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مسابقه ششــم، زمین بی طرف و 
شاید امتیاز شانزدهم. بهترین سناریو 
برای این نبرد، یک گل زودهنگام برای 
کنترل مسابقه توسط ملی پوشان است. 
هرچند که این تیم نشــان داده حتی 
وقتی از حریف عقــب می افتد، باز هم 
می تواند به مسابقه برگردد و همه چیز 
را تغییر بدهد. بــرد تیم ملی روبه روی 
لبنان، هرگز یک برد »تصادفی« نبود. 

آن نتیجه اگرچه کمی دیر به دست آمد 
اما پسران اســکو شایستگی شکست 
دادن آن حریف را داشتند. روی زمینی 
که اصال شــبیه زمین فوتبال نبود، در 
شــرایطی که وزش باد عمال حرکت 
توپ در زمین را مختل کــرده بود، با 
تصمیم های بحث برانگیز و عجیب تیم 
داوری و روبه روی حریفی که در نیمه 
دوم حداقل نیمی از زمان مسابقه را تلف 
کرد، رسیدن به پیروزی اتفاق مثبتی به 
نظر می رسد. بردی که به کمک چند 

تعویض مناســب و اتخاذ استراتژی 
درست در دقایق پایانی به دست آمد. 
بردی که خیلی دیر رقم خورد اما ارزش 
90 دقیقه انتظار را داشــت. شاید اگر 
لبنان را با یک نتیجه سنگین شکست 
داده بودیم، تا این اندازه از این چند دقیقه 
آخر لذت نمی بردیــم. در این نتیجه، 
چیزی فراتــر از بردن وجود داشــت. 
چیزی مثل نمایش جنگجویی در زمین 
مسابقه. چیزی مثل درخشیدن و پای 
تیم ملی ماندن تا لحظه پایانی. چیزی 

مثل امیدوار ماندن به تغییر دادن شرایط 
حتی در سخت ترین اوضاع ممکن. حاال 
همه انتظار دارند تیــم ملی با همین 
روحیه روبه روی ســوریه قرار بگیرد. 
قرار نیست از هر برد تیم ملی، حماسه 
بسازیم و هر نتیجه را به اندازه ای بزرگ 
کنیم که بردهای معمولی هم با انبوهی 
از اغراق روبه رو شوند اما قرار هم نیست 
فراموش کنیم که چه تیــم معرکه و 
آماده ای داریــم. تیمی که این مرحله 
را در اوج اقتدار پشت ســر گذاشته و 

احتماال خیلی زود، بی دردســرترین 
صعود ممکن بــه مهم ترین تورنمنت 
فوتبال جهان را به فوتبال ایران هدیه 

خواهد داد.
امروز باید برای »ایران« برنده باشیم. 
بــرای مردمی که خوشحالی شــان به 
نتایج تیم ملی دوخته شده است. برای 
خاموش کردن همــه آنهایی که به هر 
دلیلی دوســت ندارند این تیم نتیجه 
بگیرد. برای خاموش کردن همه آنهایی 
که تا خودشان ســهمی از نیمکت تیم 
ملی نداشته باشند، راهی به جز تخریب 
را انتخاب نمی کنند. بــرای خاموش 
کردن همه آنهایی که دســتاوردهای 
این تیم را تقلیل می دهنــد، بردهای 
متوالی اش را زیر سوال می برند و همه 
چیز را به حادثه و اتفاق ربط می دهند. 
ایســتادن در این نقطه برای تیم ملی، 
اصال شــبیه حادثه نیست. ما فهرست 
خوبی را در تیم در اختیار داریم. برخالف 
دوره قبلی »لیست سیاه« در این تیم به 
شدت کمرنگ شده و دیگر قرار نیست 
مهره های شایسته به راحتی از تیم ملی 
دور شوند و راه برای بازگشت شان تا ابد 
بسته بماند. قرار نیست تیم ملی بر مدار 
بی اخالقی و خشونت بچرخد و همه چیز 
در این تیم، امیدوارکننده به نظر می رسد. 
حتی اگر بازیکنی هم تصمیم می گیرد 
ساز خودش را بزند و فریاد مخالفت سر 
بدهد، با واکنش منفــی افکار عمومی 
روبه رو می شود و به راحتی، پیراهن تیم 
ملی را از دست می دهد. البته که در این 
تیم، ضعف ها و مشکالتی هم وجود دارد. 
پرداخت نشــدن پاداش ملی پوش ها، 
نگران کننده است. درست همان طور 
که نداشتن حتی یک دست لباس نو در 
تیم، ناراحت کننده به نظر می رسد. با این 
حال برای کنار زدن مشکالت و عبور از 
دل این توفان، راهی به جز »بردن« وجود 

