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شــرایط تیم ملی قبل از مسابقه با 
لبنان، ایده آل به نظر می رسد. جو اردو 
هم با وجود همه مســائل پیش آمده، 
بسیار مثبت است. دراگان اسکوچیچ 
بعد از کنار گذاشتن مهدی طارمی، با 
روحیه ای باال به تمرین ها ملحق شده تا 
جلوی هر نوع گمانه زنی را بگیرد. اسکو 
در چند تمرین گذشته به شدت شاداب 
نشان داده و با انگیزه زیادی تیم ملی را 

به جلو هدایت خواهد کرد. شاید یکی 
از تنها مشکالت تیم ملی، نداشتن یک 
زمین استاندارد برای تمرین در لبنان 
بوده است. چراکه ملی پوش ها مجبور 
بودند روی چمن مصنوعی تمرین کنند 
و این اتفاق کار را برای آنها کمی دشوار 
کرده بود. همانند اردوهای گذشــته، 
ســتاره های فوتبال ایــران این بار هم 
زمان زیادی را کنار هم سپری نکرده اند 
و مهره های شاغل در لیگ های خارجی 
به تازگی به تیم ملی ملحق شــده اند. 

درست مثل همیشــه این تیم باید در 
کم ترین زمان به بیشترین هماهنگی 
دست پیدا کند. برخالف آن چه تصور 
می شد، لبنان حریف چندان ساده ای 
برای تیم ملی نیســت. رسیدن آنها به 
مرحله نهایی دور انتخابی جام جهانی، 
نشــان می دهد که لبنانی ها پیشرفت 
فوق العاده ای را پشــت سر گذاشته اند. 
یک برد، دو مساوی و تنها یک شکست 
روبه روی کره جنوبی در چهار مسابقه 
قبلی، عملکرد لبنان را فراتر از حد انتظار 

نشان می دهد. تیمی که روبه روی کره 
هم بسیار خوب و منسجم بازی کرد و 
با بدشانسی نتوانست از این تیم امتیاز 
بگیرد. نکته مهم در مــورد لبنانی ها، 
انعطاف پذیری ترکیب این تیم است. آنها 
هر بار نسبت به مسابقه قبلی چند تغییر 
دارند و حتی سیستم بازی شان را عوض 
می کنند. انتظار می رود این تیم روبه روی 
تیم ملی ایران بــا دو هافبک دفاعي به 
میدان برود. آنها روبه روی کره دو هافبک 
تدافعی و روبه روی سوریه و امارات یک 

هافبک تدافعی داشــته اند. سنگربان 
لبنان هم یکی از بهترین مهره های این 
تیم در چهار مسابقه گذشته بوده است. 
دروازه بانی که به خصوص در نیمه اول 
مســابقه کره با چند ســیو استثنایی، 

تیمش را در جریان بازی نگه داشت.
حدس  زدن ترکیب تیــم ملی در 
انتخابی جام جهانی، هرگز کار ساده ای 
نبوده است. چراکه اسکو ترکیب کامال 
ثابتی بــرای تیمش نــدارد و چند بار 
تغییراتی در این ترکیب به وجود آورده 
است. با این حال در مورد فیکس بودن 
بیرو در این نبرد تردیدی وجود ندارد. 
شجاع و کنعانی هم به احتمال فراوان 
زوج ثابت خط دفاعی تیــم را خواهند 
ساخت. به نظر می رســد این بار امید 
نورافکن از همان ابتدا در سمت چپ خط 
دفاعی قرار بگیرد و از بین صادق محرمی 
و صالح حردانی هم یک نفر مدافع راست 
فیکس تیم ملی ایران در بیروت باشد. 
در خط میانی، حضور سعید عزت اللهی 
و احمد نوراللهــی تقریبا قطعی به نظر 
می رسد و بعید اســت که این دو نفر در 
ترکیب اولیه ایران دیده نشوند. وحید 
امیری هم احتمــاال کمی جلوتر از آنها 
بازی می کند. چراکه جلــو آمدن او در 
مسابقه با کره جنوبی، شیوه بازی ایران را 
در نیمه دوم متحول کرد. تیم ملی در این 
روش بازی، سه مهره هجومی هم خواهد 
داشت. علی جهانبخش و سردار آزمون 
دو نفر از این سه مهره هستند و نفر سوم 
از بین همه مهاجم های آماده تیم ملی 
انتخاب می شود. شانس سامان قدوس 
و یا مهدی قایدی برای بازی در ترکیب 
اصلی کمی بیشــتر از دیگران به نظر 
می رسد. ایران به لحاظ مهره، کیفیت به 
مراتب باالتری از لبنان دارد اما برگزاری 
مسابقه در یک زمین ناهموار، کار را برای 
مهره های تکنیکی تیم ملی کمی سخت 

