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 اعزام بانوان هندبالیست  قم 
به مسابقات آسیایی اردن

مدیــر کل ورزش 
و جوانــان اســتان 
قم گفت: ســه تن از 
دختران هندبالیست 
استان قم در ترکیب 
تیم ملی کشــور با حریفان خود در مســابقات 
قهرمانی آســیا به میدان خواهند رفت. رســول 
منعم، عنوان کرد: در شرایطی که از هفته پایانی 
شهریور ماه پیکارهای ۲۰۲۱ هندبال قهرمانی 
زنان قاره کهــن به میزبانی کشــور اردن برگزار 
می شود، ششــمین مرحله اردوی آماده سازی 
تیم ملی بانوان کشــورمان با حضور ۱۸ بازیکن 
منتخب کادر فنی در حال برگزاری اســت تا این 
تیم در اوج آمادگی بــه مصاف حریفان برود. وی 
افزود: ملی پوشان هندبال بانوان قم از رده سنی 
نوجوانان، حضور در تیم های ملی را آغاز کردند و 
همراه با تیم های ملی کشــورمان به رقابت های 
مختلــف برون مرزی نیز اعزام شــده اند، اکنون 
اردوی تیم ملی برای مسابقات بزرگساالن آسیا 
۲۰۲۱ است و این نفرات باید در گروه دوم مرحله 
مقدماتی با تیم های ژاپن، افغانستان، کویت، هند 
و اردن رقابت کنند. مدیــر کل ورزش و جوانان 
اســتان قم اظهار کرد: در شرایطی که بازی های 
گروه نخست از دور مقدماتی پیکارهای هندبال 
قهرمانی زنان آســیا بین تیم هــای کره جنوبی، 
سنگاپور، قطر، هنگ کنگ، قزاقستان و ازبکستان 
برگــزار می شــود، تیم های شــرکت کننده در 
ایــن دوره از پیکارهــا روزهای ۲۴ شــهریور تا 
 ســوم مهر ماه ســال جاری به میزبانــی اردن 

با یکدیگر روبه رو می شوند.
    

تراکتور از لیگ قهرمانان آسیا 
انصراف داد 

باشــگاه تراکتور 
درخصــوص دیــدار 
مقابل النصر عربستان 
نامه ای به فدراسیون 
فوتبــال نوشــت.  به 
گزارش رسانه رسمی باشــگاه تراکتور، با توجه 
به شــرایط پیش آمده، باشــگاه طی نامه ای به 
دبیرکل فدراســیون فوتبال، خواســتار تعویق 
دیدار مقابل النصر عربستان شد. باشگاه تراکتور 
طی این نامه با اشــاره به اینکه از بین ۱۸ بازیکن 
حاضر در لیست آسیایی، سه بازیکن به نام های 
محمد عبــاس زاده، علی فتحی و ســید محمد 
خرم الحســینی؛ مصدوم هستند و پیمان بابایی 
نیز به دلیل محرومیت نمی توانــد تراکتور را در 
دیدار مقابل النصر همراهی کند. همچنین تست 
کرونای دو نفر از بازیکنان نیز امروز مثبت اعالم 
شــده و ضمناً صیاد کوکبی نیز قــرارداد خود را 
فسخ کرده است. بر این اساس، با توجه به تعداد 
 AFC بازیکنان باقی مانده در لیست اعالمی به
که به حدنصاب قانونی نمی رسد، باشگاه تراکتور 
طی این نامه خواستار تعویق دیدار مقابل النصر و 
یا موافقت با انصراف این باشگاه از لیگ قهرمانان 

آسیا شده است.
    

