
سرنوشت قهرمانی این دوره 
از جام ملت های فوتســال آسیا 
نیز امروز مشــخص خواهد شد. 
تورنمنتی که یــک فینال کامال 
تکراری و قابل پیش بینی را داشته 
است. وحید شمســایی در اولین 
تورنمنت به عنوان سرمربی، تیم 
ملی را به فینال آســیا رسانده و 
امروز روبه روی ژاپن قرار خواهد 
گرفت. او به عنوان بازیکن در هشت 
قهرمانی آسیا سهیم بوده و حاال در 
جایگاه مربی به جست وجوی اولین 
قهرمانی اش خواهد رفت. بعید به 
نظر می رسد تیم ملی برای بردن این 
بازی، با دردسر خاصی روبه رو شود. 
ایران در این جام به شکل واضحی 

بهتر از ژاپن بوده است.

مسیر فینالیست  شدن
تیم ملی ایران با نمایشی کامال مقتدرانه 
خودش را به دیدار پایانی جام ملت های 
آسیا رساند. ایران از همان روز اول تا دیدار 
فینال در حد یک قهرمان ظاهر شــده و 
فوق العاده بوده است. تیم ملی در مسابقه 
اول پنج بار دروازه اندونــزی را باز کرد تا 
دور گروهی را با قدرت شــروع کند. تیم 
شمســایی در مســابقه دوم 10 گل به 
چین تایپــه زد و حریفــش را دورقمی 
کرد. آخرین قربانــی ایران، لبنان بود که 
دروازه اش 9 بار مقابل تیم ملی باز شــد. 
تیم شمســایی با 24 گل زده و فقط یک 
گل خورده راهی دور حذفی رقابت ها شد 
و ویتنام را در یک چهارم نهایی با نتیجه 
سنگین هشت بر یک شکست داد. یک 
نتیجه درخشان که نشــان می داد هیچ 
چیز به جــز قهرمانی این تیــم را راضی 
نخواهد کرد. ایران در نیمه نهایی یکی از 
قدرت های آسیا یعنی تایلند را نیز با پنج 
گل کنار زد تا در اوج اقتدار و با بهترین فرم 
ممکن راهی فینال جام ملت های آسیا 
شود. یک روند درخشان که تیم ملی، کامال 
شایسته اش بوده است. برای ژاپنی ها اما 

اوضاع چندان خوب پیش نرفته است. آنها 
تورنمنت را با شکست دو بر یک روبه روی 
عربستان شروع کردند و یک شوک بزرگ 
به جام دادند. ژاپن در بازی دوم 6 گل به کره 
جنوبی زد و در مسابقه سوم هم ویتنام را 
برد. سه تیم در این گروه 6 امتیازی شدند 
و با حذف نتایج مقابل ضعیف ترین تیم 
گروه، ژاپن به عنوان ســرگروه به مرحله 
بعدی راه پیدا کرد. آنها در مسابقه بعدی 
برابر اندونزی قرار گرفتند و تا دقیقه 32 
از این تیم عقب بودند. ژاپن در این دقیقه 

بازی را به تساوی کشاند و بازی تا آخرین 
لحظات با همین نتیجه ادامه داشت. در 
لحظات پایانی اما ســه گل رد و بدل شد 
و در نهایت این سامورایی ها بودند که به 
سختی رقیب را کنار زدند. در نیمه نهایی 
روبه روی ازبکستان هم اوضاع برای ژاپن 
بسیار سخت شد. آنها این بار هم در نیمه 
اول از حریف عقب بودند اما در نیمه دوم دو 
گل به ثمر رساندند و موفق شدند به مسابقه 
برگردند و دوباره خودشان را به فینال جام 

ملت های آسیا برسانند.

