
گروه ورزشــی- جــام جهانی 
فوتبــال زنان برای نخســتین مرتبه با 
حضور ۳۲ تیم برگزار می شود و آسیا به 
جز استرالیای میزبان، پنج سهمیه مستقیم 
و ۲ سهمیه پلی آف خواهد داشت. تیم 
ملــی فوتبال زنان ایران با هدایت مریم 
ایراندوست به هندوستان سفر کرده تا 
برای نخستین مرتبه در جام ملت های 
آسیا شرکت کند. مسابقاتی که این دوره 
حکم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ را دارد 
و اهمیتش نسبت به گذشته دوچندان 

شده است.
پنج تیم به جز میزبان از هند، 

جهانی می شوند
جــام ملت های فوتبال آســیا در 
شرایطی برگزار می شود که تعداد تیم ها 
از هشــت به ۱۲ تیم افزایش پیدا کرده 
اســت. مسابقات در ســه گروه چهار 
تیمی برگزار می شــود و ۲ تیم نخست 
هر گروه به همراه ۲ تا از ســه تیم برتر 
سوم به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا 

می کنند.
 از قــاره آســیا بــه جــز 
اســترالیای میزبان، پنج تیم به 
صورت مستقیم راهی جام 
جهانی خواهند شــد و ۲ 
تیم هــم راهی پلی آف 
می شوند.  بین المللی 
همین مســاله باعث 
شــده تا چهار تیم راه 
پیدا کننده به مرحله نیمه نهایی مجوز 
حضور در مســابقات را به دســت 

بیاورنــد و از بین تیم های شکســت 
خورده در یک چهارم نهایی نیز حداقل 
یک تیم راهی بزرگترین رویداد فوتبالی 

جهان خواهد شد.
پیچیدگــی صعــود به جام 

جهانی از آسیا به خاطر استرالیا
البته سازوکار صعود تیم ها به جام 
جهانی زنان به همین سادگی نیست و 
پیچیدگی هایی هم دارد. تیم ملی فوتبال 
زنان استرالیا در قامت میزبان جام جهانی 
مجوز حضور در این مسابقات را دارد 
ولی قرار اســت در جام ملت های آسیا 
نیز شــرکت کند. جایگاه نهایی این تیم 
در شــیوه صعود دیگــر تیم ها به جام 
جهانی موثر اســت و ســه استثنا را به 

وجود می آورد.
یک( در صورتی که اســترالیا در 
مرحله گروهی حذف شود، چهار تیم 
راه پیدا کرده به نیمه نهایی به جام جهانی 
می رسند و ســپس رقابتی جذاب بین 
چهار تیم شکست خورده در یک چهارم 
نهایی ایجاد خواهد شد. تیم های حاضر 
در ایــن مرحله به صورت ضربدری به 
مصــاف یکدیگر می رونــد. بعد از آن 
برنده ها، یک دیدار سرنوشت ساز را به 
برگزار خواهند کرد و فاتح آن مسابقه به 
عنوان پنجمین نماینده قاره کهن جهانی 
خواهد شــد.  در ادامه بازنــده دیدار 
دوم نیز به مصــاف برنده بازنده های ۲ 
دیدار نخست برگزار شده بین تیم های 
شکســت خورده مرحله یک چهارم 
نهایی به مرحله پلی آف صعود می کنند.

دو( اگر کانگروها در مرحله یک 
چهارم نهایی حذف شوند؛ به جز چهار 
تیمی که راهی نیمه نهایی شــده اند یک 
تیم دیگر هم باید مستقیم به جام جهانی 
برسد. سه شکست خورده مرحله یک 
چهارم نهایی )به جز استرالیا( به صورت 
دوره ای یک بار به مصاف هم می روند 
و تیم اول این گروه سه تیمه بلیت جام 
جهانی را اوکی خواهد کرد. ۲ تیم دیگر 

