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شروع تیم اســکوچیچ برابر لبنان، 
امیدوارکننده بود. ایران مسابقه را کامال 
با تسلط شروع کرد و در دقایق اولیه، تیم 
میزبان هیچ حرفی برای گفتن نداشت. 
با این حال به نظر می رسد شرایط جوی 
خاص مســابقه، زمین فاجعــه و البته 
تصمیم های عجیب داور روی صحنه های 
50-50، شرایط تیم ملی را کامال تحت 

تاثیر قرار داد. عجیب ترین اتفاق مسابقه 
اما وقتی رقم خورد که تصادفی ترین گل 
ممکن وارد دروازه بیرانوند شــد. سانتر 
عجیب بازیکن لبنان با وزش باورنکردنی 
باد روی پای بازیکن دیگر این تیم فرود 
آمد و دروازه تیم ملی به سادگی باز شد. 
به نظر می رسید این توپ از خط عرضی 
زمین خارج شــده اما کمک داور چنین 
اعتقادی نداشت و در نهایت، لبنانی ها از 
ایران پیش افتادند. نیمه اول بازی در اوج 

نابرابری به پایان رسید. ایران مالکیت توپ 
را در اختیار داشت، سانترها و کرنرهای 
زیادی را هــم روی دروازه حریف انجام 
داده بود اما در نهایت این لبنانی ها بودند 
که توانستند برنده به رختکن بروند. لبنان 
در همه تاریخش، فقط یــک بار موفق 
به شکســت دادن تیم ملی ایران شده 
بود. مسابقه ای که فرمولش بی نهایت به 
همین بازی شباهت داشت. یک زمین 
بســیار بد، یک میزبانی ناامیدکننده و 

یک گل که تماما با شانس و اتفاق به ثمر 
رسیده بود. وحشــت تکرار آن نتیجه در 
شروع نیمه دوم، همراه ستاره های تیم 
ملی بود اما هرچه زمان بیشتری سپری 
شد، این نســل هم بیشتر تفاوت هایش 
را با نسل های قبلی نشــان داد. این تیم 
برای »ناامیدشــدن« آماده نبود و اصال 
نمی خواست با یک شکســت، شرایط 
گروه را پیچیده کند. اگر ایران بازنده این 
نبرد می شد، صدر جدول را به کره تقدیم 

می کرد و فقط با دو امتیاز بیشتر نسبت 
به لبنــان در رده دوم قرار می گرفت. این 
لغزش بزرگ اما اتفاق نیفتاد و پسران اسکو 
سرانجام به این مسابقه برگشتند.نیمه دوم 
مسابقه لبنان و ایران، چند لحظه بسیار 
کلیدی داشت که در نهایت نتیجه بازی 
را تعیین کردند. اول از همه، یک اشتباه 
بزرگ از بیرو نزدیک بود باعث رسیدن تیم 
میزبان به گل دوم شود. اگر آن اشتباه رخ 
می داد، تیم ملی از هم پاشیده بود و دیگر 
فرصتی برای بازگشت به این نبرد وجود 
نداشت. لحظه کلیدی دوم، وقتی اتفاق 
افتاد که وحید امیری یک خط جلوتر آمد 
تا با آزادی عمل بیشتری مشغول خلق 
موقعیت های گل زنی برای ایران شــود. 
لحظه کلیدی بعــدی، موقعیت خوبی 
بود که با هماهنگی جهانبخش و سردار 
ساخته شد. البته که گلر حریف، این توپ 
را گرفت اما این صحنه به ستاره های تیم 
ملی نشان داد که آنها می توانند حتی در 
فشرده ترین حالت دفاع حریف، باز هم 
برای خودشان موقعیت بسازند. ایران تا 
لحظاتی از مسابقه، مدام در حال سانتر 
کردن توپ روی دروازه بود اما از یک جایی 
به بعد، به این نتیجه رسیدیم که چنین 
روشی جواب نمی دهد. چراکه مدافعان 
حریف به راحتی همه ضربه های سر اول 
را می زدند. آن چه ایران را در این مسابقه 
به موفقیت رســاند، تغییر استراتژی و 
رفتن به سراغ بازی عمقی بود. دو حرکت 
در عمق و دو شلیک مهارنشدنی، در نهایت 
فوتبال ایران را صاحب یک برد حیاتی کرد. 
مهم ترین و کلیدی ترین لحظه این نبرد 
هم وقتی بود که سردار آزمون بعد از زدن 
گل اول به جای شادی و هدر دادن زمان، 
توپ را در میانه میدان کاشت و تیم ملی 
را برای رفتن به سراغ پیروزی تهییج کرد. 
ســردار فقط خواهان »نباختن« در این 
مسابقه نبود. او می خواست ایران برنده این 

