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مثبت شدن تســت کرونای چند 
بازیکن تیم ملی عــراق، این تصور را به 
وجود آورده بود که ایران کار ســاده ای 
روبه روی ایــن حریــف دارد اما حاال 
مشخص شده است که اوضاع تیم ملی 
هم به شدت نگران کننده است. ایران در 
یکی از سخت ترین شرایط ممکن قرار 
گرفته و جدا از ماجراهای مربوط به کرونا، 
چند ستاره دیگر را نیز به دالیلی خاص از 
دست داده است. ایران باید در حالی برای 
صعود به جام جهانی روبه روی عراق قرار 
بگیرد که نمی تواند از همه توانش در این 

مسابقه استفاده کند. 
کوویدی ها 

ســردار آزمون اولین بازیکنی بود 
که خبر ابتالیش به کووید 19 منتشر 
شــد. این خبر حتی مسئوالن باشگاه 
زنیت روســیه را هم به شدت عصبانی 
کرده است. چراکه آنها معتقدند سردار 
بدون هماهنگی شــان بــرای امضای 
قرارداد با لورکــوزن به آلمان رفته و به 
همین خاطر کووید گرفته است. سردار 
دو تســت داده که جواب هر دو مثبت 
شده و این یعنی او قطعا در لیست دیدار 
با عراق جایی نخواهد داشــت. با این 
وجود این احتمال وجود دارد که منفی 
شدن تســت های بعدی، آزمون را به 
دیدار با امارات برساند. احمد نوراللهی 
هم به این ویروس دچار شــده و اصال 
به اردوی تیم ملی نرفته است. این دو 

نفر تنها کرونایی های این اردو نیستند. 
احســان حاج صفی و مجید حسینی 
هم بــه دالیــل مشــابه، در تیم ملی 
دیده نمی شــوند. به جای این نفرات، 
مهره هایی از فهرست انتظار به تیم ملی 
فراخوانده شده اند. کمال کامیابی نیا به 
جای احمد نوراللهی، عارف آقاسی به 
جای مجید حسینی، زبیر نیک نفس 
به جای احســان حاج صفی و سروش 
رفیعی به جای سردار آزمون خودشان 
را به اردوی تیم ملی رسانده اند. اگر در 
روزهای پیش رو باز هم کســی کرونا 
بگیرد، احتماال نفرات دیگری هم به تیم 

ملی دعوت خواهند شد. فعال تست سایر 
نفرات تیم، منفی بوده است. 

برف دردسرساز استانبول
از آن جایی که گروهی از ملی پوش ها 
باید با دو پرواز به ایران ســفر می کردند 
و ابتدا راهی اســتانبول می شدند، برف 
ســنگین این شــهر آنها را به دردسر 
انداخت. علیرضا جهانبخش تحت هر 
شرایطی به ایران رسید اما پرواز طارمی 
در نقطه دیگری با فاصله حدودا هشت 
ساعته از استانبول فرود آمد. هنوز هم 
معلوم نیست این بازیکن چطور می تواند 
خــودش را برای روز مســابقه به ایران 

برســاند. کریم انصاری فرد هم شرایط 
بسیار سختی داشــته و برای رسیدن 
به ایران، به دردســر افتاده است. ظاهرا 
همه چیز دست به دست هم داده تا تیم 
ملی با یک ترکیب ناقص به سراغ دیدار 
حساس با عراق برود. البته شرایط تیم 
در جدول کامال ایده آل به نظر می رسد. 
اگر این مسابقه یک بازی مرگ و زندگی 
برای  فوتبــال ایران بود، این شــرایط 
نگران کننده هواداران فوتبال ایران را تا 

مرز سکته می برد! 
ویزای کار 

اللهیار صیادمنش که به اردوی قبلی 

تیم ملی دعوت شده بود و اتفاقا در غیاب 
مهدی طارمــی با شــماره او هم برای 
تیم ملی بازی کرد، این بار به یک دلیل 
عجیب نتوانســته تیمش را در مسابقه 
با عراق همراهی کند. اللهیار در آستانه 
پیوستن به باشگاه هال سیتی قرار دارد و 
با توجه به درخواست باشگاه هال، مدارک 
او برای دریافت مجوز کار به نهاد مربوطه 
در انگلیس داده شده است. در نتیجه او 
نتوانسته به ایران سفر کند و به همین 
سادگی در دیدار بعدی تیم ملی غایب 
خواهد بود. در دوران کارلوس کی روش 
این اتفاق یک بار برای آرش افشین رخ داد 
و او دیگر تحت هیچ شرایطی به تیم ملی 
دعوت نشد. با این حال بعید است که این 
اتفاق در دوران دراگان اسکوچیچ برای 

