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ابهام درباره آینده سرمربی تیمملی

مردی که اسطوره نشد!

کیروش هم مرهم زخمهایمان نبود

این فوتبال
نفرین شده

شهروند| گویا تاریخ همیشه روی تراژیکش
را به ما نش��ان میدهد .ضربات پنالتی ،مراحل
حذفی ج��ام ملتهای آس��یا ،ضربه هش��تم،
رقب��ای عرب��ی ...ای��ن فریمها وقت��ی کنار هم
مینشینند،تصویرغبارگرفتهایراندرادواراخیر
جامملتهایآسیاراتیرهوتیرهترمیکند.
تکرارتاریخ
تیم مه��دی مناجات��ی ب��ا ه��زاران آرزو در
رقابتهایس��ال  2001جوان��ان آس��یا قصد
قهرمانی داش��ت و حت��ی وقتی با حض��ور در
نیمهنهایی به خواسته جهانیشدن خود رسید،
باز هم از تالش دس��ت برنداش��ت و در نبردی
دراماتیک مقابل ع��راق تا پای ج��ان جنگید.
س��رانجام آنجا هم در ضرب��ات تکبهتک کم
آوردی��م و جام را به عراق دادی��م .حاال ما در نوع
خود یک پا ایتالیا هستیم؛ تیمی تقریبا همیشه
ناکامدرضرباتپنالتیتورنمنتهایبزرگ.
پایاننافرجام
عراق میرفت تا در پای��ان نیمه اول آرزوهای
خود را نابودشده ببیند اما تصمیم عجیب داور در
دادن کارت زرد دوم ب��ه پوالدی کتک خورده از
دروازهبان حریف آن هم به جرم تمارض ،رقیب را
به بازی برگرداند و گرنه سبک خوب تیمملی در
صورت عدم اخراج پوالدی ادامه مییافت و عراق
نمیتوانستازسدمابگذرد.تصمیمعجیبداور
ما را به ی��اد خوش خدمتیهای جمال قندور به
عربس��تان انداخت و روی میل��وراد مازیچ ،داور
بازی ایران و آرژانتین را هم س��فید کرد .بعد از
گل اول بازی ،عراقیها با یک یار بیشتر به بازی
برگش��تند و با  2گل پیش افتادند اما این ،پایان
کار نبود چون پورعلی گنج��ی گل زد و در ادامه
به سبکهاشمینس��ب غش ک��رد .رالی گل با
پنالتی عراق ادامه یافت اما ایران به سبک بازی
قرن ج��ام جهانی( وقته��ای اضافه دراماتیک
بازی نیمهنهایی جامجهانی  1970بین آلمان و
ایتالیا)پساز 2رفتوبرگشتدرستدرآخرین
لحظات وقت اضافه ،بار دیگر تساوی را بر جریان
رقابت حکمفرما کرد تا ایران برای پنجمینبار (و
همگی با نقشآفرینی آندرانیک تیموریان) در
این مسابقات با کرنر به گل برس��د .پس از هدر
رفتن پنالتیه��ای اول 2 ،تیم  6ضربه متوالی را
گل کردند و قرعه شوم به نام وحید امیری افتاد
که توپ را خالف جهت دروازهبان حریف به تیر
دروازه بکوبد .ضربه گلشده عراقیها درنهایت
باعث ش��د برای س��ومین بار در  4دوره اخیر با

