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يادداشت

ديدگاه

عبور شبكه 3از فردوسيپور

اصالت لذت در تيم خوب و شاد و هيجانانگيزليورپول

تو هرگز
تنها قدم نخواهي زد

برخالف كس��اني ك��ه ميگويند
مش��كل مدير كم تجربه و جديد
ش��بكه س��ه تلويزيون ب��ا عادل
فردوسيپور حل شده و دليل اين
نظر خود را هم تداوم پخش برنامه
 ۹۰بامجريوگروهقبليميدانند،
اسماعيل راستي
اما انتش��ار برخي خبرها درمورد
سپردناجرايبرنامهويژهجامملتهايآسيابهمحمدرضا
ميثاقي تحت عنوان «جوان گرايي» و كنارگذاشتن عادل
فردوس��يپور كه در زم��ان برگزاري ج��ام جهاني۲۰۱۸
تهيهكننده و مجري موفق ب��ا چند ده ميليون مخاطب و
بين سه تا شش ميليون پيامدهنده براي هر بازي از سوي
مردم بود و درآمد بسياري از طريق پخش آگهيها و تبليغ
فالن اپليكيش��ن هم به حس��اب تلويزيون واريز شد ،به
وضوحمشخصگرديدكهمشكلبافردوسيپورهمچنان
ادامه دارد و حمايت افكارعمومي ،رسانهها ،اهالي ورزش و
حتي چهرههاي مشهور غيرورزشي از مجري ۹۰منجر به
عقبنشيني مديرشبكه سه و ادامه پخش پربينندهترين
برنامه تلويزيون شده است .البته ميثاقي جوان كه توسط
خود فردوسيپور ابتدا در برنامه  ۹۰و سپس فوتبال ۱۲۰
فرصتعاليوميدانيگستردهبرايپيشرفتومطرحشدن
پيدا كرد ،ميتواند بازهم رو به جلو قدم بردارد ،ولي نيازمند
زمانزيادياستوبايدبسياربياموزدوتجربهكند.
بنده با  ۴۱س��ال س��ابقه روزنامهنگاري و ورزشينويسي
از اس��تادان خود همچون زندهي��اد عطابهمنش و مهدي

