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قهرماني فصيحي با بهبود ركورد 

فدراسيون دووميداني كه عنوان مي كند نگاهش 
همزمان با مسابقات المپيك، به بازي هاي آسيايي 
هم هست تيمي را روانه تركيه كرد كه در مسابقات 
بين المللي اين كشــور حضور پيدا كند. در همين 
راســتا فرزانه فصيحي قهرمان دوهای ســرعت 
كشورمان در نخستين روز از اين رقابت ها در ماده 
100 متر با ثبت حد نصاب 11.66 ثانيه در جايگاه 
نخست ايستاد و قهرمان شد. در اين رقابت مودهاوی 
الشــميری از كويت با زمــان 11.68 ثانيه و زواها 
آرماتسو از تركيه با ثبت حد نصاب 11.75  به ترتيب 
در جايگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. فصيحي كه 
نخستين دووميداني كار دختر ايراني است كه موفق 
به كسب ورودي مسابقات جهاني شده، براي سهميه 
المپيك هم تالش مي كند. او همچنين در مسابقات 
تركيه توانست ركورد شخصي اش را بهبود ببخشد. 

    
دختران فوتبال به بالروس رفتند

تيم ملی فوتبال زنان بامداد روز گذشته )يکشنبه( 
از فرودگاه امام خمينی راهی بالروس شــد. شهره 
موسوی نايب رييس زنان فدراسيون فوتبال با تاييد 
اين خبر عنوان داشت:»ملی پوشان كشورمان در 
آن جا با ازبکستان ديدار خواهند داشت و اين سفر 
با فيفادی مطابقت دارد.« ملی پوشان فوتبال زنان 
در روزهای 16 و 17 خردادماه نيز دو ديدار تداركاتی 
با بالروس برگزار خواهند كرد. نخســتين اردوی 
انتخابی تيم ملی فوتبال بزرگساالن زنان ايران زير 
نظر كادر فنــی در حالی برگزار شــد كه بازيکنان 
تمرينات خود را بــه مدت پنــج روز و در دو نوبت 
برگزار كردند. اردوی دوم تيم ملی فوتبال از اول تا 1۴ 

خردادماه در مركز ملی فوتبال برگزار شد.
    

جمالي در راه يك جهاني ديگر
مســابقات نوجوانان جهان مهرماه سال جاری 
در عربستان برگزار می شــود. عالوه بر تيم پسران 
كه هدايتش را سعيد علی حسينی برعهده خواهد 
داشــت، تيم منتخب دختران نوجوان نيز به اين 
رقابت ها اعزام خواهند شــد. در همين راستا يکتا 
جمالی وزنه بردار رده ســنی نوجوانان ايران كه در 
مسابقات جوانان جهان شركت كرده بود و سه مدال 
برنز را در تاشکند از آن خود كرد نيز قرار است به اين 
مسابقات اعزام شود. 92 كيلوگرم يك ضرب، 116 
كيلوگرم دوضرب و مجموع 208 كيلوگرم ركورد او 
در مسابقات جوانان جهان بود. به نظر می رسد اين 
وزنه بردار 16 ساله كه هر 6 حركت خود را با موفقيت 
پشت ســر گذاشت، در ســطح نوجوانان كه قطعا 
ركوردها پايين تر از جوانان اســت، بتواند بار ديگر 

مدال جهانی بگيرد.
    

