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مهم ترین ماجراهای روز آخر نقل و انتقاالت
شوک بارسا، صبر رئال

پنجره نقل و انتقاالت در همه لیگ های 
اروپایی ســرانجام بســته شــد و فرصت 
جابه جایی ستاره ها به پایان رسید. مهم ترین 
اتفــاق روز آخــر جابه جایی ها، پیوســتن 
غیرمنتظره گریزمان بــه اتلتیکومادرید با 
یک قرارداد قرضی با بند خرید اختیاری به 
اتلتیکومادرید بود. ظاهرا بارسا در راستای 
کاهش حقوق مهره ها، چــاره ای به جز این 

فروش پیش رو نداشت. 

آنها لوک دی یونگ را هم به عنوان مهره 
جانشین گریزمان از سویا به خدمت گرفتند 
تا پرونده نقل و انتقاالت شــان را بدون یک 
خرید بــزرگ ببندند. بارســا در روز پایانی 
امرسون رویال را هم به اســپرز داد تا کم تر 
از یک ماه بعد از مراســم معارفه، این ستاره 

باشگاه را ترک کرده باشد. 
اتفاقــی که همــه در انتظــارش بودند 
هم ســرانجام رخ نداد و کیلیــان ام باپه با 
وجود تمایل شــخصی به تــرک پاریس و 
پیوســتن به رئال مادرید، راهــی این تیم 
نشد. گفته می شــود در دقایق پایانی فصل 
نقل و انتقاالت، رئال حتی پیشــنهاد 200 
میلیون یورویی برای پاریس ارســال کرده 
اما این پیشنهاد با موافقت باشگاه فرانسوی 
روبه رو نشده است. جالب اینکه خود ام باپه 
هم پیشنهاد تمدید قرارداد با پی اس جی را 
نپذیرفته و اگر این تمدید صورت نگیرد، او 
می تواند سال آینده به صورت رایگان از این 

باشگاه جدا شود. 
اگرچه فصل نقل و انتقاالت تمام شده اما 
پرونده ام باپه و رئال همین جا بسته نمی شود 
و باشــگاه مادریــدی برای خریــد رایگان 
این ســتاره در فصل بعد اقدام خواهد کرد. 
قهرمان فصل گذشــته لیگ قهرمانان اروپا 
هم بیکار ننشست و در آخرین ساعات نقل 
و انتقاالت، سائول نیگز را از اتلتیکومادرید 
به خدمت گرفت. شائبه های جدایی سائول 
از تیم ســیمئونه از مدت ها قبــل به گوش 

می رسیدند. 
پی اس جی در آخرین روز نقل و انتقاالت، 
نونو مندس را از اســپورتینگ لیســبون به 
خدمت گرفت و این بازیکن را به فهرســت 
کهکشانی تیمش در این فصل افزود. رئالی ها 
هم یک خرید از لیگ فرانســه انجام دادند 
و کاماوینگا را در فهرســت نهایی شان قرار 
دادند. منچســتریونایتد هــم دنیل جیمز 
را با یک رقم نســبتا خوب بــه لیدزیونایتد 
فروخت. آرســنالی ها هم بــدون فعالیت 
نبودند و با فــروش هکتور بیریــن به رئال 
 بتیس، تاکهیرو تومیاسو را برای خط دفاعی 

به خدمت گرفتند. 

