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پنج پیــروزی در 6 مســابقه، روند 
فوق العاده ای اســت که کم ترین فاصله 
ممکن را بین تیم ملی و جام جهانی ایجاد 
کرده است. حاال ایران در آستانه رقم زدن 
بهترین صعود تاریخش به این تورنمنت 
قرار دارد. تیمی که به صورت مشــترک 
با عربســتان صاحب بهترین خط حمله 
رقابت ها شده و به صورت مشترک با کره، 
بهترین خط دفاعی را در اختیار دارد. تیمی 
که این روزها به هیچ حریفی رحم نمی کند 
و رقبا را یک به یک از دم تیغ می گذراند. 
نمایش همه پســران ایــران در جدال با 
سوریه، درخشان بود اما بعضی نفرات به 
دالیلی خاص، چهره های کلیدی تری در 

این مسابقه به شمار می رفتند.

امیرعابدزاده؛تجربهای
کهفراموشنمیشود

بعد از لغزش هفته گذشــته بیرو، 
انتظــار می رفــت ســنگربان آماده 
پونفرادینا باالخره فرصــت بازی در 
ترکیب اصلــی تیم ملی را به دســت 
بیاورد. قبل از ایــن تنها تجربه حضور 
امیر روی خــط دروازه تیــم ملی در 
دیدارهای »رســمی« به مســابقه با 
کامبوج برمی گشت. او باالخره در یک 
دیدار حســاس و مهم برای تیم ملی 
ایران به میدان رفــت و اگرچه چندان 
تحت فشــار قرار نگرفــت اما نمایش 
خوب و خروج های مطمئنی داشت. او 
آرام آرام در مسیر پدرش قرار گرفته و 
این شایستگی را دارد که درست مثل 
عابدزاده بزرگ، مــرد اول دروازه ایران 

باشد. این ششــمین بازی ملی امیر و 
پنجمین کلین شیت او به عنوان مرد 
شماره یک دروازه بود. بعید نیست این 
گلر در دیدارهای بعدی و به خصوص 
بعد از قطعی شدن صعود، دوباره درون 
دروازه قرار بگیرد. او یک رقیب بسیار 
جدی برای بیرو به شمار می رود و این 

روزها بی نهایت آماده به نظر می رسد.
احسانحاجصفی؛
بازگشتمطمئن

آخرین تجربه های فیکس شــدن 
احســان در تیم ملی به مرحله قبلی 
انتخابی جام جهانی برمی گشت. او در 
آن مرحله با انتقادهای بســیار زیادی 
روبه رو شــد و اســکوچیچ این ستاره 
را روی نیمکت قــرار داد. با این وجود 
حاج صفی این بــار در میانه میدان در 

ترکیب فیکس قرار گرفت و  بازوی چپ 
عزت اللهی در میانه میدان بود. احسان 
این بار نمایش جذابی در تیم ملی داشت 
و با یک پنالتی، توانست دروازه سوری ها 
را باز کند. این پنالتی در لحظات مهمی از 
مسابقه به ثمر رسید. چراکه ستاره های 
تیم حریف هنوز به بازگشــت امیدوار 
بودند اما این گل، عمال رویای آنها برای 

برگشتن به این مسابقه را از بین برد.
وحیدامیری؛الماسدیرپا

بدون هیچ شــک و تردیــدی، او 
آماده ترین، بهترین و مهارنشدنی ترین 
ســتاره این روزهای تیم ملی ایران به 
حســاب می آید. وحید یــک الماس 
درخشــان برای تیم اسکوچیچ است. 
یک فوتبالیست فوق العاده که در عین 
تواضع و بدون رقم زدن کوچک ترین 

