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آقای گل چین در اندیشه کسب کفش طالی جام ملتها

لیووباالترازپله،پاتووهالک

شهر مجازی

اینجا هر روز میتوانید توییتها
و پســتهای ورزشــی کاربــران
شبکههای اجتماعی را بخوانید.
***
ایران ورزشی:
جابــر ،مرد همیشــه در فهرســت
خروج!
:Mahmood
تقریبا هر برنامهای از صدا و ســیما
روی آنتــن میره حتــی برنامههایی که
اصال ماهیت ورزشــی ندارنــد ،در حال
کوبیدن کیروش هســتند اینا به خاطر
تیم باشگاهیشون حاضرن تیم ملی یک
کشور رو فدا کنن.
تئودور:
هنوز بعضی شــبها خــواب چیپ
یونــس محمود رو میبینــم و از خواب
میپرم.
کانالس:
خود کنعانیزادگان قبل از شــروع
بازی میره میزنه روی شــونه کیروش
میگــه واقعاً مســخرهبازی در میاری یا
واقعاً فیکسم؟
:ChrtNgoErf
دوســتان دیگه از لقــب جابر رفت
و برگشــت برای جابر انصاری اســتفاده
نکنید چون متاســفانه االن دو سه ساله
تو همیــن حالت مونده یعنــی میره تو
فهرســت خروجی دوباره برمی گرده تو
تیم.
استنیس الس واو رینکا:
یه جــوری از خبــر رفتن کیروش
خوشحال شدین ،قشنگ معلومه تابعیت
کره جنوبی دارید.
زد اچ:
ســونهیونگمین رو از کرهجنوبی
بگیــرن به زور جزو تیمهای ســطح دو
آسیا محسوب میشن.
 ترول فوتبال:
میدونیــد چــرا هیــچ حیوونی رو
نذاشــتن بازیا رو پیشبینی کنه؟ چون
هرچی گربه و الکپشت و هشتپا بوده
تیمهای آســیای شرقی گرفتن پختن یا
ترشیش رو ریختن.
:m. javadifar
فرهــاد مجیــدی مصاحبــه کرده
و به شــدت از بیکفایتی مســووالن و
نبــود امکانات انتقاد کــرده .اتفاقا هم از
استقالل اسم برده و هم پرسپولیس .ولی
هیچکدام از خبرنگاران و روزنامهنگارها با
القاب چگوارا ،مرد آزادیخواه و سخنان
بی ســابقه از او یاد نکردن .واسه اونا این
حرفا مهم نیست مهم قرمز بودن گوینده
است.

چین بر خالف انتظارها
در جام ملتهای آسیا
درخشیده و دو پیروزی
ارزشمند کسب کرده؛
اولی برابر قرقیزستان و
با نتیجه  2بر یک و دومی
مقابل فیلیپین که  3بر
صفر به پایان رسید .در این
دو بازی 2 ،بازیکن برای
چین گل زدهاند .دابائو یو
که گل او همراه با گل به
خودی ماتیاش -دروازهبان
قرقیزستان -پیروزی
نخست چین را رقم زد
و دیگری لی وو که برابر
فیلیپین دبل کرد و باعث و
بانی برد ارزشمند چین بود.

امیر اسدی
Amir Asadi

دابائو یو و لی وو با  2گل زده مدعی
تصاحب کفش طالی جام ملتهای آسیا
در سال  2019هستند.
دابائو یو در هر  2بازی چین گل زده
و لی وو هم 2بــار دروازه فیلیپین را باز
کرده .دابائو یو که مهاجم نوک نیســت
و بیشتر در کنارهها توسط مارچلو لیپی
مورد استفاده قرار میگیرد ،عضو باشگاه
بیجینگجــوان در لیــگ حرفهای چین
است.
او در  53بــازی ملــی  19گل زده
و حاال هم مدعی کســب عنوان بهترین
گلزن جام ملتهای آسیاست.
دابائــو در فصــل  2018لیگ چین
در  21بــازی  2گل زد که ایــن آمار با

