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منهای فوتبال

قهرماني فصيحي با بهبودركورد

فدراسيوندووميدانيكهعنوانميكندنگاهش
همزمان با مسابقات المپيك ،به بازيهاي آسيايي
هم هست تيمي را روانه تركيه كرد كه در مسابقات
بينالمللي اين كشــور حضور پيدا كند .در همين
راســتا فرزانه فصيحي قهرمان دوهای ســرعت
کشورمان در نخستين روز از اين رقابتها در ماده
 100متر با ثبت حد نصاب  11.66ثانیه در جایگاه
نخستایستادوقهرمانشد.دراینرقابتمودهاوی
الشــمیری از کویت با زمــان  11.68ثانیه و زواها
آرماتسوازترکیهباثبتحدنصاب 11.75بهترتیب
در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند .فصيحي كه
نخستيندووميدانيكاردخترايرانياستكهموفق
بهكسبوروديمسابقاتجهانيشده،برايسهميه
المپيكهمتالشميكند.اوهمچنيندرمسابقات
تركيهتوانستركوردشخصياشرابهبودببخشد.

آدرنالین 7

به استقبال روز سرنوشتساز تیم ملی

این جهنم را بهشت کنید!
سرانجامروزیکههوادارانفوتبالایرانبرایمدتهادرانتظارشبودندازراهرسیدوفرصتانتقامگرفتنازبحریندر
دوربرگشتمقدماتیجامجهانی،برایتیمملیبهدستآمد.برنامهاینمسابقهچندینباربهتعویقافتادوحاالامروزپسران
اسکوچیچیکنبردسرنوشتسازراروبهرویرقیبپشتسرمیگذارند.اینبازیبهمعنایواقعیکلمهبرایفوتبالایران
یکمسابقهمرگوزندگیخواهدبود.برایرسیدنبهجامجهانی،نبایددراینجدالنفسگیرهیچلغزشیراتجربهکنیم.

دختران فوتبال به بالروس رفتند

تیمملیفوتبالزنانبامدادروزگذشته(یکشنبه)
از فرودگاه امام خمینی راهی بالروس شــد .شهره
موسوینایبرییسزنانفدراسیونفوتبالباتاييد
اين خبر عنوان داشت«:ملیپوشان کشورمان در
آنجا با ازبکستان دیدار خواهند داشت و این سفر
با فیفادی مطابقت دارد ».ملیپوشان فوتبال زنان
درروزهای ۱۶و ۱۷خردادماهنیزدودیدارتدارکاتی
با بالروس برگزار خواهند کرد .نخســتین اردوی
انتخابی تیم ملی فوتبال بزرگساالن زنان ایران زیر
نظر کادر فنــی در حالی برگزار شــد که بازیکنان
تمرینات خود را بــه مدت پنــج روز و در دو نوبت
برگزارکردند.اردویدومتیمملیفوتبالازاولتا۱۴
خردادماهدرمرکزملیفوتبالبرگزارشد.

جمالي در راه يك جهاني ديگر

مســابقات نوجوانان جهان مهرماه سال جاری
در عربستان برگزار میشــود .عالوه بر تیم پسران
که هدایتش را سعید علیحسینی برعهده خواهد
داشــت ،تیم منتخب دختران نوجوان نیز به این
رقابتها اعزام خواهند شــد .در همين راستا یکتا
جمالی وزنهبردار رده ســنی نوجوانان ایران که در
مسابقاتجوانانجهانشرکتکردهبودوسهمدال
برنز را در تاشکند از آن خود کرد نيز قرار است به اين
مسابقات اعزام شود 92 .کیلوگرم یک ضرب116 ،
کیلوگرمدوضربومجموع 208کیلوگرمرکورداو
در مسابقات جوانان جهان بود .به نظر میرسد این
وزنهبردار 16سالهکههر 6حرکتخودراباموفقیت
پشت ســر گذاشت ،در ســطح نوجوانان که قطعا
رکوردها پایینتر از جوانان اســت ،بتواند بار دیگر
مدالجهانیبگیرد.

