
رقابت ه����ای 
دنيا حيدري
    گزارش

انتخاب�ی ج�ام 
جهان�ی ب��رای 
ایران از روز سه شنبه در هنگ کنگ آغاز می شود. 
در بندری کوچک و اس�تراتژیک ب�ا 7 میلیون 
جمعیت ک�ه در می�ان آش�وب ها و اعتراض ها، 
ساعت 20 به وقت محلی میزبان )16:30به وقت 
ایران( نخس�تین دیدار ایران، یک�ی از مدعیان 
گروه C مرحله انتخابی جام جهانی آسیاس�ت.
هنگ کنگ با چن��گ و دندان توانس��ت میزبانی 
را حفظ کند. آش��وب های این روزه��ای یکی از 
مهم ترین بندر های تجاری جهان ب��ا ترکیبی از 
شغل های حس��اس و گاه خطرناک، دلیل کافی 
برای نگرانی های ایران و درخواست برگزاری بازی 
در کش��وری بی طرف بود. میزبان هم البته خوب 
می دانس��ت که عکس ها و اخبار منتش��ر شده از 
اعتراض ها و اعتصاب ها به اندازه کافی می تواند دلیل 
و مدرک باشد برای آنکه فدراسیون جهانی فوتبال 
دست رد به سینه ایران برای برگزاری بازی در جایی 
دیگر نزند. با وجود این تالش های مسئوالن ورزشی 
و حتی سیاسی هنگ کنگ و ضمانت هایی که برای 
برگزاری بی دردسر و در آرامش این بازی داده شد، 
توانست فیفا و همچنین ایران را برای برگزاری بازی 

در هنگ کنگ متقاعد کند.
    

این نخستین آزمون جدی مرد بلژیکی نیمکت 
تیم ملی ایران اس��ت. هنگ کنگ، حریفی که با 
ارائه یک بازی دفاعی توانست یک امتیاز از بازی 
با کامبوج به جیب بزند بدون شک نه فقط روی 
کاغذ، بلکه درون مستطیل سبز هم حریف دست 
و پاگیری برای یوزهای ایرانی نیست. از آنجایی که 
تیم ملی ایران در پایان بازی های این گروه باید با 
عراق دوئل کند برای صعود به عنوان تیم نخست 
کس��ب هر س��ه امتیاز بازی اول می تواند تأثیر 
بسزایی در روحیه و انگیزه های تیم ملی و نفرات 
آن داشته باشد و این مسئله بسیار حائز اهمیت 
است، خصوصاً برد پرگل که می تواند در پایان کار 

کمک شایانی برای یاران ویلموتس باشد. 
    

پاتالینن اگرچه به لط��ف تک گل تان چون لوک 
توانست از شکست در گام نخست فرار کند و حاال 
با نرمش فیفا می تواند مطابق میلش در هنگ کنگ 
میزبان ایران باش��د، اما بدون تردید برابر هدف 
یوزهای ایرانی که صدرنشینی و صعود مستقیم به 
مرحله بعد است، کار بسیار سختی دارد، خصوصاً 
که مرد فنالندی نیمکت هنگ کنگ برای مصاف 
با ایران مصدومان زیادی دارد که دست او را برای 
چیدن یک ترکی��ب قابل اتکا می بن��دد. یان لی 
جیائو، فاتوس، تینگ فنگ و ژو دشائویی نفرات 
مصدوم تیم هنگ کنگ هس��تند که در بازی با 

کامبوج موفق به همراهی تیم خود نشدند و برای 
مصاف روز سه شنبه با ایران هم سرمربی ۵۷ ساله 
این تیم اطمینانی به رسیدن آنها ندارد. مسئله ای 
که کار او را برابر یاران ویلموتس سخت تر می کند. 
مارکوس پاتالینن با اشاره به این موضوع می گوید: 
»بازی با ای��ران به عنوان یک حری��ف قدرتمند 
سخت است. ایران دارای تیمی بسیار قدرتمند، 
بازیکنان سرعتی و قهار با تاکتیک تیمی فراتر از 
کامبوج. با وجود این تیم هنگ کنگ بدون حرکت 
نخواهد نشست و اس��تراتژی هدایت این بازی را 
برنامه ریزی می کنیم. امیدواریم امتیاز این بازی 

