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تیم ملی در روزهای منتهی به مسابقه 
با عراق، مشکالت بزرگی را تجربه کرده 
و شرایط سختی را پشت سر گذاشته اما 
همه این مسائل هم نمی توانند به روحیه 
ایران لطمه بزنند. تیم ملی فقط به اندازه 
یک برد با صعود به جام جهانی فاصله دارد 
و همه تمرکز بازیکنان روی سه امتیاز 
این مسابقه خواهد بود. تیم ملی عراق 
هم با تغییر و تحوالتی که ایجاد کرده، 
تیم متفاوتی شده و حاال آماده است که 
لحظات سختی را برای ایران رقم بزند. 
این یک مسابقه تماشایی در استادیومی 

خواهد بود که دوباره رنگ تماشاگر را به 
خودش می بیند.

زیر سایه کرونا
باید پذیرفت که اوضاع نبرد ایران و 
عراق اصال یک اوضاع عادی نیست. چرا 
که اردوی هر دو تیم تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفته است. ابتدا این عراقی ها بودند که 
با چند تست مثبت روبرو شدند. جالب 
اینکه جانشین یکی از نفرات کرونایی 
این تیــم هم کرونا گرفته و ســرمربی 
عراقی ها را نگران کرده اســت. در تیم 
ملی هم سردار آزمون، احمد نوراللهی، 
احسان حاج صفی و مجید حسینی به 
کرونا مبتال شده اند. سه نفر از این چهار 

نفر، مهره های فیکس ایران هســتند و 
این یعنی اسکوچیچ حدود سی درصد 
ترکیب اش را در این مسابقه در اختیار 
نخواهد داشت. هراس از کرونا در اردوی 
هر دو تیم ســایه انداخته و شرایط هر 
دو تیم را کمی عوض کرده اســت. این 
اتفاق موجب می شــود ایــران و عراق 
نتوانند با همه توان روبــروی هم قرار 
بگیرند. با این وجود همه نفراتی که در 
اردو باقی مانده اند، تنها برای رسیدن به 
یک نتیجه مطلوب مبارزه می کنند. برای 
ایران، این مسابقه حکم مرگ و زندگی را 
ندارد اما پسران اسکوچیچ می خواهند 
پرونده صعود را ببندند. برای عراقی ها اما 

این یک مسابقه بسیار حساس و کلیدی 
خواهد بود.

انگیزه تازه واردها
غیبت چند ســتاره اصلــی ایران و 
عراق، پای نفرات جدیدی را به اردوی 
ایــن تیم ها باز کــرده اســت. در تیم 
ملی ایــران چند بازیکــن مثل کمال  
کامیابی نیا، سروش رفیعی، زبیر نیک 
نفس و عارف آقاسی از فهرست انتظار 
به تیم ملی دعوت شده اند و حتی فرشاد 
فرجی خارج از فهرست انتظار در اردوی 
تیم ملی دیده می شود. بدون تردید این 
نفرات انگیزه های بسیار زیادی خواهند 
داشــت. چرا که این یک فرصت بسیار 

ناگهانی برای آن ها به شــمار می رود تا 
شاید حضورشــان را در اردوهای تیم 
ملی قطعی کنند و بعد از این هم در این 
اردوها باقی بمانند. در تیم ملی عراق هم 
چنین جوی وجود دارد. نفراتی که تحت 
تاثیر کرونا به اردو دعوت شده اند، بسیار 
باانگیزه هســتند و با تمام وجود در این 
مسابقه حاضر می شوند. سرمربی تیم 
ملی عراق برای این اردو چند فوتبالیست 
جوان را هم برای اولین بار به تیم دعوت 
کرده است. زیدان جوان که در آکادمی 
یونایتد هم توپ می زند، یکی از نفراتی 
است که عراقی ها به شــدت در انتظار 
تماشای اولین مسابقه ملی اش هستند. 
بازیکنی که خیلی ها باور دارند می تواند 
در آینده به یکی از بزرگ ترین چهره های 

