
رقابت 2 ستاره براي هت تريك بيشتر
كريستيانو رونالدو با سه گلي كه پنج شنبه 
شب به ثمر رساند، نشان داد كه عزمش براي 
زدن گل هاي بيشتر با پيراهن پرتغال جدي 
اس��ت. پنجاه و پنجمي��ن هت تريك اتفاق 
درخشاني در كارنامه مهاجم يووه محسوب 
مي شود؛ يك بازي آسان در مقدماتي يورو 
2020 فرصت خوبي بود ب��راي رونالدويي 
كه كماكان به شكستن ركوردهاي بيشتر 
و درخش��ش هاي آتي مي انديشد. در حال 
حاضر فعاًل رونالدو تنها بازيكني است كه با زدن 98 گل ملي براي شكستن 
ركورد گل هاي ملي علي دايي خيز برداشته و اينگونه كه او پيش مي رود، 
شكستن اين ركورد در آينده نزديك دور از انتظار نخواهد بود. اگرچه بازي 
برابر ليتواني براي تيم مدعي چون پرتغال بازي آساني است، ولي با اين وجود 
رونالدو با س��ه گلي كه زد، نقش مهمي در برد تيمش ايفا كرد. اين نهمين 
هت تريك اين بازيكن براي تيم ملي پرتغال بود. در روزهايي كه خيلي ها 
حواس شان به گل هاي ملي مهاجم اول بانوي پير است، ليونل مسي رقيب 
ديرينه اين بازيكن هم دست از هت تريك كردن بر نمي دارد. همين چند 
روز پيش بود كه مسي براي بارسلونا در بازي با سلستاويگو 3 گل از 4 گلش 
را زد. كريس در بين 705 گلي كه در مجموع تاكنون به ثبت رس��انده 55 
هت تريك به چشم مي خورد و از آن 55 هت تريك 46 هت تريك را با پيراهن 
تيم هاي باشگاهي )اسپورتينگ ليسبون، منچستر يونايتد، رئال و يوونتوس( 
ثبت كرده است. منتها در آماري كه مسي از خود به جاي گذاشته موفق به 
ثبت 52 هت تريك شده، با اين تفاوت كه لئو هم 46 هت تريك باشگاهي 
دارد، اما در تيم ملي آرژانتين شش بار هت تريك كرده و از اين حيث از رقيب 
پرتغال عقب است. در كل رسيدن به ركورد دايي كه با زدن 109 گل آقاي 
گل ملي دنيا لقب گرفته به جد در دستور كار رونالدو ديده مي شود. او براي 
رس��يدن به اين هدف فقط 11 گل ديگر كم دارد و در مسير زدن گل هاي 
بيشتر ملي مسي با 30 گل كمتر )68 گل ملي( فعاًل به گرد پاي رونالدو هم 
نمي رسد. هرچند كه از نظر سني دو سال از رونالدو كوچك تر است و فرصت 

بيشتري براي شكستن ركورد دايي و كريس دارد. 

حض�ور  رؤي�اي 
سعید احمدیان
      گزارش 

ويلموتس در ايران 
خيل�ي زودت�ر از 
آنچه هواداران فوتبال فكرش را مي كردند، تبديل 

به يك كابوس تمام عيار شده است.
 باخت پش��ت باخت تيم ملي فوتبال حاال حتي 
صعود به ج��ام جهاني را با تردي��د جدي روبه رو 
كرده اس��ت. يك ماه پ��س از باخت ب��ه بحرين، 
پنج شنبه تيم ملي در ورزشگاه بين المللی امان 
اردن به عراق هم 2 ب��ر يك باخت تا فوتبال ملي 
ايران دش��وارترين ش��رايط را در يك دهه اخير 
تجربه كند. در صورت ادامه اين نتايج ضعيف در 
همين قدم اول براي صعود به جام جهاني كار به 
اما و اگر كشيده مي شود و اين يعني شايد به گفته 
حميدرضا صدر، كارشناس فوتبال كه در صفحه 
ش��خصي اش در اينستاگرام نوش��ت: » آرام آرام 
باور كرده ايم شايد تابستان 2022 را با تماشاي 