جنجالي، به درخشش در تیم ملی ادامه 
می دهد. وحید که در مسابقه حساس 
قبلی روی هر دو گل تیــم ملی تاثیر 
مستقیم داشت، این بار هم یک پاس 
گل در کالس جهانی به سردار آزمون 
داد و یــک پنالتی هم بــرای تیم ملی 
گرفت. جالب اینکه او در تیم ملی در سه 
پست مختلف به میدان می رود. امیری 
در مسابقه های قبلی تیم ملی مدافع 
چپ و سپس هافبک چپ بود و در این 
نبرد در غیاب جهانبخش، به سمت چپ 
خط حمله ملحق شد. تنها حسرت در 
مورد این نابغه، دیر کشــف شدن او در 
فوتبال ایران است. امیری اگر 10 سال 
زودتر کشف می شد، حاال در بهترین 

باشگاه های فوتبال اروپا توپ می زد.
علیقلیزاده؛

رستگاریدردقیقه90
همه می دانند که علی، فوتبالیست 
موردعالقه دراگان اسکوچیچ است. 
در غیاب طارمــی، او همان مهره ای 
بود که بــه ترکیب ثابــت تیم ملی 
برگشــت و نمایش هــای خوبی هم 
داشت. قلی زاده البته گاهی به خاطر 
بیش از حد کار کــردن با توپ، مورد 
انتقاد هم قرار می گیرد اما او با تکنیک 
نابش در ثانیه هــای پایانی و آن گل 
فردی فوق العاده، نشــان داد که چرا 
اســکو تا این حد به این ستاره عالقه 
دارد. تکنیک قلــی زاده می تواند در 
حساس ترین لحظات مسابقه، به کار 

تیم ملی بیاید.
سردارآزمون؛فرماندهتیمملی

خیلی ها تصور می کردند در غیاب 
زوج همیشگی، کیفیت سردار در تیم 
ملی کاهش پیــدا می کند اما اتفاقی 
که رخ داد درست برعکس این ماجرا 

بود. غیبت طارمی موجب شد سردار 
نقش مهم تری در تیم ملی به دست 
بیاورد و فرمانده هجومی تیم باشــد. 
زدن دو گل در این دو مســابقه برای 
بازیکنی که از آخریــن گل ملی اش 
مدتی سپری می شد، این ادعا را ثابت 
می کنــد. آزمون با انگیــزه، تالش و 
البته درخشش مثال زدنی، بی نهایت 
آماده بود. بازیکنــی که تیم ملی را به 
یک قدمی صعود به رقابت های جام 

جهانی رساند.
دراگاناسکوچیچ؛برندهتنها

ســومین برد دراگان اســکوچیچ 
برابر سوریه در شرایطی به دست آمد 
که او به دلیل محرومیت روی سکوها 
دیده می شد. اســکو در این جدال هم 
یک نتیجه رویایی دیگر به دست آورد 
تا در 13 مســابقه 12 برد در کارنامه 
داشته باشد. اسکو در بین مربیان ایرانی، 
طرفداری ندارد و به تنها بودن در تیم 
ملی عادت کرده است. با این حال نتایج 
این مربی، مهم ترین سپرش در مواجهه 

با انتقادهای بی اساس هستند.

دربارهمهمترینچهرههاینبردتیمملیباسوریه

در قطار قطر! 

چهرهبهچهره

دیدارهای دور انتخابــی جام جهانی در قاره 
اروپا با چنــد غافلگیری بزرگ تمام شــد. حاال 
10 تیم به صورت مســتقیم راهی جام جهانی 
شده اند و 12 تیم در سه مسیر چهار تیمه، باید در 
دیدارهای پلی آف با هم رقابت کنند. از هر مسیر 
هم یک تیم خودش را به این جام خواهد رساند. 
حساسیت دیدارهای پلی آف با ستاره هایی مثل 
کریســتیانو، زالتان و البته تیــم قهرمان یورو، 
فوق العاده به نظر می رســد. رقابتی که به جنگ 