اسداللهي ياد گرفتهام كه بايد تا پايان عمر خواند و نوشت و
با گذشت زمان و باالرفتن سن ،دانش و تجربه جديد را به
داناييوتواناييپيشترافزودوچهبساشاعرانونويسندگان
ناميايرانوجهانكهبزرگترينوماندگارترينآثارشانرا
درسنبااليهفتادسالگيمنتشركردهاند.درعرصهرسانه
نيز س��ن اغلب مجريها و گزارشگرهاي ورزشي مقبول و
مش��هور كنوني جهان بيش از پنجاه سال است كه به اوج
پختگي و تجربه رس��يده و وجاهت و صالبت الزم را براي
گفتوگوبامربيانكاربلدوتوانمنددارندوهرگزدرسالهاي
گذشته نديدهايم كه يك جوان 30ساله را براي مصاحبه
و ش��نيدن تحليل فني يك رويداد بزرگ قارهاي فوتبال،
روياروي فرگوس��ن ،ليپي ،ونگر و آنجلوتي بنشانند .پس
عبوراز فردوسيپوربهعنوان تنهامجريورزشيايرانيكه
كارلوسكيروشپسازپايانهرمسابقهدرامارات،حاضر
ميشوددربرنامهاوبامردمازبازيباحريفبگويد،نهبهخاطر
ايجاد فرصت براي جوانترها ،بلكه به دليل ادامه مشكل با
مجري برنامه ۹۰است .اما آيا ميثاقي جوان كه گاه در زمان
اجراي برنامه ويژه ليگ فوتب��ال ايران در برابر اظهارنظر و
پرس��شهاي برخي ميهمانهايش كم ميآورد و عبارت
«واهلل نميدونم» را به كار ميبرد ،قادر است در يك آوردگاه
بزرگوپرچالشبهنامجامملتهايآسيا،باكمتريناشكال
وايرادعملكندوپسازچندروزدوستدارانفوتبالكهخيل
عظيميازمردمراتشكيلميدهند،بهكنارگذاشتنوعبور
از عادل فردوسيپور معترض نشوند؟ پاسخ اين سوال را از
مسووالنتلويزيونبخصوصشبكهسهبايدپرسيد.
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علي ولياللهي
ليورپول اين روزهاي كلوپ تمام آن چيزي است كه يك
عش��ق فوتبال از تماش��اي فوتبال طلب ميكند .شور و
حرارت ،خالقيت ،جنگندگي ،س��رعت ،زيبايي و خنده.
شايد چند كلمه ديگر را هم بتوان به ليست اضافه كرد كه
همگي جزو كلمات كيفي و توصيفي هستند .كلماتي كه
كارشناسان زيادي در موردش صحبت ميكنند .منتها
آن چيزي كه اين روزها در ليورپول نمود جالبي پيدا كرده
«خنده» است .خنده به اين معنا كه در فوتبال قرمزهاي
آنفيلد ،هميشه فرصتي پيدا ميشود كه در اوج جنگ و
تالش تماشاچي بخندد .البته اگر طرفدار حريف ليورپول
نباشيد! چرا كه مثال اگر كس��ي در بازي ليورپول مقابل
آرسنالطرفدارتوپچيهابودهباشد،هيچعسلينميتواند
تا مدتها كامش را ش��يرين كند ،چه رسد به بخش فان
بازي تيم تحت هدايت يورگن كلوپ.
بازيكنان ليورپول اين روزها در مس��تطيل سبز زندگي
ميكنند .آنقدر با بودن در شرايط مسابقه عجين شدهاند
كه هر روز ف��رم بهتري ب��راي ادامه كار پي��دا ميكنند
و جزييات بيش��تري را وارد س��ير طبيعي فوتبال بازي
كردنش��ان ميكنند .قطعا در هر زندگي نرمالي عالوه بر
كار ك��ردن و مبارزه و دويدن و هم��ه آن چيزي كه به نام
جديت شناخته ميشود ،فرصتي هم براي شوخي و ابراز
احساساتپيداميشود.درمقاطعمتفاوتميتوانردپايي
از تالش آدمها براي خنديدن در زندگيشان پيدا كرد و
ليورپوليها در زمين بازي همين تالش را دارند .انگار آنها
به بُعد جديدي از يگانگي با فوتبال دست پيدا كردهاند كه
اينامكانرادارندكهدرپرفشارترينشرايطچاشنيخنده
را ني��ز اضافه كنند .خندهاي كه از لذت عميق بازيكنان و
كادرفنيليورپولازبازيكردنناشيميشود.ليورپوليها
وقتي در زمين بازي حضور دارند مشخصا با تمام وجود از
كارشان با توپ ،از گل زدن ،از حركات تركيبي ،از دريبلها

