فوتبال آسیا

وصال روحاني

ادعاهايي كه رنگ باخت

همان بازي نابرابر در آسيا

از همان موقع كه رئيس فدراسيون فوتبال ايران و برخي همكارانش
گفتند  AFCبا درخواست آنها براي برگزاري مسابقات تيمهاي
ايراني با سعوديها در زمينهاي دو طرف موافقت كرده و به واقع حكم
دادهاند كه طرف عربستاني به ايران بيايد ،مشخص بود كه ابهامها و
مشكالتي در كار است و اين ابهام چهارشنبه گذشته كه قرعهكشي
دور بعدي رقابتها انجام و طريقه برپايي پيكارها مشخص شد ،با
وسعت رخ نشان داد و آن هنگام بود كه ويندسور جان دبير كل AFC
متذكر شد روال ديدارهاي نمايندگان ايران و عربستان هماني است
كه در دو فصل گذشته بوده است و بايد به زمينهاي بيطرف بروند.

فقط اصول كار

البته  3هفته پيشتر كميته مسابقات ليگ قهرمانان آسيا تأكيد كرده
بود كه رقابتهاي اين جام بايد به شكل رفت و برگشت و دور از هر
زمين ثالث باشد و سپس هيات رئيسه  AFCبر آن مهر تأييد زده
بود اما نكته كليدي اين بود كه اينها فقط اصول كار بود و  AFCاين
حق را براي خود قائل بوده و هست كه براي هر مورد متفاوت و مسابقه
استثنايي تصمیم بگیرد و از ديدگاه آنان مسابقات ايران با عربستان
چنين ديدارهايي است.

سنديت ندارد؟!

مهدي تاج و علي كفاشيان اواخر هفته پيش تصميم فوق را زير سئوال
بردند و رئيس فدراسيون حتي گفت حرفهاي دبيركل  AFCبراي
آنها سنديت ندارد(!) ولي مسئله اين بود كه يك بار ديگر در ديپلماسي
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ورزشي كم آورده و چيزي كه بايد ميبوديم ،نبوديم و ادعاهاي ما رنگ
باخته است .به واقع يك قانونگذاري و روال كلي از سوي  AFCاز
جانب ما نشانه يك پيروزي بزرگ و به منزله حكم سفر رقباي سعودي
به ايران تلقي شده بود حال آن كه اين ماجرا در موضع قبلياش مانده و
دو تيمي كه امسال با سعوديها همگروه شدهاند باز بايد به امثال قطر
و عمان بروند تا روبروي الهالل واالهلي بايستند و اين اگر يك ناكامي
بزرگ تازه براي فوتبال ما در وجوه بينالملل نباشد ،قطعاً يك پيروزي
هم نيست!

سختترين قرعه براي استقالل

قرعهكشي فصل  2018ليگ قهرمانان آسيا اواخر هفته پيش در
كواالالمپور مالزي  AFCدر شرايطي انجام شد كه باز هم موضوع
نحوه مقابل نمايندگان ما و عربستان بخشي از اذهان را متوجه
خويش ساخته بود .در نهايت هر چهار نماينده ايران همگروههاي
خود را در ليگي كه همچون هميشه  32تيمي است و نيمي در غرب
مبارزه ميكنند و نيمي در شرق شناختند شايد سختترين قرعه
را استقالل آورده باشد كه در گروه چهارم غرب آسيا هم با الهالل
عربستان نايب قهرمان دوره قبل همگروه شده و هم با العين امارات
و الربان قطر و البته العين ابتدا بايد در مرحله پلي اف از سد ملكيه
بحرين بگذرد و در اين صورت كار تهراني كه در فصل جاري مشكل
نداشتهاند ،قدري آسانتر خواهد شد.
پرسپوليس فصل پيش تا نيمه نهايي پيش رفت در قياس با آن دوره
در دسته آسانتري افتاده است و الوصل امارات و السد قطر رقباي

قطعياش هستند و برنده ديدار نمايندگان ازبكستان و اردن هم
روبرويش ميايستند البته در اين محل السد با در برداشتن ژاوي
اسپانيايي و معروف و همچنين مرتضي پورعلي گنجي حريفي قدر
براي تهرانيها خواهد بود.
تراكتورسازي ديگر نماينده قطعي ايران هم مقابل االهلي عربستان
و الجزيره امارات كار آساني نخواهد داشت اما قرعهاش در قياس با
استقالل آسانتر است .سرانجام به ذوبآهن ميرسيم كه اگر در
مرحله پلياف از سد نماينده هند بگذرد ،با الوحده امارات ،الدحيل
قطر و لكوموتيو ازبكستان مصاف خواهد كرد .ذوبيها جانشين
نفت تهران شدهاند كه به سبب مشكالت تشكيالتي و مالي از سوي
فدراسيون فوتبال كشورمان كنار گذاشته شد.

برنامه هفته نخست

شايان ذكر است كه بازيهاي پلياف در اواخر دي و اوايل بهمنماه
برگزار ميشود و مسابقات جدول اصلي از دهه سوم بهمن به راه
ميافتد .در اين راستا در هفته نخست و در روز  23بهمن تراكتورسازي
با االهلي عربستان پيكار ميكند و ذوبآهن در صورت عبور از مرحله
پلياف ،در قطر روبروي تيم الدحيل اين كشور ميايستد .روز 24
بهمن نيز پرسپوليس در تهران با برنده مرحله پلياف ستيز ميكند و
استقالل به خانه الريان قطر ميرود.

شفر :اين بار بهتر ظاهر ميشويم
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