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نگاهی به فهرست جدید تیم ملی
کاپیتان جهانبخش

فهرست نهایی تیم ملی برای دو مسابقه 
با سوریه و عراق در مقدماتی جام جهانی هم 

سرانجام اعالم شد. 
فهرســتی که نسبت به لیســت نفرات 
اردوی بحرین که چند ماه پیش شکل گرفته 
بود، چند تغییر جزئی دارد. ایران در آخرین 
اردو برای دیدارهای رسمی در مرحله قبلی، 
چهار گلر را همراه داشت اما این بار اخباری 
دیگر به تیم ملی دعوت نشــده و بر اساس 
پیش بینی هــای اولیه ای که بــه حقیقت 
تبدیل شــدند، بیرانوند، عابــدزاده و پیام 
نیازمند ســه گلر ثابت این تیم در دو دیدار 

پیش رو خواهند بود. 
در خط دفاعی، باز هــم باید منتظر زوج 
شجاع و کنعانی در قلب دفاع باشیم. صادق 
محرمی در راست و میالد محمدی در چپ 
هم از شــانس زیادی برای فیکس شــدن 
برخوردار هســتند. اســکوچیچ در اردوی 
قبلی نفراتی مثل مهدی تیکدری و ابوالفضل 

جاللی را به اردو دعوت کرده بود. 
عارف غالمی هم در نهایت کمی دیرتر از 
دیگران به اردوی تیم ملی رســیده بود. این 
بار اما صالح حردانی، سیاوش یزدانی و عارف 
آغاســی در فهرســت نهایی تیم ملی دیده 
می شوند و جعفر ســلمانی هم دوباره به این 

فهرست برگشته است. 
این لیســت نشــان می دهــد دراگان 
اسکوچیچ برای خط دفاعی، روی مهره های 
مســتعد لیگ برتر تاکید خاصی دارد و فرم 
آنها را به شدت مطلوب می داند. او همچنان 
معتقــد به رامیــن رضاییان نیســت و این 
بازیکن را در هیچ شرایطی به تیم ملی دعوت 

نمی کند. 
وریا غفــوری و محمد نــادری هم هرگز 
بخشــی از فهرســت های مدنظر این مربی 
نیســتند. اســکو تصمیم گرفتــه از امید 
نورافکن در سمت چپ خط دفاعی استفاده 
کنــد. او دیگر به ســراغ دعــوت از نفراتی 
 مثل مهدی شــیری یــا ســیامک نعمتی 

هم نرفته است. 
در خط هافبک، درست مثل اردوی قبلی 
علی کریمی و امید ابراهیمــی در تیم ملی 
دیده نمی شــوند. کریمی مدتی است که با 
مصدومیت دست و پنجه نرم می کند و امید 
هم احتماال به خاطر شــرایط سنی در این 

لیست دیده نمی شود. 

کمال هم کــه در اردوی قبلی آســیب 
دید، این بار در تیم ملی نیســت و از همان 
ابتدا میالد ســرلک جانشــین این هافبک 

شده است. 
احمد نوراللهی، مهدی ترابی، عزت اللهی، 
وحید امیری، سامان قدوس و علی قلی زاده 
هم هافبک های دعوت شــده به اردوی تیم 
ملی هســتند. فهرســت هافبک های تیم 
البته چند غافلگیری بســیار بــزرگ دارد. 
محمد کریمی و یاسین ســلمانی به عنوان 
پدیده های جوان سپاهان در اردوی تیم ملی 

دیده می شوند. 
همچنین زبیر نیک نفس کــه به تازگی 
استقاللی شده هم در این اردو خواهد بود تا 
تیم ملی، یک جوانگرایی قابل توجه را تجربه 
کند. نکتــه مهم در مورد ایــن اردو، غیبت 
احسان حاج صفی به دلیل مصدومیت است. 
در نتیجه کریم انصاری فرد کاپیتان تیم 
ملی خواهد بود و بــا توجه به احتمال غیبت 
او در ترکیب اصلی، جهانبخش بازوبند را به 