 مربي خارجي، 
نياز اين روزهاي شطرنج

پرهام مقصودلو نفر نخستين ريتينگ شطرنج 
مردان ايران ابراز اميدواري كرد با حضور رييس 
جديد در فدراسيون، شطرنج به روزهاي خوبي 
كه به عناوين مهم آســيايي و جهاني مي رسيد 
بازگــردد. او در اين باره گفت:»شــطرنج بازان 
ايران جوان هستند و آينده دار. اين تيم توانسته 
افتخارات زيادی كسب كند افتخاراتی كه می شود 
دوباره به آن برگشت. البته الزمه اين مهم تقويت 
تيم است و تيمی كه بايد با كمك وزارت ورزش و 
فدراسيون تقويت شود. ما نياز به مربی خارجی 
با دانش داريم. اگر اين مهم تحقق پيدا كند بدون 
شك می شــود به آينده اين رشته اميدوار بود. ما 
اكنون در بخش زنــان و مردان در بين بهترين ها 
هستيم.« وي افزود:»نمی شود روی يك يا چند 
ستاره سرمايه گذاری كرد؛ بلکه برای تيم اصلی 
بايد پشتوانه ســازی انجام شــود و الزمه آن نيز 
استعداديابی و تقويت دانش شــطرنج در ايران 
است. ما مربيان خوبی در سطح ملی داريم و اگر 
استعداديابی انجام شود ســتارگان خوبی را هم 
به جهان شــطرنج معرفی خواهيم كرد.« پرهام 
مقصودلو كه اكنون در جمع 100 شــطرنج باز 
برتر دنيا قرار دارد در چند سال گذشته توانسته 
افتخــارات زيادی را در بخش تيمــی و انفرادی 
كســب كند. عنــوان قهرمانی جوانــان جهان، 
قهرمانی آسيا در بخش تيمی، قهرمانی المپياد 
زير 16 سال شــطرنج در 2 دوره، نايب قهرمانی 
المپياد جهانی شطرنج و صعود با تيم ملی شطرنج 
ايران به گــروه A  المپياد جهانــی از مهمترين 

افتخارات او به شمار می رود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

وقتی ســوت پايان مسابقه رفت 
ايــران و بحرين در منامــه به صدا 
درآمد، فکرش را هم نمی كرديم كه 
ناچار شويم مسابقه برگشت را هم در 
منامه برگزار كنيم. بدون ترديد اين 
يکی از عجيب تريــن اتفاق ها برای 
تيم ملی در همه ادوار مقدماتی های 

جام جهانی است. 
از آن روز تــا حــاال، چيزهــای 
بســيار زيادی تغيير كرده اســت. 
حاال ديگر مــارک ويلموتس روی 
نيمکــت تيم ملی ديده نمی شــود 

و به جــای او، دراگان اســکوچيچ 
هدايت تيم ملی ايــران را بر عهده 
دارد. نفراتی مثل مســعود شجاعی 
هم ديگر بــه اردوی تيم ملی دعوت 
نمی شــوند. ويروس كرونا هم از راه 
رســيده و شــرايط فوتبال در تمام 
دنيــا را تغيير داده تا اين مســابقه، 
بدون حضور تماشاگرها برگزار شود. 
اگر همه چيز كامــال عادی بود، اين 
مسابقه مدت ها پيش با حضور صد 
 هزار تماشاگر در اســتاديوم آزادی 

برگزار می شد. 
بحرينی ها به راحتــی از امتياز 
ميزبانی در دور رفت استفاده كردند 

و حاال كــه نوبت بــه ميزبانی ايران 
رسيد، همه چيز دســتخوش يك 
تغيير ناخوشايند شــد. با اين حال 
برای تيــم ملی، ديگر هيــچ بهانه و 
توجيهی وجــود ندارد. مــا در دور 
رفت بيــش از حد لغــزش را تجربه 
كرده ايــم و حاال همه پســران تيم 
ملی بايــد يکی از بی اشــتباه ترين 
نبردهای زندگی شــان را پشــت 
ســر بگذارند. بحرين، كــم و بيش 
 همان تيمی اســت كه در دور رفت 

ديده بوديم. 
تيمی كه به جز يك بازيکن، همه 
نفراتش در ليگ كشور خودشان توپ 

می زنند. آنها با روحيه خوب ناشــی 
از برد هشــت بر صفر برابر كامبوج، 
خودشان را به اين مرحله رسانده اند 
اما بدون شــك اين نتيجــه برای 
تيم ملی ايران هراس آور نيســت. 
چراكه اين تيم در دور رفت، توانسته 
بود 1۴ بــار دروازه كامبــوج را باز 
كند. واضح است كه تيم اسکوچيچ 
امروز با يك حريــف كامال تدافعی 
روبه رو می شود. ستاره های تيم ملی 
بايد آماده روبه رو شــدن با اليه های 
دفاعــی حريــف و همچنين اتالف 
وقت هميشگی آنها باشند. فراموش 
نکنيم كه اين، همــواره مهم ترين 

