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خاد م الشریعه 
نایب قهرمان جهان شد

شطرنج بازان ایران با اینکه از پرواز جاماندند 
و برای حضور در مسابقات قهرمانی سریع جهان 
دیر به ســرزمین تزارها رســیدند، در روسیه 
کوالک به پــا کردند. در ادامــه موفقیت های 
نمایندگان شطرنج کشــورمان، ساراسادات 
خادم الشریعه دست به کار بزرگی زد و توانست 
در روز ســوم و پایانی رقابت ها عنوان باارزش 
نایب قهرمانــی جهان را بــه نام خــود بزند. 
خادم الشریعه با کســب 9 امتیاز از 12 امتیاز 
ممکن عنــوان دوم جهــان را ازآن خود کرد. 
در این بخش جو ونجون چینی با کســب 10 
امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و 
گوریاچکینا از روسیه عنوان سوم را از آن خود 
کرد. او با این نایب قهرمانی صاحب جایزه 25 
هزار دالری مسابقات شد. همچنین در بخش 
آزاد علیرضا فیروزجا در میان بزرگان شطرنج 
جهان عنوان ارزشــمند ششــمی را به دست 
آورد. او با کسب 10 امتیاز از 15 امتیاز ممکن 
عملکرد قابــل قبولی از خود به جا گذاشــت. 
ریتینگ عملکردی فیروزجا در این مسابقات 

فراتر از 2800 بود.
    

قلم قرمز »بنا« روی قدیمی ها
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
44 کشتی گیر را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. 
در بین این نفرات اما نامی از چهره های شاخص 
مثل امید نوروزی و قاســم رضایی که زمزمه 
بازگشت شــان به گوش می رســید به چشم 
نمی خورد. بنا معتقد اســت صالح نمی بیند 
که این نفرات بعد از دو ســال دوری از کشتی 
بار دیگر به تشــک برگردند و این بازگشت کار 
بسیار سختی برای آنهاســت. همچنین قرار 
نیست که همه بزرگان کشتی تا آخر عمرشان 
کشتی بگیرند و باید با هرکسی طبق شرایطی 
که دارد برخورد شــود. بنــا می خواهد برای 
پیشرفت و موفقیت به نسل جدید تکیه کند و 
این شاید بزرگ ترین دلیل برای این باشد که 
سرمربی کشتی فرنگی قلم قرمز به دست بگیرد 
و روی نام قدیمی ها بکشد. به این ترتیب به نظر 
می رسد حمید ســوریان هم هوس پوشیدن 
دوبنده تیم ملی را نکند. او بعــد از ناکامی در 
المپیــک ریو، با رفتــن بنا از کشــتی فاصله 
گرفت و همان زمان اعالم کرد بعید اســت به 
کشتی برگردد. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی 
بزرگساالن روزهای 12 تا 21 دی در محل خانه 
کشتی عبدا... موحد مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار می شود.
    

طالیی به جوانان نمی رود؟!
پس از تغییــر و تحوالتی که با اســتعفای 
رســول خادم شــکل گرفت، قرار شد محمد 
طالیی از تیم بزرگســاالن بــه جوانان کوچ 
کند و هدایت این تیم را بــر عهده بگیرد. او در 
حالی برای این ســمت معرفی شد که پیش از 
آن حمید بنی تمیم از ابقــای تقی اکبرنژاد در 
تیم ملی جوانان خبــر داده بود و این مربی که 
تیمش امسال در رده سومی جهان قرار گرفته 
بود، به عنوان سرمربی تیم ملی در جام شاهد 
نیز حضور داشت. همین جابه جایی ناراحتی 
و انتقاد شــدید اکبرنژاد را به همراه داشت و او 
اعالم کرد که در خصوص برنامه های تیم ملی 
چندین جلسه با سرپرست فدراسیون داشته و 
حتی صبح همان روزی که حکم محمد طالیی 
صادر شــد او قرار بود لیســت 10 کشتی گیر 
جوان برای حضور در جــام تختی را در اختیار 
فدراســیون قــرار دهد. همیــن صحبت ها و 
ناراحتی اکبرنژاد کافی بود تا طالیی نســبت 
به پذیرش این ســمت دچار تردید شود. او در 
همین خصوص صحبت هایی با تقی اکبرنژاد 
داشــته و هنوز در هیچ یک از مصاحبه هایش 
صحبتی در مــورد برنامه هایی کــه برای تیم 
ملی جوانان دارد، نداشته است. او می گوید که 
»ما آمدیم که کار جلو برود، نه اینکه جلوی کار 
را بگیریم.« با این حســاب باید دید او که برای 
همکاری با غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی 
اعالم آمادگی کــرده و در اردوی اول نیز عضو 
کادرفنی تیم ملی بزرگســاالن بود، به کارش 
تنها در این رده ادامه خواهد داد یا اینکه هدایت 