فوتبال عراق تبدیل شود.
معادله تماشاگرها

از مدت ها قبل خبر حضور تماشاگرها 
در این مسابقه منتشر شده اما در فاصله 
یک روز به برگزاری این نبرد، هنوز خبری 
از شروع بلیت فروشی نیست. ظاهرا ستاد 
مبارزه با کرونا مخالــف این اتفاق بوده 
اما ســرانجام رضایت داده تا این اتفاق 
رخ بدهد. البته که بــا توجه به حضور 
تنها 12 هزار نفر در این مســابقه، نباید 
چندان نگران فروش بلیت ها بود. چرا 
که احتماال هواداران تیم ملی ظرف چند 
دقیقه همه بلیت ها را تمام می کنند. با 
این حال با توجه به لزوم فروش 2 هزار 
بلیت به بانوان، فیفا به شدت تاکید داشته 
که باید روی روند فروش بلیت نظارت 
کند تا شرایطی کامال برابر برای فروش 
بلیت به خانم ها وجود داشته باشد. به هر 
حال تا لحظه نگارش این مطلب، هنوز 
سامانه بلیت فروشی باز نشده و خبری 
از شروع بلیت فروشی نیست. اتفاقی که 
انتظار می رود در ساعات آینده باالخره 

رخ بدهد.

بازی همیشه انتقامی
جدال های ایــران و عــراق در هر 
شرایطی همیشه خاص به نظر می رسند. 
هر دو تیم هم دالیل زیادی برای انتقام 
گرفتن از هــم دارند. پــس از آن نبرد 
فراموش نشدنی در جام ملت های 2015 
در کانبرا، جدال های این دو تیم به سطح 
جدیدی رسیده اســت. نبردهایی که 
همواره با حساسیت بسیار زیادی دنبال 
شده اند. در مرحله قبلی انتخابی، عراق 
یک برد دیرهنگام را به تیم ملی تحمیل 
کرد و البته تغییراتی را روی نیمکت این 
تیم رقم زد. در مسابقه برگشت اما این 
تیم ملی ایران بود که به راحتی توانست 
رقیب اش را شکست بدهد. دومین برد 
متوالی ایران روبروی عراق، در مرحله 
رفت دور دوم انتخابی به دســت آمد. 
باز هم یک برد بی دردسر که با یک گل 
زودهنگام شروع شــد و با کنترل بازی 
و زدن گل های بعــدی ادامه پیدا کرد. 
ایران امروز برای رسیدن به سومین برد 
متوالی روبروی عراق می جنگد. یک نبرد 
تماشایی که شاید به عنوان بازی صعود 
به جام جهانی 2022، در ذهن هواداران 

فوتبال در ایران ماندگار شود.

چهار نکته درباره نبرد حساس امروز تیم ملی

تیک آف!

چهرهبهچهره

نتایج چند مسابقه قبلی تیم ملی، اضطراب 
را در بین هواداران تیم به کم ترین میزان ممکن 
رسانده است. تقریبا همه مطمئن هستند که 
این تیم راهی جام جهانی می شود و دیگر تردید 
چندانی در این خصوص وجود ندارد. البته که 
در فوتبال، اطمینان مطلــق معنایی ندارد اما 
بررسی احتماالت نشان می دهد که فاصله تیم 
ملی با رسیدن به جام جهانی قطر، یک فاصله 
میلی متری است. تیم اســکوچیچ در آستانه 
صعود به این تورنمنت قرار دارد و بعید اســت 
هیچ چیز بتواند فرصت بــازی در این جام را از 

