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گروه ورزشــی-12 راه یافته به 
مرحلــه نهایی مقدماتــی جام جهانی 
2022 قطر در آسیا مشخص شد و تیم 
ملی فوتبال ایران نیز با وجود کار سختی 
که داشــت موفق شد با کسب رتبه اول 
گروه دوم در جمع این 12 تیم حضور 
یابد. تیم هــای راه یافته به این مرحله 
به دو گروه 6 تیمی تقســیم می شوند 
و پــس از برگزاری بازی ها به صورت 
رفت و برگشت، تیم های اول و دوم هر 
گروه به صورت مستقیم جواز حضور 
در جام جهانی را کسب خواهند کرد؛ 
تیم های سوم دو گروه باهم بازی کرده 
و در یک پلی آف دیگر شــانس خود 
را بــرای صعود به جام جهانی امتحان 
خواهند کرد. نحوه قرعه کشی مسابقات 
بر اساس سیدبندی خواهد بود که طبق 
جایگاه تیم ها در رنکینگ فیفا صورت 
می گیرد. بر این اســاس، این 12 تیم در 
6 سید دو تیمی تقسیم می شوند و طبق 
قرعه کشــی، 6 تیم از 6 ســید در یک 
گروه و 6 تیم دیگر از 6 ســید در گروه 
دیگر قرار خواهند گرفت. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، زمان این قرعه کشی را روز 
اول جــوالی )10 تیر( در کواالالمپور 
مالزی اعالم کرده اســت. در حالی که 
حدود از دو هفته به برگزاری این قرعه 
کشــی و مشخص شدن حریفان ایران 
در راه صعــود به جــام جهانی 2022 
باقی مانده، گمانه زنی ها در خصوص 
همگروهی های احتمالی این تیم به اوج 

خود رســیده است. در چنین شرایطی 
و بر اســاس برنامه اعالم شده توسط 
کنفدراسیون فوتبال آسیا می خواهیم 
برنامه بــازی های تیم ملی در این دور 
را مورد بررســی قرار دهیم. پیش از هر 
چیز یک بار دیگر نگاهی می اندازیم به 
سیدبندی مرحله نهایی مقدماتی جام 

جهانی 2022 در قاره آسیا:
سید یک: ژاپن - ایران

ســید دو: اســترالیا - کره 
جنوبی

سید سه: عربستان - امارات 
متحده عربی

سید چهار: عراق - چین
سید پنج: عمان - سوریه
سید شش: ویتنام - لبنان

 به این ترتیب احتمال همگروهی 
تیم ملی با 10 تیم مختلف در این مرحله 
وجــود دارد و تنها تیمی که نمی تواند 
همگروهی ایران شود، ژاپنی است که 
در ســید یک حضــور دارد. با در نظر 
گرفتن تمامی احتماالت و طبق الگویی 
که در برگزاری چنین تورنمنت هایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از آن استفاده 
می کنــد )گروه هــای 6 تیمی – اگر 
بازی ها رفت و برگشت باشد(، برنامه 
بــازی های تیم ملی در این مرحله را از 
نظــر زمانی و با در نظر گرفتن حریفان 

احتمالی در ادامه مرور می کنیم:
 مالقــات بــا برانکــو در 

ایستگاه اول

طبق ایــن الگو تیم یــک گروه 
)تیــم ایران با توجه به اینکه در ســید 
یــک حضور دارد، تیم یک گروه خود 
نامیده می شود.( در اولین بازی میزبان 
تیم پنج گروه خواهد بود. به این ترتیب 
احتمال شروع بازی های مقدماتی جام 
جهانی 2022 مقابل شــاگردان برانکو 
ایوانکوویچ وجود دارد. در این ســید 
دو تیم عمان و ســوریه حضور دارند. 
ســوریه در دور قبل تنها تیمی بود که 

