
گروه ورزشی -  مهاجم تیم ملی فوتبال برزیل اعتراف کرد که سخت ترین 
روزهای فوتبالی خود را تجربه می کند.

نیمار در بازی مقابل صربستان از ناحیه مچ پا آسیب دید و مجبور به تعویض 
شد. حاال تیم ملی برزیل در دو بازی باقی مانده گروهی جام جهانی قطر باید بدون 
نیمار بازی کند. این بازیکن ۳۰ ساله به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا نمی تواند 
روز دوشنبه برابر سوییس و در ادامه مقابل کامرون بازی کند. رودریگو السمار، 
پزشک تیم گفت که مهاجم پاری سن ژرمن آسیب دیده است و به نظر می رسد 
که حوادث تلخ ۲۰۱۴ ممکن است که بار دیگر برای نیمار تکرار شود.این فوق 
ســتاره برزیلی اعتراف کرد که بدترین روزهای فوتبالی خود را تجربه می کند. 
نیمار در پست جدیدی که در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: سخت ترین 
روزهای زندگی خود را تجربه می کنم. بازهم جام جهانی فرا رسید و دوباره من 
باید با آسیب دیدگی مواجه شوم. بله من از مصدومیت درد می کشم و این بسیار 
آزار دهنده و دردناک است با این حال اطمینان دارم که دوباره فرصت بازی کردن 
در این جام را پیدا می کنم. نهایت تالشم را برای کمک به برزیل و هم تیمی هایم 
به کار می گیرم. ایمان من تمامی ندارد. او ادامه داد: افتخار و عشق چیزی است 

که به هنگام پوشــیدن پیراهن تیم ملی برزیل در خود 
احســاس می کنم و این بدون توضیح است. اگر 
خداوند به من فرصت دهد تا دوباره کشور مورد 
عالقه خود را انتخاب کنم بدون شــک برزیل 
خواهد بود. نیمار در پایان نوشــت: در زندگی 
هیچ چیزی آسان نیست. باید همواره رویاهای 

خود را دنبال کرد. 
من برای هیچ کسی آرزوی شر نکرده ام و 

همــواره تالش می کنم که تا حد امکان به افرادی 
که به من نیــاز دارند کمک کنم.تیم ملی 

فوتبال برزیــل در دیدار آغاز 
خود در جــام جهانی با 

دو گل صربســتان را 
شکست داد.

نیمار:

سختترینروزهاراتجربهمیکنم
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 روزنامه اقتصاد کیش

ورزشی

گروه ورزشــی- ســه شیرها 
فرصت این را داشتند که صعود خود 
به مرحله بعدی را سریعتر از سایر رقبا 
قطعی کنند اما تیم گرت ساوت گیت 
در برابر آمریکا به تســاوی بدون گل 
رضایــت داد تا همه چیز به هفته آخر 

کشیده شود.
در پایــان دور دوم، انگلیــس ۴ 
امتیــاز، ایران ۳ امتیاز، آمریکا ۲ امتیاز 
و ولز یک امتیاز به دســت آوردند تا 
شــاگردان ســاوت گیت و کی روش 
از بیشــترین شــانس بــرای صعود 

برخوردار باشند.
هفته پایانی روز چهارشنبه و به 
صورت همزمان برگزار خواهد شد که 
در آن ایــران به مصاف آمریکا می رود 
و ولز رودرروی انگلیس می ایســتد. 
از بین ســه حالت دیدار تیم ملی، یک 
حالت )برد( حکــم به صعود قطعی 
می دهــد و یک حالت )باخت( منجر 
به حذف قطعی خواهد شد اما شرایط 

تساوی پیچیده است.