درخشــش او در تیم ملی چین به هیچ
وجه همخوانی ندارد.
ماجرای لی وو بــا دابائو یو متفاوت
است .لی وو بهترین گلزن لیگ حرفهای
چین محسوب میشود و درخشش او در
خط حمله تیم لیپی هم موضوع چندان
جالبی نیست.
لی وو عضو باشگاه شانگهای و آقای
گل لیــگ چین اســت .مهاجمی که در
نــوک خط حمله بــازی میکند و با 27
سال ســن باالتر از انبوهی بازیکن طراز
اول دنیا ،کفش طــای لیگ حرفهای را
تصاحب کرده است.
لــی وو ایــن فصــل  27گل در
ترکیب شــانگهای به ثمر رساند و جایزه
بهترین گلزن را بهدســت آورد .او باالتر
از بازیکنانی چــون گراتزیانو پله ،هالک،
الکساندر پاتو و اودیون ایگالو این عنوان
را کسب کرد.
بعد از لــی وو ،اودیون ایگالو در رده
دوم بهترین گلزنهــای لیگ چین قرار

سعید:
واقعاً حق ســامان قدوس نیست با
این همه کیفیت کنــار طارمی و آزمون
بازی کنه.
قاوف:
رفتــن اطراف اســتادیوم بــا مردم
مصاحبه میکنن .دو نفر گفتن ایشــاال
 1-5میزنیــم .قشــنگ معلومــه چون
حریف ضعیفــه  5گل برای خودمون در
نظر گرفتن اما چون کنعانیزادگان توی
زمینه یک گل هم برای حریف.
سولوپر:
یه زمانی از مدرسه با عجله میاومدم
خونه به اخبار ورزشــی برسم ،اون موقع
نه کانال تلگرامی بود نه سایت ورزشی و
نه ...امروز خیلی اتفاقی اخبار ورزشی رو
دیدم و رفتم تو خاطرات.
محمد حسین آجرلو:
فــرزاد مجیدی گفتــه در «مکتب
من» استعفا جایی ندارد .یعنی میخوام
بگم که فرزاد مجیدی هم مکتب خاص
خودش رو داره.
:Ali abutalebi
انجمــن یهودیــان اســترالیا خواهان
منع برگزاری مســابقه فلسطین و استرالیا
در چارچوب جام ملتهای اســترالیا شده
«چون فلســطین موجودیت نــدارد ».تیم
اندرســون تصاویــری از مســابقه تیمهای
فوتبال فلســطین و اســترالیا را در ســال
 1939مخابره کرده ،روزگاری که اسرائیل
«موجودیت» نداشــت و فلســطین اشغال
نشده بود.
خورخه لوئیس بورخوس:
همون اتوبوســی که تو جام جهانی
واســه آرژانتین و اسپانیا و پرتغال پارک
کردیم رو ویتنام جلومون پارک کرده.
ابولیون:
بــازی فوتبالی که تــوی روز برگزار
بشه قطعاً تنیسه.

گرفــت؛ مهاجم تنومنــد و اهل نیجریه
باشگاه چانگچون یاتان که  21گل وارد
دروازه حریفان کرد.
ایگالو با سابقه بازی برای گرانادا در
اللیگا و واتفورد در لیگ برتر21 ،بار هم
در ترکیب نیجریه به میدان رفته و  9گل
به ثمر رسانده است.
گراتزیانــو پله با ســابقه بازی برای
سمپدوریا ،پارما ،فاینورد و ساوتهمپتون،
در لیگ حرفهای چین عضو شــاندونگ

شروع ایران در جام ملتها ،نشانههایی از تاریخسازی

هولدن کالفیلد:
چیه این حس ،چیه این عالقه؟ تیم
ملی از اتوبوس پیاده شد قلبم شروع کرد
تند زدن .واقعاً تک تکشــون رو دوست
دارم با این لباس حتی اون آقای طارمی!
:Mr. corrector
ترکیــب رویایی من برای فدراســیون
فوتبــال و تیم ملی اینــه :علی دایی ،رییس
فدراســیون .وحید هاشــمیان نایب رییس.
هادی طباطبایی ،سخنگو .مهدی مهدویکیا
ســرمربی .کریــم باقری ،مربــی .احمدرضا
عابدزاده ،مربی دروازهبانها .محمد حسینی
آنالیزور .محمد تقوی سرپرست.