مربي خارجي،
نياز اين روزهاي شطرنج

پرهام مقصودلو نفر نخستین ریتینگ شطرنج
مردان ایران ابراز اميدواري كرد با حضور رييس
جديد در فدراسيون ،شطرنج به روزهاي خوبي
كه به عناوين مهم آســيايي و جهاني ميرسيد
بازگــردد .او در اين باره گفت«:شــطرنجبازان
ایران جوان هستند و آیندهدار .این تیم توانسته
افتخارات زیادی کسب کند افتخاراتی که میشود
دوباره به آن برگشت .البته الزمه این مهم تقویت
تیم است و تیمی که باید با کمک وزارت ورزش و
فدراسیون تقویت شود .ما نیاز به مربی خارجی
با دانش داریم .اگر این مهم تحقق پیدا کند بدون
شک میشــود به آینده این رشته امیدوار بود .ما
اکنون در بخش زنــان و مردان در بین بهترینها
هستیم ».وي افزود«:نمیشود روی یک یا چند
ستاره سرمایهگذاری کرد؛ بلکه برای تیم اصلی
باید پشتوانهســازی انجام شــود و الزمه آن نیز
استعدادیابی و تقويت دانش شــطرنج در ایران
است .ما مربیان خوبی در سطح ملی داریم و اگر
استعدادیابی انجام شود ســتارگان خوبی را هم
به جهان شــطرنج معرفی خواهیم کرد ».پرهام
مقصودلو که اکنون در جمع  ۱۰۰شــطرنج باز
برتر دنیا قرار دارد در چند سال گذشته توانسته
افتخــارات زیادی را در بخش تیمــی و انفرادی
کســب کند .عنــوان قهرمانی جوانــان جهان،
قهرمانی آسیا در بخش تیمی ،قهرمانی المپیاد
زیر  ۱۶سال شــطرنج در  ۲دوره ،نایب قهرمانی
المپیاد جهانی شطرنج و صعود با تیم ملی شطرنج
ایران به گــروه  Aالمپیاد جهانــی از مهمترین
افتخارات او به شمار میرود.

آریا رهنورد

وقتی ســوت پایان مسابقه رفت
ایــران و بحرین در منامــه به صدا
درآمد ،فکرش را هم نمیکردیم که
ناچار شویم مسابقه برگشت را هم در
منامه برگزار کنیم .بدون تردید این
یکی از عجیبتریــن اتفاقها برای
تیم ملی در همه ادوار مقدماتیهای
جام جهانی است.
از آن روز تــا حــاال ،چیزهــای
بســیار زیادی تغییر کرده اســت.
حاال دیگر مــارک ویلموتس روی
نیمکــت تیم ملی دیده نمیشــود

و به جــای او ،دراگان اســکوچیچ
هدایت تیم ملی ایــران را بر عهده
دارد .نفراتی مثل مســعود شجاعی
هم دیگر بــه اردوی تیم ملی دعوت
نمیشــوند .ویروس کرونا هم از راه
رســیده و شــرایط فوتبال در تمام
دنیــا را تغییر داده تا این مســابقه،
بدون حضور تماشاگرها برگزار شود.
اگر همه چیز کامــا عادی بود ،این
مسابقه مدتها پیش با حضور صد
هزار تماشاگر در اســتادیوم آزادی
برگزار میشد.
بحرینیها به راحتــی از امتیاز
میزبانی در دور رفت استفاده کردند

