ورزشي

جام ملتها در خانه آخر

جام ملتهاي آسيا به آخرين روزش رسيد .جامي كه از همان ابتداشگفتي هايي را
رقم زد .وقتي استراليا مدعي اصلي جام كه در گروه دوم با اردن،سوريه و فلسطين
همگروه بود درنخستين بازي هرچه به دروازه اردن كوبيد به در بسته خورد و در
پايان خود را بازنده ديد ،همه متعجب شدند كه گويي اين دوره اتفاقات تازهاي را
رقم خواهد زد .درگروه اول هم البته يك نتيجه عجيب رقم خورده بود .هند كه
هيچكس او را مدعي نميدانست ،تيم هميشه مدعي ويتنام را با نتيجه عجيب 4
بر يك شكست داده بود .نتيجهاي كه باعث اخراج سرمربي اين تيم شد و دو تيم
ديگر گروه يعني بحرين و امارات ميزبان را نيز دچار دغدغه كرد.
در گروه سوم اما اتفاقات چندان عجيب و غريبي رقم نخورد .چين قرقيزستان
را برد و كره جنوبي فيليپين را  ...در گروه چهارم اما ايران توفاني آغاز كرد و
يمن را پنج بر صفر شكست داد و عراق هم سه بر دو ويتنام را برد .در گروههاي
پنجم وششم هم روز اول شگفتي خاصي نداشت .عربستان 4گل به كره شمالي
زد و قطرهم لبنان را دو بر صفر شكست داد .در گروه  6هم ژاپن  3بر دو
تركمنستان را شكست داد وازبكستان هم دو بر يك بر عمان غلبه كرد.
در ادامه بازيها اما هم استراليا در گروه دوم كسري امتيازاتش را جبران كرد و
با دو برد به دور بعد راه يافت و هم تايلند توانست در دو بازي بعدياش چهار
امتياز بگيرد و هندوستان هم نتوانست به امتياز ديگري دست پيدا كند و با
دريافت گل دقيقه آخر از بحرين به روياهايش براي صعود پايان بخشيد.
اما بعد از دور مقدماتي آنها كه به دور بعد و حذفي راه يافتند همانهايي بودند
كه از قبل پيش بيني شده بودند .امارات و تايلند از گروه يك ،استراليا و
اردن از گروه  ،2كره جنوبي و چين از گروه سه ،ايران و عراق از گروه چهار،
عربستان و قطر از گروه پنج و ژاپن و ازبكستان از گروه  6به همراه  4تيم
سوم بحرين ،فلسطين ،ويتنام و عمان به مرحله بعدي راه يافتند و تنها اتفاق
غيرمنتظره نزول فاحش تيم كره شمالي بود كه بازيهاي ضعيفي از خود به
نمايش گذاشت.
در مرحله بعدي ويتنام در ضربات پنالتي اردن صدرنشين گروه دوم را حذف
كرد .چين دو بر يك تايلند را برد ،ايران هم با نتيجه دو بر صفرعمان را از پيش
رو برداشت .ژاپن يك بر صفر عربستان را شكست داد .استراليا هم در ضربات
پنالتي ازبكستان را به خانه فرستاد و امارات هم در يك بازي سخت  3بر 2
قرقيزستان غلبه كرد و كره جنوبي هم  2بر يك ،بحرين را پشت سر گذاشت
و سرانجام قطر با يك گل تيم خوب عراق را حذف كرد و با اين بازيها هشت
تيم حذف شدند و  8تيم ايران ،ژاپن ،قطر ،كره ،استراليا ،امارات ،ويتنام و چين
پاي در مرحله يك چهارم نهايي گذاشتند.گمان همه اين بود كه از بين اين
 8تيم 4 ،تيم ايران ،كره ،ژاپن و استراليا به مرحله نيمه نهايي خواهند رسيد
اما چنين نشد .قطر و امارات در بازيهايي سخت و دشوار توانسند دو مدعي
بزرگ يعني كره و استراليا را حذف كنند .ژاپن در بردي ضعيف ويتنام را برد
و ايران هم با اقتدار از سد ديوار چين گذشت و براي اولين بار در مرحله نيمه
نهايي شاهد حضور تنها يك تيم از شرق آسيا در نيمه نهايي هستيم و دو تيم
