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بعد از مقتدرانه ترين صعود تيم ملي 
فوتبال ايران به جــام جهاني، طبيعي 
است كه قرعه كشي اين مسابقات براي 
ايراني ها با حساسيت بسيار دنبال شده 
باشــد. براي هواداراني كه ديگر حضور 
در جام جهاني راضي شــان نمي كند و 
مي خواهند با صعود از مرحله گروهي، 
تيم شان را براي مدت بيشتري در جام 
جهاني ببينند. بنابراين با وجود اينكه 
خيلي ها در فضاي مجازي از عالقه شان به 
حضور در گروه سخت صحبت مي كردند، 
داشتن يك قرعه مناسب و دور بودن از 
گروه مرگ، مي توانست حداقل در فاصله 
هشت ماه مانده به جام جهاني، يك نفس 
راحت را به فوتبال ايــران هديه بدهد. 
اتفاقي كه البته رخ داد و تيم ايران در گروه 
خوبي قرار گرفت. ناگفته نماند حضور 
علي دايي در قرعه كشي، يكي ديگر از 
جذابيت هاي اين مراسم براي ايراني ها 
بود. اســطوره فوتبال ايران و جهان كه 
روزي در پيراهن تيم ملي مي درخشيد 
و ســال ها آقاي گل جهان بود، حاال به 
شكلي ديگر باعث افتخار ايران و ورزش 

اين كشور شده است. 
به اين ترتيب بعد از قرعه كشــي در 
گروه A قطر كه به واسطه ميزباني براي 
نخستين بار جواز حضور در جام جهاني 
را به دســت آورده، به عنوان اولين تيم 
قرار گرفت. قطري هــا ديدار افتتاحيه 
را 30 آبان 1401 در اســتاديوم البيت 
قطر برابر اكــوادور برگزار مي كنند كه 
چهارمين حضور خــود در جام جهاني 
را تجربه مي كنند. ســنگال و هلند هم 
ديگر تيم هاي اين گروه هســتند. در 
گروه B نيز انگليس صدرنشين است، 
ايران در رده دوم قــرار دارد، آمريكا تيم 
ســوم گروه اســت و تيم چهارم هم از 
 C پلي آف اروپا مي آيد. همچنين در گروه
آرژانتين، عربستان، مكزيك و لهستان 
قرار گرفتند. فرانسه، دانمارك و تونس 
نيز در گروه D هستند و آخرين تيم از 
بين برنده امارات- استراليا با پرو مشخص 
مي شود. در گروه E كه با حضور آلمان 
به عنوان گروه مرگ شناخته مي شود 
اسپانيا، ژاپن و برنده نيوزيلند- كاستاريكا 
قرار گرفته اند. آلمان كه بيستمين جام 

جهاني خود را پيــش رو دارد، فقط دو 
دوره كمتر از برزيل در اين ميدان حضور 
داشــته و فقط يك قهرماني از برزيل 
كمتر دارد. مي توان گفت فعال تا اينجا 
ژاپن تيم بدشانس گروه هستند كه بايد 
عالوه بر آلمان با اسپانيايي روبه رو شوند 
كه در قرن جديد دو بار سابقه قهرماني 
جام جهاني را دارد. گروه F نيز با تيم هاي 
بلژيك، كانادا، مراكش و كرواسي تشكيل 
شده است. اين گروه شايد گروه سختي 
نباشــد، اما قطعا يكــي از جذاب ترين 
گروه هاي اين دور از جام جهاني است. 
بلژيكي ها سال هاســت كه با رنكينگ 
خوب شان در فيفا، در همه قرعه كشي ها 
در ســبد اول قرار مي گيرند. كانادا هم 
بهترين تيم  آمريكاي شــمالي است و 
بهترين خط حمله را طي سال هاي اخير 
داشته اســت. مراكش هم در دوره قبل 
شايســته پيروزي برابر ايران و اسپانيا 
و پرتغال بــود اما با بدشانســي صعود 
نكرد، تيم خوبي است كه براي جبران 
به ميدان مي آيــد. در گروه G برزيل به 
عنوان پرافتخارترين و باتجربه ترين تيم 