جدال باشد و در نهایت احمد نوراللهی، تیر 
خالص را به لبنانی ها شلیک کرد. حریف 
درست در همان وقت های تلف شده ای 
شکســت خورد که با مجموعــه ای از 
مصدومیت های ساختگی به وجود آورده 
بود. لبنانی ها در نیمه دوم عمال فوتبال 
بازی نکردند و دائما روی زمین بودند. آنها 
شایستگی امتیاز گرفتن از این مسابقه را 

نداشتند.
کار صعود هنوز تمام نشده اما حاال 
همه چیز ساده تر به نظر می رسد. ایران 
با تیم سوم جدول هشت امتیاز فاصله 
دارد و بعید به نظر می رسد سرنوشتی 
به جز صعود در انتظار این تیم باشــد. 
این برد دراماتیک لحظه آخری، درست 
همان اتفاقی بود که آخرین موانع را هم 
از سر راه تیم ملی برداشت. تیمی که اگر 
سوریه را شکست بدهد و 16 امتیازی 
شــود، باید خودش را برای جام جهانی 
قطر آماده کند. ایــران می تواند یکی از 
اولین کشــورهایی باشد که رسیدنش 
به ایــن دوره از جام جهانــی را قطعی 

کرده است.

بردی که ایران را به هوا فرستاد

بادبان ها کشیده شدند ! 

چهرهبهچهره

در استادیوم صیدا، هیچ چیز برای برگزاری یک مسابقه فوتبال آماده نبود. حتی حداقل های برگزاری یک مسابقه 
هم در این نبرد وجود نداشت. با این حال پسران تیم ملی از این جهنم هم عبور کردند و همچنان صدرنشین گروه باقی 

ماندند. حاال دیگر بین ایران و صعود به جام جهانی قطر، فاصله ای وجود ندارد. با توجه به نتایج سایر رقبا، احتماال رکورد 
زودهنگا م ترین صعود تاریخ تیم ملی به جام جهانی در این دوره شکسته خواهد شد. یک دستاورد بزرگ برای تیمی که در 

مرحله قبلی، در یک قدمی حذف قرار گرفته بود.

در همه روزهای منتهی به مسابقه تیم ملی با 
لبنان، صحبت از »مهدی طارمی« بود. حتی وقتی 
تیم ملی از این آزمون هم ســربلند بیرون آمد، باز 
هم خیلی ها از مهدی طارمی و توییت اش صحبت 
می کردند. شاید این، عادت بد فوتبال ایران است 
که در آن همیشه به »نداشته ها« بیشتر از داشته ها 
پرداخته ایم. برای یک بار هم که شده، باید به جای 
اصرار به حرف زدن از همه آنهایی که به هر دلیلی 
تیم ملی را تنها گذاشته اند و اصرار به مجاب کردن 
آنها برای همراه شدن با تیم ملی، از آن ستاره هایی 
حرف بزنیم که بدون ادا و اطوار با همه توان شــان 
برای این تیم جنگیده اند. برای یک بار هم که شده 
به جای پرداختن به آنهایی که راه شان را از تیم ملی 