با تســاوی ایران مقابل آمریکا، 
ایاالت متحده به صــورت قطعی از 
جام جهانی حذف خواهد شد اما ولز 

شانس صعود خواهد داشت.
اگــر ولز بتوانــد انگلیس را 

شکســت دهــد، بــی توجه 
به تعــداد تفاضــل در آن 

مسابقه، یاران گرت بیل 
مرحله حذفی  راهی 
خواهند شــد چرا که 

تفاضل ایران -۲ خواهد 
بود و تفاضل ولز در بدترین 

حالت -۱ می شود.
بــه ایــن ترتیب 
ایران  صعود  شــانس 
احتماالت  در جدول 
۵۵.۵٪ خواهــد بود 
حذف  احتمــال  و 
 ٪۴۵.۵ تیم ملــی 
به  می شود.  برآورد 
عبارتی از ۹ حالت 
ممکــن، ۵ مــورد 

حکم بــه صعود تیم ملی می دهد 
و ۴ احتمــال، تیمهــای دیگر را 

صعودکننده می داند.
بد نیســت این حاالت یک 
بــار دیگر به صــورت جزئی 

بررسی شوند:
۱. برد ایران: صعود
۲. برد ایران: صعود 
۳. برد ایران: صعود

۴. مساوی ایران/ باخت ولز: صعود
۵. مساوی ایران/ مساوی ولز: صعود

۶. مساوی ایران/ برد ولز: حذف
۷. باخت ایران: حذف
۸. باخت ایران: حذف
۹. باخت ایران: حذف

البته یک حالت تقریبا غیرممکن 
این اســت که ولز با تفاضل بیشــتر 
از چهــار گل انگلیس را شکســت 

دهد که در این صــورت ایران و ولز 
صعود می کنند. همچنین اگر ولز ۰-۴ 
انگلیــس را ببرد و ایران مقابل آمریکا 
۲-۲ کند، بازهــم ایران و ولز صعود 

خواهند کرد.
اما باتوجه به اینکه چنین احتمالی 
از نظر فوتبالی نزدیک به صفر است، 
از دایره بررسی خارج می شود. به هر 
حال با محاسبه این دو حالت، احتمال 

صعــود ایران روی کاغذ به حدود ۶۰ 
درصد می رسد.

اما ایران در یک حالت شــانس 
ســرگروهی نیز دارد. اگر دیدار ولز و 
انگلیس با نتیجه تساوی به پایان برسد، 
شاگردان کی روش با کسب پیروزی 

مقابل آمریکا سرگروه خواهند شد.
در مجموع تیم ملی از شانس قابل 
توجهی برای صعود برخوردار است 
و به جرأت می توان گفت که هرگز تا 
این حد بــه صعود از مرحله گروهی 

نزدیک نبوده است.
در دو مرتبــه قبلــی )۱۹۹۸ و 
۲۰۱۸( کــه هفتــه دوم با ســه امتیاز 
برای ایــران خاتمه یافت، تیم ملی در 
دور پایانی با دو تیم پرقدرت آلمان و 
پرتغال بازی داشت و طبیعتاً از شانس 
زیادی برای موفقیت مقابل این تیم ها 
برخوردار نبود اما حاال حریف ایران 
تیم آمریکاست که در این دو بازی به 
وضوح نشــان داده تیم آسیب پذیری 

است.

جدول احتماالت؛ معادالت گروه پیچیده شد؛

ایران در چه صورتی از 
مرحله گروهی صعود می کند؟

تساوی انگلیس و آمریکا، معادالت صعود به مرحله بعدی را پیچیده کرد.

گروه ورزشی - تیم ملی کشتی 
آزاد کشــورمان در حالی به رقابتهای 
جام جهانــی ۲۰۲۲ آمریــکا اعزام 
می شود که برخی ستارگان عنوان دار 
خــود از جمله حســن یزدانی را در 

ترکیب ندارد.
پــس از اعالم رســمی ترکیب 
تیم ملی کشــتی آزاد برای حضور در 
رقابتهای جــام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا 
و آغاز اردوی ملی پوشــان اعزامی، 
غیبــت حســن یزدانی در لیســت 
مســافران و اردوی آزادکاران بــرای 
اهالی کشتی مبهم و سوال برانگیز شد. 