بازي هاي ديگران سپري كنيم.«
  تقريباَ هيچ

باخت به بحرين اگر يك شوك و غير منتظره بود، اما 
حاال با شكست به عراق ديگر همه مطمئن شده اند 
كه تيم ملي فوتبال از روزهاي آقايي در آسيا فاصله 
گرفته است و ديگر آسيايي ها زنگ تفريح فوتبال 
ايران نيستند و مي توانند يقه مان را بگيرند و ديگر 
خيالمان راحت نيست كه پس از سوت پايان بازي 
با برد به رختكن مي رويم. اين در حالي اس��ت كه 
در هشت سال گذشته با حضور كي روش، پيروزي 
مقابل ايران براي تيم هاي آسيايي، تبديل به يك 

هدف س��خت ش��ده بود، اما تيمي كه اين روزها 
ويلموتس آماده رقابت كرده، تنها س��ايه اي از آن 

تيم ترسناك گذشته است. 
تيم ملي با ويلموتس در شش ماهي كه از حضورش 
در ايران مي گذرد، دو چهره متفاوت داشته است، از 
تيمي كه در سئول باز هم ركورد شكست ناپذيري 
را مقابل كره جنوبي حف��ظ كرد تا تيمي كه پس 
از شكست مقابل عراق در امان، بازيكنانش توان 
بلند ش��دن براي رفتن به رختكن را نداش��تند. 
باخت مقابل عراق پايان تركيدن رؤياهايي بود كه 
هواداران فوتبال با ويلموتس به دنبال آن بودند، 
به خصوص كه شكست مقابل بحرين را خيلي ها 
چندان به پاي ويلموتس ننوشتند، اما بازي با عراق 
ش��ايد آينه تمام نماي كارنامه مربي اي بود كه به 
نظر مي رسد درباره موفقيتش روي نيمكت ايران، 

ترديدهاي جدي به وجود آمده است. 
البته بحرين و عراق در سال هاي گذشته همواره 
لقمه هاي گلوگيري براي فوتبال ايران بوده اند، 
طوري ك��ه سال هاس��ت بحري��ن را در خاكش 
نتوانسته ايم ببريم و مقابل عراق نيز هشت سال 
است رنگ برد را نديده ايم. با اين حال نوع نمايش 
تيم ملي كش��ورمان برابر اين تيم ها به خصوص 
در بازي پنج شنبه شب مقابل عراق، نااميد كننده 
بود. تيم ملي كشورمان يك تيم دست و پا بسته 
مقابل ش��اگردان كاتانچ بود؛تيم��ي كه از خط 
دروازه تا خط حمله ضعف هاي زيادي داش��ت و 
نتيجه آن هم ارائه يك بازي بدون برنامه و باري به 
هر جهت بود، به خصوص كه با نمايش فوق العاده 

هافبك هاي عراقي، عماًل ميانه ميدان در اختيار 
حريف سبز پوش بود و تك گل احمد نوراللهي را 
بايد به حساب تنها يك جرقه گذاشت؛ جرقه اي 
كه تكرار نشد تا دروازه بان عراق كمتر از بيرانوند 

به دردسر بيفتد. 
بازي با عراق نش��ان داد ويلموتس هنوز گويا در 
مرحله آزمون و خطا در تيم ملي اس��ت و هنوز 
نتوانسته با گذشت شش ماه از حضورش در ايران 
به تركيب ايده آلش برسد، اين آشفتگي ذهني را 
مي توان در تركيب 11 نفره بازي با عراق به وضوح 
ديد. حضور مسعود شجاعي در تركيب ثابت برابر 
عراق يكي از سورپرايزهاي مربي بلژيكي بود، او 
اميدوار بود كه كاپيتاني كه سال هاست افت كرده 
با اس��تفاده از تجربه اش عصاي دست تيم ملي 
مقابل عراق باشد. با اين حال معادالت سرمربي 
بلژيكي خيلي زود اش��تباه از درآمد و شماره 7 
ايران با عملكردش ثابت كرد كه چرا دنيزلي او را 

