان ذخیــره خــود ماننــد محمــد
نصرتی ،شجاع خلیلزاده ،محمد نوری،
امید ابراهیمی ،قاســم حدادی فر ،پژمان
نوری ،زنده یاد مهرداد اوالدی و غالمرضا
رضایــی اســتفاده کــرد و بــازی را با نتیجه
غیرمنتظــره  1-3واگذار کــرد .در آن بازی،
تک گل ایران را محســن مســلمان از روی
یک ضربه ایســتگاهی به ثمر رساند .بعد
از آن بــازی ،کیروش ترکیــب تیم ملی را
کامالً تغییر داد و به غیر از رحمان احمدی
کــه در بازی عمان دروازهبــان بود ،از دیگر
بازیکنــان آن دیــدار مقابل قطــر ،لبنان و
کــره جنوبی اســتفاده نکرد و تیــم ملی با
 3پیــروزی جــواز حضــور در جــام جهانی
 2014را بــه دســت آورد .در واقع باخت به
عمان ،تلنگر خوبی برای تیم ملی جهت
صعود به جــام جهانی بود .ایــران در دور
اول مقدماتــی جام جهانی  2018روســیه
نیز با عمان همگروه بود .در بازی رفت که
ســال  2015در مســقط برگزار شد ،دو تیم
به تســاوی  1-1رسیدند که تک گل ایران را
سیدجالل حسینی به ثمر رساند .در بازی
برگشت هم که در ســال  2016در ورزشگاه
آزادی برگــزار شــد ،ایــران بــا  2گل ســردار
آزمونبهپیروزیرسید.بررسینتایجایران
بــا مربیگری کــیروش برابر عمان نشــان
میدهــد ایــن تیــم عربی حاشــیه خلیج
فــارس ،اگــر چــه در مرحله گروهــی جام
ملتها مقتدر نشــان نــداده و به زحمت
از گــروه خود صعود کرده ولی تیمی چغر
اســت که میتواند برای ایران دردسرســاز
شود و ملیپوشــان باید حواسشان برای
اینبازی،حسابیجمعباشد.


کروز:
اوسیانو
باید کارمان را انجام دهیم یا بمیریم
اوســیانو کروز ،دســتیار کیروش در
حاشــیه تمریــن دیــروز تیــم ملــی
گفــت« :آمادگــی کامل بــرای بازی
بــا عمــان داریــم .این تیــم حریف
بســیار دشــواری اســت .بــازی ایــن
تیــم را مقابــل ژاپن ،ترکمنســتان و
ازبکســتان دیدهایــم .اکنــون زمــان
این اســت کــه یــا کار را انجام دهیم
یــا بمیریــم .آمادگی کامل را داریم و با این حریف دشــوار بــا آمادگی بازی
خواهیــم کــرد ».او دربــاره تغییــر ترکیــب تیــم ملــی در بازیهــای مرحله
گروهی توضیح داد« :آمادهســازی ما بــرای این تورنمنت آنگونه که انتظار
داشــتیم ،نبود .باید شانس را در سه بازی گذشته به بازیکنان میدادیم که
اکنون این شــانس داده شــده اســت .بنابراین با توجه به عملکرد بازیکنان
در سه بازی گذشته ،برای انتخاب یازده بازیکن اصلی بازی بعدی ،سردرد
خواهیــم داشــت چــون همــه آنها ثابــت کردند که اســتحقاق داشــتن یک
فرصت را دارند».

