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ركورد 47 ساله شكست

مرحله اول از رقابت های دوومیدانی قهرمانی 
باشگاه های کشور در بخش بانوان از 14 شهریور 
آغاز شــد و روز نخســت آن با معرفی نفرات به 
پایان رســید. در روز نخســت تیم دانشگاه آزاد 
اســامی با ترکیب الهام کاکلی، فائزه آشورپور، 
فائزه نسایی و ســاناز امیری پور در دوی چهار در 
100 متر امدادی موفق شد با ثبت زمان 46.91 
ثانیه رکورد 47 ســاله این ماده را بشــکند. این 
قدیمی ترین رکورد دوومیدانی بانوان ایران بود 
و با حد نصاب 47.50 ثانیــه در اختیار تیم ملی 
دوومیدانی ایرانی  قرار داشت که با ترکیب زری 
حسینی، توران شادپور، ســهیا لمبانی و ناهید 
آچاک در سال 1353 به ثبت رسیده بود. رکورد 
تازه بعد از منفی شدن آزمایش دوپینگ اعضای 
تیم دانشگاه  آزاد اسامی ثبت نهایی خواهد شد. 

    
 تغييرات واليبال 

از المپيك تا آسيايي
بیســت و یکمیــن دوره مســابقات والیبال 
قهرمانی مردان آســیا از ۲1 تا ۲۸ شــهریورماه 
به میزبانــی ژاپن برگزار می شــود. پیش از آغاز 
بازی های المپیــک توکیو با توجه بــه قرارداد 
کوتاه مدت والدیمیر آلکنو )سرمربی پیشین تیم 
ملی والیبال( فدراســیون والیبال سکان هدایت 
تیم ملی در قهرمانی آسیا را بر عهده بهروز عطایی 
ســپرد. 1۲ بازیکن در بازی های المپیک توکیو 
برای تیم ملی بازی کردند و پس از پایان رقابت ها 
سعید معروف با انتشار پستی در فضای مجازی 
از بازی های ملی کناره گیــری کرد تا پیش بینی 
خداحافظی کاپیتان از تیم ملــی تحقق یابد. با 
آغاز تمرینات تیم ملی بزرگساالن زیر نظر بهروز 
عطایی برای حضور در قهرمانی آسیا لیستی 15 
نفره منتشر شــد که پنج بازیکن المپیکی در آن 
حضور داشتند. از لیست 15 نفره 14 بازیکن باید 
برای قهرمانی آسیا معرفی می شدند که با توجه 
به اتفاقات رخ داده پیرامون حضور بردیا سعادت 
در اردوي ملی، این بازیکن با تصمیم عطایی کنار 
گذاشته شــد تا تکلیف 14 ملی پوش حاضر در 
قهرمانی آسیا مشخص شــود. میاد عبادی پور، 
جواد کریمی، علی اصغــر مجرد، میثم صالحی و 
صابر کاظمی پنج بازمانده المپیک توکیو هستند 
که در کنــار 9 ملی پوش دیگــر در رقابت های 
قهرمانی آســیا برای تیم ملی به میدان خواهند 
رفت. ملی پوشــانی که در غیاب برخی ستاره ها 
فرصت خوبی برای نمایش توانایی های خود دارند 
تا جایگاه محکمی در تیم ملی به دست آورند. تیم 
ملی امروز ساعت 9:30 به محل برگزاری رقابت ها 
اعزام خواهد شد. چند دیدار تدارکاتی در برنامه 
پیش بینی شده است که در صورت فراهم شدن 
شرایط برگزار می شود. عطایی در آخرین تمرین 
تیم ملي گفت:»مسابقات المپیک و لیگ ملت ها 
به پایان رسید و خاطرات بد را فراموش می کنیم. 
امیدوارم با پتانسیل و جوانگرایی به آینده والیبال 
کمک کنیم. میانگین سنی تیم نزدیک ۲4 سال 
است و شرایط برای المپیک آینده مناسب خواهد 
بود. سعی داریم با قطر و ژاپن بازی دوستانه داشته 
باشیم. باید بگویم که زیاد مایل نیستیم که با ژاپن 
بازی کنیم و سعی داریم در جریان رقابت اصلی 