 سقوط تیم ملی فوتبال ساحلی 
در رنکینگ جهانی 

تیم ملــی فوتبال 
ساحلی کشــورمان با 
سقوطی چشمگیر در 
رنکینگ جهانی مواجه 
شــد. به گزارش ایلنا، 
جدیدترین رتبه بندی تیم های ملی فوتبال ساحلی 
از سوی سازمان جهانی اعالم شد. بر این اساس تیم 
ملی فوتبال ساحلی که در سال ۲۰۱7 در رتبه دوم 
جهان قرار داشت، به دلیل عدم مدیریت این رشته 
پرافتخار در کمیته فوتبال ســاحلی و فدراسیون 
فوتبال طی ۴ سال گذشته، طبق آخرین رنکینگ 
بهترین های فوتبال ساحلی دنیا در رتبه ۱۴ رنکینگ 

جهانی قرار گرفت.
    

کی روش سرمربی تیم ملی مصر شد 
کارلوس کی روش 
هدایت تیم ملی مصر 
را بر عهده گرفت.  به 
گزارش ایلنا،  کارلوس 
کی روش ســرمربی 
سابق تیم ملی ایران و کلمبیا با اعالم فدراسیون 
فوتبال مصر به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی 
مصر منصوب شد. پیش از این قرار بود نلو وینگادا 
سرمربی سابق تیم ملی امید ایران و پرسپولیس 
سرمربی تیم ملی مصر شــود.  کی روش پیش از 
این نیز با آفریقای جنوبی تجربه حضور در فوتبال 

آفریقا را داشته است.

خبر ورزشی

آریا طاری

۴9 سال بعد از اولین و آخرین برد 
»سه گله« روبروی تیم ملی عراق، 
تیم ملی ایران باالخره توانست این 
برد تاریخی را تکرار کند. حاال ایران 
با دو پیــروزی دلچســب، به صدر 
جدول گروه تکیه زده و با این روند، 
به جام جهانــی نزدیک و نزدیک تر 
می شود. عملکرد تیم ملی روبروی 
عراق، بســیار درخشان بود و نشان 
داد که این تیم، در شــرایط بسیار 
ایده آلی قرار گرفته اســت. جالب 
اینکه در جریان این مسابقه، شبکه 
پخش کننــده دائما نــام »مهدی 
قایــدی« را روی تصویــر دراگان 
اســکوچیچ به عنوان سرمربی تیم 
ملی نشــان می داد. اولین مسابقه 
قایدی به عنوان سرمربی، تا اینجا 

فوق العاده بوده است. 
  خسته نباشید
 آقای کارشناس

در  جریــان مســابقه ایــران و 
عراق، علی منصوریان کارشــناس 
تلویزیــون بود. همــان مردی که 
بعد از انتخاب اسکوچیچ به شدت 
به او تاخت و این مربی را گزینه ای 
نامناسب برای تیم ملی می دانست. 
این دو نفر البته بعدها با هم آشتی 
کردنــد اما به نظر می رســد رابطه 
بین آن ها همچنان ترمیم نشــده 
اســت. چرا که علیمنصور در بحث 
کارشناسی مســابقه بعد از این برد 
بزرگ، کوچک ترین اشــاره ای به 
سرمربی نداشت و تنها به داشته های 
تیم در بخش بازیکن اشاره می کرد. 
البته که ایــران، تیــم فوق العاده 

پرمهره ای است و آنقدر ستاره دارد 
که حتی در ترکیب اصلی اش جایی 
به ســامان قدوس و امیر عابدزاده 
نمی رسد. با این وجود تصور اینکه 
هر تیمی با داشتن بازیکنان خوب 
قادر به شکست حریف خواهد بود، 
تصور کامال غلطی اســت. نباید از 
یاد ببریم همین تیم ملی با همین 
ســتاره ها در مرحلــه قبلی چطور 
روبروی بحرین و همین عراق، قلع و 

