
اولین نبرد دوســتانه تیم 
ملی ایران با سرمربی جدید، 
فردا برگزار خواهد شد. ایران 
در اولین دوره کی روش کارش 
را روبه روی ماداگاسکار شروع 
کرده بود و حــاال دوره دوم با 
یکی از تیم های پرســتاره و 
مطرح دنیای فوتبال شــروع 
می شــود. این یــک نبرد 
تماشایی بین دو تیم پرانگیزه 
خواهد بود. یــک طرف این 
جدال، اروگوئه با چند ستاره 
بزرگ و یک ســابقه طوالنی 
در جام جهانی ایســتاده و 
طرف دیگر، ایران اســت که 
می خواهد به یکی از تیم های 
غافلگیرکننده این دوره جام 
تبدیل شــود. این نبرد بدون 
شــک جذابیت های زیادی 

خواهد داشت.

سابقه در جام جهانی
ســابقه ایــران و اروگوئه در 
جام جهانــی، قابل مقایســه به 
نظر نمی رســد. اروگوئــه اولین 
میزبان تاریخ ایــن جام بوده و در 
ســال 1930 برای اولین بار این 
تورنمنت را برگزار کرده اســت. 
ایران اما 48 سال بعد برای اولین 
بار راهی رقابت های جام جهانی 
شــد. اروگوئه یک بار در ســال 
1930 با شکست دادن آرژانتین 
در فینال، قهرمــان جام جهانی 
شــد و در حقیقت اولین قهرمان 
تاریخ این جــام لقب گرفت. آنها 
20 سال بعد در کشــور برزیل، 
دوباره قهرمان جهان شــدند و 
بــرای دومین بار بر بــام فوتبال 
دنیا ایســتادند. همه این ها قبل 
از وقتی بود که ایران بتواند اولین 
صعودش بــه ایــن تورنمنت را 
جشن بگیرد. با این حال فوتبال 
اروگوئه همیشه هم این چنین در 
اوج نبوده اســت. تیم ملی ایران 
در حالــی در جام هــای جهانی 
1998 و 2006 شرکت کرده بود 
که اروگوئه ای ها نتوانسته بودند 
به این تورنمنــت  راه پیدا کنند. 
فوتبال اروگوئه اما در سال 2010 
با یک نسل طالیی جدید احیا شد 
و حتی تا نیمه نهایی جام جهانی 
نیز پیش رفت. آنها در سال 2014 
با کنار زدن انگلیــس و ایتالیا از 
گروه مرگ صعود کردند و در سال 
2018 نیز کریس رونالدو و تیمش 
را از جام جهانــی کنار زدند. تیم 
ملی ایران اما تا امروز هرگز موفق 
به عبور از دور گروهی جام جهانی 

نشده است.

وقتی در پنالتی ها باختیم
ایران و اروگوئه تــا امروز فقط 
یک بار روبه روی هم قرار گرفته اند. 
این مســابقه در فینال تورنمنت 
کارلزبرگ در کشــور هنگ کنگ 
برگزار شــد. از زمان برگزاری این 
مسابقه 19 سال سپری شده است. 
تنها گل ایــران در این نبرد را علی 
ســامره به ثمر رســاند. این بازی 
که حتما باید یــک تیم برنده اش 
می شــد به ضربات پنالتی رفت و 
در پنالتی ها ایــن اروگوئه بود که 
توانست تیم ملی ایران را شکست 
بدهد. تا امروز ایــن تنها برخورد 
تاریخ دو تیم بــوده و به زودی یک 
مســابقه جدید به این فهرســت 

اضافه خواهد شد.