بازو خواهد بست.
 بــه جــز کریــم، مهــدی طارمــی، 
ســردار آزمــون و مهــدی قایــدی هــم 
بــه عنــوان مهاجــم در اردوی تیــم ملی 
 هســتند و این بار خبــری از کاوه رضایی 

در این تیم نیست. 
ایران به لحاظ فردی، بدون شک قابلیت 
شکســت دادن هر دو رقیبــش را دارد اما 
شــرایط روزهای اخیر، هواداران این تیم را 

کمی نگران کرده است.

بازتاب

بقات  ز مســا ا ششــمین روز 
پارالمپیک توکیو، با کسب چهار مدال 
به پایان رســید. کاروان ایران که در 6 
رشته نماینده داشــت تا روز شلوغي را 
پشت ســر بگذارد، در پارادوومیداني و 

پاراوزنه برداري روي سکو رفت. 
کاروان ایــران در آخریــن روز از 

مســابقات پاراوزنه برداري دو نماینده 
داشت. سامان رضي در 107- و منصور 
پورمیرزایي در 107+ کیلوگرم رقابت 
کردند که هر دو جزو مدال آوران بودند. 
رضــي در حرکت نخســت وزنه 231 
کیلوگرمي را مهار نکرد و بــا دو چراغ 
قرمز و یک چراغ ســفید داوران روبه رو 

شد. ســپس در حرکت دوم این وزنه را 
به ســادگي باال برد و برنز خود را قطعي 
کرد. او در حرکت ســوم پشــت وزنه 
233 کیلوگرم قرار گرفــت اما در مهار 
آن ناموفق بود تا نخســتین مدال برنز 
کاروان به نام او بخورد. یکي از مهم ترین 
مســابقات اما در وزن پورمیرزایي بود. 

جایي که نبودن ســیامند رحمان به 
شدت خالي بود و اگر او را اسفند 98 به 
دلیل ایست قلبي از دست نمي دادیم، 
او بار دیگر با رکوردشکني هایش قدرت 
خود را به نمایش مي گذاشــت. حتي 
قبل از مســابقات این وزن چند کلیپ 
هم از رحمــان پخش شــد و یادش را 

زنده نگه داشــتند.  در نبود سیامند اما 
ایــن پورمیرزایي بود کــه وارد میدان 
شد و به مدالي بهتر از نقره نرسید. او در 
حرکت نخست وزنه 235 کیلوگرمي 
را مهار کرد، در حرکــت دوم وزنه 241 
کیلوگرمي را باال برد اما در حرکت سوم 
از پس وزنه 246 کیلوگرمي برنیامد تا 
بعد از سال ها طالي این دسته به کشور 
دیگري بــرود. این در حالي اســت که 
»جمیل الشبلی« ورزشــکار اردنی در 
دو حرکت اول خــود وزنه هاي 236 و 
241 کیلوگرمي را مهار کرد و در حرکت 
سوم موفق به مهار وزنه 246 کیلوگرمي 
نشد اما به دلیل اختالف وزن، مدال طال 
را از آن خود کرد تا قهرماني این دسته بعد 
از سال ها از ایران گرفته شود. پورمیرزایي 
البته بعد از نایب قهرماني اش از فشارهایي 
گفت که بعد از درگذشت سیامند روي 
او وجود داشت. او همچنین تصمیم به 
خداحافظي اش را اعالم کرد. تصمیمي 
که به واسطه درگذشت سیامند تا روز 

گذشته به تعویق افتاد. 
در دوومیداني اما امیر خســرواني 
و مهدي اوالد موفق شــدند دو طالي 
ارزشمند را به مجموع مدال هاي کاروان 
اضافه کنند. خسرواني که معتقد است 
مي توانســت رکورد بهتري را هم ثبت 
کند، در مسابقات پرش طول در کالس 
T12، توانســت در رقابت با 9 رقیبش 
رکورد هفــت متر و 21 ســانتی متر را 
ثبت و مدال طــال را از آن خــود کند. 
همچنین مهــدي اوالد در رقابت هاي 

