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منهای فوتبال

تيمملي ،اولويت دختر لژيونر
هندبال

شقایق باپیری
عضــو تیــم ملی
هندبال ایــران در
مســابقات بطوله
عرب با تیم ئافرتان
اربیل بــا  ۷۰گل به
عنــوان خانم گل
انتخاب شد .باپیری
اکنون به اردوی تیم
ملی جهت آمادهســازی برای مسابقات قهرمانی
آســیا دعوت شــده و میگوید اولویتش تیم ملی
هندبالایراناست.البتهاوبرایحضوردرمسابقات
مغرب ،لیگ کردستان عراق و حتی تیم ملی عراق
نیز پیشنهادهایی دارد که هنوز تصمیمی نگرفته
و میگوید اگر به هر دلیلی نتواند در تیم ملی ایران
حضور داشته باشــد به پیشــنهاد عراق هم فکر
میکند .او در خصوص انتخابش بــه عنوان خانم
گلی در مسابقات بطوله عرب عنوان کرد«:من در
 ۶یا  ۷مسابقه در بطوله عرب در تیم ئافرتان اربیل
بازی کردم و با ۷۰گل خانم گل شدم .البته من یک
بازیراهمشرکتنکردمچونمسابقهسبکیبودکه
اگر شرکت میکردم تعداد گلهایم بیشتر میشد.
اکنون هم بــه اردوی تیم ملی هندبال برای حضور
در مسابقات قهرمانی آسیا (شهریور) دعوت شدم.
در عراق هم به من و یکــی،دو بازیکن دیگر ایرانی
پیشنهاد دادند که دو ملیتی شویم و برای تیم ملی
عراقبازیکنیمامااولویتاولمنوتمامفکرمایران
است .من در لیگ ایران بازی میکنم و زندگی من
هم آنجا است ،اما اگر به هر دلیلی نشد در تیم ملی
ایران بازی کنم تصمیم دیگری میگیرم و به عراق
همفکرمیکنم».

کیمیا علیزاده به المپیک توکیو
راه یافت

کمیتــه بینالمللی المپیک اســامی تیم ۲۹
نفره پناهندگان در المپیک توکیــو را اعالم کرد.
خبرگزاری تســنیم 29 :ورزشــکار در  12رشته
ورزشــی و از  13کمیتــه ملی المپیــک میزبان
( )NOCsعضو تیم المپیک پناهندگان المپیک
توکیو  2020خواهند بــود .هیئت اجرایی ()EB
کمیته بین المللی المپیک ( )IOCدیروز ترکیب
این تیم  29نفره را اعالم کرد که  5نفر از آنها ایرانی
هستند.سعیدفضلاهللدرکایاکیکنفرهازآلمان،
هاموندرفشیپوردرکاراتهازکانادا،جوادمحجوب
در جودو از کانادا ،دینا پوریونس در تکواندو از هلند
و کیمیا علیزاده در تکواندو از آلمان ،ورزشــکارانی
با اصلیت ایرانی در تیم پناهندگان هســتند .این
ورزشکاران از بین ورزشــکاران پناهندهای که هم
اکنون توســط  IOCاز طریق برنامه بورسیههای
المپیک برای ورزشــکاران پناهنده پشــتیبانی
میشوند،انتخابشدند.

