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گروه ورزشــی - جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر در حالی به پایان رسید که تیم 
ملی فوتبال ایران با دو شکست مقابل 
انگلیس و آمریکا و کسب پیروزی در 
تقابل با ولز به عنوان تیم ســوم گروه 
B بار دیگر از صعود بازماند تا رویای 
چهارمین بازی در مهمترین تورنمنت 
ملی فوتبال دنیا نقش برآب شود. نتایج 
ملی پوشان فوتبال ایران تعابیر مختلفی 
را نزد اهالی ورزش کشــور داشت. با 
این حال بر هیچ کس پوشــیده نیست 
پذیرش سنگین ترین شکست فوتبال 
ایــران در جام جهانی مقابل انگلیس و 
عــدم صعود به مرحله حذفی در یکی 
از آسان ترین دوره ها نتیجه درخشانی 

محسوب نمی شود.
تاج از کی روش رو برگرداند

شــاید همین نتایج تأثیر بسزایی 
در ایجــاد تغییــر در تفکر مهدی تاج 
برای آینده نیمکت تیم ملی ایران رقم 
زد. رئیس فدراســیون فوتبــال که با 

بازگردانــدن کارلوس کی روش قصد 
داشــت بار فنی این تیم را افزایش دهد 

و به حاشیه های رختکن خاتمه دهد، 
نتایج دلخواهش در ۲۰۲۲ را کســب 
نکرد تا قیــد ادامه همــکاری با مرد 
پرتغالی را بزند. با این حال گذشــت 
۵۰ روز از رقابــت های جام جهانی 
همچنان آینده سرمربیگری تیم ملی 
فوتبال ایران در مجهول ترین حالت 
خود قرار دارد. هیئت رئیسه فوتبال 
ایران انتخاب ســرمربی و مذاکره 

با گزینه ها را تمــام و کمال در اختیار 
تاج قرار داده است تا رئیس فدراسیون 
فوتبال با آزادی عمل بیشــتری سراغ 

افراد شاخص برود.
دعوای مرد داخلی و خارجی

هیئت رئیسه در حالی این اختیار 
را به رئیس فدراسیون داده است که آنها 
نیز در درون خودشان با اختالف هایی 
بر سر این موضوع روبرو هستند. عده 

ای اعتقاد به انتخاب گزینه وطنی برای 
نیمکت تیــم ملی ایران دارند تا پس از 
سالها در جام ملت های آسیا سرمربی 
ایرانی باالی ســر تیم باشد. در مقابل 
آنها، سایر اعضای هیئت رئیسه همسو 
با تفکرات مربیان تــراز اول خارجی 
هستند تا نشان دهند آنها نیز می توانند 
گزینه تأثیرگذار بر روی فوتبال ایران را 

به کشور بیاورند.

بی خیالی در حوالی فیفادی
خروجی چالش های آنها چیزی 
جز خالی مانــدن نیمکت تیم ملی در 
فاصله اندک تا نخستین فیفا دی نیست. 
از ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا ۸ فروردین ۱۴۰۲ 
فیفا دی اســت و تیم ملی می تواند در 
این حد فاصل برای برگزاری تمرینات 
و هم چنین بازی های دوســتانه برنامه 
ریــزی کند. تیم ملی ایران که به عنوان 
یکی از مهمترین تیم های قاره کهن باید 
آماده حضور در جام ملت های ۲۰۲۳ 
شــود، شرایط کاماًل متفاوتی نسبت به 
رقیبان جدی اش همچون عربســتان، 

ژاپن و کره جنوبــی دارد. البته در این 
بین تیم هایی نظیر قطر همراه با ابهامات 
نیمکت تیم ملــی ایران وجود دارد که 
هنوز سرمربی خود را معرفی نکرده اند.
مرور کارنامه تیم ملی بزرگساالن 
ایــران نشــان می دهد اگــر تأخیر در 
انتخاب حســاس صورت بگیرد می 
توانــد این تیم را در معرض خطر قرار 
دهد. حال باید دید سکان داران فوتبال 
کشور در فاصله کمتر از یک سال مانده 
به جام ملت های آسیا و نزدیک شدن به 
نخستین تاریخ فیفا دی چه تصمیمی در 

این خصوص خواهند گرفت.

