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گروه ورزشــی: تیم ملی فوتبال ایــران با پیروزی برابر 
عراق به عنــوان چهاردهمین تیم جهان نــام خود را در 
فهرســت تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ثبت 
کرد تا ســریعترین صعود ایران در شش دوره جام جهانی 
در فاصله سه بازی مانده به پایان این رقابتها، حاصل شود.
تاکنون عالوه بر قطر به عنوان میزبان،  صعود تیم های 
آلمان،  دانمارک، برزیل، فرانسه، بلژیک، کرواسی، اسپانیا، 
صربستان، انگلیس، ســوییس، هلند، آرژانتین و ایران به 
جام جهانی قطعی شــده است و ایران اولین تیم آسیایی 
است که صعود خود به جام جهانی را جشن گرفته است.

تیم ملی فوتبال ایران در مســابقه با عراق که با حضور 
۱۰ هزار تماشــاگر برگزار شــد با ترکیب امیر عابدزاده، 
شجاع خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان، امید نورافکن، 
صادق محرمی، سعید عزت اللهی)۸۷ کمال کامیابی نیا(، 
وحید امیــری، علی قلی زاده، ســامان قدوس)۷۷ میالد 
سرلک(، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی)۲+۹۰ کریم 
انصاریفــرد( به میــدان رفت و بــا گل دقیقه 4۸ مهدی 
طارمی، بــه پیروزی یک بر صفر رســید و صعود به جام 
جهانی را جشــن گرفت.  کریســتوفر جیمز از اســترالیا 
قضاوت این دیدار را برعهده داشــت. شجاع خلیل زاده از 
ایران، سعدعبداالمیر و بشــار رسن از عراق در این دیدار 

کارت زرد گرفتند. 
در دور قبلی مســابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا، 
ایران با گلهای ســردار آزمون و مهدی طارمی در بازی با 
ازبکســتان به پیروزی دو بر صفر رســید و به جام جهانی 
صعود کرد و بدین ترتیب طارمی به تنها بازیکن تیم ملی 
تبدیل شــد که گل صعود ایران را برای صعود به دو جام 

جهانی به ثمر رسانده است. 
تیــم ملی در جام های جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین، ۱۹۹۸ 
فرانســه، ۲۰۰۶ آلمــان، ۲۰۱4 برزیل و ۲۰۱۸ روســیه 
حضور داشــته و حاال به جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضهم 
صعود کرده است. این بار با توجه به کالس باالی بازیکنان 
تیم ملی نسبت به دوره های گذشته و حضور تعداد زیادی 
از آنها در باشگاههای معتبر دنیا، احتمال صعود به مراحل 
باالتر جام جهانی هم وجود دارد تا این بار شــاهد حذف 

ایران از مرحله گروهی نباشیم. 
اگر ایران در ســه بازی باقیمانده خود که اولی روز سه 
شــنبه این هفته با امارات در ورزشگاه آزادی برگزار می 
شــود و دو بازی بعدی با کره جنوبی و لبنان به ترتیب در 
کره و ایران در فروردین ماه انجام می شــود بتواند نتایج 
خوبی کســب کند، حتی می تواند بــا ارتقای رتبه خود 
در رده بندی فیفا در ســید دوم جــام جهانی قرار گیرد 
و گروهی ســاده تر را تجربه کنــد. ایران در دوره قبل در 

سید سوم بود. 
رکوردهای درخشان اسکوچیچ

ایران با اســکوچیچ بســیاری از رکوردها و طلسم های 
تاریخی خود را شکست و به راحتی سهمیه حضور در جام 
جهانی را به دســت آورد. تیم ملی در ۱4 بازی خود با این 
مربی کروات ۱۳ برد کسب کرد. ایران با هدایت او پس از 
۱۱ سال عراق را شکست داد و برای نخستین بار در خاک 
بحرین مقابل این تیم به پیروزی رسید. در تاریخ تیم ملی 
ایران از میان ســرمربیانی که بیش از ۱۰ بار روی نیمکت 
تیم ملی این نشســتند، فقط حسن حبیبی ۷۵ درصد و 
برانکو ایوانکوویچ ۶۹ درصد پیروزی کسب کرده بودند. اما 
تیم اسکوچیچ در ۱4 بازی فقط یک بار مقابل کره جنوبی 
به تساوی دست یافت و در بقیه مسابقات خود به پیروزی 
رسید. ایران در این ۱4 مســابقه ۳4 گل به ثمر رساند و 