جدا می کنند و ساز ناکوک می زنند، باید از آنهایی 
بگوییم که تیم ملی را با ساق های شان به رویاپردازی 
مشغول کرده اند. وحید امیری به معنی واقعی کلمه، 
یک جواهر قیمتی برای فوتبال ایران اســت. یک 
فوتبالیست درجه یک که در زمین برای تیمش 
همه کار می کند. او یک ساعت اول مسابقه با لبنان 
را در پست غیرتخصصی مدافع چپ سپری کرد و 
باز هم بهترین بازیکن تیم ملی بود. وحید باالخره 
فرصت کرد جلوتر بیاید، روی دست هافبک دفاعی 
در سمت چپ خط هافبک قرار بگیرد و با حرکات 
فوق العاده اش در زمین، روی هر دو گل ایران تاثیر 
مستقیمی داشته باشد. بردن این نبرد بدون وحید 
امیری »محال« به نظر می رسید. یک فوتبالیست 

بی ادعا که نه راهش را از تیم ملی جدا کرد، نه برای 
سرمربی توییت زد و نه جواب تفن مربیان را نداد. او 
همه تمرکزش را برای تیم ملی گذاشت و درست 
وقتی که تیم بیشتر از همیشه به این ستاره احتیاج 
داشت، دوباره خودش را نشان داد. افسوس که سن و 
سال وحید، او را به سال های پایانی فوتبالش نزدیک 
کرده است. تیم ملی برای همیشه به فوتبالیستی 
شــبیه او نیاز دارد. مهره های کم یابی که به جای 
حرف زدن، عمل می کنند و اجازه نمی دهند تیم 
ملی، طعم تلخ ناامیدی را بچشــد.در لحظاتی از 
مسابقه با لبنان، وقتی تیم ملی با یک گل از حریف 
عقب افتاده بود، وحید امیری اصرار داشت به جای 
سانتر کردن، توپ را در عمق پاس بدهد. در همین 
لحظات گزارشگر تلویزیونی بازی از اصرار امیری 
برای انجام »کار ســخت تر« انتقاد کرد. غافل از 
اینکه در چنین مسابقه دشواری، تنها انجام همین 
کار سخت تر نجات بخش تیم ملی ایران بود. وحید 
همان کاری را انجام نداد که بیشتر مهره های ایران 

انجام می دادند. او به جای اصرار برای ارسال های 
بلند، چند بار در عمق دفاعی حریف حرکت کرد. 
یکی از پاس های او سرانجام مقابل سردار آزمون 
قرار گرفت تا تیم ملی به گل تساوی برسد. لحظاتی 
بعد یک و دوی تماشایي این ستاره و سانتر او، در 
نهایت به احمد نوراللهی رسید و احمد تیر خالص را 

به لبنان زد. ستاره بی چون و چرای این نبرد بدون 
شک وحید امیری بود. فوتبالیست قدرنادیده ای 
که اگر 10 سال زودتر کشف می شد، حاال مشغول 
بازی در بهترین لیگ های دنیا بود. او در »نیم فضا« 
با اختالف زیاد، بهترین فوتبالیست این روزهای 

تیم ملی است.

درباره ستاره اي که فقط به تیم ملي فکر مي کند

پادشاه در لباس سرباز

کار صعود هنوز تمام نشده 
اما حاال همه چیز ساده تر 

به نظر می رسد. ایران با تیم 
سوم جدول هشت امتیاز 
فاصله دارد و بعید به نظر 

می رسد سرنوشتی به جز 
صعود در انتظار این تیم 

باشد. این برد دراماتیک 
لحظه آخری، درست همان 
اتفاقی بود که آخرین موانع 

را هم از سر راه تیم ملی 
برداشت
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پیشتاز مثل شهرداري سیرجان
نبرد براي قهرماني