ويژگی فوتبال بحرين بوده اســت. 
بعيد به نظر می رســد تركيب تيم 
ملی در اين مسابقه نسبت به مسابقه 
قبلی با هنگ كنگ، تغيير چندانی 
داشته باشد. نهايتا يك يا دو بازيکن 
از آن تركيب، تغييــر خواهند كرد. 
بازگشــت مرتضی پورعلی گنجی، 
می توانــد يك ســناريوی محتمل 
برای تيم ملی باشد. چراكه شجاع در 
ديدار گذشته روی گل هنگ كنگ، 

مقصر نشان داد. 
در خــط هافبك هــم احتمال 
بازگشت احســان حاج صفی وجود 
دارد. كاپيتــان تيم ملــی كه يك 
اخطاره هم بود، روبه روی هنگ كنگ 
استراحت كرد و حاال شايد به جای 
احمد نوراللهی يا عليرضا جهانبخش 
در تركيب قــرار بگيرد. حقيقت آن 
است كه نمايش تيم اسکوچيچ در آن 
جدال، فوق العاده نبود اما ايران برابر 
آن حريف به مهم ترين ماموريتش 
يعنی دشت كردن هر سه امتياز بازی 
رسيد. تيم ملی شروع خوبی داشت و 
در همان چند دقيقه اول، حريف را به 
شدت تحت فشار قرار داد اما به ثمر 
نرسيدن يك گل زودهنگام، به ضرر 

پسران دراگان شد.
ايران درنهايت با خالقيت فردی 
علی قلی زاده به گل اول دست پيدا 
كرد. موضوعی كه نشان داد فيکس 
شدن اين ستاره در تيم ملی تصميم 
كامال درستی بوده است. شايد ايران 
در آن نبرد به طور كلی نتوانست همه 
انتظارهــا را برآورده كنــد اما نبايد 
از ياد برد كه ايــن تيم برای مدت ها 
از مســابقه های فوتبال دور بوده و 
روی يك چمن افتضــاح به مصاف 

هنگ كنگ رفته است. 
نکته اميدواركننــده در جدال 
قبلی، كيفيــت بــاالی مهره های 
نيمکت نشــين تيــم ملــی بــود. 
ســتاره هايی كــه در جريــان 

مســابقه با هنگ كنگ بــه زمين 
آمدند، نشــان دادند كه به شــدت 
آماده هســتند و از انگيــزه بااليی 
بــرای درخشــش در تيــم ملــی 
برخوردارند. ايــن مهره ها در جدال 
امروز بــا بحرين هم بــرای دراگان 
 اســکوچيچ و تيمش، تعيين كننده 

خواهند بود.
شرايط تيم ملی، اصال »عادی« 
نيســت. ايران بايد برای دومين بار 
در زمين تيم حريف بازی كند و اين 
مرحله را بدون حتــی يك ميزبانی 
به پايان برســاند. نه هوای شرجی 
بحرين و نه كيفيــت نااميدكننده 
چمن های اين كشور اما حريف تيم 
ملی نمی شوند. پسران ايران آماده اند 
تا اين جهنم را به بهشت تبديل كنند. 
آنها آماده به نظر می رسند تا از تنگه 
وحشــت هم عبور كننــد و از اين 

حصار، فاصله بگيرند. 
ايران بارها و بارها نشان داده كه 
در سخت ترين شــرايط، به خوبی 
می تواند كنترل اوضاع را در دســت 
بگيــرد و اوضاع را عــوض كند. اين 
يکی از آن نبردهايی اســت كه بايد 
به عنوان يك خاطره خوب فراموش 
نشــدنی، در ذهن هواداران فوتبال 

ايران ماندگار شود.  

به استقبال روز سرنوشت ساز تیم ملی

این جهنم را بهشت کنید! 