تیم ملی بگیرد.
 پنج برد و یک تســاوی در شش مســابقه، 
تیم ملی را صدرنشــین گــروه اش در انتخابی 
جام جهانی کرده است. تصور اینکه این همان 
تیمی اســت که در مرحله قبلی تا یک قدمی 
حذف شــدن پیش رفته بود، کمی سخت به 
نظر می رسد. تیمی که روبروی عراق و بحرین 
شکست خورده بود و شــرایط نگران کننده ای 
داشــت، بــه موقــع برگشــت و قدرتنمایی 
خارق العاده ای داشت. ایران در این گروه فقط 

روبروی کره جنوبی برنده نشده و هر چهارحریف 
دیگرش را شکست داده است تا در یک قدمی 
صعود به جام جهانی قرار بگیرد. ایران صاحب 
بهترین خط حمله و بهتریــن خط دفاعی این 
گروه هم هســت تا در اوج اقتدار خودش را به 
مهم ترین تورنمنت دنیای فوتبال نزدیک کند. 
تیم اسکوچیچ در پایان همین مسابقه امروز با 
عراق، می تواند صعود به جام جهانی را جشــن 
بگیرد. جشــنی که با حضور تماشاگرها زیباتر 
هم خواهد شــد. اگر ایران در نبرد امروز برنده 
باشــد، دیگر اهمیتی ندارد که در مسابقه های 
بعدی چه اتفاقی رخ می دهــد. تیم ملی ایران 
با بردن این مســابقه، به صــورت قطعی راهی 
رقابت های جام جهانی خواهد شــد. اگر ایران 
این بازی را ببرد، نوزده امتیازی می شود و تحت 
هیچ شرایطی از رده دوم گروه پایین تر نخواهد 
آمد. یعنی این تیم اگر امروز برنده باشد، حتی 
در صورت شکست در سه دیدار باقی مانده هم از 
رده دوم پایین تر نمی رود. در نتیجه این برد برای 
صعود ایران کافی خواهد بود. در این صورت تنها 
رقابتی که برای تیم ملی باقی می ماند، رقابت با 
کره جنوبی برای سرگروه شدن و شاید رسیدن 
به یک سید بهتر در رقابت های جام جهانی است. 

این مسئله موجب می شود حتی در صورت بردن 
عراق و قطعی کردن صعود، تیم ملی نبردهای 
بعدی اش را بی اهمیت تلقــی نکند و باانگیزه و 

اشتیاق در این جدال ها ظاهر شود.
 اما اگر تیــم ملی برنده نبرد امروز نباشــد، 
احتماالت صعود کمی متفاوت خواهد شــد. 
اگر ایران در نبرد امروز با عراق به تساوی برسد، 
عراق و سوریه دیگر شانســی برای رسیدن به 
تیم ملی نخواهند داشــت. در این صورت اگر 
امارات، کره جنوبی را شکســت ندهد و لبنان 
برنده جدال با سوریه نباشــد، تیم ملی همین 
امروز به جام جهانی صعود می کند. پس اگر در 
سایر دیدارهای گروه امارات و لبنان به برتری 
دست پیدا نکنند، تیم ملی حتی با یک تساوی 
روبروی عراق هم صعودش بــه جام جهانی را 
قطعی خواهد کرد. اگر تیم ملی امروز روبروی 
عراق به تساوی برســد و امارات و لبنان هم در 
دیدارهای همزمان برنده باشند، کار صعود به 
هفته های بعد خواهد کشید. با این وجود بعید 
اســت که این انتظار طوالنی تر شود و تیم ملی 
در مســابقه بعدی، صعودش را به جام جهانی 
قطعی نکند. کار صعود را باید تقریبا تمام شده 
دانست. البته این معنای فوتبال بازی کردن با 
خیال آسوده و بدون توجه به مشکالت احتمالی 
نیســت اما طبیعتا وقتــی ملی پوش ها ذهن 
آرام تری داشته باشند، با خیال راحت تری هم 
فوتبال بازی می کنند و می توانند هنرشان را به 