هم به پلی آف می روند.
سه( اما اســترالیا ممکن است به 
نیمه نهایی راه پیدا کند. حضور آنها در 
نیمه نهایی یعنی سه تیم دیگر حاضر در 
ایــن مرحله به جام جهانی رفته اند و ۲ 
سهمیه دیگر را برنده های ۲ بازی برگزار 
شــده بین تیم های شکست خورده در 
یک چهارم نهایی تشــکیل می دهند تا 
تعداد تیم ها به پنج برســد. ۲ شکست 
خــورده بازی های برگزار شــده بین 
تیم های بازنده یک چهارم نهایی نیز به 

پلی آف روانه می شوند.
۲ تیم آســیایی بــه پلی آف 

می روند
در مرحلــه پلــی آف ۱۰ تیــم از 
قاره های مختلف حاضر هستند و آسیا 
هم ۲ سهمیه دارد. تیم ها در سال ۲۰۲۳ 
و در خاک ۲ کشور میزبان جام جهانی 
در ســه گروه سه، سه و چهار تیمی به 
صــورت دوره ای رقابــت می کنند و 
تیم های نخست هر گروه به جام جهانی 

صعود خواهند کرد.
توقعی نداریم اما تو جاه طلب 

باش
تیم ملی فوتبــال زنان ایران برای 
نخستین بار توانســته پا به این مرحله 
بگــذارد. طبیعتا توقع زیادی از این تیم 
نیست و مهم، حضور و همچنین کسب 
تجربه خواهد بود اما فراموش نکنیم که 
فوتبال، ورزشی غیر قابل پیش بینی است 
و در دنیای مســتطیل سبز، هر اتفاقی 
ممکن اســت رخ دهد. همانطور که در 
جام ملت های آفریقا سیرالئون از ساحل 
عــاج و الجزایر ۲ امتیاز گرفته یا همین 
الجزایر با ستاره هایش به گینه استوایی 
باخت؛ ممکن است تیم ملی زنان ایران 
هم بتواند چیِن قهرمان یا هنِد میزبان و 
یا چین تایپــه را متوقف کند. پس باید 

جاه طلب بود و رویاپردازی کرد.
فراموش نکنیم ممکن است یک 
چهــارم تیم های حاضر در جام جهانی 
۲۰۲۳ )هشت تیم( از قاره کهن باشند یا 
به بیانی دیگر پنج تیم از ۱۲ تیم حاضر 

در هندوســتان به جز استرالیا، مستقیما 
به جام جهانی صعــود خواهند کرد و 
شاید هیچوقت نشــود اینقدر ساده به 
این رویداد بزرگ رســید. نهمین دوره 
مسابقات جام جهانی فوتبال زنان سال 
۲۰۲۳ برای اولین بار به میزبانی ۲ کشور 
)استرالیا و نیوزلند( برگزار خواهد شد و 
برای اولین بار این رقابت ها در حضور 

۳۲ تیم برگزار خواهد شد.
ســهمیه های هر قــاره در این 

مسابقات به قرار زیر است:
آسیا: ۵+۱ سهمیه
آفریقا: ۴ سهمیه

کونکاکاف: ۴ سهمیه
آمریکای جنوبی: ۳ سهمیه

اقیانوسیه: یک سهمیه
اروپا: ۱۱ سهمیه

پلی آف: ۳ سهمیه
ســهمیه پلی آف بین المللی 

جام جهانی نیز بدین شکل است:

برای پلی آف:
آسیا ۲ سهمیه

آفریقا ۲ سهمیه
کونکاکاف ۲ سهمیه

آمریکای جنوبی ۲ سهمیه
اقیانوسیه یک سهمیه

اروپا یک سهمیه
بــه  نگاهــی  نهایــت  در 
جام  رقابت هــای  گروه بنــدی 
ملت های آسیای ۲۰۲۲ نیز اشاره 

می کنیم:
گروه یک: هند، چین، چین تایپه، ایران

گروه دو: اســترالیا، تایلنــد، فیلیپین، 
اندونزی

گروه ســه: ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، 
میانمار

برنامه بازی های تیم ملی زنان ایران:
پنجشنبه )۳۰ دی(: هند- ایران

یکشنبه )سه بهمن(: ایران- چین
چهارشنبه )۶ بهمن(: چین تایپه- ایران
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گروه ورزشــی- ســیدبندی 
تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر در قرعه کشــی این مسابقات که 
اول اپریل ۲۰۲۲ )۱۲ فروردین ۱۴۰۱( 
انجام خواهد شــد، بر اساس آخرین 
رنکینگ فیفا پیش از قرعه کشی است 
که روز پنجشنبه، ۳۱ مارس ۲۰۲۲ )۱۱ 

