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اولينسكويدخترانراگبي

مسابقات راگبی غرب آســیا که در شهر دوحه 
پایتخت قطر برگزار شد، با نایب قهرمانی تیم ملی 
مردان همراه شد و تیم بانوان ایران هم در بخش زنان 
به عنوان سوم دست یافت. تیم ملی راگبی بانوان ایران 
با تیم های سوریه، قطر، امارات و عراق همگروه بود که 
با یک پیروزی برابر عراق و یک تساوی مقابل امارات 
و دو باخت برابر سوریه و قطر راهی نیمه نهایی شد. 
ملی پوشان ایران در نیمه نهایی با باخت برابر امارات 
به بازی رده بندی رسیدند و درنهایت با شکست دادن 
سوریه )قهرمان مسابقات کشورهای عربی( به عنوان 
سومی دست یافتند تا براي نخستین بار ایستادن 
روي سکوي مدال آوري را تجربه کنند. همچنین 
تیم راگبی مردان ایران با تیم های قطر، فلسطین، 
امارات و لبنان همگروه بود که با سه برد مقابل قطر، 
فلسطین و لبنان و یک باخت به امارات به نیمه نهایی 
راه یافت. این تیم در مرحله نیمه نهایی هم با برتری 
برابر قطر میزبان فینالیست شد و در فینال مقابل تیم 
چند ملیتی و قدرتمند امارات که از چند بازیکن اهل 
فیجی )قهرمان المپیک( و نیوزیلند بهره  می برد با 
وجود یک نبرد پایاپای مغلوب شد و در جایگاه نایب 

قهرمانی غرب آسیا ایستاد.
    

اردويهندبال،بعدازليگ
دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال 
بانوان کشورمان پس از کســب جایگاه چهارم در 
مسابقات قهرمانی آسیا و جهت حضور در مسابقات 
جهانی اســپانیا که آذرماه برگزار می شود، پس از 
پایان دور نخست لیگ برتر بانوان، آغاز خواهد شد. 
علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون هندبال کشورمان 
در این باره گفت:»تا 10 روز دیگر دور اول لیگ برتر 
هندبال بانوان آغاز می شود و با توجه به نیاز باشگاه ها 
برای در اختیار داشتن بازیکنان، در این زمان تا آغاز 
لیگ اردویی نخواهیم داشت. تصمیم گیری نهایی 
در خصوص زمان آغاز لیگ پس از بازگشت عزت ا... 

رزمگر از اردن اعالم  خواهد شد .« 
    

تقابلخودروسازانواليبال
درهفتهاولليگ

سی وپنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های برتر مردان ایران جام گرامیداشت سردار 
شهید قاسم سلیمانی در سال 1۴00 با حضور 1۴ 
تیم از دوم آبان آغاز می شود. تیم های فوالد سیرجان 
ایرانیان، شهرداری ارومیه، فوالد مبارکه سپاهان، 
لبنیات هراز آمل، سایپا تهران، شهرداری ورامین، 
شهداب یزد، شــهرداری گنبد، هورسان رامسر، 
پیکان تهران، پاس گرگان، مس رفسنجان، راه یاب 
ملل مریوان و آذرباتری ارومیه در این دوره از رقابت ها 
حضور دارند. مرحله مقدماتی لیگ برتر سال 1۴00 
به صورت رفت و برگشــت و در روزهای یکشنبه و 
چهارشنبه برگزار خواهد شد. ساعت 1۶ روز یکشنبه 
دوم آبان ماه هفته نخست این رقابت ها برگزار می شود 
که بر اساس برنامه  فوالد سیرجان ایرانیان میزبان 
آذرباتری ارومیه است، شهرداری ارومیه با راه یاب 
ملل مریوان دیدار مي کند، فوالد مبارکه سپاهان 
مقابل مس رفســنجان به میدان مي رود، لبنیات 
هراز آمل به مصاف پــاس گرگان مي رود، تیم هاي 
خودروساز لیگ یعني سایپا تهران و پیکان تهران 
با هم تقابل مي کنند، شهرداری ورامین با هورسان 
رامسر دیدار مي کند و درنهایت شهداب یزد پذیراي 

شهرداری گنبد خواهد بود.
    