و حاال کــه نوبت بــه میزبانی ایران
رسید ،همه چیز دســتخوش یک
تغییر ناخوشایند شــد .با این حال
برای تیــم ملی ،دیگر هیــچ بهانه و
توجیهی وجــود ندارد .مــا در دور
رفت بیــش از حد لغــزش را تجربه
کردهایــم و حاال همه پســران تیم
ملی بایــد یکی از بیاشــتباهترین
نبردهای زندگیشــان را پشــت
ســر بگذارند .بحرین ،کــم و بیش
همان تیمی اســت که در دور رفت
دیده بودیم.
تیمی که به جز یک بازیکن ،همه
نفراتش در لیگ کشور خودشان توپ

میزنند .آنها با روحیه خوب ناشــی
از برد هشــت بر صفر برابر کامبوج،
خودشان را به این مرحله رساندهاند
اما بدون شــک این نتیجــه برای
تیم ملی ایران هراسآور نیســت.
چراکه این تیم در دور رفت ،توانسته
بود  14بــار دروازه کامبــوج را باز
کند .واضح است که تیم اسکوچیچ
امروز با یک حریــف کامال تدافعی
روبهرو میشود .ستارههای تیم ملی
باید آماده روبهرو شــدن با الیههای
دفاعــی حریــف و همچنین اتالف
وقت همیشگی آنها باشند .فراموش
نکنیم که این ،همــواره مهمترین

ویژگی فوتبال بحرین بوده اســت.
بعید به نظر میرســد ترکیب تیم
ملی در این مسابقه نسبت به مسابقه
قبلی با هنگکنگ ،تغییر چندانی
داشته باشد .نهایتا یک یا دو بازیکن
از آن ترکیب ،تغییــر خواهند کرد.
بازگشــت مرتضی پورعلیگنجی،
میتوانــد یک ســناریوی محتمل
برای تیم ملی باشد .چراکه شجاع در
دیدار گذشته روی گل هنگکنگ،
مقصر نشان داد.
در خــط هافبک هــم احتمال
بازگشت احســان حاجصفی وجود
دارد .کاپیتــان تیم ملــی که یک
اخطاره هم بود ،روبهروی هنگکنگ
استراحت کرد و حاال شاید به جای
احمد نوراللهی یا علیرضا جهانبخش
در ترکیب قــرار بگیرد .حقیقت آن
است که نمایش تیم اسکوچیچ در آن
جدال ،فوقالعاده نبود اما ایران برابر
آن حریف به مهمترین ماموریتش
یعنی دشت کردن هر سه امتیاز بازی
رسید .تیم ملی شروع خوبی داشت و
در همان چند دقیقه اول ،حریف را به
شدت تحت فشار قرار داد اما به ثمر
نرسیدن یک گل زودهنگام ،به ضرر
پسران دراگان شد.
ایران درنهایت با خالقیت فردی
علی قلیزاده به گل اول دست پیدا
کرد .موضوعی که نشان داد فیکس
شدن این ستاره در تیم ملی تصمیم
کامال درستی بوده است .شاید ایران
در آن نبرد به طور کلی نتوانست همه
انتظارهــا را برآورده کنــد اما نباید
از یاد برد که ایــن تیم برای مدتها
از مســابقههای فوتبال دور بوده و
روی یک چمن افتضــاح به مصاف
هنگکنگ رفته است.
نکته امیدوارکننــده در جدال
قبلی ،کیفیــت بــاالی مهرههای
نیمکتنشــین تیــم ملــی بــود.
ســتار ههایی کــه در جریــان

وقتیسوتپایانمسابقه
رفت ایران و بحرین در
منامه به صدا درآمد ،فکرش
را هم نمیکردیم که ناچار
شویممسابقهبرگشترا
هم در منامه برگزار کنیم.
بدون تردید این یکی از
عجیبتریناتفاقهابرای
تیم ملی در همه ادوار
مقدماتیهایجامجهانی
است