لی وو این فصل  27گل در
ترکیب شانگهای به ثمر رساند و
جایزه بهترین گلزن را بهدست
آورد .او باالتر از بازیکنانی چون
گراتزیانو پله ،هالک ،الکساندر
پاتو و اودیون ایگالو این عنوان را
کسب کرد.

اســت و این فصــل  16گل در ترکیب
این تیم به ثمر رســاند .پله که  20بازی
ملی برای ایتالیا انجام داده و  9گل زده،
همیــن چند هفته قبل هم برای آتزوری
بــه میدان رفت تا نشــان دهــد در 32
سالگی از تفکرات روبرتو مانچینی خارج
نشده است.
الکساندر پاتو دیگر مهاجم مشهوری
است که در لیگ چین و باشگاه تیانجین
عضویت دارد .پاتو ،استعداد بزرگ فوتبال
برزیــل -حدفاصل ســالهای  2006تا
 -2009بود که بهعنوان ستارهای جوان
پیراهــن میالن را پوشــید و بعدها برای
ویارئال و چلسی هم بازی کرد.
پاتو که 29ســاله اســت ،این فصل
 15گل برای تیانجین به ثمر رســانده و
بهترین گلزن این باشگاه رده نهمی است.
پاتو در  27بازی ملی  10گل برای برزیل
زده اما از سال  2013درهای تیم ملی به
روی او بسته شده.
هالک ،همتیمی لی وو در شانگهای

اســت که مهاجم تیــم ملی چین بخش
اعظمــی از گلهــای زده خــود را بــا
پاسهای طالیی این برزیلی وارد دروازه
حریفان کرده.
هالک که سابقه بازی برای پورتو و
زنیت ســنپترزبورگ را در کارنامه دارد،
در  48بازی ملی  11گل زده و البته چند
ماهی است که به اردوی تیم ملی برزیل
دعوت نشده.
هالــک ایــن فصــل  13گل برای
شانگهای زده و از این حیث دومین گلزن
برتر این باشگاه است.
به ایــن مهاجمان نامــدار ،باکامبو،
تاردلــی ،کاردچ و پائولینیــو را هم باید
اضافــه کنیــم؛ بازیکنانی کــه در لیگ
حرفــهای چیــن تورهــای بســیاری را
لرزاندهاند اما در جدول ردهبندی بهترین
گلزنهــا پایینتر از لی وو قــرار دارند؛
مهاجمی که بعد از پوشیدن کفش طالی
لیگ حرفهای چین حاال به آقای گلی در
جام ملتهای آسیا فکر میکند.

 9دوره 27 ،بازی و  2462دقیقه حضور در جام ملتها

درخشش نستروف و شفیع:
سن یک عدد است

برای آغاز این نوشــته ،به یک جمل ه
کلیشــهای در فوتبــال اشــاره میکنیم:
«سن ،فقط یک عدد است ».واقعیتش هم
سن در فوتبال معنایی ندارد .همین یکی
دو روز قبل شنیدیم که باشگاه یوکوهاما
قرارداد کازویوشی میورا را برای یک فصل
دیگر تمدید کرد .مهاجم  52سالهای که
هنوز در ســطح دوم لیگ حرفهای ژاپن
حضــور دارد و هــر از چندگاهی گل هم
میزند.
میورا نمونهای جذاب از حضور موفق
بازیکنان مسن در سطح باشگاهی است اما
برای بحث ملی میتوان به جام ملتهای
آســیا و درخشــش بازیکنانی اشاره کرد
که سن و ســال باالیی دارند .عامر شفیع
از اردن ،ژنــگ ژی از چیــن و ایگناتــی
نستروف از ازبکســتان بازیکنانی هستند
که در امــارات ثابت کردهاند دود از کنده
بلند میشود .از ژنگ ژی که در چین یک
بازیکن کلیدی اســت فاکتور میگیریم و
بیشــتر به عامر شفیع و ایگناتی نستروف
اشــاره میکنیم .دروازهبانهایی موثر در
ترکیــب اردن و ازبکســتان که اگر آماده
نبودنــد ایــن دو تیم هرگــز روی هم 3
پیروزی دشت نمیکردند.
عامر شــفیع با لقب نهنگ آسیا در
 2بازی اردن مقابل اســترالیا و ســوریه،
نه تنها گلی دریافــت نکرده و دروازهاش
را بســته نگه داشــته ،بلکه درخشیده و
موقعیتهای حساســی را هم مهار کرده.
دروازهبان  36ســالهای که عضو باشــگاه
الوحدات در اردن است و البته همین یک
ماه قبل توانســت دروازه تیم ملی هند را
در دیداری تدارکاتی باز کند.
شــفیع چهارمین حضــور در جام
ملتهای آســیا را تجربه میکند .او سال
 2004در چین 4 ،بــار در ترکیب اردن
قرار گرفت و  390دقیقه در زمین حضور
داشت .سال  2011هم همین تعداد بازی
را انجــام داد و البتــه آمــار  360دقیقه
حضــور در زمین را به نام خود ثبت کرد.
عامر شفیع در ســال  3 ،2015بازی 90
دقیقهای انجام داد و در این تورنمنت که
در امارات برگزار میشود هم تاکنون  2بار