بازی کنیم.« 
    

گنج زاده جراحي نمي كند
سجاد گنج زاده کاراته کاي تیم ملي کشورمان 
که تنها 4۸ ساعت قبل از اعزام به توکیو برای حضور 
در بازی های المپیک از ناحیه مچ دســت آسیب 
دیده بود و با همان شرایط و البته تمهیدات دکتر 
نصر روی تاتامی توکیو درخشــید و نشان طا را 
کســب کرد، به زودی تمرینات فنی خود را آغاز 
می کند. دکتر محمد نصر فیزیوتراپیست معالج 
گنج زاده در این مورد گفت:»کارهای درمانی سجاد 
را چند روز بعد از بازگشــت به تهران آغاز کردیم و 
خدا را شکر با پیشرفت خوبی که داشتیم، به نظر 
می رسد احتیاجی به جراحی نباشد و این قهرمان 
هم می تواند بدون مشــکل در مسابقات جهانی 
حضور داشته باشد. بر همین اساس گنج زاده که 
از ابتدای مرحله چهارم اردوی تیم ملی تمرینات 
آمادگی جســمانی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز 
کرده، به زودی به تمرینات فنی اضافه خواهد شد. 
رقابت های قهرمانی جهان ۲5 تــا 30 آبان ماه به 

میزبانی امارات در دبی برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در یک دهه گذشته، کم تر تیمی 
به اندازه تیم ملی عراق در قاره آسیا 
فوتبال ایــران را با چالش روبه رو 
کرده است. آنها تیم ملی را از جام 
ملت های استرالیا خارج کردند، 
در دوره بعدی به ایران نباختند و 
در دور قبلی مقدماتی جام جهانی 
2022 هم موفق به شکست تیم ملی 
شدند. این روند باالخره تغییر کرد و 
ایران با اسکوچیچ بعد از نزدیک به 
یک دهه، عراقی ها را در یک نبرد 
رسمی شکســت داد. این حریف 
سرسخت، امشب دوباره روبه روی 
تیم ملی قرار خواهد گرفت. حریفی 

که برای شکست دادنش، باید برای 
هر لحظه از جدال، برنامه ای دقیق 

و مبتنی بر جزئیات داشته باشیم.
    

این یک نبرد »ذهنی« است
قبل از هر چیزی در مورد این مسابقه، 
یک حقیقت کلیدی وجود دارد و آن این 
است که عراقی ها صرفا برای فوتبال بازی 
کردن به زمین قدم نخواهند گذاشت. 
ســون هیونگ مین هم بعد از روبه رو 
شدن با عراق، بارها به این حقیقت اشاره 
کرده است. حریف هم به شدت وقت تلف 
می کند و هم انتظار می رود مهره های 
این تیم به لحاظ ذهنــی، روی اعصاب 
ملی پوشان ایرانی باشند. باید به خوبی 
بدانیم که برخورد با عراق، به شدت یک 

مســابقه ذهنی خواهد بود. در مسابقه 
رفت دور قبلی، به این تیم باختیم چون 
هنوز کاما آماده روبه رو شــدن با آنها 
نبودیم و در دور برگشت، عراق را شکست 
دادیم چون ذهنیت کاما برتری نسبت 
به این رقیب داشتیم. حاال هم بسیار مهم 
است که به لحاظ روحی و روانی در چه 
شرایطی خواهیم بود. اگر تیم بتواند با 
اعتماد به نفس باال به زمین برود و بازی 
خودش را به عراق تحمیل کند، شانس 
پیروزی ایران در این نبرد بســیار زیاد 

خواهد بود.
هنر محتاط بودن

تیم ملی باید مقابل عــراق، کاما 
محتاط نشان بدهد. محتاط بودن البته 
به معنای کســالت آور بودن نیست اما 

