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عملکرد قابل قبول فغانی در استرالیا
تیم داوران ایرانی حاضر در جام ملتهای آسیا متشکل از علیرضا فغانی به همراه محمدرضا ابوالفضلی و
رضا سخندان را باید بهترین تیم داوری جام دانست .علیرضا فغانی در اولین قضاوت خود دیدار تیمهای
عربستان و چین را قضاوت کرد و بعد از آن هم به ترتیب دیدار تیمهای کره جنوبی و کویت را سوت زد.
سومین قضاوت علیرضا فغانی و کمکهایش مربوط به دیدار تیمهای ژاپن و عراق بود و به این ترتیب این
داور ایرانی در مرحله گروهی سه دیدار را قضاوت کرد .کمیته داوران  AFCقضاوت دیدار تیمهای ژاپن و
امارات را که در مرحله یکچهارم نهایی جام ملتها برگزار میشود ،هم به این تیم داوری ایرانی سپرده و
باید دید آیا آنها خواهند توانست همچون سه دیدار قبل قضاوت خوبی از خود به جای بگذارند؟

شماره 1579

یادداشت

یکنیم مانند همه آسیا
زیبا بازی نم 

نگاهی آماری به مرحله گروهی
شانزدهمین دوره جام ملتهای آسیا

تساوی بی تساوی

ترینهای جام شانزدهم

جام لقب گرفت .عنابیها که میزبانی جام جهانی
 2022را هم در اختیار گرفتهاند با س��ه باخت در
براب��ر تیمهای ایران ،ام��ارات و بحرین با دو گل
زده و هف��ت گل خورده وداعی تلخ با س��رزمین
کانگروها داش��تند .اما از گ��روه دوم این رقابتها
بای��د به عنوان پرگلترین گ��روه یاد کرد .گروهی
که تیمهای چین ،ازبکستان ،عربستان و کرهشمالی
در آن حضور داش��تند و این گروه با  17گل رتبه
نخست را به خود اختصاص داده است .بعد از آن
گروه چهارم با حضور تیمهای ژاپن ،عراق ،اردن
و فلسطین هستند.
در ای��ن گروه  16گل به ثمر رس��ید .گروه بعدی

 16هزار تماشاگر برای هر بازی

2

با توجه به میزبانی
اس��ترالیا قطع��ا
عنــــــــــوان
پرتماشاگرترین تیم جام به آنها
میرسد 395 .هزار و  896نفر از
نزدی��ک و ب��ا حض��ور در پنج
ورزش��گاه مختلف دیدارهای مرحل��ه گروهی جام
ملتهای آس��یا را از نزدیک تماش��ا کردند که به این
ترتیب آمار  16هزار و  495تماشاگر برای هر مسابقه
به ثبت رس��یده اس��ت .تیم ملی ایران نی��ز که طبق
پیشبینیها دومین تی��م پرطرفدار جام ملتها بود با
اس��تقبال  51ه��زار و  778نفر از مس��ابقاتش پس از
استرالیای میزبان و ژاپن به عنوان سومین تیم انتخاب

شد و استرالیا با  124هزار و 20
تماش��اگر و ژاپن ب��ا  65هزار و
 104تماشاگر بهعنوان تیمهای
اول و دوم تیمه��ای پرطرف��دار
معرفی ش��دند .همچنین در بین
بیشترین تماشاگر در هر مسابقه
دی��دار تیمهای ملی ایران و قطر ب��ا  22هزار و 672
تماش��اگر به عنوان ششمین دیدار پرتماشاگر مرحله
گروهی انتخاب شد .در این بین دیدار استرالیا و عمان
با  50هزار و  276تماشاگر رکورددار پرتماشاگرترین
مسابقه ش��د ،ضمن اینکه دیدار قطر و بحرین نیز با
حض��ور چه��ار ه��زار و  841تماش��اگر ب��ه عنوان
کمتماشاگرترین دیدار معرفی شد.