در ترکیب اردن قرار گرفته است.
آمــار عامر شــفیع روی هــم انجام
 13بــازی و  1200دقیقــه حضــور در
جام ملتهای آســیا اســت .آمــاری که
با درخشــش اردن و صعــود این تیم به
مرحلــه بعــد ،حداقل به انــدازه  2بازی
دیگــر افزایش پیدا میکند .عامر شــفیع
که سالهاســت بازوبند کاپیتانی اردن را
بر بازو میبندد ،باتجربهترین بازیکن این
تیم است و البته یکی از بهترین بازیکنان
تاریــخ فوتبال اردن .دروازهبانی که زمانی
بحث حضورش در فوالد شنیده میشد اما
هرگز به امضای قرارداد رسمی منجر نشد.
ایگناتی نســتروف هم مثــل عامر
شفیع ،یکی از بازیکنان کلیدی ازبکستان
در امارات است .دروازهبان  35سالهای که
پنجمین حضور خود را در جام ملتهای
آسیا سپری میکند .نستروف سال 2004
یک بازی  90دقیقهای برای ازبکســتان
انجام داد ،ســال  3 ،2007بار در ترکیب
تیمش قرار گرفت و  270دقیقه در زمین
حضور داشــت .ســال  2011و در دوران
اوج ازبکســتان 5 ،بــار در جام ملتها به
میــدان رفت و آمــار  422دقیقه بازی را
به نام خود ثبت کرد .ســال  2015نیز 4
بازی برای ازبکســتان انجام داد و 3980
دقیقه در زمین بــود و البته در این جام
هم تاکنون یک بازی  90دقیقهای درون
دروازه تیمش ایستاده است.
آمار نســتروف ،حضــور در  5جام
ملتها ،انجام  14بــازی و  1262دقیقه
حضــور در زمین اســت .او از این حیث
رکــورد ویژهای از خود بر جا گذاشــته و
البته با توجه به احتمال صعود ازبکستان
و پیــروزی این تیم مقابــل عمان در گام
نخســت ،آمار نســتروف بهبود هم پیدا
خواهد کرد.
ایــن دو دروازهبان آمــاده بار دیگر
این جمله مشــهور را به رخ میکشــند
که فوتبال ،ســن و ســال نمیشناسد و
بازیکنان  36 ،35ســاله هــم میتوانند
ستاره یک تورنمنت شوند .اتفاقی که در
جام ملتهای آسیا رخ داده و نستروف و
شفیع باعث و بانی اصلیاش بودهاند.