یکی از عجیب ترین اتفاق های فصل نقل 
و انتقاالت اما بین دو باشــگاه فرانکفورت و 
التزیو رقم خورد. ظاهرا فرانکفورتی ها برای 
جلوگیری از پیوستن کوستیچ به التزیو، با 
یک ایمیل جعلی با باشگاه ایتالیایی ارتباط 
گرفتند و بعد مدعی شــدند که این باشگاه 
هیچ پیشنهادی برای کوستیچ نداشته است. 
این اتفاق باعث عصبانیت این بازیکن شده و 
او اعالم کرده که دیگر در جلسه های تمرینی 
تیمش شرکت نمی کند. بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت، پایانی بــر یک پنجره نقل و 
انتقاالتی دیوانه وار بود. پنجره ای که در آن 
غیرممکن های زیادی مثل رفتن مســی از 
بارسا و بازگشــت رونالدو به یونایتد ممکن 
شدند. حاال مســی همبازی راموس است و 
رونالدو در اولدترافورد بازی می کند. فصل 
جدید فوتبال اروپا هم دیگر بدون فکر کردن 
به جابه جایــی مهره ها دنبال خواهد شــد. 
فصلی که با این همه انتقــال هیجان انگیز، 

فوق العاده مهیج و تماشایی خواهد بود.

بازتاب

آریا رهنورد

شــرایط تیم ملی در روزهای 
گذشــته، چندان امیدوارکننده 
نبوده اما یک شروع خوب در مرحله 
نهایی دور انتخابــی جام جهانی 
روبه روی سوریه، می تواند روحیه 
ملی پوشان را در این مرحله به اوج 
برساند. ایران برای رسیدن به قطر، 
در گروه بسیار ایده آلی قرار گرفته و 
تنها سهل انگاری است که می تواند 
جام جهانی را از این تیم بگیرد. البته 
که رقبای تیم ملی چندان ســاده 
نیســتند اما ایران با این فهرست 
پرستاره و این ترکیب پر از مهره های 
پرتجربه شاغل در لیگ های مطرح 

خارجی، ابزار الزم برای شکست 
دادن این رقبا را در اختیار دارد.

    
آزادی، دوباره آزادی

تیم ملی پس از مدت ها امروز دوباره 
برای یک مسابقه به ورزشــگاه آزادی 
برمی گردد. اتفاقی کــه در عصر کرونا 
فقط و فقط یک بار در یک نبرد دوستانه 
روبه روی همین تیم ملی سوریه رخ داده 
بود.  جالب اینکــه در دوران کرونا ایران 
چه در رده ملی و چه در رده باشــگاهی 
هیچ وقت میزبان یک جدال رسمی نبوده 
است. آخرین مسابقه تیم ملی در یک نبرد 
رسمی به برد پرگل روبه روی کامبوج در 
دور اول مقدماتی جام جهانی برمی گردد. 
با وجود همه مشکالت ریز و درشت و همه 

مسائل موجود، ای.اف.سی فعال میزبانی 
نبرد امروز را به تیم ملی ایران داده است. با 
این حال سوری ها از همان ابتدا به دنبال 
بهانه جویی بوده انــد و این بهانه جویی 
همچنــان ادامه دارد. گفته می شــود 
کنفدراسیون فوتبال آسیا همه چیز را به 
دقت زیر نظر گرفته و در صورت مشاهده 
هر نوع اهمال، میزبانی دیدارهای بعدی 
را از تیم ملی ایــران خواهد گرفت. پس 
این جدال، یک آزمون بسیار بزرگ برای 
فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. اگر 
بتوانیم بدون هیچ مشــکلی از حریف 
میزبانی کنیم، در دیدارهای حساس تر 
و مهم تر بعدی هم این تجربه را به دست 
خواهیم آورد. در غیر این صورت، نباید به 
میزبانی نبردهای آینده امیدوار باشیم. 

بازگشت به آزادی بعد از 694 روز برای 
یک جدال رسمی حساس، بدون شک 
اتفاق مثبتی برای تیم ملی خواهد بود. 
البته هواداران تیم همچنان نمی توانند 
روی ســکوها بنشــینند و آزادی در 
 جدال با سوریه، کامال خالی از تماشاگر 