جهانی سوم شباهت دارد.
گروهاول؛آنتصمیمکشنده

ایرلند شــمالی، لوکزامبورگ و آذربایجان، 
خیلی زود از رقابت برای صعــود در اولین گروه 
انتخابی جام جهانی در قاره اروپا کنار رفتند اما 
رقابت حســاس و سرنوشت ساز بین صربستان 
و پرتغال تا روز پایانی ادامه داشــت. صرب ها که 
حتی نتوانسته بودند به دوره قبلی جام ملت های 
اروپا صعود کنند، برای رسیدن به جام جهانی باید 
پرتغال را در آخرین مسابقه شکست می دادند. 
نبردی که با گل زودهنگام رناتو سانچز شروع شد 
تا کریس و هم تیمی ها در یک قدمی جام جهانی 
قرار بگیرند. با این وجود صربســتان به مسابقه 
برگشت و در همان نیمه اول گل تساوی را به ثمر 
رساند. آنها تیر خالص را هم در دقیقه 88 شلیک 
کردند تا باالتر از پرتغال، شانس صعود مستقیم به 
جام جهانی را به دست بیاورند. یک شگفتی بزرگ 
که هیچ کس انتظارش را نداشــت. البته اشتباه 
وحشتناک کمک داور در مسابقه رفت دو تیم، 
در این تصمیم بی تاثیر نبود. در آخرین ثانیه های 
آن مسابقه توپ کریس از خط دروازه عبور کرد 
اما گروه داوری به اشتباه دستور به ادامه بازی داد. 
همین اشتباه مهلک، جلوی شکست صربستان را 
گرفت و در نهایت مانع صدرنشینی پرتغال در این 
گروه شد. از این گروه، صربستان به جام جهانی 
قطر رسید و پرتغال راهی دیدارهای پلی آف شد.

گروهدوم؛رستگاریباآلوارو
در گروه دوم مســابقه ها هم رقابت بســیار 
نزدیکی بین سوئد و اسپانیا وجود داشت. رقابتی 
که تا هفته آخر بازی ها هم ادامــه پیدا کرد. در 
جدال هفته دهــم این گروه، ســوئد در صورت 
شکست دادن تیم لوئیس انریکه به جام جهانی 
می رسید و صدرنشــینی اش در گروه را قطعی 
می کرد. زالتان و هم تیمی ها امیدوار بودند این 
شگفتی را رقم بزنند اما آنها نتوانستند در جریان 
این مســابقه دروازه الروخا را بــاز کنند. بازی تا 
آخرین دقیقه ها با تساوی بدون گل دنبال می شد 
که سرانجام آلوارو موراتا گل برتری تیمش را زد 
و صدرنشینی اسپانیا و صعود مستقیم این تیم به 
جام جهانی را قطعی کرد. این گل حساس توسط 
ستاره ای به ثمر رسید که در جام ملت ها به شدت 
مورد انتقاد اســپانیایی ها قرار داشت و به خاطر 
فرصت های از دســت رفته، دائما مورد سرزنش 
قرار می گرفت. به هر حال تیم لوچو که در یورو هم 
درخشیده بود، با یک ترکیب جوان به جام جهانی 
رفت. زالتان و هم تیمی ها هم باید در رقابت های 
پلی آف برای رسیدن به این تورنمنت تالش کنند.

گروهسوم؛قاتلیبهنامجورجینیو
ســال 2021 یــک ســال رویایــی برای 
جورجینیو بود اما این سال، پایان خوشی برای 
این هافبک نداشــت. او در همین سال قهرمان 
لیگ قهرمانان اروپا و جام ملت ها شــد و حتی 
در فهرست توپ طال قرار گرفت اما نمایش های 
ناامیدکننده این ســتاره در آخرین نبردهای 
ملی ســال، دلیل مهمی برای ناکامی آتزوری 
در راه صعود مســتقیم به جام جهانی بود. او در 
هر دو مسابقه رفت و برگشت با سوئیس پنالتی 
خراب کرد. این اتفاق آن هم از ســوی هافبکی 
که همیشــه روی نقطه پنالتی مطمئن نشان 
می داد، باورنکردنی به نظر می رســید. در این 
گروه، سوئیس با پنج برد و سه تساوی در هشت 
مسابقه صدرنشین شد و قهرمان یورو به شکل 
عجیبی با چهار برد و چهار تســاوی در رده دوم 
گروه قرار گرفت تا در دیدارهای پلی آف به میدان 
برود. اتفاقی که برای تیم مانچینی رقم خورد در 
همه ابعاد باورنکردنی به نظر می رسید. تیمی که 
با نمایش هایی فوق العاده قهرمان یورو شده بود، 
حاال حتی برای صعود مستقیم به جام جهانی 
با مشکالتی روبه رو شده است. اگر ایتالیا نتواند 
به جام جهانی برسد، این دومین تجربه متوالی 
ناکامی آنها در مسیر رسیدن به این جام خواهد 

بود. اتفاقی که ایتالیایی ها اصال دوســت ندارند 
برای تیم ملی کشورشان رقم بخورد.