شــاگردان کارلوس کیروش موفق
شدند با ارائه نمایشــی جذاب ویتنام را
هم از پیش رو برداشــته و به اســتقبال
بازی ســوم مقابل عراق بروند .ســردار
آزمون ستاره شــماره  20تیم ملی با 2
گلی کــه زد ،این پیــروزی را به ارمغان
آورد و خودش هم به صدر جدول گلزنان
جام ملتها صعود کرد.
تیم ملی که بازی نخست خود را با
نتیجه  -5صفر تمام کــرده بود ،حاال با
این پیروزی دو گله با  7گل زده و بدون
گل خورده ،در صدر جدول گروه  Dقرار
میگیرد .ایــران هم اکنــون عملکردی
بهتر از تمام تیمهای آســیایی دارد و اگر
عربســتان و ژاپن دســت به کار بزرگی
نزنند ،این عنــوان را در پایان هفته دوم
رقابتها حفظ خواهد کرد.
دو پیــروزی پرگل برابــر ویتنام و
یمن ،بهترین شــروع تیم ملی ایران در
 4دهــه اخیر به حســاب میآید .در 40
سال اخیر ایران  11بار در جام ملتهای
آســیا حاضر شده و تنها  4بار توانسته با
 2پیــروزی متوالی تورنمنت را آغاز کند.
یکی در ســال  1984که ایران توانست
امــارات و چیــن را مغلوب کند و ســه
مرتبــه دیگر هم از ســال  2011به بعد.
به عبارتی از تورنمنت  2011قطر ایران
همواره اســتارت کار را با  2پیروزی زده
اما هیچگاه نتوانســته این چنین مقتدر
ظاهر شود.
شــاگردان کارلوس کــیروش که
اکنون دســت به کار بزرگی زدهاند ،باید
عراق را نیز از پیش رو بردارند و با کسب

2

برنامه کامل مسابقات جام ملتهای آسیا
ی آغاز شده و  12بهمنماه با
رقابتهای فوتبال جام ملتهای آســیا  2019امارات از  15د 
مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.
برنامه کامل این بازیها به تفکیک روز و گروهبندی و ســاعت برگزاری بازیها به شرح زیر
است:
مرحله گروهی
بازی شماره  /1گروه A
امارات یک  ......................................................................................................................بحرین یک
بازی شماره  /2گروه B
استرالیا صفر .......................................................................................................................اردن یک
بازی شماره  /3گروه A
تایلند یک  ................................................................................................................................هند 4
بازی شماره  /4گروه B
سوریه صفر  .................................................................................................................فلسطین صفر
بازی شماره  /5گروه C
چین  ..............................................................................................................................2قرقیزستان یک
بازی شماره  /6گروه C
کرهجنوبی یک  ............................................................................................................فیلیپین صفر
بازی شماره  /7گروه D
ایران  .............................................................................................................................. 5یمن صفر
بازی شماره  /8گروه D
عراق .................................................................................................................................... 3ویتنام2
بازی شماره  /9گروه E
عربستان.................................................................................................................. 4کرهشمالی صفر
بازی شماره  /10گروه F
ژاپن ............................................................................................................................. 3ترکمنستان 2
بازی شماره  /11گروه F
ازبکستان  ...................................................................................................................... 2عمان یک
بازی شماره  /12گروه E
قطر  ..................................................................................................................................2لبنان صفر
بازی شماره  /13گروه A
بحرین صفر  ...........................................................................................................................تایلند 1
بازی شماره  /14گروه B
اردن ............................................................................................................................. 2سوریه صفر
بازی شماره  /15گروه A
هند صفر  .............................................................................................................................امارات 2
بازی شماره  /16گروه B
فلسطین صفر  ....................................................................................................................استرالیا3
بازی شماره  /17گروه C
فیلیپین صفر...............................................................................................................................................چین 3
بازی شماره  /18گروه C
قرقیزستان صفر .......................................................................................................کرهجنوبی یک
بازی شماره  /19گروه C
ویتنام صفر  ..............................................................................................................................ایران2
بازی شماره  /20گروه D
یمن صفر  ..............................................................................................................................عراق 3
بازی شماره  /21گروه  | Eلبنان  -عربستان /نتیجه در شماره بعدی روزنامه
یکشنبه 23 ،دیماه 1397
بازی شماره  /22گروه  | Eکرهشمالی  -قطر ،ساعت  ،14:30ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره  /23گروه  | Fعمان  -ژاپن ،ساعت  ،17:00ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره  /24گروه  | Fترکمنستان  -ازبکستان ،ساعت  ،19:30ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه 24 ،دیماه 1397
بازی شماره  /25گروه  | Aامارات  -تایلند ،ساعت  ،19:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره  /26گروه  | Aهند  -بحرین ،ساعت  ،19:30ورزشگاه شارجه شهر شارجه
سهشنبه 25 ،دیماه 1397
بازی شــماره  /27گروه  | Bفلسطین  -اردن ،ساعت  ،17:00ورزشگاه محمد بن زائد شهر
ابوظبی
بازی شــماره  /28گروه  | Bاسترالیا  -سوریه ،ساعت  ،17:00ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر
العین
چهارشنبه 26 ،دیماه 1397
بازی شماره  /29گروه  | Cکرهشمالی  -چین ،ساعت  ،17:00ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره  /30گروه  | Cقرقیزستان  -فیلیپین ،ساعت  ،17:00ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره  /31گروه  | Dایران  -عراق ،ساعت  ،19:30ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره  /32گروه  | Dویتنام  -یمن ،ساعت  ،19:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
پنجشنبه 27 ،دیماه 1397
بازی شماره  /33گروه  | Fعمان  -ترکمنستان ،ساعت  ،17:00ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
بازی شماره  /34گروه  | Fژاپن  -ازبکستان ،ساعت  ،17:00خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره  /35گروه  | Eعربستان  -قطر ،ساعت  ،19:30ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره  /36گروه  | Eلبنان  -کرهشمالی ،ساعت  ،19:30ورزشگاه شارجه شهر شارجه
یک هشتم نهایی

