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 دختران فوتبال 
امكانات برابر مي خواهند

تیم ملی فوتبال زنان ایران شــهریور مسابقات 
مقدماتی قهرمانی آسیا را پیش رو دارد و باید خود 
را برای حضــور در این رویداد مهم آمــاده کند. در 
این راستا تیم ملي بعد از دو سال تعطیلی باالخره 
تشکیل شد و دو دیدار تدارکاتی با تیم های بالروس 
و ازبکستان انجام داد. ملی پوشــان در اولین دیدار 
حساب ۶ بر صفر مقابل بالروس و در ادامه با نتیجه 
پنج بر صفر برابر ازبکستان شکســت خوردند. در 
همین راســتا فاطمه علیپور سرپرست تیم ملی از 
نیاز تیم به داشــتن امکانات برابر با مردان خبر داد. 
او گفت:»وقتی با تیم های دیگــر بازی می کنیم، 
امکانات، شــرایط و فضایی که به زنان اختصاص 
می دهند شاید ناخواســته روی بازیکنان ما تاثیر 
بگذارد و با دیدن ابهت یک تیم اســترس داشــته 
باشند. این یکی از مواردی بود که در نتایج دیدارهاي 
دوســتانه بی تاثیر نبود اما در بحث فنی حرف اول 
را نمی زد چون تیم ما یک ماه تشــکیل شده بود و 
انتظار نداشتیم با دست پر مقابل رقبا حاضر شویم. از 
طرفی از ابتدا خواهان امکانات برابر با مردان بوده ایم 
اما بازیکنان حرفــه ای یاد گرفته انــد که در قالب 
فدراسیون و باشگاه های ایرانی کار می کنند و این 
حداقل امکاناتی است که در این شرایط می شد به 
آنها اختصاص داد که از نگاه ویژه خانم موسوی و آقای 
عزیزی خادم تشکر می کنم. شاید شرایط ایده آل 
نبوده اما باید این راه را پله به پله طی کنیم. بازیکنان 
هم باید بپذیرند که یک دختر ایرانی با چارچوب، 
پوشش و امکانات مشخص هستند که بایداز خود 
گذشتی داشته باشند، خود را نشان بدهند و کاری 

به امکانات نداشته باشند.« 

مالیي و آقامیرزایی، 
المپیكي هاي قایقراني

مســابقه قایقرانی آب هــای آرام انتخابی 
المپیــک در دریاچه آزادی برگــزار و در این 
مســابقه تکلیف کاروان اعزامی به المپیک در 
رشته کایاک ۱۰۰۰ متر مشخص شد. ابتدا قرار 
بود کسانی که مدعی هستند چهارشنبه با هم 
به رقابت بپردازند و سپس فرد برنده روز شنبه 
هفته آینده با علی آقامیرزایی که این سهمیه را 

به دست آورده، رقابت کند. 
با توجه به اینکه تنهــا پیمان قویدل حاضر 
به رقابت شد از این رو رقابت نهایی روز گذشته 
برگزار شد. پیمان قویدل و علی آقامیرزایی به 
رقابت پرداختند و در پایان آقامیرزایی با ثبت 
زمان سه دقیقه ۴۷ ثانیه و ۹۳صدم ثانیه اول 
و به عنوان قایقــران اعزامی به بازی ها معرفی 
شد. قویدل هم زمان ســه دقیقه و ۵۷ ثانیه و 
۳۱ صدم ثانیه را به ثبت رساند. به این ترتیب 
نازنین مالیی در روئینــگ و علی آقامیرزایی 
در کایاک نماینــدگان ایــران در بازی های 
المپیک توکیو هستند. آقامیرزایي که خودش 
توانسته بود سهمیه المپیک را در ژاپن بگیرد، 
 هدفش را رســیدن بــه فینــال A المپیک 

عنوان کرده است. 
    