چهره به چهره

سرانجام روزی که هواداران فوتبال ایران برای مدت ها در انتظارش بودند از راه رسید و فرصت انتقام گرفتن از بحرین در 
دور برگشت مقدماتی جام جهانی، برای تیم ملی به دست آمد. برنامه این مسابقه چندین بار به تعویق افتاد و حاال امروز پسران 

اسکوچیچ یک نبرد سرنوشت ساز را روبه روی رقیب پشت سر می گذارند. این بازی به معنای واقعی کلمه برای فوتبال ایران 
یک مسابقه مرگ و زندگی خواهد بود. برای رسیدن به جام جهانی، نباید در این جدال نفس گیر هیچ لغزشی را تجربه کنیم.

آریا طاری

مسابقه حســاس امروز، هفدهمين برخورد 
ايران و بحرين در تاريخ فوتبال دو كشــور است. 
در 16 مسابقه قبلی دو تيم، ايران هفت پيروزی 
به دست آورده و بحرين به پنج برد رسيده است. 
به دست آوردن سه پيروزی در پنج بازی اخير با 
بحرين، فرم خوبی در ايــن دوئل برای تيم ملی 
می ســازد اما نبايد فراموش كرد كه تيم ملی در 
آخرين مسابقه اش روبه روی اين حريف شکست 
خورده و حاال نه فقط برای جبران اين شکست، 
بلکه برای نزديك شدن به جام جهانی بايد به هر 

قيمتی برنده اين نبرد سرنوشت ساز باشد.
آخرین میزبانی بزرگ

اولين برخورد ايران و بحرين در تمام تاريخ، 
در جريــان آخرين ميزبانی مهــم ايران در يك 
رقابت بين المللی رقم خورد. سال 197۴ ايران 
ميزبان بازی های آسيايی بود و در رشته فوتبال 
هم به مدال طال دست پيدا كرد. ايران و بحرين 
كه قبل از آن خودش جزئی از خاک ايران بود، در 
آن رقابت ها اولين مسابقه فوتبال شان را برگزار 
كردند. جدالی كه پيروزی در آن برای ستاره های 
ايرانی ساده به نظر می رسيد. تيم ملی در اولين 
رويارويی با بحرين، 6 بار دروازه اين تيم را باز كرد 

و ضربه محکمی به اين حريف زد.
انتقام با یک محمود و دو علی

اولين پيروزی بحرين روبــه روی ايران، در 
مرحله مقدماتی جام ملت های آســيا 2000 به 
دســت آمد. نتيجه ای كه هيچ كس انتظارش را 
نداشت و باورش نمی كرد. ايران آن روز در زمين 
بحرين شکســت خورد اما در بازی برگشت در 
استاديوم آزادی، با قدرت از حريفش انتقام گرفت 
تا به عنوان صدرنشــين مقتدر گروه، راهی جام 
ملت ها شود. تيم ملی در آن مسابقه انتقامی يك 
بار با ضربه محمود فکــری و دو بار با ضربه های 

علی دايی و علی كريمی، بحرين را با نتيجه سه 
بر صفر شکست داد و شــب درخشانی را پشت 

