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 باران چشمه 
رئيس فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي شد

مجمع انتخاباتي رياست فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني 
صبح ديروز در محل آكادمي ملي المپيك برگزار ش��د و در پايان مهرعلي 
باران چشمه با كسب 22 رأي از مجموع 41 رأي اخذ شده براي چهار سال 
آينده به رياست اين فدراسيون برگزيده شد. براي شركت در انتخابات اين 
فدراسيون پنج نفر به نام هاي مسعود اميني باغبان داراني، مهرعلي باران چشمه، 
مجتبي جوهري، محمدكاظم كوهي و عليرضا زند تأييد صالحيت شدند. در 
مجمع ديروز مسعود اميني و عليرضا زند حاضر نشدند و اينگونه انصراف خود 
را از رقابت در انتخابات رياست فدراسيون اعالم كردند.  مسعود اميني با ارسال 
نامه اي خطاب به مجمع انصراف خود را به  نفع مهرعلي باران چشمه عنوان 
كرد. در پايان اين مجمع انتخاباتي و پس از اتمام رأي گيري، طي يك رقابت 
نفس��گير از مجموع 41 رأی مأخوذه، مهرعلي باران چشمه با كسب تعداد 
22رأي به  عنوان رئيس جديد فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و كشتي 
پهلواني انتخاب شد. همچنين مجتبي جوهري، تنهاي كانديداي باقيمانده 

در اين رقابت 1۹ رأي را به خود اختصاص داد.

اشرف رامين

فريدون حسن

رقابت هاي يورو 2020 فردا شب آغاز مي شود 
ايتاليا – تركيه، اولين جنگ اروپايي 

تب فوتبال در قاره سبز با شروع مسابقات يورو 2020 دوباره باال مي گيرد. 
رقابت هاي جام ملت هاي فوتبال اروپا فردا شب در حالي با ديدار ايتاليا – 
تركيه در ورزشگاه استاديوم المپيك شهر رم آغاز مي شود كه 24 تيم حاضر 
در اين جام در شش گروه و در 11 شهر مختلف اروپا با هم مي جنگند تا در 
نهايت فيناليست ها در ورزشگاه ومبلي لندن براي كسب جام قهرماني به 
مصاف هم بروند. پيش از ش��روع رقابت ها، فهرست ارزشمندترين تيم ها 
منتش��ر ش��د كه انگليس، فرانس��ه و آلمان در رده هاي اول قرار گرفتند. 

ايتاليايي ها در اين رده بندي رتبه ششم را به خود اختصاص دادند. 
    

يورو 2020 هم از جمله مس��ابقات ورزشي اس��ت كه به دليل كرونا با 
يك سال تأخير برگزار مي شود. در شانزدهمين دوره جام ملت ها بحث 
ويروس كرونا برگزاري بازي ها را با س��ختي هايي روبه رو كرده اس��ت. 
اگرچه هواداران در اين دوره به صورت محدود در ورزش��گاه ها حضور 
پيدا خواهند كرد، اما ش��يوع بيماري بين تيم ها قبل از شروع رسمي 
مسابقات مشكالت زيادي را به وجود آورده است. تيم ملي اسپانيا يكي 
از مدعيان اين دوره به شدت با كرونا دست و پنجه نرم مي كند. ابتالي 
س��رخيو بوس��كتس يكي از مهره هاي اصلي ماتادوره��ا باعث نگراني 
كادرفني ش��ده و پس از او نيز فرناندو يورنته به وي��روس كرونا مبتال 
شده اس��ت. به همين خاطر اعضاي الروخا به قرنطينه رفتند تا نتايج 
تست هاي جديد كروناي شان بيايد. لوئيز انريكه نيز تمرينات را لغو كرد 
و از همه مهم تر اينكه تيم جوانان اسپانيا به جاي تيم بزرگساالن ديدار 
دوستانه با ليتواني را انجام داد. دژان كولوسفسكي و ماتياس اسوانبرگ 
هم دو بازيكن كرونايي تيم ملي سوئد هستند. اسپانيا و سوئد به همراه 

اسلواكي و لهستان در گروه E قرار دارند. 
    