سهراب به جهاني مي رود؟
بعد از آنکه ســهراب مرادی نتوانســت در 
مسابقات قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک در 
تاشکند به رکورد و امتیاز مورد نظر برسد، کار او 
برای رسیدن به سهمیه المپیک بسیار سخت 
شده و به اما و اگرها گره خورد. در نهایت نیز او 
نتوانست به سهمیه دسته ۹۶ کیلوگرم المپیک 
برسد، همانطور که کیانوش رستمی نیز شانس 
حضور در این رقابت ها را از دســت داد و حاال 
قرار است علی داوودی و علی هاشمی در رشته 
وزنه برداری به توکیو بروند. سهراب مرادی از 
ابتدای اردوی تیم ملی در رامسر، با وجودی که 
هنوز لیست المپیکی ها اعالم نشده و او شانس 
حضور در المپیک را داشت، به اردوی تیم ملی 
نرفت. حاال باید دید با توجه به مصدومیت های 
متوالی که ســهراب مرادی طی دو سال اخیر 
تجربه کــرد، او چه برنامه ای بــرای آینده اش 
دارد؟ آیا برگزاری مسابقات جهانی 2۰2۱ در 
گرجستان او را وسوسه خواهد کرد که باز هم 
به ورزش قهرمانی  ادامه دهد؟ او با از دســت 
دادن سهمیه در مســابقات کلمبیا صحبت از 

خداحافظي کرده بود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا رهنورد

وقتی دور رفت مرحله مقدماتی 
جام جهانی تمام شــد، فقط یک راه 
برای زنــده ماندن پیــش روی تیم 
ملی بود. »بــردن« تنها گزینه روی 
میز تیم ملی بود و پســران ایران، به 
خوبی از این گزینه استفاده کردند. 
برای آنها، نام تیم حریف هیچ فرقی 
نداشــت. آنها با همه وجود به زمین 
مسابقه رفتند و با چهار برد متوالی، 
چشم ها را خیره کردند. این تیم در 
اوج شایســتگی، صدرنشین شد و 
حق واقعی اش را از این گروه گرفت. 
این تیم نشان داد که نسبتی با کنار 
کشیدن و تسلیم  شــدن ندارد. این 
تیم، شــادی را دوباره به هواداران 

پرشمارش هدیه کرد.
برای یــک لحظه هم که شــده، 
شب شکســت تیم ملی در مسابقه 
رفت روبه روی عراق را به یاد بیاورید. 
شبی که انگار دنیا روی سر هواداران 
تیم ملی خراب شــده بود. آن روز از 
جام جهانی دور به نظر می رسیدیم 
و در یک رونــد ناامیدکننده، حتی 
ممکن بود شانســی برای رسیدن 
به جام ملت های آســیا هم نداشته 
باشیم. آن شــب، تصور رسیدن به 
چهار بــرد پیاپی در دور برگشــت، 
به شدت دشــوار بود اما ستاره های 
تیم ملی، نشان دادند که متخصص 
نتیجه گرفتن زیر فشــار هســتند. 
حتی یک لغــزش کوچک کافی بود 
تا این تیم همه چیز را از دست بدهد 
اما ایران نه فقط منطقه صعود، بلکه 
حتی صدر جدول گروه را پس گرفت. 
بحرین حتی با وجــود میزبانی دور 

برگشت، نتوانســت مقابل تیم ملی 
حرفی برای گفتن داشــته باشد و 
در نهایــت این عراق بــود که ناچار 
شد به اما و اگرها برای صعود چشم 
بدوزد. شــاید وقتش رســیده بود 
که چیزهای زیــادی را به خودمان، 
حریفان مان و قاره آسیا ثابت کنیم. 
شاید وقتش رسیده بود نشان بدهیم 
که در سرنوشت ســازترین روزها، 
چقدر می شــود روی ســتاره های 
تیم ملی حســاب کرد. این بار دیگر 
خبری از ناکامــی و ناامیدی نبود. 
این بار حقیقتا قصد حذف شــدن 

نداشتیم و تقریبا هیچ موقعیت 
گل خطرناکــی به حریف 
ندادیم. این پیروزی مهم، 
تاوان کنترل درخشــان 

تیم ملی در همه دقایق این 
مسابقه بود.