فقط سه گل از حریفانش دریافت کرد.
حضور پرحاشیه زنان در ورزشگاه

این بار هم به دلیل فشارهای فیفا، مسئوالن فدراسیون 
فوتبــال و وزارت ورزش و جوانان، چاره ای جز موافقت با 
حضور زنان در ورزشگاه نداشــتند اما چنان از این اتفاق 
به عنوان یک دســتاورد صحبت کردند که گویا فشارهای 
فیفا هیچ نقشــی در این موضوع نداشــته است! بیش از 
دو ســال از آخرین حضور زنان در ورزشــگاه می گذشت 
و طــی این مدت، کلیه بازیهای تیــم ملی به دلیل کرونا 
بدون تماشاگر برگزار می شد. در مورد این بازی هم بلیت 
فروشی انجام نشــد و بلیتهای تخصیص یافته به بانوان از 
طریق وزارت ورزش توضیح شــد. تعدادی از بانوان نیز با 
حجاب چادر، با اتوبوسهایی به ورزشگاه آمدند تا همه چیز 
تحت کنترل باشــد. این درحالیســت که حضور زنان در 
ورزشگاه باید همراه با بلیت فروشی آزادانه باشد اما سامانه 
فروش بلیت برای این بــازی برای جایگاههای مخصوص 
بانوان عمــال کار نمی کرد. همچنین تفکیک جنســیتی 
در فروش بلیت هم با انتقاداتی مواجه اســت. چرا که در 
ایــن صورت زنان، تنها می تواننــد تعداد محدودی بلیت 
خریداری کنند درحالیکــه باید امکان خرید آزادانه بلیت 
برای همگان وجود داشته باشد. به همین دلیل به نظر می 
رسد برای حضور زنان در ورزشگاهها برای بازیهای غیر از 
تیم ملی، همچنان باید در انتظار باشیم و در مورد بازیهای 
تیم ملی نیز فقط شــاهد حضور تعدادی از بانوان از پیش 
تعیین شده هستیم. موضوعی که در نهایت و پس از رفع 
محدودیتهای کرونایی، می تواند بیش از پیش محســوس 
شده و فشارهای دوباره ای بر ورزش ایران از سوی مراجع 

بین المللی ایجاد کند. 

اسکوچیچ پس از بازی چه گفت؟
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از راهیابی به جام 

جهانی ۲۰۲۲ تمجیدی ویژه از شاگردانش داشت.
بــه گزارش گروه ورزشــی مــردم ســاالری ، دراگان 
اســکوچیچ پس از پیروزی یک بر صفــر تیم ایران مقابل 
عــراق و صعود بــه جام جهانــی گفــت: اول از همه به 
بازیکنان تیم ملی تبریک می گویم. بازی بسیار خوبی بود 
و بازیکنــان تیم ملی خیلی خوب بــازی کردند. این هم 
مختص این بازی نبود و در تمام بازی های انتخابی تیم به 

لحاظ عملکرد و روانی عملکرد خوبی از خود نشان داد.
وی در ادامه افزود: ۱۰، ۱۵ دقیقه طول کشید تا بچه ها 
با شــرایط بازی هماهنگ شوند. بسیار به بازیکنانم افتخار 
می کنم و خوشــحالم توانستیم این نتیجه را کسب کنیم. 
اگر توانســته باشیم ذره ای مردم را خوشحال کنیم، باعث 

خوشحالی ماست.
سرمربی تیم ملی تصریح کرد: هم تیم رقیب و هم ما با 
مشکالت زیادی قبل از بازی مواجه بودیم. مثاًل بازیکنان 
اروپایی خیلی دیر به جمع مان اضافه شدند. مهدی طارمی 
که بابت بازی فوق العاده اش بــه او تبریک می گویم، پنج 
شش صبح به جمع ما اضافه شد و همین مشکالت باعث 

می شود خوشحالی ما برای این برد بیشتر شود.
اسکوچیچ در پاسخ در مورد اینکه در دو سال حضورش 
در تیم ملی روزهای سختی را تجربه کرده و شاید خیلی ها 
در روزهای اول او را باور نداشــتند و به نظرش چه زمانی 
تجربه سخت تری را در تیم ایران سپری کرده است، گفت: 
باید کمی فکر کنم تا بگویم در کدام برهه روزهای سختی 
داشــتم. شــاید نتوانیم یک مقطع را بگویم. در دو سال 
قبل شــرایط کرونا بوده اســت و شرایط سختی را سپری 
کردیم. شاید در زمانی که حقی برای از دست دادن امتیاز 
نداشــتیم )مسابقات مقدماتی بحرین( سخت ترین شرایط 
بوده اســت، ولی من از اول به کار خودم اعتقاد داشــتم 
و می دانســتم گروهی از بازیکنان فوق العاده را در اختیار 
دارم. آدم های زیادی در دو ســال من را دست کم گرفتند 
و شایســتگی من را ارج ندادند، ولی من در نهایت خودم 