مــرور کارنامه تیم ملی بزرگســاالن ایران نشــان می دهد 
اگــر تأخیر در انتخاب حســاس صورت بگیــرد می تواند 
این تیــم را در معرض خطر قرار دهد. حال باید دید ســکان 
داران فوتبال کشــور در فاصله کمتر از یک ســال مانده به 
جام ملت های آســیا و نزدیک شــدن به نخســتین تاریخ 
فیفــا دی چه تصمیمــی در این خصــوص خواهند گرفت.

ورزشی

 

گروه ورزشی - باشگاه المپیک مارسی فرانسه جدیدترین مشتری سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران است؛ 
بازیکنی که فرصت چندانی برای بازی در بایر لورکوزن به دست نیاورده است.

در شــرایطی که طی روزهای گذشــته از دو باشگاه فنرباغچه و گاالتاسرای ترکیه به عنوان مشتریان زمستانی 
 ســردار آزمون یاد می شــد، این مهاجم ایرانی باشــگاه بایر لورکوزن تاکید کرد که قصد دارد در بوندس لیگا و بایر 

بماند.
آزمون که تا ســال ۲۰۲۷ با لورکوزن قرارداد دارد حاال یک مشــتری جدید و جدی پیش روی خود می بیند؛ 
المپیک مارسی از فرانسه. این خبری است که ابتدا »فابریزیو رومانو« خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقاالت فوتبال 
جهان آنرا منتشر و اعالم کرد که آزمون یکی از دو، سه گزینه مارسی برای تقویت خط حمله است و مذاکرات برای 
انتقال دائمی او بین طرفهای آلمانی و فرانسوی در جریان است.فابریزیو ساعاتی بعد هم با انتشار پیام دیگری مدعی 
شد پیشنهاد المپیک مارسی برای جذب آزمون ۱۰ میلیون یورو است.نشریه »اکیپ« فرانسه هم در گزارشی تکمیلی 
مدعی شــد پس از شکســت مارسی برای جذب »موفی« و »ویتینا«، مدیران این باشگاه در فاصله اندک باقیمانده تا 

پایان نقل و انتقاالت زمستانی سراغ سردار آزمون رفته اند.
این نشریه نوشت: »المپیک مارسی گزینه های دیگری را در خارج از کشور فعال کرده است. از جمله سردار 
آزمون )۲۸ ساله( که در گذشته نزدیک به لیگ ۱ فرانسه آمده بود )اشاره به مذاکرات جدی فصل گذشته لیون برای 

جــذب آزمون( ملی پوش ایرانی )۶۸ بــازی ملی، ۴۱ گل( برای رهبران 
المپیک ناشــناخته نیســت. خاویر ریبالتا )مدیر ورزشی اسپانیایی تیم 
مارسی( در زنیت سن پترزبورگ واقعاً از آزمون حمایت کرد و خود او 
اولین گفتگوها را با اطرافیان مهاجم و باشگاه جدیدش بایر لورکوزن، که 
تا سال ۲۰۲۷ با آن قرارداد دارد، آغاز کرد. آزمون ترجیح می دهد شروع 

خوبی در مارسی ببیند، به خصوص که او در این فصل بین رقابت و 
مصدومیت بازی کمی -در بایر- انجام داده است. باشگاه آلمانی 
فعاًل یا حداقل به هیچ شــرطی تمایلی بــه جدایی از او نخواهد 

داشت.«نویســنده این مطلب همچنین از تالش برای جذب 
آزمون که برای مارسی نزدیک به ۱۰ میلیون یورو هزینه 
خواهد داشت اظهار تعجب کرد و از مدیران باشگاه 
درخواســت کرد که اشتباهات گذشته را در جذب 
بازیکنان گران قیمت تکرار نکنند.المپیک مارسی در 

حال حاضر با ۴۳ امتیاز پس از پاری سن ژرمن )۴۸( و 
النس )۴۵( در رده سوم جدول لیگ ۱ فرانسه قرار دارد.