ندارد. رفتن به جام جهانی، درخشیدن 
در این تورنمنت و خلق شگفتی در آن، 
همان اتفاقی است که می تواند سکوی 
پرتاب بلندی برای فوتبال ایران باشد. 
ما با شکست دادن سوریه، به این هدف 
نزدیک می شویم. و البته به جشن گرفتن 
صعود در استادیوم آزادی در نبرد بعدی 
با تیم ملی عراق. مســابقه ای که شاید 
ردی از حضور تماشــاگران هم در آن 

پیدا شود.
رویای  ما برای این تیم، چیزی بیشتر 
از رسیدن به جام جهانی است. البته که 
اول باید، این هدف را به دست بیاوریم و 
سپس به ماجراهای بعدی فکر کنیم اما 
همه باور دارند که این تیم حتی می تواند 
کارهای بزرگ تری هم انجام بدهد. این 
نسل برای ناامیدی ساخته نشده است. 
این نسل، زبان ناامیدی را نمی فهمد. قرار 
هم نیست که این تیم همیشه زمین را در 
قامت تیم برنده ترک کند اما برد امروز را 
برای این تیم کنار گذاشــته ایم. برای 
تیمی که می خواهد در دنیا، حرف های 

زیادي برای گفتن داشته باشد.  
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برای ایران؛ ببر! 
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دراگان اســکوچیچ در دو مسابقه قبلی تیم 
ملی، تعویض اولش را به سمت چپ خط دفاعی 
اختصاص داده اســت. انتظار می رود حاال دیگر 
چنین اتفاقی رخ ندهد و اسکو، این بار یک دفاع 
چپ تخصصی در ترکیب اصلی اش داشته باشد. 
به نظر می رســد تیم ملی در این نبــرد با روش 
3-3-4 به زمین خواهد رفت. اسکوچیچ این نبرد 
را به دلیل محرومیت از دست داده و باید از روی 
سکوها، شاهد نمایش پسرانش در جدال حساس 
و تعیین کننده با سوریه باشد. تنها گل زن مسابقه 

رفت دو تیم هم در این نبرد محروم خواهد بود.
خطدروازه،بیروبهیکشرط!

علی بیرانوند همچنان مــرد اول دروازه تیم 
ملی اســت و بعید به نظر می رســد که دراگان 
اســکوچیچ تصمیم به ایجاد یک تغییر درون 
دروازه در فاصله نزدیک بین دو مسابقه با لبنان 
و سوریه گرفته باشد. با این حال دیگر نمی توان 
ادعا کرد که جای پای او در تیم ملی به اندازه سابق 
محکم است. شاید چند سال قبل، بیرانوند بدون 