ن  گا ا ر د کــه  ی  ر کا
اسکوچیچ انجام داده، بی نهایت 

تحســین برانگیز است. او سرمربی 
تیمی شــد که بدترین نتایج ممکن 
را پشت ســر گذاشــته بود. تیمی 
که ویــروس کرونا، بارهــا و بارها 
برنامه هایــش را به هــم ریخت. 
شاید خیلی از مربیان خارجی، در 
چنین موقعیتی مسئولیت شــان 
را رها می کردند و اصــال قید تیم 
ملی را می زدند اما اسکوچیچ پای 
این پروژه ایســتاد و حتــی در اوج 
دوران کرونــا به ایران ســفر کرد. 
او هــم بازی های لیــگ را به خوبی 
زیر نظر گرفت و هــم لژیونرها را به 
خوبی دید تا یکی از کم اشکال ترین 
فهرست های سال های گذشته تیم 
ملی را مهیا کند. نتیجه انتخاب یک 

فهرست ایده آل، آمادگی مثال زدنی 
تیم ملــی در سرنوشت ســازترین 
روزها بود. شــاید خیلی هــا انتظار 
می کشــیدند که تیم ملــی ببازد و 
دراگان را بــه باد انتقــاد بگیرند اما 
این مربی مسیر همه پیش بینی ها 
را تغییــر داد. او »اولین« برد تاریخ 

تیم ملــی در منامه را ســاخت و 

سپس پس از »۱۰ سال« اولین برد 
تیم ملی در یک مسابقه »رسمی« 
روبه روی عراق را رقم زد. کار بزرگ 
بعدی اسکوچیچ، رسیدن به هفت 
پیــروزی متوالی در هفــت تجربه 
اول هدایت تیم ملی ایران اســت. او 

تا امروز بهترین شــروع تاریخ یک 
ســرمربی در تیم ملی ایران را خلق 

کرده است.
تیم ملی، به همه خواسته هایش 
در این مرحله رســیده امــا تصور 
اینکــه کار همین جا تمام شــده، 
ســاده انگارانه خواهد بود. ما برای 
رســیدن به جام جهانی، باید یک 
مرحله بســیار ســخت دیگــر را 
روبه روی غول های درجه یک آسیا 
پشت ســر بگذاریم. جایی که تیم 
ملی ممکن است در معرض رقابت 
با رقبایی مثل ژاپن، اســترالیا، کره 
جنوبی، عربستان و قطر قرار بگیرد. 
حتی عمان با برانکو ایوانکوویچ هم 
می تواند یکــی از غافلگیری های 
آســیا در این مرحله باشــد. تا 

اینجا، کار به درســتی پیش 
رفته و ایران به موقع به مسابقات 

برگشــته اما برای صعود از مرحله 
بعدی، بایــد به مراتــب آماده تر و 

بی نقص تر نشان بدهیم.
 شــاید حتی نمایشــی که برابر 
بحرین و عراق پشت سر گذاشتیم، 
برای رسیدن به پیروزی های بزرگ 
در مرحله بعدی کافی نباشــد. اگر 
بیش از حد روی نتیجــه این چند 
مسابقه متوقف شویم، آینده جذابی 

در انتظارمان نخواهد بود. تیم ملی 
باید از همین حــاال، از فکر کردن به 
گذشته دست بردارد و همه حواسش 
را معطوف آینده کند. آنچه واضح به 
نظر می رسد، این اســت که ما یک 
تیم رویایی و یک نســل درخشان 
داریم. شاید در کم ترین مقطعی در 
طول تاریخ، تیم ملی ایران نیمکتی 
تا این حد آماده و سرحال در اختیار 
داشته است. برای باور این فرضیه، 
کافی است بدانیم مهره های درجه 
یکی مثل مرتضــی پورعلی گنجی، 
کریــم انصاری فــرد و مهدی 
ترابی، حتی یک دقیقه هم 
روبه روی عراق به میدان 
نرفتند. ایــن تیم باید 
سقف آرزوهای به مراتب 
بلندتری داشته باشد. این تیم باید 
دســت به کارهای بزرگ تری بزند. 
شاید بردن عراق، فقط یک »شروع« 
باشد. شروع موفقیت هایی تاریخی 
برای تیمی که قرار است در سال های 
پیش رو، چشــم ها را خیــره کند و 

بردهای بزرگی را جشن بگیرد.  