مسیر رسیدن به قطر
تیم ملــی ایران از یک مســیر 
کامال عجیب بــه جام جهانی قطر 
رســید. تیمی کــه در دور رفت 
دیدارهای مرحلــه اول مقدماتی 
به عــراق و بحرین باخــت تا در 
بحرانی ترین شــرایط ممکن قرار 
بگیرد امــا در دو برگشــت هر دو 
حریف را شکست داد و به سختی 
توانســت از لبه پرتگاه فرار کند. 
تیمی که با ویلموتس وارد بحران 
شده بود، با اسکوچیچ نجات پیدا 
کــرد و در مرحلــه دوم مقدماتی 
بســیار قوی ظاهر شد. ایران یکی 
از اولین تیم هایی بود که توانست 
صعودش به جام جهانی را قطعی 
کند. این سریع ترین صعود تیم ملی 

ایران به رقابت های جام جهانی به 
شمار می رفت. یک صعود جذاب 
که البته در نهایت منجر به تغییر 
مربی برای فوتبال ایران هم شــد. 
اروگوئه مسیر مقدماتی جام جهانی 
در منطقه آمریــکای جنوبی ار با 
شکست دادن شیلی در مسابقه اول 
آغاز کرد. آنها اما در مســابقه دوم 
یک شکست ناباورانه را روبه روی 
اکوادور تجربه کردند. در مجموع 
این تیم در دور مقدماتی نوســان 
زیادی داشت اما توانست خودش 
را به قطر برســاند. آنها پشت سر 
آرژانتیــن و برزیل در رده ســوم 
قرار گرفتند امــا با منطقه پلی آف 
تنها چهار امتیاز فاصله داشتند و 
شرایط حساسی را تجربه کردند. 
نکته عجیب اینجاست که اروگوئه 
در 18 بازی ایــن مرحله، 22 گل 
دریافت کــرد تا نشــان بدهد که 
صاحب خــط دفاعــی مطمئنی 
نیســت. این در حالی اســت که 

آرژانتین و برزیــل در این مرحله 
روی هم مجموعا 13 گل دریافت 
کرده بودند. اروگوئه در این مرحله 
22 گل هــم زد تا بــا تفاضل گل 
صفر، صعودش را بــه رقابت های 
جام جهانی 2022 قطر مســجل 

کرده باشد.

صندوقچه افتخارات
دو قهرمانی در جــام جهانی، 
مهم ترین بخــش از تاریخ فوتبال 
اروگوئه به شمار می رود. آنها یکی 
از هشت کشــور دنیا هستند که 
توانســته اند این جام را فتح کنند 
و ایــن افتخار بزرگ را به دســت 
بیاورند. اروگوئه بــا 15 قهرمانی، 
پرافتخارتریــن کشــور در جام 
ملت های آمریکای جنوبی نیز به 
شــمار می رود. این تیم اما از سال 
2011 به بعد، دیگر نتوانسته روی 
سکوی قهرمانی کوپا آمه ریکا قرار 
بگیرد. در حقیقــت طالیی ترین 
بخــش از تاریخ ســال های اخیر 
اروگوئــه، حدود یــک دهه قبل 
رقم خورد. جایی کــه این تیم به 
نیمه نهایــی جام جهانی رســید 
و ظرف یک ســال، قهرمــان قاره 
شــد. پس از آن، دیگــر خبری از 
یــک موفقیت بــزرگ در فوتبال 
اروگوئه نبوده است. آنها البته سابقه 
رسیدن به نیمه نهایی یک دوره از 
جام کنفدراسیون ها را هم دارند. 
فوتبال ایران هم با ســه قهرمانی 
در قاره آســیا، یکــی از تیم های 
پرافتخار قاره محســوب می شود. 

این قهرمانی ها البته سال ها قبل 
به شکل متوالی به دست آمدند و 

در چند دهه اخیر، تکرار نشدند.

جنگ ستارگان
اروگوئه با ستاره های پرشماری 
خودش را برای جدال با ایران آماده 
می کند. آنهــا روی خــط دروازه 
فرناندو موسلرا را دارند. گلر پرتجربه 
و 36 ساله ای که چندین تورنمنت 
بزرگ را با این تیم پشت سر گذاشته 
و این روزها برای گاالتاســرای در 
فوتبــال ترکیه بــازی می کند. در 
خط دفاعی آنها ستاره سابق بارسا 
و یوونتــوس، مارتین کســرس را 
در اختیار دارنــد. بازیکنی که این 
روزها در ام.ال.اس به میدان می رود. 
ماتیاس وینیا در رم و ماتیاس اولیورا 
در ناپولی، دو مدافع مهم دیگر این 
تیم هســتند. کلیدی ترین مدافع 
آنها اما کسی نیســت به جز رونالد 
آرائوخــو. بازیکنی که با ســرعتی 