سر گذاشت.
شب کذایی منامه

هيچ هوادار فوتبالی در ايران نيست كه خاطره 
اين مسابقه را فراموش كرده باشد. شبی كه قرار 
بود ايران به جام جهانی برســد اما يك شکست 
دردناک در منامه، همه چيز را تغيير داد. در ايران، 
همه منتظر جشــن صعود بودند اما ستاره های 
تيم ملی، در جريان مســابقه اصال آماده به نظر 
نمی رســيدند. معلوم نبود چه اتفاقی برای آن 
تيم پرستاره رقم خورده كه ايران، اصال آمادگی 
الزم را در آن نبرد نشان نداد و در نهايت با نتيجه 
سه بر يك شکست خورد. تلخ تر از مواجهه با اين 
شکست، تماشای رقيبی بود كه رقص با پرچم 
عربستان در زمين را پس از سوت پايان داور كليد 
زد. به نظر می رسد كينه هميشگی تيم های ملی 
دو كشور از هم، درست از همين نقطه كليد خورد. 
بحرينی ها با شکست دادن تيم ملی، حتی شانسی 
برای رسيدن به جام جهانی نداشتند اما خراب 
شدن آرزوهای ايران و صعود مستقيم عربستان 
به مرحله بعدی را جشن گرفتند. در حقيقت آنها 
در آن نبرد بيشتر از خودشان، برای عربستان بازی 
كردند و دست به هر كاری زدند تا شانس صعود را 
از تيم ملی بگيرند. تيم بالژ بعد از آن خاطره تلخ، 
راهی مرحله پلی آف شد و امارات را شکست داد 
اما نتوانست همين تجربه را روبه روی ايرلند تکرار 
كند. در ذهن بسياری از ستاره های آن نسل تيم 
ملی، اين تلخ ترين خاطره ممکن است. شبی كه 
انگار رقيب با بولــدوزر از روی رويای بزرگ تيم 

ملی رد شد.
زنده باد برنز

هميشه هم اين طور نبوده كه برخورد با تيم 
ملی بحرين، به يك خاطره تلــخ برای تيم ملی 
تبديل شود. سال 200۴ بحرين يکی از تيم های 

شگفتی ساز جام ملت ها به شمار می رفت. تيمی 
كه به شکلی خيره كننده، به مرحله نيمه  نهايی 
رسيد و حتی در مسابقه نيمه نهايی با ژاپن نيز، 
عملکــردی فراتر از حد انتظار داشــت. با كمی 
خوش شانسی، ايران و بحرين می توانستند در 
فينال تورنمنت با هم روبه رو شوند اما رقابت دو 
تيم به ديدار رده بندی كشيده شد. با اين حال هر 
دو تيم انگيزه زيادی داشتند تا برنز جام را از آن 
خودشان كنند. در همان دقايق ابتدايی، جواد 
نکونام اولين گل مســابقه را زد و تالل يوسف در 
نيمه دوم، كار را به تساوی كشاند. در نيمه دوم، 
علی كريمی برای ايــران گل زد و اين بار صالح 
فرحان دوباره گل مســاوی را به ثمر رساند. در 
10 دقيقه پايانی اما دبل علی دايی، شــرايط را 
به سود تيم ملی ايران رقم زد تا تيم برانکو روی 
سکوی سوم جام بايستد. علی دايی هم با اين دو 
گل توانست آقای گل آن دوره از جام ملت های 

آسيا شود.
پرواز با محمد

شايد برنز جام ملت ها جذاب باشد اما فوتبال 
ايــران از بحرين، خاطره جذاب تــری هم دارد. 
اگر سال 2002 با شکست روبه روی اين حريف 
نتوانســتيم به جام جهانی برسيم، سال 2006 
در جدال با همين تيم جشــن صعود گرفتيم. 
ماموريتی كه خود بالژ قادر بــه انجامش نبود، 
توسط دستيار سابق او انجام شد. ايران در مرحله 
گروهی دور مقدماتی، عملکرد درخشانی داشت 
و برای صعود در ديدار برگشت با بحرين، آماده به 

نظر می رسيد. گل صعود هم باالخره از راه رسيد. 
فريدون زندی توپ را روی دروازه ارســال كرد و 
محمد نصرتی با يك ضربه سر، تاريخی ترين گل 
دوران فوتبالش را به ثمر رساند تا ايران بخشی از 
جام جهانی 2006 باشد. اينکه صعود روبه روی 
حريفی مثل »بحرين« قطعی شــده بود، لذت 
مضاعفی برای تيم ملی داشــت. پس از آن شب 
فراموش نشدنی در استاديوم آزادی، بسياری از 
مردم ايران در همه شــهرها به خيابان ها رفتند 
و اين صعود دلچســب را جشن گرفتند. فوتبال 
آن روز، يك جشــن بزرگ را به همــه ايرانی ها 