برخی از منتقدان فدراسیون 

کشتی، غیبت حسن یزدانی در ترکیب 
تیم اعزامی بــه آمریکا و غیبت او در 
اردوی تیم ملی را به حواشــی مراسم 

استقبال از تیم ملی هنگام بازگشت از 
رقابتهای جهانی و مصاحبه جنجالی 
پدر یزدانی مرتبط دانســتند. برخی 
دیگر از اهالی کشــتی نیز دالیل فنی 
از جملــه اولویت اعــزام جوانان به 
جام جهانــی را دلیل اصلی عدم 
حضور یزدانی و چند ستاره 
دیگر کشتی ایران در تیم جام 

جهانی خواندند.
بــه هــر حــال این 
اظهارات باعث شــد کادر 
فنــی تیم ملــی کشــتی آزاد 
کشورمان نسبت به این ابهامات 
واکنش نشان دهد و دالیل عدم اعزام 
یزدانی به جام جهانی را تشریح کند.

در همین راســتا احسان امینی 
یکــی از مربیان تیم ملی کشــتی آزاد 
اظهار داشــت: حسن یزدانی سرمایه 
ملی کشتی ایران است که هدف کادر 
فنی حفظ این سرمایه برای مسابقات 
مهم پیش رو اســت. ضمناً با توجه به 
شرایط ســنی یزدانی و طبق چرخه 
انتخابی تیم ملــی او باید در بهمن یا 
اسفندماه در یک تورنمنت بین المللی 
حضور پیــدا کند و بــه همین دلیل 
کادر فنی تصمیــم گرفت به یزدانی 
فشــار مضاعفی وارد نکند. همچنین 
او با ما صحبت کرد و خواســتار این 
بود که با توجه به کارهای شــخصی 

در این اردو حضور نداشــته باشد و 
کادر فنی هم با خواســته او موافقت 
کرد. وی افزود: نکته جالب اینجاست 
که آمریکایی ها هــم مثل ما به دیوید 
تیلور رقیب ســنتی و دیرینه یزدانی 
اســتراحت داده اند. ما در سال آینده با 
فاصله زمانی کم، مسابقات جهانی و 
بازی های آسیایی را در پیش رو داریم. 
همچنین در اوزان المپیکی باید نگاهی 
هم به تیم دوم داشته باشیم و به همین 
دلیل از علیرضــا کریمی که دارنده ۳ 
مــدال جهانی اســت و در بازی های 
کشــورهای اسالمی بازگشت خوبی 
بــه صحنه داشــت در جــام جهانی 
اســتفاده خواهیم کرد تا یک محک 
جدی برای او باشــد. امینی در پایان 
با تاکید بر اعزام ترکیبی جوان و آینده 
دار با هدف پشــتوانه ســازی به جام 
جهانی گفت: نــگاه اصلی کادر فنی، 
مســابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان و 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس اســت. ما سال 
آینده مسابقات جهانی به عنوان میدانی 
برای کسب سهمیه المپیک و همچنین 
بازی های آســیایی چین که هر دو از 
اهمیت باالیی برخوردارند را پیش رو 
داریم. به همین دلیل باید طوری برنامه 
ریزی کنیم که با توجه به فاصله زمانی 
کم این دو رویداد، ۲ تیم کامل و قابل 
اتکا و اعتماد را در اختیار داشته باشیم.

گروه ورزشی -  نوشاد عالمیان 
که در یــک بازه زمانــی از وضعیت 
ایــده آل خود فاصله گرفت این روزها 
به اندازه ای قبراق و ســرحال است که 
در مســابقات ملی، باشگاهی و حتی 
رنکینــگ جهانی در حــال یکه تازی 

است.
از سال ۱۳۱۷ که تنیس روی میز 
وارد ایران شد تا به امروز، ورزشکاری 
که با عملکــرد خــود و برانگیختن 
تحسین کارشناسان جهانی چهره ای 
متفــاوت از تنیس روی میز ایران را به 
دنیا نشان داد نوشاد عالمیان بود؛ چپ 
دســت استثنایی که به واسطه استعداد 
بی نظیرش مراحل رشــد و ترقی را با 
سرعتی عجیب طی کرد و با به نمایش 
گذاشــتن بازی های زیبــا و حرفه ای 
مقابــل بزرگان این رشــته خیلی زود 
چهره های نامدار در جهان شــد و در 
میان شــلوغی بازار ورزش ایران هم 

تنیس روی میز را در تیررس قرار داد.
اوج هنــر این پینگ پنگ باز هم 
زمانی بود که وارد المپیک لندن شد و 
با کسب دو پیروزی، بهترین نتیجه را 
برای تنیس روی میز به ارمغان 
آورد و اینگونــه پدیــده 
نوظهور این رشــته لقب 
گرفت. بعــد از لندن، 