دلیلی ندارد که ایران در این مســابقه 
که اساســا یک نبرد خــارج از خانه به 
شمار می رود، بی محابا به طرف دروازه 
حریف حمله کند و با نفرات پرشمار در 
خط حمله به این مسابقه قدم بگذارد. 
»نباختن« باید اصلی ترین اولویت تیم 
باشــد. نتیجه ای که می تواند تیم را با 
چهار امتیاز در صــدر جدول گروه نگه 
دارد. تیم اسکوچیچ در این جدال باید به 
دنبال فرصت های مناسب و روزنه های 
کلیدی در راســتای تخریب ساختار 
دفاعی عراق برود. حریفی که امشــب 
روبه روی تیم ملی قرار می گیرد، همیشه 
دفاع خوبی داشــته و به راحتی به هیچ 
رقیبي موقعیــت نمی دهد. آنها مقابل 
کره جنوبی هم در دفاع به شدت منسجم 

بودند و مرتکب اشتباه بزرگی نشدند. 
ستاره های هجومی تیم ملی اما به کمک 
خاقیت شان، می توانند هر دفاعی را به 

دردسر بیندازند.
یک تیم و دو بازگشت

بهترین اتفاق در مورد شرایط فعلی 
تیم ملی، بازگشــت دو فرد بسیار مهم 
به این تیم اســت. اول اینکــه دراگان 
اســکوچیچ باالخره دوران بیماری را 
پشت سر گذاشته و به تیمش برمی گردد. 
البته تست کرونای اسکو قبل از نبرد با 
سوریه هم منفی شــده بود اما به دلیل 
قوانین سختگیرانه، اجازه نشستن او روی 
نیمکت وجود نداشت. اسکو باالخره به 
اردوی تیم رسیده و حاال قرار است دوباره 
روی نیمکت تیم دیده شود. بازگشت 
سرمربی بدون شک اتفاق مثبتی برای 
تیم ملی خواهد بود. چراکه غیبت او در 
نبرد قبلی، برای تیم کمی دردسرساز 
شــده بود. به جز دراگان، سردار آزمون 
هم دوباره می تواند به ترکیب تیم ملی 
برگردد. او در مســابقه قبلــی به دلیل 
محرومیت نمی توانست همراه تیم ملی 
باشد. تاثیرات این غیبت در نمایش تیم 
ملی، کاما محسوس به نظر می رسید. 
چراکه آزمون همیشه یکی از وزنه های 
هجومی تیم ملی بوده و مهره ای کلیدی 
برای این تیم به شمار می رود. نسخه ای 
که هفته قبل از تیم ملی ایران روبه روی 
سوریه قرار گرفت، نسخه چندان کاملی 
به شــمار نمی رفت. حاال با بازگشــت 
اسکو و سردار، تیم آماده تر خواهد شد 
تا خودش را در معــرض یک محک به 

مراتب جدی تر قرار بدهد.
از کارت ها فرار کنید

یکی از انتقادبرانگیزترین مســائل 
در مــورد نمایش تیم ملــی روبه روی 

ســوریه، تعداد بــاالی کارت های زرد 
این تیم بود. ســتاره های تیم ملی در 
آن مسابقه به ســادگی هرچه تمام تر 
اخطار می گرفتند. اتفاقی که می تواند 
تیم ملی ایــران را در نبردهای بعدی با 
مشکات جدی روبه رو کند. چراکه دو 
کارت زرد برای محرومیت هر بازیکنی 
در این مرحله کافی خواهد بود. عاوه 
بر ایــن، در این مســابقه از کمک داور 
ویدئویی اســتفاده می شود. این همان 
جایی است که فوتبالیست های ایرانی 
در آن با مشکات روبه رو می شوند. اگر 
در مســابقه قبلی هم وی.ای.آر وجود 
داشت، صحنه آرنج زدن مهدی طارمی 
می توانست تیم ملی ایران را به شدت با 
دردسر روبه رو کند. بازیکنان ایران در 
جدال حساس و تعیین کننده امشب، 
باید به هر قیمتی از کارت گرفتن فاصله 
بگیرند. اگر آنها خودشان را در معرض 
اخطار قرار بدهند، شرایط برای تیم ملی 
نگران کننده خواهد شد. فراموش نکنید 
که ایران در دور رفت هنوز با رقبایی مثل 
کره جنوبی و امارات روبه رو نشده است. 
هر محرومیتی در این مسیر دشوار، به 

تیم ملی ایران لطمه خواهد زد.