آغاز چالشهايجديد
در ليگ ملتها

مرحله مقدماتــی رقابتهای لیــگ ملتهای
والیبالبهمیزبانیایتالیادرحالبرگزاریاست.هفته
سوم مسابقات از روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد
و تیم ملی کشورمان با تیمهای آمریکا ،صربستان و
آلمان رقابت خواهد کرد .ملیپوشان ایران در هفته
دوم مسابقات سه پیروزی ارزشمند مقابل تیمهای
کانادا ،ایتالیا و بلغارستان به دست آوردند تا با کسب
چهار پیروزی و  ۱۲امتیاز در پایان هفته دوم باالتر از
آمریکا،صربستانوآلمانقراربگیرند.تیمملیآمریکا
كه رقيب امروز شاگردان آلكنو است ،در پایان هفته
دوم مســابقات لیگ ملتهای  ۲۰۲۱با کسب سه
پیروزیو۹امتیازدرردهنهمجدولردهبندیقراردارد.
اينموضوعامانبايدباعثشودكهتيمملي،يانكيها
را دست كم بگيرد .تیمهای ایران و آمریکا در دو دوره
گذشتهلیگملتهادوبارمقابلهمصفآراییکردند
کههردوبارآمریکابانتیجهسهبرصفرپیروزشد.آمریکا
دردورهگذشته()2019كهمیزبانمرحلهنهاییبود،
درمرحلهمقدماتیباکسب9پیروزی6،شکستو28
امتیازعنوانششمرابهخوداختصاصدادوبهمرحله
نهایی راه پیدا کرد و در نهایت با قبول شکست مقابل
روسیهدرفینال،جایگاهدومرابهدستآورد.بنابراين
آلكنووشاگردانشبايدحسابيحواسشانبهرقيب
امروز باشد تا نوار بردهايشان قطع نشود .همچنين
ایران در هر بازی با ترکیب متفاوتی در زمین حاضر
شد اما رقابت سنگین ملیپوشان با رقبا از هفته سوم
وبازیمقابلآمریکاشروعخواهدشد.والدیمیرآلکنو
سرمربیتیمملیدردوهفتهگذشتهاعتمادخوبیبه
بازیکنان جوان داشت و به غیر از مرتضی شریفی هر
 ۱۳بازیکن دیگر در بازیها به کار گرفته شدند .حال
بايد ديد در بازي امروز چه كساني در برنامه تيم ملي
قرار ميگيرند .ديدار تيمهاي ايران و آمريكا ساعت
 20:30برگزارميشود.
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پنج نکته امیدوارکننده از ایران -بحرین

سردار طارمی!

آریا طاری

اولین پیــروزی تاریخ فوتبال
ایران در منامه ،سرانجام به دست
آمد و تیــم ملی با یــک نمایش
بینقص،حریفرازمینگیرکرد.ما
دراستادیومبحرین،درپایتختاین
کشوروباوجودهمهتالشهایپیدا
وپنهانکنفدراسیونفوتبالآسیا
برایامتیازدادنبهبحرینیها،یک
شب باشکوه را برابر این تیم پشت
سرگذاشتیم.یکپیروزیبینهایت
دلچسب که ایران را در یک قدمی
صعودبهمرحلــهبعدیمقدماتی
جام جهانی قرار داد .هنوز در اول

راه هستیم اما این برد ،نشانههای
امیدوارکنندهزیادیداشتهاست.
فاکتوریبهاسمانگیزه
از همان شروع مســابقه با بحرین،
تفاوتهای محسوسی بین این مسابقه
و دیــدار رفت با همیــن حریف وجود
داشت .در مســابقه قبلی ،تیم ملی به
شدتبیانگیزهبهنظرمیرسیدونوعی
بیتفاوتی در چهره بازیکنان تیم دیده
میشد اما حاال ماجرا کامال فرق داشت
و ســتارههای تیم ملی از همــان ابتدا
مسابقه را جدی گرفته بودند .بخشی از
اعتبار این ماجرا ،به دراگان اسکوچیچ
برمیگرددکهتیمشرابهلحاظروحیو

روانی به خوبی آماده این بازی کرده بود.
بخش دیگری از اعتبار این ماجرا را هم
باید به خود بازیکنان بدهیم که کامال
متوجه بودند در چه شــرایط حساسی
قرار دارند .اگر ما در این جدال امتیاز از
دســت میدادیم ،از جام جهانی دور و
دورترمیشدیماماپسرانتیمملیآنقدر
مطمئن ظاهر شدند که از یک جایی به
بعد،دیگرحتیفکرامتیازازدستدادن
هم به سرمان نزد .ستارهای مثل وحید
امیری با آن دوندگــی مثالزدنیاش،
یکی از جنگجوترین ســتارههای تیم
بود .وحید درست همان سربازی است
که روی صفحه شطرنج ،جلوی کیش و
ماتشدنشاهرامیگیرد!