ستاره ها و جام
حسین طیبی با 10 گل، بهترین 
گل زن جام ملت ها به شمار می رود و 
فاصله محسوسی با سایر رقبا دارد. به 
نظر می رسد طیبی در پایان فینال امروز 
جایزه بهترین گل زن جام را به دست 
خواهد آورد. تیم ملی ایران ستاره های 
دیگری مثل مسلم اوالدقباد و احمد 
عباسی را دارد که حاال از تجربه زیادی 
برخوردار هستند. این در حالی است که 
چند ستاره کارکشته فوتسال ایران مثل 

اصغر حسن زاده دیگر به تیم ملی دعوت 
نشده اند و این تیم در مقطع تغییر نسل 
قرار دارد. چند ســتاره جوان فوتسال 
ایران که اولین تورنمنت ملی شان را 
پشت سر می گذارند نیز عملکرد قابل 
قبولی در این تورنمنت داشــته اند و 
انتظارها را به خوبی برآورده کرده اند. در 
ژاپن نیز چند ستاره که اصالتی خارج 
از این کشــور دارند، مهره های بسیار 
مهمی برای این تیم به شمار می روند. 
آرتور اولیویرا یکی از این ســتاره ها به 

حساب می آید. وینیسیوس کریپالدی 
و هوگو پیرس هم ستاره های دیگری 
هستند که خارج از این کشور متولد 
شده اند و حاال برای ســامورایی ها به 
زمین مسابقه می روند. تیم ملی برای 
قهرمانی در آســیا، بایــد مراقب این 
ستاره های خطرناک باشد. با این وجود 
نمایش ژاپن در این جام تا امروز چندان 

درخشان نبوده است.

تاریخ چه می گوید؟
اولین تجربه حضور مشترک ایران 
و ژاپن در فینال جام ملت های آســیا، 
ســال 2002 در اندونزی رقم خورد. 
ایران در این نبرد 6 گل بــه ژاپن زد و 
یک برد مقتدرانه را برابر سامورایی ها 
جشن گرفت. یک سال بعد دو تیم در 
تهران دوباره دیدار فینال را روبه روی 
هم برگزار کردنــد و این بار تیم ملی با 
نتیجه 6-چهار حریف را شکست داد 
تا قهرمانی را جشــن بگیرد. یک سال 
بعد دو تیم دوباره فینال را برگزار کردند 
و این بار تیم ملی با نتیجه پنج-سه برنده 
شد. چهارمین فینال متوالی دو تیم نیز 
دوره بعدی با برتری دو بر صفر تیم ملی 
تمام شد. در سال 2007 دو تیم دوباره 
به مسابقه پایانی جام ملت ها رسیدند 
و این بار تیم ملی با نتیجه چهار-یک 
ژاپن را شکســت داد. در سال 2014 
ژاپن برای اولین بار توانست در ضربات 
پنالتی دیدار فینال آسیا را از ایران ببرد. 
تیم ملی در سال 2018 از حریف انتقام 
گرفت و باز هم در فینال آسیا برنده شد.

نگار رشیدي 
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چهره به چهره

اتفاق روز

نبرد پورتــو و لورکوزن 
می توانســت دوئل بسیار 
جذابی بــرای فوتبال ایران 
باشــد. جایی که دو ستاره 
ایرانی در لیــگ قهرمانان 
به مصــاف هــم می رفتند. 
مهــدی طارمــی در ایــن 
مسابقه درخشــان بود و در 
نقش سازنده ترین ستاره این 
روزهای پورتــو، دو پاس گل 
برای تیمش داد. در نیمه دوم 
اما سردار آزمون قبل از ورود 
به زمیــن، در حال گرم کردن 
مصدوم شد. این آسیب دیدگی 
بدموقع، بدترین خبر ممکن برای 
تیم ملی ایران بود. چراکه سردار 
بین 6 تا هشت هفته دور از میادین 
است و این احتمال وجود دارد که 
فرصت حضور در جــام جهانی را 
به همین ســادگی از دست بدهد. 
قبل از شــروع جام جهانی قطر، 

شرایط چند ســتاره فوتبال ایران 
نگران کننــده به نظر می رســد. 
مصدومیت، فعال بــه بزرگ ترین 
دشمن تیم ملی ایران قبل از حضور 

در جام جهانی تبدیل شده است.