خانگی را به دست آوریم.«
البته ویلموتس نیز با همه نفراتش به مصاف نخستین 
حریفش در این رقابت ها نمی رود. تیم ملی ایران در 
حالی خود را برای مصاف با هنگ کنگ آماده می کند 
که مهاجم بوشهری تیم ملی فوتبال ایران نمی تواند 
در دی��دار برابر هنگ کنگ در چارچ��وب دور دوم 
انتخابی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام 
ملت های ۲۰۲۳ چین به میدان ب��رود. در واقع بر 
اساس تست اولیه پزشکی پیش از آغاز دور جدید 
تمرینات تیم ملی، مشخص شد که مهدی طارمی، 
مهاجم بوشهری تیم ملی دچار آسیب دیدگی شده 
است، به همین دلیل بررسی بیشتر درباره وضعیت 
وی در روزهای اخیر انجام گرفت و مشخص شد که 

او نمی تواند به مصاف هنگ کنگ برود.

    
بدون تردید هنگ کنگ برابر ای��ران دفاعی بازی 
خواهد کرد. همان کاری که برابر کامبوج کرد. این را 
مرد فنالندی نیمکت هنگ کنگ نیز صراحتاً اعالم 
می کند: »باید برابر ایران دفاع مان را قوی تر و بهتر 
کنیم.« اما باید منتظر ماند و دید تاکتیک ویلموتس 

در نخستین بازی رسمی و جدی ایران چیست؟ 
مرد بلژیک��ی نیمکت تی��م ملی ای��ران اگرچه 
تفکرات هجومی دارد، اما هنوز به شناخت کافی 
از شاگردانش دس��ت نیافته و استفاده از ترکیب 
کی روش این مسئله را ثابت می کند. با این حال 
بازی با هنگ کن��گ می تواند فرصت خوبی برای 
ش��ناخت او از ش��اگردانش باشد و نش��ان دادن 
توانایی هایش برابر تیمی که فرصت خوبی برای 
کسب یک پیروزی پرگل است. کشوری که این 
روزها با آشوب های فراوان دست به گریبان است 
و همین مسئله و تس��اوی در بازی نخست برابر 
کامبوج دالیل کافی برای تضعیف روحیه آن برابر 
ایران قدرتمند اس��ت. هرچند که با وجود همه 
سادگی های این بازی، ویلموتس نباید فراموش 
کند که دست کم گرفتن هر حریفی می تواند به 
ضرر او و تیمش تمام ش��ود، حتی اگ��ر این تیم 
هنگ کنگ آش��وب زده، چندملیتی و پا به سن 
گذاشته باشد که بازی نخس��ت خود را با کسب 

حداقل امتیاز به پایان برده است.
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اولین بازی تیم ملی در راه جام جهانی تحت تأثیر شرایط امنیتی میزبان

فريدون حسن

بدون فشنگ نمي توان سهميه گرفت
الهام هاشمي، سرمربي تیم ملي تیراندازی ایران با انتقاد از وضعیت تهیه 
فشنگ براي ملی پوش��ان گفت: »نمی دانم چطور انتظار دارند که بدون 
فش��نگ در رقابت ها شرکت کنیم و س��همیه هم بگیریم! باید با رقبایی 
مسابقه دهیم که با تعداد فشنگ باال در تورنمنت های مختلف حضور دارند. 
امیدوارم هر کسی می تواند در این زمینه کمک و تالش کند تا این مسئله 
حل شود. حداقل می توانند زمانی که از کشورهای دیگر فشنگ می آوریم، 
اجازه ترخیص آن را بدهند یا کسانی که می توانند از جاهای مختلف فشنگ 
وارد کنند، مجوز الزم را بدهند تا این کار صورت گیرد. تمرین در داخل 
کشور به این دلیل که ورزشکاران می توانند کنار خانواده باشند و به درس و 
کار خود برسند، بهتر است. برنامه ما این است که در صورت تأمین فشنگ 
تمرینات در داخل کشور انجام شود. با وجود اینکه از ما در مورد تهیه فشنگ 