شکستدرضرباتپنالتیحذفشویم.
اعتراضوقهرکردن
در پایان بازی هلهل��ه عراقیها و بهت ایرانی،
طبیعیتریناتفاقممکنبود.کارلوسکیروش
که به حق و به ش��دت از نحوه قضاوت داور بازی
ناراحت بود ،اعتقاد داش��ت ویلیامز استرالیایی
به دلیل اعتراض او به نح��وه داوریاش در بازی
ایران و بحرین ،کینه به دل داش��ت و به همین
دلیل مغرضانه علیه ایران س��وت زد .او بهحدی
ناراحت بود که وقتی پس از پایان نشست خبری
به دلیل جریان داشتن بازی به مدت  67دقیقه
(یک رک��ورد در جام ملتهای آس��یا) از طرف
مسئوالن برگزاری مسابقات به هر  2مربی لوح
یادبودی اهدا شد ،کیروش با ناراحتی لوح را به
مسئوالن برگزاری مس��ابقات پس داد و گفت
این لوح را به داور بدهید ،بهتر است! او در تماس
تلفنی با مظف��ریزاده که در صفحه ش��خصی
داور کشورمان بازتاب داش��ت از او درباره اخراج

جنجال برانگیز پوالدی پرس��ید .قض��اوت داور
بهحدی بد بود که گزارش��گر شبکه تلویزیونی
فاکس اسپورت اعالم کرد ویلیامز بدترین داور
استرالیااست!
ایراناعتراضیندارد
در همی��ن ح��ال علیکفاش��یان ،رئی��س
فدراس��یون فوتبال ایران اعالم کرد ایران هنوز
برنامهای برای اعتراض به نحوه قضاوت ویلیامز
ندارد؛درحالیکهطبقنظرنصیرزاده،کارشناس
داوری ،دوپینگ ه��م از مصادیق تغییر نتیجه
بازیتمامشدهاست.
دوپینگ بازیکنعراقی؟
رئیسسابقکمیتهپزشکیفدراسیونفوتبال
ادعا کرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اطالعات
مربوط به نتیج��ه مثبت تس��ت دوپینگ عال
عبدالزهرا ،هافبک ملیپوش عراقی را به سازمان
متبوع او ارایه نکرد .دکتراحمدهاشمیان گفت:
«فیفا  2یا  3بار از ما خواس��ت اطالعات مربوط

موضعگیری عجیب رسانههای داخلی

به دوپینگ اینهافبک عراق��ی را در اختیار آنها
قرار دهیم .ما نیز متعاقب این درخواس��ت فیفا
مکاتباتی را با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ انجام
دادیم .نمیدانم درحال حاضر وضع این بازیکن
به کجا رسیده است اما در آن زمان دوپینگ این
بازیکن مثبت اعالم ش��ده ب��ود ».ظاهرا به نبی
اجازه داده نشد این خبر را در پایان بازی با عراق
اعالمکند!
نکونامبهرکورد رسید
جواد نکونام،کاپیتان تیمملی فوتبال ایران با
حضور در دیدار مقابل تیممل��ی عراق به رکورد
علی دایی که با  ۱۴۹بازی دارای بیشترین بازی
ملی بود ،رسید اما زننده پنالتی سوم در ضیافت
جبار پنالتیه��ا تا مدتها از رقابتی ک��ه او را به
رکوردداییرساندباحسرتیادخواهدکرد.
نکاتآماری
ضرغام اسماعیل که هم در جریان بازی و هم
در ضربات پنالتی گل زد ،بهترین بازیکن میدان
ش��د اما در س��ایر آیتمهای آماری ،عراق الزاما
بهتر از ما نبود 4 .شوت بیش��تر در چارچوب به
اضافه  4شوت بلوکه شده افزونتر ،برتری عراق
در آیتمهای آماری محس��وب میش��د .حریف
63درصد مالکیت توپ را در اختیار داش��ت و 5
کرنر بیشتر ازما زد اما تنها آفساید بازی از آن ما
شد؛ ضمن اینکه عراق  85و ایران 74درصد در
ارسال پاس دقت داشتند .هر چند 9تکل بیشتر
از عراقیها زدیم اما 4سانتر کمتر از آنها داشتیم.
در خطاها اما اختالف خیلی زیاد بود؛ 23خطای
عراقمقابل 9خطایما.
اماآینده
تیم ملی فوتب��ال ایران پس از ح��ذف از جام
ملتهای آس��یا روز ش��نبه  4بهمن به کش��ور
ب��از میگردد .پلی��س به منظ��ور جلوگیری از
درگیری هواداران دو تیم آنه��ا را از اطراف هتل
متفرقه کرد و به هیچکس اج��ازه ورود به هتل
را نداد .ه��واداران ایرانی بازیکنان را هنگام ورود
به هتل تشویق کردند و اشکان دژاگه به همراه
رضا قوچاننژاد با هواداران تیمملی ایران عکس
انداختن��د .پرچم خلیج فارس در ورزش��گاه باز
ش��د هرچند حاال بهخاطر باخت تیمملی نیمه
برافراشته شده اما هنوز امید در این تیمملی موج
میزند .انتظار قهرمانی آسیا 43 ،ساله میشود
اما تیم ایران توان برخاستن را دارد و این موضوع
از برگش��تهای حماس��ی پس از هر گل عراق
مشهودبود.