موفق 
بــه 

شکســتن قفل دروازه تیم ملی شد و 
عمــان هم که با برانکو ایوانکوویچ در 
این دوره شــگفتی ساز بود و با توجه 
بــه خاطراتی که فوتبال ایــران با این 
ســرمربی دارد، می تواند یک حریف 
جذاب در گام نخســت باشد؛ حریفی 
که تیم ملی ایران با هدایت ســرمربی 
آن در ســال 2006 صعودی بی دردسر 
به جام جهانی آلمان داشــت. تیم ملی 

در گام دوم و بــه فاصلــه کمتر از یک 
هفته بایــد مقابل تیم چهار گروه خود 
قرار بگیرد؛ عراق یا چین دومین حریف 
ایران خواهند بود؛ حریفانی که تیم ملی 
باید بر اســاس برنامه برای رویارویی 
با آنها به کشورشــان سفر کند. به این 
ترتیب برنامه دو بازی ابتدایی تیم ملی 

به شرح زیر خواهد بود:
11 شــهریور 1400: ایران - 

عمان/سوریه
16 شــهریور1400: عراق/

چین - ایران
اوج هیجان در ماه مهر

طبــق برنامه بازی ها، تیم ملی دو 
بــازی بعدی خود را در مهر ماه برگزار 
خواهد کــرد؛ بازی هایــی که مقابل 
قدرتمندترین تیم هــای گروه انجام 
خواهند شد چرا که تیم ملی باید ابتدا 
به عنوان میهمان به مصاف تیم شماره 
سه گروه خود برود؛ تیمی که یا امارات 
خواهد بود و یا عربستان. به این ترتیب 

احتمال سفر تیم ملی به عربستان در ماه 
مهــر وجود دارد؛ البتــه اگر بازی ها به 
صورت رفت و برگشــت و به میزبانی 
تمامی کشورها برگزار شود. در گام بعد 
و بازی شــماره چهار، تیم ملی باید به 
عنوان میزبان به مصاف تیم شــماره دو 
گروه خود برود؛ کره جنوبی یا استرالیا، 
یکــی از حریفان ایــران در این دیدار 
خواهند بــود. با این اوصاف، هیجانی 
اساسی را در مهر ماه شاهد خواهیم بود 
کــه برنامه بازی های تیم ملی در آن به 

شهر زیر خواهد بود:
امــارات/  :1400 مهــر   15

عربستان - ایران
 - ایــران  مهــر 1400:   20

استرالیا/کره جنوبی
پایــان کار با ضعیف ترین 

تیم گروه
یکی از بزرگترین مزایای حضور 

در ســید یک، بازی با تیم ســید شش 
در هفته پایانی مســابقات اســت. این 
گونــه که تیم ملی آخرین بازی مرحله 
رفت و برگشت خود را باید با ضعیف 
ترین تیم گروه خود برگزار کند که در 
صورت گره خوردن کار و نیاز مبرم به 
پیروزی می تواند یک مزیت بزرگ به 
حســاب بیاید؛ یکی از دو تیم ویتنام و 
لبنان حریف ایران در بازی شماره پنج 
خواهند بود. که در روزهای پایانی آبان 
ماه باید در خانه پذیرای ملی پوشــان 

کشورمان باشند.
با توجــه به توضیحــات فوق 
برنامــه کامل بازی هــای تیم ملی در 
دور مقدماتی جام جهانی به شرح زیر 

خواهد بود:
دور رفت:

11 شــهریور 1400: ایران – 
عمان/سوریه

16 شــهریور 1400: عراق/
چین – ایران

امــارات/  :1400 مهــر   15
عربستان – ایران

 – ایــران  مهــر 1400:   20
استرالیا/کره جنوبی

20 آبان 1400: ویتنام/لبنان 
- ایران

دور برگشت:
25 آبان 1400: سوریه/عمان 

– ایران
7 بهمن 1400: ایران – عراق/

چین
12 بهمــن 1400: ایــران – 

امارات/عربستان
4 فروردیــن 1401: کــره 

جنوبی/ استرالیا – ایران
9 فروردیــن 1401: ایران – 

ویتنام/لبنان

بر اساس برنامه بازی های مقدماتی جام جهانی و با احتمال 50 درصد، تیم ملی کار خود را
 مقابل شاگردان برانکو ایوانکوویچ شروع خواهد کرد.