لیست خواسته اند هیچ اقدامی صورت نگرفته است.«

براي تيم ملي بايد تمام وقت کار کرد
اس��ماعیل عبادي، کماندار طالیی ایران در بازی های آس��یایی و قهرمانی 
جهان گفت: »با توجه به اینکه امکان حضور تمام وقت در تیم ملی را نداشتم، 
تصمیم گرفتم از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم. برنامه ام این بود که بعد 
از مس��ابقات قهرمانی جهان در هلند از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم، 
اما با توجه به مش��کالت مالی فدراس��یون، امکان حضور کامپوند در این 
مسابقات وجود نداش��ت و فقط ریکرو اعزام شد. البته مشکالت مالی برای 
همه فدراسیون هاست، به همین دلیل نتوانستم به این مسابقات اعزام شوم. 
تا مسابقات قهرمانی آسیا هم پنج ماه مانده بود، به همین دلیل امکان آن را 
نداشتم در این مدت در اردوی تیم ملی باشم. در تیم ملی حتماً باید تمام وقت 
در اختیار تیم بود، در حالی که من این امکان را نداشتم و به خاطر مشغله کاری 

و کارهای عقب افتاده تصمیم گرفتم تیراندازی با کمان را کنار بگذارم.«

شیوا نوروزی

 کمبود فشنگ در عملکرد تيراندازان 
تأثير منفی دارد

تمام��ی تیران��دازان حرف��ه ای  دنی��ا از 
فشنگ های استاندارد استفاده می کنند. 
تیراندازان ما نی��ز از این قاعده مس��تثنا 
نیس��تند، منتها چند سالی اس��ت که به 
خاطر بحث تحریم ها دیگر فشنگی به ما 
فروخته نمی ش��ود. به خاطر این مس��ئله 
مجبوریم ملی پوشان را قبل از هر تورنمنت 
بین المللی چند روزی زودتر از موعد اعزام 
کنیم تا الاقل در کشور میزبان و از طریق 
کمیته برگزاری مسابقات، مهمات برای تمرین تهیه کنیم. نکته اینجاست 
که معموالً میزبانان فشنگ خوب و درجه یک به رقبای خود نمی فروشند؛ 
فشنگی که با سالح های ما سازگار باشد و تیراندازان ایرانی به راحتی با 
آن تمرین کنند در اختیارمان قرار نمی دهند. برای آنکه فش��نگ خوب 
بخریم باید اردوهای طوالنی و مداوم برون مرزی برگزار کنیم که آن  هم 
هزینه بسیار سنگینی دارد. کمبود فشنگ قطعاً در عملکرد ملی پوشان 
کشورمان تأثیر منفی می گذارد. آنها مجبورند کم و خشک تمرین کنند، 
به ویژه در ماده ۲۵ متر تپانچه و تفنگ سه وضعیت که شرایط سختی هم 
حاکم است. مجبوریم که فشنگ ها را برای مسابقات ذخیره کنیم. انتظار 
تیراندازان این است که ارگان های مربوط از جمله وزارت ورزش، کمیته 
ملی المپیک، وزارت دفاع، گمرک و سایر نهادهای ذی ربط برای حل این 
چالش به فدراسیون تیراندازی کمک کنند. در این سال ها تالش هایی 
صورت گرفته، اما مقطعی بوده و نتوانسته ایم مشکل را مرتفع کنیم. در 
بحث ترخیص فش��نگ ها و صدور مجوزهای الزم، انتظ��ار ما دور زدن 
قوانین و بی قانونی نیست، بلکه انتظار داریم همه ارگان های مربوط رشته 
تیراندازی را برای کسب موفقیت های بیشتر یاری کنند و صدور مجوزهای 
الزم تسهیل شود. کمبود فشنگ بدون شک در آمادگی ملی پوشان ایران 
تأثیر دارد، آن هم در شرایطی که باید با رقبای برتر جهان رقابت کنیم. 
به رغم همه این مشکالت ورزشکاران این رشته مدال آور پتانسیل های 
باالیی دارند و همواره ثابت کرده اند که بدون فشنگ نیز می توانند پا به 
پای قدرت های جهان بدرخشند. س��ال گذشته بود که الهه احمدی در 
بین بیش از 1۰۰ تیرانداز مدال ط��الی جام جهانی را به گردن آویخت. 