قرار گرفته و اين بار با سوييس، صربستان 
و كامرون همگروه شده است. سه حريف 
سرسخت كه از تجربه خوبي برخوردار 
هستند. صربستان در مرحله انتخابي 
باالتر از پرتغال پرســتاره صعود كرده و 
ســوييس هم پايه گذار حذف ايتاليا از 
جام جهاني بود. كامرون هم بعد از يك 
دوره غيبــت به جام جهاني برگشــته 
و مي خواهد خــودي نشــان بدهد. و 
درنهايت در گروه H پرتغال، غنا، اروگوئه 
و كره جنوبي قرار دارند كه شــايد روي 

كاغذ گروه آســاني براي پرتغال به نظر 
برسد اما سابقه اي كه اين تيم ها در تقابل 
با يكديگر داشتند، پيش بيني نبردهاي 

جذابي را مي كند. 
جذاب مثل گروه ايران

نگاهي به گروه هاي جام جهاني نشان 
مي دهد كه قرار است شاهد مسابقات 
جذاب و پرهيجاني در قطر باشــيم اما 
درمجموع بايد گفــت هيچ گروهي به 
اندازه گروه B جذاب نيست. اين موضوع 
نه فقط از نگاه ايراني ها بلكه براي همه 
جذابيت دارد. چراكه گروه B با حضور 
انگليس، ايران، آمريكا و احتماال اوكراين 
سياســي ترين گروه جام جهاني قطر 
اســت. ايران با دو دشمن سياسي خود 
يعني انگليس و آمريكا همگروه شده و 
اگر اوكراين هم مجوز صعود را بگيرد، با 
ماجراهايي كه طي چند سال اخير با اين 
كشور داشتيم، وزن سياسي بودن گروه را 
بسيار بيشتر مي كند. اين قرعه باعث شد 
كه كاربران در فضاي مجازي هم خيلي 
زود سياســي بودن گروه ايران را هدف 
شوخي هاي خود قرار دهند. درست است 

كه بارها عنوان شده ورزش از سياست 
جدا اســت اما در عمل اين موضوع در 
ورزش جهان ديده نشده و اين بار هم بعد 
از قرعه كشي جام جهاني سياست بيشتر 
از ورزش موضوع صحبت ها شد. با تمام 
اين صحبت ها، هواداران فوتبال ايران 
از اين گروه راضي هســتند و هيچ بعيد 
نيست كه باالخره اولين صعود تيم ملي 

در جام جهاني امسال رقم بخورد.
 مسابقه با  آمريكا 

در سالگرد حماسه ملبورن
نخستين ديدار ايران در جام جهاني 
قطر 30 آبان از ســاعت 19:30 مقابل 
انگليس در ورزشــگاه چهل هزار نفری 
الثمامه برگزار مي شــود. ملي پوشان 
كشــورمان در دومين ديــدار چهارم 
آذر در ورزشــگاه بين المللی خليفه با 
گنجايش 50 هزار نفر، از ساعت 16:30 
به مصــاف برنده پلــي آف اروپا )برنده 
ولز - اوكراين با اسكاتلند( مي روند و در 
آخرين ديدار مرحله گروهي هشتم آذر 
از ساعت 22:30 برابر آمريكا به ميدان 
مي روند. شــايد براي تان جالب باشد 
كه ايران و آمريكا پس از 24 سال با هم 
روبه رو مي شــوند. دو تيم 24 سال قبل 
در ورزشگاه ژرالن ديدار قرن را برگزار 
كردند و حاال در قرن جديد در ورزشگاه 
احمد بن علی در منطقه الريان به مصاف 
هم مي روند. از طرفي هشتم آذر سالروز 
ديدار تاريخي ايران و استراليا نيز هست. 
دقيقا 25 سال پيش در اين تاريخ حماسه 
ملبورن و صعود رويايــي ايران به جام 
جهاني 1998 با تســاوي دو-دو برابر 
استراليا رقم خورد. آمريكا همچنين در 
حالي بايد به مصاف ايــران برود كه در 
ادوار جام جهاني فقط دو بار با آسيايي ها 
روبه رو شــده و هيچ وقت نتوانسته تيم 
پيروز ميدان باشد. آنها سال 1998 دو 
بر يك برابر ايران شكســت خوردند و 
سال 2002 نيز با كره جنوبي به تساوي 