گروه ورزشــی-  در شرایطی که 
تیم ملی موفق شــد از بحران مربوط به 
خطــر حذف از انتخابی جام جهانی به 
سالمت عبور کند، اکنون بحث مربوط 
به پایان همکاری با دراگان اسکوچیچ 

داغ شده است.
تیم ملی بــا مارک ویلموتس و با 
شکست برابر بحرین و عراق در آستانه 
حذفی تلخ و فاجعه بار قرار داشت اما 
بعد از مدتی وقفه در مسابقات و اینبار 

با هدایت دراگان اسکوچیچ 
آنها موفق شدند با چهار 

برد پیاپــی و عبور از 
بحریــن و عــراق و 
همچنین هنگ کنگ 
و کامبوج به عنوان 
صدرنشــین راهی 

مرحله بعــدی این 
مسابقات شوند.

در شرایطی که 
این موفقیت بزرگ 

بار دیگر بــا اقبال عمومی 

هواداران همراه شــده است، شایعاتی 
مبنــی بر پایــان همکاری بــا دراگان 
اسکوچیچ شکل گرفته است. سرمربی 
کروات تیم ملی که موفق شــده در سه 
بازی تدارکاتی و 4 بازی رســمی به 7 
برد دست یابد و از این حیث آماری فوق 

العاده به نام خود کرده است.
با این حــال گروهی از 
حامیان تیم ملی با اشــاره به 
کارنامــه این مربــی پیش از 
دستیابی به سکان هدایت تیم 
ملــی او را در قواره نیمکت 
ایران ندانسته و مدعی هستند 
بــرای مســابقات مرحله 
بعــدی باید نــام دیگری 
جانشین وی شود. ماجرا 
از آنجا عجیب می شود که 
در جبهه موافق این اتفاق 
نام برخــی از بازیکنان 
ملی پوش و باســابقه نیز 
بازیکنانی  دیده می شود؛ 
که در مسابقات پیش رو و 

در انتخابی جام جهانی در منامه فرصت 
چندانی برای حضور در ترکیب به دست 
نیاورده و با توجه به ســابقه حضور در 
جام جهانی 2018، اکنون جایگاه خود 
را با حضور دراگان اسکوچیچ در خطر 
می بینند و به این جبهه پیوسته و با فشار 
روی فدراسیون فوتبال به دنبال تغییرات 

روی نیمکت ایران هستند.
قرارداد دراگان اسکوچیچ بعد از 
مرحله مقدماتــی انتخابی جام جهانی 
در منامه به پایان رســیده اســت و این 
در حالیســت که از ســوی فدراسیون 
هم چراغ سبزی برای امضای قرارداد با 
این مربی کروات دیده نشده است و در 
شرایطی که تیم ملی باید در شهریورماه 
بــار دیگر در مســابقات انتخابی جام 
جهانی در مرحله پایانی قرار گیرد، این 
موضوع به چالش بزرگی تبدیل شــده 

است.
در میــان بازیکنانــی که در جبهه 
مخالــف دراگان اســکوچیچ قــرار 
گرفته اند، اســامی دانه درشــتی دیده 

می شــود که البته طــی دوران حضور 
کارلوس کی روش نیز فرصت چندانی 
برای حضور در ترکیب اصلی نداشته اند. 
با این حال سابقه باالتر آنها در تیم ملی 
و شکل گیری باند قدرتمند و تاثیرگذار 
روی فدراســیون فوتبال، این شائبه را 
شــکل داده که احتماال باید منتظر نفوذ 
آنها در تصمیم فدراسیون فوتبال ماند. 
موضوعــی کــه در شــرایط فعلی نیز 
اختالف نظر بزرگی میان بازیکنان تیم 
ملی شکل داده و همین موضوع باعث 
شده تا فدراسیون فوتبال بازیکنان تیم 
ملی را از هر گونه مصاحبه و اظهارنظر 
در خصوص آینده تیم ملی و سرمربی 

آن منع کند.
بایــد دید در نهایت فدراســیون 
فوتبال تســلیم این باند خواهد شد و با 
فشار آنها تصمیم به تغییر روی نیمکت 
تیم ملی خواهد گرفت یا بدون چالش 
و با حمایت دوباره از سرمربی کروات 
خود، در مرحله بعدی نیز حاضر خواهد 

شد.