صیادمنش رخ بدهد. 
در جست وجوی ترکیب 

غیبت این نفرات، چند تغییر کلیدی 
و مهم در ترکیب تیم ملی به وجود خواهد 
آورد. خط دروازه یکی از نقاطی اســت 
که هیچ آســیبی از این غیبت ها ندیده 
است. هر سه دروازه بان تیم ملی بدون 
هیچ مشکلی در اردو حضور دارند. از بین 
آنها احتماال بیرانوند مرد شماره یک تیم 
ملی مقابل عراق خواهد بود. بیرو البته 
باید بداند که جایگاهش در خطر است 
و امیر عابدزاده این روزها در اوج آمادگی 
قــرار دارد. در خط دفاعــی به احتمال 
زیاد صادق محرمی، محمدحســین 
کنعانی زادگان، شــجاع خلیــل زاده و 
میالد محمدی چهار مدافع ثابت تیم 

ملی خواهند بود. نفراتی که خوشبختانه 
با مشکلی مواجه نشده اند و می توانند 
برای تیم اسکوچیچ به میدان بروند. در 
خط میانی ســعید عزت اللهی فیکس 
خواهد بود و وحید امیری هم در سمت 
چپ بازی می کند. احتماال میالد سرلک 
به جای احمد نوراللهی به ترکیب اضافه 
می شود و در بین 11 مهره ابتدایی تیم 
قرار می گیرد. اگر مهدی طارمی خیلی 
دیر به ایران برســد، بعید نیست که در 
ترکیب ثابت ایران بــرای این بازی قرار 
نگیرد و در نیمه دوم بــه زمین برود. در 
این صورت احتماال کریم انصاری فرد، 
علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده، سه 
مهره هجومی فیکس ایــران روبه روی 
حریفی سرسخت به اسم عراق خواهند 
بود. مسابقه ای که شــاید به یک جدال 
تاریخی برای فوتبال ایران تبدیل شود. 

مشکالت عجیب تیم ملی در آستانه مسابقه با عراق 

کووید، برف و ویزای کار! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اگر تیم ملی ایران، عراق را شکســت بدهد، 
پرونده صعود به جام جهانی 2022 با موفقیت بسته 
می شود و تیم ملی بعد از قطر میزبان، دومین کشور 
آســیایی حاضر در این جام لقب خواهد گرفت. 
عملکرد ایران تا اینجای دور مقدماتی عالی بوده 
است. تیم ملی در 14 مسابقه این مرحله، توانسته 
11 برد به دست بیاورد. اگر ایران در دو نبرد از چهار 
مسابقه بعدی اش در این مرحله به برتری برسد، 
بیشترین پیروزی را در یک دوره از مقدماتی جام 

جهانی در تمام تاریخش تجربه خواهد کرد. 
  اولین صعود؛ 12 مسابقه، 10 برد 

تیم ملی ایران اولین صعودش به جام جهانی 
را در حالی جشن گرفت که در دور انتخابی حتی 
یک شکست را تجربه نکرده بود. ایران در مرحله 
اول رقابت های مقدماتی جــام جهانی 1978 با 
عربستان، ســوریه و عراق همگروه شد. عراق از 
رقابت ها انصراف داد و سوریه هم در دیدار برگشت 
با ایران شرکت نکرد. تیم ملی که رفت و برگشت 
عربستان را برده بود، در نهایت با چهار برد کامل 
از چهار مسابقه، به دور دوم انتخابی رسید. جایی 

که تیم صدرنشین قاره اقیانوسیه یعنی استرالیا 
هم به رقابت با آسیایی ها در یک گروه می پرداخت. 
تیم ملی در یک گروه پنــج تیمی قرار گرفت که 
تنها صدرنشینش می توانســت به جام جهانی 
برســد. صعود تیم ملی به جام جهانی حتی قبل 
از پایان دیدارهای این مرحله قطعی شد. ایران با 
شکست دادن استرالیا با گل غفور جهانی، جدال 
آخرش با کویت را به یک جدال تشریفاتی تبدیل 
کرد. در مجموع تیم ملی با 10 برد و دو تساوی در 
12 مسابقه، خودش را به رقابت های جام جهانی 
رســاند. این اولین صعود تاریخ فوتبال ایران به 