سردار آزمون
شــاید هنوز در ترکیب لورکوزن جا 
نیفتاده و به مهره ثابتی برای این باشگاه 
تبدیل نشــده اما برای تیم ملی، ستاره 
بسیار مهمی است. سردار که سابقه یک 
دوره حضور در جام جهانی را دارد، حاال 
یکی از نفرات کلیدی تیم ملی به شــمار 
می رود. سردار نبرد دوستانه با اروگوئه 
را از ابتدا شروع کرد و روبه روی سنگال 
در جایگاه بازیکــن تعویضی وارد زمین 
شد و کار را به تساوی کشاند. سردار قبل 
از ورود بــه زمین مقابــل پورتو در لیگ 
قهرمانان، آسیب دید و این مصدومیت 
کمی جدی بــه نظر می رســید. گفته 
می شــود که او حداقل 6 هفتــه دور از 
میادین است. این به آن معنا خواهد بود 
که او تا قبل از جام جهانی دیگر نمی تواند 

بــرای لورکوزن به میدان برود. ســردار 
حتی در آخرین روزهای منتهی به جام 
نیز در اردوی تیم ملی نمی تواند در زمین 
قرار بگیرد. البته که کی روش تحت هیچ 
شرایطی از اسم آزمون عبور نمی کند اما 
این مصدومیت، اتفــاق تلخی برای مرد 
شماره 20 تیم ملی خواهد بود. بازیکنی 
که حتی اگر بدون دردســر به بازی اول 
ایران در جام روبه روی انگلیس برســد، 
باز هم احتمــاال از نقطــه اوج آمادگی 
فاصله خواهد داشت. سردار گزینه اول 
کی روش برای بازی در نوک خط حمله 
اســت اما با این اتفاق تلخ، بعید نیست 
او در جام جهانی نیمکت نشــین باشد. 
بازگشــت به اوج آمادگــی، مهم ترین 
انگیــزه این روزهای آزمون به حســاب 
می آیــد. بازیکنــی کــه می خواهد در 
دومین حضــورش در جام جهانی، برای 
اولین بار موفق به گل زنــی در این جام 
شــود. با این مصدومیت، این ماموریت 

برای او بسیار دشوار خواهد شد.

شجاع خلیل زاده
مدافع ثابــت و آماده ایــن روزهای 
تیم ملی، روبــه روی اروگوئــه مصدوم 
شــد و دیدار با ســنگال را از دست داد. 
خوشــبختانه مصدومیــت او مثــل 
آســیب دیدگی آرائوخــو اصــال جدی 

نبود اما شــجاع به مدت دو هفته دور از 
میادین مانده و فعال در لیگ قطر به میدان 
نمی رود. بازگشــت از ایــن مصدومیت 
برای رســیدن به بهترین فــرم ممکن، 
بزرگ ترین انگیزه این روزهای شــجاع 
به شــمار می رود. او بعد از چندین سال 
غیبت، دوباره به تیم ملی برگشــته و به 
ســختی خودش را در ترکیب ثابت تیم 
حفظ کرده اســت. اگر مصدومیت برای 
شجاع دردســر نشود، او شــانس اصلی 
بازی کردن در قلب دفاع تیم ملی در جام 

جهانی خواهد بود.

وحید امیری
لیگ بیســت و یکم، فصــل پرفراز و 
نشیبی برای وحید امیری بود. او در طول 
فصل گذشته چند بار مصدوم شد و آخرین 
مصدومیت از ناحیه کمــر، این بازیکن را 
برای چند ماه دور از میادین نگه داشــت. 
وحید در اردوی تیم ملی دوباره برگشــت 
و حتی برای لحظاتی نیز بازی کرد. با این 
وجود در مورد سطح آمادگی او تردیدهایی 
وجود دارد. امیری یکی از ستاره های مهم 
تیم ملی در دوره قبلی جــام جهانی بود. 
بازیکنی که اگر دوباره به اوج برگردد، کمک 
بزرگی به تیم کی روش خواهد کرد. در این 
لحظه اما شانس حضور او در ترکیب اصلی 

ایران زیاد به نظر نمی رسد.