كيف ميكنند .اين همان چيزي است كه ميتوان گفت ب��ازي ليورپ��ول و آرس��نال و ب��رد  5گل��ه مقاب��ل تيم
بختبرگشته امري نشان داد كه تاكتيك تنها بخشي از
كلوپ به تيمش هديه داده.
هر چ��ه در ذهنم جس��توجو ميكنم ،تيم��ي را به ياد پشتوانه خط حمله وحشتناك ليورپول است ،نشان داد،
نميآورم كه بازيكنانش با چنين لذت��ي بازي كرده و در گگنپرسينگفوقالعادهيورگنكلوپوقتيبهاوجكارايي
حينبازيخنديدهباشند.بازيكنالبتهداشتيم.نمونهاش ميرسد كه بازيكنان با تمام وجودشان بخشي از آن باشند
رونالدينيو؛ ش��اعر فوتبال كه وقتي پا به توپ ميشد در و نه صرفا مهرههايي براي انجام .بازيكناني كه وقت گلزني
ريزترين حركاتش هم ميش��د ،كيفور شدن را مشاهده درحساسترينلحظهبازيميتوانندباشوخطبعيفراوان
كرد .با آن ميميك هميشه در حال لبخندش كه مضاعف به دروازه نگاه نكنن��د و ضربه را به گل تبديل كنند .مثل
ميشد به آن لذت دروني تا ما نمود واقعي فوتبال را بتوانيم كاري كه فرمينو كرد و البته بار اولش نبود .فرمينويي كه
در رقص هنرمندانهاش ببينيم .شايد يكي از داليل حجم بعد از هر گلش با يك شكلك جديد و خندهدار ،موفقيتش
عالقه زياد طرفداران فوتبال به رونالدينيو همين باش��د .را جش��ن ميگرفت و تماش��اچيها را به وجد ميآورد.
بازيكني كه وقتي به رئال در سانتياگو برنابئو گل ميزد ،بازيكناني كه ميتوانند در مقابل چش��م هزاران هوادار و
هواداران رئال تش��ويقش ميكردند .رونالدينيو در بازي ميليونهابينندهتلويزيونيازقيدزدنضربهپنالتيبگذرند
جدي بود .اما اين جدي بودن فرق داش��ت با جدي بودن و حساب كتابكنندپيش خودشان كه االن همتيمي من
بقيه بازيكنان .فرق داشت با جدي بودن مورينيو و رونالدو ميتواندهتتريككندواينفوقالعادهخواهدبود.محمد
و ژاوي و س��ايرين .براي همين رونالدينيو وقت داش��ت صالح حق داشت خودش پنالتي را بزند و  14گله بشود و
بعضي وقتها هنگام بازي كردنش شيطنت هم بكند تا برود صدر جدول گلزنان اما پنالتي را داد به رفيقش .چرا؟
بيشتر بخندد و بيشتر لذت ببرد .ما هم همينطور .وقت براي اينكه دور هم حال كنند و لذت ببرند .ما لبخند بزنيم
داشت زماني كه ميتوانس��ت يك بار از بازيكن حريف با از اين حركت و كلوپ خودش گريهاش بگيرد .گريه شوق
البت��ه .مخصوص��ا وقتي دو
دريبل سر پا عبور كرده ،اين
ساعت قبلش در بازي فوالم
كار را چند بار ديگر تكرار كند.
بازيكنان ليورپول ميتوانند در مقابل چشم
و هادرس��فيلد كامارا را ديده
اين جور كارهاي رونالدينيو
هزارانهواداروميليونهابينندهتلويزيوني
بوديم كه سر زدن پنالتي چه
چي��زي جز ل��ذت مضاعف
از قيد زدن ضربه پنالتي بگذرند و حس�اب
دعوايي راه انداخت .با اينكه
نب��ود و كارك��رد تاكتيكي
كتاب كنند پيش خودشان كه االن همتيمي
راني��هري ،س��رمربي فوالم،
نداشت .مثل رقص پاي چند
من ميتواند هتتريك كند و اين فوقالعاده
گفته ب��ود ميترويچ ضربه را
ثاني��هاياش جلوي كارواليو
خواهد بود .محمد صالح حق داشت خودش
بزند ،كامارا با قلدري توپ را
در بازي بارسا مقابل چلسي و
پنالت�ي را بزند و  14گله بش�ود و برود صدر
برداشت و ضربه زد و پنالتي
بعد آن ضربه به گوشه دروازه
جدول گلزنان اما پنالت�ي را داد به رفيقش.
را خراب كرد تا وضعيت فوالم
پيترچك.ليورپولهمهمين
چرا؟ براي اينكه دور ه�م حال كنند و لذت
بحرانيتر شود و رانيهري بعد
شكلي است .خيلي از كارها را
ببرند .ما لبخند بزنيم از اين حركت و كلوپ
از بازي درباره بازيكن تيمش
در زمين بازي ميكند صرفا
خودش گريهاش بگيرد .گريه شوق البته.
بگويد«:ميخواستم كامارا را
براي لذت بيشتر از فوتبال.