با توجه به حضور
 9تی��م عرب��ی در
جم��ع  16تیم راه
یافت��ه به مرحل��ه نهای��ی جام
ملتهای آسیا پیشبینی میشد
حداق��ل نیم��ی از آنها ب��ه دور
حذفی این مس��ابقات راه پیدا کنن��د .عمان ،کویت،
عربستان ،امارات ،بحرین ،قطر ،عراق ،اردن و فلسطین
تیمهایی بودند که به استرالیا پا گذاشتند که از این میان
تنه��ا تیمهای امارات و عراق جواز حضور در مرحله
یکچهارم نهایی را به دست آوردند .البته با توجه به
گروهبندی مس��ابقات و حضور س��ه تی��م عربی در

گروههای سوم و چهارم ،حضور
یک تیم از هر گروه قطعی به نظر
میرسید و حضور دو تیم حداقل
ش��انس صعود بود ک��ه فوتبال
غرب آس��یا به همی��ن حداقل
رضایت داد .نتایج تیمهای عربی
نشان میدهد که آنها باید فکری اساسی به حال فوتبال
خ��ود کنند .این همه هزینه هنگفت ب��رای برگزاری
لیگهای فوتبال در این کشورها هیچ عایدی برای آنها
به همراه نداشته و شاید اگر در گروههای سوم و چهار
هم کمتر از سه تیم عربی حضور داشتند حاال همین دو
تیم راه یافته به مرحله یکچهارم را هم نمیدیدیم.
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5

عملکرد ضعیف تیمهای عربی

 24بازی بدون تساوی

در جریان مرحله مقدماتی جام ملتهای
آس��یا رکوردی جالب به ثبت رس��یده
است ،اینکه هیچ مسابقهای با تساوی به
پایان نرس��ید .با پایان مرحل��ه گروهی و آغاز مرحله
حذفی جام ملتهای آسیا شاهد اولین تورنمنت مهم
فوتبال بدون نتیجه مساوی آن هم در  24دیدار بودیم.

رکورد قبلی مربوط به جام جهانی  1930است که در
 18بازی متوالی هیچ نتیجه مساوی کسب نشد .در هیچ
تورنمنت مهمی از جمله جام جهانی فیفا ،رقابتهای
قهرمانی اروپا ،جام طالیی کونکاکاف و کوپا آمریکا و
جام ملتهای آفریقا در هشت دهه گذشته این تعداد
تساوی در نتایج دیدارها ثبت نشده است.

نگاه��ی ب��ه نتای��ج رقمخ��ورده در
گروههای چهارگانه نکته جالبی را در
امتیازات ثبت شده در تمام این گروهها
را نش��ان میهد و آن هم این نکته است که از نظر
آماری چهار گروه مس��ابقات در ی��ک زمینه با هم
مشترک هستند .از نظر امتیازی هر چهار گروه به این
شکل هستند؛ تیم اول  9امتیاز ،تیم دوم شش امتیاز،

تیم س��وم س��ه امتیاز و تیم چهارم ب��دون امتیاز .به
عبارتی دیگر تیمهای اول هر گروه سه برد ،تیمهای
دوم دو برد ،تیمهای سوم یک برد و تیمهای چهارم
بدون برد به کار خود خاتمه دادند و با توجه به اینکه
هیچ بازی به تساوی نکشید امتیازها در چهار گروه
مانند هم بود که شاید این نکته جالبترین آمار جام
شانزدهم تا اینلحظه باشد.
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گروه سوم مسابقات است.
یعنی تیمهای ایران ،امارات ،بحرین و قطر ،در این
گروه  15توپ از خط دروازهها گذشت .درنهایت
گروه اول که تیمهای استرالیا ،عمان ،کرهجنوبی و
کویت در آن قرار داش��تند و  13گل به ثمر رسید
و رتبه آخ��ر را از این نظر به خود اختصاص داد.
عنوان هجومیترین تیم جام را باید به اس��ترالیای
میزب��ان داد .بازیکنان این تیم با ثبت هش��ت گل
در دور نخس��ت قویترین خ��ط حمله جام را به
خ��ود اختصاص دادند و بعد از آنها ژاپن با هفت
گل حضور دارد .امارات در این بخش رتبه س��وم
را از آن خ��ود کرده و تیمهای چین ،ازبکس��تان،

در پایان مرحله گروهی مسابقات جام
ملتهای آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا
اقدام به معرفی تیم منتخب این مرحله
کرده که یک ایرانی هم در بین  11بازیکن برگزیده
به چش��م میخورد .ش��اید تا قبل از شروع جام
ملتهای آس��یا کمتر کسی فکرش را
میکرد که کیروش به مدافع جوان
نف��ت اعتماد ک��رده ،او را در ترکیب
اصل��ی بگذارد.پورعلیگنج��ی هم با
درخش��ش در هر س��ه بازی جواب
اعتماد س��رمربیاش را داد و با همین
بازیه��ای درخش��ان در تیم منتخب
مرحله مقدماتی قرار گرفت .کمیته فنی
مس��ابقات در درون دروازه مت رایان