نيمكت نشين كرده و به ميدان نمي فرستد!
   هزينه هاي بي اعصابي

تي��م ملي همچن��ان عصب��ي اس��ت و واكنش 
خشمگينانه مقابل س��وت هاي داوري هم ادامه 
دارد، نكته قابل تأمل اينكه بيشترين ضربه را از 
بازيكنان باتجربه كشورمان مي خوريم، بازيكناني 
كه طبيعي اس��ت با توجه ب��ه بازي هاي ملي دو 
رقمي شان بايد س��عه صدر بيشتري نشان دهند 
و س��عي در حاكم كردن آرامش در جريان بازي 
داشته باشند. مانند بازي با ژاپن در جام ملت هاي 
2019 كه با اعتراض بدموقع و رها كردن توپ، 

روياي فينال بر دلمان ماند، 10 ماه بعد همچنان 
انگار قرار است چوب خطاها و اعتراض هاي بيجا 
را بخوريم، مانند بازي با عراق و اخراج مس��عود 
ش��جاعي، آن هم با خطايي كه لزومي نداشت و 
سبب شد تا عراق با بيشتر كردن فشار در دقايق 
آخر به گل دوم برسد و اين اخراج شايد هزينه آن 

خداحافظي زودهنگام با جام جهاني شود!
در چنين شرايطي به نظر مي رسد بايد عالوه بر 
بعد تاكتيكي، به مسائل روحي و رواني تيم ملي 
هم توجه جدي شود تا اينگونه يك حركت، همه 
رش��ته ها را پنبه نكند، به خصوص كه در چهار 
بازي باقيمانده تيم ملي بايد براي زنده نگهداشتن 
رؤياي س��ومين صعود متوالي به ج��ام جهاني، 

حداكثر امتياز را بگيرد. 
  جايي براي اشتباه ديگر نيست

البت��ه تس��اوي غيرمنتظ��ره بحري��ن مقاب��ل 
هنگ كنگ، نگذاش��ت تا باخت به عراق برايمان 
خيلي گران تر از چيزي كه االن است، تمام شود. 
در پايان بازي گروهC، عراق با اين برد 10 امتيازي 
است و مدعي اول صعود، بحرين با هشت امتياز 
تيم دوم است و تيم كشورمان هم با شش امتياز 
تيم سوم اس��ت و بايد براي صعود به مرحله دوم 
انتخابي جام جهاني، از چهار بازي دور برگشت 
كه س��ه تاي آن در تهران برگزار مي ش��ود، 12 
امتياز ممكن را بگيرد تا همچنان شانس حضور 
در جام جهاني 2022 براي فوتب��ال ايران زنده 
بماند و اين يعني ديگر ويلموتس و ش��اگردانش 

جايي براي اشتباه ندارند.
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باخت به عراق صعود به جام جهاني را سخت تر كرد آن هم با يك بازي ضعيف و بي برنامه و البته عصبي از تيم كشورمان

شیوا نوروزي

ورامين صدرنشين بدون باخت ليگ واليبال 
هفته پنجم ليگ برتر واليبال شامگاه چهارشنبه گذشته برگزار شد و در 
مهم ترين بازي دو تيم صدرنشين شهرداري ورامين و شهرداري گنبد به 
مصاف هم رفتند كه اين ديدار با نتيجه 3 بر صفر به سود ورامين به پايان 
رسيد. وراميني ها با اين نتيجه به عنوان تنها تيم بدون شكست ليگ برتر در 
صدر جدول باقي ماندند و شهرداري گنبد متحمل نخستين شكست خود 
شد. در ساير بازي ها  در خانه واليبال تهران، پيكان 3 بر يك فوالد سيرجان 
را با شكست بدرقه كرد،سايپا در اراك شهروند اين شهر را 3 بر صفر شكست 
داد. تيم كاله با همين نتيجه پيام خراسان را در مشهد مغلوب كرد و شهداب 
يزد در خانه در سه ست متوالي مغلوب راهياب ملل مريوان شد. در اصفهان 

نيز تيم سپاهان 3 بر يك خاتم اردكان را از پيش رو برداشت. 