چهار نکته در مورد مسابقه حساس امشب تیم ملی

یکسره در صدر

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

تیم ملی عراق اصا حریفی مرموز بــرای تیم ملی ایران 
نیست. چراکه ایرانی ها خیلی خوب حریف شان را می شناسند 
و می دانند کــه باید با چه روشــی روبه روی ایــن تیم قرار 
بگیرند. عراق با وجود آشــنا بودنش برای ایران، ممکن است 
غافلگیری هایی هم برای این تیم داشــته باشد. چراکه چند 
مهره جدید نســبت به اردوی آخر به این تیم ملحق شده اند. 
این مسابقه، یک تجربه جذاب برای تیم ملی ایران خواهد بود. 
نبردی که می تواند ایران را یک قدم به رقابت های جام جهانی 
۲0۲۲ قطر نزدیک کند. این برد، می تواند یک اتفاق تعیین 

کننده برای تیم اسکوچیچ باشد.
ترکیب احتمالی

علی عدنان، مهم ترین غایب مسابقه حساس امشب ایران 
و عراق خواهد بود. مدافع چپ ثابت تیم ملی عراق در جریان 
نبرد با کره جنوبی مصدوم شد و فرصت به میدان رفتن در این 
نبرد را از دست داد. به جای او ضرغام اسماعیل در سمت چپ 

دفاع عراق توپ خواهد زد. فهد طب گلر ثابت این تیم به شمار 
می رود و کریم گوباری، ابراهیم خلــف و فائز علی، مدافعان 
دیگر عراقی ها به شــمار می روند. عطــوان و العماری هم دو 
هافبک میانی ثابت تیم ملی عراق هســتند. بازیکن دوم، به 
تازگی به اردوها ملحق شده و مهره خطرناکی به نظر می رسد. 
مجید، بشار رسن و بایش، سه بازیکن دیگر خط هافبک این 
تیم هستند و احتماال مهند علی هم به عنوان مهاجم نوک در 
زمین دیده خواهد شد. برخاف صحبت های دیک ادووکات 
مبنی بر رویکرد هجومی عراق، به نظر می رســد این تیم در 
نبرد با ایران بــا یک رویکرد کاما تدافعــی به زمین خواهد 
رفت. رویکردی که در دیدار با کره جنوبی هم از ســوی این 

تیم اتخاذ شده بود.
سابقه در مقدماتی

تیم ملی فوتبال عراق، فقط و فقط یک بار در جام جهانی 
به میدان رفته اســت. آنها از همه تاش ها برای رســیدن به 
جام جهانی، فقط موفق شــدند به جام جهانــی 66 راه پیدا 
کنند. این تجربه دیگر بعد از این هرگز تکرار نشده است. این 
کشور در دو دوره قبلی مقدماتی جام جهانی در 3۲ بازی به 
13 برد رسیده و نتوانسته از طلسم انتخابی عبور کند. اولین 
برخورد عراق با تیم ملی ایران در مقدماتی های جام جهانی به 
سال 94 برمی گردد که به برد یک بر صفر عراق ختم شد. در 
مرحله مقدماتی جام جهانی ۲00۲ اما، ایران در دو مسابقه 

رفت و برگشــت عراق را با درخشش دایی و کریمی شکست 
داد. بعد از ۲0 سال، دو تیم دوباره در این مرحله با هم برخورد 
کرده اند. این بار باید ببینیم چه کسی برنده راند سوم این نبرد 