خواهد کرد. آن چه در این مســابقه به 
تیم ملی کمک می کند، در درجه اول 
تمرکز و حفظ آرامش اســت. اگر تیم 
ملی با حوصله زیادی روبه روی حریف 
قرار بگیرد و منتظر فرصت های ایده آل 
باشد، احتماال زمین مسابقه را به عنوان 

تیم برنده ترک می کند.
لبنان احتماال با یک رویکرد کامال 
تدافعی روبه روی تیم ملی قرار می گیرد 
اما مرور بازی های قبلی نشان می دهد 
این تیم در دفاع، اصال نفوذناپذیر نیست. 
بردن این مسابقه، پیچیدگی های گروه 
برای ایــران را به حداقل می رســاند و 
تیم اسکوچیچ را یک قدم دیگر به جام 
جهانی نزدیک می کند. اگر این پیروزی 
به دست بیاید، تیم ملی ایران در پایان 
هفته پنجم 13 امتیازی می شود و دیگر 
بعید خواهد بود که این تیم نتواند خودش 
را به رقابت های جام جهانی برســاند. 
ستاره های تیم ملی هم بدون شک قبل 
از این نبرد کلیــدی و تعیین کننده، به 
هیچ نتیجه ای به جز برد فکر نخواهند 

کرد.

نقشه صعود به جام جهانی
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آخرین مسابقه از دور رفت مرحله مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی، امروز در بیروت برگزار خواهد شد. تیم ملی در 
چهار نبرد گذشته، سه بار برنده بوده و با کره جنوبی هم به تساوی رسیده است. ایران تنها تیم گروه به شمار می رود که 

توانسته بعد از چهار مسابقه، امتیازهایش را دورقمی کند. شکست دادن لبنان در نبرد امروز، تیم اسکوچیچ را یک قدم 
به جام جهانی نزدیک تر خواهد کرد. تیمی که در جدول، پنج امتیاز با لبنان فاصله دارد و اگر برنده مسابقه حساس امروز 

باشد، حداقل برای این حریف کامال دست نیافتنی خواهد شد.

یازدهمین مسابقه تاریخ ایران و لبنان در حالی 
برگزار می شــود که حریف در روزهای منتهی به 
مســابقه تالش زیادی کرد تا با تعطیلی رسمی 
لبنان، اســتادیوم را کامال پر از هوادار کند. با این 
حال فیفا تصمیم گرفت روی این نبرد، برچسب 
»بدون تماشــاگر« بزند. ایران و لبنــان امروز در 
حالی به مصاف هم می روند کــه تیم ملی رکورد 
فوق العاده ای روبه روی این رقیب دارد. ایران به جز 
دو مسابقه، در همه نبردهای بعدی مقابل لبنان 
به برتری دست پیدا کرده است. لبنانی ها در همه 
تاریخ فقط در یک مسابقه موفق به شکست دادن 