خواهد بود.
خط حمله بدون سردار

مهم ترین غایب تیم ملی در جدال با 
سوریه، سردار آزمون خواهد بود. مهره ای 
که به دلیل محرومیــت، این جدال را از 
دست می دهد. باید منتظر ماند و دید که 
اسکوچیچ در غیاب این مهاجم کلیدی، 
چه نفراتی را در خط حمله روانه زمین 
می کند. انتظار می رود مهدی طارمی در 
کنار کریم انصاری فرد، مهاجمان فیکس 

تیم ملی ایران در این مسابقه باشند. اگر 
اســکوچیچ بخواهد کمی شجاعانه تر 
تصمیم بگیرد، می تواند مهدی قایدی 
را هم از ابتدا در ترکیــب ثابت تیمش 
قرار بدهد. سردار البته تنها مهره غایب 
ایران در این جدال به شــمار نمی رود. 
کاپیتان حاج صفــی، پورعلی گنجی و 
عارف غالمی هم بــه دلیل مصدومیت 
شــانس بازی برای تیم ملی را از دست 
داده اند. در حقیقت ایران برای جدال های 
شهریورماه ترکیب کاملی را در اختیار 
ندارد اما همین مهره های پرتجربه در کنار 
جوانانی که تازه به اردو ملحق شده اند، 
می توانند نتایج خوبی روبه روی سوریه 

و عراق به دست بیاورند .
سکوت مطلق آقای سرمربی

این روزهــا اگر از ســنگ هم صدا 
دربیاید، از اسکوچیچ صدایی به گوش 
نمی رســد. مردی که بــه دلیل کرونا 
مدت ها دور از تمرین های تیمش بوده 
است. جالب اینکه او حتی در قرنطینه، 
برنامه ای برای آنالیز رقبا در نظر نگرفته 
و ستاره های تیم ملی تا همین دیروز، 
حتی یک جلسه را هم برای آنالیز سوریه 
پشت سر نگذاشته اند. این اتفاق تا حدود 
زیادی به نگرانی هــا در خصوص تیم 
ملی بال و پر می دهد. چراکه تیم ملی 
در مقطع بسیار حساســی قرار گرفته 
و باید در اوج جدیت خــودش را برای 
نبردهای حساس پیش رو آماده کند. 
مشکل کلیدی اینجاســت که عالوه 
بر اسکوچیچ و هاشــمیان که به دلیل 
کرونا جلسه های تمرینی متعددی را از 
دست داده اند، مربیانی مثل کریم باقری 
هم در اردوی تیم ملی آفتابی نشده اند. تا 
اینجا شرایط تیم چندان مطلوب به نظر 
نمی رســد و ممکن است این وضعیت 

روی نمایش تیم ملــی تاثیر مخربی 
داشته باشد.

تیم جوان شده
در فهرست نهایی تیم ملی برای نبرد 
امروز، 6 بازیکن با »صفر« بازی ملی دیده 
می شوند. صالح حردانی، سیاوش یزدانی 
و عارف آقاســی در خط دفاع و محمد 
کریمی، یاسین سلمانی و زبیر نیک نفس 
در خط هافبک تا امروز هرگز برای تیم 
ملی به میدان نرفته اند. کریم انصاری فرد، 
وحید امیری و شجاع خلیل زاده هم تنها 
نفرات تیم ملی هســتند که بیشتر از 
30 سال ســن دارند. تیم ملی به شکل 
مشخصی جوان شده و این می تواند یک 
مزیت بسیار مهم برای این تیم باشد. در 
این تیم دیگر خبری از انبوه مهره های 
مسن نیســت اما از طرفی تجربه کم در 
این شرایط بسیار حساس، ممکن است 
مثل یک شمشــیر دولبه علیه فوتبال 
ایران عمل کند. به هر حال اسکوچیچ 
نفرات بسیار باانگیزه ای را در اختیار دارد 
و انتظار می رود ایران از دو مسابقه اول در 
این مرحله حساس، بین چهار تا 6 امتیاز 

دشت کند.