گروه ورزشــی-  فوتبال ایران 
حدود 4 سال است که رنگ برگزاری 
مســابقه ســوپرجام را به خود ندیده 

است.
سوپرجام فوتبال ایران فردا قرار 
است بین دو تیم پرسپولیس و تراکتور 
و در ورزشــگاه آزادی برگزار شود و 
در پایان این مسابقه تیم برنده قهرمان 
ســوپرجام فوتبال ایران لقب خواهد 

گرفت.
ایــن دیــدار مربوط بــه فصل 
گذشــته رقابت های لیگ برتر و جام 
حذفی اســت که با تاخیر حدود یک 
ســاله قرار است امروز برگزار شود و 
دو تیــم برای کســب یکی از عناوین 
مهم فوتبال ایــران برابر هم به رقابت 

خواهند پرداخت.
سوپرجام فوتبال ایران که اولین 
بار در ســال 1384 میان دو تیم فوالد 
خوزســتان و صبای قم برگزار شــد، 
بارها با مشــکل مواجه شده و مدت 
طوالنی برگزار نشــد و چند ســالی 

اســت که دوباره در مــوردش برنامه 
ریزی می شود.

جالب است بدانید بازی فردای 
پرســپولیس - تراکتور به نوعی پایان 
شکســت طلسم 4 ساله برگزاری این 
مسابقه است و آخرین بار تیر ماه سال 
96 بود که شاهد برگزاری این رقابت 
بودیم که میان دو تیم پرســپولیس و 

نفت تهران برگزار شد.
سرخپوشان تهرانی در آن دیدار 
موفق شدند در ورزشگاه آزادی نفت 

تهران را شکســت داده و قهرمان این 
رقابت لقب بگیرند و پس از آن دیدار 
که در تاریخ 30 تیر 96 برگزار شــد، 
دیگر تا امروز شاهد چنین مسابقه ای 

نبودیم.
در سال 97 استقالل و پرسپولیس 
به واســطه قهرمانی در جام حذفی و 
لیگ برتر باید در سوپرجام به مصاف 
هم می رفتند ولــی این دیدار به دلیل 
اردوی اســتقالل در ترکیه و مخالفت 
سازمان لیگ با تغییر زمان آن در مورد 

مقرر برگزار نشــده و در نهایت حکم 
کمیتــه انضباطی برتــری 3 بر صفر 
سرخپوشــان بود که بدون حضور در 
زمین بازی این عنوان را کسب کردند.
این تنها قهرمانی پرسپولیس در 
سوپرجام بدون برگزاری بازی نبود و 
سرخپوشان سال بعدش هم به نوعی 
دیگر بدون حضور در زمین مســابقه 
این عنوان را کســب کردند. شاگردان 
برانکو پس از قهرمانی همزمان در لیگ 
برتر و جام حذفی، طی تصمیم هیات 
رئیســه فدراسیون، قهرمان سوپرجام 
هم شــدند. این قانونی بود که بعد از 
دبل کردن پرســپولیس در سال 98 و 
به دلیل ساکت بودن قوانین داخلی در 
خصوص چنیــن وضعیتی، تصویب 

شد.
در نهایت سوپرجام سال 99 که 
مربوط به فصل گذشته است با تاخیر 
طوالنی مــدت و در تاریخ 30 خرداد 
1400 برگزار می شود که بعد از حدود 

4 سال است.