تیراندازی ایران برای گذر از این شرایط منتظر کمک های بیشتر است.

ناصر رسولی

اميدها باختند اما اميدوارندکارشناس تیراندازی
تیم ملی امید ایران که برای انجام دو بازی دوستانه با ازبکستان در مسیر 
آماده سازی برای المپیک توکیو راهی این کشور شد، در اولین بازی خود 
یک بر صفر مقابل میزبان شکست خورد تا فرهاد مجیدي اولین باخت 
خود در قامت س��رمربي را تجربه کند. این شکست در حالي رخ داد که 
مجیدي برخالف تمام روزهایي که روي نیمکت نشسته بود با ظاهري 
رسمي و کت وش��لوار امیدها را هدایت کرد و اتفاقاً این کت وشلوار هم 
باعث نشد تا از تحرک کنار زمین او کم شود. با تمام این تفاسیر امیدها 
نتوانستند از پس ازبکستان بربیایند. هرچند که تیم مجیدي شکست 
خورد، اما این شکست می تواند پلي به سوي پیروزي و راهي براي رسیدن 
فوتبال ایران به المپیک باشد. آرزویی که بیش از چهار دهه حسرت آن به 
دلمان مانده است. مجیدی از نمایش شاگردانش مقابل ازبکستان چندان 
راضی نبود، اما امید زیادی به آینده دارد و اینکه بتواند با ایجاد هماهنگی 

بین نفرات طلسم چندین ساله نرفتن به المپیک را بشکند.

چرا با رژيم صهيونيستي مسابقه نمي دهيم؟
مسئله عدم رویارویي ورزشکاران ایران با نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستي 
برگرفته از آرمان و هدف نظام مقدس جمهوري اسالمي و دفاع از مردم مظلوم 
فلسطین است. این روزها که این بحث با توجه به اتفاقاتي که در مسابقات 
جودوي قهرماني جهان رخ داد، دوباره داغ شده است. بد نیست که به چرایي 

انجام این حرکت قهرمانانه در دفاع از مظلومان جهان بپردازیم.
در ایام سوگواري سرور و ساالر ش��هیدان و در آستانه تاسوعا و عاشوراي 
حسیني قرار داریم. قیام مکتب سازي که انقالب اسالمي ایران با سرلوحه 
قرار دادن آن شروع شد، به پیروزي رسید و امروز مقتدرانه با درس گرفتن 
از عاشوراي حسیني به راه خود ادامه می دهد. 4۰ سال است که ورزشکاران 
غیرتمند، جوانمرد و پهلوان کشورمان با چشم پوشی از مدال ها و عناوین 
مهم بین المللی در راستاي حرکت در مسیر آرمان های انقالب اسالمي از 
رویارویي با نمایندگان رژیم جعلي صهیونیستي خودداري مي کنند، در 
حالي که همه خوب می دانیم به لحاظ تکنیکي و تاکتیکي بسیار فراتر از 