به نظر مي رســد تیم فوتبال زنان شهرداري 
ســیرجان تمام عزمش را یکجا جمع کرده تا در 
نخستین حضور در جام باشگاه هاي آسیا، ستاره 
رقابت ها باشد. شــهرداري چي ها توانسته اند در 
دو دیدار نخســت خود در این جام پیروز میدان 
باشند. آنها ابتدا بنیادکار ازبکستان را با عملکردي 
دیدني شکســت دادند و در دومین دیدار هم به 
مصاف گوکوالم هند رفتنــد و با یک گل پیروزي 
را از آن خود کردند. شاگردان مریم جهان نجاتي 
برخالف دیدار با نماینده ازبکستان که در همان 
دقایــق اول دروازه حریف را بــاز کردند، در نیمه 
اول دیدار با گوکوالم به گل نرسیدند. در نیمه دوم 
اما اتفاق ناگواري رخ داد. زهرا علیزاده که ستاره 
شهرداري سیرجان است و در مسابقه اول با یک 
گل و یک پاس گل، به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب شد، در نیمه دوم دیدار با گوکوالم با خطاي 
دروازه بان حریف راهي بیمارستان شد. هرچند که 
داور دروازه بان هند را اخراج کرد اما خطاي او باعث 
شد که علیزاده دیدار امروز تیمش را از دست بدهد. 
بعد از این اتفاق افســانه چترنور برای زدن ضربه 
آزاد پشــت توپ قرار گرفت و آن را در دقیقه 6۸ 
تبدیل به گل کرد که  این نتیجه تا پایان حفظ شد. 
حاال دختران شهرداري سیرجان براي رقم زدن 
سومین برد خود امروز به مصاف امان کالب اردن 
خواهند رفت. این آخرین دیدار تیم کشورمان در 
جام باشگاه هاي آسیا است که در صورت تساوی 
یا پیروزی مقابــل حریف خود، قهرمان آســیا 
خواهد شد. دختران جهان نجاتي تا اینجا خیلي 
خوب کار کرده اند و نبایــد اجازه دهند که نبودن 
علیزاده تاثیر منفي روي عملکردشان بگذارد. آنها 
فقط یک قدم تا قهرماني فاصله دارند و باید تمام 
حواس شان را معطوف بازي کنند. این دیدار برابر 
میزبان مسابقات برگزار مي شود اما دختران ایران 
نباید اجازه دهند که میزباني اردن در روند کار آنها 

تاثیرگذار باشد. 

به دنبال چهارمين طال
بیســت و پنجمین دوره رقابت های کاراته 
قهرمانی جهان از روز سه شنبه ۲5 آبان با حضور 
بیش از هزار کاراته کا از 11۷ کشــور جهان به 
مدت 6 روز به میزبانی امارات در شــهر دوبی و 
ســالن چند منطوره »حمدان« این شهر آغاز 
می شــود. تیم ملي کاراته کشــورمان هم که با 
ترکیب کامل روي تاتامي خواهد رفت، هشــت 
صبح یکشنبه ۲3 آبان تهران را مقصد دوبي ترک 
مي کند. تیم ملی ایران با ترکیب فاطمه صادقی 
در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، 
رزیتا علیپور، مبینا حیــدری و لیال برجعلی به 
همراه آویشن باقری در کومیته انفرادی و تیمی، 
الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده و شادی جعفری 
در کاتای تیمی در بخش بانــوان در این دوره از 
مسابقات به میدان می رود. در بخش مردان نیز 
ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میالد فرازمهر 
در کاتای انفــرادی و تیمی، علی مســکینی، 
سیدعلی کریمی، علی اصغر آسیابری، ذبیح ا... 
پورشیب، سجاد گنج زاده، صالح اباذری، کیوان 
بابان، مهدی خدابخشی و مهدی عاشوری هم 
در کومیته انفرادی و تیمی روی تاتامی جهانی 
خواهند رفــت. کومیته ایران با ســه قهرماني 
جهان، حاال بــه دنبال چهارمیــن طالي این 

مسابقات است. 
    