رقیب به نظر می رسید اما حاال امیر عابدزاده در 
فوتبال اسپانیا و پیام نیازمند در فوتبال پرتغال، 
حضور دارند و به گلرهایــی بین المللی تبدیل 
شده اند. در لیگ برتر ایران هم چندین گلر آماده 
به میدان می روند. بیرو در این مسابقه هم شماره 
یک تیم ملی است اما بعد از اشتباه مسابقه قبلی، 
این بار باید به شــدت مراقب خودش باشد. اگر 
اشتباه دیگری از ســوی این سنگربان صورت 
بگیرد، بعید نیست اسکو به گزینه های دیگری 
برای خط دروازه تیمش فکر کند. جایگاه علیرضا 
به شدت توسط دو سنگربان بسیار آماده، تهدید 

می شود.
خطدفاع؛میالدبرمیگردد

مربیان تیم ملی در هــر دوره ای، زوج های 
دفاعی خاص خودشــان را داشــته اند. به طور 
معمول یک سرمربی عالقه زیادی به تغییر دادن 
زوج دفاعی اش ندارد. چراکه این دو نفر باید در 
اوج هماهنگی با هم باشــند. شجاع خلیل زاده 
و محمدحســین کنعانی زادگان هم زوج قلب 
دفاعی تیم اسکوچیچ هســتند و فعال برنامه ای 
برای تغییر آنها وجود ندارد. البته شاید بازگشت 
پورعلی گنجی از مصدومیت سنگین در آینده، 
این زوج را با تغییراتی روبــه رو کند. به هر حال 
در نبرد امروز، شجاع و کنعانی همچنان نفرات 
ثابت دفاع تیم ملی خواهند بود. صادق محرمی 
بعد از نمایش نسبتا خوب در نبرد قبلی روبه روی 

لبنان، احتماال از ابتدا در این مسابقه هم به میدان 
می رود. در سمت چپ اما احتماال دیگر خبری از 
وحید امیری در خط دفاع نیست و به نظر می رسد 
میالد محمدی گزینــه اصلی حضور در ترکیب 
فیکس تیم ملی در سمت چپ خط دفاعی باشد. 
میالد در دقایق پایانی دیدار بــا لبنان، نمایش 

امیدوارکننده ای داشت.
خطهافبک؛برمودا

به نظر می رســد خط هافبک تیــم ملی در 
این جــدال به همان مثلث دلخواه اســکوچیچ 
برمی گردد. ترکیبی که سرمربی کروات تیم ملی 
عالقه زیادی به آن دارد. در این ترکیب سه نفره، 
سعید عزت اللهی تدافعی ترین هافبک تیم ملی 
است. در حقیقت او تنها هافبک کامال دفاعی تیم 
ملی در شرایط فعلی به شمار می رود. با این حال 
سعید خودش را تنها در کارهای دفاعی محسور 
نمی کند و معموال با ارسال پاس های دقیق و بلند، 
برای هم تیمی ها موقعیت می ســازد. کیفیت 
ارسال پاس های بلند او در تیم ملی، فوق العاده به 
نظر می رسد. کمی جلوتر از سعید، احمد نوراللهی 
و وحید امیری احتماال در دو سمت خط هافبک 
قرار می گیرند و روی دســت این بازیکن، بازی 
می کنند. قرار گرفتن احمد در راست و وحید در 
چپ، برای موقعیت سازی های تیم ملی بسیار 
کلیدی است. چراکه این دو نفر به خوبی با نیم فضا 
آشنا هستند، به خوبی هم تیمی ها را صاحب توپ 

می کنند، قدرت حمل توپ بسیار خوبی دارند و 
کارهای ترکیبی ایده آلی هم با سایر مهره های 
تیم ملی انجام می دهند. این بخش از زمین بدون 
هیچ شک و تردیدی یکی از نقاط قوت تیم ملی 

به حساب می آید.
خطحمله؛درجستوجویجانشینعلیجی

بعد از مدتی تحمل فشار به خاطر گل نزدن 
در تیم ملی، ســردار آزمون توانست برابر لبنان 
گل زنی کنــد. او یکی از آماده تریــن و بهترین 
مهره های تیم اسکوچیچ در مسابقه قبلی بود و 
حاال انتظار می رود با همین روحیه وارد مسابقه 
امروز با ســوریه شــود. او حتی در غیاب مهدی 
طارمی هم در خط حمله دچار مشــکل نشده و 
همچنان نمایش خوبی در این تیم داشته است. 