آنها هستند و در میدان مسابقه حتماً پیروز خواهند بود.
اما چرا ما با نماین��دگان این رژیم کودک کش مس��ابقه نمی دهیم؟ این 
سؤالی است که این روزها بسیاري از معاندان کشورمان سعي دارند با ارائه 
پاسخ های جعلي به آن، ورزشکاران ایران را با سرخوردگي روبه رو و آنها را 
وادار کنند تا با پشت کردن به کشورشان براي انجام مسابقه با نمایندگان 
رژیم صهیونیستي ترک دیار کنند. اما آیا ما تنها براي دفاع از مردم مظلوم 
فلسطین این سیاست را در پیش گرفته ایم؟ بدون هیچ شکي این یکي از 

اصلی ترین دالیل انجام این حرکت پهلوانانه است، اما تمام آن نیست.
اول اینکه چنین کش��وری از نظر ما وجود خارجی ندارد، در ثانی سابقه 
دشمني صهیونیست ها با ملت مسلمان ایران ریشه در سال های دور دارد، 
حتي پیش از پیروزي انقالب اسالمي، اما با پیروزي انقالب این دشمني 
علني شد و از همان روزهاي اول انقالب، رژیم جعلي صهیونیستي شمشیر 
را براي شکست انقالب اسالمي و به اجرا درآوردن نقشه های شوم خود که 
همانا تسلط بر خاورمیانه بود از رو بست. نگاهي به اقدامات ضدایراني این 
رژیم منحوس و جعلي در طول 4۰ سال گذشته به خوبی ثابت می کند که ما 
با توجه به عداوتي که این رژیم با فرهنگ، دین و آداب  و رسوم ایران و ایراني 
دارد نباید هم آنها را به عنوان حریف، آن هم در میادین ورزشي که اصل آن 

بر فتوت، جوانمردی، صلح و آرامش برپا شده، قبول کنیم.
یک سؤال مهم از آنها که سعي دارند ورزشکاران ایران را به انجام مسابقه با 
نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستي ترغیب کنند و متأسفانه به زبان خود 
ما هم حرف می زنند، این است که آیا می توانند به چرایي جشني که هر 
ساله صهیونیست ها در سالروز کشتار مردم ایران به اسم پوریم برپا می کنند، 
پاسخ دهند. چگونه ممکن است رژیمي با این عداوت و خونخوارگي بتواند 
حریف میدان ورزشي باشد. دقت کنید اینجا دیگر بحث دفاع از مردم مظلوم 
فلسطین که سرزمین شان توسط همین سفاکان اشغال شده، نیست. بحث، 
بحث ایران است. سرزمیني که تک تک ما و تک تک ورزشکاران پهلوان و 

قهرمانش حاضریم در راه دفاع از آن سر و جانمان را تقدیم کنیم.
درس عاشورا، درس آزادگي و ظلم ستیزی است. تفاوتي نمی کند که این 
ظلم در حق چه کسي انجام شده باشد و البته خودمان وقتي مورد ظلم 
قرار گرفته باشیم، داستان کامالً متفاوت است. رژیم غاصب صهیونیستي 
دشمن قسم خورده ایران و ایراني است و باید باور کنیم که این دشمني 
هیچ ارتباطي به نظام حاکم بر ایران ندارد و سابقه ای  به قدمت تاریخ دارد. 
جداي از تمام این حرف ها، این رژیم نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت که اگر 
داشت حتي برترین ورزشکاران جهان نیز از آن ابراز انزجار نمی کردند. پس 
این حق ماست که به خاطر ایران اسالمي و فرهنگ و باورهاي دینی مان 

هیچ گاه آنها را به رسمیت نشناسیم.

مسي از نيوکمپ 
می رود؟!