ناکامیهای فوتبال تکمیل شد

شهروند|دقایقیپسازباختایرانمقابلعراقدرحالیکهتمامکشوردربهتواندوهبهسرمیبردخبرگزاری
فارس با تیتر «با سرباز فراری باختیم» کنایه به اخراج پوالدی در این دیدار داشت ،اگرچه این نوع برخورد در قبال
بازیکنی که همه معتقدند با اشتباه داور اخراج ش��ده ،جالب به نمیرسد .البته این تیتر که کمی عجیب به نظر
میرسید،خیلیزودتغییرپیداکرد.
از س��ویی دیگر خبرگزاری ایرنا که رس��انه کامال دولتی محسوب میش��ود ،در مطلبی با عنوان «خداحافظ
مرد 4میلیون یورویی» به انتقاد ش��دید از کیروش پرداخت .با توجه به انتقادات اخیر وزیر ورزش از کیروش و
فدراسیونفوتبالبهنظرمیرسداینمطلبموضعوزارتورزشدرقبالحذفتیمملیباشد.

شهروند| بعد از حذف تیمهای نوجوانان ،جوانان و امید فوتبال ایران در ماههای اخیر این بار تیم بزرگساالن ایران نیز
در جام ملتهای آسیا نتوانست به نتیجه درخوری برسد تا ناکامیهای فدراسیون درسال اخیر تکمیل شود .با توجه به
رابطه نه چندان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که بارها علنی شده ،به نظر میرسد کفاشیان با کارنامه ضعیفی که
حاال در دست دارد ،خیلی خوشبینانهسال پایانی ریاستش را در فدراسیون میگذراند .البته ممکن است وزیر با حذف
تیم بزرگساالن و نبودن فوتبال ایران در میان قدرتهای آسیا صبرش لبریز شده باشد و از طریق مجمع فدراسیون در
ماههای آینده برای برکناری کفاشیان وارد عمل شود زیرا رئیس همیشه خندان فدراسیون بارها اعالم کرده که حاضر
بهاستعفانیست.
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خداحافظ مرد 4میلیون یورویی!

در انتظار اتمام عصر کفاشیان

بهانهها را بیخیال ،دنبال راهکار بگردید
افشین پیروانی
کارشناسفوتبال

قبل از شروع جامملتها گفته بودم که اگر قهرمان
هم شویم نباید نگاهمان به شرایط فوتبالمان تغییر
کند چون فوتبال ایران ضعفهای ساختاری زیادی
دارد و متاسفانه بهدنبال اما و اگر هستیم .با این شرایط
باید به بازیکنان تیمملی خس��ته نباشید گفت زیرا
بازیکنان ما زحمت خود را کشیدند .شرایطی که در
بازیعراقبرایایرانپیشآمدباعثشدحذفشویم.
نمیتوانکسیرامقصراینحذفدانست.شایدبدون
تعارف بای��د گفت که مقصر اصلی ح��ذف ایران داور
استرالیایی اس��ت اما اگر ما به نیمهنهایی هم صعود
میکردیم ایرادهای س��اختاری فوتبال ایران پابرجا
بود .من خ��ودم را همانند بازیکنان و مربیان تیمملی
ناراح��ت میدانم اما ب��دون تعارف داور اس��ترالیایی
تأثیرگذارترین چهره بازی بود .ش��اید باورتان نشود
اما حماسه  8آذر برای استرالیاییها خیلی گران تمام
ش��ده بود .او دقدلی و انتقام آن حماس��ه را از فوتبال