گروهچهارم؛شگفتیدرکارنیست
صعود فرانســه به جام جهانــی از این گروه، 
خیلی زود قطعی شــد. تیم دشــان که در یورو 
عملکرد خوبی نداشت، این بار به خودش آمد و 
با پنج برد و سه تساوی، مجوز صعود مستقیم به 
جام جهانی را به دست آورد. کیلیان ام باپه و کریم 
بنزما، بهترین گل زنان و بهترین مهره های فرانسه 
در مسیر این صعود بودند. در این گروه، بوسنی و 
قزاقستان خیلی زود از دور خارج شدند اما رقابت 
بسیار نزدیکی بین اوکراین و فنالند برای رسیدن 
به پلی آف وجود داشت. فنالند که بعد از مدت ها 
به یورو صعود کرده بود، قصد داشــت خودش را 
به جام جهانی هم برساند اما این ماموریت برای 
آنها با موفقیت به پایان نرسید. تا قبل از آخرین 
هفته دیدارهای گروه، آنها دو امتیاز بیشــتر از 
اوکراین داشتند و باالتر از این حریف در جدول 
دیده می شــدند. در آخرین روز اما فنالند با دو 
گل روبه روی فرانسه شکســت خورد و اوکراین 
توانست دو بار دروازه بوسنی را باز کند. در نتیجه 
جای این دو تیم در جدول عوض شد و اوکراین 
توانســت به هر زحمتی خودش را به نبردهای 
حساس و سرنوشت ســاز پلی آف جام جهانی 
برساند. دیدارهایی که در اوج حرارت و جذابیت 

برگزار خواهند شد.
گروهپنجم؛صعودکهکشانیها

شش پیروزی و دو تساوی در هشت مسابقه، 
بلژیک را به عنوان تیم صدرنشین گروه پنجم به 
رقابت های جام جهانی رســاند. آنها که در دوره 

قبلی جام جهانی در جمع چهــار تیم برتر قرار 
گرفته بودند، امیدوارنــد در این دوره موفقیت 
بزرگ تری به دست بیاورند. در این گروه رقابت 
نزدیکی برای دوم شدن بین ولز و جمهوری چک 
وجود داشــت و در نهایت ولزی ها با یک امتیاز 
باالتر از این حریف در رده دوم قرار گرفتند. البته 
این به معنای حذف چک از رقابت ها نبود. این تیم 
به خاطر نتایج قبلی اش در لیگ ملت های اروپا، 
توانست حتی به عنوان تیم ســوم این گروه به 

پلی آف جام جهانی صعود کند.
گروهششم؛مهارنشدنیمثلدانمارک

باید بپذیریم کــه غافلگیرکننده ترین تیم 
دور انتخابی، دانمارک بوده است. تیمی که بعد 
از نمایش های مطلوب در یــورو، حاال با رکورد 
خیره کننده 9 برد و یک تساوی، مقتدرانه به جام 
جهانی رسید. آنها اولین تیم دنیای فوتبال بودند 
که صعود به جام جهانی را قطعی کردند. در این 
گروه، اسکاتلند به عنوان تیم دوم به پلی آف رفت 
و اتریش به خاطر نتایجــش در لیگ ملت های 
اروپا حتی با وجود ایستادن در رده چهارم گروه، 

توانست به پلی آف راه پیدا کند.
گروههفتم؛صعودباویلچر

بعد از یک دوره دوری از جام جهانی، هلند با 
هدایت فان خال به این تورنمنت برگشت. آنها در 
این گروه با 23 امتیاز صدرنشــین شدند. جالب 
اینکه این صعود در حالی به دســت آمد که فان 
خال به دلیل آسیب دیدن در مسابقه آخر روی 
ویلچر نشســته بود. در این گروه رقابت نزدیکی 
بین ترکیه و نروژ برای دوم شــدن وجود داشت 
و این رقابت با برتری ترکیه تمام شــد تا ارلینگ 

هالند، اولین حذف شده بزرگ و اولین غایب مهم 
جام جهانی لقب بگیرد.