جوانان كبدي قهرمان جهان شدند
تيم ملي جوانان كبدي ايران توانست با غلبه بر تيم جوانان كبدي كنيا به 
عنوان قهرماني اولين دوره از اين بازي ها دست پيدا كند. جوانان كبدي 
در اين بازي با حساب 42 بر 22 از سد حريف خود گذشتند تا در نهايت 

اولين قهرمان تاريخ رقابت هاي جام جهاني جوانان شوند. 

شهرخودرو صدرنشين شد
شهرخودرو و گل گهر سيرجان ديروز در يك ديدار معوقه هفته هشتم 
ليگ برتر به مصاف هم رفتند كه اين مس��ابقه با پي��روزي يك بر صفر 
شهرخودرو به پايان رسيد. با اين پيروزي شاگردان گل محمدي، به امتياز 

23 رسيدند و باالتر از سپاهان 22 امتيازي به صدر جدول تكيه زدند.
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بيرانوند مرد سال آسيا مي شود؟
سايت كنفدراس��يون فوتبال آس��يا اقدام به انتخاب برترين هاي سال 
فوتبال آسيا كرد كه در اين ميان عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملي 
فوتبال ايران در ميان س��ه نام��زد قرار گرفت. تومواك��ي ماكينو دفاع 
باتجربه تي ملي ژاپن و عضو تيم اوراواردز و اكرم عفيف ملي پوش قطري 
كه در تيم السد بازي مي كند، دو نامزد ديگر براي رسيدن به اين عنوان 
هستند. عملكرد درخشان بيرانوند در تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه 
پرسپوليس دليل اين انتخاب بوده است. مهار پنالتي كريستيانو رونالدو 
در جام جهاني و همچنين بازي مقابل عمان در جام ملت ها باعث شده 
تا نام بيرانوند در فهرس��ت نامزدهاي بهترين بازيكن مرد سال فوتبال 
آسيا قرار بگيرد. سردار آزمون مهاجم تيم ملي هم در فهرست نامزدهاي 
بهترين لژيونر آس��يا قرار دارد و مهدي جاويد هم نامزد كسب عنوان 
بهترين بازيكن فوتسال آسياست و همچنين كتايون خسرويار هم در 

فهرست سه مربي زن برتر آسيا قرار گرفته است. 

خروس ها هم به يورو 2020 رسيدند
 بردهاي پرگل پرتغال و انگليس 

با درخشش كاپيتان ها
رقابت هاي انتخابي يورو 2020 به كام انگليس، چك، پرتغال و فرانسه 
شد. تيم هاي اروپايي براي پيوستن به جمع تيم هاي حاضر در يورو به 
مصاف حريفان خود رفتند و در ادامه اين رقابت ها چند تيم صعودشان 
به مرحله اصلي را قطعي كردند. هت تريك كريس رونالدو و هري كين 