هلند آلمان را در خانه تحقير کرد
ژرمن ها در خانه       فوتبال اروپا
به زانو درآمدند 
تا ش��انس الله های نارنجی برای صعود بیشتر 
شود. در ادامه مرحله  انتخابی رقابت های یورو 
۲۰۲۰، الله های نارنجی آلمان ها را با حس��اب 
4بر ۲ ب��ه زانو درآورن��د، آن ه��م در حالی که 
آلمان ها  با گل دقیقه 9 گنابری با برتری نیمه 
اول بازی را به پایان رسانده و راهی رختکن شده 
بودند. هلند ام��ا در 4۵ دقیقه دوم چهار مرتبه 
دروازه م��ردان یوآخیم ل��و را باز ک��رد تا فاتح 
جذاب تری��ن ب��ازی گ��روه س��وم رقابت ها در 

ورزشگاه هامبورگ باشد. نتیجه جالب توجه و 
غیرقابل پیش بینی که س��رمربی آلمان ها را به 
واکنش وا داشت: »از این شکست ناامید شدم. ما 
نتوانستیم سطح استاندارد فنی خود را در این 
بازی به نمایش بگذاریم. « رونالد کومان که تیم 
تحت هدایتش جمعه در دیداری خارج از خانه 
آلم��ان را  در ورزش��گاه فولکس پارک ش��هر 
هامبورگ به زانو در آورد و انتقام شکست ۳ بر 
۲خود مقابل مانشافت در ماه مارس را گرفت، 
تأکید کرد: »ما صبور بودیم و تیمی برنده میدان 

شد که تالش بیشتری کرد.«

درخش��ش نیمار، قناری ه��ا را از 
اشرف رامين

      جام جهانی
شکست در بازی دوستانه مقابل 
کلمبیا نج��ات داد. تیم های ملی 
برزیل و کلمبیا در میامی امریکا دیداری دوستانه برگزار کردند که 
با تساوی ۲- ۲ همراه بود. بازگشت ستاره برزیل به میادین در حالی 
رقم خورد که نیمار سه ماه را به خاطر مصدومیت در هیچ بازی به 
میدان نرفته بود، اما در این بازی هم یک پ��اس گل داد و هم گل 
تساوی تیمش را به ثمر رساند تا تیم تیته مقابل تیم کی روش بازنده 
نباشد. سرمربی برزیل به بازی تأثیرگذار نیمار اشاره کرد: »نیمار 
فراتر از انتظار من بود. ما قبل از بازی قرار گذاشته بودیم که در نیمه 
اول عملکرد او را زیر نظر بگیریم و اگر دیدیم تحت فشار است در 
شروع نیمه دوم تعویضش کنیم، ولی هرچه زمان بازی گذشت او 
عالی کار کرد. برای همین است که می گویم نیمار من را غافلگیر و 
متعجب کرد. نیمار از 1۰ روز پیش آماده بازی کردن بود. او در این 
دیدار نشان داد که چقدر جدی و سرسختانه تمرین می کند. معتقدم 

یک ورزشکار سطح باال باید همانطور که نیمار تمرین می کند، تمرین 
کند و آماده شود. حاال چالش نیمار بازی بعدی اوست، چون کسی 
که بعد یک مصدومیت طوالنی مدت به میادین برمی گردد، معموالً 

بازی های دوم برایش از نظر بدنی دشوارتر است.« 
سرمربی کلمبیا هم از عملکرد نیمار شگفت زده بود: »بازی خوبی 
بود، چون ما در نیمه اول خیلی خوب کار کردیم، ولی در نیمه دوم 
خسته ش��ده بودیم. هواداران از این بازی خیلی راضی  هستند، 
چراکه فوتبال برنده بازی بود. من معتقدم این برزیل بهترین برزیل 
1۵ سال اخیر است. شاهد حضور نیمار بودیم که بازگشت او برای 
فوتبال خبر خوبی است. ما می توانیم با تحلیل این بازی دریابیم 
که در نقشه فوتبال دنیا کجا ایستاده ایم.« کارلوس کی روش اما از 
بازی شاگردانش راضی بود: »ما در این بازی تهاجمی کار کردیم 
و تمرکز خوبی داشتیم. البته در نیمه دوم صبور نبودیم. روی  هم  
رفته به تیمم تبریک می گویم. من هم خیلی خوشحالم که در 