را ثابت کردم.
اسکوچیچ در پاسخ به این ســوال که چه پیامی برای 
خانواده شهدا دارد، گفت: من هر چیزی بگویم مرهمی بر 
زخم این خانواده ها نیســت. امیدوارم با این برد لحظه ای 
باعث دور شــدن آن ها از غم هایشان باشیم. دوست دارم 
شــادی برد را نه فقط به این دوستان بلکه به همه مردم 

ایران تقدیم کنیم.
ســرمربی تیم ملی درباره ادامه همکاری با فدراسیون 
فوتبال ایران توضیح داد: در دو ســال گذشته افراد زیادی 
درباره قرارداد من صحبت کردنــد. قرارداد من تا ۲۰۲۳ 
ادامه پیدا می کند. من از روز اول می دانستم که باید خودم 
را اثبــات کنم و ادامه قرارداد منوط به موفقیت با تیم ملی 
ایران است. برنامه من شرکت با ایران در جام جهانی است.

پتروویچ: ایران بهترین تیم آسیاست
زلیکو پتروویچ، سرمربی عراق در نشست خبری پس از 
ایــن دیدار گفت: ابتدا به ایران بابت صعود به جام جهانی 
تبریک می گویم. آن ها الیق ایــن صعود بودند و به نظرم 
بهترین تیم آسیا هســتند. کره تیم خوبی است اما ایران 

تیم بهتری محسوب می شود.
وی افزود: در این مسابقه ما بهتر از بازی اولمان مقابل 
ایران بازی کردیم. من به بازیکنان خودمان افتخار می کنم 
چون با وجود از دســت دادن هشت بازیکن، مقابل ایران 
خوب ظاهر شــدیم. بازیکنان عراق در ایــن دیدار برای 
ملتشــان جنگیدند. مقابل تیمی کــه چندین بازیکن در 
اروپا دارد، بازی کردیم. برای ایران در جام جهانی آرزوی 
موفقیــت می کنم. بازی با ایران تجربه خوبی برای ما بود. 
برابر تیم هایی مانند ایران نیاز به شانس دارید که به برتری 
برسید ولی ما نتوانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم.
سرمربی عراق در پاســخ به این سوال که چرا تیمش 
در گل زنی مشکل دارد و چه میزان شانس برای صعود به 
جام جهانی برای خودشان قائل هستند، گفت: من خیلی 
مــوارد را از کاپ عرب عوض کــردم و بازیکنان جوانی به 

تیم آوردم تا سرمربی بعدی بتواند از نسل جدید بازیکنان 
عراق اســتفاده کند. من افتخار می کنم که سرمربی عراق 
هســتم و امیدوارم مردم دو سال بعد از من بابت بازیکنان 
جوانی که آوردم تشــکر کنند. من ســرمربی ای نیســتم 
که بازیکنانم را ســرزنش کنم. ما بــا هم می بریم و با هم 
می بازیم. باید به بازیکنان احترام گذاشــته شود تا متقابال 

احترام دریافت کنید.
پتروویچ ادامه داد: ما نتیجــه خوبی نگرفتیم ولی من 
خوشــحالم و نتیجه خوبی گرفتم چرا کــه فکر می کنم 
بازیکنانی آورده ام که تا ۱۰ ســال آینده برای عراق بازی 
کنند. بازیکنان جوان و نوجوان عراقی باید آموزش ببینند. 
من خوشحالم که جزئی از این پروژه بودم. من کاری ندارم 
که مردم می گویند ما نمی بریم. یک شبه نمی توان نتیجه 
گرفت. مثال عدنان تالش می کند که فوتبال عراق را پیش 
ببرد ولی من هم جزئی از پروژه هســتم. من زیدان را که 
مثل یک الماس است از منچستریونایتد آوردم و می دانم 