تیم ملی جوانان را برعهده خواهد گرفت.

منهای فوتبال

حاال که نیم فصل اول لیگ برتر انگلیس به پایان رسیده است، مي توان 
با نگاهي به نتایج این لیگ مقایســه اي میان تعداد گل هاي ردوبدل  شده و 
روند بازي ها در دو لیگ ایران و انگلیس انجام داد. این مقایســه بیش از هر 
چیز آمار باالي گل زني در لیگ جزیره را نسبت به لیگ ایران نشان مي دهد 
و البته این نکته که تعداد تساوي هاي بدون گل در ایران بسیار باالتر از لیگ 
 برتر انگلیس بوده است. در نیم فصل اول لیگ ایران طي 15هفته 120بازي 
برگزار شــد که این تعداد در انگلیس 19هفته و 190بازي بوده اســت. در 
جزیره طي 190بازي 542 گل به ثمر رسیده و در مقابل طي 120 بازي لیگ 
برتر ایران در مجموع 240 گل ردوبدل شده است. بنابراین در انگلیس طي 
هر بازي به طور میانگین 2/85 گل به ثمر رسیده در حالي که در لیگ ایران 
این میانگین دقیقا دو گل در هر بازي بوده است. با این حساب انگلیسي ها 

42 درصد بیشتر از ایراني ها گل مي زنند.

پرگل ترین هفته لیگ برتر ایران، هفته دوم با میانگین 3/25 گل در هر 
بازي بوده است. اما در لیگ برتر انگلیس تیم ها طي 19هفته پنج بار از این 
رکورد عبور کرده و گل هاي بیشتري به ثمر رسانده اند. پرگل ترین هفته از 
لیگ برتر انگلیس هفته دوم با 35 گل و میانگین 3/5 گل طي هر بازي بوده 
است. باشگاه هاي انگلیسي فقط یک بار میانگین کمتر از دو گل در هر بازي 
را به جا گذاشتند که این اتفاق در هفته دوازدهم رخ داد و تیم هاي انگلیسي 
در آن هفته فقط 19 گل به ثمر رساندند. اما در لیگ ایران نیمي از هفته ها 
)هشت هفته از 15 هفته( با کمتر از دوگل در هر بازي تمام شدند که آماري 
نازل و فاجعه بار به شمار مي رفت. کم گل ترین هفته در نیم فصل اول لیگ 
ایران هفته ســوم بود که طي آن دقیقا نیمي از بازي ها )چهار بازي( بدون 
گل تمام شد و در مجموع فقط هشــت گل به ثمر رسید، یعني میانگین هر 

بازي یک گل!

طي یک نیم فصل از لیگ برتر انگلیس فقط 13 بازي با تســاوي بدون گل به 
پایان رسیده و 177 بازي دیگر با گل همراه بوده اند. اما در لیگ برتر ایران با وجود 
اینکه بازي هاي بسیار کم تري نسبت به لیگ جزیره انجام مي شود تعداد بازي هاي 
بدون گل خیلي بیشتر بوده اند. در نیم فصل اول 22 بازي از لیگ برتر ایران )یعني 
18درصد بازي ها( بدون گل به پایان رســیده اند. در حالي که 13 بازي بدون گل 
در انگلیس یعني فقط 6/8 درصد از بازي هاي این لیگ بدون گل تمام مي شوند. 
در انگلیس بیشــترین بازي هاي بدون گل سهم نیوکاســل بوده که چهار بار با 
حریفان خود صفر-صفر کرده است. در ایران این رکورد به طرز جالبي به استقالل 
تهران مي رسد. تیم وینفرد شفر طي 15 بازي دور رفت، 6 بازي )یعني 40 درصد 
بازي هایش( را با تساوي بدون گل به پایان رسانده است. در لیگ ایران فقط پارس 
جنوبي جم هیچ بازي بدون گلي طي نیم فصل اول نداشته و در همه بازي هاي این 

تیم گل ردوبدل شده است.