تیم ملی ایران شده اند.
اولین برخورد

نخســتین مســابقه تیم ملی ایران روبه روی 
لبنان سال 75 شمســی برگزار شد. جالب اینکه 
ماه برگزاری آن نبرد هم مثل جدال امروز، آبان ماه 
بود. 25 سال قبل، دو تیم در یک مسابقه دوستانه 
در بیروت به مصاف هم رفتند. نبردی که در نهایت 
با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم در آن 
موفق به عبور دادن هیچ توپــی از خط دروازه ها 

نشدند.
وقتی میزبان تحقیر شد

اولین تجربه حضور لبنانی ها در جام ملت های 
آسیا سال 2000 اتفاق افتاد. جایی که لبنانی ها 
به خاطر میزبانی توانســتند خودشــان را به این 
تورنمنت برسانند. با این حال آنها بدون حتی یک 

برد، جام ملت ها را ترک کردند. شکست سنگین 
روبه روی تیم ملی ایران، خاطره تلخی برای لبنان 
در این مسابقه بود. تیم جالل طالبی دو سال بعد از 
درخشش در جام جهانی، به عنوان یک مدعی به 
جام ملت ها رفت و با درخشش و دبل حمید استیلی، 
لبنان را خرد کرد. به جز استیلی، کریم باقری و علی 
دایی هم در آن مســابقه موفق به گل زنی شدند. 
جالب اینکه بازی تا 15 دقیقه پایانی یک بر صفر به 
سود تیم ملی بود و سه گل بعدی همه در لحظات 
آخر این نبرد به ثمر رســیدند. حتی با وجود این 
نتیجه درخشان، آن تیم در نهایت در یک چهارم 
نهایی جام ملت ها به کره جنوبی باخت و نتوانست تا 

مراحل پایانی این جام به کارش ادامه بدهد.
علی و باز هم علی

ســومین مســابقه بین ایران و لبنــان، در 
رقابت های قهرمانی غرب آسیا در سال 2002 رقم 
خورد. این بار تیم ملی کامال قدرتمندتر از حریف به 
نظر می رسید. علی کریمی در نیمه اول، اولین گل 
این مسابقه را زد و نیکبخت واحدی هم در لحظات 
پایانی، تیر خالص را به طرف لبنانی ها شلیک کرد 
تا ایران برنده این مسابقه لقب بگیرد. رقابت های 
قهرمانی غرب آسیا در آن ســال در کشور سوریه 

برگزار می شد.
حریف بی دردسر

یک ســال بعد از غرب آســیا، دو کشــور در 
رقابت های انتخابی جام ملت های 2004 همگروه 
شده اند. در آن سال ها برای دیدارهای جام ملت ها 
هم مسابقات انتخابی جداگانه ای در نظر گرفته 

می شد. مسابقه رفت دو تیم در بیروت برگزار شد 
و لبنان که اصال سال های خوبی را سپری نمی کرد 
و تیم خوبی نداشت، به راحتی روبه روی تیم ملی 
ایران شکســت خورد. علی دایی با یک پنالتی در 
نیمه اول، گل اول مسابقه را برای ایران زد. اواسط 
نیمه دوم، یحیی گل محمدی توانســت اختالف 
را بیشتر کند و سرانجام این علی نیکبخت بود که 
سومین گل این مسابقه و دومین گل دوران فوتبال 
خودش به لبنان را به ثمر رساند تا تیم ملی یک برد 

به شدت راحت و بی دردسر را جشن بگیرد.
سرانجام آزادی

بعد از چهار مســابقه خارج از ایــران، دو تیم 
باالخره در اســتادیوم آزادی با هم روبه رو شدند. 
این مسابقه در چارچوب انتخابی جام ملت های 
2004 انجام شد و دیدار برگشــت آن مرحله به 
شــمار می رفت. انتظار می رفت این جدال به یک 
برد بسیار ســاده و پرگل برای تیم ملی ختم شود 
اما در زمین مســابقه اتفاق دیگری رخ داد. ایران 
فقط یک بار توانست در این مسابقه توپ را از خط 
دروازه لبنان عبور بدهد. بــا این حال تیم ملی به 
هدف مهمش رسید و هر 6 امتیاز دو مسابقه رفت 
و برگشت با لبنان در مقدماتی جام ملت های آسیا 