بكشم!» البته كامارا شانس آورد كه دقيقه 91تيمش گل
زد و بازي را بردند وگرنه ه��واداران فوالم قطعا ماموريت
ناتم��ام رانيهري را به اتمام ميرس��اندند .حاال اظهارنظر
سرمربي ايتاليايي فوالم در مورد پنالتي تيمش را مقايسه
كنيد با واكنش كلوپ به پنالتي فرمينو.
قرمزهاي آنفيلد اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري به
شعاراصليباشگاهشاننزديكهستند«:توهرگزتنهاقدم
نخواهي زد» .ليورپول يك خانواده است كه فوتبال بازي
كردن بخش��ي از فرآيند خانواده بودن و لذت بردنش به
حساب ميآيد .تيمي كه حتي پيشبينيهاي اين فصل
را هم به طور كامل زير س��وال برده .پيشبينيهايي كه
گاردين و سايرين از قهرماني راحتالوصول سيتيزنها
با گوارديوال ارايه داده بودند فعال زير س��وال رفته و اين
بندرنشينان هستند كه با صالبت و قدرت به جلو حركت
ميكنند .در باكس��ينگدي كه چ��وب ميگذارد الي
چرخ همه تيمها ،ليورپول در ح��ال عبور بدون تلفات
اس��ت و مانده بازي فوق حساس آنها با منچسترسيتي
در روز پنجشنبه .ليورپول در اين فصل مقابل هيچ كدام
از تيمهاي هميش��ه صدرنشين ليگ شكست نخورده.
 3تا برد و  3تا تس��اوي به دس��ت آورده و همه ميدانند
نتايج خ��وب گرفتن مقاب��ل  TOP6از اوجب واجبات
يك تيم براي رس��يدن به مقام قهرماني است .ليورپول
بدون شكس��ت بعد از  20بازي  17برد و  3تساوي دارد.
 3تساوي در مقابل تيمهاي قدر ليگ جزيره .ليورپول تا
اينجاي فصل دومين خ��ط حمله قدرتمند ليگ بعد از
منچسترسيتي را دارد و از آن طرف در خط دفاع بينظير
كار كرده و تنها  8بار دروازهاش باز شده .ليورپول در 10
س��ال اخير هيچگاه بعد از  20بازي اي��ن تعداد امتياز را
نداش��ته و در صدر نبوده .اما اين فصل به نظر ميرسد،
زمان آن رسيده كه هواداران اين تيم به همراه تيمشان،
هفته به هفته ل��ذت ببرند و روز به روز به روياي چندين
سالهشان نزديك بشوند.

رويداد

خادمالشريعه در رقابتهاي شطرنج برقآسا هم درخشيد
نابغه شطرنج كشورمان كه در  3روز مسابقات فشرده
شطرنج س��ريع جهان در سنپترزبورگ موفق شده
بود در كمال ش��گفتي نايب قهرمان جهان بشود در
دور بعدي مسابقات كه به شطرنج برقآسا اختصاص
داشت نيز گل كاشت و توانس��ت باز هم مقام نايب
قهرماني را به دست آورد تا نشان بدهد ،اتفاق مربوط
به مسابقات سريع هرگز شانسي نبوده.
خادمالش��ريعه در مس��ابقات ش��طرنج برقآساي
س��نپترزبورگ كه در  2روز برگزار شد در  17راند
مسابقه توانست با  13امتياز مدال نقره و جايزه 30
هزار دالري را از آن خود كند .دختر با هوش ايراني
در مسابقات برقآس��ا در راند اول به نماينده روس
باخت تا شروعي نهچندان خوب داشته باشد .اما در
دورهاي دوم تا هشتم موفق شد  7برد پياپي مقابل
نمايندگان روس��يه و ويتنام ،چين و هند به دست
آورد تا خودش را به عنوان يك مدعي جدي معرفي
كند .خادمالش��ريعه در دور نهم كه آخرين دور روز