در گروه A جام ملت ها، ايتاليا اميد اول صعود محسوب مي شود و شهر 
رم ميزبان ديدارهاي اين گروه اس��ت. براي الجوردي پوش��ان كه جام 
جهاني روسيه را از دست داده بودند حضور در يورو اهميت زيادي دارد. 
به همين خاطر است كه روبرتو مانچيني موفقيت در جام ملت ها را يكي از 
هدف هاي بزرگ ايتاليا عنوان كرده است. مانچو دقيقاً بعد از ناكامي ايتاليا 
در صعود به جام جهاني 2018 روي كار آمد و از همان زمان تمركزش 
را روي جوان سازي و تحول اين تيم گذاشت. آبي ها از سپتامبر 2018 
ديگر هيچ شكستي را متحمل نشده اند و تيم مانچيني تمام10ديدارش 
براي صعود به يورو را با برد به پايان رس��اند تا از اين حيث بين تيم هاي 
اروپايي ركورددار باش��د. تيم ملي ايتاليا قبل از شروع جام ملت ها يك 
ديدار دوس��تانه با چك برگزار كرد و 4 بر صفر اين تيم را شكست داد. 
مانچيني كه قراردادش را با تيم ملي ايتاليا تا سال 2026 تمديد كرده، 
ابراز اميدواري كرد در يورو 2020 پروژه سه ساله تيمش به نتيجه برسد: 
»كسب پيروزي در مس��ابقات پيش رو آسان نخواهد بود. ما در تالشيم 
پروژه اي را كه از سه سال پيش آغاز كرده ايم پيش ببريم. بازيكنان جوان 
زيادي در اردوي ايتاليا حضور دارند و م��ا اميدواريم به زودي از مزاياي 
پروژه خود بهره مند شويم. به شانس هم احتياج داريم، اما مي خواهيم در 
يورو 2020 خودمان را نشان دهيم. احساس مي كنم كه در طول تجربه 
هدايت تيم ملي ايتاليا به عنوان يك سرمربي پيشرفت كرده ام. هدف ما 
پيروزي و كسب موفقيت دوباره اس��ت. البته ايتاليا سال هاست قادر به 
درخشش در مسابقات بزرگ نبوده، اما تيم خوبي داريم و فكر می كنم كه 

مي توانيم براي آينده ميراث خوبي از خود به جا بگذاريم.«
    

تركيه، ولز و سوئيس ديگر تيم هاي گروه اول را تشكيل مي دهند، اما 
در اين بين تيم سنول گونش تالش مي كند همچنان شگفتي ساز باقي 
بماند و ايتاليا را نيز به دردس��ر بيندازد. تركيه نيز مثل ايتاليا در جام 
جهاني غايب بود، ولي آنها اميدوارند در يورو ش��رايط به نفع آنها تمام 
شود. تيم ملي تركيه در مسابقات مقدماتي جام جهاني نتايج درخشاني 
كسب كرده و نروژ و هلند را از پيش رو برداشته است. ضمن اينكه اين 
تيم در مقدماتي يورو نيز قدرتمند ظاهر شد. هاكان چالهان اغلو، بوراك 
ايلماز، يوكوسلو،  كاباك و دميرال ستاره هاي تركيه هستند كه از بين 
آنها ايلماز اميد اصلي تركيه محسوب مي شود. اين بازيكن 12 گل براي 

تيم ليل قهرمان لوشامپيونه فرانسه به ثمر رسانده است.

هر جا به غير از يوونتوس!
ستاره پرتغالي هنوز تصميمي براي آينده اش 
نگرفته و تعداد پيشنهادهاي جديد نيز بيشتر 
شده است. كريستيانو رونالدو از وضعيتش در 
تورين راضي نيست و بحث نارضايتي هايش 
را ديگر همه مي دانن��د. در هفته هاي اخير 
او چند پيشنهاد چشمگير از چند باشگاه 
درجه يك اروپا داشته و در حالي كه مشغول 
بررسي آنهاست به هيچ وجه عالقه اي براي 
مذاكره با مديران باش��گاه يوونتوس نشان 
نمي دهد. منابع خبري تأييد كرده اند كه كار رونالدو با بانوي پير تمام شده 
در حالي كه او هنوز يك فصل ديگر با اين باشگاه قرارداد دارد. منتها كاپيتان 
تيم ملي پرتغال در اظهارنظرهايش صراحتاً از عدم رسيدن به اهدافش با 
راه راه پوشان گفته و اين يعني اينكه ديگر دليلي براي ادامه همكاري وجود 
ندارد. مهاجم 36 ساله با اينكه سن و سالش باال رفته، اما درخشش در حد 
يك ستاره جوان باعث شده همچنان تيم هاي مدعي خواهان به خدمت 
گرفتن او باشند. در بين گزينه هاي مطرح شده پاري سن ژرمن، رئال مادريد 
و منچستريونايتد از جمله باشگاه هايي هستند كه حضور رونالدو در تيم هاي 
خود را به ش��كل جدي دنبال مي كنند. آنها در تالشند برنامه هاي شان را 
به گونه اي بچينند كه رونالدو نقش اصلي را در تيم فصل آينده بازي كند. تيم 
ملي پرتغال هفته آينده اولين بازي  خود در يورو 2020 را مقابل مجارستان 
انجام خواهد داد و منابع خبري مدعي  شده اند كه رونالدو تا قبل از اتمام اين 
رقابت ها براي گرفتن تصميم جديد صبر خواهد كرد. گويا كريس با آلگري، 
سرمربي جديد يوونتوس بعد از جانش��يني پيرلو صحبت كرده و محور 
صحبت هاي شان نيز حضور يا عدم حضور رونالدو در تمرينات پيش فصل 
تيم بوده است. هرچند ستاره اول راه راه پوشان بر ترك ايتاليا تأكيد دارد، 
ولي بحث جدايي اين بازيكن هنوز از سوي باشگاه تأييد نشده است. رونالدو 
طبق قراردادش بايد يك فصل ديگر در تورين بماند و در غير اين صورت او و 
باشگاه بايد بر سر مبلغ جدايي رونالدو به توافق برسند. صحبت هايي مبني 
بر بازگشت مهاجم پرتغالي به من يونايتد مطرح شده، ولي گفته مي شود 
منچستر فعالً قصد خريد مهاجم گرانقيمتي چون رونالدو را ندارد. سولسشر 
بدش نمي آيد كريس را در نوك خط حمله شياطين سرخ داشته باشد، ولي 