اس��ترالیایی را برگزی��د بهترین مدافع��ان مرتضی
پورعلیگنجی (ای��ران) ،ناگاتومو (ژاپن) ،چادوری
(کره جنوبی) و یوش��یدا (ژاپن) بودند .هافبکها:
عم��ر عبدالرحم��ان (ام��ارات) ،کیس��وکه هوندا
(ژاپن) ،س��ان که (چین) ،لونگو (استرالیا) و کی
سونگ یئونگ (کره جنوبی) بودند و
تنها مهاج��م این ترکیب  11نفره هم
عل��ی مبخوت امارات��ی بود .از جمع
هش��ت تیم راهیافته به مرحله حذفی،
کشورهای ازبکستان و عراق نمایندهای
در تیم منتخب دور اول نداشتند.
ح��ال باید دی��د چند بازیک��ن از این
جمع در ترکیب نهایی مس��ابقات قرار
خواهند گرفت.

استرالیا با  8گل زده بهترین خط حمله دورمقدماتی را در اختیارگرفت

نگاه��ی ب��ه  24بازی
گروه��ی
مرحل��ه
رقابتها نشان میدهد
که آمارهای جالبی در این رقابتها به
ثبت رسیده اس��ت .پرگلترین دیدار
مرحل��ه گروهی جام ملتهای آس��یا
مربوط به گروه چهارم میشود جایی
که تیمهای فلسطین و اردن در دیدار
پانزده��م جام ملته��ا رودرروی هم
قرار گرفتند که ای��ن بازی در پایان با
حساب پنج بر یک به سود اردن خاتمه یافت .اگر
بخواهیم از ناکامترین تیمهای جام ش��انزدهم یاد
کنیم قطعا عربس��تان و قط��ر در صدر جدول قرار
میگیرند .س��عودیها که یک��ی از پرافتخارترین
تیمهای قاره کهن به حس��اب میآیند سالهاست
حال و روز خوش��ی ندارند و در استرالیا هم این
رون��د ناکامی را ادامه داده وداعی زود با رقابتها
داشتند.
در کن��ار عربس��تان بای��د از قطریها ی��اد کرد.
کش��وری که ب��ا خ��رج هزینههای هنگف��ت و با
ج��ذب بازیکنانی از کش��ورهای دیگ��ر پا به این
رقابتها گذاش��ت و با سه شکس��ت ناکام مطلق

عربس��تان ،و اردن ب��ا پنج گل زده در
جایگاه چهارم هس��تند .تیم ایران نیز
با چه��ار گل در دور نخس��ت به کار
خود پایان داد .حمزه دردور اردنی هم
با چه��ار گل زده عنوان برترین گلزن
مرحله مقدماتی را به خود اختصاص
داده است.
ضمن اینکه کیس��وکه هوندا ،مهاجم
تیم ملی فوتبال ژاپن هم نام خود را به
عنوان تنها بازیکنی که در هر سه بازی
تیمش در مرحله گروهی جام ملتهای  2015آسیا
موفق به گلزنی شده ،به ثبت رساند .این در حالی
است که عنوان ضعیفترین خط دفاع رقابتها به
فلسطینیها میرسد که این تیم با  11گل خورده
نش��ان داد در خط دفاعی مشکالت بسیاری دارد،
کره ش��مالی و قطر نیز با دریافت هفت گل تمرکز
خوبی را روی یک سوم دفاعی خود نشان ندادند
و بحرین ،عربس��تان و عمان نیز با پنج گل خورده
در جایگاه بعدی این ردهبندی قرار دارند .این در
حالی است که عنوان بهترین خط دفاع به تیمهای
ای��ران ،ژاپن و کرهجنوبی اختص��اص دارد که در
هرسه بازی دروازه خود را بسته نگه داشتهاند.
ژاپنی ها به همراه ایران و کره جنوبی بدون گل خورده در  3بازی
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شاگردان کی روش در اولین گام با  2گل بحرین را از پیش برداشتند