تعویضهایخوب
اســکوچیچ به خوبی توانست بین
دو نیمه ،شرایط را به ســود تیم ملی
عوض کنــد .ورود ســامان قدوس به
زمین ،یک تصمیم کامال درســت از
سوی این مربی بود .او میالد محمدی
کماثر را از بازی بیرون کشید ،احسان
حاجصفی را به سمت چپ خط دفاعی
برد و سامان قدوس را در میانه میدان
قرار داد تا سروشــکل هجومیتری به
تیمش بدهد .موتور تیم ملی با حرکات
دیدنی ســامان و کالس بــاالی بازی
او ،روشن شــد .دریبلهای استثنایی
و موقعیتســازیهای خوب قدوس،
تیم را کامال راه انداخت .تعویضهای

بعدی اسکو هم امیدوارکننده به نظر
میرسیدند .سعید عزتاللهی در میانه
میدان به خوبی کار کرد ،مهدی ترابی
باز هم همانند بازی قبلی روی گل زدن
تیمموثربودومهدیقایدیخطدفاعی
حریف را آزار داد .چیزی نمانده بود که
در دقایق پایانی ،قایدی زهر خودش را
به حریف بریزد و چهارمین گل را هم به
ثمر برساند اما توپ او با اختالف کمی از
کنار دروازه بیــرون رفت .اگر این توپ
به تور دروازه میرسید ،یک گل تماما
بوشــهری برای تیم ملی رقم خورده
بود .تعویض آخر ایــران هم مرتضی
پورعلیگنجیبودکهدرلحظاتپایانی
به زمین رفت .تعویضی که نشــان داد
تیم ملی مهرههای آماده زیادی روی
نیمکت دارد.
بازگشتبهموقعدوسردار
پس از مسابقه قبلی با هنگکنگ،
انتقادات زیادی متوجه ســردار آزمون
و مهدی طارمی شــد .بعضیها حتی با
کنایه از این صحبت میکردند که این
دو ستاره ،انگار هنوز به اردوی تیم ملی
ملحق نشــدهاند .بازی بزرگ با بحرین
اما زمانی برای درخشــش دوباره این
زوج بود .ســردار و مهدی در نیمه اول
با همکاریهای تماشاییشــان ،چند
موقعیت خوب ساختند و تا یک قدمی
باز کردن دروازه حریــف پیش رفتند.
این اتفاق سرانجام در نیمه دوم رخ داد
و ســردار دو بار روی پاسهای طارمی،
دفاع حریف را به هم ریخــت و توپ را
از خــط دروازه عبــور داد .خود مهدی
هم روی پاس نوراللهی به گل رســید
تا با یــک گل و دو پــاس گل ،بهترین
بازیکن این نبرد لقب بگیرد .این دو نفر
دوباره ثابت کردند که ستارههای بسیار
مهمی برای تیم ملی هستند .این یک