مســابقه با هنگکنگ بــه زمین
آمدند ،نشــان دادند که به شــدت
آماده هســتند و از انگیــزه باالیی
بــرای درخشــش در تیــم ملــی
برخوردارند .ایــن مهرهها در جدال
امروز بــا بحرين هم بــرای دراگان
اســکوچیچ و تیمش ،تعیینکننده
خواهند بود.
شرایط تیم ملی ،اصال «عادی»
نیســت .ایران باید برای دومین بار
در زمین تیم حریف بازی کند و این
مرحله را بدون حتــی یک میزبانی
به پایان برســاند .نه هوای شرجی
بحرین و نه کیفیــت ناامیدکننده
چمنهای این کشور اما حریف تیم
ملی نمیشوند .پسران ایران آمادهاند
تا این جهنم را به بهشت تبدیل کنند.
آنها آماده به نظر میرسند تا از تنگه
وحشــت هم عبور کننــد و از این
حصار ،فاصله بگیرند.
ایران بارها و بارها نشان داده که
در سختترین شــرایط ،به خوبی
میتواند کنترل اوضاع را در دســت
بگیــرد و اوضاع را عــوض کند .این
یکی از آن نبردهایی اســت که باید
به عنوان یک خاطره خوب فراموش
نشــدنی ،در ذهن هواداران فوتبال
ایران ماندگار شود.

چهره به چهره
ایران-بحرین در  9پرده

سقوط ،صعود و سکوت!
آریا طاری

مسابقه حســاس امروز ،هفدهمین برخورد
ایران و بحرین در تاریخ فوتبال دو کشــور است.
در  16مسابقه قبلی دو تیم ،ایران هفت پیروزی
به دست آورده و بحرین به پنج برد رسیده است.
به دست آوردن سه پیروزی در پنج بازی اخیر با
بحرین ،فرم خوبی در ایــن دوئل برای تیم ملی
میســازد اما نباید فراموش کرد که تیم ملی در
آخرین مسابقهاش روبهروی این حریف شکست
خورده و حاال نه فقط برای جبران این شکست،
بلکه برای نزدیک شدن به جام جهانی باید به هر
قیمتی برنده این نبرد سرنوشتساز باشد.
آخرینمیزبانیبزرگ
اولین برخورد ایران و بحرین در تمام تاریخ،
در جریــان آخرین میزبانی مهــم ایران در یک
رقابت بینالمللی رقم خورد .سال  1974ایران
میزبان بازیهای آسیایی بود و در رشته فوتبال
هم به مدال طال دست پیدا کرد .ایران و بحرین
که قبل از آن خودش جزئی از خاک ایران بود ،در
آن رقابتها اولین مسابقه فوتبالشان را برگزار
کردند .جدالی که پیروزی در آن برای ستارههای
ایرانی ساده به نظر میرسید .تیم ملی در اولین
رویارویی با بحرین 6 ،بار دروازه این تیم را باز کرد
و ضربه محکمی به این حریف زد.
انتقام با یک محمود و دو علی
اولین پیروزی بحرین روبــهروی ایران ،در
مرحله مقدماتی جام ملتهای آســیا  2000به
دســت آمد .نتیجهای که هیچکس انتظارش را
نداشت و باورش نمیکرد .ایران آن روز در زمین
بحرین شکســت خورد اما در بازی برگشت در
استادیومآزادی،باقدرتازحریفشانتقامگرفت
تا به عنوان صدرنشــین مقتدر گروه ،راهی جام
ملتها شود .تیم ملی در آن مسابقه انتقامی یک
بار با ضربه محمود فکــری و دو بار با ضربههای