از جمله اتفاقات مهم پنج شنبه شب بود. 
   كاپيتان بي رحم

صدرنشين گروه اول براي قطعي شدن صعودش به يك سه امتياز ديگر 
نياز داشت كه به لطف درخشش هري كين و سايرين اين هدف محقق 
ش��د. تيم ملي انگليس ميزبانش مونته نگرو را با هفت گل بدرقه كرد؛ 
هفت گلي كه سه گلش سهم كين بود. كاپيتان سه شيرها كه دومين 
هت تريك متوالي اش در ومبلي را به ثبت رساند، حاال لقب گلزن ترين 
كاپيتان تيم ملي انگليس )31 گل زده( را به خود اختصاص داده است. 
ساوت گيت، س��رمربي انگليس به درخشش كاپيتان تيمش اين گونه 
واكنش نش��ان داد: »كين نش��ان داد كه در گلزني بي رحم اس��ت و با 
ادامه اين روند حتماً مي تواند به بهتري��ن گلزن تاريخ فوتبال انگليس 
تبديل شود. قطعاً هري كين اگر بتواند آمادگي اش را حفظ كند، به اين 
موفقيت هم خواهد رسيد. مهاجمان خوبي در اختيار داريم. با داشتن 
بازيكناني از جمله استرلينگ، ماركوس رشفورد و هري كين خط حمله 
قدرتمندي را تشكيل داده ايم. به همين خاطر است كه مدافعان حريف 
را هميشه به دردسر مي اندازيم. البته براي اينكه هميشه مدعي بمانيم 
بايد تعادلي بين خط دفاع و حمله ايجاد كنيم.« البته سرمربي انگليس 
به غير از برد پرگل خانگي با موضوع هوشدن يكي از بازيكنان تيمش از 
سوي هواداران مواجه شد، اتفاقي كه از نظر ساوت گيت غيرقابل دفاع 
بود: »نمي دانم تماشاگران چرا جو گومز را هو كردند. او يكي از بازيكنان 
تيم ملي و با رحيم اس��ترلينگ هم دوست اس��ت. گومز نبايد از سوي 
هواداران هو مي شد و اين رفتارهاي روحيه او را مثل هر بازيكن ديگري 
به هم مي ريزد. اميدوارم شرايط روحي – رواني اين بازيكن تحت تأثير 
واكنش هاي تماش��اگران قرار نگيرد.« درگيري گومز و استرلينگ در 
تمرينات تيم ملي پس از پيروزي ليورپول مقابل من س��يتي رخ داد و 
همين مسئله واكنش هواداران در ورزشگاه ومبلي را به همراه داشت. 
جمهوري چك هم با برد 2 بر يك مقابل كوزوو به عنوان تيم دوم گروه 

A صعودش را جشن گرفت. 
   درخشش رونالدو

براي پرتغالي ها بازي با ليتواني به شبي خاطره انگيز تبديل شد؛ اگرچه 
صعود اين تيم در گروه B هنوز مسسجل نشده، ولي پيروزي 6 بر صفر 
برابر ليتواني با هت تري��ك كاپيتان رونالدو اميده��ا را در تيم فرناندو 
س��انتوس افزايش داد. با اين نتيجه پرتغال همچنان در رده دوم گروه 
ماند و صربس��تان 13 امتيازي هنوز رقيب جدي اين تيم براي صعود 
محسوب مي شود. با اين حال سرمربي پرتغال در شب درخشش كريس 
از توانايي هاي بازيكنانش س��خن گفت: »بازيكني در اختيار داريم كه 
ستاره است و هميش��ه با انگيزه باال براي موفقيت تيم تالش مي كند. 
براي رونالدو هت تريك كردن كاماًل مس��ئله اي طبيعي اس��ت و ديگر 
بازيكنان مان نيز فوق العاده هستند. آنها هم به دستورات عمل كردند 
و به همين دليل كنترل بازي دست ما بود. ضمن اينكه پيروزي پرگل 
اهميت زيادي براي ما داشت و حاال بازي آخر با لوگزامبورگ است، به 

برد پرگل مقابل اين تيم فكر مي كنيم.«
   ناراحتي دشان

با اينكه خروس ها نيز خيال شان از بابت صعود راحت شد، اما سرمربي 
فرانسه از عملكرد بازيكنانش ناراضي بود. در گروه H سه بازي برگزار 
شد؛ فرانسه 2بر يك مولداوي را برد و صعود كرد، تركيه مقابل ايسلند با 
تساوي بدون گل متوقف شد و نبرد آلباني – آندورا هم با تساوي 2- 2 به 
پايان رسيد. ديديه دشان كه انتظار نداشت تيمش از حريف عقب بيفتد 
و به سختي و با اختالف يك گل از سد مولداوي بگذرد در خصوص بازي 
فرانسه اظهار داشت: »اميدوارم قطعي شدن صعودمان به مرحله نهايي 
علت عملكرد ضعيف بازيكنان در اين بازي نبوده باش��د؛ چراكه صرف 
صعودكردن براي فرانسه كافي نيس��ت و هنوز ممكن است نتوانيم به 
عنوان صدرنشين صعود كنيم. عالوه بر اين ما در حالي بازي را به تساوي 
كشانديم كه اشتباه دروازه  بان روي اين گل مؤثر بود. بين دو نيمه در 
رختكن واقع��اً از بازيكنانم عصباني بودم به غي��ر از ژيرو؛ چراكه او هم 