گروه ورزشی- پیکارهای کشتی 
آزاد و فرنگــی جام زیلکوفســکی و 
پیت الزینسکی لهستان در حالی هفته 
گذشته در شــهر ورشو به پایان رسید 
که در فاصله یک ماه مانده به بازی های 
المپیک توکیــو، ترکیب تیم های ملی 

ایران تکمیل شد.
هر چنــد انتخاب ملی پوشــان 
کشــتی آزاد و فرنگــی و بــا توجه به 
شــرایط کرونا در جهان، شرایط فرایند 
انتخابی تیم ملی را دچار دگرگونی کرد 
اما ســردرگمی و مشخص نبودن نقطه 
آغاز و انتهای این فرایند موجب شد تا 
انتقاداتی به این روش وارد باشد و حتی 
اعزام ملی پوشــان کشتی آزاد و فرنگی 
برای انتخابی تیم ملی در لهســتان نیز با 

انتقاداتی همراه بود.
تیــم ایــران کــه در 4 وزن و با 8 
کشــتی گیر و به منظور مشخص شدن 
تکلیــف نفرات اعزامــی به بازی های 
المپیــک 2021 توکیــو در اوزان 74، 
97 و 12۵ کیلوگرم در این مســابقات 
شرکت کرده بود با 3 مدال طال مصطفی 
حسین خانی، محمدحسین محمدیان، 
امیرحســین زارع در اوزان 74، 97 و 
12۵ و یک نقره و یک برنز علی شعبانی 
و علیرضا کریمی در وزن 97 کیلوگرم به 
کار خود پایان داد که از این جمع نفراتی 
کــه مدال طال کســب کردند صاحب 

دوبنده تیم ملی در المپیک شدند.
هر چند احتمال برگزاری مبارزه 
رودرو به خصوص بین علی شــعبانی 
و محمدحســین محمدیان در وزن 97 
کیلوگــرم و یونــس امامی با مصطفی 
حســین خانی نیز در لهســتان وجود 
داشــت اما کار به ایــن موضوع دیگر 
کشیده نشد و کادر فنی بعد از پایان جام 
زیلکوفســکی با اعالم نفرات المپیکی 
پرونــده این موضوع را برای همیشــه 
بست تا بار فشار روانی و استرسی که به 

کشتی وارد می شود را کم کند.
بــه هر حال حضور در بزرگترین 
آوردگاه ورزشــی جهــان آرزوی هر 
ورزشــکاری اســت و ناراحتی علی 
شعبانی، علیرضا کریمی و یونس امامی 

و سایر مدعیان طبیعی است.
رقابت های بین المللی کشتی آزاد 

جام زیلکوفسکی لهستان بعنوان آخرین 
مرحله از سیســتم رنکینــگ اتحادیه 
جهانی کشــتی برای المپیک توکیو و 
همچنین رنکینگ مســابقات جهانی 
2021 نــروژ روزهای 18 و 19 خرداد 

برگزار شد.
در این پیکارها تیم روسیه حضور 
نداشــت اما تیم آمریکا بــا ترکیبی از 
نفرات جــوان و آینده دار خود حضور 
یافتــه بودند تا به صورت جدی محک 
بخورند. یکی از نکات قابل توجه این 
مســابقات شکســت جی دن کاکس 
آزادکار نامــدار آمریکایــی و دارنده 2 
مدال طالی جهان مقابل حریف بی نام 

و نشان اوکراینی بود.
امــا نکتــه قابل توجــه حضور 
کشــتی گیران دارای سهمیه المپیک از 
کشــورهای مختلف جهان در لهستان 
بود تا ضمن کسب امتیاز رنکینگ، قبل 
از حضــور در توکیو به صورت جدی 
محــک بخورند و خود را آماده حضور 

در المپیک کنند.
همچنیــن  رقابت های جام پیت 
الزینسکی لهســتان بعنوان مسابقات 
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی 
برای المپیــک توکیــو و رقابت های 
جهانــی 2021 نــروژ،   روزهای 22 و 
23 خردادماه در شهر ورشو برگزار شد 
و تیم ایران که با ۵ نماینده در 2 وزن در 
این مسابقات شرکت کرده بود توسط 

محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در 
اوزان 97 و 130 کیلوگرم صاحب مدال 
طال و مهدی بالی و علی اکبر یوســفی 
در همین اوزان صاحب مدال نقره شد.