استعدادهای زیادی مانند او در عراق حضور دارند.
وی در پایان بیان کرد: من بیشتر در اروپا کار کرده ام. 
یاد گرفتم که بازیکنان خوبی برای ســتاره شدن در آینده 
پرورش دهم. این دلیلی اســت که دوســت دارم با نسل 
جدیــد فوتبال عراق کار کنم. اگر فدراســیون یا هر کس 
دیگری دوســت ندارد، مشــکلی بابت جدایی ندارم ولی 
احترام زیادی برای مسئوالن فدراسیون عراق قائل هستم. 
البته این طور نیســت که به هر قیمتی بخواهم بمانم. من 
۹۰ درصد تیم را تغییر داده ام و این، راه یک شبه نیست. 
ســرمربی جدید هم اگر بیاید چنین مشــکالتی خواهد 

داشت.
حضور مسئوالن در رختکن تیم ملی

پس از صعود شــیرین تیم ملی فوتبال به عنوان اولین 
تیم آســیا به جام جهانی، محمد مخبر، معاون اول رییس 
جمهور، محســن منصوری، اســتاندار تهران، سیدحمید 
سجادی، وزیر ورزش و جوانان به همراه سیدرضا صالحی 
امیری، رییس کمیته ملی المپیک در رختکن تیم حضور 

یافته و دقایقی را بازیکنان گفتگو کردند.
مسئوالن دولت و ورزش برای ملی پوشان در دیدارهای 

پیش رو و نیز جام جهانی آرزوی موفقیت کردند.
جهانبخش: یکی از بهترین نسل های تاریخ 

فوتبال ایران را در اختیار داریم
کاپیتان تیم ملــی فوتبال کشــورمان گفت: در حال 
حاضر یک از بهترین  نســل های تاریخ فوتبال کشــورمان 
را داریم که بازیکنان جوان بسیار خوبی هم به تیم اضافه 

شده اند.
»علیرضا جهانبخش« پنجشــنبه شــب پس از پایان 
بــازی تیم ملی فوتبال ایران و عــراق که منجر به صعود 
تیم ملی کشــورمان به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شــد در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: به جز ۲۰ دقیقه اول بازی، 
در بقیه دقایق بســیار خوب بازی کردیم و می توانســتیم 
گل های بیشتری بزنیم تا با اقتدار بیشتری صعود کنیم. 

وی ادامه داد: در حال حاضر یک از بهترین  نســل های 
تاریخ فوتبال کشورمان را داریم که بازیکنان جوان بسیار 

خوبی هم به تیم اضافه شده اند. 
کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: حضور 
بانوان یک دلگرمی خوب برای تیم ملی و امیدوارم از این 
به بعد بازهم شاهد این اتفاق باشیم. امیدوارم با این اتفاق 
خواهر، مادر و افراد خانواده ها بتوانند در استادیوم حضور 

پیدا کنند تا دلگرمی ما بیشتر شود.
عزت اللهی:

شادی مردم از همه چیز مهم تر است
هافبک تیم ملی فوتبال کشــورمان گفت: بازیکنان و 
کادرفنی با تمام ســختی ها جنگیدند و ثمره آن شــادی 

مردم بود که از همه چیز مهم تر است. 
به گزارش ایرنا؛ »سعید عزت اللهی« روز پنجشنبه پس 
از پایــان بازی تیم ملی فوتبال ایــران و عراق گفت: همه 
بچه ها و تمام کادرفنی با تمام سختی ها جنگیدند و ثمره 

آن شادی مردم بود که از همه چیز مهم تر است. 
وی ادامه داد: خدا را شــکر بازگشت مردم به ورزشگاه 

با صعود جام جهانی همراه شــد تا این صعود را جشــن 
بگیریم. بعد از سختی های کرونا و در این سرما تماشاگران 
را در کنار خود دیدیم. خدا را شکر با اقتدار صعود کردیم. 
هافبک تیم ملی فوتبال ایــران تصریح کرد: امیدوارم 
مردمی که برای شادی به خیابان رفتند، مواظب خودشان 
باشــند. از بازیکنان تیم ملی چه کسانی که بازی کردند و 

چه کسانی که کم بازی کردند هم تشکر می کنم.
امیری:

امیدوارم پیروزی های تیم ملی ادامه داشته 
باشد

وحید امیری بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر 
عراق و صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار کرد: خدا را 
شکر که توانستیم که بازی را ببریم و به جام جهانی صعود 
کنیم. امیدوارم برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. وی افزود: 
این پیــروزی را به همه مردم تبریک می گویم و امیدوارم 

این پیروزی ها ادامه داشته باشد.
ترابی:

امیدواریم به مرحله حذفی جام جهانی صعود 
کنیم

مهدی ترابی پس از برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل 
تیم ملی فوتبال عراق گفت: امیدوار هستیم در جام جهانی 
نیز بتوانیم نتایج خوبی در شــان تیم ملــی فوتبال ایران 

کسب کنیم.
وی در رابطــه با این که چــه اتفاقی افتاده تا تیم  ملی 
ایران بتواند ۱4 دیدار خود را بدون شکســت پشــت سر 
بگذارد، بیان کرد: این اتفاق نتیجه تالش تمامی بازیکنان 
و کادر فنی بود و تمامی بازیکنان درون زمین با وجود به 
میدان می رفتند و خداروشــکر که نتیجه آن را نیز کسب 

کردیم.
وی در رابطــه با این که چقدر بــرای صعود به مرحله 
حذفی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شانس داریم، عنوان کرد: 
بازی های ســختی را در جام جهانی فوتبال پیش رو داریم 
و تمامی تالش خود را بــه کار می گیریم تا همانگونه که 
توانستیم شگفتی ساز شویم و ســریع ترین صعود به جام 
جهانی را تجربه کنیم در جام جهانی نیز به مرحله حذفی 

صعود کنیم.
استیلی: 

امیدوارم امیر جای پدرش را در تیم ملی بگیرد
پیشکشــوت فوتبال ایــران ابراز امیــدواری کرد امیر 

عابدزاده جای پدرش را در تیم ملی بگیرد. 
حمید استیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیروزی تیم 
ملی فوتبال ایران برابر عراق و صعود به جام  جهانی ۲۰۲۲ 
قطر اظهار کرد: صعود مقتدرانه و ســریع تیم ملی به جام  
جهانی را تبریک می گویم. این صعود به همه چســبید. از 
همه بازیکنــان و مربیان تیم هم تشــکر می کنم که دل 

مردم را شاد کردند.
وی افزود: واقعا بازیکنان باکیفتی داریم که از کمترین 
فرصت بیشــترین اســتفاده را می کنند. اســکوچیچ هم 
توانســت به تیم کمک کند تا از شــرایط بد خارج شود. 
در کادر فنــی باید از وحید هاشــمیان و کریم باقری هم 
تشــکر کرد. البته فراموش نکنید که ما بازیکنان بســیار 
خوبــی داریم که به تیم کمک می کننــد. هم آنهایی که 
بــازی می کنند و هم بازیکنانی که روی نیمکت هســتند 
واقعا به تیم کمک کردند. ما دو - ســه تیم داریم و از نظر 
نیروی انسانی غنی هستیم. آقای اسکوچیچ هم تاثیرگذار 

بوده و باید از همه تشکر کرد.
او در ادامه درباره این که چه کاری باید انجام شود که 
تیم ملی در جام  جهانــی از گروه خود صعود کند، گفت: 
با برنامه ریزی هر چیزی ممکن اســت. باید ببینیم هدف 
مربی تیم ملی از ســه بازی آینده چه است. آیا با پیروزی 
در ســه بازی آینده به دنبال این است که فاصله را با رقبا 

بیشتر کند.
بایــد بپذیریم به غیــر از دو یا ســه بازیکن که نخبه 
هســتند، فاصله چندانی میان بازیکنان تیم ملی نیســت 
و همــه واقعا بازیکنان خوبی هســتند. بایــد بتوانیم در 
بازی های آینده از ســایر نفرات اســتفاده کنیم و بدانیم 
بــا تجربه خوبی که بازیکنان مــا دارند می توانیم عملکرد 

خوبی در جام  جهانی داشته باشیم.
او در ادامــه درباره عملکرد امیر عابــدزاده هم گفت: 
هیــچ دوره ای ما ســه دروازه بــان لژیونر نداشــتیم. این 
نشــان می دهد ما نیروی انســانی خوبی داریم. به غیر از 
این ســه لژیونر، چهار دروازه بان خوب هم در ایران داریم. 
دروازه بان هایی همچون حامد لک، سیدحسین حسینی و 
رشید مظاهری واقعا عملکرد خوبی داشته اند. عابدزاده هم 
به دلیل این که چندین ســال است خارج بازی می کند، 
حرفه ای شده است. او جز معدود دروازه بان هایی است که 
بــازی با پای قدرتمندی دارد و در همین بازی برابر عراق 
هم نشان داد در این زمینه واقعا بسیار خوب کار می کند. 