را به دست آورد.
هت تریک شهریار

تقدیر ایران و لبنــان انگار در رقابت های غرب 
آسیا به هم گره خورده بود. این بار دو تیم در سال 
2004 با هم مســابقه دادند و باز هم در مسابقات 
غرب آسیا با هم روبه رو شدند. این دوره از بازی ها 
در استادیوم آزادی تهران برگزار می شد. تیم ملی 
در این مسابقه هم اختالف فاحشی به لحاظ کیفیت 
با رقیبش داشت. این یکی از بهترین نمایش های 
ملی علی دایی در لباس ایران هم به شمار می رفت. 
او در این نبرد، سه بار دروازه لبنان را باز کرد و یکی 
از هت تریک های دوران فوتبالش را روبه روی این 
تیم پشت سر گذاشت. جواد نکونام هم گل دیگر را 
وارد دروازه رقیب کرد تا ایران با نتیجه سنگین چهار 
بر صفر لبنان را شکست بدهد. این »پنجمین« برد 
متوالی تیم ملی روبه روی لبنان بود. جالب اینکه در 
این پنج مسابقه لبنان حتی موفق به زدن یک گل 
به تیم ملی ایران هم نشده بود. تا این جا در تاریخ 
دیدارهای دو تیم، ایــران 14 گل به لبنان زده بود 
و توانسته بود روبه روی این حریف 6 کلین شیت 

متوالی را با گلرهای مختلف تجربه کند.

اولین گل، اولین برد
لبنانی ها سرانجام توانستند از کابوس همیشگی 
و تلخ شکست خوردن روبه روی ایران فاصله بگیرند 
و اولین و آخرین بردشــان مقابل ایران را به دست 
بیاورند. آنها یکی از بهترین تیم های سال های اخیر 
ایران را شکست دادند. تیمی که البته حتی با وجود 
آن باخت در نهایت به رقابت های جام جهانی رسید. 
ایران روی زمین بسیار غیراستاندارد لبنان و با تک 
گل ستاره این تیم در مسابقه ای که پخش تلویزیونی 
کاملی هم نداشت شکست خورد تا رقیب یک برد 
تاریخی به دســت بیاورد. بردی کــه دیگر هرگز 
روبه روی تیم ملی ایران تکرار نشده است. آنها بعد 
از 6 مسابقه متوالی، باالخره اولین گل  تاریخ شان 
روبه روی تیم ملی ایران را به دست آوردند. شاید این 
نتیجه، غافلگیرکننده ترین نتیجه دوران مربیگری 
کارلوس کی روش در فوتبال ایران باشد. رودا انتر، 

تنها گل زن آن مسابقه تاریخی برای لبنانی ها بود.
انتقام با گوچی

بین دو مســابقه رفت و برگشــت مقدماتی 
جام جهانی برزیل، ایران و لبنان در انتخابی جام 
ملت های استرالیا هم همگروه شدند و در آزادی به 
مصاف هم رفتند. لبنانی ها این بار اعتماد به نفس 
بیشتری داشتند. چراکه توانسته  بودند ایران را در 
آخرین مسابقه شکست بدهند. با این وجود اعتماد 
به نفس آنها خیلی زود با گل های گوچی و نکونام در 
نیمه اول فرو ریخت. این دو بازیکن هر کدام یک گل 
هم در نیمه دوم به ثمر رساندند تا تیم ملی، حریف 
را با چهار گل شکست بدهد و یک پیروزی مقتدرانه 
را روبه روی لبنان به دست بیاورد. این برد، پاسخی 
به شکست قبلی در شرایط نابرابر و زمین ناهموار 

لبنانی ها بود. نتیجه ای که نشان داد قدرت واقعی 
فوتبال ایران، به مراتب بیشتر از این حریف است 
و لبنانی ها هیچ وقت نمی توانند یک تهدید بزرگ 