گروههشتم؛جشنلحظهآخری
یکــی از حســاس ترین رقابت هــا بــرای 
صدرنشــینی، در گروه هشــتم بین کرواسی و 
روسیه جریان داشت. در مسابقه پایانی، روس ها 
حتی با یک تساوی هم صدرنشین می شدند اما 
یک گل به خودی بدموقع، کار دست این تیم داد 
و موجب شد فینالیست دوره قبلی جام جهانی 
به هر قیمتی خودش را به این جام برســاند. از 
این گروه، روســیه باید برای دیدارهای حساس 

پلی آف آماده شود.
گروهنهم؛جادویهری

انگلیسی ها گروه نسبتا ســاده ای در مسیر 
رسیدن به جام جهانی داشتند. آنقدر ساده که 
هری کین در دو مســابقه آخر تیمش در گروه 
»هفت گل« به ثمر رساند. انگلیس در این گروه 
به عنوان صدرنشــین مقتدر راهی جام جهانی 
شــد و هیچ شکســتی را تجربه نکرد. لهستان 
هم به عنوان تیم دوم، خــودش را به دیدارهای 

پلی آف رساند.
گروهدهم؛خونسردهابهبهشتمیروند

آلمان هم با ســرمربی خونسردش هانسی 
فلیک، بدون هیچ دردسری راهی جام جهانی شد. 
در این گروه یک رقابت میلی متری بین مقدونیه 
و رومانی هم برای صعود به عنوان تیم دوم وجود 
داشت و در نهایت این صعود برای مقدونیه رقم 
خورد. آلمان بــا 36 گل زده و فقــط چهار گل 
خورده، توانست در اوج اقتدار به رقابت های جام 

جهانی صعود کند.

پایانپرسروصدایانتخابی
جامجهانیدراروپا

 کریستیانو
 در برزخ

خیلیهاتصورمیکردند
درغیابزوجهمیشگی،
کیفیتسرداردرتیمملی

کاهشپیدامیکنداما
اتفاقیکهرخداددرست
برعکساینماجرابود.

غیبتطارمیموجبشد
سردارنقشمهمتریدر
تیمملیبهدستبیاوردو
فرماندههجومیتیمباشد
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شكایت براي اعاده حیثیت

توهین فدراســیون فوتبال اردن به تیم ملي 
فوتبال بانــوان پس از شکســت در رقابت هاي 
مقدماتي جام ملت هاي زنان آســیا، قرار نیست 
به این زودي ها فراموش شــود. فدراسیون اردن 
پس از این شکست در اقدامي توهین آمیز نامه اي 
را در فضاي مجازي منتشــر کرد که طي آن از 
کنفدراسیون فوتبال خواســتار تحقیق درباره 
جنسیت بازیکنان زن ایراني شده بود. این اتفاق 
با واکنش مسئوالن ایراني و البته بازیکنان تیم 
روبه رو شد. حاال اما سایت اسپورت 24 روسیه خبر 
داده اســت که زهره کودایي دروازه بان تیم ملي 
زنان ایران قصد دارد از سران فدراسیون فوتبال 
اردن شکایت و نسبت به این موضوع اعاده حیثیت 
کند. در صورتي که شکایت کودایي تایید شود، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مي تواند فدراسیون 
اردن را با جریمه روبه رو کنــد. کودایي یکي از 
ستاره هاي تیم ملي در رقابت هاي مقدماتي جام 
ملت ها بود و با درخشش او در ضربات پنالتي بود 
که فوتبال ایران توانست با صعود به دور نهایي جام 
ملت هاي آسیا تاریخ ســازي کند. البته کودایي 
در این مسیر تنها نیست و طبق اعالم غالمرضا 
رفیعي، فدراســیون ایران هم به دنبــال اعاده 
حیثیت از دختران ایران اســت. مشاور حقوقي 
فدراسیون فوتبال در این باره تاکید کرد:»با توجه 
به اینکه موضوع توسط فدراسیون اردن از طریق 
انتشــار نامه ای در فضای مجازی منتشر شده و 
حاوی مطالب و اظهاراتی اســت کــه قویا مورد 
اعتراض فدراســیون فوتبال ایران می باشد، لذا 
در حال تدارک مقدمات مربوط به طرح شکایت 
 AFC در رکن قضایی کنفدراسیون فوتبال آسیا
هســتیم. از نظر ما اتهاماتی که زده شد کذب و 
افترا بوده و از حیثیت و اعتبــار فوتبال بانوان و 
فوتبالیســت های خوب خودمان دفاع خواهیم 
کرد. به زودی شکایت وکالی ما در AFC ثبت 
خواهد شــد و حتی تقاضای برگزاری جلســه 