امیدوارم او جای پدرش را بگیرد.
اســتیلی در ادامه گفت: بهتر است قبل از جام  جهانی 
با تیم های قدرتمند بازی کنیم تا نقاط ضعف تیم بیشــتر 
مشخص شود و بتوانیم خودمان را برای جام  جهانی آماده 
کنیم. در چنین بازی هایــی می توانیم روی حمله و دفاع 
به خوبی تمرین کنیم تا در بازی های رســمی کمتر دچار 

مشکل بشویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس 
از واگــذاری بازی به چین تایپه در نشســت 
خبری پس از مســابقه پاســخگوی ســوال 

خبرنگاران شد.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ساالری ، 
مریم ایراندوست در ابتدا گفت: باید بگویم که 
تیم ایران تیم کم تجربه ای بود و به نظرم این 
تورنمنت خیلی چیزهــا به بچه ها یاد داد که 
بازی به بازی باید به چه شــکل باشــند و از 
همه مهمتر متوجه شــدند که سطح  شان در 
چه حدی اســت و چطور باید آموزش ببینند 

تا بهتر شوند.
»برای دور بعدی این مسابقات چه برنامه ای 
خواهید داشــت؟« ایراندوست در پاسخ گفت: 
ما امیدوار هستیم با حمایتی که در این هشت 
مــاه بوده و قطعا هم ادامه خواهد داشــت، با 
برنامــه ریزی بهتر و برگــزاری تورنمنت های 
دوســتانه بچه ها را به ســطحی برسانیم که 
تورنمنت اصلی جای آزمون و خطا برایشــان 
نباشد. باید به این نکته اشاره کنم که نداشتن 
بازی تدارکاتی و همچنین به همراه نداشــتن 
4 بازیکن اصلی در بازی امروز به خاطر کرونا 

روی عملکرد تیم ما تاثیر گذاشت.
ســرمربی تیم ملی فوتبال بانــوان افزود: 
انتظارات ما برآورده نشــد. توقع داشــتیم در 
ایــن بازی بچه ها روی زمین بازی کنند، توپ 
را به جریــان بیندازند و بــا اعتماد به نفس 
باالیــی به دروازه حریف برســند اما گلی که 
خیلــی زود دریافت کردیم به نوعی شــیرازه 
تیم من را از بین برد و نتوانستیم بازیکنان را 
به بازی بازگردانیم. در بین دو نیمه تاکتیکی 
که می خواســتیم از طریق آن به گل برسیم 
را تشــریح کردیم اما ابزار الزم برای رسیدن 
به گل را نداشــتیم. هدف ما بازی روی زمین، 
دادن پاس هــای کوتاه و رســیدن به دروازه 
حریف بود، اما به دلیل کم تجربگی بازیکنان 
هیچ کدام از تمرینات مــا به اجرا در نیامد و 
بازیکنان برای زودتر رسیدن به گل احساسی 

عمل کردند.
وی در پاســخ به این سوال که از تجربه ای 
که بدست آوردید چطور برای توسعه فوتبال 
ایران اســتفاده خواهید کرد، اظهار داشــت: 
مهمترین موضوع این اســت که سطح رقابتها 
را دیدیم و اینکه تیم ها در چه ســطحی قرار 

دارند. بــه هرحال من به تنهایــی نمی توانم 
کاری انجــام بدهم و باید روی فوتبال پایه در 
ایران خیلی بیشــتر و حرفه ای تر کار کنیم تا 
بتوانیم در چنین تورنمنت هایی به اهدافمان 

برسیم.

ی در پایــان گفت: بایــد ۳ فاکتور اصلی 
بدنسازی خوب، کارهای تاکتیکی و مهمترین 
مســئله یعنی حضور در مسابقات و برگزاری 
مسابقات تدارکاتی حداقل هر ۲، ۳ ماه یکبار 
در دســتور کار تیم قرار بگیرد. در این صورت 

می توانیم در تونمنتی مانند جام ملتهای آسیا 
موفق باشــم. اگر طبق این برنامه پیش برویم 
باتوجه به پتانســیل زیادی دختران ایرانی که 
تکنیک و انرژی زیادی دارند می توانیم در جام 

ملتهای بعدی موفق باشیم.