ایران گرفت .نباید کارشناسان نوک پیکان انتقادات
خود را به س��مت پوالدی بگیرند چ��ون او هم خیلی
تقصیر ندارد .تیم ایران با وجود 10نفره ش��دن خوب
بازی کرد و توانس��ت 2بار به بازی برگردد .پنالتی هم
شرایط خودش را دارد و بیشتر به شانس برمیگردد
تامسائلفنی.شایدبرخیبهانتخابپنالتیزنانایران
انتقاد کنند اما بازیکن خودش برای پنالتی زدن اعالم
آمادگیمیکند.ممکناستیکبازیکنبزرگبگوید
نمیتواند پنالتی بزند .کاش فوتبال ما بابرنامهتر شود
تادیگربهدنبالایناماواگرهاآنهممقابلتیمیمثل
عراق نگردیم .نباید انتظار داشته باشیم که راحت به
جامجهانی صعود کنیم یا خیلی راحت قهرمان آسیا
ش��ویم .علم و دانش در فوتبال و ورزش حرف اول را
میزند .باید امیدوار باش��یم تا امکانات فوتبال ایران
بیشتر ش��ود .دیگر نباید احساسی عمل کنیم و باید
به علم روز فوتبال مسلط ش��ویم .حذف چندباره در
این مرحله نشان میدهد که از فوتبال روز دنیا خیلی
عقبهستیم.پسبهتراستبهجایبهانهگیریهای
مقطعی بهدنب��ال راه چاره اصلی ب��رای این فوتبال
برویم.

پایان خوششانسیهای کیروش
ابراهیم قاسمپور
کارشناسفوتبال

ایران بازی دیروز مقابل عراق را طبق پیشبینیها
با ش��یوهای آغاز کرد که در  3دیدار قبلی نیز شاهد
آن بودیم .تنها تفاوت تیمملی در این دیدار گلهای
زیادی بوده که دریافت کرد ،درحالیکه در بازیهای
قبلی هیچ گلی دریافت نکرده ب��ود .به دلیل ضعف
عراقیها در کارهای دفاعی توانستیم به گل نخست
دس��ت پیدا کنیم اما ب��ه نظرم نقطه عط��ف بازی
برای عراقیها  10نفره ش��دن ایران ب��ود و پوالدی
نبای��د چنین اش��تباهی میکرد .در ه��ر صورت ما
خوشش��انس بودیم که  2بار گل خورده را جبران
کردیم و دیگر پنالتی که  50-50اس��ت و بازیکنان
باید تمرکز داشته باشند که این اتفاق رخ نداد و این
بار کیروش و تیمش خوشش��انس نبودند .در این
چن د سال روی خوب سکه با ایران بود اما در این دیدار
روی بد سکه خودش را به ما نشان داد .البته میشد
در پنالتیها از بازیکنان باتجربهتر استفاده کرد .مثال