دویستمین بازی خود حاضر بودم.«

 تساوی برزيل و ونزوئال 
در بازگشت باشکوه نيمار

افشای بند خاص       چهره
قرارداد مس��ی با 
بارس��ا که اجازه جدایی به او را در پایان هر فصل 
می دهد، هواداران این تیم را به شدت نگران کرده، 
خصوصاً که بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا نیز 
می گوید مسی می  تواند سال آینده از بارسا برود، 
آن هم در شرایطی که دو س��ال قبل و زمانی که 
بحث جدایی او بعد از پایان قراردادش در تابستان 
۲۰18با آبی واناری ها و پیوستنش به منچستر به 
عنوان چالشی جدید مطرح شد، بارتومئو تأکید 
کرده بود که مس��ی در بارسا بازنشسته می شود. 
حاال اما بعد از آنکه نش��ریه ال پائیس فاش کرد، 
براساس بندی که در قرارداد مسی با بارسا وجود 
دارد، او می تواند در پایان هر فصل از این باشگاه 
جدا ش��ود. این بار هم بارتومئو تأیید می کند که 
س��تاره آرژانتینی آبی واناری ها ممکن است در 
تابستان ۲۰۲۰ نیوکمپ را ترک کند: »مسی دو 
س��ال پیش  قراردادش را برای چهار سال دیگر 
تمدید کرد. هرچند ک��ه او پیش از فصل -۲1

۲۰۲۰ هم می تواند بارسا را ترک کند، از فوتبال 
بازنشسته ش��ود یا هر جایی که دوست دارد 
برود و این آزادی را در مورد آینده اش دارد. 
مسی اما هوادار سرس��خت بارساست و من 
تردیدی ندارم که تا س��ال ۲۰۲1 در بارسا 
می ماند و ما امیدواریم که یک سال بعد هم 

شرایط همین گونه باشد.«

 ایران – فیلیپین؛ آخرین دیدار ایران 
در جام جهانی بسکتبال

مرگ و زندگی برای يک سهميه
سرنوش��ت صعود یا عدم صعود مس��تقیم تیم ملی بس��کتبال ایران به 
بازی های المپیک توکیو امروز مشخص می شود. تیم کشورمان در آخرین 
بازی خود در گروه بازنده های جام جهانی چین ساعت 16:۳۰ به مصاف 
فیلیپین می رود و همزمان با این دیدار، چین نیز با نیجریه مصاف می دهد. 
در صورت شکست چینی ها مقابل حریف آفریقایی، شاگردان شاهین طبع 

می توانند برای گرفتن جواز حضور در توکیو ۲۰۲۰ امیدوار باشند. 
   اما و اگرها

دو شکست در مرحله گروهی هجدهمین دوره جام جهانی ۲۰19 کار ایران 
را سخت کرد، تا جایی که کارمان به اما و اگر کشیده شده و عالوه بر بازی با 
فیلیپین باید نگران نتیجه تیم چین نیز باشیم. بسکتبالیست های ایران با 
غلبه بر آنگوال اولین برد خود در این دوره از رقابت ها را دشت کردند و این در 
حالی است که چین رقیب اصلی ما در قاره کهن نیز به سختی کره جنوبی را 
از پیش رو برداشت. رقابت برای کسب تنها سهمیه آسیا در المپیک همچنان 
بین ایران و چین است. منتها شانس چین به خاطر تفاضل گل بهتر بیشتر 
از ماست. امروز برای آنکه سهمیه به ما برسد، اول باید منتظر شکست چین 
باشیم و پس از آن نیز تفاضل گل تعیین کننده است. در حال حاضر تفاضل 
گل چین 19+ و تفاضل تیم ما ۳- است و با این شرایط عالوه بر شکست 
چین، ما باید با تفاضل گل باال فیلیپین را ببریم. در صورت برد چین مقابل 