برای فوتبال ایران به حساب بیایند.
عصبانی ترین کی روش

تیم ملی نه فقط برای جبران شکست دور رفت 
انتخابي جام جهانی، بلکه برای رســیدن به جام 
جهانی باید در دیدار برگشــت با لبنان به برتری 
می رسید. رســیدن به 9 امتیاز از سه بازی، چاره 
رســیدن ایران به جام جهانی بود. تیم ملی، قطر 
را شکست داد و سپس در مسابقه دوم، روبه روی 
لبنان قرار گرفت. بازی تــا دقایق پایانی نیمه اول 
گل نداشت اما توفان تیم ملی باالخره شروع شد و 
خلعتبری مسابقه را یک بر صفر کرد. نکو در پایان 
نیمه اول اختالف را به دو گل رســاند و گوچی در 
شــروع نیمه دوم، اختالف را بیشتر کرد. آخرین 
گل مسابقه را هم خود نکونام به ثمر رساند تا یک 
برد پرگل و دلچسب برای تیم ملی به دست بیاید. 
صحنه عصبانیت کی روش در مواجهه با محسن 
مسلمان، یکی از قاب های کلیدی این مسابقه در 

استادیوم آزادی به شمار می رفت.
آخرین نبرد

آخرین مسابقه ایران و لبنان تا امروز در بیروت 
برگزار شده اســت. دیدار برگشت مقدماتی جام 
ملت های استرالیا بین دو تیم با برتری قاطع ایران 
به پایان رسید. در این نبرد، امیرحسین صادقی، 
اشکان دژاگه، گوچی و نکو برای ایران گل زدند و 
مسابقه با نتیجه چهار بر یک به پایان رسید. جالب 
اینکه نکو در این نبرد، هفتمین گلش را به لبنان 

زد تا بهترین گل زن تاریخ این مسابقه لقب بگیرد.

مرور همه نبردهای تیم ملی با لبنان

همیشه برنده با یک استثنا

لبنان احتماال با یک رویکرد 
کامال تدافعی روبه روی 
تیم ملی قرار می گیرد 

اما مرور بازی های قبلی 
نشان می دهد این تیم در 

دفاع، اصال نفوذناپذیر 
نیست. بردن این مسابقه، 
پیچیدگی های گروه برای 

ایران را به حداقل می رساند 
و تیم اسکوچیچ را یک قدم 
دیگر به جام جهانی نزدیک 

می کند
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 گزارش فیبا آسیا 
از كاپیتان ایران

مسابقات بسکتبال دســته دوم کاپ آسیا در 
حالي با حضور 6 تیم در امان اردن در حال برگزاري 
است که براي نخســتین بار، تیم ایران نیز در این 
رقابت ها شرکت کرده است. تیمي که کاپیتان 49 
ساله اش مورد توجه کنفدراسیون بسکتبال آسیا 
قرار گرفته است. سایت فیبا آسیا در همین راستا 
گزارشي درباره تینا عیسائیان منتشر و از او به عنوان 
»بازیکني با جاه طلبي بزرگ« یاد کرده است. این 
گزارش با این جمله که »برخی می گویند بهترین 
چیزها در زندگی ارزش انتظار را دارد و در مورد تینا 
عیسائیان 49 ساله ایرانی، این تصور تا حد مطلق 
کشیده شده است«، آغاز شده است. در این گزارش 
آمده اســت که حضور در یک تورنمنت بزرگ با 
تیم ملي آرزوي عیسائیان بوده و او توانست با قرار 
گرفتن در ترکیب اصلي مقابــل لبنان و ثبت 14 
امتیاز، 13 ریباند، سه توپ ربایی و دو پاس منجر 
به گل روزي به یادماندني را براي خود رقم بزند. در 
بخش دیگري از این گزارش به شخصیت کاپیتان 
ایران پرداخته شــده اســت. اینکه او شخصیت 
بزرگی دارد و در زمین همواره در حال صحبت با 
هم تیمي ها، بازیکنان حریف و داوران است. نفوذ و 
نقش او نقطه اصلی صحبت برای یک طرف ایرانی 
بوده که پا به میدان گذاشته است تا به جهان نشان 
دهد که بازی خوبی دارد، حتی اگر آنها کامال قادر به 
ثبت پیروزی برابر لبنان یا سوریه نباشند. تیم ملي 
بسکتبال ایران بعد از قبول شکست برابر لبنان و 
ســوریه در مرحله گروهي، روز گذشته برابر تیم 
اندونزي به میدان رفت تا با پیروزي در این دیدار، به 