خودش گلزني مي كند و هم براي سايرين فرصت گل مهيا مي سازد.«

انتظار مردم از من بيشتر از مسئوالن است

تداوم پيروزي تيم هاي مدعي
هفته چهارم ليگ       بسکتبال
برتر بسكتبال با 
پيروزي مدعيان قهرماني در اين فصل به پايان 
رسيد. در ادامه بازي هاي رقابت هاي ليگ برتر 
ش��هرداري گرگان چهارمين برد متوالي اش را 
كسب كرد؛ شاگردان ش��اهين طبع 77 بر 40 
رعد پدافند را از پيش رو برداشتند. پااليش نفت 
مدافع عنوان قهرماني در آزادي 74بر 54تيم 
نيروي زميني را برد تا همچنان يكي از تيم هاي 

بدون شكست ليگ محسوب شود. پتروشيمي 
نيز در ماهشهر در حالي كه پذيراي ذوب آهن 
بود، 67 بر 52 تيم مهران حاتمي را بدرقه كرد. 
مه��رام در تهران كار س��ختي مقابل ش��ورا و 
شهرداري قزوين نداشت؛ تيم هاشمي 85 بر 
62 موفق به شكست مهمانش شد، اكسون 78 
بر 62 مس كرمان را ب��رد، تورفارقان 81 بر 88 
مغلوب شيمدر شد و شهرداري بندرعباس هم 
برابر آويژه صنعت تن به شكست 57 بر 58 داد.

رقابت هاي دووميداني قهرماني       پاراالمپیک
معلوالن جهان در حالي بعدازظهر 
پنج شنبه به پايان رسيد كه تيم كشورمان توانست با كسب 11مدال، 
13سهميه پاراالمپيك را كسب كند. در آخرين روز رقابت هاي پارا 
دووميداني قهرماني جهان در امارات، امان اله پاپي در ماده پرتاب نيزه 
كالس F57 با حريفان خود به رقابت پرداخت و با ثبت ركورد 48متر 
و 80س��انتيمتر موفق به كس��ب مدال نقره و س��هميه بازي هاي 
پاراالمپيك 2020 توكيو شد. محمدرضا احمدي نيز در پرتاب وزنه 
كالس F33 با ركورد 11متر و 0/09سانتيمتر در رده سوم ايستاد و 
صاحب مدال برنز شد و يازدهمين مدال كاروان ايران را كسب كرد.  
در پايان اين رقابت ها مهدي اوالد، بهزاد عزيزي و حامد اميري طاليي 
شدند و مهران نكويي، هاشميه متقيان، علي محمدياري و امان اهلل 
پاپي نقره گرفتند و سجاد محمديان، عليرضا مختاري، مهدي اوالد و 
محمدرضا احمدي مدال برنز براي كشورمان كسب كردند. همچنين 
علي اصغر جوانمردي و نورمحمد آرخي در رده چهارم ايستادند تا در 