اگر ما در این جدال امتیاز
از دست میدادیم ،از
جام جهانی دور و دورتر
میشدیماماپسرانتیم
ملیآنقدرمطمئنظاهر
شدند که از یک جایی به
بعد،دیگرحتیفکرامتیاز
از دست دادن هم به سرمان
نزد
درخشــش کامال به موقع از سوی آنها
بهشمارمیرفت.
بدونگافدردفاع
البته که بحرین در فاز هجومی ،تیم
ترسناکی نبود و اصال موقعیت خاصی
برایگلزدنبهوجودنیاوردامامدافعان
تیمملیهم 90دقیقهبدوناشتباهظاهر
شدند.تیمیکهدرمسابقهقبلیروبهروی
هنگکنگ گل خورده بــود ،این بار در
فاز دفاعی عالی نشــان داد و هیچ گافی
نداد تا مسابقه در زمین بحرین را با یک
کلینشیت ارزشمند به پایان برساند.
این موضوع بــه ویژه در صــورت مهم
شدن تفاضل گل برای تیم اسکوچیچ،
فوقالعادهبهکارایرانخواهدآمد.
وقتیهمهخوشحالبودند
واکنش مهرههای نیمکتنشــین
به این نتیجه ،نشــان میدهد که این
برد چقدر برای تیم ملی اهمیت داشته
است .تک تک نفرات ،کامال خوشحال
به نظر میرسیدند و اتحاد قابل توجهی
در تیم ملی وجود داشت .بدون تردید
برایرسیدنبهجامجهانیازاینمسیر
دشــوار ،نیاز مبرمی به این اتحاد داریم
و این جو باید به هر قیمتی در تیم ملی
حفظشودتاایرانبهجامجهانیبرسد.

چهره به چهره
پنج نکته نگرانکننده از ایران-بحرین

سندروم سانتر بیقرار!
آریا رهنورد

پیروزی ،همــه آن چیزی بود کــه از نبرد
حساس و سرنوشتساز با بحرین میخواستیم.
تیم ملی در این مسابقه ،هم خوب بازی کرد و
هم یک نتیجه فراموشنشدنی را به دست آورد
تا شب خوبی برای همه اهالی فوتبال در ایران
رقم بخورد .با این وجود در جریان این مسابقه،
چند موضوع نگرانکننده هم وجود داشــت
که برای رســیدن تیم ملی به جــام جهانی یا
حتی برای درخشــیدن ایران در آن جام ،باید
هرچه زودتر به فکر برطرفکردنشان باشیم.
نگرانیهایی که نادیدهگرفتنشان ،تیم ملی را
به دردسر خواهد انداخت.
ترکیب اولیه
بدون تردیــد اســکوچیچ برابــر بحرین
تعویضهای خوبی انجام داد اما ترکیب اولیه
او با خوشســلیقگی کافی انتخاب نشد .ما در
این نبرد نیــاز مبرمی به گل داشــتیم و بهتر
بود از همان ابتدا وحیــد امیری به جای میالد
محمدی در سمت چپ خط دفاعی قرار بگیرد
و با نفوذهایش به تیم کمک کند .میالد کامال
دور از فرم ایدهآل اســت و اســکو خیلی زود
متوجه اشتباهش در بازی دادن به این بازیکن

شد و بین دو نیمه او را از زمین بیرون کشید .اگر
ســامان قدوس و مهدی ترابی از ابتدا به جای
میالد و احسان حاجصفی به میدان میرفتند،
تیم ملی میتوانســت زودتر هم به بحرینیها
لطمه بزند .حاال انتظار میرود در دیدار سختتر
با تیم ملی عراق ،نفراتی مثل قدوس یا ترابی از
ابتدا در ترکیب تیم ملــی قرار بگیرند .ترکیب
اولیه دراگان روبهروی بحرین کمی محتاطانه
چیده شد و همین موضوع در یک ساعت اول
مسابقه ،کمی اضطراب و نگرانی برای تیم ملی
به وجود آورد .در ادامه راه اما ایران نبض بازی
را در دســت گرفت .واضح بود که بحرینیها با
خوردن گل اول ،دچار فروپاشــی میشوند و
دیگر روبــهروی تیم ملی ایــران ،حرفی برای
گفتن ندارند.
مصدومیت وحید امیری
در دو مسابقه گذشــته ،وحید امیری یکی
از موثرترین و اصال شــاید بهترین بازیکن تیم
ملی بوده اســت .ســتارهای که در چند پست
مختلف درخشــیده و مثل یک سرباز ،در تیم
ملی فوقالعاده ظاهر شده است .پسر پرتالش
و دونده ایران اما دو مســابقه بعدی را از دست
خواهد داد .مصدومیتی که اواخر دیدار با بحرین
گریبانگیر امیری شد ،او را از ادامه مسابقات این