هیجان انگیز خواهد شد.
سابقه مربی

دیک ادووکات مربی بزرگ و کاما شناخته شــده ای در 
سطح فوتبال دنیا به شمار می رود. او مربیگری را از هارلم در 
لیگ هلند شــروع کرد و بعد از کار کردن در چند باشگاه، به 
آیندهوون ملحق شد. آیندهوون سکوی پرتاب این مربی بود 
و بعد از آن، رنجرز به عنوان تیم بعدی این مربی انتخاب شد. او 
بعدها در باشگاه هایی مثل گادباخ، زنیت، آلکمار، آیندهوون، 
ساندرلند و فنرباغچه هم کار کرد. ادووکات در رده ملی هم 
سرمربی هلند، امارات، امارات، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و 
صربستان بوده است. در سال های مربیگری ادووکات در تیم 
ملی کره جنوبی، افشین قطبی هم به عنوان یکی از دستیارها 
در کنار این مربی روی نیمکت دیده می شد. ادووکات شناخت 
بســیار خوبی از فوتبال آســیا دارد و به کمک این شناخت، 
می تواند روبه روی تیم ملی ایران بایستد. او کارش را در عراق 
با جدیت فراوانی شروع کرده و امیدوار است پاییز بعدی، یکی 

از مربیان رقابت های جام جهانی قطر باشد.
ترین ها

عا عبدالزهرا با 33 ســال ســن، پرتجربــه ترین مهره 

تیم ملی عراق به شــمار می رود. جاســتین مرام هم با 3۲ 
سال ســن، دومین مهره مســن این تیم محسوب می شود. 
با این حال فهرســت رســمی تیم ملی عراق بســیار جوان 
شده و این تیم نسبت به گذشــته، میانگین سنی به مراتب 
کم تری دارد. دو مهره ۲1 ســاله هم جوان ترین نفرات این 
اردوی تیم ملی عراق هســتند. ابراهیم بایــش و مهند علی 
با ۲1 ســال ســن، جوان ترین مهره های این تیم محسوب 
می شــوند. رکورد بیشــترین بازی ملی در تیــم ملی فعلی 
عراق به عا عبدالزهرا اختصــاص دارد. محمد صلح، احمد 
باســیل و کرار عامر هم تا حــاال در هیچ مســابقه ای برای 
 تیم ملی کشورشــان به میدان نرفته انــد و همچنان بدون 

بازی ملی هستند.
نبردهای اخیر

بعد از شکســت خوردن برابر تیم ملی ایــران در مرحله 
پیشــین، عراقی ها دو نبرد دوســتانه در اســپانیا و دو نبرد 
تدارکاتی هم در ترکیه برگزار کردند. این دو اردو در دو منطقه 
کاما خوش آب و هوا برگزار شــد و محک بسیار خوبی برای 
این کشور بود. آنها در شروع این دور از مرحله مقدماتی جام 
جهانی هم برابر کره به میدان رفتنــد و در زمین این حریف 
به تســاوی بدون گل رسیدند. مسابقه امشــب اولین دیدار 
خانگی عراق به شــمار می رود اما بیرون از خاک این کشور 

انجام می شود.

تردیدی وجود ندارد که دراگان اسکوچیچ 
ترکیب اولیه تیمش در دیدار با عراق را نسبت 
به مســابقه با ســوریه تغییر خواهد داد. او 
حتی بین دو نیمه هم متوجه شد که ترکیب 
اولیه اش چندان درست انتخاب نشده و این 
ترکیــب نمی تواند تیم ملــی را به موفقیت 
برســاند. در نتیجه انتظار می رود سرمربی 
کروات تیم ملی این بار ترکیب ثابت تیمش را 
با تغییر مواجه کند. این تغییر البته در درون 
دروازه رخ نمی دهد. چراکه بیرو باز هم نفر اول 
خط دروازه تیم ملی خواهد بود. در قلب دفاع 
هم باید روی زوج شــجاع و کنعانی حساب 
کرد. چراکه یزدانی و عارف آقاسی هنوز آماده 
به میدان رفتن در چنین رقابتی نیســتند. 
تغییر کلیدی تیم ملی احتماال در جناحین 
خط دفاعی رخ می دهد. جایی که به احتمال 