اردويوزنهبرداريبرايجهاني
دومین مرحله از اردوهای آماده ســازی تیم 
ملی وزنه برداری کشــورمان بــرای حضور در 
مسابقات جهانی ۲0۲1 ازبکستان از روز ۲0 مهر 
تا 1۳ آبان به مدت ۲۳ روز در شهرســتان بابلسر 
برگزار می شــود. بر این اســاس محمدحسین 
برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان 
اســامی 1۴ نفر را برای حضور در این اردو اعالم 
کرده است. بر این اســاس میرمصطفی جوادی، 
حسین سلطانی، مرتضی بیگلری، محمدمهدی 
حیاتی، محمد زارعی، علیرضا معینی، رضا دهدار، 
سیدایوب موسوی، رســول معتمدی، علیرضا 
یوسفی، علیرضا ســلیمانی، امیرحقوقی، امیر 
عزیزی و آیت شریفی در این اردو حضور خواهند 
داشت. این لیست در حالي اعالم شده است که نام 
علي داوودي وزنه بردار فوق سنگین ایران که در 
المپیک توکیو موفق به کسب مدال نقره شد، در 

آن دیده نمي شود. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در مجمــوع نبردهــا بــا 
کره جنوبــی، آمــار کامال به 
ســود تیم ملی ایران است اما 
در مســابقه های حســاس و 
سرنوشت ســاز، ایــن برتری 
بــرای تیم ملی وجــود ندارد. 
کره جنوبی، همواره یک رقیب 
سخت و دردسرساز برای فوتبال 
ایران است. رقیبی که البته در 
چند ســال اخیر، نتایج خوبی 
را روبه روی تیم ملی به دســت 
نیاورده و از آخرین بردش مقابل 
ایران، بیشتر از یک دهه سپری 
شده اســت. حتی با وجود این 
نتایج در دیدارهای گذشــته، 
کره همچنان یک رقیب بسیار 
سرسخت برای فوتبال ایران به 

حساب می آید.
    

به تعداد انگشتان دست
اولیــن تقابل تاریخ ایــران و کره 
جنوبی، یک خاطره بسیار دلچسب 
برای کره ای ها ســاخت. این مسابقه 
در بازی های آسیایی 58 توکیو اتفاق 
افتاد و کره موفق شد در آن مسابقه، 
پنج بار دروازه تیم ملــی ایران را باز 
کند. این بهترین برد کره جنوبی در 
همه تقابل هــا با تیم ملــی ایران به 
شمار می رود. نتیجه ای که البته تیم 
ملی بعدها انتقامش را از این حریف 
گرفت. چنین بردی برای کره، دیگر 
هیچ وقت در نبرد با ایران خلق نشده 

است.
آن پیروزی نفس گیر

اولین بار که ایــران و کره در جام 
ملت های آسیا به مصاف هم رفتند، 
ســال 7۲ میالدی بود. این برخورد 
در جام ملت های بانگکــوک اتفاق 

افتاد. جدالی که حساســیت بسیار 
زیادی داشــت. در این مسابقه، تیم 
ملی ایران با گل علی جباری از حریف 
پیش افتاد اما لی چون پارک دقایقی 
بعد گل تســاوی را وارد دروازه تیم 
ملی کرد. مسابقه با همین نتیجه به 
وقت های اضافه رفت و سرانجام این 
کالنی بود که با گل دقیقه 108، یک 
برد تاریخی را برای تیم ملی ایران رقم 
زد. این اولین بار بود که تیم ملی ایران، 
کره جنوبی را در یک زمین بی طرف 