نوشــاد عالمیان در مسیری با پستی و 
بلندی زیــاد به عملکرد پُرافت و خیز 
خود ادامه داد و با وجود مطرح شــدن 
نام های دیگر در تنیس روی میز ایران، 
همچنان امید اول این رشته در میادین 
مختلف بود و حتی با کســب سهمیه 
برای بازی های ریو به حضور متوالی 

خود در المپیک هم ادامه داد.
این درخشــش اما از یک جایی 
به بعد به سوســو افتاد و تا آنجا پیش 
رفت که عالمیان پس از دو دوره متوالی 
حضور در المپیک نتوانست برای بازی 
های توکیو کسب سهمیه کند. البته افت 
این ملی پوش به همین جا ختم نشــد 
چون نوشاد در مسابقات جهانی آمریکا 
هم با تنها دو بازی به کار خود در جدول 

انفرادی پایان داد.
عقبلگرد نوشــاد آنجــا بود که 
اســفندماه ســال گذشــته با دعوت 
فدراســیون جهانــی در مســابقات 
گرنداسمش سنگاپور شرکت کرد اما 
حذف زودهنگامــی از این رقابت ها 
داشت. مسابقات گرند اسمش که یکی 
از چهــار رویداد معتبر تنیس روی میز 
جهان به حســاب می آید، در آن دوره 
مســابقات عالمیان در نخستین بازی 
مقابل بازیکن چینِی ۱۸ ســاله ای که 
در رنکینــگ جهانی ۳۲ پله پایین تر از 

خودش قرار داشت شکست خورد و 
حذف شد.

همان زمان در گزارشی با عنوان 
»نوشاد؛ چپ دستی که دیگر استثنایی 
نیست« به وضعیت متزلزل این بازیکِن 
انتصابی تیم ملی در آستانه بازی های 
کشورهای اسالمی، بازی های آسیایی 
و مسابقات جهانی پرداخت. او در بازی 
های اســالمی به بهانه ابتال به کرونا از 
جدول انفرادی انصراف داد و فرصت 
تکــرار قهرمانی در ایــن بازی ها را به 

راحتی از دست داد.
همین مسئله نگاه های نگران به 
نوشاد عالمیان و درستِی ادامه حضور 
بــی دردســر او در ترکیــب تیم ملی 
را بیشــتر کرد به خصــوص که او در 
مسابقات اخیر قهرمانی جهانی )تیمی 
- چنگــدو چین( نتوانســت عصای 
دســت ســرمربی تیم ملی در چهار 
دیدار برابر هنگ کنگ، رومانی، ژاپن 
و مجارســتان باشد طوریکه تیم ایران 
نتیجه تمام این دیدارها را واگذار کرد و 
با کسب جایگاه مشترک ۲۹ در میان ۳۲ 
تیم شرکت کننده به کار خود پایان داد.

بعد از مســابقات قهرمانی جهان 
اما ورق برای نوشاد عالمیان برگشت 
به گونــه ای که او این روزها به قدری 
سرحال و قبراق نشان داده که امیدهای 

تازه ای را نسبت به خود و عمکلردش 
در مسابقات مهم پیش رو ایجاد کرده 
است. نتایج نوشاد عالمیان در کاپ آسیا 
و لیگ فرانسه و همچنین وضعیتش در 
رنکینگ جهانی گویای این مهم است.

هفته گذشته سی و سومین دوره 
رقابت هــای کاپ آســیا همزمان با 
پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون 
آســیا در بانکوک برگزار شــد. نوشاد 
عالمیان تنها ایرانی دعوت شده به این 
رقابــت ها بود که با رنکینگ ۸۴ عازم 
تایلند شــد اما در نخستین دیدار »لین 
گائویــان« از چین که صاحب جایگاه 
۱۳ جهان بود را شکست داد. عالمیان 
در دومین دیدار خود باخت اما مقابل 
»چوآنگ چی یوآن« از چین تایپه و در 
رقابت نزدیک با این بازیکن ۴۱ ســاله 

که ده ها مدال جهانی و المپیک دارد.
نوشــاد عالمیان بالفاصله پس 
از پایــان کارش در کاپ آســیا راهی 
فرانســه شــد تا به دیدارهایش با تیم 
Thorigne fouillard ادامــه دهد. 