نیجریه سهمیه المپیک به این تیم می رسد. 
   آخرین فرصت

عملکرد دور از انتظار و اشتباهات پرتعداد بازیکنان فرصت دو پیروزی را 
از ایران گرفت. البته از درخشش ملی پوشان در بازی با اسپانیا نمی توان به 
سادگی گذشت، اما به هر حال باید اشتباهات گذشته را فراموش کرد و از 
آخرین فرصت باقی مانده به بهترین شکل ممکن بهره برد تا بعدها حسرت 
بازی امروز را نخوریم. فیلیپین رقیب ماست؛ تیمی که تا اینجا چهار بازی 
انجام داده و همه دیدارهایش را واگذار کرده است. با این حساب آنها دیگر 
امیدی به آینده ندارند. البته چیزی هم برای از دست دادن ندارند. با این 
حساب امروز باید حسابی حواسمان به بازیکنان زخم خورده فیلیپین، 
به ویژه بازیکنان خارجی و دورگه شان باشد. آنها از کوچک ترین اشتباه 
ما به سود خود استفاده می کنند تا شاید حداقل یک برد از جام جهانی به 
دست آورند. در سوی دیگر برد مقابل آنگوال، روحیه تیم را افزایش داده 
است. کادر فنی هم بدون شک برای غلبه بر حریف برنامه ریزی ویژه دارد. 
امیدواریم صمد نیکخواه در این بازی نی��ز همانند بازی با آنگوال خوش 
بدرخشد، حدادی توپ های زیر سبد را گل کند و سایر ملی پوشان هم 

توانایی های واقعی شان را به معرض نمایش بگذارند. 
   بهترین بازی 

س��رمربی تیم ملی بس��کتبال ابراز امیدواری کرد در مصاف با فیلیپین 
بازیکنانش بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند. مهران شاهین طبع 
در گفت وگو با میزان با اشاره به این موضوع گفت: »سعی می کنیم بدون 
توجه به سایر دیدارها بازی خودمان را انجام دهیم تا فیلیپین را ببریم. 
کوچک ترین لغزشی توسط بازیکنان منجر به این خواهد شد تا نتیجه 
آنطور که ما می خواهیم رقم نخورد. نتایج بازی های نیجریه با چین و دیدار 
تونس با آنگوال هم برای ما سرنوشت ساز هس��تند. به هر حال امیدوارم 
ش��رایط به خوبی برای ما رقم بخورد. فیلیپین هم تی��م قابل احترامی 
است، اما بازیکنان تنها به دنبال این هستند که بهترین بازی خودشان 
را انجام دهند.« شاهین طبع همچنین انتقاد کارشناسان را قابل احترام 
خواند: »نظر پیشکسوتان و اهالی بسکتبال برای من قابل احترام است و 
سعی می کنیم از این انتقادات برای بهتر شدن استفاده کنیم. البته باید 
بگویم در جریان بازی آنقدر حساسیت وجود دارد که در آن لحظات واقعاً 

تصمیم گیری برای ما سخت می شود.«
سرمربی تیم ملی در ادامه ارزیابی اش از عملکرد شاگردانش را اینگونه 
بیان کرد: »ما تالش می کنیم یکی از رده ه��ای ۲1 تا ۲4 را به خودمان 
اختصاص دهیم. البته مهم ترین هدف ما از حضور در جام جهانی راهیابی 
به المپیک توکیو است و امیدوارم خدا ما را کمک کند تا به این اتفاق مهم 
دست یابیم. کسانی که در فدراسیون جهانی بسکتبال مسئولیت دارند، 
شرایط تیم ایران را نس��بت به تیم های دیگر خوب ارزیابی کرده اند، به 

همین دلیل عملکرد خوب ما را تحسین می کنند.«

هنگ کنگ حريف ناآرام!