سعادت در ليگ ايتاليا
بردیا سعادت والیبالیست جوان تیم ملي ایران، 
تصمیم گرفته کارش را در لیگ ایتالیا ادامه دهد. 
طبق اعالم باشــگاه تاپ والی سیســترنا ایتالیا و 
رسانه های ایتالیایی پشت خط زن جوان والیبال 
ایران به این تیم پیوسته اســت. سعادت در سال 
۲0۲1 توسط والدیمیر آلکنو به تیم ملی دعوت 
شــد و در لیگ ملت هــای ۲0۲1 والیبــال برابر 
روســیه اولین بازی ملی اش را انجام داد. او سال 
گذشــته براي تیم نیش در لیگ صربستان بازی 
کرد و با عملکرد خوبش، با تیــم مودنا قراردادي 
سه ســاله امضا کردد. او درنهایت با پرداخت ۴0 
هزار یورو از این تیم جدا شده و به تیم ویکستورم 
کره جنوبی پیوست اما خیلي زود با این تیم فسخ 
قرارداد کرد. حال باید دید او در تیم ایتالیایي چه 

عملکردي دارد. 

ورزشبانوان

آریا رهنورد

آریا طاري 

یازده برد در 1۲ مسابقه، دراگان اسکوچیچ را 
به یکی از موفق ترین مربیان تاریخ تیم ملی تبدیل 
می کند. او در عین حال یکــی از عجیب ترین 
مربیان همه ادوار تیم ملی هم هســت. چراکه 
قضاوت عملکــردش روی نیمکــت تیم ملی، 
پیچیدگی های خاص خودش را دارد. اسکو به 
خاطر نتایجی که به دست آورده، شایسته احترام 
بیشتری است اما گروهی هم بر این باور هستند 
که قد تیم ملی با این مربی بلند نمی شود. شاید 
او یکی از اولین مربیان تاریخ تیم ملی باشد که با 
وجود همه نتایج فوق العاده ای که به دست آورده، 
هنوز حمایت صددرصدی هواداران این تیم را 

احساس نمی کند.
برای باور اهمیت کاری که دراگان اسکوچیچ 
در فوتبال ایران انجام داده، کافی اســت به یاد 
بیاوریم که او تیم ملی را در چه شرایطی تحویل 
گرفته است. مرد کروات در حالی سرمربی تیم 
ملی ایران شــد که این تیم با دو شکست پیاپی 
روبه روی عراق و بحرین، در آستانه حذف از اولین 
دور انتخابی جام جهانی بود. یعنی این احتمال 
وجود داشت که حتی با یک لغزش ساده، ایران 

شانس رسیدن به جمع 1۲ تیم برتر قاره آسیا 
در مسیر رسیدن به جام جهانی را نداشته باشد. 
کافی بود تنها در یکی از چهار مسابقه باقی مانده 
شکست بخوریم تا زودهنگام ترین وداع ممکن با 
جام جهانی را تجربه کنیم. تیم ملی اما مقتدرانه از 
آن مرحله صعود کرد و حتی توانست با 1۲ امتیاز 
کامل، صدرنشین گروه شود. این بردهای خوب 
به مرحله بعدی هم سرایت کردند و ایران، حاال 
در پایان هفته پنجم از 15 امتیاز ممکن به 13 

امتیاز رسیده است. یک شروع رویایی که 
تقریبا همین حاال هم صعود به جام 

جهانی را به شدت در دسترس 
فوتبال ایران قرار داده است. 