قمع شده بود.  
 یک گل بیشتر، یک الیی کم تر

تیم ملی ایــران در برابر عراق، 
خیلی زود به گل رسید و این درست 
همان برگ برنده مهم ایران در این 
مسابقه به شمار می رفت. عراقی ها 
حداقل تا پایان نیمه اول، از شوک 
دریافــت گل زودهنــگام بیرون 
نیامدند. این همــان تیمی بود که 
9۰دقیقــه روبروی کــره جنوبی، 
حتی یک گل هــم دریافت نکرد. 
نکته جالب در مورد این گل، شباهت 
خاص آن با موقعیت طالیی تیم ملی 
در برابر اسپانیا در جام جهانی بود. 
آن جا وحید امیری توپ را ســانتر 
کرد و مهدی طارمی آن را با اختالف 
به باالی دروازه فرســتاد. اینجا اما 
مهدی طارمی توپ را روی دروازه 
کشــید و جهانبخــش کار حریف 
را تمام کرد. این صحنه نســبت به 
صحنه مشابه اش در دیدار با اسپانیا، 
یک گل بیشــتر و البتــه یک الیی 

کم تر داشت. 
امیدوار به امید 

بدون هیچ تردیــدی، بهترین 
انتخاب اسکوچیچ برای مسابقه با 
عراق، بــازی دادن به امید نورافکن 

در ســمت چپ خط دفاعــی بود. 
مهره ای که تا قبل از این نبرد هرگز 
در یک مسابقه ملی به صورت ثابت 
به میدان نرفته بود. امید در سمت 
چپ، عالی کار کرد. او با پاس قطری 
دقیق اش زمینه ساز گل اول شد و در 
نیمه دوم هم عملکرد فوق العاده ای 
داشت. به نظر می رسد اسکوچیچ 
باالخره مدافع چپ موردعالقه اش 
در تیم ملی را پیدا کرده است. قرار 
گرفتن او و صــادق محرمی در دو 
ســمت خط دفاعی، برای تیم ملی 
بسیار خوشایند خواهد بود. امید و 
صادق هم در کارهای دفاعی خوب 
هســتند و هم در کارهای هجومی 
آماده به نظر می رسند. با این نمایش 
درخشان، بعید اســت که نورافکن 
دیگر ترکیب ثابت تیم ملی را به این 

زودی ها ترک کند. 
قایدی، سرمربی تیم ملی شد 

دســت انــدرکاران پخــش 
تلویزیونــی این مســابقه در قطر، 
اشــتباه های عجیــب و غریبــی 
داشتند. آ ن ها حتی اسم سرمربی 
تیم ملی ایران را بلــد نبودند و در 
لحظه پخش تصاویر اســکوچیچ، 
دائما نام مهدی قایدی را زیرنویس 
می کردند. در ابتدای مسابقه هم نام 
قایدی به عنوان سرمربی تیم ملی 
نوشته شد. حتی خود مهدی هم با 
این گاف عجیب واکنش نشان داد و 
تاکید کرد که بــا دعای خیر مردم، 
اولین تجربه ســرمربیگری در تیم 
ملی را با پیروزی پشت سر گذاشته 
اســت. گاف های پخش کننده این 
مسابقه، فقط در مورد سرمربی تیم 
ملی اتفاق نیفتاد؛ آن ها در چینش 

ترکیب اولیه هــر دو تیم به صورت 
شــماتیک، مرتکب اشــتباه های 
عجیبی شــدند. برای مثال، در تیم 
ملی ایران امیــد نورافکن در خط 
حمله به میدان می رفت و ســردار 
آزمون هافبک دفاعــی بود. ظاهرا 
برگزارکنندگان و پخش کنندگان 
مرحله مقدماتی جــام جهانی در 
قاره آسیا، باید کمی بیشتر فوتبال 
تماشا کنند و کمی به روزتر شوند. 