المپیک مارسی جدیدترین مشتری سردارآزمون با 
گروه ورزشــی - در مهمترین پیشنهاد ۱۰میلیون یورویی

دیدارهای لیگ برتر والیبال هورسان در 
جدال با فوالد سیرجان برای قطعی شدن 
صعود خود تالش می کند و پیکانی ها در 
اندیشه جبران شکست دور رفت مقابل 

نیان الکترونیک هستند.
هفته بیست وســوم مســابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان 
ایران روز چهارشنبه ۱۲ بهمن با هفت 
دیدار در شــهرهای گرگان، اصفهان، 
ارومیه، گنبد، تهران، اردکان و سیرجان 
پیگیری می شود.تیم لبینات هراز آمل که 
بــا ۱۷ برد و ۴۹ امتیــاز صدر جدول را 
برای هفدهمین هفته متوالی در اختیار 
دارد، ایــن هفته در گرگان میهمان پاس 
است. پاســی که در دیدار رفت سه بر 
صفر مغلوب شــد و حاال برای جبران 
ایــن نتیجه در بــازی خانگی به میدان 
می رود.پــاس گرگان بــا ۱۲ برد و ۳۷ 
امتیاز در جایگاه ششم جدول است و در 
صورت پیروزی که کار آسانی برای این 
تیم نیست، احتماال در جدول مسابقات 

صعودی یک پله ای خواهد داشت. 
البته نتیجه دیدار پیکان و نیان نیز 
در این موضوع تاثیر گذار اســت.تیم 
شــهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی که 
هم اکنون با ۱۷ برد و ۴۷ امتیاز همچون 
سایه لبینات را تعقیب می کند، این هفته 
میهمان شــهرداری ارومیه است و در 
سالن غدیر این شهر به دنبال هجدهمین 
پیروزی خود به میدان می آید. شهرداری 
ارومیه )۹ برد، ۲۵ امتیاز و رتبه دهم( هم 

که در هفته بیست ودوم مغلوب لبنیات 
صدرنشین شده بود، این هفته برای دفاع 
از اعتبار والیبال ارومیه تالش می کند و 
امیدوار اســت با شکست مدافع عنوان 
قهرمانی به این هدف دست یابد. دیدار 
رفت دو تیم سه بر یک به سود شهداب 
به پایان رســید و جبران این نتیجه یکی 
دیگــر از اهداف شــاگردان جهانگیر 
سیدعباسی در تقابل با نماینده یزد است 
تا تعداد بردهای خود را دو رقمی کنند. 
یکی از جذابیت های این مسابقه رقابت 
محمدرضا تندروان در تیم شــهداب 
با شــاگردان قبلی خود در شهر ارومیه 
اســت. تندروان در سال ۱۴۰۰ هدایت 
تیم شــهرداری ارومیه را در لیگ برتر 
مردان به عهده داشت و با این تیم به مقام 
پنجم مشترک دست یافت. پیکانی ها این 
هفته در سالن فدراسیون میزبان نماینده 
مشهد هســتند و امیدوارند با شکست 
حریف در بازی خانگی، فاصله ایجاد 
شده خود با تیم های لبنیات و شهداب 

در جدول را کاهش دهند.
از نظــر جایــگاه در جــدول 
مســابقات، دیدار پیکان و نیان یکی از 
دیدارهای حساس هفته بیست وسوم 
لیگ برتر مردان اســت زیرا پیکان با ۱۵ 
برد و ۴۷ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و 
نیان الکترونیک با ۱۲ برد و ۳۸ امتیاز در 
جایگاه پنجم اســت. مسابقه دور رفت 
دو تیم نیز سه بر دو به سود نیان به پایان 
رســید و شاگردان پیمان اکبری در تیم 
خودروســاز پیکان به دنبال جبران این 

ناکامی در تهران هستند. تاکنون صعود 
ســه تیم لبنیات هراز آمل، شهداب یزد 
و پیکان تهران به مرحله پلی آف قطعی 
شده اســت و تیم هورسان رامسر این 
هفته در سیرجان به دنبال کسب سهمیه 