نهايت كاروان ايران توسط اين 13نفر صاحب سهميه پاراالمپيك 
توكيو ش��ود.  بدين ترتيب تاكنون 59 سهميه پاراالمپيك 2020 
توكيو به نام كاروان ايران ثبت شده كه دووميداني با 13سهميه كه 
شامل 12 سهميه در بخش مردان و يك سهميه در بخش بانوان است، 
بيشترين سهميه پاراالمپيك را نسبت به رشته هاي ديگر كسب كرده 
است. عالوه بر دووميداني، وزنه برداري هشت سهميه در بخش مردان، 
تيراندازي دو سهميه در بخش مردان و سه سهميه در بخش بانوان، 
مجموع پنج سهميه، تيراندازي با كمان چهار سهميه در بخش مردان 
و دو سهميه در بخش بانوان، مجموع شش سهميه، جودو دو سهميه 
در بخش مردان، پاراتكواندو دو س��هميه در بخش مردان، واليبال 
نشسته 12سهميه در بخش مردان، فوتبال پنج نفره، 10 سهميه در 
بخش مردان و پارا كانويك س��هميه در بخش بانوان، رشته هايي 
ديگري هستند كه س��هميه پاراالمپيك را تا امروز كسب كرده اند. 
مسئوالن كاروان ايران پيش بيني كسب 103 سهميه را كرده اند كه 

تاكنون بخش عمده اي از آن محقق شده است.

پايان رقابت های پارا دووميداني قهرماني جهان 
 ايران 11 مدال 

و 13 سهميه پاراالمپيك گرفت

يوسف كرمي قصد دارد با حراج       چهره
م��دال المپيك خ��ود به نفع 
مردم زلزله زده آذربايجان ش��رقي به هموطنان آس��يب ديده 
كمك كند. ملي پوش اس��بق تيم ملي تكواندو، برنز المپيك 
2004 آتن را باارزش ترين مدال زندگي اش مي داند، اما 
كرمي در گفت وگو با تس��نيم برآورده كردن انتظارات 
مردم را مهم تر از هر مسئله اي خواند و گفت: »زلزله در 
زادگاه من اتفاق افتاده است و هر چه دارم از اين شهر و 
استانم بوده اس��ت. در حال حاضر نيز باارزش ترين 
داراي��ي ام، تنها م��دال المپي��ك  خودم و اس��تان 
آذربايجان شرقي در تاريخ رقابت هاي المپيك است، 
اما با ارزش تر از زادگاه و مردم زادگاهم نيست. براي 
همين تصميم گرفتم تا اين مدال را كه سال ها براي 
كسب آن زحمت كشيده بودم، به فروش برسانم تا 
گوشه اي از مشكالت عزيزان زلزله زده را حل كنيم. 
بعد از اين حادثه زلزله، پيام هاي زيادي در شبكه هاي 
اجتماعي از سوي مردم اس��تان آذربايجان شرقي و 
آنهايي كه دچار حادثه شده بودند، دريافت كردم كه 
نشان مي داد از من انتظار زيادي وجود دارد. من فقط 
يك ورزشكار هستم و مسئوليت آنچناني ندارم، اما به 
نظر مي رسد به خاطر جايگاهي اجتماعي كه در زادگاهم 

دارم، انتظار بيشتري نسبت به مسئوالن از من دارند.«

امــان از امان

فريدون حسن

 فدراسيون فوتبال 
مقصر اصلي ناكامي تيم ملي 

صاف برويم سر اصل مطلب، فدراسيون فوتبال و مقصر اول و آخر ناكامي 
تيم ملي در پايان مرحله رفت مس��ابقات مقدمات��ي جام جهاني و جام 
ملت هاي آسياست. مي گوييد چرا؟ واضح اس��ت چون اين فدراسيون 
ناكارآمد با عدم برخورداري از قدرت تصميم گيري درس��ت و نداشتن 
اقتدار الزم در انتخاب و برخورد مناس��ب با سرمربي تيم ملي عماًل طي 
چند سال گذشته كار را به گونه اي پيش برده كه سرمربي سواركار بوده 
و هر طور دلش خواسته گربه رقصاني كرده است؛ كارلوس كي روش به 

گونه اي و مارك ويلموتس به نوعي ديگر. 
كي روش هميشه طلبكار بود، اما حداقل در ازاي اين طلبكاري تيمي براي 
ايران ساخته بود كه حريفان آسيايي با ترس و لرز مقابل آن صف آرايي 
مي كردند، تيمي با روحيه و جنگنده كه مفت ب��از نبود. ويلموتس هم 
طلبكار است با اين تفاوت كه نس��بت به كي روش خيلي زود صدايش 
درآمده و طلب پول مي كند و بدتر از اين، تيمي را به ميدان مي فرستد 
كه ترسو، بي برنامه و فاقد انگيزه است كه به هيچ حريفي نه نمي گويد. 
اشتباه نكنيد هنگ كنگ و كامبوج حريفان ما نيستند هرچند كه ادامه 