نیمه نهایي صعود کند. 
    

سمت آسیایي نوري
در جریان برگزاری نخســتین نشست هیات 
رییسه فدراسیون هندبال آســیا در دوره جدید 
میترا نوری به عنوان رییس کمیته توسعه انتخاب 
شــد. نوری در حال حاضر عضو هیات رییســه 
فدراسیون هندبال اســت و پیش از این و از سال 
2013 میالدی عضو کمیته توســعه فدراسیون 
هندبال آسیا بوده اســت. نوري نخستین بانوی 
آســیایی اســت که عهده دار ریاســت یکی از 
کمیته های فدراسیون هندبال آسیا می شود. وی 
همچنین جوان ترین رییس کمیته فدراســیون 
هندبال آسیا به شمار می رود. همچنین در جریان 
این نشست روساي کمیته های مسابقات، داوران، 
آمــوزش و مربیان، بازاریابــی، جوانان و مدارس 
هندبال، کشــورهای در حال توســعه و کمیته 
پزشکی انتخاب شــدند. پیش از این نیز علیرضا 
پاکدل رییس فدراسیون هندبال ایران به عنوان 
عضو هیات رییسه فدراسیون هندبال آسیا انتخاب 

شده بود.
    

 كشتي در دوراهي
 جدال ستاره ها

از زماني که فدراسیون کشتي آمریکا به طور 
رسمي از تیم ملي ایران دعوت کرد تا مسابقه اي 
دوستانه بین تیم هاي کشتي آزاد دو کشور برگزار 
شود، بســیاري انتظار مي کشــند تا زودتر روز 
مسابقه فرا برسد. بر این اســاس مقرر شد دیدار 
دوستانه بین تیم های ایران و آمریکا روز 23 بهمن 
در آرلینگتون داالس در ایالت تگزاس برگزار شود. 
این دعوت با تایید و ابراز تمایل متولیان فدراسیون 
کشتي کشورمان هم همراه شد اما هنوز تصمیمي 
درباره اینکه چه کساني به این نبرد دوستانه اعزام 
شوند، گرفته نشده اســت. این در حالی است که 
متولیان کشــتی آمریکا بیش از هــر چیز عالقه 
دارند میزبان حســن یزدانی، کامران قاسمپور 
و امیرحســین زارع باشــند تا جدال ستاره های 
ایرانی بــا دیوید تیلور، جــی دن کاکس و گیبل 
استیوســون در اوزان ۸6، 92 و 125 کیلوگرم، 
تنور این جدال دوستانه را گرم تر کند. قرار است 
علیرضا دبیر رییس فدراســیون کشتی و پژمان 
درستکار و محسن کاوه به عنوان سرمربی و مدیر 
فنی تیم ملی کشتی آزاد به زودی نشست ویژه ای 
را در این خصوص برگزار کنند و قطعیت این سفر 
و همچنین ترکیب آزادکاران اعزامی مشــخص 
شود. ناگفته نماند تیم های کشــتی آزاد ایران و 
آمریکا پیش از این هم سابقه رویارویی دوستانه 
با یکدیگر را دارند و دو مصاف قبلی آنها در میدان 
تایمز نیویورک و ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر 

با استقبال زیادی روبه رو شد.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 