4 نکته در مورد نبرد تیم ملی با سوریه

قدم زدن به سمت قطر

اتفاق روز

چهره به چهره

هشــتمین روز از رقابت هاي پارالمپیک 
2020 توکیو، روز نسبتا خلوتي براي کاروان 
کشــورمان بود. بعد از اینکه عــادت کرده 
بودیم چند روزي چند مدال رنگارنگ به نام 
ورزشــکاران ایران بخورد، روز گذشته تک 
مدال طالي سعید افروز بود که کاروان را در 

مسیر مدال آوري نگه داشت. 
روز گذشــته رقیه شــجاعي که پیش از 
این در تفنــگ بادي 10 متر در رده ششــم 
ایستاد، این بار در مســابقات تفنگ 10 متر 
درازکش مختلط در خط آتش قرار گرفت. او 
در مرحله مقدماتي بــه رقابت با 46 تیرانداز 
دیگر 626.2 امتیاز کسب کرد تا با ایستادن 
در رده ســی و نهم فاصله زیادي تا صعود به 
فینال داشته باشد. البته او بعد از مسابقه اش 
عنوان کرد که انتظار فینــال هم از خودش 

نداشته اســت:»انتظار صعود به فینال 
این رقابت ها را نداشتم چون این رشته 

تخصصی مــن نیســت. تنها چند 
جلســه در این رشــته تمرین 

کرده بودم. رشــته اصلی من 
تفنگ ایســتاده اســت که 

چنــد روز پیــش رقابت 
آن به پایان رسید و من 
در مرحلــه مقدماتــی 
به عنوان چهــارم و در 

فینال به عنوان ششــم 
رســیدم. تمام تالشم برای 

کســب بهترین عنوان در پارالمپیک بود 
اما نشد. برای نخستین تجربه این بازی ها به 

نظرم نتیجه خوبی کسب کردم.« 
اما در مسابقات دوومیداني، سعید افروز 

در پرتاب نیــزه کالس F34 پرچم ایران را 
براي هشــتمین بار در توکیــو به اهتزاز 

درآورد. او در این مسابقه دو رقیب از چین، دو 
رقیب از کلمبیا و رقبایي از مراکش، فرانسه، 
پاپوا گینه، تونس و عراق را پیش رو داشــت 
که در همان پرتاپ اول از رقبا پیشی گرفت 
و نیزه را 39.4۸ متر پرتاب کرد. او در پرتاب 
دوم حدنصاب 39.40 متر را برجای گذاشت 
و با پرتابی به اندازه 40.0۵ متر به اســتقبال 
پرتاب چهارم رفت. افــروز در پرتاب چهارم 
نیز رکورد 39.6۷ متر را به ثبت رســاند و از 
انجام پرتاب های پنجم و ششــم خودداری 
کرد. پرتاب ســوم افروز نه تنها او را به مدال 
طال رســاند، بلکه وی را رکــورددار جدید 
پرتاب نیزه پارادوومیدانی در کالس F34 در 
سطح جهان و پارالمپیک کرد. افروز پس 
از کسب مدال طال پارالمپیک توکیو 
گفت:»پس از بازگشت از توکیو 
سعی دارم بعد از یک یا دو ماه 
استراحت دوباره تمرینات 
خود را در پرتاب نیزه شروع 
کنم. تالشــم بر این است که 
این موفقیت را در مسابقات جهانی 

و پارالمپیــک بعــدی نیز تکــرار کنم. این 
مدال برای من خیلی مهم است، چون برای 
رســیدن به آن خیلی تالش کردم. اعضای 
خانواده ام و مردم در این مدت خیلی برای من 
انرژی مثبت فرستادند و خیلی خوشحالم با 
شکستن رکورد جهان و پارالمپیک به مدال 
طال رسیدم.« وي افزود:»پارالمپیک باالترین 
رویداد ورزشی معلوالن است و بهترین های 
دنیا در آن شرکت می کنند. در گروه و کالس 
ما هم رکورددار جهان و رکورددار پارالمپیک 
حضور داشتند و کارم خیلی سخت بود. من 
برای رسیدن به این آمادگی و رکورد خیلی 
ســخت کار و تالش کردم و خوشبختانه به 