اين روند آنها را هم به صف مدعيان اضافه خواهد كرد. 
خوب دقت كنيد، ويلموتس بعد از شكست مقابل بحرين به كشورش 
بازمي گردد و تيم ملي را به ام��ان خدا رها مي كند، درس��ت يك ماه از 
23مهر تا 23آبان. تيم ملي نه تمرين درستي داشت و نه مسابقه اي به 
اس��م بازي تداركاتي، در عوض جناب سرمربي درست يك هفته مانده 
به بازي سرنوشت ساز مقابل عراق به حالت قهر طلب پولش را مي كند 
و مسئوالن فدراسيون را به تركيه مي فراخواند تا پولش را بگيرد و عماًل 
تيم را به جاي آرامش به حاشيه مي برد. تيم بدون بازي تداركاتي و تنها با 
چهار روز تمرين به مصاف پرانگيزه ترين و اصلي ترين حريف خود يعني 

عراق رفت و شد آنچه كه نبايد مي شد و همه ديدند. 
 سؤال مهم اينجاست مس��ئوليت اين ولنگاري با كيست؟ ويلموتس يا 
فدراسيون فوتبال؟ فدراسيوني كه نمي تواند تعهدات خود را به موقع اجرا 
كند و تنها به دنبال شلوغ بازي و ماهي گرفتن از آب گل آلود است به طور 
قطع مقصر اول و آخر اين شكست هاست. فدراسيوني كه حتي امروز هم 
دست از اين اقدامات خود برنمي دارد و با انتشار يك بيانيه مثالً عذرخواهي 
مي كند، اما دوباره دست به فرافكني مي زند و با رديف كردن نام چند تيم 
بزرگ از جمله برزيل براي انجام بازي دوستانه سعي در فريب افكار عمومي 
و منحرف كردن ذهن عالقه مندان از شكست تلخ مقابل عراق و خطر حذف 

از مسابقات مقدماتي جام جهاني و جام ملت هاي آسيا را دارد. 
ناكارآمدي فدراسيون فوتبال با دو شكس��ت اخير تيم ملي حاال ديگر 
به وضوح مشخص اس��ت، حقيقتي كه نبايد با يك عذرخواهي ساده 
فراموش ش��ود. فدراس��يون با انتخاب ويلموتس اين فرار رو به جلو را 
ش��روع كرد، مردي كه كوچك ترين ش��ناختي از فوتبال ايران ندارد 
و كوچك ترين تالش��ي هم براي به دس��ت آوردن اين شناخت انجام 
نمي دهد؛ نه لي��گ را مي بيند و نه پيگير لژيونرهاس��ت فقط هر چند 
وقت يك بار مي آيد و مي رود تا بتوان��د در بزنگاه طلب پولش را بكند و 
اين شرايط براي او درست نمي ش��ود مگر اينكه با فدراسيوني بي سر و 
صاحب، بي برنامه و پرتخلف روبه رو باشد كه كسي در آن پيدا نمي شود 
تا از ويلموتس برنامه بخواهد و او را مجبور كند، به خاطر قرار دادي كه 

بسته تيمش را رها نكند و باالي سر آن باشد. 
فدراسيون فوتبال مقصر اصلي است، امروز مي توان خيلي راحت چوب 
برداشت و به سر ويلموتس و تك تك بازيكنان تيم ملي بابت شكست مقابل 
عراق زد، اما يادمان نرود آن كه در اين بين مقصر اصلي است فدراسيوني 
است كه فقط و فقط روي اسم ها مانور مي دهد و به خوبي بلد است افكار 

عمومي را فريب دهد و از دولت پول بگيرد و بيت المال را ببلعد.

چارلي ماالم

 اكسپرس