هديه كرده بود.
شش تایی ها

سال ها بعد از بازی های آسيايی 197۴، تيم 
ملی يك پيروزی 6 گله ديگر را روبه ری بحرين 
جشــن گرفت. بردی كه اين بار در شــروع دور 
مقدماتی جام جهانی 201۴ به دست آمد. اخراج 
زودهنگام ستاره بحرين در آن مسابقه، حريف 
را با دردســر بزرگی روبه رو كرد. ستاره های تيم 
كی روش هم به شدت سرحال بودند و نمايشی 
در اوج طــراوت را ارائه كردنــد. جالب اين كه 
آن برتری 6 گله، 6 گل زن مختلف هم داشــت. 
جالل حسينی، مجتبی جباری و هادی عقيلی 
در نيمه اول دروازه بحرين را بــاز كردند و آندو 
تيموريان، كريم انصاری فرد و غالمرضا رضايی 
در نيمــه دوم موفــق به گل زنی شــدند تا يك 
 پيروزی دلچسب روبه روی بحرين برای تيم ملی 

به دست بيايد.

پاسور، گل زن شد
اگرچه مســابقه رفــت در دور انتخابی جام 
جهانــی 201۴ را روبه روی بحرين بــا اين برد 
پرگل جشن گرفته بوديم اما در مسابقه برگشت، 
بحرينی ها مثل هميشه دردسرهای زيادی برای 
تيم ملی درســت كردند. آنها جنگ روانی را به 
باالترين سطح رساندند و مثل هميشه، روحيه 
ســتاره های تيم ملی را به هم ريختند. بحرين 
اواخر نيمه اول با گل علوی، جلو افتاد و فاصله ای تا 
شکست دادن ايران نداشت اما درست در آخرين 
ثانيه ها بود كه مجتبی جباری، گل تساوی را به 
ثمر رساند. مجتبی اساسا بيشتر يك پاسور بود 
تا يك گل زن اما اين ضربه، نشــان داد كه او در 
حساس ترين لحظات، می تواند سرنوشت را به 

سود تيم ملی تغيير بدهد.
در جست وجوی صدر

بعد از جام ملت های 200۴، 11 ســال طول 
كشــيد تا دو تيم دوباره در جــام ملت ها با هم 
برخورد كنند. اين بار اولين بازی مرحله گروهی 
بين ايران و بحرين برگزار می شد. مسابقه ای كه به 
يك برد دلچسب برای تيم ملی ختم شد. احسان 
حاج صفی و رضا قوچان نــژاد گل های تيم ملی 
در آن نبــرد را وارد دروازه بحرين كردند تا ايران 
يك برد بی دردســر را مقابل اين رقيب هميشه 
سرســخت به دســت بياورد. تيم كی روش كه 
مسابقات جام ملت ها را به خوب شروع كرده بود، 

در نهايت در دور گروهی صدرنشين شد.
آن پنالتی نفرینی  

از ســال 2001 در ديدارهای رســمی و از 
ســال 2009 حتی در ديدارهای دوســتانه به 
بحرين نباخته بوديم اما پنالتی مجيد حسينی 
در منامه، همه چيــز را تحت تاثير قرار داد. اين 
بار تيم ملی با ويلموتس بــه حريفی باخت كه 
هوادارانش حتی در زمان پخش ســرود ملی 
ايران، ســکوت و احترام را رعايت نکردند. حاال 
جدال امروز در سکوت كامل برگزار می شود و 
اميدواريم سرنوشت آن، به جای سقوط به صعود 
تيم ملی بيانجامد. ما هميشه به موقع از بحرين 
انتقام گرفته ايم و حاال زمان از راه رسيدن يك 

انتقام ديگر است.

ایران-بحرین در 9 پرده

سقوط، صعود و سکوت! 

وقتی سوت پایان مسابقه 
رفت ایران و بحرین در 

منامه به صدا درآمد، فکرش 
را هم نمی کردیم که ناچار 
شویم مسابقه برگشت را 
هم در منامه برگزار کنیم. 

بدون تردید این یکی از 
عجیب ترین اتفاق ها برای 

تیم ملی در همه ادوار 
مقدماتی های جام جهانی 

است
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