يك-يك رسيدند. 
ايران، خوشحال ترين آسيايي

قرعه كشــي جام جهاني قطر نشان 
مي دهــد كه ايــران در بيــن تيم هاي 
آســيايي، وضعيت بهتري دارد. ژاپن با 
وجود اينكه يكي از بهترين تيم هاي آسيا 
است در وضعيت بسيار سختي قرار دارد. 
همان طور كه گفته شد ژاپني ها با حضور 

آلمان و اسپانيا در گروه مرگ قرار گرفته اند 
و براي صعود كار سختي پيش رو دارند. 
قطر هم به نظر مي رسد قرعه نسبتا سختي 
دارد. آنها بايد با سنگالي مسابقه بدهند كه 
به تازگي قهرمان آفريقا شــده اند. هلند 
هم كه هميشه از تيم هاي پرقدرت جام 
جهاني بوده و چند باري تا آستانه قهرماني 
هم پيش رفته است. اكوادور ديگر رقيب 
ميزبان است كه قطعا با دست پر و محكم 
وارد ميدان مي شود. تيم عربستان اما كه 
با هروه رنار تحول را تجربه كرده به نسبت 
قرعه بهتري دارد. شــاگردان رنار بايد با 
آرژانتين، مكزيك و لهستان ديدار كنند 
كه نسبت به ديگر آسيايي ها گره سختي 
براي باز كــردن ندارنــد. درنهايت كره 
جنوبي در گروه آخر قرار گرفته. جايي كه 
پرتغال پرقدرت حضور دارد. براي سختي 
گروه كره بايد منتظر پلي آف باشيم. اگر 
امارات يا استراليا به جام جهاني راه پيدا 
كنند، كره با فرانسه و دانمارك و تونس 
همگروه می شــود كه كار را براي شان 

سخت مي كند. 
ايران، دومين تيم گران آسيا

سايت ترانســفر ماركت به بررسي 
ارزش تيم هاي حاضــر در جام جهاني 
پرداخته كه بر اساس نتايج، كره جنوبي 
به خاطر سون هيونگ با تخمين 134 
ميليون يورو گران ترين تيم آســيا به 
شمار مي رود. همچنين ارزش بازيكنان 
فعلي تيم ملي 78 ميليون يورو تخمين 
زده شده تا يوزها دومين تيم گران آسيا 
باشند. انگليس پرستاره كه در گروه ايران 
قرار دارد نيز با ارزش يك ميليارد يورو 
گران ترين تيم حاضــر در جام جهاني 
قطر است. البته جام جهاني قطر تيم هاي 
پرســتاره زيادي مثل برزيل، پرتغال، 
آلمان و فرانسه دارد اما ارزش همه آنها 

كم تر از يك ميليارد يورو است. 

با انگليس و آمريكا همگروه شديم، شايد اوكراين هم بيايد 

B ايران درگروه سياسي و جذاب

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

به جرات مي توان گفت ســال 1400 يكي 
از بهترين ســال هايي بــود كــه ورزش بانوان 
ايران ســپري كرد. ســالي كــه در آن با وجود 
محدوديت هاي بسيار و مشكالت فراوان، چند 
موفقيت و تاريخ سازي مهم رقم خورد كه نشان از 
پيشرفت دختران ورزش كشور مي داد و روي اين 
موضوع تاكيد داشت كه بانوان ورزشكار در صورت 
حمايت، مي توانند دست به كارهاي بزرگي بزنند. 
اگر المپيك توكيــو و اتفاقات مهم آن را كنار 
بگذاريم، بازگشــت تيم ملي فوتبــال بانوان به 
ميادين بعد از دو سال تعطيلي و كسب سهميه 
جام ملت ها براي اولين بار، جهاني شدن تيم هاي 
ملي هندبال بزرگســاالن و جوانان بانوان براي 
نخستين بار، قهرماني تيم ملي تكواندو براي اولين 
بار در آسيا، ضرب شدن نخســتين مدال هاي 
وزنه برداري، قهرماني تيم ملي فوتسال در كافا 
و تاريخ سازي مشكات الزهرا صفي دختر تنيسور 
ايران با رسيدن به رنكينگ زير 100 و حضور در 
گرنداســلم از مهم ترين اتفاقات سال 1400 در 
ورزش ايران بود. حاال هم به نظر مي رســد قرار 
است در سال و جديد شاهد ادامه تاريخ سازي ها 
و موفقيت ها باشيم. بانوان ورزشــكار ايران در 
رشته هاي مختلف سال را با قدرت شروع كردند 
تا نويد روزهاي خوبي را بدهند. روزهايي كه در 
آن تورنمنت هاي مهمي در پيش است و انتظار 