مرحله محروم کرد .البته که ایران ،مهرههای
درخشــان زیادی در اختیــار دارد و از همین
حاال چند گزینه ایدهآل برای جانشینی امیری
آماده هستند اما فقدان چنین بازیکن موثری،
ممکن است برای تیم ملی کمی نگرانکننده
باشد .ایران در دیدار با کامبوج نیازی به امیری
ندارد و اصال بهتر است سرمربی کروات در آن
جدال به همه نفرات اصلی اســتراحت بدهد
و با ذخیرهها به مصاف حریف بــرود اما جای
خالی مرد شــماره  11در دیدار حساس با تیم
ملی عراق احســاس خواهد شد .چراکه وحید
همیشه آماده است تا گره مسابقههای مختلف
را برای تیم ملی باز کند و شرایط مطلوبی برای
ایران به وجود بیاورد.
گلنزنها
تیم ملی در هیــچ لحظهای از مســابقه با
بحرین ،مشکل خلق موقعیت گلزنی نداشت.
ایــران در این مســابقه ،ایدهآل ظاهر شــد و
در همــان نیمه اول چند فرصــت خوب برای
گلزنی به وجــود آورد اما ایــن فرصتها به
راحتی از دســت رفتند .مهــدی طارمی در
همان  45دقیقه اول بازی ،دو فرصت مســلم
برای گلزنی را از دست داد تا تیم ملی با نتیجه
مســاوی به رختکن برود .این اتفاق میتواند
در دیدارهای ســخت بعــدی در این مرحله و
مرحله نهایی دور مقدمانی ،برای ایران مشکل
ایجاد کند .ستارههای خط حمله تیم ملی باید
با سختگیری بیشــتری با بختهای گلزنی

روبهرو شــوند و قدر ایــن موقعیتها را کمی
بیشتر بدانند .در غیر این صورت ،ممکن است
ایران شانس رسیدن به بزرگترین آرزوهایش
را از دست بدهد.
احسان ،دور از انتظار
با وجود درخشش بســیاری از نفرات تیم
ملی ،کاپیتان تیــم اصال در فــرم خوبی قرار
نداشت .احســان حاجصفی به ویژه در میانه
میدان ،اصال آماده نشــان نــداد و ثابت کرد
که فاصله زیــادی با روزهــای خوبش در تیم
ملی دارد .یکی از بزرگترین مشــکالت تیم
دراگان ،ارسال توپ روی دروازه است .این تیم
شروعهای مجدد بسیار زیادی به دست میآورد
اما تک تک توپها را به راحتی از دست میدهد.
فقدان بازیکنی که بتواند با یک ســانتر خوب
روی این توپها برای تیم ملی موقعیت بسازد،

در تیم ملی احســاس میشود .ســانترهای
احسان در این مسابقه ،اصال تعریفی نداشتند.
مالکیت از دست رفته
در دقایق بسیار زیادی از نیمه اول دیدار با
بحرین ،تیم ملی در توپگیری در میانه میدان
خوب عمل نکرد .مــا در میانه میدان ،مالکیت
را به بحرینیها ســپردیم .اتقاقی که نباید در
هیچ مســابقه دیگری تکرار شــود .تیم ملی
هافبکهای درخشــانی دارد و آنها باید کمی
باصالبتتر فوتبال بازی کنند .اگر آنها بتوانند
در جریان بازی دخالت بیشتری داشته باشند
و کنترل مسابقه را در دست بگیرند ،همه چیز
برای تیم ملی سادهتر و مطلوبتر پیش میرود
و این تیــم هم کنترل بیشــتری روی بازی به
دست میآورد .این انتظاری است که برای بازی
با عراق از هافبکهای تیم ملی داریم.

اتفاق روز
وقت عبور از کلیشههای مرسوم

بحرین«بحرینی» نبود!