ميلياردرنابغه

اول بود ،مقابل نماينده ديگري از كش��ور ميزبان به
تس��اوي رس��يد تا با  7.5امتياز در جايگاه دوم قرار
بگيرد .مسابقات روز دوم براي نماينده كشورمان
همانند روز نخس��ت با يك شكست آغاز شد.
خادمالش��ريعه در مبارزه ب��ا نماينده چين
كه ريتينگ  2458را داش��ت ،مغلوب شد.
او ش��روع نه چندان خوبش را در روز دوم با
دو تساوي مقابل نمايندگان سوئد و روسيه
ادامه داد تا كمي از صدر فاصله بگيرد.
با اين حال  3برد پياپي ش��طرنجباز
كش��ورمان مقابل ش��طرنجبازان
روس��يه ،آذربايجان و گرجستان
او را به كسب مدال اميدوار كرد.
س��ارا خادمالش��ريعه در دور

شانزدهم و ماقبل نهايي مقابل نماينده اوكراين به
تساوي رسيد و در نهايت در آخرين قدم موفق شد
در يك ديدار فوقالعاده حساس ،نماينده روسيه
را ببرد و  13امتيازي شود و مدال با ارزش
نقره را براي كشورمان به دست بياورد.
خادمالش��ريعه كه در رقابتهاي سريع
موفق ش��ده ب��ود دوم ش��ود ب��ا نايب
قهرمان��ي در رقابته��اي برقآس��ا
توانست در مجموع دو رقابت
باالترين امتياز را بين همه
ش��ركتكنندگان ب��ه
دست آورد و جايزه نفر
اول كه 40هزار دالر بود
را به جي��ب بزند .به اين
ترتيب نماينده ايران در

رقابته��اي جهاني ش��طرنج روس��يه در مجموع
 95ه��زار دالر چيزي ح��دود يك ميلي��ارد تومان
از مس��ابقات به دس��ت آورد و احتماال در رنكينگ
آتي فدراسيون جهاني ش��طرنج نيز چند پله صعود
خواهد كرد .شايان ذكر است در رقابتهاي شطرنج
برقآساي روسيه نمايندهاي از كشور ميزبان با 13.5
امتياز نفر اول شد و شطرنجبازي از كشور چين با 13
امتياز بعد از خادمالشريعه روي سكوي سوم ايستاد.
در پاي��ان بخش برقآس��اي رقابتهاي ش��طرنج
قهرماني جهان پرهام مقصودلو با كسب  12.5امتياز
در رده س��يام ايستاد .عليرضا فيروزجا با  12امتياز
در رده چهل و دوم و همچنين احس��ان قائممقامي
نيز با كسب  12امتياز بعد از فيروزجا در رده چهل و
سوم جهان قرار گرفت.
دربخشمردانشطرنجبازنروژيباكسب 17امتيازموفق
به كس��ب عنوان قهرماني رقابتها شد .شطرنجبازاني از
لهستانوامريكامقامهايدوموسومرابهدستآوردند.

نگاه

ليگ برتر ،يگانه رقيب الليگا
طرفداران پر و پا ق��رص فوتبال،
ِ
داران دنبالكننده
يعني شبزنده ِ
ليگهاي معتبر اروپايي ،عموما به
عالقهمندانالليگايابهبيانسادهتر
تيفوس��يهاي رئالي و بارس��ايي
تقسيمميشوند.
مهال وفاييكيان
طني��ن كركنن��ده انتقال
حتي
ِ
جنجالي رونالدو به يوونتوس و الكالس��يكوهاي خالي از
ِ
جمعيت
نبردگالدياتورهاهمنتوانستتغييرمحسوسيدر
ميليونيدلباختگانرئالوبارساايجادكند.احتماالفوتبال
خشكوماشينيآلمانعاملمحبوبنبودنبوندسليگا،
ي آ و يكدست
مافياي فوتبال ايتاليا علت دلس��ردي از سر 
نبودنتو ِانتيمهايفرانسويدليليبرايرخوتلوشامپيونه
بودهاست؛اما،حداقلدرفصلجاري،ليگبرترانگلستانبه