پرتاب وزنــه کالس F11 ابتدا 13.53 
پرتاب کرد و در پرتاب دوم 14.12 و در 
پرتاب سوم 14.01 را به ثبت رساند. این 
پرتابگر نابینا در حرکت چهارم و پنجم 
با ثبت رکــورد 14.40 و 14.43 دو بار 
پیاپی رکورد شــخصی اش را افزایش 
داد و درنهایت با پرتاب  13.79 در پرتاب 

ششم، صاحب گردن آویز طال شد.
تیم ملي والیبال هم کــه به عنوان 
مدعي قهرماني در توکیو حضور دارد، 
دومین برد خود را برابــر برزیل رقم زد. 
شــاگردان هادي رضایي مثل آلمان، 
توانســتند برزیل را هم ســه بر صفر 
شکســت دهند تا صدرنشــین گروه 
B باقي بمانند. آنها امروز در ســومین 
دیدار به مصاف چین مي روند. از سوي 
دیگر تیم بســکتبال با ویلچر که تنها 
یک پیروزي برابر الجزایر را تجربه کرد، 
با قبول شکست برابر آلمان از صعود به 

جمع هشت تیم برتر باز ماند. 
اما در سایر رشته ها، فرزانه عسگري و 
محمدرضا زندي در پاراتیروکمان از دور 
رقابت ها حذف شــدند، رقیه شجاعي 
در تیراندازی ماده تفنگ بادی 10 متر 
R2 ایستاده به فینال رسید اما درنهایت 
ششم شد و نورمحمد آرخي در پرتاب 
وزنــه کالس F11  النــاز دارابیان در 
پرتاب دیسک کالس F53 نیز در رده 
ششم ایســتادند. به این ترتیب جمع 
مدال هاي ایران بــه 11 )پنج طال، پنج 
نقره، یک برنز( رسید و به رده 12 جدول 

هم صعود کرد. 

دو طال، یك نقره و یك برنز در روز ششم پارالمپیك

روزهاي مدالي 

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

از بین همــه مربیانی که همکاری شــان با 
باشگاه ها در لیگ بیســت و یکم قطعی شده، 6 
نفر قبال هم در همین باشگاه ها سابقه مربیگری 
داشته اند. این اتفاق از یک جهت جذاب به نظر 
می رسد و آن تجربه باالی مربیان شاغل در این 
لیگ خواهد بود. البته یک نکته انتقادبرانگیز هم 
در این مورد وجود دارد و آن، چرخه خاص مربیان 
در فوتبال ایران است که اجازه نمی دهد باشگاه ها 
به سراغ اسامی جدید و متفاوت بروند. به هر حال 
تقریبا نیمی از مربیان این فصل، چندمین مقطع 
مربیگری در باشگاه فعلی شان را سپری می کنند 
و می خواهند که بهترین دوران حضور در تیم شان 

را رقم بزنند.
یحیی گل محمدی

سرمربی پرســپولیس حدود یک دهه قبل، 
دستیار مانوئل در این باشگاه بود و بعد از جدایی 
این مربی پرتغالی، تا پایان فصل مرد اول نیمکت 
سرخ ها شد. او در این تیم عملکرد جالب توجهی 
داشت و با نمایش های جذاب و شناور، توانست 
تیمش را به فینال جام حذفی برساند. شکست 

در آن فینال اما همه چیز را از یحیی گرفت. او از 
پرسپولیس رفت و در چند باشگاه دیگر مشغول 
به کار شد تا سرانجام دوباره به این تیم برگردد و 
این بار دوران کامال متفاوتی را در این تیم پشت 
سر بگذارد. حاال یحیی توانسته این باشگاه را در دو 
فصل متوالی در لیگ برتر قهرمان کند. کاری که 
در دوران لیگ برتر هیچ مربی ایرانی دیگری موفق 
به انجامش نشده است. قبال علی پروین  و افشین 
قطبی، تنها مربیان ایرانی بودند که با پرسپولیس، 