ژاپن به عربستان خورد ،استرالیا به ازبکستان

پیروزی سیاسی قطر مقابل سعودیها
وصال روحانی
خبرنگار

دیدارهــای مرحلــه گروهــی هفدهمیــن
دوره جام ملتهای آسیا در خاک امارات
پنجشنبه شب با انجام واپسین دیدارهای
گروههــای پنجم و ششــم پایــان گرفت و
بــه تبع آن برنامــه دیدارهای مرحله یک
هشتم نهایی مشخص شد .مرحلهای که
ایران طی آن فردا شــب در شــهر ابوظبی
مقابــل عمــان صفآرایی خواهــد کرد تا
در صــورت پیروزی بــه یک چهارم نهایی
برســد.در پایــان مرحله گروهــی «امارات
 »2019کــه اولیــن دوره جام ملتهــا را با
شرکت 24تیم(بهجای 16تیمدرگذشته)
شکل داده ،فقط  3تیم کره جنوبی ،قطر
و ژاپــن توانســتند با فتح هر  3بــازی خود
 9امتیازی شــده و با حداکثر امتیاز ممکن
صعــود کننــد .ژاپــن پریشــب در آخریــن
دیدارهــای گــروه ششــم ازبکســتان را کــه
برای سرگروه شدن با ساموراییها رقابت
داشــت  2-1مغلوب کرد و  9امتیازی شد
و کره جنوبی هم یک شــب پیشتر چین
را  2-0برد و صدرنشــین گروه ســوم شــد.
اما پر ســر و صداترین پیروزی پریشــب را
قطر داشت که در گروه پنجم عربستانی را
 2-0شکست داد که هر دو بازی قبلیاش
را مثــل خود قطریها مقابــل لبنان و کره
شمالی فتح کرده و از امیدداران فتح جام
جلوه کرده بود.
ëëدریکپسزمینهپرتشنج
بــرد قطریهــا مقابــل ســعودیها را
بایــد یــک توفیق سیاســی تلقی کــرد زیرا
پسزمینــه و مقدمــات ایــن دیــدار در

هفتههــای اخیــر سرشــار از رویکردهــای
سیاســی و پیشینه تشــنجهای آشکار بین
دو کشور بود که پای امارات را نیز بهعنوان
شریک سعودیها در این زمینه به صحنه
باز کرده بودAFP.خبرگزاری فرانسه هم از
این نکته غافل نماند و مسابقه پنجشنبه
شــب را تجلــی آشــکار  19مــاه رویارویــی
سیاســی بیــن عربســتان و قطــر توصیف
کــرد و متذکــر شــد هرچند قطــر بهخاطر
سیاستهای مکارانه ســعودیها به انزوا
کشیده شده اما در میدان مسابقه فوتبال
برتریهــای خــود را بــه رخ کشــید .ایــن
خبرگزاری افــزوده« :به واقع قطر میزبان
جــام جهانــی  2022از ســوی ســعودیها
از اواســط  2017تحریم دیپلماتیک شده
اســت .قطر حتی با ورود به خاک امارات
بــه قصــد شــرکت در جــام ملتهــای
امسال قدم به «قلمرو شیر» گذاشت زیرا
امارات در مناقشات سالهای اخیر دولت
ســعودی با همتایش در دوحه به وضوح
از طــرف ســعودی حمایــت کرده اســت.
شــدت خصومــت ســعودیها بــا دولت
دوحه به حدی میرســد که حتی راههای
ترابــری خود به قطــر را قطع کــرده و این
وضعیت را به امارات هم بسط داده و این
امر ســبب شــد راه فوتبالدوستان قطری
به ســوی امارات کمی مســدود شود و برد
یکطرفه و شش گله عنابیها (قطریها)
مقابل کره شــمالی را هم فقــط  452نفر
تماشــاگر از نزدیک تماشا کردند که البته
قطریهمنبودند».
ëëشادینکنید!
خبرگزاری فرانســه افزوده است :حتی
در پایــان دیدار پنجشــنبه شــب نیــز عناد

برنامه دیدارهای یک هشتم نهایی

یکشنبه  30دی
ساعت  :14/30اردن با ویتنام  -ورزشگاه آلمکتوم دوبی
ساعت  :17/30چین با تایلند  -استادیوم هزاع بن زاید
ساعت  :20/30ایران با عمان  -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی
دوشنبه اول بهمن
ساعت  :14/30ژاپن با عربستان  -ورزشگاه شارجه
ساعت  :17/30استرالیا با ازبکستان  -استادیوم خلیفه بنزاید
 ساعت  :20/30امارات با قرقیزستان  -ورزشگاه زاید ابوظبی
سهشنبه دوم بهمن
ساعت  :16/30کره جنوبی با بحرین  -ورزشگاه مکتوم بن راشد دوبی
ساعت  :19/30قطر با عراق  -استادیوم زاید ابوظبی
ســعودیها در قبال کشــور همسایهشــان
آشکار بود زیرا کوشیدند به انحای مختلف
شــادی قطریهــا بعد از کســب بــرد 2-0
را محــدود و ســرکوب کنند ولــی قطریها
کوتــاه نیامدنــد .جالبتــر اینکــه برخــی
کارشناســان شاغل در شــبکه الکاس قطر
نیز در پایان دیدار پنجشــنبه شب این تیم