مرتضی پورعلی گنجی
با بازگشت کی روش، این بازیکن نیز به 
تیم ملی برگشت اما تنها چند دقیقه بعد 
از ورود به زمیــن دروازه تیم خودی را باز 
کرد. مرتضی هنوز هم بازیکن موردعالقه 
کارلوس کی روش به شــمار می رود اما به 
خاطر مصدومیت طوالنــی و خاصی که 
پشت سر گذاشته، کمی از ترکیب اصلی 
تیم دور شده است. او در این لحظه مصدوم 
نیست و هر هفته در لیگ هم برای قرمزها 
بازی می کند اما مصدومیت مســیرش را 
در تیم ملی به شکل واضح و انکارنشدنی 

تحت تاثیر قرار داده است.

اللهیار صیادمنش
در آستانه حضور در اولین جام جهاني، 
آسیب دیدگی تاثیر منفی وحشتناکی روی 
اللهیار گذاشــت. بازیکنی که می توانست 
یکی از پدیده های جام باشــد، به راحتی از 
تیم ملی کنار رفت. آسیب دیدن در رقابتی 
فیزیکی و ســخت مثل چمیپون شــیپ 
چندان عجیب نبود اما بــرای اللهیار این 
اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ داد. خود 
او البته تاکید دارد که در روز شــروع جام 
جهانی مصدومیت را پشت سر  می گذارد اما 
بعید است در چنین شرایطی کی روش این 
بازیکن را بعد از چند ماه غیبت به همراه تیم 

ملی به رقابت های جام جهانی قطر ببرد.

شکســت روبه روی پورتو، پایان دوران 
جرارد سیوانه روی نیمکت لورکوزن را رقم زد. 
مدیران باشگاه با وجود نتایج فاجعه بار شروع 
این فصل، هنوز به ســیوانه اعتماد داشتند 
اما باالخره عذر او را خواستند و این مربی را 
برکنار کردند. انتخاب آنها برای جانشینی 
سیوانه اما در نوع خودش جالب بود. مدیران 
لورکوزن به سراغ یکی از ستاره های سابق 
دنیای فوتبال و یکی از قهرمانان جهان رفتند 
و ژابی آلونسو را به عنوان سرمربی جدیدشان 

در نظر گرفتند. حاال آلونسو، سرمربی جدید 
سردار آزمون بود. هافبکی که در دوران بازی 
در نوع خودش بی نظیر بود و حاال در جایگاه 
سرمربی، به دنبال رسیدن به موفقیت های 
تازه اســت. لورکوزن در هشت مسابقه این 
فصل بوندس لیگا فقط پنج امتیاز به دست 
آورده و از مرحله اول جام حذفی نیز کنار رفته 
است. آلونسو کار بسیار سختی برای تغییر 
دادن این اوضاع دارد. مدیر باشگاه در مورد 
جذب آلونسو به عنوان سرمربی، از اعتماد 

زیادش به این چهره صحبت کرده است:»با 
به خدمت گرفتن آلونســو، ما صاحب یک 
مربی شده ایم که بازیکنی در کالس جهانی 
بود. او در بهترین لیگ های دنیا بازی کرده و 
یک استراتژیست بسیار باهوش بوده است«. 
آلونسو دوران بازی را از رئال سوسیه داد شروع 
کرد و از رده های سنی، به تیم اصلی این باشگاه 
رسید. او پنج سال درخشان را هم در لیورپول 
پشت سر گذاشت و به یک ستاره در این تیم 
تبدیل شد. قدم بعدی ژابی، پیوستن به رئال 
مادرید بود. او پنج سال هم برای این تیم به 
میدان رفت و در برنابئو محبوبیت بسیار زیادی 
به دست آورد. دوران فوتبال آلونسو بعد از سه 
فصل حضور در بایرن به پایان رسید. او یکی از 
نفراتی بود که ترجیح داد در اوج از فوتبال برود 