با پیروزی برابر تیم ملی عراق و در فاصله سه بازی به پایان رقابتهای مقدماتی حاصل شد

سریعترین صعود یوزهای ایرانی به جام جهانی در حضور پرحاشیه بانوان 

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران:

بزرگترین تجربه برای ما آشنایی با سطح مسابقات و تیم ها بود

دبیرکل حزب مردم ساالری: شادی حق ملت ایران است
مصطفــی کواکبیــان در 
پیامی در توئیتر نوشت :صعود 
تیــم ملی به جام جهانی قطر 
مبــارک . شــادی حق ملت 
ایــران اســت، ایــن پیروزی 
متعلــق به همــه ایرانیان در 
جهان می باشــد لذا با داشتن 
این همــه بازیکن در تیم های 
خارجی نباید با دنیا بی ارتباط بود و فوتبال را در جناح و دولت سیزدهم محصور 

و در جهت واگذاری باشگاه های دولتی به هواداران بی خیال بود .

خداحافظی سارا قمی از تیم ملی فوتبال بانوان
ســارا قمی پــس از پایان 
دیدار تیم هــای ایران و چین 
تایپــه از تیــم ملــی فوتبال 
گزارش  کرد.به  خداحافظــی 
ورزشــی مردم ساالری،  گروه 
ســارا قمی که ۱۵ ســال در 
تیم هــای ملی فوتبــال بارها 
بــرای ایران افتخــار آفرینی 
کرده و ۱۷ گل در ۵4 بازی به ثمر رســانده، پــس از پایان دیدار تیم های ملی 

فوتبال ایران و چین تایپه به طور رسمی از دنیای بازیکنی خداحافظی کرد.

گل محمدی برای بازگشت 
به پرسپولیس شرط گذاشت 

ســرمربی تیــم فوتبــال 
پرســپولیس برای بازگشــت 
به تمرینات تیم ســه شــرط 
دارد.  به گــزارش خبرگزاری 
فارس، یحیــی گل محمدی 
به دلیل مشکالت مالی باشگاه 
چهارشنبه  روز  پرســپولیس 
از ســمت خود اســتعفا کرد 
اما رضا درویش مدیرعامل باشــگاه سرخپوشان این اســتعفا را نپذیرفت و روز 
پنجشــنبه هم نزدیک به ۱۰ درصد قرارداد اعضای تیم را پرداخت کرد اما این 
پرداختی اندک هم تیم را راضی نکرد و در دو روز گذشــته بازیکنان تیم حاضر 
به تمرین نشدند. روز گذشته هم دستیاران گل محمدی در محل تمرین حاضر 
شدند اما تیم تمرین نکرد و امروز هم گل محمدی به تمرین سرخپوشان نمی رود. 
رضا درویش  در دو ،سه روز گذشته تماس هایی با سرمربی پرسپولیس داشته تا 
با وی برای حل مســاله صحبت کند اما ظاهرا موفق به صحبت با گل محمدی 
نشده است.در همین راستا روز گذشته حسین کالنی از پیشکسوتان این تیم با 
گل محمدی صحبتهایی را برای بازگشت وی به تمرینات انجام داده که در این 
گفت وگو ســرمربی سرخپوشان اعالم کرده برای بازگشت به تمرینات سه شرط 
دارد.  اول اینکه پرداختی های باشگاه تا ۵۰ درصد برسد،دوم باشگاه زمین تمرین 
مناسب برایشان در نظر بگیرد و سوم برای نقل و انتقاالت بودجه الزم تامین شود.
او به کالنی گفته اگر تا دوشنبه هفته پیش رو این شرایط فراهم شود در تمرینات 
حاضر می شود. از آن سو هم ظاهرا درویش مدام در حال رایزنی است تا مشکالت 
مالی تیم را برطرف کند. این در شرایطی است که سایر باشگاه ها در حال رایزنی 
برای جذب بازیکنان مورد نیازشــان هستند و روز گذشته هم علیرضا کوشکی 
بازیکن پیکان که جزو گزینه های گل محمدی برای نیم فصل بود راهی فوالد شد.
پیش از این باشــگاه پیکان در جواب به پرسپولیس برای جذب این بازیکن 

خواهان ۶ میلیارد تومان پول رضایتنامه شده بود.