كانونيبيرقيببرايتوجهوتمركزتماميفوتبالدوستان،
چه در ايران و چه در سراسر جهان مبدل شده است.
ليگبرتردرهفتههاياخيرازگردنهحوادثبسياريعبور
كرد .پيش از شروع فصل ،بعد از پشت سر گذاشتن فراز و
نشيبهاي فراوان ،در نهايت آنتونيو كونته چلسي را ترك
كرد و هموطن ايتاليايياش مائوريزيو ساري جانشين او
روي نيمكت ش��د ،اما هنوز اطميناني به خروج چلسي
از بحران نبود .همانطور ك��ه حضور آقاي خاص قادر به
نجات ميراث فرگوسن از دره ناكاميهاي تلخ منتهي نشد.
از طرفي ،خداحافظي تاريخي آرس��ن ونگر و ورود اِمري
ِ
هدايت توپچيها نيز ،نويد طلوع س��تاره بخت
به صحنه
پرفروغ آرسنال را نميداد.
درس��ت لحظهاي كه قلدري تيم گوارديوال با درو كردن
امتيازها تب و تاب صدر جدول را از پا انداخته بود و ترس

و يأس به دل رقيب ميانداخت ،چلسي در كمال ناباوري
توانست با دو موقعيتي كه براي باز كردن دروازه ادرسون
به دست آورد نوار پيروزيهاي منسيتي را پاره كند تا هم
گوارديوالبعدازهفتههايمتماديطعمشكسترابچشد،
هم ليورپول صدر جدول را تسخير كرده و بعد از مدتها
رنگ سرخ را وارد بازي صدرنشيني كند.
باالترينسطحفوتبالباشگاهيانگلستاناينروزهاشاهد
رقابت ش��گفتانگيزي براي تعيين تيم قهرمان اس��ت؛
مبارزهاي شانه به ش��انه و نفسگير كه اولين اشتباه را به
آخرين اشتباه گره زده .شكست سنگين منچستر يونايتد
از ليورپول تبديل به آخرين اشتباه مورينيو شد تا اخراج از
اولدترافورد در كارنامه درخشان آقاي خاص تبديل به لكه
ننگي فراموشناشدني و كمرشكن شود.
ليورپول،گربهسياهمورينيو،فصلبيشكستيراپشتسر

گذاشته؛عقابتيزبينيبابالهايگستردهكهبهتنهاييو
با قدرت در آسمان با شكوه اين فصل در اوج پرواز ميكند.
اين بهترين فرصت براي قرمزهاس��ت تا نوزدهمين جام
قهرماني ليگ را به دست آورند تا پاياني بر عطش۳۰ساله
طرفداران منتظر باشد .هماهنگي چشمنواز خط حمله
آتشين صالح ،مانه ،فرمينو نقطه قوت پررنگ ليورپوليها
بوده كه با گلباران آرس��ناليها بار ديگر نش��ان داد براي
رسيدن به روياي قهرماني به هيچ رقيبي رحم نميكند.
برد ۳بر ۱ولورهمپتونبرابرتاتنهام،تعقيبكنندهليورپول
نتايج از پيش
در مقام دوم ،نش��ان داد كه رتب��ه و جايگاه ِ
تعيين شده را رقم نخواهد زد .كشمكش و زد و خوردهاي
جدول كيفيت قابل قبولي براي ليگ برتر انگلس��تان به
ارمغان آورده؛ رقابتهاي حساسي كه سرنوشت برنده به
لحظه نواختن سوت پايان موكول شده.