عربي قطر وامارات به همراه ايران  3نماينده غرب آسيا هستند.
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خبرهاي ريز و درشت از دنياي ورزش
٭ در دور دوازدهم تورنمنت شطرنج تاتا استيل ،پرهام
مقصودلو با قهرمان هلند مساوي كرد .اين بازيها با
حضور  14شطرنجباز معتبر بينالمللي در سيزده دور
برگزار ميشود و قهرمان مسابقات جواز حضور در بخش
استادي را دريافت ميكند.
٭ تيم بسكتبال شين چيانگ چين با درخشش حامد
حدادي در رقابتهاي اين هفته ليگ چين به برتري رسيد و شانگهاي را شكست
داد.
٭ تيم ملي كاتاي بانوان ايران در فينال رقابتهاي كاراته وان پاريس به مصاف
روسيه رفت.
٭ مرحله چهارم بيست و هشتمين دوره ليگ برتر واترپلو دهم و يازدهم بهمن
در گروه  Aبه ميزباني تيم نفت و گاز گچساران در تهران برگزار ميشود.
٭ در مسابقات بسكتبال پيشكسوتان كشور كه از اول بهمن ماه در استان
سمنان با حضور  60بسكتباليست از  6استان برگزار شد ،تيم تهران با شكست
گلستان به مقام اول رسيد و اصفهان و البرز سوم و چهارم شدند.
٭ جاسم دالوري قهرمان ارزنده كشورمان كه مدال برنز بازيهاي آسيايي دوحه
 2006و قهرماني آسيا در سال  2013در عمان ومدال نقره بازيهاي آسيايي
 2014اينچه اون را در كارنامه دارد ،مربي تيم ملي جوانان بوكس شد.
٭ سارا خادم الشريعه ،نماينده شطرنج كشورمان در مسابقات جبل الطارق در
برابر لئون آرونيان قهرمان حال حاضر جهان به تساوي رسيد.
٭ تيم ايران عنوان قهرماني سي و نهمين دوره رقابتهاي بينالمللي كشتي
فرنگي جام تختي را كه در انديمشك برگزار ميشد ،به دست آورد .در اين
بازيها كه با حضور كشتي گيران هشت كشور انجام شد ،آذربايجان ،گرجستان
و كوبا دوم تا چهارم شدند.
٭با پيروزي سه بر صفر ذوب آهن در
برابر تيم نامي نو ،در هفته پاياني ليگ
برتر واليبال بانوان ،اين تيم با كسب 27
امتياز به مقام قهرماني واليبال بانوان
كشور دست يافت.پيكان با همين امتياز
و معدل كمتر و نامي نو با  15امتياز به مقام دوم و سوم دست يافتند.
٭ تيم ملي اسكي ايران براي حضور در مسابقات جهاني اسكي  ،2019قرار
است بيستم بهمن ماه عازم سوئد شود.
٭ نماينده فدراسيون جهاني كشتي كه در رقابتهاي كشتي فرنگي انديمشك
حضور داشت از نحوه برگزاري و نيز استقبال تماشاگران و شور و شوق آنان
ابراز خرسندي كرد و ميزباني ايران را قابل تحسين خواند.

كي روش و ركورد صد بازي

كارلوس كي روش سرمربي تيم ملي ايران كه در اوايل تابستان سال  90هدايت
تيم ملي را در دست گرفت ،از نخستين باري كه در برابر تيم ملي ماداگاسكار
در آن سال روي نيمكت ايران نشست تاكنون در  99بازي (بدون احتساب
بازي ايران و ژاپن در نيمه نهايي جام ملتها كه در امارات در حال برگزاري
است) هدايت تيم ايران را بر عهده داشته است
كه  60بازي با پيروزي 27 ،بازي باتساوي و 12
بازي با شكست ايران همراه بوده ،يعني  62درصد
برد كه آمار قابل قبولي به حساب ميآيد .در اين
بازيها ايران  183بار دروازه حريفان را باز كرده و
 57بار نيز گل خورده است.بازي دوشنبه با ژاپن
صدمين همراهي كي روش با تيم ملي بوده است.