سردار در جریان مسابقه با لبنان عالوه بر زدن گل 
اول و تاثیر مستقیم روی گل دوم، بارها عقب تر 
هم آمد و در موقعیت ســازی به تیمش کمک 
کرد. در دو سمت سردار در این نبرد دو بازیکن 
دیده خواهند شد. یکی از آنها علی قلی زاده است 
اما علیرضا جهانبخش این مســابقه را به دلیل 
محرومیت از دست داده و باید شاهد قرار گرفتن 
یک بازیکن دیگر در ترکیب باشیم. بازیکنی که 
به احتمال بسیار زیاد از بین اللهیار صیادمنش، 
مهدی قایدی و یا مهدی ترابی انتخاب می شود. 
اگر تیم ملی با همین ترکیب به زمین مســابقه 
برود، بازوبند کاپیتانــی به وحید امیری خواهد 
رســید. هافبکی که این روزها یک جنگجوی 

واقعی برای تیم ملی است.

نگاهیبهترکیباحتمالیتیمملیبرابرسوریه

کاپیتان وحید! 

رفتنبهجامجهانی،
درخشیدندراینتورنمنت
وخلقشگفتیدرآن،همان

اتفاقیاستکهمیتواند
سکویپرتاببلندیبرای
فوتبالایرانباشد.مابا

شکستدادنسوریه،به
اینهدفنزدیکمیشویم.

والبتهبهجشنگرفتن
صعوددراستادیومآزادی
درنبردبعدیباتیمملی
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بسكتبال بانوان از نگاه آمار

رقابت هاي دسته دوم بســکتبال بانوان کاپ 
آسیا با ششمي تیم ملي کشورمان به پایان رسید. 
بسکتبالیست هاي ایران در نخستین حضور خود 
در این رقابت ها، با چهار شکست پیاپی مقابل لبنان، 
ســوریه )دوبار( و اندونزی بین ۶ تیم حاضر در این 
دسته در جایگاه ششــم قرار گرفت. جدا از بحث 
عملکرد فني، نگاهي به برخــي آمارهاي این تیم 
جالب توجه است. بعد از میانگین سني، در بسکتبال 
اولین میانگیني که به آن پرداخته مي شود، میانگین 
قدي است. میانگین ســنی تیم ایران ۲۸ سال و 
میانگین قدی آن هم ۱۷۸ ســانتی متر است که 
البته تفاوت محسوسي با سایر تیم ها ندارد. اما از نظر 
سني، تیم کشورمان بعد از لبنان )با میانگین سني 
۲9 ســال( دومین تیم با میانگین سني باال است. 
مسن ترین بازیکن این مسابقات هم تیناعیسائیان 
از ایران با 49 ســال و کم ســن ترین بازیکن ایران 
آیدا گل محمدی با ۲0 ســال هستند. نکته مهم 
اینجاست که عیسائیان با وجود داشتن بیشترین 
سن، امتیازآورترین بازیکن ایران نیز بود. او با حضور 
در ســه بازي، 3۶ امتیاز کسب کرد و در جدول ۶0 
نفره سایت مسابقات هم نهم است. در بخش ریباند 
هم عیســائیان بهترین عملکرد را بین بازیکنان 
ایران داشــته و آمار ۲۸ ریباند در سه بازی را ثبت 
کرده است. او در لیســت ۶4 نفره سایت مسابقات 
هم در جایگاه دوم قرار دارد. عیسائیان همچنین 
با ثبت عدد 4۸ در سه بازی، بیشترین تاثیرگذاری 
بین بازیکنان ایران را داشــته است. از سوي دیگر 
عســل پورحیدري، دختر فریده شــجاعی نایب 
رئیس زنان فدراسیون که یکي از پرحاشیه ترین 
انتخاب هاي کادر فني بود، با کســب دو امتیاز در 
سه بازي و ایســتادن در رده آخر لیست ۶0 نفره، 
ضعیف ترین عملکرد را ثبت کرده است. او در ریباند 
هم ضعیف ترین عملکرد را داشته. پورحیدري در 
سه بازی سه ریباند ثبت کرده و در جایگاه پنجاه و 

هفتم لیست قرار گرفته است.
    