خیره کننده پیشرفت کرده و حاال 
یکــی از مهره های ثابت بارســا به 
شمار می رود. او فوتبالیست محبوب 
ژاوی نیز هســت و به نظر می رسد 
که آینده درخشــانی در نیوکمپ 
خواهد داشت. آرائوخو روی زمین 
و هوا، یک مهــره فوق العاده به نظر 
می رســد.اروگوئه در خط هافبک 
تیم ستاره های زیادی دارد. ماتیاس 
وسینو که این روزها در التزیو بازی 
می کند به همراه رودریگو بنتاکور 
کــه همیشــه بازیکــن مورعالقه 
آنتونیو کونته بوده و حاال با او راهی 
تاتنهام شده است، در میانه میدان 
این تیــم دیده می شــوند. لوکاس 
توریرا کــه برای آرســنال و آتلتی 
نیز بازی کرده بــه اردوی تازه این 
تیم دعوت شده اســت. مهم ترین 
هافبک این تیم اما فدریکو والورده 
است. بازیکنی که حاال به یک مهره 
بســیار مهم در رئال مادرید تبدیل 
شــده و  فصل گذشــته نیز نقش 
بسیار مهمی در موفقیت های تیم 
داشته اســت. در خط حمله همه 
نگاه ها به لوئیس ســوارز معطوف 
می شود. گل ز   ن افســانه ای سابق 
بارسا و ســتاره همیشگی تیم ملی 
اروگوئه. این تیم اما در این بخش از 
زمین، داروین نونیز را هم در اختیار 
دارد. ســتاره جوانی که این روزها 
برای لیورپول به میــدان می رود. 
امید ایــران برای رســیدن به یک 
نتیجه خوب روبــه روی اروگوئه، به 
ستاره های خط حمله برمی گردد. 
جایی که انتظار مــی رود طارمی و 
آزمون، یک نمایش درخشــان را 

پشت سر بگذارند.

فرم 2022
اروگوئــه در حالی مهیای نبرد 
با ایران می شود که در سال 2022 
فرم فوق العاده ای داشته است. این 
تیم در این ســال میالدی هفت 
بازی برگزار کرده و 6 بار برنده بوده 
است. اروگوئه در این سال روبه روی 
هیچ حریفی شکست نخورده است. 
آنها بعد از پایان مرحله انتخابی جام 
جهانی، سه دیدار دوستانه برگزار 
کردند. این تیم بی رحــم در این 
بازی ها ســه گل به مکزیک و پنج 
گل به پاناما زد و البته در جدال با 
آمریکا به تساوی بدون گل رسید. 
تیم ملی ایران اما در ســال 2022 
دو بار شکست خورده و دو نتیجه 
بد روبه روی کره جنوبی و الجزایر 
داشته اســت. به جز این دو بازی، 
تیم ملی  در این سال میالدی موفق 
به شکســت دادن عــراق، لبنان 
و امارات شده اســت. با این حال 
2022 تا امروز ســال خوبی برای 

تیم ملی ایران نبوده است. 

آریا رهنورد
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چهره به چهره

درست در همان روزهایی که خیلی ها 
مشغول جشــن گرفتن جایگاه تیم شان 
در لیگ های درجه یک اروپایی هستند، 
شــرایط برای بعضی تیم هــای دیگر به 
شکلی کابوس وار پیش می رود. تیم هایی 
که انگار طلسم شده اند و راه خروج شان از 
بحران را پیدا نمی کنند. تیم هایی که انگار 
درگیر یک هزارتوی بی پایان شــده اند و 
همچنان قرار است بخشی از این هزارتو 
بمانند. آنها یک فصل ســخت و نفرینی 
برای هواداران شان ساخته اند و باید دید 
این دشــواری چه زمانی به پایان خواهد 
رسید. این تیم ها تا اینجا به جایگاهی در 
جدول گره خورده اند که با گذشته شــان 

کامال بی تناسب است.