به جای امیری از قوچاننژاد اس��تفاده کنیم .ما در 3
بازیگذشتهنیزتیمبرترمیداننبودیمودرایندیدار
نیزهمینطوربودوفقطرویضربهایستگاهیبهگل
رسیدیم .دیگر با این سیستم که فقط دفاع کنیم و
به دنبال اتفاقات برای پیروز شدن باشیم ،مشخص
بود که یک جایی گرفتار میشویم و تیمی میتواند
یقه ای��ران را بگیرد .مربیان تیمه��ای دیگر نیز تیم
ای��ران را آنالیز میکنند و راههای نفوذ به سیس��تم
دفاعی ک��یروش را ی��اد میگیرند .ک��یروش به
فوتبال ما کمک نکرده و فقط با یکسری اتفاقات ما
را به جامجهانی برد و این تنها دستاوردش در طول
 4سالی بود که روی نیمکت تیمملی حضور داشت.
او شانس بیشتری نس��بت به مربیان ایرانی داشت و
مدتها به او فرصت داده ش��د اما همان نتیجهای را
گرفت که مربیان ایرانی در دورههای قبلی کس��ب
کردهاند .این نتیجه نشان میدهد که ایران با 4سال
گذش��ته هیچ تفاوتی نکرده اس��ت و فوتبال ما تنها
درجا زده است ،درحالی که سایر کشورها پیشرفت
کردهاند .به نظرم این رقابتها پای��ان کار کیروش
روینیمکتتیمملیایرانبود.

ش�هروند| تیممل��ی ایران
درحالی با کارل��وس کیروش
پ��ای ب��ه ش��انزدهمین دوره
جام ملتهای آس��یا گذاشت
که قرارداد س��رمربی پرتغالی
تیمملی ب��ا حرفوحدیثهای
زیادی بعد از جامجهانی تمدید
ش��د و احتماال دیدار ب��ا عراق
پایان راه او با ایران باشد.
سیستماتوبوسیهمجواب
نداد
باوجودانتقاداتاکثرکارشناسانفوتبالازنحوه
بازی تیمملی در جامجهانی و بعد از آن کیروش
روی سیستم دفاعی تیمش به شدت اصرار داشت
و با همین روش توانس��ت در  3بازی دور گروهی
نیز دروازه ایران را بس��ته نگه داشته و  9امتیاز هم
کسب کند .همه انتظار داشتند این ماجرا مقابل
عراق نیز ادامه داشته باشد اما دریافت 3گل در این
بازی نشان داد که دیگر سیستم دفاع اتوبوسی هم
جوابگونیست.
حرفهایمبهم
کارلوس کیروش بع��د از حذف تیمش از جام
ملتها میگوید« :درخص��وص اخراج پوالدی به
داوری اعت��راض دارم اما اگر حرف بزنم 33س��ال
مربیگریام تم��ام میش��ود و مادامالعمر محروم
خواهم شد .خسته نمیش��وم از این مسأله انتقاد
کنم که چرا ویلیامز برای این بازی انتخاب ش��د.
اگر الزم باش��د مقابل مسئوالن کنفدراسیون زانو
میزنم که آیا اتفاقات امش��ب منصفان��ه بود؟ آیا
ویلیامز میتواند امش��ب بخوابد؟» وی همچنین
درباره آیندهاش با ای��ران میافزاید« :مطمئنا در
فوتبال آیندهای وجود ندارد .برای ما آینده دردی
اس��ت که امش��ب کش��یدیم .من اصال نمیدانم