 فیال تقويم جهاني را 
تغییر مي دهد؟

رقابت هاي کشــتي قهرماني جهان در ســال 
۲0۲۲، طبق تقویم اتحادیه جهاني کشــتي باید 
طي روزهاي ۱9 تا ۲۷ شهریور سال آینده به میزباني 
بلگراد صربستان برگزار شود. تاریخي که البته باب 
میل کشورهاي آسیایي نیست. چراکه مسابقات 
کشتي بازي هاي آسیایي در فاصله سه روز بعد از 
قهرماني جهان یعني طي روزهاي 30 شهریور تا 
دو مهر در چین برگزار مي شــود. این تقارن زمانی 
و فاصله کوتاه بین این دو رویداد جهانی و آسیایی 
باعث شده تا بسیاری از کشورهای مدعی قاره کهن 
با این زمانبندی به مشکل برخورد کنند و خواستار 
تغییر زمان رقابت های جهانی شوند. گفته می شود 
بیش از 30 کشور از قاره آسیا از جمله ایران در حال 
رایزنی با اتحادیه جهانی کشــتی هستند تا زمان 
برگزاری رقابت های جهانی ۲0۲۲ صربســتان به 
زمان دیگری موکول شود.  البته هنوز هیچ تغییری از 
سوی اتحادیه جهانی کشتی قطعی نیست و متولیان 
فدراسیون کشتی کشــورمان در انتظار تصمیم 
اتحادیه هستند تا در صورت مخالفت با درخواست 
مدعیان آسیایی، تمهیدات ویژه ای در این خصوص 

اتخاذ کنند.
    

تورنمنت اروپايي براي هندبال
حضور در مســابقات قهرماني آسیا و انتخابي 
رقابت هاي قهرماني جهان، این بار براي تیم ملي 
هندبال کشورمان بسیار متفاوت است. چراکه ابتدا 
این فدراسیون هندبال ایران بود که میزباني این 
رقابت ها را گرفت اما وخیم شدن شرایط کرونا باعث 
شد که این میزباني از ایران گرفته و به عربستان داده 
شود. طبیعتا اگر این میزباني براي هندبال ایران 
حفظ مي شد، ملي پوشان کشــورمان شرایط به 
مراتب بهتري براي رســیدن به قهرماني جهان 
داشتند. در هر حال تیم ملي که سرمربي جدیدي را 
روي نیمکت نشانده، براي آمادگي در قهرماني آسیا 
اخیرا راهي تورنمنت بین المللي چهارجانبه قطر 
شد. بازیکنان هم اکنون در اختیار باشگاه ها هستند 
و پس از برگزاری مرحله جدید لیگ، اردوها دوباره 
استارت می خورد. همچنین فدراسیون هندبال 
قصد دارد تیم ملــی را در دو تورنمنت بین المللی 
در کشــورهای صاحب ســبک اروپایی شرکت 
دهد. تورنمنت هایي که قطعا مي توانند براي تیم 

مفید باشند.