بــا عربســتان نحــوه برخــورد و رفتارهــای
تعدادی از بازیکنان اینکشور را نامناسب
و تحریککننــده توصیــف کــرده و گفتنــد
قطــر شــانس آورده کــه داور مســابقه بــه
همیــن ســبب یکــی دو بازیکــن قطــر را
اخراج نکرده اســت .شــیوه خــروج توأم با
تأخیر حسن الهیدوس از میدان در موقع

تعویــض و لگــد زدن معز علــی به پرچم
کرنر از مواردی بود که کارشناســان قطری
ن شــأن فوتبــال کشورشــان دانســتند.
دو 
این نتیجه ســبب شــد قطر در یک هشتم
نهایــی به عــراق بخــورد که البتــه حریف
کوچکی نیســت اما برای عربســتان بسیار
ن تمــام شــد زیــرا بــه رده دوم جدول
گــرا 
گروه پنجم ســقوط کرد و پیامــد آن دیدار
با ژاپن در یکهشــتم نهایی است که بعد
از ظهر یکشنبه شکل خواهد گرفت و یکی
از مدعیان اصلی فتح جام را بســیار زود و
در همان مرحله نخســت حذفی به خانه
می فرستد .هر اتفاقی در این مسابقه روی
بدهد عربســتان و قطر خیال پایــان دادن
به این عناد سیاسی را ندارند و یک نمونه
آشــکار آن در شــرایط و حوزه عمل شبکه
خبری  -تلویزیونی «بی.این .اســپورتس»
نیز که امتیاز آن در اختیار قطریها است،
مشــاهده شــده اســت .همســویی امارات
با عربســتان در این ســتیز سیاســی سبب
شده تصاویر این شــبکه در امارات پخش
نشود ولی گزارشهایی رسیده که تصریح
مــیدارد تصاویر و برنامههای این شــبکه
توســط کانال «بیاوت کیو» که مرکز آن در
ریاض عربســتان اســت ،دائماً به سرقت
میرود و بهنام سعودیها پخش میشود.
ëëصعودویتنامبهخاطردوکارتزردکمتر!
یکی از جالبترین وقایع شــب پایانی
مســابقات مرحلــه گروهــی ایــن بــود که
صعود ویتنام از گروه ایران و حذف لبنان
در گــروه پنجم فقــط به این دلیل شــکل
گرفت که ویتنامیها دو کارت زرد کمتر در
کارنامه خود داشتند .هر دو تیم با امتیازی
برابــر ( 3امتیــاز) در گروههــای خود حائز

رتبه ســوم شــدند و حتی تعــداد گلهای
زده و خورده و به تبع آن تفاضل گلشــان
نیــز یکســان بــود و تنها وجــه تفکیکی که
طبق قوانین برایشان باقی ماند ،رجوع به
تعداد کارتهایشــان بود که چون ویتنام
 5کارت گرفتــه بــود و لبنــان  7کارت ،تیم
شرق آسیایی باال رفت و تیم غرب آسیایی
چمدانش را بست تا راهی بیروت شود.
لبنــان برای پرهیــز از چنین وضعیتی
و مانــدن در صحنــه مســابقات تمامــی
تالشــش را بــرای زدن گلهایــی هــر چــه
بیشــتر بــه کره شــمالی بــه کار گرفــت اما
بــه بــردی قاطعتــر از  4-1دســت نیافت
و ایــن برای صعــود کفایت نکرد .پیشــتر
فیفــا در برخورد بــا چنین وضعیتهایی
به جدیدترین رنکینگ تیمهــا در جدول
ماهانــه خود نگاه میکــرد و حکم صعود
به تیم باالتر را میداد اما بعداًتغییر رویه
داد و اخطارهــا را بــاب کرد زیرا همســوتر
بــا قواعد و مالحظات این نهــاد در زمینه
فیرپلی و تبلیغ و تشــویق کردن رفتارهای
جوانمردانــه و پرهیــز از بیانضباطیها و
کارهای ضد ورزشــی در صحنه مسابقات
است .ناگفته نماند که دوم شدن استرالیا
در گــروه دوم در پــی اردن و راهیابــی
تیمهای کم امید ویتنام و قرقیزســتان به
مرحلهیکهشتمنهاییبهسببشناخته
شــدن بهعنــوان برتریــن تیمهــای حائــز
رتبــه ســوم گروههــا از دیگر نــکات گفتنی
مرتبــط با مرحله گروهی بــود .مرحلهای
که عمــان حریف بعدی ایران پنجشــنبه
شــب در آخریــن بــازیاش در گــروه
ششــم ترکمنستان را  3-1شکســت داد و
 3امتیازی و صعودکننده شد.