رسیدگی خواهیم کرد.« 

سوریان در جمع اسطوره ها 
حمید سوریان یکي از کشتي گیران پرافتخار 
ایران و جهان اســت که طرفداران بســیاري هم 
در سراســر دنیــا دارد. نابغه کشــتي فرنگي که 
وقتي روي تشــک مي رفت به هیچ حریفي رحم 
نمي کرد و تنها به دنبال صید مدال طال بود. حاال 
او با در فهرســت پرافتخارترین کشــتي گیران 
فرنگي جهان در رده چهارم قرار دارد تا جاي خوبي 
میان اسطوره هاي این رشته داشته باشد. در این 
فهرست  کشتی گیران بر اساس کسب مدال طال 
در مسابقات جهانی و المپیک، رده بندی شده اند. 
در صدر این فهرســت الکســاندر کارلین روس 
قرار دارد که 12 مدال المپیک و جهانی )11 طال 
و یک نقره( کسب کرده اســت. در رده هاي دوم و 
ســوم نیز میخاین لوپز از کوبا و والری رزانتسف از 
اتحاد جماهیر شوروی ایستاده اند. در رده چهارم 
هم حمید سوریان با هفت مدال طال )یک طالی 
المپیک و 6 طالی جهانی( قــرار دارد. همچنین 
نیکوالی بالبوشــین از اتحادیه جماهیر شوروی،  
آرمن نازاریان از بلغارســتان، ایســتوان کوزما از 
مجارستان، رومن والسوف از روسیه، پتار کایروف، 
حمزه یرلــی کایا، رومــن روروآ از اتحاد جماهیر 
شــوروی و کارل اســکار وســترگرن از سوئد در 

رده هاي پنجم تا دوازدهم قرار دارند. 
    

 آماده سازي وزنه برداري
 براي جهاني

وزنه برداري طي ماه آینده دو رویداد مهم دارد که 
تاشکند میزبان آن است. ابتدا از 16 تا 26 مسابقات 
قهرماني جهان برگزار مي شــود ســپس کنگره 
انتخاباتي IWF طي روزهاي 29 و 30 آذر برگزار 
مي شود که چهار ایرانی در بخش های مختلف برای 
شرکت در انتخابات کاندیدا شده اند. در همین راستا 
اردوي تیم ملي هم براي جهاني با 12 وزنه بردار آغاز 
شده اســت. اما در روزهاي پایاني اردو دو وزنه بردار 
خط مي خورند تا ترکیب 10 نفره تیم ملي مشخص 
شود. این تصمیم براســاس عملکرد وزنه برداران 
حاضر در اردو و رکوردهای شان، گرفته خواهد شد. 
کیانوش رستمی و سهراب مرادی نیز به اولین مرحله 
از اردوی تیم ملی برای شرکت در جهانی تاشکند 
دعوت شده بودند که به علت غیبت در تمرینات، از 

اردو خط خوردند.
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