منهایفوتبال

آریارهنورد

آریاطاري

ششــمین هفته از مرحلــه مقدماتی جام 
جهانی در آســیا، امروز هیجان فوتبال در این 
قاره را به اوج خواهد رساند. اولین مسابقه امروز 
در گروه A، بین لبنــان و امارات برگزار خواهد 
شد. یک مسابقه بسیار حساس که برای هر دو 
تیم به شــدت تعیین کننده است. لبنان با پنج 
امتیاز همچنان در منطقه سقوط دیده می شود 
و امارات هم با سه امتیاز هنوز امیدوار است که 
بتواند ســهمی از صعود به رقابت های پلی آف 
داشته باشــد. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه 
تســاوی به پایان رسیده اســت. در دیدارهای 
هفته گذشــته، امارات روبــه روی کره جنوبی 
شکست خورد و لبنان یک شکست دیرهنگام را 
روبه روی تیم ملی ایران پشت سر گذاشت. سه 

ساعت بعد از شروع این نبرد، عراق و کره جنوبی 
هم به مصاف هم می روند. نبرد دو تیمی که تصور 
می شد رقابت نزدیک تری در این گروه داشته 
باشند اما عملکردشــان تا امروز کامال متفاوت 
بوده است. کره در پایان هفته پنجم، ۱۱ امتیاز 
به دست آورده و تیم دوم گروه به شمار می رود و 
عراق تنها توانسته چهار امتیاز به دست بیاورد. 
عراقی ها برای صعود مســتقیم به جام جهانی 
به چیزی فراتر از معجزه نیــاز دارند اما هنوز با 
پلی آف فاصله چندانــی نگرفته اند و می توانند 

از کابوس حذف قطعــی در دور گروهی فاصله 
بگیرند. عراقی ها در دور رفت مرحله انتخابی، 
حتی یک برد هم به دست نیاوردند. برای تیمی 
با این ستاره ها و این ترکیب، این اتفاق فاجعه بار 
به نظر می رسد. یک ناامیدی بزرگ برای نسلی 
که امیدوار بود یک صعود غافلگیرکننده به جام 

جهانی را تجربه کند.
شرایط در گروه دوم مسابقه ها هم به شدت 
حســاس و پیچیده اســت. در این گروه هیچ 
اتفاقی قابل پیش بینی به نظر نمی رســد. فعال 

عربســتانی ها با ۱3 امتیاز صدرنشــین گروه 
هســتند و امروز باید مقابل ویتنــام به میدان 
بروند. عربســتان در صورت شکست دادن تیم 
صفر امتیــازی گروه، در یک قدمــی صعود به 
رقابت های جام جهانی قــرار می گیرد. به نظر 
می رسد تیم رنار کار ساده ای برای پیروزی در 
این مسابقه خواهد داشت. اگر ویتنامی ها بدون 
امتیاز در قعر جدول گروه هستند، چین هم با 
چهار امتیاز ناامیدکننده تر از حد انتظار ظاهر 
شده اســت. چین امروز روبه روی استرالیا قرار 
خواهد گرفت. تیمی که با ۱0 امتیاز روی سکوی 
دوم گروه قرار گرفته و امیدوار اســت در پایان 
دیدارهای دور برگشت، فرصت صعود مستقیم 
به جام جهانی را از دست ندهد. تیم برانکو هم در 

نبرد امروز روبه روی سامورایی ها قرار می گیرد. 
عمان در مسابقه رفت با یک نتیجه کامال غیرقابل 
پیش بینی ژاپن را از پیش رو برداشــت. اگر آن 
شکســت نبود، آبی ها حاال در جدول باالتر از 
استرالیا دیده می شدند. این تیم فعال یک امتیاز 
کم تر از استرالیا دارد و تیم سوم جدول است. اگر 
شرایط جدول همین طور باقی بماند، این تیم 
راهی پلی آف می شود. اتفاقی که برای ژاپنی ها 
اصال پذیرفتنی نیســت. در این گروه احتماال 
همه چیز به روز پایانی کشیده می شود. درست 
برخالف گروه ایران که در آن دو تیم خودشان را 
به طور کامل از سایر رقبا جدا کرده اند و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، خیلی زود جشن صعود به جام 

جهانی را برقرار خواهند کرد.
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