این بازیکن همین چند روز 
پیش در لیگ فرانســه 
برابر »ساتیان« هندی 
با رنکینگ ۳۹ پیروز 

شــد. این پیروزی در 
حالــی برای نوشــاد رقم 

خورد که او طی سال های اخیر نتوانسته 
بود در هیچ رویدادی این رقیب هندی 
را شکست دهد. نوشــاد عالمیان در 
یکی دیگر از دیدارهای باشگاهی اش 
هم »اوال بندک« نفر اول تنیس روی میز 
فنالند که رده ۵۸ رنکینگ جهانی را در 

اختیار دارد را با شکست مواجه کرد.
رده بندی جدید فدراسیون جهانی 
هم موید اوج گیری نوشاد عالیمان در 
این ایام اســت. در رده بندی اخیر و در 
حالیکه هیچ یــک از نمایندگان ایران 
)بخش مردان( تغییرجایگاه نداشتند، 

نوشاد عالمیان با ۷ پله صعود به رده 
۷۷ جهان رسید.

البته هنوز نوشاد 
عالمیان به روزهایی 
که با پیروزی مقابل 

سرشــناس  بازیکنان 
در مســابقات مصوب 
تقویم جهانی صاحب 

مــدال یا جایــگاه درخور شــان می 
شــد فاصله دارد اما حرکت با دست 
فرمــان جدیدی که او در پیش گرفته، 
امیدواری زیادی نســبت به او و حتی 
عملکرد تیم ایران در مســابقات پیش 

رو ایجاد کرده است.
عالمیان در بازی های آســیایی 
۲۰۱۸ با یک طلســم شکنی صاحب 
مدال برنز شــد و با روندی که در پیش 
گرفته، می توان روی او و مدال آوری 
دوباره اش در هانگژو حســاب کرد و 
البته کسب سهمیه برای مسابقات ۲۰۲۳ 
قهرمانی جهان و مهمتر از همه دستیابی 
به ورودیه المپیک پاریس آنهم 
با هدفی که فدراسیون برای 
حضــور در بخش تیمی 
این بــازی ها تبیین 

کرده است.

گروه ورزشــی - تیــم ملی 
روئینگ بانوان و آقایــان ایران برای 
حضور در مســابقات قهرمانی آسیا 

عازم تایلند شد.
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا 
۱۰ تا ۱۳ آذرماه در پاتایا تایلند برگزار 
می شــود. به همین منظــور تیم ملی 
روئینگ ایران با ترکیب ۱۳ پاروزن و 

۵ مربی عازم این مسابقات شد.
تیــم ایــران در بخــش بانوان 
بزرگســاالن، آقایان بزرگســاالن و 
آقایان جوانان در این رقابت ها حاضر 

خواهد بود.
افشــین فرزام سرمربی روئینگ 

آقایــان، همــا خاتمی کمــک مربی 
روئینگ بانــوان، محمدعلی قرائت 
مربی روئینگ آقایان جوانان، فرزین 
رضایی کمک مربی روئینگ آقایان و 
ســعید خدایاری مربی بدنساز آقایان 
اعضــای کادر فنی تیــم ایران در این 

رقابت هستند.
نازنیــن مالیی، مهســا جاور، 
مریم کرمــی، کیمیا زارعــی، مریم 
امیدی پارســا، زینب نوروزی، فاطمه 
مجلل و شکیبا وقوفی در بخش بانوان 
محمودپور،  امیرحسین  بزرگساالن، 
حمیدرضــا رضوانــی و شــیرزاد 
قادری در بخش آقایان بزرگساالن و 

ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی 
در بخش آقایــان جوانان ترکیب تیم 

ایران در رقابت های روئینگ قهرمانی 
آسیا را تشکیل می دهند.

واکنشکادرفنیبهغیبت»یزدانی«درلیستمسافرانآمریکا

تیمهایروئینگآقایانوبانوانایرانعازمتایلندشد
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