علی دایی و علی کریمی ،بحرین را با نتیجه سه
بر صفر شکست داد و شــب درخشانی را پشت
سر گذاشت.
شبکذاییمنامه
هیچهوادارفوتبالیدرایراننیستکهخاطره
این مسابقه را فراموش کرده باشد .شبی که قرار
بود ایران به جام جهانی برســد اما یک شکست
دردناک در منامه ،همه چیز را تغییر داد .در ایران،
همه منتظر جشــن صعود بودند اما ستارههای
تیم ملی ،در جریان مســابقه اصال آماده به نظر
نمیرســیدند .معلوم نبود چه اتفاقی برای آن
تیم پرستاره رقم خورده که ایران ،اصال آمادگی
الزم را در آن نبرد نشان نداد و در نهایت با نتیجه
سه بر یک شکست خورد .تلختر از مواجهه با این
شکست ،تماشای رقیبی بود که رقص با پرچم
عربستان در زمین را پس از سوت پایان داور کلید
زد .به نظر میرسد کینه همیشگی تیمهای ملی
دوکشورازهم،درستازهمیننقطهکلیدخورد.
بحرینیهاباشکستدادنتیمملی،حتیشانسی
برای رسیدن به جام جهانی نداشتند اما خراب
شدن آرزوهای ایران و صعود مستقیم عربستان
به مرحله بعدی را جشن گرفتند .در حقیقت آنها
درآننبردبیشترازخودشان،برایعربستانبازی
کردند و دست به هر کاری زدند تا شانس صعود را
از تیم ملی بگیرند .تیم بالژ بعد از آن خاطره تلخ،
راهی مرحله پلیآف شد و امارات را شکست داد
امانتوانستهمینتجربهراروبهرویایرلندتکرار
کند .در ذهن بسیاری از ستارههای آن نسل تیم
ملی ،این تلخترین خاطره ممکن است .شبی که
انگار رقیب با بولــدوزر از روی رویای بزرگ تیم
ملی رد شد.
زنده باد برنز
همیشه هم اینطور نبوده که برخورد با تیم
ملی بحرین ،به یک خاطره تلــخ برای تیم ملی
تبدیل شود .سال  2004بحرین یکی از تیمهای

شگفتیساز جام ملتها به شمار میرفت .تیمی
که به شکلی خیرهکننده ،به مرحله نیم ه نهایی
رسید و حتی در مسابقه نیمه نهایی با ژاپن نیز،
عملکــردی فراتر از حد انتظار داشــت .با کمی
خوششانسی ،ایران و بحرین میتوانستند در
فینال تورنمنت با هم روبهرو شوند اما رقابت دو
تیم به دیدار ردهبندی کشیده شد .با این حال هر
دو تیم انگیزه زیادی داشتند تا برنز جام را از آن
خودشان کنند .در همان دقایق ابتدایی ،جواد
نکونام اولین گل مســابقه را زد و تالل یوسف در
نیمه دوم ،کار را به تساوی کشاند .در نیمه دوم،
علی کریمی برای ایــران گل زد و این بار صالح
فرحان دوباره گل مســاوی را به ثمر رساند .در
 10دقیقه پایانی اما دبل علی دایی ،شــرایط را
به سود تیم ملی ایران رقم زد تا تیم برانکو روی
سکوی سوم جام بایستد .علی دایی هم با این دو
گل توانست آقای گل آن دوره از جام ملتهای
آسیا شود.
پروازبامحمد
شاید برنز جام ملتها جذاب باشد اما فوتبال
ایــران از بحرین ،خاطره جذابتــری هم دارد.
اگر سال  2002با شکست روبهروی این حریف
نتوانســتیم به جام جهانی برسیم ،سال 2006
در جدال با همین تیم جشــن صعود گرفتیم.
ماموریتی که خود بالژ قادر بــه انجامش نبود،
توسط دستیار سابق او انجام شد .ایران در مرحله
گروهی دور مقدماتی ،عملکرد درخشانی داشت
و برای صعود در دیدار برگشت با بحرین ،آماده به