راضي به تساوي فاجعه بار از ایران تا انگليس

عدد به عدد

 آريا رهنورد

تیــم ملــی عــراق، مهم ترین 
همگروه تیم ملی در جــام ملت ها 
به شمار می رود. تیمی که در هر دو 
دوره گذشته جام نیز با ایران برخورد 
کرده است. ســال 2011 عراقی ها 
که مدافــع عنــوان قهرمانی جام 
محسوب می شدند، در اولین بازی 
نتیجه را به تیم افشین قطبی واگذار 
کردند و ســال 2015 نیز این تیم 
در یک بــازی دراماتیک و فراموش  
نشدنی در مرحله یک چهارم نهایی، 

پســران کی روش را از جام ملت ها 
کنار زد. حساسیت  مســابقه ایران 
و عراق در جام ملت هــای امارات، 
این بــار تنها به رقابت همیشــگی 
میان دو تیم و پیشــینه  سیاسی دو 
کشور برنمی گردد. تیمی که برنده 
این رقابت باشــد، جام را در مسیر 
به مراتــب هموارتری دنبال خواهد 
کرد. یمن و ویتنام به عنوان دو تیم 
دیگر این گروه، حرف چندانی برای 
گفتــن نخواهند داشــت. البته که 
تجربه تســاوی در دیدار تدارکاتی 
با فلســطین، ثابت می کند که دیگر 

هیچ تیمی نباید دستکم گرفته شود 
و همه کشورهایی که در جام ملت ها 
حاضر هســتند، انگیزه های زیادی 
برای درخشش در این جام دارند. با 
این وجود یمن و ویتنام تهدید بزرگی 
برای ایران و عراق به شمار نمی روند. 
به احتمال بسیار زیاد آنها هر دو بازی 
را به قدرت هــای اصلی گروه واگذار 
می کنند و سرنوشت سرگروهی به 
بازی پایانی کشیده می شود. جایی 
که ســتاره های ایران و عراق برای 
یک هدف مشــترک روبه روی هم 
قرار می گیرند و این هدف، به پایان 

رساندن مرحله گروهی در باالترین 
رده ممکن است.

تیم ملی در صورت صدرنشینی 
در گروه، مرحله یک هشتم نهایی را 
روبه روی یکی از تیم های »ســوم« 
گروه های  B،E  و یا F برگزار خواهد 
کرد. به احتمال بســیار زیاد عمان، 
سوریه و یا کره شمالی قدرتمندترین 
تیم هایی هســتند که ممکن است 
در این مرحله به تــور ایران بیفتند. 
اگر کی روش و تیمش از این مرحله 
عبور کنند و به یک چهــارم نهایی 
برسند، حریف بعدی شان از جدال 

میان تیم هــای دوم گرو ه های  Aو 
C  انتخــاب خواهد شــد. »چین« 
محتمل ترین حریــف ایران در این 
مرحله خواهد بود. سرمربی پرتغالی 
تیم ملی، معتقد اســت که حضور 
ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا قبل از 
شــروع جام در بین چهار تیم نهایی 
رقابت ها »قطعی« شده است اما بر 
اساس جدول مسابقات جام ملت ها، 
دو تیم اســترالیا و ژاپن در صورت 
ســرگروهی )که کامال محتمل نیز 
به نظر می رسد( و پیروزی در مرحله 
یک هشتم نهایی برابر رقبای شان، 
چاره ای به جز برخــورد در مرحله 
یک چهارم نخواهند داشت. در واقع 
اگر معجــزه خاصــی در گروه های 
استرالیا و ژاپن رخ ندهد و هر دو تیم 
سرگروه شــوند، تنها یکی از آنها در 
نیمه نهایی حاضر خواهند بود. برنده 
جدال احتمالی این دو تیم، به مصاف 
تیم ملی ایران خواهد رفت. تیم ملی 
در صورت شکســت دادن تیم هایی 
در سطح عمان و چین، یک مسابقه 
بزرگ را در نیمه نهایی بــا ژاپن و یا 