هدفم رسیدم.« 
همچنین وحید علی نجیمی دیگر دونده 
ایران بود که در مرحله مقدماتی دو 400 متر  
T13با حریفانش به رقابــت پرداخت. او با 
زمان ۵0 ثانیه و 2۵ صدم ثانیــه و به عنوان 
نفر پنجم گروه نخســت از خط پایان عبور 
کرد ولی مجوز حضــور در مرحله نهایی را به 

دست نیاورد.

آریا طاری

ایران و سوریه تا امروز در 2۸ مسابقه مختلف با هم روبه رو 
شــده اند و تیم ملی، فقط در »یک مســابقه« نتیجه را به این 
حریف واگذار کرده است. مرور آمار این تقابل، برتری مطلق تیم 
ملی ایران را نشان می دهد اما تیم ملی این اواخر در دیدارهای 
رسمی روبه روی سوریه برنده نبوده است. آخرین تقابل دو تیم 
در انتخابی جام جهانی به سال 200۸ برمی گردد. جدالی که با 
پیروزی ایران در زمین حریف به پایان رسید. علی دایی با چهار 
گل زده، بهترین گل زن این دوئل به شــمار می رود. دوئلی که 
پیروزی در آن، ایران را یک قدم به هدفش برای رســیدن به 

سومین جام جهانی متوالی نزدیک می کند.
اولین برخورد

اولین جدال ایران و ســوریه در مقدماتی جام جهانی ۷4 
شــکل گرفت. جایی که ایران روبه روی 6 هزار تماشــاگر در 
استادیوم آزادی با تنها گل اکبر کارگرجم، حریفش را شکست 
داد. ایران با بخشی از مهم ترین ســتاره های تاریخش در آن 
جدال ظاهر شــد. نفراتی مثل پرویز قلیچ خانی، علی پروین، 

جعفر کاشانی و ابراهیم آشتیانی در ترکیب اصلی تیم ملی ایران 
در آن مسابقه قرار داشــتند. با این وجود نتیجه مسابقه بسیار 
نزدیک بود. چراکه سوری ها هم تیم خوبی را در اختیار داشتند.

یک نتیجه تاریخی
ســوریه در همه تاریخش فقط یک بار تیم ملــی ایران را 
شکســت داده اســت. آن پیروزی در جدال برگشت مرحله 
مقدماتی جام جهانی ۷4 برای سوری ها به دست آمد. نبردی که 
البته باز هم در آزادی برگزار می شد و این بار، 22 هزار تماشاچی 
داشت. ایران با وجود ستاره هایی مثل ناصر حجازی و پروین، 
مغلوب حریف شد. سوری ها در همان 1۵ دقیقه اول بازی به گل 
رسیدند و با فرو رفتن در الک دفاعی، تا سوت پایان از این گل 
مراقبت کردند. این اولین و آخرین شکست تاریخ فوتبال ایران 

روبه روی سوریه تا امروز بوده است.
اولین تساوی

در چهار مسابقه اول تیم ملی ایران با سوریه، خبری از نتیجه 
تساوی نبود. پنجمین جدال دو تیم اما اولین تساوی بین آنها 
را رقم زد. این بازی در جام ملت های ۸0 در همان شــروع دور 
گروهی انجام شد. جدالی که در آن هیچ گلی به ثمر نرسید و 
دو تیم امتیازها را تقسیم کردند. ایران البته در نهایت به عنوان 
صدرنشین گروه راهی مرحله بعدی شد و تا نیمه نهایی پیش 
رفت اما شانس رســیدن به فینال را از دست داد و در نهایت به 

مسابقه رده بندی رسید.