زیاد صالح حردانــی و میاد محمدی از ابتدا 
برای تیم ملی توپ می زنند. نفراتی که نبرد 
قبلی را از روی نیمکت شروع کردند. در خط 
هافبک هم میاد سرلک به این بازی نمی رسد 
و سعید عزت اللهی جانشــین او خواهد شد. 
ترکیب ســعید و احمد نوراللهــی در میانه 
میدان، کمربند میانی تیم ملی را مستحکم 
خواهد کرد. سعید در مسابقه قبلی به عنوان 
مهره جانشــین وارد ترکیب شد و عملکرد 
بســیار درخشانی داشــت. پاس های دقیق 
عزت اللهی، نشان دادند که این ستاره در فرم 

بسیار خوبی قرار گرفته است.
جلوتــر از ایــن دو هافبک میانی، ســه 
بازیکن دیگر برای تیم اســکوچیچ به میدان 
می رود. علی جهانبخش با توجه به درخشش 
خیره کننده در مسابقه قبلی و زدن تنها گل 

تیم ملی، در این نبرد هم با بازوبند کاپیتانی 
دیده خواهد شــد. احتمــاال جهانبخش و 
وحید امیــری در کناره هــای خط هافبک 
توپ می زننــد و مهدی طارمــی نزدیک به 
ســردار آزمون بازی می کند. علی قلی زاده 
و سامان قدوس برابر روســیه شب خوبی را 
ســپری نکردند و بعید نیست که به نیمکت 
تیم برگردنــد. هر دو نفر از ایــن مهره ها در 
اردوی قبلی فوق العاده بودند اما در مسابقه 
قبلی، در ترکیب تیم ملی نقش گره گشایی 
نداشــتند. این ترکیب از شانس خوبی برای 
شکســت دادن قطر برخــوردار خواهد بود. 
چراکه بسیاری از این نفرات تجربه بازی در 
سطح اول فوتبال اروپا را دارند. از این ترکیب 
11 نفره، فقط دو نفر در لیگ برتر ایران شاغل 
هستند و 9 نفر یا از قبل در لیگ های خارجی 
بوده اند و یا به تازگی به ایــن لیگ ها ملحق 
شده اند. شاید عراقی ها هم نفرات بسیار خوبی 
را در این مسابقه در اختیار داشته باشند اما 
تفاوت کلیدی دو تیــم روی نیمکت ها رقم 
می خورد. جایی که دست دراگان اسکوچیچ 

با داشتن مهره هایی مثل مهدی ترابی، مهدی 
قایدی، کریم انصاری فرد و شاید علی قلی زاده 
و سامان قدوس کاما باز باشد اما برخاف تیم 
ملی ایران، فاصله نفرات اصلی و جانشین در 
تیم ملی عراق بسیار زیاد به نظر برسد. پس 

هرچه مسابقه به انتها نزدیک شود، تیم ملی 
شانس بیشتری برای بردن خواهد داشت. اگر 
ایران بتواند در نیمــه اول گلی دریافت نکند 
و به حریف فرصت برتری ندهد، شــرایط در 

نیمه دوم به سود ایران خواهد شد.

نکاتی در مورد حریف امشب تیم ملی

عراق شناسی

ترکیب احتمالی تیم ملی روبه روی عراق

صالح، سعيد و سردار

بسیار مهم است که به 
لحاظ روحی و روانی در چه 
شرایطی خواهیم بود. اگر 

تیم بتواند با اعتماد به نفس 
باال به زمین برود و بازی 

خودش را به عراق تحمیل 
کند، شانس پیروزی ایران 

در این نبرد بسیار زیاد 
خواهد بود
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