جام های جهانی بود. 
دومین صعود؛ 17 مسابقه، 8 برد 

بیست سال طول کشید تا تیم ملی دوباره به 
جام جهانی برود. دومین صعود به این جام برای 
ایران سخت ترین، پیچیده ترین و دراماتیک ترین 
صعود ممکن بود. این بار تیم ملی در مرحله اول 
پنج مسابقه از 6 بازی اش را برد تا با خیال راحت 
به مرحله بعدی برسد. در مرحله دوم اما کار کمی 
سخت شد و تیم ملی با رســیدن به 12 امتیاز از 
هشت بازی، پشت سر عربستان قرار گرفت تا به 
جای صعود مستقیم، به پلی آف برود. این تیم در 

مسابقه پلی آف اول هم به ژاپن باخت تا شکست 
دادن استرالیا در جریان دو دیدار رفت و برگشت، 
تنها شانسش برای جهانی شدن باشد. ایران در آن 
دو بازی روبه روی استرالیا بردی به دست نیاورد اما 
قانون گل زده در زمین حریف، تیم ملی را به جام 
جهانی فرانسه رساند. صعودی که هنوز هم یکی 

از بهترین خاطره های تاریخ فوتبال ایران است. 
سومین صعود؛ 12 مسابقه، 9 برد 

سومین صعود به جام جهانی، ماجرای عجیبی 
داشــت. در آن صعود مرحله اول مقدماتی برای 
ایران سخت تر از مرحله دوم مقدماتی شد. اتفاقی 
که در این دوران هم برای تیم اســکوچیچ رقم 
خورده است. پسران برانکو در 6 مسابقه دور اول 

روبه روی اردن، قطر و الئوس 15 امتیاز گرفتند 
و رقابت بســیار نزدیکی را با اردن و قطر تجربه 
کردند. تیمی که در تهران به اردن باخته بود، در 
جدال برگشت انتقام گرفت و سرانجام به عنوان 
سرگروه به مرحله بعدی رفت. ایران در 6 مسابقه 
مرحله بعدی، چهار برد، یک تساوی و یک شکست 
را تجربه کرد و توانست به راحتی پشت سر ژاپن 
به جام جهانی برسد. حتی قبل از مسابقه آخر با 
ســامورایی ها، صعود ایران بعد از شکست دادن 

بحرین در مسابقه یازدهم قطعی شده بود. 
صعود چهارم؛ 14 بازی، 8 برد 

چهارمین صعود تیم ملی به جام جهانی هم 
پیچیدگی های خاص خودش را داشــت. تیم 

کی روش در مرحله اول با قطر، بحرین و اندونزی 
همگروه بود و با سه برد و سه تساوی، به مرحله 
بعدی رفت. از آن جایی کــه دو تیم از این گروه 
صعود می کردند، این مرحله برای تیم ملی ساده 
به نظر می رسید. در مرحله دوم شکست روبه روی 
رقبایی مثل لبنان و ازبکستان، کار ایران را کمی 
سخت کرد اما تیم کارلوس به شکلی دراماتیک با 
بردن کره در مسابقه آخر، حتی سرگروه هم شد. 
گل حســاس گوچی هم برای همیشه جایگاه 
خاص خودش را در ذهن هواداران فوتبال ایران 
به دســت آورد و به یک خاطره فراموش نشدنی 

تبدیل شد. 
صعود پنجم؛ 18 بازی، 12 برد 

بیشترین بازی و بیشــترین برد تیم ملی در 
مسیر رسیدن به جام جهانی، در دوره قبلی رقم 
خورد. ایران در مرحله اول با عمان، ترکمنستان، 
گوام و هند همگروه بود و در هشت مسابقه 6 برد 
و 20 امتیاز کســب کرد. تیم ملی در دور دوم با 
کره، سوریه، ازبکستان، چین و قطر همگروه بود 
و با اقتدار توانست تیم اول این گروه شود. دومین 
صعود تیم کی روش به جام جهانــی، به مراتب 
بی اســترس تر از صعود قبلی به نظر می رسید و 
دردسر چندانی برای ایران درست نکرد. تا امروز 
این آخرین صعود تیم ملی به مهم ترین تورنمنت 

دنیای فوتبال بوده است.