مي رود ســهم دختران در موفقيت  كاروان هاي 
ايران بيشتر از قبل باشد. در ادامه نگاهي خواهيم 
داشت به چند عملكرد و نتيجه تيم هاي بانوان كه 

در نوروز ثبت شده است. 
برچسب تاريخ سازي روي نام مشكات

مشكات الزهرا صفي كه بعد از تاريخ سازي اش 
در تنيس در مسابقات مختلف شركت كرد، در 
چند ديدار نتايج دور از انتظاري گرفت. با اين حال 
او سال 1400 را با رنكينگ 73 جوانان جهان تمام 
كرد. مشكات اما سال جديد را هم به تاريخ سازي 
گره زد و در نخستين روزهاي سال 1401 به رده 
69 رنكينگ صعود كرد تا اولين بازيكني باشــد 
كه از ايــران صاحب چنين رده اي مي شــود. با 
ارده و انگيزه اي كه مشكات دارد، حتما در 1401 
خبرهاي زيادي از او خواهيم شنيد. تنيسوري 
كه در 17 سالگي خوش درخشيده و نبايد بدون 

حامي بماند. 
بهمنيار جهاني شد

بازي هاي جهاني كاراته 2022 طي روزهاي 
17 و 18 تيرمــاه به ميزبانــي بيرمنگام آمريكا 
برگزار مي شود. مسابقاتي مهم كه سارا بهمنيار 
كاراته كاي المپيكي ايران نيــز خودش را به آن 
رساند. پيش از اين فدراسيون جهاني فهرست 
كساني كه موفق به كســب سهميه اين بازي ها 
شده بودند را منتشــر كرده بود كه بر اساس آن 
ذبيح ا... پورشيب در وزن 84- كيلوگرم، سجاد 
گنج زاده در وزن 84+ كيلوگرم، بهمن عسگری 

در وزن 75- كيلوگرم و حميده عباسعلی در وزن 
68+ كيلوگرم نمايندگان ايران بودند. اما حاال با 
حضور بهمنيار كه در وزن 55- كيلوگرم به ميدان 

مي رود، تيم ايران پنج نفره شد. 
اولين طال، اولين سهميه

شــايد يكي از مهم ترين نتايج سال جديد را 
دختران نوجوان هندبال رقم زده اند. تيمي كه در 
مسابقات قهرماني آسيا براي اولين بار فاتح سكوي 
اول شد و ســهميه جهاني را نيز به دست آورد. 
دختران ملی پوش هندبال نوجوانان ايران طي 
اين مسابقات كه به ميزباني قزاقستان برگزار شد، 
سوريه، ازبكســتان، قزاقستان و هند را شكست 
دادند و عالوه بر كسب اولين طالي خود در قاره 
كهن، سهميه مسابقات جهاني 2022 گرجستان 
را نيز به نام خود زدند. با ايــن نتيجه بايد گفت 
فدراسيون هندبال هم يكي از بهترين سال هاي 
خود را سپري كرد. سالي كه تيم هايش روي دور 
جهاني شدن افتادند و اتفاقات مهمي را رقم زدند. 

طاليه داران آب هاي آرام
مسابقات آب های آرام قهرمانی آسيا نيز يكي 

از رقابت هايي بود كه در نخستين روزهاي سال 
جديد برگزار شد. در اين مسابقات هديه كاظمی 
در فينال كاياك يك نفره 500 متر بانوان با زمان 
1:57.353 دقيقه بر ســكوی نخســت ايستاد 
و مدال طالی اين ماده را به گــردن آويخت. در 
  KL2 بخش پاراكانو نيز رويا سلطانی در فينال
با زمان 1:03.786 دقيقه مقام اول را كسب كرد 
و در فينال KL3 بانوان شهال بهروزی راد با زمان 
50.840 ثانيه دوم شــد و مدال نقره را به گردن 
آويخت. همچنين در مسابقات اساللوم نيز نيروانا 
اسدبيگي در كانو نقره اي شد و محدثه حسن پور 