استرالیا برگزار خواهد کرد.
اگر سرگروهی تیم ملی از دست 
برود و ایران پشت سر عراق به عنوان 
تیم »دوم« گــروه راهی مرحله بعد 
شود، شــرایط تیم به شدت دشوار 
خواهد شــد. در این صــورت تیم 
کی روش بایــد در اولین مســابقه 
حذفی با صدرنشین گروه  E مسابقه 
بدهد که بــه احتمال بســیار قوی 
عربستان ســعودی خواهد بود. این 
مسیر کابوس وار با برخورد احتمالی 
با کره جنوبــی در یک چهارم نهایی 
تکمیل خواهد شــد. در واقع ایران 
برای رســیدن به جمــع چهار تیم 
برتر، باید روبه روی دو قدرت مطرح 
فوتبال آســیا به میدان برود. شاید 
»ســوم« شــدن تیم ملی در گروه 
تقریبــا محال به نظر برســد اما اگر 

این روایــت باورنکردنی به حقیقت 
تبدیل شود و تیم ملی به عنوان یکی 
از تیم های سوم برتر جام راهی دور 
بعد شود، دو احتمال متفاوت برای 
این تیم شــکل خواهد گرفت. بازی 
با اســترالیا به عنوان سرگروه گروه 
دوم و یا امارات به عنوان صدرنشین 

گروه اول. 
ایــران در صــورت رویارویی با 
اســترالیا و عبور از این تیم، احتماال 
به ژاپن خواهد رســید کــه بدون 
تردید ســخت ترین مسیر ممکن را 
خلق می کنــد. در صورت رویارویی 
با امــارات و عبــور از ایــن تیم نیز 
احتماال ازبکســتان انتظار تیم ملی 
را می کشد. با این وجود نباید از یاد 
برد که در فوتبال فرمول مشخصی 
وجود نــدارد که هــر لحظه ممکن 
اســت همه این حدس  و گمان ها به 
هم بریزند و جایگاه تیم های شاخص 
در گروه های مختلف تغییر کنند و 
حتی اتفاقاتی رخ بدهد که در نهایت 
دومی برای ایران مفیدتر از اولی در 
گروه باشــد. با این وجود کارلوس و 
تیمش جام را با یــک هدف بزرگ 
آغاز می کنند. آنهــا می خواهند از 
روز اول شبیه یک تیم مدعی باشند 
و بدون توجه به همه پیش بینی ها و 
حدس و گمان ها، رقبا را یک به یک 

در مسیر لمس جام کنار بگذارند.

مرور چهار مسیر »احتمالی« تیم ملی در جام ملت های 2015

راه هموار و سیم خاردار!

چهره روز

 صدرنشین آسیا در رنکینگ فیفا، يکی از مدعیان جدی قهرمانی جام ملت ها به شمار می رود و بخشی از اين ماجرا، به مسیر 
نسبتا مناسب اين تیم در تورنمنت مربوط می شود. اگر نتايج غیرمنتظره ای در جام اتفاق نیفتد و تیم های بزرگ لغزش  خاصی 

را تجربه نکنند، تیم ملی بدون تحمل دردسری بزرگ خودش را به مرحله نیمه نهايی خواهد رساند و بعد از 14 سال، دوباره در اين 
مرحله از رقابت ها حاضر خواهد بود. صدرنشینی در گروه می تواند راه اين تیم را به طرف ديدارهای نهايی جام هموار کند.

در فاصلــه چنــد روز تا شــروع یکی از 
هیجان انگیزترین دوره هــای جام ملت ها، 
مهم ترین خبری که در اطراف تیم ملی ایران 
شنیده می شود، »آینده« کارلوس کی روش 
و توافق اولیه بــا فدراســیون کلمبیا برای 
همکاری است. در هیچ کدام از 23 تیم دیگر 
حاضر در این تورنمنت، شــایعاتی پیرامون 
جدایی ســرمربی به محض پایان جام وجود 
ندارد اما ظاهرا داستان تکراری و کلیشه ای 
قراردادهــای جدیــد کارلــوس کی روش، 
همچنان تمام نشدنی است. مرد اول نیمکت 
تیم ملی بیشــتر از هر چیزی از بازیکنانش 
»تمرکز« طلب می کنــد. او حداقل در ظاهر 
برای مخالفانش پرچم سفید تکان داده و از 
چهره های بزرگ تاریخ فوتبــال ایران برای 
ایستادن در کنار این تیم دعوت کرده است. 
با این وجود تداوم بحث ها در مورد پیوستن 