فروردین ۱۴۰۱( اعالم می شود.
تاکنــون حضور ۱۳ تیــم به این 
مســابقات قطعی شده اســت که در 

کنــار قطر میزبان، تیم های ملی آلمان، 
دانمــارک، برزیل، بلژیک، فرانســه، 
کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، 
ســوئیس، هلند و آرژانتین، تیم هایی 
هستند که صعود خود را نهایی کرده اند.
در صورتــی کــه قرعه کشــی 
رقابت های جام جهانی امروز برگزار 
می شد، طبق آخرین رنکینگ اعالمی 
فیفا به تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱ از میان 
ایــن تیم ها بلژیک، برزیل، فرانســه، 

انگلســتان، آرژانتین و اسپانیا به همراه 
قطر میزبان، در سید یک قرار می گرفتند. 
دانمــارک، هلند، آلمان، ســوئیس و 
کرواســی در سید دوم و صربستان نیز 

در سید سوم قرار می گرفتند.
تیم ملــی ایران کــه در فیفادی 
پیــش رو در ماه فوریه ۲۰۲۲ می تواند 
صعــود خود را قطعی کند، در آخرین 
رنکینگ فیفا رتبه ۲۱ را در اختیار گرفته 
که در شــرایط فعلی در سید سوم قرار 

می گیرد اما این احتمــال وجود دارد 
که با پیروزی هــای آتی در دیدارهای 
رســمی مقدماتی جام جهانی، صعود 
در رنکینــگ و راه نیافتن تیم هایی که 
رنکینــگ باالتری دارند، ایران خود را 

به سید دوم برساند.
از دسامبر ۱۹۹۲ تاکنون، بهترین 
رتبه ایــران در رنکینگ فیفا مربوط به 
جوالی و آگوســت ۲۰۰۵ بوده که در 
رتبه ۱۵ دنیا ایســتاده بود. از آن زمان، 
قرارگیــری در رتبــه ۲۰ دنیا در ژوئن 
۲۰۱۹ و رتبــه فعلی )۲۱ دنیا( بهترین 
جایــگاه ایران در رنکینــگ فیفا بوده 

است.
بعد از صعود به جام جهانی 

هم باید بازی هایمان را ببریم!
پیــروزی احتمالی تیم ملی ایران 
در ورزشــگاه آزادی مقابل عراق، به 
منزله تشریفاتی شدن سه دیدار آینده 
برابر تیم های امــارات، کره جنوبی و 
لبنان اســت اما هر گونه از دست دادن 

امتیاز در آن دیدارها، می تواند به قیمت 
گزافی برای اسکوچیچ و شاگردانش 

تمام شود.
همانطور که گفته شــد، تیم ملی 
برای کســب جایگاه بهتر در رنکینگ 
فیفــا، نیازمند اســتمرار پیروزی های 
خود در این مرحلــه و صعود از رتبه 
۲۱ فیفــا به رتبه های کمتر از ۲۰ جهان 
اســت تا حداقل حضور خود در سید 

سوم قرعه کشی را حفظ کند.
در حالــی که در شــرایط کنونی 
گفته می شود اسکوچیچ می تواند بعد از 
مسجل شدن صعود به بازیکنان جوان 
و کم تجربه خود میدان دهد، این اتفاق 
می تواند منجر به تســاوی یا شکست 
احتمالی برابر رقبای باانگیزه ایران شود 
و در نهایت تیم ملی به علت از دســت 
دادن امتیاز، از سید سوم به سید چهارم 

سقوط کند.
با این اوضاع و شرایط، نمی توان 
انتظار داشــت که اســکوچیچ تیمش 

را در دیدارهای تشــریفاتی دگرگون 
کند و امتیازهــا را تا اتمام این مرحله 
و برگزاری قرعه کشی از دست بدهد.