در كاياك برنز گرفت. 
تاريخ سازي ركابزنان جاده 

تيم ملي دوچرخه سواري جاده بانوان ايران 
با وجود شــرايط پيچيده و نســبتا بالتكليف 
فدراسيون، توانست نخســتين مدال ايران در 
قهرماني آسيا را به دســت بياورد. در رقابت هاي 
بخش تايم تريل تيمي بانوان، چهار تيم ازبكستان، 
قزاقســتان، ايران و ويتنام در خط استارت قرار 
گرفتند و در پايان تيم ايران بعد از ازبكســتان و 

قزاقســتان از خط پايان عبور كرد و به مدال برنز 
رسيد. تيم ايران با تركيب سميه يزدانی، ماندانا 
دهقان، ساجده ســياحيان و ريحانه خاتونی به 
رقابت پرداخت و برای اولين بار در ماده تايم تريل 

تيمی صاحب مدال شد.
سهميه مستقيم براي ملي پوش دواتلون

زهرا رئيسی، ملی پوش دوگانه اصفهانی نيز 
سال خوبي را آغاز كرده است. رئيسي از سال 96 
به صورت حرفه اي وارد اين رشته شد و طي اين 
مدت توانست جزو بهترين هاي كشور قرار بگيرد. 
او به مدت سه ســال پياپي قهرمان دانشجويان 
كشور شد و سال 98 پيراهم تيم ملي را به دست 
آورد. رئيسي در مسابقات كاپ آسيايی 2020 نيز 
بر سكوی سوم ايســتاد تا نامش را وارد رنكينگ 
جهانی كند. او در حالي كــه بايد در رقابت هاي 
انتخابي مسابقات آســيايي شركت مي كرد، به 
دليل مشكل ويزا از اين مسابقات بازماند اما سابقه 
درخشان او باعث شــد كه فدراسيون جهاني، 
سهميه مستقيم مسابقات جهاني آمريكا را براي 

او صادر كند. 

سال جديد براي ورزش بانوان رويايي آغاز شده است

شروعقرنباتاريخسازي

ورزش بانوان

 نگاهی به گروه هاي
 جام جهاني نشان مي دهد 

كه قرار است شاهد مسابقات 
جذاب و پرهيجاني در قطر 

باشيم اما درمجموع بايد 
گفت هيچ گروهي به اندازه 

گروه B جذاب نيست 

ايران با دو دشمن سياسي 
خود يعني انگليس و آمريكا 
همگروه شده و اگر اوكراين 

هم مجوز صعود را بگيرد، 
با ماجراهايي كه طي چند 

سال اخير با اين كشور 
داشتيم، وزن سياسي 

بودن گروه را بسيار بيشتر 
مي كند
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بسكتبالسهنفره،جهانينشد
مسابقات انتخابي 
بسكتبال سه نفره جام 
جهاني قطر در حالي 
در نخستين روزهاي 
ســال برگزار شد كه 
تيم ملي كشورمان در 
اين ميدان ناكام بود. در حالي كه تنها تيم قهرمان 
انتخابي سهميه را به دســت مي آورد، ملي پوشان 
ايران كه در دور گروهي برابر نيوزلند و قطر به عنوان 
تيم دوم راهي نيمه نهايي شده بودند، در اين مرحله 
برابر ازبكستان شكست خوردند تا فينال و سهميه را 
از دست بدند. تيم ملی ايران با تركيب نگين رسولی، 
فاطمه آقازادگان، غزل محسنی و آيدا گل محمدی 
و با سرمربيگری نيكا بيك ليك لی در اين مسابقات 
شــركت كرده بود. درست اســت كه فدراسيون 
بسكتبال شرايط خوبي ندارد و مدت ها پيش اسير 
بالتكليفي بود و بدون رييــس روزها را مي گذراند، 
ولي با اين حال تيم بسكتبال سه نفره بانوان نياز به 
يك برنامه ريزي اساسي دارد تا راه موفقيت را پيدا 
كند. انتظاري كه از رييس جديد اين فدراســيون 
وجود دارد اين اســت كه در كنار برنامه ريزي براي 
ديگر تيم ها، نگاه ويژه اي هم به اين تيم داشته باشد. 
دختران ايران حتما پتانســيل خوبي دارند و هنوز 
مي توان گفت كه در ابتداي راه هستند. پس آنها هم با 
حمايت و برنامه ريزي مي توانند در آينده حرف هايي 

براي گفتن در ميادين مختلف داشته باشند. 
    