کاپیتان ای جی 
معنی واقعــی »تحول« را وقتی 
متوجه می شــویم که به بازی های 
اخیــر جهانبخــش در تیــم ملی 
نگاه می کنیــم. او همیشــه با این 
اتهام روبــرو بود که یــک بازیکن 
باشگاهی است و در رده ملی کیفیت 
چندانی از خودش نشان نمی دهد. 
حاال همین بازیکن به یک ســتاره 
تمام عیــار برای تیم ملــی تبدیل 
شده است. بازیکنی که در دو بازی 
گذشته، دو گل حساس برای ایران 
به ثمر رسانده و فعال در صدر جدول 
گلزنان مقدماتی جام جهانی دیده 
می شــود. ظاهرا دو اتفاق بزرگ، 
بهترین روزهای ملی این ستاره را 
رقم زده اند. اول اینکه او به فوتبال 
هلند برگشته اســت. علی هر وقت 
که به هلنــد مــی رود، دوباره گل 
می دهد و کیفیــت فوتبال اش به 
بهترین سطح می رســد. دوم هم 
اینکه بازوبند کاپیتانی تیم ملی، به 
شــدت برای این بازیکن خوشایند 
بوده اســت. او در دو بــازی با این 
بازوبند، استثنایی نشان داده است. 
شــاید اگر در فوتبال انگلیس هم 
به او بازوبند می دادنــد، او حاال در 

چلسی یا سیتی توپ می زد. به هر 
حال تردیدی وجود ندارد که علی، 
اعتماد به نفسی بیشتر از همیشه در 
تیم ملی به دست آورده و به کمک 
این اعتماد به نفس، می تواند رهبر 
تیم ملی در مســیر رسیدن به جام 

جهانی قطر باشد. 
یک قاتل خونسرد 

کالس بازی مهــدی طارمی در 
این مسابقه، قابل مقایسه با سطح 
بازی فوتبالیست های عراقی نبود. 
طارمی قبال به عنوان فوتبالیستی 
شــناخته می شد که ســاده ترین 
موقعیت هــای گل را از دســت 
می دهد. حاال اما او بــه یک گلزن 
و گل ســاز قهار در تیــم ملی ایران 
تبدیل شــده اســت. ایران در این 
مرحله تا امروز ۴ گل به ثمر رسانده و 
مهدی با دو پاس گل و یک گل، تاثیر 
مهمی در شش امتیاز این تیم داشته 
است. تجربه دیدار قبلی با سوریه، 
نشــان می دهد که طارمی دوست 
دارد به جای بازی در پست مهاجم 
نوک، در کناره های خط حمله برای 
تیم ملی به میدان برود. تســلط او 
روی توپ در لحظه باز کردن دروازه 
عراق، حقیقتا استثنایی بود. مهدی 
در تیــم ملی به هماهنگی بســیار 
خوبی با سردار آزمون رسیده و این 
اواخر با دادن دو پــاس گل به علی 
جهانبخش، یــک زوج جدید را هم 
با او ساخته اســت. رسیدن به جام 
جهانی، قطعا تنهــا آرزوی چنین 
فوتبالیستی نیست. او با این کیفیت 
می تواند حتــی در رقابت های جام 
جهانی هم به یک ستاره تمام عیار 
بــرای فوتبال ایران تبدیل شــود. 
شــاید تورنمنت بزرگی که ســال 
آینده در قطــر برگزار می شــود، 
طارمی را به ترکیب یک تیم اروپایی 

بزرگ تر از پورتو هم برساند. 
رکورد تاریخی دراگان 

دراگان اســکوچیچ از همــان 
روزهــای شــروع کار در تیم ملی، 
دســت از درو کــردن رکوردهــا 
برنمی دارد. او حاال اولین ســرمربی 
تاریخ تیم ملی ایران به شمار می رود 
که هر 9 مسابقه ابتدایی اش را در این 
تیم با پیروزی پشت سر می گذارد. 
جالب اینکه تیم ملی در همه تاریخ 
هرگز موفق به پیروزی در ۱۰ جدال 
پیاپی نشــده و این اتفاق می تواند 
برای اولین بار در تیم اسکوچیچ رخ 
بدهد. او تا امروز در 6 مسابقه رسمی 
و 3 دیدار دوستانه به برتری رسیده 
و در این 9 مســابقه، 7 بــار دروازه 
تیم اش را بســته نگه داشته است. 
ایران در این نبردهــا ۲۸ گل به ثمر 
رســانده تا به میانگین 3 گل زده در 
هر بازی برسد. اسکوچیچ فاتح اولین 
پیروزی تاریخ تیم ملــی در منامه 
شده و تیم ملی عراق را که در دوران 