اسکو در روزهایی کارش 
را در فوتبــال ایــران 
شــروع کرد که کرونا 
از راه رســیده و همه 
مسابقات را تعطیل 
کرده بود. او در قامت 

سرمربی، چالش های بسیار زیادی را پشت سر 
گذاشته است. از کرونا و نبود دیدارهای تدارکاتی، 
تا از دست رفتن میزبانی در مرحله قبلی و نبود 
تماشاگرها در آزادی و البته رفتار متفرعنانه یکی 
از بهترین ستاره های تیمش قبل از دو مسابقه 
حساس و تعیین کننده که لحظات 
سختی برای تیم ملی ساخت. با این 
همه، او فعال از شعله های آتش عبور 
کرده و به گلســتان رسیده است. 
اســکو برای ثابت کردن خودش 
به فوتبال ایران، راه درازی 
را رفته و موفق شــده 
اســت. آنهایــی که 
هنوز هم به مســیر 
او و تیمــش اعتماد 
ندارند، یا بیش از حد 
ایده آلیست هستند 
و یا اینکــه منطق را 
در فوتبال چندان مهم 

نمی دانند.اسکوچیچ به لحاظ فنی، یک مربی 
بی نقــص در کالس جهانی نیســت. او گاهی 
سردرگمی های خاص خودش را در انتخاب نفرات 
اصلی برای تیم ملی دارد. ســردرگمی هایی که 
تاثیرشان را در دو مسابقه گذشته نشان داده اند. 
اولین تعویض تیم ملی روبه روی کره جنوبی یک 
مدافع چپ بود و این اتفاق عینا روبه روی لبنان هم 
تکرار شد. به نظر می رسد سرمربی تیم ملی باید 
تردید را کنار بگذارد و به جای تناوب در استفاده 
از ایده های پراکنده، به سراغ همان ایده  اولیه ای 
برود که تا امروز برای او و تیمش نتیجه داده است. 
تیم ملی با اسکوچیچ وقتی در بهترین فرم قرار 
می گیرد که ایران بــا روش 3-3-۴ مدنظر این 
مربی به زمین می رود. روشــی که در آن سعید 
عزت اللهی تنها هافبک تدافعی تیم است و احمد 
نوراللهی در سمت راست و وحید امیری در سمت 
چپ، روی دست او بازی می کنند. این دو نفر در 
اســتفاده از نیم فضا فوق العاده هستند و همین 
اتفاق به خلق موقعیت های بیشتر برای تیم ملی 
کمک می کند. حاال دیگر انتظار می رود اسکوچیچ 
در همه نبردهای بعدی با همین روش به میدان 

برود و دوباره ترکیب تیم را متحول نکند.
اینکه تیم ملی به سراغ یک مربی معمار با 

باالترین استانداردهای مربیگری روز دنیا برود، 
اصال چیز بدی نیست اما باید از خودمان سوال 
کنیم که آیا فدراسیون در شرایط فعلی امکان 
انجام چنین کاری را دارد. وقتی ملی پوش های 
مجبورند با »لبــاس کهنه« بــه مصاف رقبا 
بروند، بدیهی به نظر می رسد که شرایط مالی  
فدراسیون در حد و اندازه جذب یک مربی بزرگ 
خارجی نیست. مربی بزرگ خارجی اگر هم به 
فوتبال ایران قدم بگذارد، دو ماه بعد کوله بارش 
را می بندد و می رود. چراکه تاخیر در پرداخت 
دستمزد و مشکالت تحریمی انتقال پول، برای 
بیشتر مربیان خارجی پذیرفتنی نیستند. پس 
در شرایط فعلی، تیم ملی چنین امکانی ندارد. 
به نظر می رسد بهترین راه در وضعیت حاضر، 
اعتماد به اســکو و کادرش برای موفقیت در 
جام جهانی باشد. چراکه تا این تورنمنت تنها 
یک سال زمان باقی مانده و اصال یک سرمربی 
خارجی دیگر در این زمان نمی تواند به شناخت 
کاملی از فوتبال ایران برسد. شاید بتوان بعد از 
جام جهانی و جام ملت ها، به آینده تیم ملی هم 
فکر کرد و سراغ یک مربی سازنده تر رفت. فعال 
اما نمی شود از اعتماد به کادر فنی همیشه برنده 

تیم ملی دست کشید.

یک کالف سردرگم برای فوتبال ایران

اسکوچيچ، پيچ در پيچ

منهایفوتبال