خوبی در زمین به نمایش بگذارند. با کیفیتی که 
تیم ملی از خودش نشان داده، بعید است مانعی 
برای صعود به جام جهانی وجود داشته باشند 
اما هواداران تیم ملی دوســت دارند این اتفاق 
هر چه زودتر رخ بدهد. تا امروز ســابقه نداشته 
ایران در فاصله سه بازی تا پایان دور مقدماتی، 
به جام جهانی صعود کند. اگر تیم ملی در پایان 
نبرد امروز جشن صعود بگیرد، مقتدرانه ترین 
و زودهنگام ترین صعــودش را به جام جهانی 

تجربه کرده است.
 کار تیم ملی اما با برد امروز تمام نمی شود. این 
باید شروعی برای انجام کارهای سخت و ریختن 
برنامه های بلندمدت باشد. باید بپذیریم که تیم 
ملی حداقل در یک سال گذشته، دیدار تدارکاتی 

به درد بخوری نداشته و این ماجرا در درازمدت به 
شدت به ضرر تیم خواهد بود. برنامه ریزی برای 
اردوهای تدارکاتی و دیدارهای دوستانه، باید به 
اصلی ترین اولویت تیم ملی تبدیل شود. اگر این 
اتفاق رخ بدهد، فوتبال ایران می تواند حتی در 
جام جهانی هم عملکرد خوبی از خودش به جای 
بگذارد. در غیر این صورت اما نباید امیدوار باشد 
که دیوار بلند مرحله گروهی جام جهانی برای 
این تیم فرو بریزد. تیم ملی در آسیا، حرف های 
زیادی برای گفتن دارد اما حقیقی ترین تصویر 
این تیــم، زمانی نمایان می شــود که روبروی 
رقبای بین المللی با ستاره های بزرگ و تجربه 
زیاد محک بخورد. آن وقت کار اســکوچیچ هم 

برای پیدا کردن ضعف ها، ساده تر خواهد شد.

نگاهی به احتماالت صعود ایران به جام جهانی

99/9درصدیها!

با توجه به لزوم فروش 2 هزار 
بلیت به بانوان، فیفا به شدت 

تاکید داشته که باید روی 
روند فروش بلیت نظارت 

کند تا شرایطی کامال برابر 
برای فروش بلیت به خانم ها 

وجود داشته باشد. به هر 
حال تا لحظه نگارش این 

مطلب، هنوز سامانه بلیت 
فروشی باز نشده و خبری از 
شروع بلیت فروشی نیست
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فراموششاننکنیم

تیم ملی بانوان آنقدر طرفدار پیدا کرده که حتی 
تصورش هم محال به نظر می رســید. اخیرا کار به 
جایی رسیده که حتی رئیس جمهور در پیامی هم 
برای تیم ملی مردان و هم برای تیم ملی زنان آرزوی 
موفقیت کرده است. همه این مسائل در کنار هم، 
بسیار امیدوارکننده هستند اما به هیچ وجه نباید 
اجازه بدهیم که اهمیت دادن به فوتبال زنان در ایران 
تنها در حد حرف های بزرگ و شعارهای حماسی 
باقی بماند. اگر قرار است کاری برای آن ها انجام بشود، 
این کار باید حتما در عمل اتفاق بیافتد. استخدام 
این فوتبالیست ها در نهادهای دولتی تصمیم بدی 
نیست اما بهتر بود که سازوکارهای مربوط به فوتبال 
بانوان کمی اصالح می شد، دستمزدهای بیشتری به 
بازیکنان در رده باشگاهی تعلق می گرفت، طبیعتا 
به این ردیف های شــغلی هم نیازی نبود. پس اگر 
قرار است کاری برای بانوان در فوتبال ایران صورت 
بگیرد، بهتر است تصمیمی باشد که فقط به یک تیم 
یا یک بازیکن خاص مربوط نشود و شرایط را برای 
همه بانوان فوتبالیست ایرانی مهیا کند. تصمیم  هایی 
که فقط شامل یک تیم و یک نسل نشوند و فوتبال 
بازی کردن را برای نســل های دیگر هــم در ایران 

تسهیل کنند.
     