شکست می دهد.
شبی که مات شدیم

کم تــر تیمی توانســته در تاریخ 
جام ملت های آســیا، به اندازه کره 
جنوبی تیم ملــی را آزار بدهد. آنها 
ســال 88 میالدی، یکی از تلخ ترین 
شکست های فوتبال ایران در تاریخ 
جام ملت ها را رقم زدند و توانستند سه 
بار دروازه تیم ملی را باز کنند. بویانگ 
جوو در آن مسابقه دو بار و سانگ هو 
هم یک بار توپ را از خط دروازه ایران 
عبور دادند. این مسابقه در دوحه قطر 

برگزار می شد.
نگذاشت غرق شویم

دو سال بعد از آن شکست کذایی 
در قطر، دو تیم ایــن بار در بازی های 
آسیایی 90 چین با هم برخورد کردند. 
قبل از این دوئل، کره ای ها روحیه به 
مراتب بهتری داشتند و تیم آماده تری 
به نظر می رســند اما تیم جوان شده 
و تحول یافته ایران، فوتبال بســیار 
خوبی بازی کرد و حتی موقعیت های 
بهتری ســاخت. دو تیم در پایان 90 
دقیقه به تساوی رسیدند و سرانجام 
این سیروس قایقران بود که در دقیقه 
107، گل برتــری تیم ملــی را وارد 

دروازه حریف کرد.
شش تایی ها

ماجراهای این مســابقه را دیگر 

همه می داننــد. پرگل تریــن نبرد 
تاریخ دو کشــور و بهتریــن برد تیم 
ملی ایــران روبه روی کــره جنوبی، 
در جــام ملت های 9۶ امــارات رقم 
خورد. جایی که تیم حریص و آماده 
محمد مایلی کهن، حریف را به تلی 
از خاکســتر تبدیل کــرد. در پایان 
نیمه اول آن جدال، کــره جنوبی با 
نتیجه دو بر یــک از ایران جلو افتاده 
بود و شرایط مطلوبی برای شکست 
دادن تیم ملی داشــت اما می توان از 
نیمه دوم آن مســابقه به عنوان یکی 
از بهترین نیمه های دوم تاریخ فوتبال 
ایران یاد کــرد. در آغــاز نیمه دوم، 
خداداد عزیزی مسابقه را به تساوی 
کشاند و توفان علی دایی با چهار گل 
از راه رسید تا ایران، کره جنوبی را با 
نتیجه ۶ بر دو شکست بدهد. جالب 
اســت بدانید که علی دایی در هیچ 
مســابقه دیگری موفق به گل زنی به 
این رقیب نشــده اما با درخشش در 
همین مســابقه، به عنوان بهترین 
گل زن تاریخ دوئل هــای ایران و کره 

شناخته می شود.
قیچی نفرینی

چهــار ســال بعــد از حماســه 
شش تایی ها، ایران و کره دوباره به هم 
رسیدند و این بار نوبت کره ای ها بود 
که از ایران انتقام بگیرند. اینجا خبری 
از یک برد پرگل و ســنگین نبود اما 
شکست ناباورانه روبه روی کره، اجازه 
نداد نسل طالیی 98 فرصت قهرمانی 
در قاره آســیا را به دست بیاورد. تیم 
ملی در آن مسابقه با شلیک استثنایی 
کریم باقری از میانــه میدان به گل 
اول دست پیدا کرد و همه چیز برای 
برد ایران مهیا بود اما کیم سانگ گل 
مساوی را به ثمر رساند. در وقت های 
اضافه، قیچی علی دایی و دفع ناقص 
او، توپ را مقابل پای دونگ گوک قرار 

داد و این بازیکن بــا »گل طالیی« 
ایران را از جام ملت های ۲000 لبنان 
خارج کرد. یــک تجربه تلخ که هنوز 
مزه اش زیر زبان اهالی فوتبال ایران 