واکنش رسانه پرتغالی به خبر انتقال طارمی به آرسنال 
 رســانه پرتغالی به اخبار 
انتقــال طارمی به آرســنال 
واکنش نشان داد.  به گزارش 
رســانه  فارس،  خبرگــزاری 
اســپورت مول مدعی شد که 
باشگاه آرسنال برای جانشینی 
پیر امریک اوبامیانگ تصمیم 
دارد تا مهــدی طارمی را در 
پنجره زمستانی به خدمت گیرد. این خبر در رسانه های کشورمان مثل یک بمب 
ترکید و باعث شد تا به سوال خبرنگاران در ورزشگاه آزادی پس از پیروزی تیم 
ملی کشورمان مقابل تیم ملی عراق بدل شود. طارمی بعد از صعود تیم ملی به 
جام جهانی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون این شایعه واکنشی نشان نداد 
و مدعی شــد که بهتر اســت در مورد چگونگی صعود تیم ملی صحبت کنیم تا 
مســائل شخصی. نشریه رکورد پرتغال در این خصوص مطلبی نوشت و با عنوان  
»طارمی خبر آرســنال را دروغین خوانــد« از غیر واقعی بودن انتقال او از پورتو 
به لیگ برتر انگلیس صحبت کرد. روزنامه مشــهور پرتغالی نوشــت که طارمی 
در رابطه با عالقه مندی آرســنال، به جذب ویاین خبر را غیر واقعی خواند و این 

موضوع را رد کرد.

واکنش وزارت ورزش به خبر سیلی خوردن سجادی 
در شب صعود تیم ملی ایران

جوانــان  و  ورزش  وزارت 
فیلم و خبر منتشــر شده در 
هوادار  خصوص ســیلی یک 
پرســپولیس به وزیر ورزش و 
جوانان را قویــاً تکذیب کرد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوانان، خبر و فیلمی 
مبنی بــر اینکه »هنگام ورود 
سیدحمید سجادی به ورزشگاه آزادی، یکی از هواداران پرسپولیس ناراحتی خود 
را از شــرایط این باشگاه با ســیلی به صورت وزیر ورزش و جوانان نشان داد«، 
منتشر شده که روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان قویاً این موضوع را تکذیب 
کرده و اعالم می کند: تماشاگران فهیم حاضر دراستادیوم آزادی در کمال احترام 
جناب آقای مخبر و دکتر سیدحمید سجادی را در کنار خود پذیرا شده و معاون 
اول رییس جمهوری، وزیر ورزش و جوانان به همراه هواداران فوتبال به تشــویق 
تیم ملی پرداختند. انتصاب چنین شــایعاتی به باشــگاه وزین فرهنگی ورزشی 
پرسپولیس که اخالق مدارترین طرفداران را دارد، در شبی که مردم شریف ایران 
و ورزش دوســت کشورمان و مسووالن خدوم کشور با صعود تیم ملی فوتبال به 
جام جهانی شادترین لحظات را تجربه می کنند، مبنایی جز تخریب این باشگاه 
ندارد. از مردم آگاه و ورزش دوست کشورمان درخواست می گردد فارغ از رنگ ها، 
آبی یا قرمز با پرهیز از چنین شــایعاتی، جشــن تاریخ سازی جوانان ملی پوش 

کشورمان را با نگاه قدرشناسانه، هرچه باشکوه تر برگزار کنند.

انتقاد شدید کارشناس عراقی از تیم ملی این کشور: 
آنان عاشق باخت هستند

شکست تیم ملی عراق برابر ایران باعث خشم کارشناسان ورزشی این کشور 
شــده است. برخی از این کارشناســان با انتقاد از سبک بازی تیم آنان را عاشق 

باخت معرفی کرد.
به گزارش ایرنا، شکســت تیم ملی فوتبال عراق در ۲ دیدار رفت و برگشــت 
برابر ایران و از دســت رفتن شانس صعود این تیم به جام جهانی موجب انتقاد 
کارشناســان ورزشی این کشور از »شــیران بین النهرین« شده است. تیم ملی 
فوتبال عراق روز پنج شــنبه هفتم بهمن ماه با شکســت برابر ایران عمال شانس 
حضور در جام جهانی به صورت مســتقیم از دست داد.  بعد از این باخت هجمه 
زیادی علیه کادر فنی و بازیکنان ملی پوش این تیم شــکل گرفت. »علی نوری« 
کارشناس فوتبال عراق با انتقاد از نحوه بازی و نتایج تیم ملی فوتبال این کشور 
نوشــت: بازیکنان این تیم و کادر فنی در بازی سرگردان و عاشق باخت هستند. 
جیب  آنان نیز پر از قراردادهای انفجاری است.  این کارشناس فوتبال، تیم عراق را 
یک تیم غیر منسجم دانست و نوشت: متاسفیم که سطح واقعی تیمی را می بینیم 

که اعضای آن روی خرابه های گذشته زندگی می کنند.

اخبار کوتاه