او می تواند بعد از فروردین ۱۴۰۱ 
و در دیدارهای دوستانه و تدارکاتی که 
به منظور آماده ســازی تیم ملی انجام 

می شــود، به بازیکنان مســتعد و کم 
تجربه خود برای یافتن بهترین ترکیب 

میدان دهد.

گروه ورزشــی- مهدی طارمی با اختالف 
 یــک رای نتوانســت برنــده جایزه پوشــکاش 

شود.
مراســم برترین های فیفا درحالی در زوریخ 
ســوئیس برگزار مژشــد که مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی باشــگاه پورتو نامزد کســب عنوان برترین 

گل سال است.
این در حالی اســت کــه اریک المال بازیکن 
آرژانتینی تاتنهام موفق شــد در رقابت با طارمی و 
پاتریک شیک برنده این عنوان شود و دست مهدی 
طارمی مهاجم تیم ملی ایران از این عنوان دور ماند. 
این درحالی است طارمی تنها با اختالف یک امتیاز 

این رقابت را به المال واگذار کرد. 
المال با کســب ۲۲ امتیاز کــه ۱۳ امتیاز آن از 
کارشناســان بود و ۹ امتیــاز از هواداران بود موفق 
شــد باالتر از طارمی که ۲۱ امتیاز کسب کرده بود 

بایستد. 
طارمی نیز در این رقابت 8 امتیاز از کارشناسان 

و ۱۳ امتیاز از هواداران گرفت.

گروه ورزشی- یک سوءتفاهم بزرگ در مورد 
کلمــه »جوانی« در فوتبال ایــران وجود دارد و این 
مســاله کار را به جایی رســانده که ۹ دقیقه حضور 
یک بازیکن ۲۱ ســاله در زمین مسابقه، تیتر اول 

رسانه های مختلف می شود!
در جریان بازی هفته پانزدهم پرســپولیس در 
لیــگ برتر برابر فجرسپاســی، یحیی گل محمدی 
در دقیقــه 8۱ تصمیم گرفــت یک بازیکن جوان و 
ناشناخته به اســم محمد عمری را وارد زمین کند. 
عمــری قامــت کوتاهی 
دارد، وینگر و مهاجم است 
و در همان دقایق کوتاه هم 
نشان داد کار با توپ را بلد است. 

فارغ از این کــه این بازیکن در آینده 
موفــق خواهد شــد یا نــه، نکته جالــب به حجم 
واکنش هــا در این مورد مربوط می شــد؛ جایی که 
یــک موج خبری بزرگ در مــورد جوان گرایی در 
پرســپولیس راه افتــاد و بعضا از ایــن اتفاق، به نام 

رویدادی تاریخی یاد کردند. 
به  طور کلی به نظر می رســد یک ســوءتفاهم 
بزرگ در مورد کلمه »جوانی« در فوتبال ایران وجود 
دارد و این مساله کار را به جایی رسانده که ۹ دقیقه 
حضور یک بازیکن ۲۱ ســاله در زمین مسابقه، تیتر 
اول رسانه های مختلف می شود! دست یحیی و بقیه 
مربیانی که جســارت دارند و به بازیکنان کم سال تر 

بازی می دهند درد نکند اما اعتماد به یک بازیکن ۲۱ 
ساله واقعا این قدرها هم شوق و ذوق ندارد.

۲۱ ســال در فوتبال اصال ســن کمی نیست. 
برای این که این موضوع روشن تر شود، می توان از 
چند مثال استفاده کرد. در حال حاضر ارلینگ هالند، 
مهاجم دورتموند که از بهترین های فوتبال جهان و 
جزو اهداف ممتاز نقل وانتقاالتی به شــمار می آید، 

دقیقا ۲۱ ساله است. 
هالند در دو فصــل اخیر بیش از ۷۰ گل برای 
دورتموند به ثمر رســانده اســت. کیلیان امباپه که 
امروز ۲۳ ساله است، موقع قهرمانی در جام  جهانی 
با فرانســه، یک سال از عمری کوچک تر بود! پدری 
که امروز ســتون بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به شمار 
می آید فقط ۱۹ سال دارد و لیونل مسی در ۲۱ سالگی 