در ایــن پیکارهــا نماینــدگان 
کشــورمان در وزن هــای 97 و 130 
کیلوگرم، مبارزه های جدی را به نمایش 
گذاشتند و شاید انتخاب امین میرزازاده 
فرنگی کار اهل گتوند استان خوزستان 
از نــکات جالب توجه این پیکارها بود 
که در مبارزه فینال موفق شــد علی اکبر 

یوسفی را شکست دهد.
در وزن 97 کیلوگــرم نیز هر دو 
مدعی دوبنده تیم ملی یعنی محمدهادی 
ساروی و مهدی بالی پا به پای یکدیگر 
تا فینال پیش رفتند اما این ســاروی بود 
که توانست رفیق و رقیب قدیمی خود 
را شکســت دهد و صاحب دوبنده تیم 

ملی شود.
اما از تیم روسیه نیز رومن والسف 
دارنــده مدال طالی جهان و المپیک و 
همچنین ابوزید مانتســیگوف دارنده 
طالی جهــان حضور داشــت. البته 
مانتســیگوف طالی وزن 72 کیلوگرم 
جهان را دارد و در دو ســال گذشته به 
دلیل مصدومیت در مبارزهای حضور 
نداشت و برای حضور در المپیک تغییر 
وزن داده بود که توانست عنوان نخست 
را کســب کند و والســف با تجربه با 
شکست مقابل حریفی از مجارستان از 

راهیابی به فینال بازماند.
والســف با  کوهی از تجربه بعد 
از کسب مدال برنز وزن 77 کیلوگرم با 
همان صبر و آرامش همیشگی با تبریک 
قهرمانی به مانتسگوف از سکوی سومی 
پایین آمد. البته به نظر می رسد انتخابی 
تیم ملی روسیه هنوز ادامه داشته باشد 
و نفرات دیگر تیم روسیه شاید در جام 
وهبــی امره ترکیه نیز به صورت جدی 

مورد ارزیابی قرار گیرند.
در کشتی فرنگی علیرضا نجاتی 
)60 کیلوگــرم(، محمدرضــا گرایی 
)67 کیلوگــرم(، محمدعلــی گرایی 
)77 کیلوگرم(، محمدهادی ســاروی 
)97 کیلوگــرم( و امین میرزازاده )130 
کیلوگرم( و همچنین در کشتی آزاد رضا 
اطری )۵7 کیلوگرم(، مرتضی قیاســی 
)6۵ کیلوگرم(،  مصطفی حسین خانی 
)74 کیلوگــرم(، حســن یزدانی )86 
کیلوگرم(،  محمدحســین محمدیان 
)97 کیلوگرم( و امیرحسین زارع )130 
کیلوگرم( نفرات المپیکی کشورمان در 
توکیو هســتند.به غیر از حسن یزدانی 
10 ملی پوش دیگر ســابقه حضور در 
المپیک را ندارند و حتی برخی از نفرات 
سابقه حضور در پیکارهای بزرگساالن 
جهــان را ندارند که می توان به نام های 
محمدرضا گرایی، امیــن میرزازاده و 
همچنین مرتضی قیاسی و امیرحسین 

زارع اشاره کرد.

طلسم شکست، برگزاری سوپرجام فوتبال ایران بعد از 4 سالفاجعه در فدراسیون فوتبال؛ گروه چهار علیه دراگان اسکوچیچ

تب و تاب کشتی در آستانه المپیک

بازیهای خیلی سخت در مهرماه

برنامه کامل تیم ملی در 
مقدماتی جام جهانی
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