مسابقه با چین، حقیقتا روز خوبی برای بانوان ایران نبود. 
شرجی بودن هوا با آن لباس ها کار را کمی برای این تیم سخت 
کرد. از این حقیقت هم نگذریم که چین یکی از مدعیان جدی 
قهرمانی این رقابت ها به شمار می رود و تیمی با تجربه بسیار 
زیاد محسوب می شود. به هر حال هر اتفاقی که در آن مسابقه 
رخ داده، مربوط به همان مسابقه است و از این جا به بعد، نفرات 
تیم باید همه تمرکزشان را روی نتیجه گرفتن در جدال بعدی 
بگذارند. فراموش نکنیم که اولین امتیاز بانوان ایران در تاریخ 
این رقابت ها به خاطر کنار رفتن هنــد از جدول بازی ها پاک 
شده و ستاره های تیم ملی اگر می خواهند جام ملت ها را بدون 

امتیاز ترک نکنند، باید با همه وجود در مســابقه آخر حاضر 
شوند. شاگردان مریم ایراندوست امروز در جدال مرگ و زندگی 
با چین تایپه مسابقه می دهند. این تیم برخالف ایران، تنها یک 
مسابقه در این جام انجام داده و طبیعتا به لحاظ بدنی، شرایط 
بهتری را تجربه می کند. اگر تیم ملی بانوان ایران امروز بتواند 
حریفش را شکست بدهد، به صورت قطعی به عنوان تیم دوم 
گروه راهی دور بعد خواهد شد. در صورت کسب نتیجه تساوی 
اما این چین تایپه است که به خاطر خوردن گل های کم تر از 
چین، شرایط بهتری در جدول گروه خواهد داشت. اگر ایران 
در این مسابقه به تساوی برسد، شانس خوبی برای صعود به 
عنوان یکی از تیم های سوم برتر گروه ها خواهد داشت. با توجه 
به نتایجی که در سایر گروه ها رقم خورده، ایران با هر نتیجه ای 
در بازی های گروه های دیگر تنها با یک تساوی روبه روی حریف 
امروز، به مرحله بعدی خواهد رفت. در حقیقت اصال مهم نیست 

که تایلند و استرالیا چه نتیجه ای می گیرند. از آن جایی که با 
توجه به حذف هندوستان برای محاسبه بهترین تیم های سوم 
نتیجه روبه روی ضعیف ترین تیم گروه در نظر گرفته نمی شود، 
تیم ملی بانوان فقط به اندازه یک امتیاز برای رسیدن به مرحله 
بعدی فاصله خواهد داشت. شاید کمی باورنکردنی به نظر برسد 
اما حتی این شانس هم وجود دارد که ایران در صورت شکست 
روبه روی چین تایپه، باز هم یکی از تیم های سوم برتر مسابقات 
باشد. اگر ایران با اختالف یک گل به حریفش ببازد و استرالیا 
بیش از هشت گل به تایلند بزند، ایران به مرحله بعدی خواهد 
رفت. این گزینه البته کمی دور از دسترس به نظر می رسد. به هر 
حال عصر امروز یک مسابقه تاریخی برای ستاره های تیم ملی 
بانوان رقم خواهد خورد. مبتال شدن چند بازیکن تیم به کرونا 
هم شرایط سختی برای این تیم ساخته است. آنها تا همین جا 
هم دست به کار بسیار بزرگ و جالیی زده اند اما برای اینکه کمی 

تاریخ سازی بیشتر را چاشنی کارشان کنند و در اولین تجربه 
حضور در جام ملت ها اولین صعود را جشن بگیرند، کافی است 
زمین مسابقه با چین تایپه را بدون امتیاز ترک نکنند. یک دفاع 
جانانه می تواند این تیم را به مرحله بعدی جام ملت های آسیا 
و دور حذفی این مسابقات برساند. همه چیز برای تاریخ سازی 

این تیم دوست داشتنی مهیا شده است.

بانوان چگونه به مرحله بعدی جام ملت ها صعود می کنند؟

زنده باد امید! 

نگاهی به آمار همه صعودهای ایران به جام جهانی 

شلیک ششم 

چهرهبهچهره

سردار آزمون اولین 
بازیکنی بود که خبر 

ابتالیش به کووید 19 منتشر 
شد. این خبر حتی مسئوالن 
باشگاه زنیت روسیه را هم به 

شدت عصبانی کرده است. 
چراکه آنها معتقدند سردار 
بدون هماهنگی شان برای 
امضای قرارداد با لورکوزن 

به آلمان رفته و به همین 
خاطر کووید گرفته است
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شاهکار کردید پسرها! 