او به نیمکت کلمبیا، تمرکز ستاره های تیم را 
مختل خواهد کرد. تجربه قطعی  شدن جدایی 
ســرمربی پیش از آغاز یک تورنمنت، هرگز 
به ســود فوتبال ایران نبوده اســت. در سال 
2006 ســتاره هایی که می دانستند برانکو 
روی نیمکت تیم ماندگار نیست، چندان به 
این مربی وفادار نبودند و در سال 2011 نیز 
نفرات تیم ملی، از افشین قطبی که قرار بود 
بعد از پایان جام ملت ها به فوتبال ژاپن منتقل 
شود، حساب چندانی نمی بردند. در شرایط 
فعلی نیز صحبت از جزئیات مذاکره کارلوس 
با کلمبیا، چیزی به جز »ضرر« برای تیم ملی 

نخواهد داشت.
اگر خبر مذاکره ســرمربی تیــم ملی با 
کلمبیا حقیقت داشته باشد، او مرتکب یک 
رفتار کامال غیرحرفه ای شده است. آخرین 
قرارداد این مربی با فدراسیون فوتبال ایران 

هنوز به پایان نرســیده و طبیعتا او نباید در 
شــرایطی که تحت قرارداد با یک تیم است، 
به مذاکره با تیمی دیگر تن بدهد. فدراسیون 
فوتبال اما درســت مثل همیشه تنها نقش 
»تماشــاگر« را بازی می کند و اقتدار الزم را 
برای برخورد با این مربــی ندارد. اگر هم این 
خبر حقیقت ندارد، کــی روش می تواند به 
سادگی با تکذیب آن در یکی از کنفرانس های 
مطبوعاتــی، آرامــش را به تیــم برگرداند. 
هواداران فوتبــال در ایران، دیگــر به مدل 
پیشنهادهای خاص کی روش خو گرفته اند. 
او در این هشت سال، تقریبا به همه تیم های 
فوتبال در کره زمین لینک شــده و به عنوان 
گزینه سرمربیگری انبوهی از تیم های ملی 
و باشگاهی معرفی شده اما هیچ کدام از این 
گمانه زنی ها هرگز به واقعیــت نزدیک هم 
نبوده اند. حاال اما شــاید بحــث حضور او در 

کلمبیا جدی تر از گذشته باشد. این مربی که 
برای مدت ها بازی های لیگ برتر را از نزدیک 
تماشا نکرده و حتی برای تماشای دیدار فینال 
لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی حاضر 
نبوده اســت، برای دیدن فینال رقابت های 
لیبرتادورس در ورزشگاه ســانتیاگوبرنابئو 
در مادرید حاضر شد و اولین مذاکره ها برای 
پیوستن به کلمبیا را در همین استادیوم انجام 
داد. شنیده می شود او کم و بیش برای ملحق  

شدن به تیم های آسیایی دیگری نیز تالش 
کرده و دلیل ماندنش در فوتبال ایران نیز دور 
بودن از یک قرارداد با دستمزد ایده آل بوده 
است. سی کیو می تواند راه خودش را انتخاب 
کند و از تیم ملی جدا شــود اما حاال بدترین 
زمان ممکن برای صحبت کردن از این اتفاق 
اســت و ادامه دادن این حــرف و حدیث ها 
تنها »وقت نشناسی« آقای مربی را به اثبات 

می رساند.

درباره خبر تکراری پیوستن سرمربی تیم ملی به کشورهای ديگر

حاال وقتش نيست سينيور کی روش!

 بازی با استرالیا به عنوان 
سرگروه گروه دوم و يا 

امارات به عنوان صدرنشین 
گروه اول. ايران در صورت 

رويارويی با استرالیا و عبور 
از اين تیم، احتماال به ژاپن 

خواهد رسید که بدون 
ترديد سخت ترين مسیر 

ممکن را خلق می کند
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