مرتض��ی میثاقی| با یک چش�م بر ه�م زدن دور مقدماتی جام ملتهای آس�یا به پایان
رس�ید و هش�ت تیم راه یافته به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها مشخص شدند
و هش�ت تیم ناکام به خانههایشان بازگش�تند .رقابتهای مرحله گروهی در حالی روز
سهش�نبه به پایان رس�ید که طبق پیشبینی قبلی تمام مدعیان مد نظر کارشناس�ان
فوتبال آس�یا توانس�تند به مرحله حذفی راه پیدا کنند و ش�اید از بین مدعیان س�نتی
آسیا فقط بتوان نام عربستان را در جمع تیمهایی دید که وداعی زود با جام شانزدهم
داشت و راه خانه را در پیش گرفت.
ه�ر چند اس�ترالیاییها یکی از منظمتری�ن دورههای جام ملتهای آس�یا را به عنوان
کشوری میهمان از قاره دیگر که حاال زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت میکند،
برگ�زار میکنند اما اس�تقبال مردم س�رزمین کانگروها برخالف پیشبینیها اس�تقبال
خوبی از مس�ابقات نبوده است و مسئوالن برگزاری جام شانزدهم امیدوارند امروز و با
شروع مرحله یکچهارم نهایی و حساستر شدن مسابقات شاید تماشاگران بیشتری
به دیدن مسابقات بیایند و تنور رقابتها را گرمتر کنند .در ادامه نگاهی آماری خواهیم
داشت به آنچه در مرحله گروهی این رقابتها گذشت و عملکرد گروههای چهارگانه و
 16تیم حاضر را بررسی خواهیم کرد.

مورد عجیب امتیازات هر گروه

3

تیم منتخب مرحله گروهی

11

جام ملتهای آسیا در مرحله گروهی به پایان رسید
و اگر بخواهیم تحلیلی بر این بازیها داش��ته باشیم
بای��د گفت که به غیر از چند بازی س��ایر رقابتها
از کیفیت باالیی برخوردار نبود .بازیهای اس��ترالیا
ب��ا کرهجنوبی و رقابت ژاپن ب��ا عراق از بازیهای
پیش��رفته این دوره بود ،اما در سایر بازیها کیفیت
مجید نامجومطلق
روز فوتب��ال دنیا را نمیدیدم و بهخصوص تیمهای
عربی حوزه خلیجفارس نمایش بسیار ضعیفی را از
کارشناس فوتبال
خود ارائه دادند.
اگ��ر در این مطلب بهط��ور جداگانه بخواهیم به بازی تیم ملی فوتبال ایران هم
بپردازیم باید گفت که ایران با کارلوس کیروش هم بازی زیبایی را به نمایش
نگذاشت و فقط به لحاظ نتیجهگیری عملکرد بسیار موفقیتآمیزی داشت .من
بهعنوان منتقد تیم ملی باید نقاط ضعف و مش��کالت را بازگو کنم و با تعریف
و تمجید مشکلی از مشکالت ما حل نمیشود.
اگر به نوع بازی تیم ملی بیش��تر دقت کنیم متوجه خواهیم ش��د که تیم ملی در
ارس��ال پاسهای موفقیتآمیز مشکل دارد و نمیتواند حد نصاب خوبی را در
این زمینه ثبت کند .در عوض کار دفاعی تیم ملی مش��کالت سالهای گذشته
ما را ندارد و به نقطه قوت ما تبدیل شده است.
اما کارلوس کیروش فقط برای این نیامده که دفاع فوتبال ما را درس��ت کند.
او مربی بسیار باهوشی است و میداند در ایران فقط به نتیجه اهمیت میدهند
و همه برد میخواهند .او از این نقطه ضعف ما به خوبی استفاده کرده و دیگر
فوتبال زیبا در نوع و روش بازی ما جایی ندارد.
ش��ما به بازی ژاپن نگاه کنید .این تیم هم دفاع را با اصول درس��تش در زمین
پی��اده میکند و هم در زمین��ه مالکیت توپ و ارائه فوتب��ال زیبا حرف اول را
میزند .یا تیمی مانند اس��ترالیا در دو بازی خود هش��ت گل به ثمر میرساند و
هر تماش��اگری از دیدن این بازی لذت میبرد .حاال سوال من این است که آیا
یک تماشاگر غیرایرانی از نوع بازی تیم ملی لذت میبرد یا اینکه منتقدینی که
بدون غرض به فکر رش��د فوتبال ایران هستند میتوانند نوع سیستم بازی تیم
مل��ی را تایید کنند؟ از طرفی دیگر ای��ن بردهای با اختالف کم ایران در مقابل
تیمه��ای ضعیف عربی میتواند در مرحله بعدی این رقابتها و مقابل تیمهای
چون ژاپن و کره جنوبی و استرالیا تکرار شود.
م��ا در ای��ن جام تیمهایی چون ازبکس��تان و چین را هم داری��م که با اینکه از
بازیکنان تراز اولی برخوردار نیس��تند س��بک و س��یاق بازیهایش��ان تغییرات
بس��یاری داش��ته اس��ت و فوتبال جذابی را ارائه میدهند .ازبکها در این جام
مرا ش��گفت زده کردهاند و در عین زیبا بازی کردن گلهای خوبی را هم وارد
دروازه حریف��ان کردهان��د .در این می��ان چین را هم نباید دس��تکم گرفت و
حریفی از پیش بازنده مقابل میزبان بازیها دانس��ت .اژدهای زرد دوباره بیدار
شده است و میتواند در این جام خیلیها را غافلگیر کند.
اما ژاپن بیشک فوتبالی متفاوت نسبت به آسیا نمایش میدهد و بهترین اتفاق
برای هر تیمی این است که با این تیم در بازی فینال روبهرو شود .ساموراییها
مانند بارس��لونا روی به تیکیتاکا آوردهاند و به محض از دس��ت دادن توپ با
پ��رس پرقدرت دوباره مالکیت توپ را میخواهن��د .کره جنوبی هم مانند تیم
ای��ران در ای��ن دوره از بازیها ،ه��ر چه میگذرد بهتر میش��ود .کرهایها تیم
خطرناکی نشان دادهاند که آرامآرام در میان غفلت سایر مدعیان خودشان را به
فتح جام نزدیک کردهاند.
در کل اینکه فوتبال آس��یا هنوز برای پیش��رفت جا دارد و ب��ا فوتبال روز دنیا
فاصله زیادی دارد .سیستمها در فوتبال آسیا قدرت زیادی ندارد ،هر چند طبق
شعار کنفدراسیون فوتبال آسیا ،آینده از آن آسیاست.
و نکته پایانی اینکه برای مرحله بعد اس��تفاده از موقعیتها و حفظ گل برتری
میتواند تاکتیک ویژه تیمی مانند ایران باشد .البته در این میان عراق هم شباهت
زی��ادی به تیم ما دارد و باید حواسمان جمع باش��د که یکی از س��ختترین
بازیهایمان را در این چند ساله برگزار میکنیم.
ستاره