 یوونتوس
مالقات با بانوی سالخورده

مدیران باشگاه یوونتوس در نوع 
خودشان پیش بینی ناپذیر هستند. 
آنها خودشان هم نمی دانند که دقیقا 

چه چیزی از تیم شــان می خواهند. 
یووه با مائوریتســیو ساری، قهرمان 
سری آ شــده بود اما آنها تصمیم به 
برکناری ایــن مربــی و جذب یک 
مربی دیگر گرفتند. تصمیم عجیبی 
که قرار بوده یووه را بــه قهرمانی در 
اروپا برساند اما حتی شانس قهرمانی 
در ایتالیــا را هم از ایــن تیم گرفته 
اســت. تیم آلگری تبدیــل به یکی 
از بدتریــن یوونتوس هــای دو دهه 
اخیر شده اســت. تیمی که در هفت 
مســابقه از این فصل سری آ فقط دو 
بار برنده بوده و روزهای کابوس واری 
را سپری کرده است. یووه این هفته 
در حالی روبه روی مونــزا باخت که 
باشــگاه حریف تا امروز هرگز در یک 
دیدار خانگــی در تاریخ ســری آ به 
برتری نرســیده بود. تیم ایتالیایی 
در اروپا نیز مقابل بنفیکا شکســت 
خورد تا اعتراض ها علیــه آلگری به 
اوج برســند. با این روند بعید است 
که تغییــری در کادر فنی یووه اتفاق 
نیفتد. آلگری در حال سپری کردن 

آخرین روزها در این باشــگاه است، 
مگر اینکه بتواند یک تحول بزرگ در 

ترکیب بیانکونری رقم بزند.

لیورپول؛ خبری از هوی متال نیست
لیورپول فصل گذشته شانس بردن 
هر چهار جام را داشــت اما در نهایت 
فقط تورنمنت های حذفی داخلی را 
فتح کرد و در لیگ قهرمانان و لیگ برتر 
به هدفش نرسید. شــاید این اتفاق، 
یک ضربــه روحی بزرگ بــرای آنها 
بوده اســت. ضربه ای که موجب شده 
این تیم فصل را بسیار بد شروع کند. 
تیم کلوپ در 6 بازی ابتدای این فصل، 
فقط دو برد را جشــن گرفته و به رده 
هشــتم جدول تبعید شده است. این 
تیم همین حاال فاصله بســیار زیادی 
با آرسنال، سیتی و اسپرز دارد و بعید 
است که دیگر شانسی برای قهرمانی 
لیگ برتر داشته باشد. اوضاع لیورپول 
در اروپا هم اصال خوب نیســت. این 
تیم در مسابقه اول اروپایی این فصل 
روبه روی ناپولی تحقیر شــد و چهار 
گل از این حریف دریافــت کرد. این 
نتیجه برای تیمی که فصل گذشته هر 
6 بازی مرحله گروهی اش را برده بود 
یک فاجعه به شمار می رفت. لیورپول 
در نبرد دوم نیز آژاکس را به سختی و 

با کمک گل دقیقه 90 ماتیپ شکست 
داد. این تیم تا اینجا اصال شباهتی به 
لیورپول های همیشگی کلوپ نداشته 
است. تیمی که نه فوق العاده فوتبال 
بازی می کند، نه ریتــم خوبی دارد و 

نه نتایج دلچسبی به دست می آورد.

سویا؛ توفان در اندلس
نقطه قوت مهم سویا در چند سال 
گذشته، خط دفاعی این تیم بود اما آنها 
هر دو مدافع مرکزی شان را به فروش 
رساندند تا در شروع فصل با مشکالت 
دفاعی پرشــماری روبه رو شوند. تیم 
لوپتگی شرایط بسیار ناامیدکننده ای 
دارد و در 6 هفته ابتــدای این فصل، 
فقط طعم یک برد را چشــیده است. 
آنها فصل گذشته حتی مدعی بردن 
اللیگا بودند و حــاال در بحران گرفتار 
شده اند. ســویا در این 6 بازی 11 گل 
نیز دریافت کرده و حاال تیم پانزدهم 
جدول اللیگا به شــمار می رود. آنها با 
این کیفیت شانسی برای رسیدن به 
رقابت های اروپایی سال آینده ندارند. 
در لیگ قهرمانان هم، ســویا شانس 
چندانی برای صعود از گروه سیتی و 
دورتموند نخواهد داشت. امسال اصال 
سال خوبی برای تیم لوپتگی به شمار 

نمی رود.