داستان یک تیم تسلیم نشدنی

اینجا چراغی روشنه...

چهره به چهره

آریا طاری

چهار بــازی، چهار پیــروزی، ۱2 امتیاز و 
۱۷ گل زده. تیم ملی با این آمــار رویایی در 
دور برگشــت، صعودی مقتدرانه را به مرحله 
نهایی از دور انتخابی جام جهانی تجربه کرد. 
اسکوچیچ و تیمش با ضربه دقیق سردار، انتقام 
شکست مسابقه رفت را از عراق گرفتند تا بدون 
توجه به نتیجه دیدارهای همزمان و بدون دل 
بستن به اما و اگرها، راه شان را به طرف مرحله 

بعدی رقابت ها هموار کنند.
علیرضا بیرانوند

وقتی همــان اوایل بــازی وارد درگیری 
فیزیکی با مهند علی شد، تن و بدن مان لرزید! 
این نگرانی وجود داشــت که همان ماجرای 
مهرداد پوالدی، برای این ســتاره تکرار شود 
اما اتفاقی رخ نداد و علیرضا هم از داور اخطار 
نگرفت. ســنگربان تیم ملی، در مجموع شب 
آرامی را پشت سر گذاشت و وادار نشد واکنش 
چندان خاصی در این مســابقه نشان بدهد. 
اواســط نیمه دوم، عراق یک فرصت نســبتا 
ایده آل داشــت که حضور به موقع بیرانوند، 
جلوی گل زنی این تیــم را گرفت. بیرو با چند 
اســتپ ســینه فوق العاده، اعتماد به نفس 
ویژه اش را در دقایق ســخت این مســابقه به 

خوبی به نمایش گذاشت.
صادق محرمی

بــه ویــژه در اولیــن دقایــق مســابقه، 
استارت های انفجاری بســیار خوبی داشت. 
صادق به مرور زمان پخته تر شــده و حاال یک 
مهره جذاب برای سمت راست خط دفاعی تیم 
ملی است. محرمی البته در دقایق پایانی کمی 
خسته بود اما در نیمه اول، یکی از بهترین های 

تیم ملی به شمار می رفت.
شجاع خلیل زاده

باز هم روی زمین و هوا، بی اشــتباه نشان 
داد. نکته جالب در مورد نمایش شجاع در این 
مسابقه، این بود که به هیچ وجه عصبانی نشد 
و آرامش اش را از دســت نداد. حتی زمانی که 
عراقی ها روی اعصــاب او راه رفتند و تصمیم 

گرفتند این بازیکن را عصبانی کنند، شــجاع 
آرامش اش را حفظ کرد تا یک شب ایده آل را 

در منامه پشت سر بگذارد.
محمدحسین کنعانی زادگان

مثل همیشــه قرص و محکم در قلب خط 
دفاعی تیم ملی ایســتاد. زوج او و شــجاع، 
هماهنگی قابل توجهی دارند و به نظر می رسد 
که می توانند در مراحل حساس بعدی نیز به 
خوبی به تیم ملی کمک کنند. دو کلین شیت 
روبه روی بحرین و عــراق، هرگز »تصادفی« 

برای تیم ملی به دست نیامده است.
احسان حاج صفی

باالخره نشــان داد که چرا هیچ وقت نباید 
در ناامیدشــدن از یک کاپیتــان عجله کرد. 
احسان در مســابقه های قبلی چندان آماده 
نبود اما حجم انتقادهــا از او غیرمنصفانه به 
نظر می رسید. کاپیتان تیم ملی اما در بهترین 
زمان ممکن به فرم آرمانی برگشــت و دوباره 
آمادگی اش را به دســت آورد. درست وقتی 
بیشتر از همیشــه به حاج صفی نیاز داشتیم، 
او با یک پاس گل فوق العاده ســردار آزمون را 
در موقعیت گل زنی قرار داد. احسان در پست 
دفاع چپ، یکی از بهترین هــای تیم ملی در 