خیلیخطرناکهحسن!
کمیته ملی المپیک اصرار دارد که حسن یزدانی 
را در فهرســت نفرات حاضر در بازی های آسیایی 
قرار بدهد. اساسا این رفتار کمیته المپیک چیزی 
به جز دخالت کردن در کار فدراســیون ها نیست 
و باید از یک جایی اصالح شــود. جالب اینکه این 
کمیته حاضر اســت در ازای یک طالی قطعی در 
کشتی، شرایط حسن یزدانی را به خطر بیاندازد. 
طبیعتا حسن باید در ســال آینده روی مسابقات 
جهانی تمرکز کند و آماده نبرد با دیوید تیلور باشد 
اما شرکت کردن او در بازی های آسیایی، تهدیدی 
برای کشــتی ایران خواهد بود. جالــب اینکه در 
همین وزن، ستاره های دیگری هم هستند که باید 
در رقابتی مثل بازی های آسیایی محک بخورند. 
البته که حسن یک فوق ستاره است اما این دلیل 
نمی شود که در همه رقابت ها شرکت کند. او وقتی 
جوان تر بود به بازی های آسیایی رفت و طالی اش 
را هم گرفت. حاال نوبت جوان ترهاست که در این 
مسابقات بازی کنند. حسن باید شانس اش را در 
دیدارهای بزرگ تــر و رقابت های جدی تر محک 
بزند. او حاال دیگر یکــی از مهم ترین چهره های 
ورزش ایران است و باید خودش را برای رقابت های 
جهانی و المپیک بعدی آماده نگــه دارد. اصرار او 
برای شــرکت کردن در رقابت های مختلف، هم 
برای خودش و هم برای کشــتی ایران خطرناک 

خواهد بود.
    

خاطراتیکهتکرارمیشوند
سعید معروف هم تیم جدیدش را انتخاب کرده 
و قرار است برای فنرباغچه در لیگ ترکیه به میدان 
برود. نکته جالب در این مورد، همبازی شــدن او با 
سیدمحمد موســوی خواهد بود. زوج طالیی تیم 
ملی حاال در رده باشگاهی هم در یک تیم به میدان 
خواهند رفت. معروف و موسوی، دیگر در تیم ملی بله 
میدان نخواهند رفت. سعید با تیم خداحافظی کرده 
و موسوی هم از مدتی قبل دیگر به این تیم دعوت 
نشده اســت. با این وجود آن ها دوباره در فنرباغچه 
ترکیه با هم همبازی می شوند. نفراتی که شنیدن 
نام شــان خاطرات زیادی را برای هواداران والیبال 
در ایران زنده می کند. سعید و ســید در کنار هم، 
سال های درخشانی را پشت سر گذاشتند. آن ها دو 
بار به المپیک رسیدند و چندین بار هم در لیگ جهانی 
بازی کردند تا بخشی از بهترین خاطرات والیبال ایران 
را رقم بزنند. با این وجود باید پذیرفت که هر دوره ای 
باالخره به پایان می رسد و دوران این دو نفر هم در تیم 
ملی ایران دیگر تمام شده است. هنوز اما می شود از 
پاس های سرعتی معروف و ضربه های سیدمحمد 
موســوی در یک تیم لذت برد. تیمی که در لیگ 