میخواهم شغلم را ادامه بدهم
یانه.بازیکنانایرانتاابددرقلب
منمیمانند».
فسخقرارداد؟
قرارداد کارل��وس کیروش
با ای��ران بع��د از جامجهانی به
صورت مشروط تمدید شد که
مرحله اول این قرارداد تا پایان
جام ملتها بود ک��ه در صورت
کس��ب نتیجه مناس��ب  -که
به نظر رس��یدن به نیمهنهایی
عنوان ش��ده بود – قرار بود این ق��رارداد تا پایان
مرحله مقدماتی جامجهانی  2018تداوم داشته
باش��د .به نظر میرس��د با توجه به اینکه ایران از
صعود به نیمهنهایی بازمانده این قرارداد به صورت
خودکار فس��خ ش��ود و در صورت قطع همکاری
با کیروش ،فدراس��یون ای��ران غرامتی پرداخت
نخواهدکرد.
حرفهایجالبکفاشیان
البته رئیس فدراسیون خبر دیگری میدهد .او
میگوید« :باالخره کیروش تا اینجای کار زحمت
خود را کشیده است اما ما تا پایان هفته جلسهای
را با هیأترئیس��ه برگزار خواهیم کرد ،البته ما تا
مقدماتی جامجهانی زمان زیادی نداریم و در این
شرایطایجادتغییراتبهصالحنیست.هرچند نظر
نهاییفدراسیوندربارهکیروشاعالمنشده».
مربیایرانیدرراهاست؟
در صورتی که فدراس��یون به قطع همکاری با
کیروش رأی بدهد ،به نظر میرسد این بار پروژه
دادن هدایت تیمملی به یک مربی ایرانی جدیتر
دنبالخواهدشد.بههرحالکیروشهمنتوانست
روی��ای ایرانیه��ا را ب��ه حقیقت تبدی��ل کند تا
حسرتمانبرایرسیدنبهقهرمانی 43سالهشود.

ایرانیها از خجالت داور استرالیایی درآمدند

کارت قرمز به روياي قهرماني
ش�هروند| داور مسابقه روز
گذشته ایران و عراق ،در دقیقه
 43این دیدار تصمیمی گرفت
که باعث ش��د تمام نقش��هها
کیروش ب��رای ادامه این دیدار
بههمبریزدوشایدتامدتهانیز
شاهدانتقاداتایرانیهاباشد.
ذهنیتقبلیکیروش
بنجامین ویلیامز استرالیایی
قضاوت بازی نخست ایران را در
جامشانزدهممثلآخریندیدار
ملیپوشان کش��ورمان برعهده داشت .کیروش
پس از بازی با بحرین انتقاداتی را نس��بت به داور
اس��ترالیایی بیان کرد که درنهایت باعث شد او از
سوی  AFCبا جریمه مواجه شود .جالب بود که
بار دیگر کمیته داوران AFCتصمیم گرفت از این
داوربرایایراناستفادهکند.
تصمیمیکهایرانراازهمپاشید
تصمیم ویلیامز در دقیقه  43بازی دیروز برای
دادن اخطار دوم به پ��والدی کمی عجیب به نظر
میرسید .او که به نظر در خاطرش نبود که مدافع
ایران یک کارت زرد دقایقی قبل از او دریافت کرده،
بعد از برخورد پوالدی و دروازهبان عراق کارت زرد
دوم را به او نشان داد تا رأی به این بدهد که ایران تا
پایانبازیباید 10نفرهکارکند.
محکومیت همگانی ویلیامز
در داخل ایران تقریبا تمام کارشناس��ان داوری
تصمیم ویلیامز را عجوالنه و اش��تباه خواندند تا او

بهعنوان مقصر نخست ناکامی
ایران در جام شانزدهم شناخته
ش��ود .بع��د از ب��ازی صفح��ه
اینستاگرامی که به نام این داور
بود ،متنی مبنی بر عذرخواهی
از ایرانیها منتشر کرد که البته
بعید به نظر میرسد این صفحه
از سوی خود او مدیریت شود.
حملههایمتداول
حتی زمانی که نیمه نخست
دیدار ایران و عراق تمام نش��ده
بود ،برخی افراد ش��روع به ایجاد کمپینهایی در
شبکههای اجتماعی علیه داور استرالیایی کردند؛
اتفاقی تکراری که متاس��فانه در س��الهای اخیر
در فوتبال ایران تبدیل به یک مد ش��ده است .این
کمپینها توهینهای زیادی را بع��د از بازی هم
به ویلیامز داش��تند و جوکهایی را ساختند و در
شبکههای اجتماعی پخش کردند؛ ماجرایی که
برای مازیچ داور صربستانی دیدار ایران و آرژانتین
نیز بع��د از اعالم نک��ردن پنالت��ی روی دژاگه در
جامجهانیهمرخدادهبود.
شکایتایرانازداوراسترالیایی
مه��دی محمدنبی ،سرپرس��ت تی��م فوتبال
کشورمان درباره پیگیری قضاوت داور استرالیایی
میگوید« :بهخاطرداوریویلیامزبهکنفدراسیون
فوتبال آسیا شکایت خواهیم کرد .حتی با AFC
دراینباره مکاتبه انجام خواهیم داد تا اعتراضمان
رانسبتبهقضاوتداوراسترالیاییاعالمکنیم».