مسائل مالي سد بزرگي بر سر راه اين انتقال است.

راب داوسون

ESPN  

محمديان كشتي گير 97 كيلوي ايران در المپيك

بودجه پارالمپيك را ندهند به مشكل برمي خوريم
هادي رضايي، سرپرست كاروان ايران در بازي هاي پارالمپيك       بازتاب
توكيو 2020 عواقب تأخير در پرداخت بودجه تخصيصي به 
كميته ملي پارالمپيك را جبران ناپذير دانست و خواستار پرداخت هرچه سريع تر آن شد. او 
گفت: »با توجه به نزديك ش��دن به زمان اعزام به بازي هاي توكي��و 2020 و لزوم برگزاري 
اردوهاي تداركاتي پيش از اعزام و همچنين تهيه تجهيزات، البسه، رزرو هتل و ساير اقدامات 
با مشكل جدي و ش��ديد در بودجه مواجه هس��تيم. مقرر بود با توجه به دستور صريح آقاي 
نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه 60 درصد از بودجه تخصيصي در ابتداي سال پرداخت 

ش��ود كه تاكنون تنها ۵ درصد از آن را دريافت كرده ايم و چنانچه ظرف سه روز آينده بودجه 
مدنظر پرداخت نشود با مشكالت عديده ای در روند آماده سازي تيم ها روبه رو خواهيم شد. حيف است 
كه به واس��طه بي تدبيري عده اي محدود در پرداخت ب��ه موقع بودجه مورد ني��از، عملكرد كاروان 

كشورمان در اين برهه حساس تحت تأثير قرار گيرد.« 

تيم ملي واليبال ايران در ادامه هفته 
حامد قهرماني

     خبر
سوم رقابت هاي ليگ ملت ها از ساعت 
12:30 امروز به مصاف صربس��تان 
مي رود و فردا هم در همين ساعت رودرروي آلمان قرار مي گيرد. دو بازي 

سخت و نفسگير با دو حريف هم قد و اندازه براي ايران.
صرب ها با كس��ب چهار پيروزي و دو شكست گام به هفته سوم 
مسابقات گذاشتند و از جمله تيم هايي هس��تند كه مثل ايران 
عملكرد خوبي را از خود به نمايش گذاشته اند. البته رويارويي با اين 
تيم صرف نظر از ابعاد فني بازي از يك جهت ديگر هم براي ايران 
حائز اهميت است. سرمربي صربستان اسلوبودان كواچ، سرمربي 
سابق تيم ملي ايران است كه با ستاره هاي خود حاال بايد در برابر 
تيمي قرار بگيرد كه تفاوت هاي بسياري با زمان حضور او در ايران 
دارد.  كواچ هرچند آشنايي كاملي با واليبال ايران دارد، اما بدون 
ترديد تيمي كه با هدايت آلكنو امروز مقابل مردان او صف آرايي 
مي كند تيمي متفاوت است. تيمي كه درست مثل صربستان به 