والیبال ترکیه حضور دارد.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

برای اولین بار از سال 2018، ماریو بالوتلی 
به تیم ملی ایتالیا دعوت شده است. یک خبر 
شــوکه کننده که همه هــواداران فوتبال در 
دنیــا را غافلگیر کرده اســت. چهره جنجالی 
فوتبال ایتالیا در حالی به تیم ملی دعوت شده 
که این روزها در ســوپرلیگ ترکیه و باشگاه 
آدنا دمیراســپور به میدان می رود. این ستاره 
36ساله البته در فهرست مقدماتی مانچو قرار 
گرفته و هنوز به فهرست نهایی منتقل نشده 
است. ســرمربی تیم ملی ایتالیا 35بازیکن را 
به اردو دعوت کرده تا بعد از چند جلسه تمرین، 
نفرات نهایی اش را انتخاب کند. این یک فرصت 
خاص برای بالوتلی است تا شاید بتواند دوباره 
جایگاه از دست رفته اش در اتزوری را به دست 

بیاورد. او 36بار برای تیم ملی ایتالیا بازی کرده 
و 14گل برای این تیم به ثمر رســانده است. 
گل های تماشایی او به آلمان در یورو 2012، 
بدون تردید بهترین بخش از کارنامه ملی اش 
محسوب می شوند. ماریو در حالی به تیم ملی 
فراخوانده شده که اوضاع قهرمان آخرین دوره 
یورو، کامال نگران کننده به نظر می رسد. آن ها 
باید برای رســیدن به جام جهانی، با تیم های 
سرســختی مثل ترکیه و پرتغال روبرو شوند. 
از این ســه تیم هم در نهایت دو تیم شانســی 

برای رسیدن به جام جهانی نخواهند داشت. 
ایتالیا در سخت ترین شرایط ممکن قرار دارد 
و بالوتلی دوباره می تواند به یک قهرمان برای 
مردم این کشور تبدیل شود. او به خوبی می داند 
که در چه موقعیت حساس و مهمی قرار گرفته 
و چه شــانس غیرمنتظره ای به دست آورده 
اســت. اگر ماریو بتواند از این فرصت استفاده 
کند، برای دوران ملی اش یک پایان باشــکوه 
را رقم می زند. پایانی که احتماال با رسیدن به 
جام جهانی و بازی در این رقابت همراه می شود. 

در غیر این صورت اما این فرصت هم به جمع 
همه فرصت های از دست رفته دوران فوتبال 
او اضافه خواهدا شد.  بازگشت بالوتلی به نوعی 
یک اعتراف تلخ برای فوتبال ایتالیا هم هست. 
فوتبالی که در این چند ســال هرگز نتوانسته 
یک مهاجم در کالس جهانــی برای تیم ملی 
تربیت کند. حتی ستاره ای مثل چیرو ایموبیله 
که در باشگاه اش فوق العاده به نظر می رسد، در 
لباس تیم ملی هرگز مهاجم درجه یکی نبوده 
است. چهره ای مثل مویزه کین هم با وجود به 
میدان رفتن در تیم های بزرگی مثل یوونتوس و 
پی اس جی، هیچوقت موفق نشده به یک مهاجم 
تمام عیار تبدیل شــود. بعد از مصدومیت فده 
کیه زا، دســت مانچینی برای انتخاب ترکیب 

هجومی تیم اش خالی تر هم شــده و حاال او به 
ســراغ یک نام آشنا رفته اســت. چهره ای که 
خیلی ها تصور می کردند دوران درخشیدن اش 
در تیم ملی به پایان رسیده و دیگر جایی در این 
تیم نخواهد داشــت اما حاال همه چیز برای او 
فرق کرده است. مانچینی اولین مربی اینتر بود 
که به بالوتلی میدان داد و او را به عنوان یک پسر 
17 ساله در ترکیب نراتزوری به زمین فرستاد. 
این دو نفر بعدها در ســیتی هم هم باشگاهی 
شــدند و البته چالش های بزرگی را پشت سر 
گذاشتند. دعوت دوباره از سوپرماریو اما نشان 
می دهد کــه جنتلمن ایتالیایــی، همچنان 
اعتقاد زیادی به توانایی های این پسر پرحاشیه 

و بداخالق دارد.

قهرمان یورو و یک دعوت غیرمنتظره

بالوبرمیگردد