روز ویژه برای کاپیتان تیم ملی

نکونام رکورد دایی را میشکند
اگر نکونام
رکورد 150
بازی ملی را
پشت سر
بگذارد تا
مدتها کسی
نخواهد توانست
این رکورد او را
بشکند .فردا روز
ویژهای برای
مرد شماره 6
تیم ملی ایران
است

وقتی میروسالو بالژویچ سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران
در مرحله مقدماتی جام جهان��ی  2002برای اولینبار بازیکن
خ��ط میانی تیم پاس ته��ران راترکیب ثابت تیم ملی قرار داد،
خیلیها پیشبینی میکردند که این جوان خوشاستیل بهزودی
تبدی��ل به یکی از س��تارههای فوتبال ایران خواهد ش��د .حاال
چیزی حدود  13سال از آن زمان میگذرد و نکو تبدیل به یکی
از تاثیرگذارترین ملیپوشان تاریخ شده است.
جواد نکونام که به همراه تیم ملی فوتبال ایران حضور در دو
جام جهانی را تجربه کرده اس��ت ح��اال گام در چهارمین جام
ملتهای دوران بازیگریاش میگذارد و فردا و در دیدار برابر
عراق همرکورد با علی دای��ی در تعداد بازیهای ملی خواهد
ش��د .کاپیتان تیم ملی ایران تا قبل از حضور در اس��ترالیا 144
بازی ملی را پشت س��ر گذاشته بود و دقایق کوتاه حضور در
دیدار دوس��تانه برابر عراق تع��داد بازیهای ملی او را به 145
رساند.
حضور در س��ه دیدار تیم مل��ی ایران در مرحله مقدماتی
ج��ام ملتهای آس��یا تعداد بازیهای نک��و را به 148
رس��انده و او با یک بازی کمتر پش��ت سر علی دایی
قرار گرفته اس��ت .حضور در ترکی��ب تیم ملی ایران
ب��رای نکون��ام حال و ه��وای دیگ��ری دارد و تعداد
بازیهای او را مس��اوی با علی دایی خواهد کرد .این
در حالی است که در صورت صعود ایران
از این مرحله میتوان در انتظار رس��یدن
بازیهای نکو به  151بود تا او رکوردی
جالب در تع��داد بازیهای ملی را خلق
کند .این در حالی است که کاپیتان جواد در
تعداد گلهای به ثمر رس��انده هم جای مناسبی
در جدول دارد و چیزی حدود  40گل ملی
در کارنامهاش به ثبت رس��یده است .اگر
نکونام رکورد  150بازی ملی را پش��ت
س��ر بگذارد تا مدتها کسی نخواهد
توانست این رکورد او را بشکند .فردا
روز ویژهای برای مرد شماره 6
تیم ملی ایران است.