 2روز متفاوت در یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا

بهار عربی

ش�هروند| هر قدر روز
اول یکچه��ارم نهای��ی
جام ملتهای آس��یا قابل
پیشبینی ب��ود ،روز دوم،
یک��ی از عجیبتری��ن
لحظات تاری��خ رقابتها
را رق��م زد .کرهجنوبی در
 90دقیق��ه نتوانس��ت از
سد ازبکستان جان س��خت بگذرد و برای برتری به
 2گل س��ونگهونگمین در وقتهای اضافی نیاز
پیدا کرد تا هم بازیک��ن کرهای ج��واب انتقادها را
بدهد و هم کرهجنوبی برای س��ومینبار متوالی به
جمع  4تیم برتر آس��یا راه یابد .ازبکها در این دور
از رقابتها تیم بس��یار خوبی نشان دادند اما مسأله
اینجابودکهرقیبشانتیمیدرحدقهرمانیتدارک
دیده و میخواهد برای اولینبار ازسال 1960و برای
سومینباردرمجموعقهرمانآسیاشود.
کارنهچنداندشواراسترالیا
کانگوروهای میزبان ،راحتترین صعود ممکن به
نیمهنهایی دوره اخیر جام ملتهای آسیا را تجربه
کردند و مقابل چین (یک��ی از  4تیم  9امتیازی دور
گروه��ی) با  2گل تی��م کاهیل در دقای��ق ابتدایی
نیم��ه دوم ،اندوخت��ه الزم ب��رای صع��ود را فراهم
کردند .استرالیا با توجه به ش��رایط میزبانی ،بخت

اول قهرمان��ی ب��ه نظ��ر
میرس��د اما با نشان داده
ش��دن آن روی دیگر جام
ملتهای آسیا در روز دوم
یکچهارم نهای��ی ،فعال
نمیتوان ب��ا قاطعیت به
قهرمانی یک تیم رأی داد؛
نشان به آن نشان که کمتر
کسی تصور میکرد ایران و ژاپن بهعنوان قهرمانان
 7دوره جام ملتهای آسیا در رقابت با  2تیم عربی
کم بیاورند .امارات تا قبل از دریافت گل دقیقه ،81
پابهپای حری��ف پیش میرفت و س��رانجام پس از
تحمل فشارحمالت فراوان تا دقیقه  ،120کار را به
ضربات پنالتی کش��اند .آنجا هم در کمال تعجب،
 2لژیونر ژاپن��ی به نامهای هون��دا و کاگاوا ،پنالتی
خراب کردند تا امارات ب��رای اولین بار از زمان نایب
قهرمانی در جام ملتهای آسیا در تنها میزبانیاش
به جمع 4تیم برتر آسیا راه یابد .جالب اینکه  3تیم
نیمهنهایی ،تیمهای دوم گروههای خود هستند .به
این ترتیب در عربیترین جام ملتهای آسیا تاریخ،
اعراب که90درصد حذفشدههای دور گروهی را به
خود اختص��اص داده بودند با برتری تنها  2نماینده
خود در روز انتشار خبر مرگ پادشاه سعودی ،اندکی
شادیبرچهرههمنژادهاخودنقشزدند.

19