است.
بهترین شب یک جادوگر

بعــد از دو شکســت متوالــی 
روبه روی کــره جنوبــی، تیم ملی 
این بار در جــام ملت های ۲00۴ به 
مصاف ایــن حریف رفت. مســابقه 
حساســی که در مرحله یک چهارم 
نهایی این رقابت ها برگزار می شــد. 
هنوز هم که هنوز اســت، این یکی 
از فراموش نشــدنی ترین و بهترین 
خاطرات همــه ادوار تیــم ملی در 
جام ملت ها به حســاب می آید. یک 
درام کالســیک که نتیجه اش بارها 
و بارها تغییر کرد. در این مســابقه 
به یاد ماندنی، ایران سه بار از حریف 
جلو افتاد و کره هر سه بار مسابقه را 
به تساوی کشاند. تا اینجا همه چیز 
برابر بود اما علی کریمی، تیر خالص 
را به چشــم بادامی ها زد. هت تریک 
علی کریمی روبــه روی کره جنوبی 
در این مسابقه، عمال بهترین شب او 
در لباس تیم ملی را ساخت. مهدی 
مهدوی کیا هم با چند پاس گل، یک 
نمایش رویایی را مقابل این حریف 

سپری کرد.

کابوس پنالتی ها
در جام ملت های ۲007، دو نسل 
کامال معمولی از فوتبال ایران و کره 
روبه روی هم قرار گرفتند. تیم هایي 
که معلوم بود درنهایت هم شــانس 
چندانی برای بردن جام ملت ها ندارند. 
مسابقه دو تیم در یک چهارم نهایی، 
کم اتفاق بود و در نهایــت به پنالتی 
کشیده شــد. در جریان پنالتی های 
آن جدال، این کره ای هــا بودند که 
توانســتند تیم قلعه نویی را شکست 
بدهند و به مرحله بعدی صعود کنند.

شبی که صعود پر کشید
در ســال هایی که اساسا برخورد 
با کره برای فوتبال ایران دردسرساز 
شــده بود، دو تیم در دیدار برگشت 
مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی 
با هم مســابقه دادند. کره قبل از این 
مســابقه عمال صعــودش را قطعی 
کرده بود و ایران برای اینکه حداقل به 
پلی آف برسد، باید سئول را با برد ترک 
می کرد. تیم ملی موفق به گل زنی هم 
شد اما پارک جی سونگ گل مساوی 
را به تیــم ملی زد و ایــران در نهایت 
شانس رســیدن به پلی آف صعود به 

جام جهانی را هم از دست داد.
دوباره قطر، دوباره حذف

چهار ســال بعد از حذف شدن به 
دست کره از جام ملت ها، دو تیم دوباره 
در این تورنمنت با هم مسابقه دادند. 
این بار افشین قطبی سرمربی تیم ملی 
ایران بود. مردی که می گفت کره را 
درست مثل کف دست می شناسد. 
این مســابقه در 90 دقیقه با تساوی 
تمام شــد اما در وقت های اضافه این 
یون بیت گارام بود که با یک شلیک 
دیدنی، دروازه تیــم ملی را باز کرد تا 
ایران مســابقه را با دست های خالی 
ترک کند. این نبرد عمــال به دوران 
کاری افشین قطبی در تیم ملی پایان 
داد. کمی بعد از این مســابقه بود که 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
ایران شد و دوران برتری مطلق تیم 

ملی به کره جنوبی را رقم زد.
می بریم، حتی 10 نفره

یکی از شیرین ترین بردهای تیم 
ملی روبه روی کره جنوبی در مقدماتی 
جام جهانی برزیل در تهران به دست 
آمد. مسابقه دشواری که تماشاگران 
بسیار پرشماری را به استادیوم آزادی 
کشاند. در نیمه اول این نبرد هیچ گلی 
به ثمر نرســید. بعد از اخراج مسعود 
شجاعی در نیمه دوم، تصور می شد 
تیم ملی دیگر شانســی برای بردن 
این جدال ندارد اما جواد نکونام گل 
برتری تیم ملی ایران را به ثمر رساند 
تا تیم کی روش حتی با وجود داشتن 
یک یار کم تر، همــه امتیازهای این 
دیدار حساس خانگی را از کره جنوبی 
بگیرد. این یک برد خاطره انگیز برای 

فوتبال ایران به حساب می آمد.