تنورداغليگبسكتبال
درنيمهنهايي

در آخرين بازی از مرحله يك چهارم نهايی ليگ 
برتر بسكتبال مردان، تيم نظم آوران سيرجان موفق 
شد مهرام كه مدعي قهرماني بود و مصطفي هاشمي 
سرمربي تيم ملي را روي نيمكت داشت، حذف كند 
تا به عنوان شگفتي ساز رقابت ها، به عنوان آخرين 
تيم وارد مرحله نيمه نهايي اين فصل از مســابقات 
شود. حاال با اين شرايط تنور مسابقات حسابي داغ 
شــده و هيجان به باالترين حد خود رسيده است. 
شيميدر قم، شهرداری گرگان، ذوب آهن اصفهان 
و نظم آوران سيرجان چهار تيمي هستند كه براي 
فيناليست شدن جنگي تمام عيار را پيش رو خواهند 
داشت. طبق برنامه، شــهرداري گرگان كه فصل 
پيش در آخرين ثانيه با شوت سه امتيازي پري پتي 
قهرمان ليگ شــد، در نيمه نهايي مقابل سرمربي 
سابق خود يعني مهران شاهين طبع كه اين فصل 
هدايت شيميدر را برعهده دارد، قرار مي گيرد. در 
اين ديدار، تقابل شاهين طبع با محمد جمشيدي كه 
بعد از المپيك مصاحبه تندي عليه او انجام هم بسيار 
حساس است. ذوب آهن و نظم آوران هم در حالي به 
مصاف هم مي روند كه ثبات اصل اوليه شان در فصل 
جاري بود و تنها تفاوت شان در بازيكن خارجي است 
كه ذوبي ها از داشتنش محروم هستند. مسابقات 
نيمه نهايــی از 18 فروردين به صورت دو از ســه 

خواهد بود.
    

برابريجنسيتي
درالمپيكپاريس

كميته بين المللی المپيك )IOC( كه چند سال 
است برابري جنســيتي در مسابقات مختلف را در 
اولويت قرار داده، براي المپيك پاريس هم اقداماتي 
انجام داده اســت. در همين راســتا IOC با هدف 
دستيابی به برابری جنسيتی، تعداد مسابقات بوكس 
زنان در المپيك پاريس را از پنج به 6 وزن افزايش داد 
در حالی كه در بازی های توكيو مسابقات در هشت 
وزن برای مردان و پنج وزن برای زنان برگزار شــد. 
اوزان جديد برای مردان 51 كيلوگرم، 57 كيلوگرم، 
63.5 كيلوگرم، 71 كيلوگــرم، 80 كيلوگرم، 92 
كيلوگرم و + 92 كيلوگرم است، در حالی كه وزن های 
جديد زنان شامل 50 كيلوگرم، 54 كيلوگرم، 57 
كيلوگرم، 60 كيلوگــرم، 75 كيلوگرم خواهد بود. 
همچنين در وزنه برداری، تعداد مسابقات از 14 وزن 
در توكيو به 10 وزن )پنج مرد و پنج زن( كاهش يافته 
و در رشته تراپ نيز ماده مختلط اضافه شده است. 
مسابقات از 24 جوالی 2024 )سه مرداد 1403( دو 
روز قبل از افتتاحيه آغاز خواهد شد. المپيك پاريس 
نخستين المپيكی است كه تعداد زنان و مردان برابر 
است و 5250 نفر ورزشــكار زن و 5250 ورزشكار 
مرد در مسابقات شركت می كنند. تصميمي خوب 
كه مي تواند در سرنوشت بسياري از زنان عالقمند به 

ورزش اثرگذار باشد. 

منهای فوتبال

آدرنالین

نگار رشيدي

آريا طاري 