جوانانش اتكا كرده و نمي خواهد بازنده اين بازي باش��د. دو تيم 
صرف نظر از نتايج بازي هاي گذش��ته خود در اين بازي فقط به 
كسب پيروزي با امتياز كامل مي انديشند تا بتوانند همچنان خود 
را در باالي جدول رده بندي حفظ كنند.  اما ملي پوشان كشورمان 
ظهر فردا جمعه در نهمين بازي خود مقابل آلمان قرار مي گيرند. 
آلمان تيمي است كه مانند بسياري ديگر از تيم هاي حاضر در اين 
دوره از رقابت ها با تيم دوره قب��ل تفاوت هاي زيادي دارد و عدم 
صعود به رقابت هاي المپيك باعث شده بسياري از بازيكنان مطرح 
آلمان با تيم ملي خداحافظي كنند تا آندره جياني، سرمربي اين 
تيم از همين حاال به فكر ساختن نسلي تازه براي واليبال ژرمن ها 
باش��د. آلمان ها تا پايان هفته دوم سه پيروزي و سه شكست در 
كارنامه خود ثبت كرده اند، اما اين نتايج اصاًل باعث نمي شود كه 
آنها تيمي دست و پا بسته باشند. برعكس آلمان ها تيمي هستند 
كه درست مانند ايران مي خواهند با جوانان شان ثابت كنند كه 

حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. 

صربستان با كواچ، آلمان متحول شده با جياني
 2 روز سخت 

براي تيم ملي واليبال

انتخاب كشتي گير  وزن       چهره
۹7 كيلوگرم ايران براي 
حضور در المپيك بسيار سخت بود. اين را تمام آنهايي 
كه ديروز رقابت هاي جام زيلكوفس��كي لهستان را 
دنبال مي كردند به چش��م ديدند. جاي��ي كه روي 
س��كوي قهرمان��ي آن س��ه ايران��ي ق��رار گرفتند. 
محمدحس��ين محمدي��ان، علي ش��عباني و عليرضا 
كريمي به ترتيب اول تا سوم شدند تا كادر فني با توجه 
ب��ه تصميم گيري ه��اي قبل��ي محمديان را ب��ه عنوان 
كشتي گير ۹7 كيلوي ايران در المپيك توكيو معرفي 
كند. در سختي كار محمديان همين بس كه در 
نيمه نهاي��ي مقابل عليرض��ا كريمي در يك 
كشتي س��خت 2 - 2 مس��اوي كرد و راهي 
فينال شد و جالب اينكه در فينال هم مقابل 
علي ش��عباني به تس��اوي يك- يك رسيد و 
پيروز ميدان لقب گرفت تا هم قهرمان شود و 
هم المپيكي. كسب اين دو تساوي خود نشان از 
نزديكي سطح فني اين سه كشتي گير شايسته 
كشورمان دارد، چراكه آنها رقيبان ديگر خود را 
با پيروزي پشت سر گذاش��تند و خود رقباي 
اصلي هم بودن��د.  ح��اال كار محمديان براي 
المپيك بسيار س��خت تر از قبل شده، چراكه 
بايد در توكيو ثابت كند قدرت بيشتري نسبت 

به كريمي و شعباني داشته است.

تالش براي كسب 4 سهميه كاراته 
نمايندگان كاراته ايران براي كسب چهار سهميه باقيمانده رقابت هاي المپيك 
توكيو وارد فرانسه شدند. مسابقات گزينشي المپيك توكيو به ميزباني پاريس 
طي روزهاي 21 الي 23 خرداد ماه با حضور حدود ۵00 ورزشكار از ۹8 كشور 
برگزار مي شود و تيم ملي كاراته كشورمان با چهار نماينده عازم اين مسابقات 
شده است. امير مهديزاده نماينده وزن 67- كيلوگرم، ابوالفضل شهرجردي 
نماينده كاتا انفرادي در بخش آقايان، رزيتا عليپور نماينده وزن 61- كيلوگرم 
و فاطمه صادقي نماينده كاتا انفرادي در بخش بانوان نفراتي هستند كه به 
همراه كادر فني در اين مسابقات شركت مي كنند. سيدحسن طباطبايي 
رئيس، اشرف اميني نايب رئيس بانوان فدراسيون به عنوان سرپرست، جواد 

سليمي و الميرا گوزل زاده نيز به عنوان داور در اين مسابقات حضور دارند. 