نبرد با عراقی ها به شمار می رفت.
احمد نوراللهی

حاال دیگر به یک وزنه مهم در خط میانی 
تیم ملی ایران بدل شده اســت. ویژگی مهم 
احمد در این مسابقه، پاس های سالم و عالی 
این بازیکن بودنــد. او کم تر از قبــل اقدام به 
شــوت زنی کرد و کمی بیشــتر از گذشته با 
دروازه حریف فاصله داشــت. نوراللهی وسط 
زمین، کامال مسلط نشان داد و تقریبا مرتکب 
هیچ اشتباه بزرگی نشد. اهمیت این نمایش 
زمانی بیشتر معلوم می شود که به یاد بیاوریم 
او با تصمیم به شدت سختگیرانه داور مسابقه، 
در همان دقایق ابتدایی مسابقه با کارت زرد 
روبه رو شده بود. اتفاقی که برای یک هافبک 

تدافعی، مثل یک کابوس به نظر می رسد.
سعید عزت اللهی

باید بپذیریم که ســعید، هنوز آن بازیکن 

گذشته نشده و آمادگی روزهای بازی در جام 
جهانی 2۰۱8 را به دست نیاورده است. با این 
وجود دو توپ گیری او در نیمه اول در نزدیکی 
محوطه جریمه ایران، برای این تیم به شدت 
مثمرثمر بودند. سعید در نیمه اول، اجازه نفس 
کشیدن به هافبک های هجومی تیم ملی عراق 
را نداد. او البته چند پاس اشتباه هم داشت که 
در مجموع چندان به چشم نیامدند و تهدیدی 

برای تیم ملی ایجاد نکردند.
علیرضا جهانبخش

اگر مسابقه ساده با کامبوج را کنار بگذاریم، 
از آخرین باری که علیرضا جهانبخش در تیم 
ملی فوق العاده نشان داده زمان زیادی سپری 
شده اســت. علیرضا که روبه روی بحرین به 
نیمکت منتقل شــده بــود، در غیاب وحید 
امیری دوباره به ترکیب اصلی برگشت اما باز 
هم فوق العاده ظاهر نشد. او یک بار می توانست 
روی سانتر دیدنی احسان حاج صفی دروازه 
حریف را باز کند اما خیلی دیر به توپ رسید. 
یک بار تــوپ لــو دادن او در نیمــه دوم هم 
می توانست برای تیم ملی گران تمام شود اما 
آن توپ در نهایت به جایی نرسید. علی جهان 
با وجود همه تالش ها و سختکوشی هایی که 
داشت، باز هم انتظارات را برآورده نکرد و یک 

شب رویایی را پشت سر نگذاشت.
علی قلی زاده

بدون تردید بهتریــن و مهم ترین تصمیم 
دراگان اسکوچیچ در این چهار مسابقه، فراهم 
کردن فرصت حضور فیکس در تیم ملی برای 
علی قلی زاده بود. ستاره ای که از همان مسابقه 
اول با هنگ کنگ، انگیزه هایش برای فیکس 
شــدن در تیم ملی را به همه نشان داد. برای 

باور اینکه این فوتبالیست چقدر آماده است، 
کافی است به پاس اســتادانه او به حاج صفی 
در صحنه رقم خوردن گل اول نگاه کنیم. در 
حقیقت قلی زاده، سازنده اصلی این گل بود و 
مثل همیشه در مهم ترین لحظات، به کمک 
تیم ملی آمد. علی با تالشــی خستگی ناپذیر 
و تکنیکی مثال زدنی، تا اواخر بازی در زمین 
حضور داشت و نمایشی بی نظیر را هم سپری 