تيم ملي ايران پس از ناكامي ناشي از آغاز جنگ تحميلي
در جام  ،1980سال  1984با انبوهي از بازيكنان تكنيكي
و س��رعتي وارد جام ملتهاي آسيا شد .اين جام هم مثل
 1980با 10تيمبرگزارشد.عربستان،كويت،قطر،سوريهو
كرهجنوبيدرگروهاولمسابقاتقرارداشتند،ايرانوچين
و امارات و س��نگاپور و هند هم در گروه دوم .تيم ملي ايران
با حضور ناصر محمدخاني ،حميد عليدوستي و عبدالعلي
چنگيز در خط حمله ،توان هجومي بس��يار بااليي در اين
مسابقات داشت و در دو بازي نخست ،با پيروزي 3بر صفر
مقاب��ل امارات و برد 2بر صفر مقابل چي��ن ،صعودش را از
گروه تقريبا قطعي كرد .اما آب و هواي ش��رجي سنگاپور
و مشكالت بدنسازي تيم باعث ش��د كه ايران در دو بازي
بعدياش به تساوي بدون گل مقابل هند و تساوي 1بر 1با
سنگاپور رضايت دهد .ناصر محمدخاني دو گل در دو بازي
ايرانمقابلاماراتوچينبهثمررساندهبودوتكنيكيترين
بازيكن آن زمان نه در ايران كه در كل آس��يا بود .او در تمام
بازيهاي ايران بهشدت تحت فشار يارگيري تيم حريف
بود و حضورش در زمين باعث ميشد كه مربي تيم حريف
ب هشدتمحتاطعملكنددراتخاذتاكتيكهايتهاجمي
عليه تيم ايران .شاهرخ بياني هم بازيساز و پنالتيزن تيم
ايرانبودكهدربازيبااماراتوسنگاپوردوگلازروينقطه
پنالتيبهثمررساندهبود.گلديدنيضياعربشاهيبهچين
نيز از لحظات زيباي جام 1984براي ايران بود .دو تساوي
ايرانمقابلهندوسنگاپورموجبشدكهچينتيمنخست
گروه ش��ود و در بازي نيمهنهايي به مصاف حريف آسانتر
يعني كويت برود .ما نيز به ناچار با تيم اول گروه نخس��ت،
يعني عربس��تان رودررو شديم .ايران مقابل عربستان هم
مشكل چنداني براي پيروزي نداش��ت .شاهرخ بياني در
دقيقه 43ايرانراپيشانداخت .مربيعربستاندوبازيكن
رامامورمستقيممهارناصرمحمدخانيكردهبودوعربستان
درهنگامحملهنفراتشكمترازايرانبود.امااشتباهمهلك
ناصر ابراهيمي در دقيقه  85باعث شد عربستان با نفرات
بيشتري حمله كند .ابراهيمي كه فكر ميكرد بازي تمام
شده و ما قطعا به فينال خواهيم رفت ،ناصر محمدخاني را

از زمين بيرون كشيد و دو مدافع عربستاني كه مامور مهار
او بودند ،آزاد ش��دند و در حمالت اين تيم شركت كردند.
توپهايارساليمتعددعربستانبهمحوطهجريمهايران،
سرانجامكاردستماداد.سانترنهچندانخطرناكبازيكن
عربستانباضربهسرشاهينبياني،ازفاصلهاينسبتازيادبا
دروازهايران،وارددروازهايرانشد.بهروزسلطانيهمبهسبك
معمولخودشهنگامگلخوردن،فقطايستادوورودتوپ
به دروازهاش را تماشا كرد! باري ،بازي به وقت اضافي رفت
و ما بهترين بازيكن خودمان را نداش��تيم .ابراهيمي بعد از
پايانجام،اعترافكردكهبيرونكشيدنناصرمحمدخاني
دردقايقپايانيبازيباعربستان،بزرگترين اشتباهدوران
مربيگرياشبوده.دروقتاضافيگليردوبدلنشدوايران
در حالي به ضيافت پنالتيها رفت كه ابراهيمي ،اش��تباه
ديگري هم مرتكب ش��ده ب��ود .او در دقيق��ه 119حافظ
طاحونيرابهجايبهروزسلطانيواردزمينكرد.طاحوني
پنالتيگير بود و بهتر بود او هنگام ضربات پنالتي به جاي
سلطانيدربرابرعربستانيهابايستد.وليمشكلطاحوني
اي��ن بود كه دير وارد زمين ش��ده بود و بدن��ش گرم نبود.
بنابراينتقريباهمهضرباتپنالتيعربستانرافقطايستاد
وتماشاكرد!حاجيلو،مختاريفر،درخشانوشاهرخبياني
پنالتيهايشانراگلكردندوليضربهپنالتيپنجعليهدر
رفت.طاحونيهمبهعربستانيهانهنگفتوهرپنجپنالتي
را گل خورد .ايران در عين برتري و شايس��تگي ،فينال را از
دستدادودرديدارردهبنديباگلناصرمحمدخانيموفق
شديمباكويت 1بر 1مساويكنيموليبازدرضرباتپنالتي
مغلوب شديم .اينبار حاجيلو ،درخشان ،احدي و شاهرخ
بيانيپنالتيهايشانراگلكردندواينبارجعفرمختاريفر
پنالتياشراخرابكرد.ايرانبهكويتهمباختودركمال
ناباوري،بايكيازبهترينتيمهايتاريخفوتبالمانبهمقام
غمانگيزي چهارمي در جام ملتهاي آس��يا اكتفا كرديم.
ناصر محمدخاني و ش��اهرخ بياني هر يك با 3گل در كنار
جيا ژيوكوان از چين ،آقاي گل مسابقات شدند .در فينال،
عربستان 2بر صفر چين را برد و نخستين قهرمانياش در
جامملتهايآسياراجشنگرفت.