باید اعتراف کنیم که تیم ملی بحرین در جریان دیدار
برگشت با تیم ملی ،اصال شبیه تصور ذهنی همیشگی ما از
خودش فوتبال بازی نکرد .در درجه اول توقع داشتیم تیم
هلیو سوســا با  10بازیکن به دفاع برود و در اوج فشردگی
روبهروی ایران ظاهر شود اما کاری که آنها در زمین انجام
دادند ،اصــا چنین چیزی نبود .بحرینیهــا کامال رو به
جلو فوتبال بازی کردند و حتــی در دقایقی از نیمه اول،
روی دروازه ایران موقعیت ساختند .در دفاع این تیم هم
خبری از فشردگی باال و حضور چند الیه از بازیکنان نبود.

ستارههای بحرین در  45دقیقه اول مسابقه ،حتی یک بار
هم اقدام به اتالف وقت نکردند و در مجموع نمایش کامال
شریفی در این مسابقه داشتند .شــاید اگر بحرین در این
جدال به ســراغ همان رفتارهای همیشگی میرفت ،کار
ایران برای رســیدن به برد بسیار ســخت میشد اما تیم
حریف حتی با وجود دریافت سه گل ،هیچ جاروجنجالی
درســت نکرد و این  90دقیقه بدون دعــوا و درگیری به
پایان رسید .کیفیت چمن ورزشگاه ملی منامه هم بسیار
خوب بود تا ســتارههای تکنیکی ایران مشکلی برای این
مسابقه نداشته باشند .شاید حاال ،وقت خوبی برای عبور از
کلیشههای مرسوم در مورد رقبای تیم ملی باشد .حداقل
بحرینیها نشان دادند که دیگر مثل گذشته نیستند و تنها
برای تخریب کردن بازی حریف بــه زمین نمیآیند .آنها

نشــان دادند که دیگر مثل گذشته نیستند و جنجال را از
خود فوتبال بیشتر دوســت ندارند .بحرین حریف خوبی
برای تیم ملی بود و مهرههای تیم سوسا در جریان مسابقه،
به چیزی به جز فوتبال بازی کــردن فکر نمیکردند .این
نمایش ،همه تصورات قبلی ما از فوتبال بحرین را کامال به
هم ریخت .تیم ملی ایران ،بحرین را در یک مسابقه کامال
سالم شکســت داد .نبردی که در آن ،خبری از کارشکنی
برای تیم ملی نبود و همه چیز کامال سالم پیش رفت .ایران
در این مسابقه ،درخشان ظاهر شــد اما نباید از این نکته
هم ســاده عبور کنیم که بحرینیها ،فوتبــال تمیزی را
ارائه دادند و حریفی قابل احترام برای تیم ملی بودند .در
جریان مسابقه هم ،اثری از کینه و دشمنی بین مهرههای
دو تیم دیده نمیشد .هم ایران و هم بحرین برای فوتبال

بازی کردن به زمین آمده بودند و این  90دقیقه بدون هیچ
نوع نکته منفی به پایان رسید .البته این به آن معنا نیست
که ما در دیدار با تیم ملی عراق ،مشکالت بزرگی نخواهیم
داشت .در آن مسابقه ،دوباره به استادیوم قبلی با آن چمن
افتضاح برمیگردیم و این اتفاق کار را برای مهرههای تیم
ملی سخت میکند .با این حال نمیتوان انکار کرد که در
جریان مســابقه با بحرین ،ما اصال ناچار نبودیم با چیزی
به جز تیم ملی بحرین مبارزه کنیم .در حقیقت هیچ نوع
نبردی بیرون از چارچوب فوتبال بین دو تیم شکل نگرفت
و همین موضوع ،به تیم ملی فرصت داد تا با تمرکز کافی،
همه حواســش را به زمین فوتبال بدوزد و نمایشی قابل
توجه داشته باشد .نمایشــی که ایران را یک قدم به جام
جهانی قطر نزدیکتر کرد.