مقام نخســت در مرحلــه گروهی ،کار
ســادهتری را در مراحل حذفی داشــته
باشــند .البته بــا توجه بــه تفاضل گل
فوقالعاده ایران ،صعود بهعنوان سرگروه
با یک تساوی نیز احتماال حاصل میشود.
بهترین شــروع ایران در تاریخ جام
ملتها به سال  1976باز میگردد .جایی
که در ورزشــگاه آزادی تیم ملی توانست
عراق ،یمن ،چیــن و کویت را با  13گل
شکســت دهد و بدون گل خورده برای
سومین بار متوالی قهرمان جام ملتهای
آســیا شــود .حاال باید دید آیا تیم ملی
ایــران میتواند ایــن راه را ادامه داده و
چهارمین قهرمانی خــود در تاریخ جام
ملتهای آسیا را کسب کند یا خیر؟
 4 :1968پیروزی متوالی  -قهرمانی
 5 :1972پیروزی متوالی  -قهرمانی
 4 :1976پیروزی متوالی  -قهرمانی
 4 :1980پیــروزی ،یــک باخت و یک

تساوی  -مقام سوم
 2 :1984پیروزی 2 ،تســاوی 2 ،باخت
 مقام چهارم 3 :1988پیــروزی ،یک تســاوی ،یک
باخت  -مقام سوم
 :1992یک برد ،یک مساوی ،یک باخت
 حذف در گروهی 4 :1996برد 2 ،باخت  -مقام سوم
 2 :2000برد ،یک مساوی ،یک باخت -
حذف در یک چهارم
 3 :2004برد 2 ،مســاوی ،یک باخت -
مقام سوم
 2 :2007برد ،یک مساوی ،یک باخت -
حذف در یک چهارم
 3 :2011برد ،یک باخت  -حذف در یک
چهارم
 3 :2015برد ،یک باخت  -حذف در یک
چهارم
 2 :2019برد  -؟ ؟ ؟

محسن گروسی :فوتبال عراق نزدیک به ایران است

محســن گروسی ،پیشکســوت فوتبال ایران که در تیم
ملی هم بازی کرده در مــورد پیروزی تیم ملی ایران مقابل
ویتنام گفــت« :اوایل بازی عملکرد دو تیــم چنگی به دل
نمیزد اما رفته رفته ایران بر بازی مسلط شد.
بازیکنان تیم ملی بــا حرکات ترکیبی خوبی که انجام
دادند کمکــم به دروازه حریــف نزدیک شــدند .بازیکنان
مقداری روی پاسهای آخر کم دقت بودند.
در ادامه ویتنام به دفاع مطلق روی آورد .ویتنام در طول
بازی چشم به ضد حمالت داشت که مدافعان ما در نیمه اول
به خوبی آنها را کنترل کردند .بعد از گل اول فشــار از روی