ستارگانآسيا

آخرين اميدهاي ستاره ازبك
با آمدن هكتور رائول كوپر به تيم ملي ازبكستان ،خيلي
از بازيكنان نس��ل قديمي اين تيم مثل سرور جباراف
كه سابقه برنده شدن دو توپ طالي آسيا را در كارنامه
دارد از تيم ملي كنار گذاشته شدند .با اين حال هنوز
ازبكستان ،آن تيمي است كه بر مبناي قدرت بدني
و جنگهاي فيزيكي بنا شده و به همين دليل،
هافبكها نقش موثري در تي��م دارند .در حال
حاضرقويترينهافبكتيممليازبكستان
كه بازوبند كاپيتاني اين تي��م را هم در
جام ملتها به بازو خواهد بست ،عادل
احمداف  31ساله اس��ت .بازيكني
كه هماكن��ون در تيم ش��انگهاي
اسآيپيج��ي ت��وپ ميزن��د.
احمداف در ابتداي فصل 2016/17
با مبل��غ  7ميليون يورو از كراس��نودار
روسيه راهي س��وپر ليگ چين شد تا
تبديل به گرانقيمتترين بازيكن حال
حاضر ازبكستان شود .احمداف از زمان
حضورش در تيم چيني 67،بار پيراهن
اين تيم را پوش��يده و موف��ق به زدن 6
گل ش��ده .احمداف در طول دوران
فوتبال حرفهاياش عالوه بر حضور

در تيمهاي كراس��نودار و ش��انگهاي اسآيپيجي،
پيراهن تيمهاي آنژه روسيه و پاختاكور ازبكستان را
نيز بر تن كرده .احمداف تاكنون پنج بار عنوان بهترين
بازيكن سال ازبكستان را از آن خود كرده و سابقه سه
قهرماني باش��گاهي با تيمهاي پاختاكور و شانگهاي
اسآيپيجي را نيز در كارنامه دارد.
احمداف اولين بازي مل��ياش را زماني كه كمتر از
 20س��ال داشت ،براي ازبكس��تان انجام داد و
تاكنون در  90بازي ملي براي تيم كشورش
به ميدان رفته و  16گل نيز به ثمر رسانده.
احمداف س��ابقه حضور در دو تورنمنت
جام ملتهاي آسيا در سالهاي 2011
و  2015را دارد و جام ملتهاي امارات
 ،2019س��ومين تجربه اين بازيكن در
جام ملتها به حساب ميآيد .بازيكني
كه زماني از تيمهاي مط��رح اروپايي نيز
پيش��نهاداتي براي بازي داشت و خيليها
منتظر درخش��ش او در باالترين س��طح
فوتبال جهان بودند ،حاال تنها اميدش
به كسب افتخار قابل توجه ،درخشش
به هم��راه تيم ازبكس��تان در جام
ملتهايآسياست.