بازگشت به جام دلخواه
در دیدار برگشت همان مرحله از 
انتخابی جام جهانی هم اتفاق جذابی 
رخ داد. تیم کی روش برای رســیدن 
به برزیل باید حتما کره را شکســت 
می داد و این کار بیش از حد ســخت 
به نظر می رســید. حاال دو صحنه از 
این مســابقه برای همیشه در ذهن 
هواداران فوتبال در ایــران ماندگار 
شده است. اولین صحنه طبیعتا فرار 
و گل زیبای گوچی است که صعود را 
به تیم ملی هدیه کرد و دومین صحنه، 
دبل سیو عالی رحمان احمدی بود که 
تیم ملی را در این مسابقه سخت نگه 
داشــت. در این دوئل به یاد ماندنی، 
گوچی در فهرست نفراتی قرار گرفت 
که در طول تاریــخ، گل صعود ایران 
به جام جهانی را زده انــد و ایران هم 
توانست جشــن صعود را بر پا کند. 
هواداران کره ای به شدت از اتفاقات 
این مسابقه و نتیجه اش عصبانی به 

نظر می رسیدند.
جنجال در نبرد دوستانه

ماجراهای کی روش و مربیان تیم 
ملی کره، معموال تنش ها را بین این دو 
تیم افزایش می داد. از مشت گره کرده 
معروف او که بگذریم، کره ای ها اصال 
خاطرات خوشی از این مربی نداشتند. 
کار به جایی رســید که حتی دیدار 
دوستانه دو تیم در تهران به جنجال 
کشیده شد. در این مســابقه، ایران 
حریفش را با تنها گل ســردار آزمون 
شکســت داد اما اشــتیلیکه اعتقاد 
داشــت که تمام تــوپ از خط عبور 
نکرده اســت. به هر حال تیم ملی با 
تنها گل سردار، برنده این مسابقه شد.

یک شلیک کشنده
آخرین مسابقه رسمی دراستادیوم 
آزادی تــا امروز، با برتــری تیم ملی 
همراه بوده است. نبردی که در جریان 
دور مقدماتی جام جهانی روســیه 
در تهران برگزار شــد و با پاس رامین 
رضاییــان و ضربه عالی ســردار، به 
سود تیم ملی به پایان رسید. در بین 
نفرات فعلی ایران، ســردار بهترین 
گل زن ایران برابر کره به شمار می رود. 
بازیکنی که دو گل دیگر با رســیدن 
به رکــورد چهار گل علــی دایی در 
جدال با این حریف ســنتی تیم ملی 

فاصله دارد.

ایران-کره در 14 پرده

شاهکارشهریار،افسوسپنالتیها

اتفاق روز

آریا طاری

بعد از درخشــش خیره کننــده تیم ملی 
کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی اسلو، 
تصور می شــد کشــتی آزاد دوباره توانست 
کشــتی فرنگی را به ســایه براند امــا چهار 
فینالیســت فرنگی باز هم برتری شــان را به 
آزادکارها ثابت کردند. تیم ملی کشــتی آزاد 
در نهایــت در رقابت های جهانــی به جایگاه 
سوم رســید اما فرنگی کارها رده دوم جهان 
را به دســت آوردند. عالوه بر این اولین طالی 
سنگین وزن تاریخ کشتی فرنگی ایران هم در 
این رقابت ها برای ایران گرفته شد. همه این 
شاهکارهای تاریخی را به مردی مثل محمد 
بنا مدیونیم. یک مربی تاریخ ساز که حاال یک 
نسل فوق العاده دیگر برای کشتی فرنگی ایران 