کرد.
مهدی طارمی

اواخر بازی، بازوبند کاپیتانی را بست و این 
بازوبند، چقدر برازنده اش بود. مهدی طارمی 
حاال دیگر آن جوان پرشر و شور سابق نیست. 
او به یک مهاجم کارکشته در تیم ملی تبدیل 
شده و هماهنگی بســیار خوبی هم با سردار 
آزمون دارد. مهدی در جریان مسابقه با عراق 
آنقدر دوید که حتی غیبت مهره دونده ای مثل 
وحید امیری در این مسابقه به چشم نیامد. او 
البته مرتکب یک اشتباه هم شد و در حالی بعد 
از سوت داور به توپ ضربه زد که چیزی نمانده 
بود اخطــار دوم را دریافت کنــد و به همان 
سرنوشت مســابقه معروف پورتو و یوونتوس 
دچار شــود. مهدی خوش شانس بود که داور 

این صحنه را نادیده گرفت.
سردار آزمون

بیشتر از هر بازیکن دیگری، از این صعود 
دراماتیک سهم داشته است. بازیکنی که در 
۱8۰ دقیقه مســابقه رفت بــا بحرین و عراق 
حتی یک گل نزده بود، حاال ۱8۰ دقیقه دور 
برگشت را با زدن سه گل روبه روی این دو تیم 
به پایان رساند. او با بغل پای دقیق و محشری 
که به عراق زد، نشان داد که چقدر فرصت طلب 

است. مدت ها بود که ســردار را در تیم ملی تا 
این اندازه آماده ندیده بودیم. او با حفظ کردن 
این فرم، در مرحله بعــدی دور مقدماتی هم 
می تواند گــره بازی های بــزرگ را برای تیم 

ملی باز کند.
میالد محمدی

در 2۰ دقیقه پایانی وارد زمین شد و جای 
احسان حاج صفی را در سمت چپ دفاع گرفت. 
این تعویض از آن جهت مهم به نظر می رسید 
که حاج صفی کمی خسته شده بود و عراقی ها 
از آن سمت به تیم ملی فشار می آوردند. میالد 
در دفاع اشتباهی نداشت و چندین بار هم به 
خط حمله ملحق شــد تا به حفظ توپ نفرات 
تیم ملی در زمین حریــف کمک کند. انرژی 
میالد برای ایران، در حساس ترین دقایق بازی 

به شدت کمک کننده بود.
میالد سرلک

تا پایان مسابقه بحرین، در اردوی تیم ملی 
حضور نداشــت اما در همین زمان کم آنقدر 
اعتماد اسکوچیچ را جلب کرد که توانست در 
دقایق پایانی مسابقه با عراق هم به میدان برود. 
در این دقایق، توپ چندانی به میالد نرسید اما 
انتظار می رود که او پای ثابت اردوهای بعدی 
تیم ملی باشد. سرلک به لحاظ آمادگی، در فرم 

بسیار خوبی به سر می برد.
سامان قدوس

همه انتظار داشتند ســامان از همان ابتدا 
در ترکیب قــرار بگیرد اما اســکوچیچ با یک 
تصمیم غیرمنتظره، او را از ترکیب اصلی بیرون 
گذاشت. قدوس در لحظات پایانی وارد زمین 
شــد و حرکات ترکیبی ایده آلــی هم با علی 
قلی زاده داشت. قدوس در همین لحظات کم، 

کالس بازی اش را به همه نشان داد.
کاوه رضایی

تنها چند دقیقــه در زمین بود اما یک فرار 
دیدنی و یک پاس علی را تجربه کرد. پاسی که 
اگر همبازی کاوه کمی دقت کرده بود، به یک 

پاس گل برای این ستاره تبدیل می شد.
مهدی قایدی

باز هم خیلی خوب خودش را در موقعیت 
گل زنی قــرار داد اما این بــار تقریبا توپ را از 
مقابل دروازه خالی بیــرون زد. آخرین لمس 
توپ مســابقه با عراق، سهم ســتاره جوان و 

تکنیکی تیم ملی بود.

نفر به نفر با ستاره های تیم ملی روبه روی عراق

وقتی همه »خوب« بودند

تیم ملی، به همه 
خواسته هایش در این 

مرحله رسیده اما تصور 
اینکه کار همین جا تمام 

شده، ساده انگارانه خواهد 
بود. ما برای رسیدن به جام 

جهانی، باید یک مرحله 
بسیار سخت دیگر را 

روبه روی غول های درجه 
یک آسیا پشت سر بگذاریم
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