نظر میرسید .گل صعود هم باالخره از راه رسید.
فریدون زندی توپ را روی دروازه ارســال کرد و
محمد نصرتی با یک ضربه سر ،تاریخیترین گل
دوران فوتبالش را به ثمر رساند تا ایران بخشی از
جام جهانی  2006باشد .اینکه صعود روبهروی
حریفی مثل «بحرین» قطعی شــده بود ،لذت
مضاعفی برای تیم ملی داشــت .پس از آن شب
فراموشنشدنی در استادیوم آزادی ،بسیاری از
مردم ایران در همه شــهرها به خیابانها رفتند
و این صعود دلچســب را جشن گرفتند .فوتبال
آن روز ،یک جشــن بزرگ را به همــه ایرانیها
هدیه کرده بود.
ششتاییها
سالها بعد از بازیهای آسیایی  ،1974تیم
ملی یک پیروزی  6گله دیگر را روبهری بحرین
جشــن گرفت .بردی که این بار در شــروع دور
مقدماتی جام جهانی 2014به دست آمد .اخراج
زودهنگام ستاره بحرین در آن مسابقه ،حریف
را با دردســر بزرگی روبهرو کرد .ستارههای تیم
کیروش هم به شدت سرحال بودند و نمایشی
در اوج طــراوت را ارائه کردنــد .جالب این که
آن برتری  6گله 6 ،گلزن مختلف هم داشــت.
جالل حسینی ،مجتبی جباری و هادی عقیلی
در نیمه اول دروازه بحرین را بــاز کردند و آندو
تیموریان ،کریم انصاریفرد و غالمرضا رضایی
در نیمــه دوم موفــق به گلزنی شــدند تا یک
پیروزی دلچسب روبهروی بحرین برای تیم ملی
به دست بیاید.

پاسور ،گلزن شد
اگرچه مســابقه رفــت در دور انتخابی جام
جهانــی  2014را روبهروی بحرین بــا این برد
پرگل جشن گرفته بودیم اما در مسابقه برگشت،
بحرینیها مثل همیشه دردسرهای زیادی برای
تیم ملی درســت کردند .آنها جنگ روانی را به
باالترین سطح رساندند و مثل همیشه ،روحیه
ســتارههای تیم ملی را به هم ریختند .بحرین
اواخرنیمهاولباگلعلوی،جلوافتادوفاصلهایتا
شکست دادن ایران نداشت اما درست در آخرین
ثانیهها بود که مجتبی جباری ،گل تساوی را به
ثمر رساند .مجتبی اساسا بیشتر یک پاسور بود
تا یک گلزن اما این ضربه ،نشــان داد که او در
حساسترین لحظات ،میتواند سرنوشت را به
سود تیم ملی تغییر بدهد.
در جستوجوی صدر
بعد از جام ملتهای  11 ،2004ســال طول
کشــید تا دو تیم دوباره در جــام ملتها با هم
برخورد کنند .این بار اولین بازی مرحله گروهی
بینایرانوبحرینبرگزارمیشد.مسابقهایکهبه
یک برد دلچسب برای تیم ملی ختم شد .احسان
حاجصفی و رضا قوچاننــژاد گلهای تیم ملی
در آن نبــرد را وارد دروازه بحرین کردند تا ایران
یک برد بیدردســر را مقابل این رقیب همیشه
سرســخت به دســت بیاورد .تیم کیروش که
مسابقات جام ملتها را به خوب شروع کرده بود،
در نهایت در دور گروهی صدرنشین شد.
آنپنالتینفرینی
از ســال  2001در دیدارهای رســمی و از
ســال  2009حتی در دیدارهای دوســتانه به
بحرین نباخته بودیم اما پنالتی مجید حسینی
در منامه ،همه چیــز را تحت تاثیر قرار داد .این
بار تیم ملی با ویلموتس بــه حریفی باخت که
هوادارانش حتی در زمان پخش ســرود ملی
ایران ،ســکوت و احترام را رعایت نکردند .حاال
جدال امروز در سکوت کامل برگزار میشود و
امیدواریم سرنوشت آن ،به جای سقوط به صعود
تیم ملی بیانجامد .ما همیشه به موقع از بحرین
انتقام گرفتهایم و حاال زمان از راه رسیدن یک
انتقام دیگر است.