لورکوزن؛ بن بست تمام نشدنی
هیچ کس نمی داند در تابســتان چه بر 

ســر لورکوزن آمده که آن تیم رویایی 
فصل گذشــته این چنیــن ضعیف و 
آســیب پذیر شده اســت. لورکوزن 
سال گذشته یک فصل درخشان را 
پشت سر گذاشت و توانست سهمیه 
لیگ قهرمانان اروپا را نیز به دســت 
بیاورد. آنهــا در این فصــل اما تنها 

سایه ای از تیم فصل گذشته هستند. آن  
هم در شــرایطی که عمال هیچ بازیکن 
مهمی را از دست نداده اند و روی کاغذ 
ترکیب شان اصال ضعیف تر نشده است. 
لورکوزن در هفت بازی این فصل فقط 
صاحب یک برد شــده و فقط یک پله 
باالتر از منطقه سقوط دیده می شود. 
موضوعی کــه برای ســردار آزمون و 
هم تیمی هــا به شــدت نگران کننده 
اســت. آنها البته در اروپا یک برد خوب 
و غیرمنتظره را روبه روی آتلتی جشن 
گرفتند امــا این برد بــه تنهایی برای 
خروج شان از بحران کافی نیست. بایر 
تا اینجا امتیازهای زیادی را از دســت 
داده و بعید اســت که بتواند فاصله اش 
با تیم های باالی جدولــی در فوتبال 
آلمان را جبران کند. خیلی از هواداران 

این باشگاه امیدوارند فصل برای 
تیم شان هرچه زودتر تمام شود.

نگاهی به تیم های بحران زده در بهترین لیگ های اروپایی 

طلسم شدگان! 
آریا طاری

ورزش بانوان

منهای فوتبال

سفر به ترکیه بعد از رد استعفا

ســومین مرحله از رقابت های لیگ جهانی 
کاراته وان ســری A با حضور 1064 کاراته کا 
از 75 کشور از یکم تا سوم مهر به میزبانی شهر 
کوجالی ترکیه برگزار خواهد شد. این در حالی 
اســت که فقط نفرات رنکینگ دار فدراسیون 
جهانی که رده  باالی 32 را دارند، می توانند در 
این میدان حضور پیدا کنند. در همین راستا از 
ایران 127 نفر برای شــرکت در مسابقه اقدام 
کرده اند تا در جمع پرتعدادترین تیم های این 
مسابقات قرار بگیرند. البته از این بین 17 نفر با 
هزینه فدراســیون اعزام خواهند شد. تیم ملی 
بانوان در حالی برای این مسابقات آماده می شد 
که چندی پیش اشــرف امینی از نایب رییسی 
فدراسیون کاراته ایران استعفا داده بود. دلیل 
اشرفی برای این تصمیم دخالت های نایب رییس 
مردان در بخش بانوان بود. موضوعی که امینی را 
به مرحله استعفا رساند. درنهایت اما سیدحسن 
طباطبایی جلسه ای با او برگزار کرد تا پیرامون 
مســائل مختلف و موضوعات کاراته بانوان به 
گفت وگو و بحث بنشینند. خروجی این جلسه 
مخالفت طباطبایی با استعفا امینی بود و او در 
سمت خود ابقا شد. بعد از این اتفاق نایب رییس 
بانوان صبح روز گذشــته همراه تیم ملی راهی 
ترکیه شد تا مسئولیت بانوان را در این رقابت ها 

بر عهده داشته باشد.