تربیت کرده است. یک نسل جوان که با برادران 
گرایی، دلخانی، یوسفی، ساروی و حتی نفراتی 
مثل امین میرزازاده که رقابت های جهانی را 
از دست داد، می تواند ســال های سال برای 
کشتی ایران مدال بیاورند. برای باور عظمت 
کار محمد بنا، کافی اســت بدانیم کشــتی 
فرنگی ایران قبل از این مربی در تمام تاریخش 
مجموعا یک نقره و یک برنز المپیک به دست 
آورده بود. همین تیم در المپیک لندن، صاحب 
سه طال شد، در ریو دو برنز گرفت و در توکیو 
هم یک طال و یک برنز به دســت آورد. کشتی 
فرنگی ایران در مسابقات جهانی هم سال های 
تلخی را پشت سر گذاشــته بود. ایران بعد از 
آخرین طالی سوریان که هفت سال پیش به 
دست آمد، دیگر حتی نتوانسته بود یک طال 
را در رقابت های جهانی کسب کند اما همین 

تیم با هدایت محمد بنا در اســلو چشم ها را 
خیره کرد و این طلســم طوالنی را شکست. 
ورزش ایران به محمد بناهای بیشــتری نیاز 
دارد. مردانی که در ســکوت و آرامش، معمار 
نسل های طالیی می شوند. مرداني که بدون 
شلوغ کاری و هیاهو، استعدادها را به تیم شان 
می آورنــد، به همــه آنها با یک چشــم نگاه 
می کنند و نتایجی رویایی به دست می آورند. 
محمد بنا ثابت کرده که درخشش اش در قامت 
یک مربــی، هیچ ارتباطی بــه توانایی فردی 
ستاره های کشتی ندارد. او هم با نسل سوریان 
و امید نوروزی غوغا کرد و هم با نســل جدید، 
دست به کارهای بزرگی زد. نسلی که اگر یک 
مربی تاریخ ساز مثل بنا نداشــتند، هرگز به 
چنین موقعیتــی نمی رســیدند. او در همه 
لحظات تلخ و شــیرین، در کنار شاگردانش 
مانده اســت. مردی که باید مجسمه اش را در 

خانه کشتی ایران بسازند.
رییس فدراسیون کشتی هم درست مثل 
رییس فدراســیون فوتبال، در واکنش به هر 
موفقیت بزرگ از »خوبان عالم« و اهل بیت)ع( 

صحبت به میان می آورد. شأن این بزرگواران و 
معصومین اما باالتر از آن است که به رقابت های 
ورزشی کشیده شود. با چنین روحیه ای اگر 
تیم های فوتبال و کشتی ایران در رقابت های 
بعدی شکســت بخورند، طبعا دبیر و عزیزی 
خادم حرفی برای گفتن نخواهند داشت. البته 
که توسل به ائمه اطهار، همواره کلید درخشش 

ستاره های ایرانی در میادین مختلف است اما 
ما برنده می شویم چون افرادی مثل محمد بنا، 
ساعت ها برای این موفقیت ها تالش کرده اند. 
بنا، یک گنج تمام عیار برای ورزش ایران است. 
یک مربی بزرگ که اگر در رشته های دیگر هم 
مردانی شبیه اش داشتیم، ورزش مان در همه 

ابعاد هزاران پله باالتر می رفت.

درباره مردی که در کشتی فرنگی، رنسانس به پا کرده است

بنایباشكوه

پرگل ترین نبرد تاریخ دو 
کشور و بهترین برد تیم 
ملی ایران روبه روی کره 

جنوبی، در جام ملت های 
96 امارات رقم خورد. جایی 

که تیم حریص و آماده محمد 
مایلی کهن، حریف را به تلی 

از خاکستر تبدیل کرد

در بین نفرات فعلی ایران، 
سردار بهترین گل زن ایران 

برابر کره به شمار می رود. 
بازیکنی که دو گل دیگر 

با رسیدن به رکورد چهار 
گل علی دایی در جدال با 

این حریف سنتی تیم ملی 
فاصله دارد
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