کــی روش اصلی ترین گربه ســیاه 
تیم ملی بود، به زنگ تفریح تبدیل 
کرده است. اسکو بیشتر از حریفان 
آسیایی، با تردیدهایی جنگیده که در 
اطرافش وجود داشته اند. او با وجود 
بحرانی شدن شرایط کرونا، به ایران 
برگشــت و کارش را در اوج جدیت 
دنبال کرد. دراگان روی نیمکت تیم 
ملی به هیچ رکوردی رحم نکرده و 
حاال بعد از دومین برد روبروی عراق، 
نگاه ها به این مربی هم کمی عوص 
شده اند. او حاال هم در بین شاگردها و 
هم در بین هواداران تیم ملی، جایگاه 
مستحکم تری به دست آورده است. 

لذت ببرید آقای ونگر
ز  عکس هــای منتشرشــده ا
اســتادیوم میزبــان دیــدار عراق 
و ایــران در مقدمانی جــام جهانی، 
چهره  شناخته شده ای را در خودشان 
داشتند. آرســن ونگر یکی از افرادی 
بود کــه این بازی را از روی ســکوها 
تماشــا کرد. اگــر برای تان ســوال 
شــده که ونگر آنجا چه می کند، باید 
بدانید آرســن به عضویت کارگروه 
برگزاری جام جهانی در قطر درآمده و 
مدت هاست که دیدارهای فوتبال در 
این کشور را از نزدیک می بیند. سبک 
مربیگری این مربی بزرگ و تاریخ ساز، 
همیشه فوتبال جذاب و هجومی بود 
و او بدون تردید از عملکرد تیم ملی 
در این مسابقه لذت برده است. رئیس 
فیفا هــم دیگر مهمــان مطرح این 
مسابقه بود که جدال ایران و عراق را 

از نزدیک تماشا کرد. 
ترکیبی که شناخته شد  

خاصیت مهم مســابقه با عراق 
بــرای تیم ملی، شــناخته شــدن 
ترکیب تیم بود. بدون هیچ شــکی، 
ایــن بهترین نمایش تیــم ملی در 
دوران اسکوچیچ به شمار می رفت. 

اســکو در این مدت ترکیب ها و 
روش های زیــادی را آزمایش کرده 
اما این ترکیب، ایده آل ترین ترکیب 
به نظر می رســد. بیــرو روی خط 
دروازه، زوج شــجاع و کنعانــی در 
قلب دفاع، صادق محرمــی و امید 
نورافکن در کناره های خط دفاعی، 
ســعید عزت اللهی، احمد نوراللهی 
و وحید امیــری در میانــه زمین و 
علی جهانبخش، مهــدی طارمی و 
سردار آزمون در خط حمله، ترکیب 
بی نظیری برای تیم ملی هســتند. 
اســکو احتماال این ترکیب ۱۱ نفره 
را برای دیدارهای حساس و سنگین 
بعدی حفظ خواهــد کرد. فراموش 
نکنیم که هنوز هشــت جدال دیگر 
باقی مانده و کار تیم ملی همچنان 
تمام نشده اســت. این فقط شروع 
ماجرا بــوده اما همین شــروع هم، 
نشــان می دهد که تیم ملی چقدر 
حریص یک صعود مقتدرانه به این 

تورنمنت است. 