کاپیتان والیبال در میالنو 
پیش از شــروع فصل رقابت های ملی والیبال، 
میالد عبادی پور کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان 
از باشگاه اسکرا بلخاتوف لهستان جدا شد. تیمی که 
برای میالد خاطرات بسیار خوشی دارد. او توانست 
در پنج فصلی که در این باشــگاه بــود خاطرات به 
یادماندنی زیادی را ثبت و روزهای بســیار خوبی 
را ســپری کند. عبادی پور در اسکرا به یک بازیکن 
کلیدی تبدیل شد و همیشــه مورد توجه مربیان 
این تیم قرار داشــت. درنهایت امــا همان طور که 
پیش بینی می شــد، کاپیتان ایران تصمیم گرفت 
مســیر جدیدی را در پیش بگیرد و ایــن بار دنبال 
ماجراجویی در سری آ و تیم میالنو رفت. لیگی که 
باکیفیت ترین سطح را در تمام لیگ های دنیا دارد و 
عبادی پور تنها نماینده کشورمان در فصل پیش رو 
به حساب می آید. باشگاه میالنو پستی را در صفحه 
اجتماعی خود منتشر کرد که بازیکنان جدید این 
تیم نیز در آن حضور داشتند. همچنین در بخشی از 
ویدیوی این باشگاه، عبادی پور که کنار ستاره هایی 
مثل ژان پاتری و یوکی ایشاکاوا حضور داشت، دیده 
شــد. حضور در لیگ ایتالیا می توانــد تجربه های 
جدیدی برای کاپیتان تیم ملی کشورمان به همراه 
داشته باشــد و او را با چالش های جدیدی مواجه 
کند. تجربیاتی که می تواند در تیــم ملی هم به او 

کمک کند. 
    

اردوی بوکس بدون عنوان دارها!
تیم ملی بوکس تمرینات آماده سازی خود برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آســیا 2022 اردن 
را از جمعه اول مهــر آغاز می کند. بوکســورهای 
ایران پیش از این 10 روز با تیم ملی هند در تهران 
اردوی مشترک داشــتند و حاال مرحله جدیدی از 
تمرینات شــان را آغاز خواهند کرد. نکته مهم این 
اردو اما نفرات دعوت شده به تمرینات هستند. نبودن 
اسم نفراتی مثل دانیال شــه بخش، سیدشاهین 
موسوی و میثم قشالقی که از ملی پوشان عنوان دار 
ایران در آسیا و جهان هستند، سوال برانگیز است. 
امین مجنونی، مهدی پرویزی، ایمان رمضان پور، 
آرشام حسنی، سجاد محمدپور، طوفان شریفی، 
محمد کمالی، علی حبیبی نژاد، سیاوش امیدی، 
اشکان رضایی، سیدحسین میراحمدی، علی 
جمالی، مهدی خســروی، رامیــن بابالو، عمران 
ســوری زایی، مصطفی ریگی، مســلم مقصودی، 
باقر فرجی، بهنام ابراهیمی، محمد جمشــیدوند، 
سینا فضل اللهی، سیدامیرحسین حسینی، روزبه 
صفری، ســیدعلی صدری، مهدی سرباز، مهدی 
جشنانی، سیدناصر مظلومی، ارسالن دست پرور، 
پوریا عبدالمالکی، ساالر رادمرد، سجاد عبادی پور، 
مهدی امیری، پوریا امیــری و عرفان جمال زهی 
نفرات دعوت شده به مرحله جدید اردوی تیم ملی 
را تشــکیل می دهند. همچنین مسابقات انتخابی 
درون اردویی به منظور مشخص شدن ترکیب تیم 
ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 2022 

اردن نیز در طول هفته آینده برگزار خواهد شد.

ایراگوئه! 

سابقه ایران و اروگوئه در 
جام جهانی، قابل مقایسه 
به نظر نمی رسد. اروگوئه 
اولین میزبان تاریخ این 

جام بوده و در سال 1930 
برای اولین بار این تورنمنت 
را برگزار کرده است. ایران 
اما 48 سال بعد برای اولین 

بار راهی رقابت های جام 
جهانی شد

ایران و اروگوئه تا امروز فقط 
یک بار روبه روی هم قرار 
گرفته اند. این مسابقه در 

فینال تورنمنت کارلزبرگ 
در کشور هنگ کنگ برگزار 

شد. از زمان برگزاری این 
مسابقه 19 سال سپری 

شده است. تنها گل ایران 
در این نبرد را علی سامره به 

ثمر رساند

 به استقبال اولین دیدار تدارکاتی
 با کی روش