لیگ برتر را فتح کردند.
فرهاد مجیدی

از لیگ برتر هجدهم تا امروز، فرهاد همواره 
فصل را روی نیمکت استقالل تمام کرده است. 
او در لیگ هجدهم برای چند هفته جانشــین 
وینفرد شفر شد و ســپس جایش را به آندره آ 
استراماچونی داد. فرهاد در تعطیالت نیم فصل 
لیگ نوزدهم هم جای استراماچونی را گرفت 
و ســپس در لیگ بیســتم به عنوان جانشین 
محمود فکری انتخاب شــد. او حاال چهارمین 
فصل سرمربیگری باشــگاه را سپری می کند و 
این بار دیگر نباید جانشین مربی دیگری بشود. 
او این فصل را روی نیمکت تیم موردعالقه اش 
آغاز می کند و امیدوار است پس از مدت ها، بتواند 
استقالل را به قهرمانی در رقابت های لیگ برتر 
برساند. فرهاد تا اینجا دو بار با استقالل به جام 
حذفی صعود کرده اما هنوز نتوانسته جامی با 

این تیم به دست بیاورد.

فراز کمالوند
مردی که توانسته بود تراکتور را به لیگ برتر 
بیاورد، حاال دوباره هدایت ایــن تیم را بر عهده 
خواهد گرفت. فراز در فصل گذشته برای مدتی 
کوتاه دستیار فرهاد مجیدی شــد و سپس در 
هفته های پایانی نیمکت سایپا را تحویل گرفت. 
کمالوند بعــد از آن تجربه های نه چندان موفق، 
حاال دوباره سرمربی تیمی شده که پنجره نقل 
و انتقاالتی اش همچنان بسته است و ستاره های 
زیادی هم از آن کوچ کرده اند. کمالوند در شروع 
دوران کاری در تراکتور، به هواداران این باشگاه 
قول داده که تیمش در پایان دومین فصل، روی 
ســکوی اول لیگ برود و با یک برنامه مدون، در 
مسیر موفقیت حرکت کند. قرمزهای تبریز تا 
امروز هرگز نتوانسته اند قهرمانی رقابت های لیگ 

برتر را به دست بیاورند.
عبدا... ویسی

قهرمانی جام حذفی برای اولین بار در تمام 
تاریخ، یک موفقیت بزرگ برای فــوالد بود اما 
باشگاه بعد از بردن این جام، در مسیر مطلوبی قرار 
نگرفت. آنها در درجه اول مدیرعامل موفق شان را 
از دست دادند، سپس نوبت به سرمربی این تیم 
رســید که از فوالد جدا شود. قدم بعدی هم جدا 
شدن چندین و چند ستاره از باشگاه اهوازی بود که 
شرایط بدی برای فوالد ساخت. این باشگاه برای 
فصل جدید به سراغ یک چهره آشنا در فوتبال 
جنوب رفت. عبدا... ویسی که زمانی بازیکن همین 

فوالد بود، با استقالل خوزستان سابقه قهرمانی 
در رقابت های لیگ برتر را داشــته است. او چند 
فصل قبل سرمربی فوالد خوزستان شد و روی 
نیمکت این تیم، نتایج چندان درخشانی به دست 
نیاورد. ویسی که در تمام هفته های فصل گذشته 
در هیچ تیمی مشغول به کار نبود، حاال دوباره با 
فوالد به لیگ برتر برگشته و امیدوار است دوباره 