9 نکته از نهمین برد متوالی تیم ملی 

کوالک با سرمربی جدید 

اتفاق روز

ایران، استرالیا و عربستان، تنها تیم هایی 
هستند که توانسته اند هر دو مسابقه در دور 
نهایی مرحله انتخابی جــام جهانی در قاره 
آسیا را با برد پشت سر بگذارند. با این تفاوت 
که ایران روبروی یکی از مدعیان صعود قرار 
گرفته و این اتفاق هنوز برای دو تیم دیگر رخ 
نداده است. در مسابقه های هفته دوم گروه 
دوم، استرالیا به ســختی به ویتنام غلبه کرد 
و با برتری یک بر صفــر در مقابل این حریف، 
شش امتیازی شد. تنها گل کانگوروها را در 
این نبرد گرانت به ثمر رساند. عربستان هم 
در این گروه به ســختی به تیم شگفتی ساز 
برانکو غلبه کرد و تیم ملی عمان را در عمان 
با یک گل از پیش رو برداشــت. الشــهری 
همانند مســابقه گذشــته در این دیدار هم 

موفق به گلزنی شــد تا به همراه جهانبخش 
در صدر جدول بهتریــن گلزنان این منطقه 
از مقدماتی جام جهانی قرار بگیرد. مسابقه 
دیگر این گروه، یک نبرد بســیار جذاب بین 
چین و ژاپن بود. جدالــی که با برتری یک بر 
صفر سامورایی ها به پایان رسید. با این نتایج، 
حاال استرالیا در صدر جدول این گروه دیده 
می شود و عربســتان تیم دوم جدول است. 
این دو تیم تنها بر اســاس تفاضل گل از هم 
جدا شــده اند. ســامورایی ها هم با 3 امتیاز 
تیم سوم جدول هســتند و عمان فعال روی 
سکوی چهارم دیده می شود. ویتنام و چین 
هم تا امروز هیچ امتیازی دشت نکرده اند. به 
نظر می رسد رقابت صعود هم در نهایت بین 
این چهار تیم خواهد بود. احتماال عمان هم 

به تدریج از بین مدعیان خارج شود و این سه 
تیم قدرتمند روی سکوهای اول تا سوم قرار 
بگیرند. دو تیم از این گروه به صورت مستقیم 
راهی جام جهانی می شــوند و تیم ســوم به 
پلی آف مــی رود. در گروه دیگــر هم به جز 
برتری ســنگین تیم ملی ایران در قطر، تیم 
ملی کره جنوبی هم توانست لبنان را شکست 
بدهد. با درخشش خیره کننده گلر لبنان، این 
مسابقه فقط یک گل داشت. مصدومیت سون 
هیونگ مین، خبر نگران کننده این بازی برای 
کره بود اما این آســیب دیدگی ظاهرا جدی 
نیست. تنها تســاوی هفته دوم دور انتخابی 
هم در همین گروه بین امارات و سوریه رقم 
خورد. اماراتی هــا گل اول بــازی را زدند و 
سوری ها توانستند کار را به تساوی بکشانند. 
در این گروه هم ایران با 6 امتیار صدرنشین 
است و کره با ۴، امارات با ۲ و سوریه و عراق با 
یک امتیاز در رده های بعدی دیده می شوند. 
اینکه چهار مسابقه از شش مسابقه این هفته 
فقط و فقط یک گل داشته اند، نشان می دهد 

که رقابت چقــدر نزدیک و ســطح بازی ها 
چقدر حســاس اســت. در حقیقت در این 
مرحله دیگر هیچ بازی ساده ای وجود ندارد. 
ایران تا لحظه معــادالت را به هم زده و عراق 
را گلباران کرده اما هنور راه درازی تا رسیدن 
به جام جهان برای تیم ملی باقی مانده است. 

تیم هایی مثل لبنــان و امــارات، تیم های 
ساده ای نیستند و به ســاد گی روبروی هیچ 
حریفی تسلیم نمی شــوند. این رقابت تا روز 
پایانی ادامه خواهد داشت. یک شروع خوب، 
اما ایران را فعال از هر نظر در شــرایط خوبی 

قرار داده است. 

نگاهی به هفته دوم مقدماتی جام جهانی در آسیا 

جهش یوز، پرش کانگورو 
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