و بازی در تیم ها و لیگ های ضعیف تر را تجربه 
نکند. ژابی بعد از پایان دوران فوتبال به سرعت 
به ســراغ مربیگری رفت. او در کالس الیت 
مربیگری یوفا هم کالسی رائول، کاپدویال و 
ویکتور والدز بود و سپس برای مدتی کوتاه 
هدایت تیم زیر 14 ساله های رئال مادرید را 
بر عهده گرفت. او سپس سرمربی تیم دسته 
دویی رئال سوسیه داد بی در فوتبال اسپانیا 
شد. آلونسو در همان مقطع مورد توجه تیم 
مونشن گالدباخ قرار گرفت اما تصمیم گرفت 
در تیم دوم سوسیه داد بماند و قراردادش را با 
این تیم تمدید کند. او توانست سوسیه داد بی 
را از دســته دوم به دسته اول فوتبال اسپانیا 
ببرد اما بعد از مدتی آنها دوباره سقوط کردند 
و آلونسو نیز از این باشگاه رفت. او حاال با یک 

پیشــنهاد خوب، راهی بوندس لیگا شده تا 
اولین تجربه جدی مربیگری در سطح اول 
فوتبال اروپا را به دســت بیاورد. آلونسو در 

قامت بازیکن هم با لیورپول و هم با رئال 
مادرید فاتح اروپا شده و حاال کارش 
را در لورکوزن شروع خواهد کرد. او 

از نسل جدید مربیان اسپانیایی 
دنیای فوتبال اســت و شــاید 
ســرمربی دیگری مثل ژاوی 
شود. شاید هم در پایان دوران 

کارلتو در مادرید، رقابت جذابی 
بین ژاوی هرناندز و ژابی آلونسو در 
کالسیکو شکل بگیرد. او در صورت 
موفقیت در بایر، گزینه کار کردن در 

تیم های بزرگ تر خواهد شد.

مصدومان فوتبال ایران در آستانه جام جهاني 

دشمن تیم ملی! 

ستاره سابق دنیاي فوتبال روي نیمکت لورکوزن 

رویای ژابی! 

آریا رهنورد

ورزش بانوان

منهای فوتبال

 حسیني، صدرنشین گروه
 قهرماني آسیا

روز گذشــته لیســت نهایــي وزنه بــرداران 
شرکت کننده در مسابقات قهرماني آسیاي بزرگساالن 
اعالم شــد تا نمایندگان کشــورمان حریفان خود را 
بشناسند. ایران براي این مسابقات در تیم مردان با تیم 
کامل )10 وزنه بردار( و در تیــم زنان با هفت نماینده 
حاضر شده اســت. در این دوره از رقابت ها،  در بخش 
مردان به جز ایران کشورهای ازبکستان، چین تایپه 
و قزاقستان هم با ترکیب کامل 10 نفره حضور دارند. 
تیم چین نیز در این مسابقات شــرکت کرده که سه 
وزنه بردار در بخش مــردان و پنج وزنه بردار در بخش 
زنان دارد. چین در بخش مردان در دسته های سبک 
وزن نماینده دارد. در مجمــوع 102 وزنه بردار از 24 
کشور در بخش مردان و 84 وزنه بردار از 21 کشور در 

بخش زنان حضور دارند.
طبق لیست اعالم شده، از میان نمایندگان ایران 
رسول معتمدي صدرنشــین گروه خود است. البته 
معتمدي در دســته خودش که 102 کیلوگرم است 
رقابت نمي کند و با تشخیص کادر فني در دسته 109 
کیلوگرم وزنه  مي زند. براي اولین بار اما در بخش زنان 
نیز ایران یک نماینده در صدر گروه دارد. الهام حسیني 
نخســتین طالیي وزنه برداري بانوان ایران در دسته 
81 کیلوگرم صدرنشین گروه شــده است تا پیش از 
شروع رقابت ها، هیجان را به وزنه برداري ایران تزریق 
کند. حسینی و نماینده قزاقستان هر دو با رکورد 230 