صاحب توپ طال شده بود.
صد البته برای فوتبالی که در آن شیمبای ۳8ساله 
جزو گلزنان برتر است، حضور یک بازیکن ۲۱ساله 
در زمین اتفاق بزرگی به شمار می آید اما واقعا الزم 
اســت زودتر و بیشتر به جوانان بها داده شود. سنی 
که مــا در ایران »جوانی« می خوانیم، در اروپا موعد 

پختگی فوتبالیست هاست.«

تیم ملی در صورت مسجل کردن صعود خود به جام جهانی قطر در دیدار با عراق، باید 
در سه دیدار آینده خود برابر امارات، کره جنوبی و لبنان هم پیروز شود!

خطر سقوط بیخ گوش تیم ملی 
در اوج کامیابی!

طارمی با یک امتیاز به المال باخت!

کارشناسان مانع رسیدن مهاجم 
ایرانی به جایزه پوشکاش

می دانید »۲۱ سال« در فوتبال یعنی چه؟

چگونه به جام جهانی فوتبال زنان صعود کنیم؟
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گروه ورزشی-  به نظر می رسد که یوونتوس به جذب سردار آزمون اصرار 
دارد. تماس ها در چند ساعت گذشته نیز ادامه داشته است. اما هنوز درخواست 
باشــگاه زنیت سن پترزبورگ با پیشــنهاد یوونتوس فاصله زیادی وجود دارد.

روس هــا برای فروش این مهاجــم ایرانی که در ماه ژوئن قراردادش با زنیت به 
پایان می رسد چراغ سبز نشان داده اند اما در عین حال مشخص است که آنها به 
دنبال پول قابل توجهی از طریق فروش سردار هستند. زنیت ۵ میلیون یورو می 
خواهد اما شرایط به این سادگی ها نیز نخواهد بود چرا که ممکن است عملکرد 
سردار آزمون در یووه و نتایج تیم ماسیمیلیانو آلگری نیز در مبلغ این انتقال تاثیر 
گذار باشــد.معامله با روس ها هرگز آسان نیست، اما میانجی گری ها برای یافتن 
یک سازش خوب در جریان است . در واقع می توان گفت که توافق در نیمه های 
راه قرار دارد و ممکن اســت زنیت با دریافت یک میلیون یورو به عالوه پاداش 
هایی که مبلغ آن نامشخص است به این انتقال رضایت دهد. همچنین حاال نقطه 
عطف نقل و انتقاالت زمستانی و دو هفته پایانی آن است. همچنین به نظر می رسد 
که حاال با توجه به شرایطی که رقم خورده سردار  آزمون به گزینه اول بیانکونری 
تبدیل شده است. اما یک مسئله دیگر کاماًل مشخص است. مهاجم ایرانی که لیون 

نیز به او عالقه دارد به دنبال این است هر طور شده چراغ 
ســبز را برای جدایی از زنیت دریافت کند. اما مقصد 
مورد عالقه آزمون تیمی نیست جز یوونتوس. سردار 
می داند که در تابستان نیز انتقال رایگانش به تورین قابل 

انجام خواهد بود اما او می خواهد هر چه سریعتر و در 
همین ژانویه به قطار بیانکونری بپیوندد.

 مهاجم ایرانی باشگاه زنیت بعد از ۱۰ گلی که در 
این فصل برای تیم روسیه ای به ثمر رساند و دو 

گلی که در لیگ قهرمانان اروپا به چلسی 
و یوونتوس زد حاال به دنبال این است 

که خود را در سطح جدی تری محک 
بزند. شاید سردار آزمون آن مهاجم 

جنگجــوی مــورد نظر مکس 
آلگری نباشــد اما ویژگی هایی 
دارد که بتواند به واســطه آن به 
عنوان مهاجــم دوم به میدان 

برود و تاثیر گذار ظاهر شود.

یوونتوس- سردار آزمون؛ انتقال بزرگ ایز لودینگ