چهارم است. 
نماینــده رامســر در حال حاضر 
بــا ۱۴ برد و ۴۱ امتیــاز در رتبه چهارم 
جدول قرار دارد و فوالد ســیرجان نیز 
با ۱۲ بــرد و ۳۷ امتیاز در جایگاه هفتم 
است. هورســان در مسابقه دور رفت 
سه بر یک به پیروزی رسید و این هفته 
در تــالش برای تکرار این برد در خانه 
حریف است. تیم های ایفاسرام اردکان و 
راه یاب ملل مریوان در دیدار شماره ۱۶۰ 
لیگ برتر مردان در سالن آیت اله خاتمی 
به مصاف یکدیگر می روند. شاگردان 
علیرضا طلوع کیان در تیم اردکان که در 
دو هفته اخیر برابر تیم های قعرجدولی 
مس و سایپا مغلوب شدند، محکوم به 
شکست حریف در این مسابقه خانگی 
هستند تا از نظر انگیزه و مسایل روانی 

ریکاوری شوند.
ایفاســرام با ۱۰ برد و ۳۲ امتیاز در 
رتبه هشــتم جدول است و در صورت 
شکست برابر حریف در این هفته شاید 
جایگاه هشــتمی را از دست بدهد و با 
توجه به دیدارهای ســخت پیش رو تا 
پایان مرحله مقدماتی این موضوع برای 
نماینده اردکان نگران کننده خواهد بود. 
از ســوی دیگر مریوان در مسابقه دور 
رفت ســه بر یک مغلوب شد و در این 

هفته به دنبال جبران این ناکامی است.
تیم گیتی پســند اصفهان که با ۱۰ 
بــرد، ۲۹ امتیاز و جایگاه نهمی جدول 
در صدد صعود به رتبه های بهتر است، 
ایــن هفته در بازی خانگی میزبان مس 
رفســنجان )۶ برد، ۲۰ امتیــاز و رتبه 
سیزدهم( است. با توجه به این که مس 
هنوز به پلی آف و یا فرار از منطقه قرمز 
)چهار تیم پایانی جدول( امید دارد، این 
مســابقه چالش جدی برای سرمربی 
جدید این تیم یعنی محمد محمدکاظم 
خواهد بود. در آخرین مســابقه هفته 
بیست وســوم مرحلــه مقدماتی لیگ 
برتر مردان تیم شهرداری گنبد )۸ برد، 
۲۳ امتیاز و رتبه یازدهم( میزبان ســایپا 
تهران )چهار بــرد، ۱۶ امتیاز و جایگاه 

چهاردهم( است.
دیدار دور رفت دو تیم ســه بر دو 
به نفع گنبد به پایان رســید و تیم میزبان 
در این مســابقه به دنبال تکرار این برد 
با اهمیت اســت تا رتبه خود در جدول 
را بهبود بخشد. از سوی دیگر سایپا که 
امیدی به پلی آف نــدارد، برای فرار از 
منطقه خطر جــدول محکوم به برد در 

این مسابقه است و این موضوع جدال 
دو تیم را حساس خواهد کرد. نکته دیگر 
این مسابقه جدال عظیم جزیده با نماینده 
زادگاهش است که سابقه هدایت گنبد را 
نیز در پرونده کاری خود دارد، بنابراین 
ایــن موضوعات جذابیت هــای این 

مسابقه را دوچندان می کند.
هفتــه  کامــل  برنامــه 
بیست وسوم لیگ برتر مردان به 

قرار زیر است:
گیتی پسند اصفهان – مس رفسنجان - 

سالن مخابرات، ساعت ۱۵
شهرداری ارومیه – شهداب یزد - سالن 

غدیر، ساعت ۱۵
شــهرداری گنبد – سایپا تهران - سالن 

المپیک، ساعت ۱۵
پیکان تهران – نیان الکترونیک خراسان 

- سالن فدراسیون، ساعت ۱۵
ایفاسرام اردکان – راه یاب ملل مریوان - 

سالن آیت اله خاتمی، ساعت ۱۵
فوالد ســیرجان ایرانیان – هورســان 
رامسر - سالن امام علی )ع(، ساعت ۱۵
پاس گرگان – لبنیات هراز آمل - سالن 

امام خمینی )ره(، ساعت ۱۶

پیکانی ها تنها در اندیشه انتقام

تیم ملی فوتبال ایران که باید کمتر از یک سال دیگر رویداد مهمی چون جام ملت های آسیا را پشت سر 
بگذارد در خواب زمستانی قرار دارد که ممکن است دیر بیدار شدن برایش تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.

بازهمبرایموفقیتدیرمیشود؛

خواب زمستانی پرخطر برای تیم ملی، 
ازسرمربی و برنامه خبری نیست!
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