امتیازهای از دست رفته
بدون تردید یکی از حسرت بارترین تقابل های بین ایران و 
سوریه، به مسابقات مقدماتی جام جهانی 94 مربوط می شود. 
جایی که تیم ملی در دو مسابقه رفت و برگشت، نتوانست این 
حریف سرسخت را شکست بدهد. در نبرد رفت، ایران در یک 
ورزشگاه پر از تماشاگر به مصاف حریف رفت و برای برد دیدار 
خانگی، آماده به نظر می رسید. اواسط نیمه دوم، مدیرروستا 
باالخره طلسم دروازه حریف را شکســت اما در دقایق پایانی 
عبداللطیف کار را به تساوی کشاند و همه چیز را برابر کرد. این 
اتفاق در مسابقه برگشت و در خاک دمشق هم تکرار شد. این 
بار حمید درخشان برای تیم ملی گل زد اما مصطفی قدیر در 
آخرین ثانیه ها گل مساوی را وارد دروازه ایران کرد تا تیم ملی 

چهار امتیاز را در این مرحله روبه روی سوریه از دست بدهد.
سنگین ترین برد

بهترین برد تیم ملی در نبردهای مستقیم با سوریه، سال 
2004 در رقابت های غرب آسیا به دست آمد. جدالی که در آن، 
ایران با همه ستاره ها به مصاف حریف رفت و توانستند سوریه 
را با نتیجه وحشتناک هفت بر یک شکست بدهند. ایران در آن 
مسابقه، 6 گل زن مختلف داشت. علی دایی، نیکبخت واحدی، 
محمد نصرتی، علی کریمی و فرهاد مجیدی هر کدام یک بار 
دروازه سوریه را باز کردند و آرش برهانی توانست دو بار توپ را 

از خط دروازه سوری ها عبور بدهد.

آخرین نبردهای نفس گیر
آخرین دوئل های حساس و سرنوشت ساز ایران با سوریه، 
به مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه برمی گردد. دو تیم در 
مسابقه رفت در یک زمین کامال ناهموار با هم برخورد کردند 
و در شرایطی که زیر باران شدید توپ به سختی در زمین به 
حرکت درمی آمد، به تساوی بدون گل رسیدند. نتیجه مسابقه 
برگشت برای تیم ملی اهمیت زیادی نداشت اما سوری ها در 
مسیر رســیدن به پلی آف جام جهانی باید از تیم ملی ایران 

امتیاز می گرفتند.
دو جدال و هشت گل

دو برخــورد آخر تیم ملی با ســوریه، بــه دو نبرد پرگل 
تبدیل شــده اســت. ایران با ویلموتس حریــف را با نتیجه 
پنج بر صفر شکســت داد و با اسکوچیچ ســه گل به سوریه 
زد. با این وجود نباید فراموش کرد که ســوریه در هیچ کدام 
از آن دو نبــرد، بــا همه نفــرات اصلی اش شــرکت نکرده 
بود. هیــچ دلیلی بــرای دســت کم گرفتن رقیــب امروز 
تیم ملی وجود نــدارد. آنها همیشــه تیمی ســختکوش، 
تدافعی و محکم بوده اند و تجربه هــای قبلی مقدماتی جام 
جهانی، نشــان می دهد که ســوریه همیشــه کار رسیدن 
به ایــن تورنمنت را بــرای تیم ملــی ایران، دشــوار کرده 
 اســت. آنها امروز هــم با تمام توان شــان روبــه روی ایران 

قرار خواهند گرفت.

ادامه رکوردشکني ها در توکیو

روز هشتم، طالي هشتم

ایران و سوریه از نگاه آمار

نبرد بيست و نهم

مهم ترین غایب تیم ملی 
در جدال با سوریه، سردار 

آزمون خواهد بود. مهره ای 
که به دلیل محرومیت، این 
جدال را از دست می دهد. 
باید منتظر ماند و دید که 
اسکوچیچ در غیاب این 

مهاجم کلیدی، چه نفراتی 
را در خط حمله روانه زمین 

می کند
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