به سال های خوب دوران مربیگری اش برگردد.
رسول خطیبی

تصمیم باشگاه آلومینیوم اراک برای جذب 
دوباره رســول خطیبی در نوع خودش عجیب 
به نظر می رسید. البته که خود خطیبی این تیم 
را به لیگ برتر آورده اما همین مربی هم بوده که 
نیم فصل لیگ بیســتم، ناگهان از تیم جدا شد و 
حتی بدون وداع، به پیشنهاد تراکتور پاسخ مثبت 

داد. این کار حتی موجب شــکایت آلومینیوم و 
جریمه مالی رسول خطیبی هم شد. حاال خطیبی 
با وجود همه این دعواهای قانونی، دوباره سرمربی 
آلومینیوم شده و با مدیران این باشگاه به توافق 

نهایی دست پیدا کرده است.
علی کالنتری

کالنتری در دوران بازی، همواره در پیراهن 
برق شیراز دیده می شد و هیچ وقت برای فجر 
توپ نزد. در قامت یک مربی اما موفقیت های او 
روی نیمکت فجر اتفاق افتادند. این مربی که تا 
امروز در چند مقطع سرمربی شیرازی ها بود، 
فصل قبل سرمربی باشگاه شد و توانست فجر 
را به رقابت های لیگ برتر بیاورد. او حاال دوباره 
در باالترین ســطح فوتبال ایــران مربیگری 

خواهد کرد.

آریا رهنورد

تیم ملی در حالی ظرف روزهای آینده اولین مســابقه اش 
در دور نهایی انتخابی جام جهانی را برگــزار می کند که در 6 
دوره اخیر، هرگز در این مسابقه  شکست نخورده است. ایران 
در دیدارهای اول این مرحلــه در 6 دوره اخیر، چهار بار برنده 
بوده و دو بار هم به نتیجه تساوی رسیده است. البته که همیشه 
نمی شود روی تاریخ حساب کرد اما تیم ملی ایران حداقل برای 
نبرد اول، اعتماد به نفس بسیار خوبی خواهد داشت. یک شروع 
خوب و یک قدم محکم، همان چیزی است که می تواند تیم ملی 

را به جام جهانی نزدیک کند.
گوچی، برد و دعوا

در مقدماتی جام جهانی روسیه در حالی به مرحله نهایی 
رسیدیم که تیم ملی رقبای بسیار سرسختی را مقابل خودش 
می دید. یکی از این رقبا، تیم ملی قطر بود که می خواســت به 
هر قیمتی به جام جهانی صعود کند. این همان قطری بود که 

یک سال بعد، توانست قهرمانی قاره آسیا را هم به دست بیاورد. 
اولین مسابقه تیم ملی در مرحله نهایی از انتخابی جام جهانی 
روبه روی همین قطر انجام شد. مسابقه ای که ده ها هزار نفر را 
به استادیوم آزادی تهران کشــاند. بازی تا ثانیه های پایانی با 
تساوی دنبال می شد اما طبق معمول گوچی در حساس ترین 
موقعیت به کمک تیم ملی آمد و گل سرنوشت سازی به حریف 
زد. اواخر مسابقه هم جهانبخش کار قطر را تمام کرد. این جدال 
درگیری های بســیار زیادی داشت و موجب محرومیت چند 
مربی و بازیکن ایرانی هم شد. این سه امتیاز شیرین اما مسیر 

صعود ایران به جام جهانی را تا حدودی هموار کرد.
وقتی وی.ای.آر وجود نداشت

در آخرین مرحله از دور مقدماتی جام جهانی برزیل، تیم 
ملی کارش را با یک برد بسیار مهم در ازبکستان شروع کرد. ایران 
در آن جدال عملکرد خوبی نداشت و به شدت تحت فشار حریف 
قرار گرفت. ازبک ها حتی یک بار توپ را از خط دروازه تیم ملی 
عبور دادند اما داور متوجه این صحنه نشد و بازی تا ثانیه های 
پایانی با تساوی دنبال می شد. سرانجام این خلعتبری بود که 
روی پاس دیدنی کریم انصاری فرد، توپ را از خط دروازه حریف 
عبور داد تا تیم ملی یک پیروزی کلیدی را جشن بگیرد. البته 
ازبکستانی ها بعدها انتقام شان را از تیم ملی گرفتند و در مسابقه 
برگشت در حالی که کامال تحت تاثیر مسابقه ایران بودند، تیم 

کی روش را در ورزشگاه آزادی شکست دادند. در نهایت اما این 
تیم ملی ایران بود که توانســت خودش را به رقابت های جام 
جهانی برساند و ازبکستان دوباره پشت این دیوار بلند باقی ماند.