شوت بی نظیر استکی به دروازه کویت در آخرین 
ثانیه های مسابقه، یک لحظه فراموش نشدنی برای 
ورزش ایران ســاخت. تیم ملی هندبال با همین 
ضربه، صعودش به رقابت های جام جهانی را قطعی 
کرد. یک اتفاق بزرگ که فقــط از یک تیم آماده 
برمی آمد. این اتفاق زمانــی رخ می دهد که همه 
چیز در جهت درست قرار داشته باشد. وقتی یک 
سرمربی خوب و موفق خارجی را روی نیمکت تیم 
می نشانید، به اندازه کافی صبر می کنید و از او ایراد 
نمی گیرید، به اندازه کافی به او اختیار می دهید و 
شرایط را فراهم می کنید، طبیعی است که نتیجه ها 
هم به سود شــما رقم می خورند. بخش مهمی از 
اعتبار این نتیجه، بدون شک متعلق به فدراسیون 
هندبال اســت. کار تیم ملی اما هنوز تمام نشده و 
غایت آرزوی این تیم، رسیدن به جام جهانی نبوده 
است. آنها این پتانســیل را نشان داده اند که حتی 
به فینال آســیا بروند و برای بردن این جام تالش 
کنند. تیم ملی هندبال ایران می تواند یک موفقیت 
تاریخی را در عربستان جشن بگیرد. اگر در پایان 
هفته تیم ملی فوتبال هم صعودش را به جام جهانی 
قطعی کند، دو اتفاق بزرگ و بسیار جذاب در طول 

یک هفته برای ورزش ایران رقم خورده اند. 
      

آینده از آن توست 
مشکات الزهرا صفی با عملکرد خیره کننده اش 
در اولین مسابقه گرنداسلم جوانان استرالیا، اولین 
پیروزی تاریخ تنیس ایران در این رقابت ها را رقم 
زد. یک تجربه تاریخی که موجب شد حتی بسیاری 
از رســانه های مطرح دنیا به تحسین این تنیسور 
جــوان بپردازند. او که در مســابقه اول حریفی از 
کشــور میزبان را برده بود، در نبرد دوم روبه روی 
یکی از تنیسورهای بسیار مطرح دنیا در رده جوانان 
شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. با این وجود 
عملکرد این تنیســور در این رقابت ها فراتر از حد 
انتظار به نظر می رسید. صفی که به عنوان هفتاد و 
چهارمین تنیسور برتر جوان دنیا شناخته می شود، 
امیدوار است بتواند حضور ثابتی در گرنداسلم ها 
داشته باشد. او در جریان رقابت های استرالیا با رافا 
نادال هم عکس یــادگاری گرفته و او را مهم ترین 
الگوی ورزشی اش معرفی کرده است. بدون شک 
اگر این تنیســور بتواند با همین سرعت پیشرفت 
کند، به مرور زمان به رقابت های تنیس بزرگساالن 
هم خواهد رسید. او استعداد قابل توجهی از خودش 
نشان داده و حاال در سراســر ایران هم طرفداران 
زیادی پیدا کرده است. همه امیدوارند این تنیسور، 
به اولین ایرانی حاضر در گرنداسلم های بزرگساالن 

دنیای تنیس هم تبدیل شود.
    

  ۱۰ به عالوه یک! 
ســفر تیم ملی کشــتی ایران به آمریکا برای 
برگزاری دیدار دوستانه با این تیم، هنوز در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. چراکه مسائل مربوط به ویزای این 
تیم هنوز به طور کامل حل نشده است. با این وجود 
شنیده می شود که فدراسیون کشتی قصد دارد 10 
ستاره را در این رقابت جذاب روی تشک بفرستد. 
این سفر فقط شامل تیم ملی کشتی آزاد می شود 
اما ظاهرا قرار اســت یک فرنگی کار هم به همراه 
تیم ملی سفر کند و او کسی به جز هادی ساروی، 
چهره درخشان تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک 
و رقابت های جهانی نیســت. حتــی اگر چنین 
اتفاقی قطعی شود، محمد بنا با تیم ملی به آمریکا 
نمی رود و ظاهرا قرار است هدایت ساروی در این 
مسابقه به حمید سوریان سپرده شود. سوریان این 
اواخر همواره در کنار تیم ملی بوده و نایب رییسی 
فدراسیون کشتی را بر عهده گرفته اما جای اصلی 
او، نزدیک تشک است. حمید می تواند تجربه های 
درخشانش در این سال ها را به ستاره های کشتی 
ایران منتقل  کند. شاید این تجربه موجب شود که 
او نقش مربیگری در تیم را کمی جدی تر بگیرد و از 
مدیریت کمی دور شود. به هر حال این یک فرصت 
بســیار جذاب برای او و البته بــرای دالوری مثل 

هادی ساروی خواهد بود.

منهایفوتبال
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آریا رهنورد

آریا طاري 