تیم ملی برداشته شد .ویتنام چیزی برای عرضاندام نداشت
و این تیم بــه دنبال دریافت گلهای کمتــر بود .تیم ملی
بسیار خوب حریف را پرس میکرد .آمار  70به  30مالکیت
توپ در پایان نیمه اول کامال نشــان دهنده برتری تیم ملی
در نیمه اول بود».
پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه گفت« :در  10دقیقه
اول نیمه دوم تیم ملی عقب کشید و بازی خوبی را از سوی
بازیکنان مشاهده نکردیم .این اتفاق باعث رقم خوردن چند
صحن ه خطرناک روی دروازه تیم ملی شد .در ادامه با حضور
مهدی ترابی در ترکیب تیم ملی ایران جان تازهای گرفت و
توانســت موقعیتهای خطرناکی را روی دروازه حریف خود
ایجاد کند .در همین شرایط گل دوم وارد دروازه حریف شد
و ویتنام که دید توان مقابله با تیم ملی را ندارد ،عقب کشید
تا گلهای بیشتری دریافت نکند».
گروســی به بازی پایانی دور مقدماتی هم اشــاره کرد:
«فوتبال عــراق خیلی نزدیک به ایران اســت .آنها از لحاظ
هجومــی تیم خطرناکی هســتند .اگر مثــل  10دقیقه اول
نیمــه دوم بــازی با ویتنام بــه عراق فرصت دهیــم آنها از
این مســاله به ســادگی نمیگذرنــد .باید بــازی خودمان
را بــا یــک شــیوه منطقــی دنبال کنیــم .باز هــم تأکید
میکنم این تیم میتواند به ســالها ناکامــی فوتبال ایران
پایان دهد».

یکشنبه 30 ،دیماه 1397
بازی شماره  /37دیدار تیم اول گروه  | Bتیم سوم برتر یکی از گروههای ACD
ساعت  ،14:30ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره  /38دیدار تیم دوم گروه  | Aتیم دوم گروه C
ساعت  ،17:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره  /39دیدار تیم اول گروه  | Dتیم سوم برتر یکی از گروههای BEF
ساعت  ،19:30ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
دوشنبه ،اول بهمنماه 1397
بازی شماره  /40تیم اول گروه  | Fتیم دوم گروه E
ساعت  ،14:30ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره  /41تیم دوم گروه  | Bتیم دوم گروه F
ساعت  ،17:30ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره  /42تیم اول گروه  | Aتیم سوم برتر یکی از گروههای CDE
ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سهشنبه 2 ،بهمنماه 1397
بازی شماره  /43تیم اول گروه  | Cتیم سوم برتر یکی از گروههای ABF
ساعت  ،16:30ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره  /44تیم اول گروه  | Eتیم دوم گروه D
ساعت  ،19:30ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
چهارشنبه 3 ،بهمنماه ( 1397استراحت برای حضور تیمها در مرحله یک چهارم نهایی)
یک چهارم نهایی

پنجشنبه 4 ،بهمنماه 1397
بازی شماره  /45برنده بازی شماره  - 37برنده بازی شماره 40
ساعت  ،16:30ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
بازی شماره  /46برنده بازی شماره  - 38برنده بازی شماره 39
ساعت  ،19:30ورزشگاه ورزشگاه آلمکتوم دبی
جمعه 5 ،بهمنماه 1397
بازی شماره  /47برنده بازی شماره  - 43برنده بازی شماره 44
ساعت  ،16:30ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره  /48برنده بازی شماره  - 42برنده بازی شماره 41
ساعت  ،19:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
شنبه و یکشنبه 6 ،و  7بهمنماه ( 1397استراحت برای حضور تیمها در مرحله نیمه نهایی)
نیمه نهایی
دوشنبه 8 ،بهمنماه 1397
بازی شماره  /49برنده بازی شماره  - 46برنده بازی شماره 45
ساعت  ،17:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
سهشنبه 9 ،بهمنماه 1397
بازی شماره  /50برنده بازی شماره  - 47برنده بازی شماره 48
ساعت  ،17:30ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
چهارشنبه و پنجشنبه 10 ،و  11بهمنماه (استراحت برای تیمهای فینالیست)
فینال
جمعه 12 ،بهمنماه
بازی شماره  /51برنده بازی شماره  - 49برنده بازی شماره 50
ساعت  ،17:30ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
***
جمعه و شنبه 28 ،و  29دیماه ( 1397استراحت تیمها جهت حضور در مرحله یک هشتم
نهایی) از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه مییابند و عالوه بر آن 4 ،تیم سوم
گروههای ششگانه که بهترین نتایج را کسب کردهاند صعود میکنند.