نجات بخش مثل نکو
ســال 2010 در اولین مســابقه از این مرحله، با تیم ملی 
عربستان روبه رو شدیم. نبرد دشواری که شاگردان علی دایی 
در خاک حریف برگزار می کردند. این مسابقه سخت و نزدیک، 
با گل عربستانی ها در نیمه اول شرایط بسیار دشواری برای تیم 
ملی ایران ساخت. شاگردان شــهریار تا دقیقه 81، همچنان از 
حریف عقب بودند اما جواد نکونام به موقع از راه رسید و مسابقه را 
به تساوی کشاند تا ایران یک امتیاز بسیار حساس را در وررزشگاه 
خانگی حریف به دســت بیاورد. در پایان آن نبردها البته دست 

ایران به رقابت های جام جهانی آفریقای جنوبی نرسید.
هوای گرم، بازی سرد

تیم برانکو در اولین مسابقه از دور نهایی مرحله انتخابی جام 
جهانی 2006 باید روبه روی بحرین قرار می گرفت. برخورد با 
این تیم، اصال خاطره خوشایندی برای تیم ملی ایران به حساب 
نمی آمد. چراکه همین تیم چهار سال قبل اجازه نداده بود ایران 
به جام جهانی برسد. این مسابقه با حضور 25 هزار تماشاگر در 
استادیوم ملی بحرین در شهر ریفا انجام شد و هیچ گلی به همراه 
نداشت. دو تیم با یک نمایش محتاطانه، از نتیجه تساوی کامال 

رضایت داشــتند و برای برد، به آب و آتش نزدند. در پایان آن 
مرحله البته تیم ملی ایران توانســت خودش را به رقابت های 

جام جهانی آلمان برساند و دوباره در جام جهانی شرکت کند.
شاهکار به سبك شهریار

تیم ملی در اولین نبرد از دور آخــر مرحله مقدماتی جام 
جهانی 2002 در خانه با عربســتان روبه رو شــد. مسابقه ای 
که اســتادیوم آزادی را کامال پر از تماشاگر کرد. در این جدال 
حســاس، علی دایی یک بار از روی نقطه پنالتی و یک بار هم 
در جریان مسابقه موفق به گل زنی شــد تا در نهایت تیم ملی 
عربستان را با یک نمایش برتر شکست بدهد. رقابت این دو تیم 
برای رسیدن به جام جهانی تا روز آخر ادامه داشت و سرانجام 
این عربستانی ها بودند که سهمیه مستقیم جام جهانی را از آن 

خودشان کردند.
افسانه دالیان

یکی از بهتریــن نمایش های تیم ملــی در تاریخ مراحل 
انتخابی جام جهانی، در اولین جــدال از دور پایانی مقدماتی 
جام جهانی روبه روی چین رقم خــورد. ایران تا دقیقه 60 آن 
مسابقه، دو بر صفر از چین عقب بود و در آستانه یک شکست 
تلخ قرار داشــت اما اما تک گل کریم باقری، دبل مهدوی کیا و 
گل لحظه آخری مدیرروستا، نفس چین را گرفت. این یک برد 

فراموش نشدنی برای تیم ملی ایران بود.

چرخه خاص مربي ها براي 6 نفر اجرا شد

فصل مالقات دوباره

یوزپلنگ ها به دنبال تکرار تاریخ در راه جام جهاني

نبازهای نبرد اول
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