کیلوگرم صدرنشین گروه A هستند.
کار ایران در این دوره از رقابت هاي قهرماني آسیا، 
از یکشنبه 17 مهر آغاز مي شود و مجید عسکری در 
گروه B دسته 61 کیلوگرم روي تخته حاضر خواهد 
شد. مسابقات این دسته از ساعت 11:30 به وقت ایران 
آغاز مي شود. عسکري یکي از باتجربه هاي وزنه برداري 
ایران است و باید دید به عنوان نخستین نماینده ایران 
چه عملکردي از خود به جا مي گذارد. از طرفي دختران 
وزنه بردار ایران نیز با انگیزه هاي بســیاري وارد این 
میدان شده اند و احتماال باید منتظر خبرهاي خوبي 

از سوي آنها باشیم.

آزادكاران به دنبال جام جهاني
چندي پیش یک سایت روسي از احتمال صادر 
نشــدن ویزا و غیبت تیم ملي کشــتي آزاد در جام 
جهاني آمریــکا خبر داده بود. این در حالي اســت 
که تیم ملي کشــتي آزاد ایران برخالف ادعاي این 
ســایت، قصد دارد در جام جهاني حضور پیدا کند. 
این رقابت ها در روزهاي 19 و 20 آذر برگزار مي شود. 
شنیده مي شود فدراسیون کشتي ایران مذاکرات 
الزم براي صدور ویزاي همه نفــرات کاروان ایران 
را انجام داده است. در جریان رقابت های قهرمانی 
جهان در صربستان مسئوالن آمریکا در مذاکره با 
علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی از تیم ایران 
برای حضور در این رقابت ها دعوت کردند اما دبیر 
شرط حضور ایران در جام جهانی آمریکا را به صدور 
ویزا برای تمامی نفرات اعزامی بدون کم و کاســت 
منوط کرد که این درخواســت نیــز مورد موافقت 
طرف آمریکایی قرار گرفت. با توجه به رسمي بودن 
این تورنمنت در تقویم اتحادیه جهاني، غیبت ایران 

مي تواند تبعاتي براي کشتي کشور داشته باشد. 
    

عبادی پور در لیگ پرهوادار دنیا
میالد عبادي پور، کاپیتان تیم ملي والیبال 
کشــورمان چنــدي پیــش تصمیــم گرفت 
ماجراجویي خــود در ورزش حرفــه اي را در 
لیگ ایتالیا دنبــال کند. لیگي کــه تازه ترین 
تحقیقات نشان مي دهد یکي از پرهوادارترین 
مسابقات است. طبق تحقیقاتStageUp  و 
Ipsos، لیگ والیبال ایتالیا مرسوم به سوپرلیگا 
تماشاگران زیادی را به سمت خود کشانده است. 
در پایان فصل 22/2021، تعداد عالقه مندان به 
ســوپرلیگا ایتالیا، 1۵ میلیون و 419 هزار نفر 
بوده است. این عدد نشــان دهنده افزایش 8.8 
درصدی نســبت به نوامبر 2021 و حتی 3.7 
میلیون نفری نســبت به می 2020 است. 
عالقه مندی بیــش از 1۵ میلیون هوادار به 
ســوپرلیگا، باالترین رقمی اســت که این 
مسابقات در 20 ســال گذشته به آن دست 
یافته است؛ رقمی که در مقایسه با عالقه مندان 
به فوتبال در سری آ در همان نظرسنجی ماه می 

2022، 28 میلیون نفر بوده است.
لیگ والیبال ایتالیا یکــی از باکیفیت ترین 
لیگ ها در سطح جهان است و عبادی پور امسال 

برای تیم میالنو بازی می کند. 

اولین تجربه حضور 
مشترک ایران و ژاپن در 

فینال جام ملت های آسیا، 
سال 2002 در اندونزی 

رقم خورد. ایران در این 
نبرد 6 گل به ژاپن زد و 

یک برد مقتدرانه را برابر 
سامورایی ها جشن گرفت

به  استقبال فینال کالسیک فوتسال آسیا

الفوتـــسالیکو!