برزيل دست نيافتني تر شد
در ادامه رقابت هاي انتخابي جام جهاني در منطقه امريكاي جنوبي تيم 
ملي فوتبال برزيل بامداد چهارشنبه با پيروزي 2 بر صفر مقابل پاراگوئه به 
ششمين پيروزي متوالي خود دست پيدا كرد و با 18 امتياز جايگاه خود در 
صدر جدول رده بندي را محكم تر و دست نيافتني تر كرد. گل هاي برزيل در 
اين بازي را به ترتيب نيمار )چهار( و پاكوئتا )3+۹0( به ثمر رساندند.  در ديگر 
بازي مهم تيم ملي آرژانتين در ادامه كسب نتايج ضعيف خود در كلمبيا 
مقابل اين تيم به نتيجه اي بهتر از تساوي 2-2 دست پيدا نكرد تا با 12 امتياز 
در رده دوم جدول قرار بگيرد. آرژانتين در حالي تا دقيقه ۹4 به تس��اوي 
رضايت داد كه 2 بر يك از ميزبان خود پيش بود. گل هاي آلبي سلسته را 
در اين بازي به ترتيب رومرو )سه( و پاردس )هشت( به ثمر رساندند. براي 
كلمبيا در اين بازي موريل )۵2( و بورخا)4+۹0( گلزني كردند. در س��اير 
بازي ها پرو 2 بر يك اكوادور را برد، شيلي برابر بوليوي با تساوي يك - يك 

متوقف شد و ديدار ونزوئال و اروگوئه هم به تساوي بدون گل انجاميد.

يكي به داد پارالمپيكي ها برسد
در روزهايي كه شادي وصف ناپذير پيروزي تيم ملي فوتبال مقابل بحرين 
باعث شده از يك سو شاهد صدور پيام هاي عجيب و غريب و فتح الفتوح 
عنوان شدن اين پيروزي و از سوي ديگر سرازير شدن مبالغ هنگفتي به 
عنوان پاداش اين پيروزي به جيب بازيكنان و فدراسيون فوتبال باشيم، 
شنيدن خبر عدم واريز بودجه فدراس��يون هاي پارالمپيكي و تأخير در 

پرداخت تمام بودجه آنها بسيار تأمل انگيز است. 
بدون ترديد پيروزي مقابل بحرين يك برد ش��يرين ورزشي مقابل يك 
تيم چرك و ناجوانمرد بود، اما همانطور كه طي چند روز اخير عنوان شد 
بزرگنمايي بيهوده اين پيروزي، آن هم در حالي كه هنوز كار اصلي تيم، 
يعني برد مقابل عراق باقيست كاري بسيار بيهوده و وحشتناك است. حاال 
در نظر بگيريد كه ميليون ها و ميلياردها تومان هم مقابل چشم ورزشكاران 
المپيكي و پارالمپيكي كه از كمترين حق خود محروم هستند و قرار است 
در همين مرداد ماه راهي توكيو ش��وند سرازير جيب فوتبالي شود كه در 
خوشبينانه ترين حالت با برتري مقابل عراق به عنوان تيم اول گروه تنها 
راهي مرحله بعد مسابقات انتخابي جام جهاني مي شود و در غير اين صورت 

از گردونه مسابقات حذف خواهد شد. 
باز هم جاي شكي نيست كه ورزش��كاران جانباز و معلول ايران در طول 
سال ها شركت در مس��ابقات پارالمپيك و پاراآس��يايي همواره از جمله 
موفق ترين ورزشكاران و مدال آورترين چهره هاي ورزش كشور بود ه ا ند 
كه در بسياري از سال ها جور كم كاري همين فوتبال را كشيده اند و جاي 
همين فوتبال پرچم مقدس ايران را در اقصي نقاط جهان باال برده اند. حاال 
اما در آستانه اعزام به بزرگ ترين آوردگاه ورزشي جهان، يعني پارالمپيك 
اينگونه با مشكل دريافت بودجه روبه رو هستند، به گونه اي كه اين كسري 
بودجه و عدم رسيدگي مي تواند به طور مستقيم روي روحيه اين ورزشكاران 

و مدال آوران تأثير گذار باشد. 
سؤال اينجاست كه چگونه براي يك پيروزي خوب فوتبال اينگونه بريز 
و بپاش صورت مي گيرد و اينگونه همه از خود بي خود مي ش��وند، اما در 
همين روزها كسي صداي بچه هاي پارالمپيكي را نمي شود! چگونه است 
براي كاري كه هنوز تمام نش��ده پاداش مي دهند، ولي كسي قهرمانان و 
افتخارآفريناني را كه نيازي به تعريف و تمجيد ه��اي آنچناني ندارند به 

حساب نمي آورد، آيا كسي نيست كه به داد اين بچه ها برسد؟!
اين درد مربوط به ديروز و امروز نيست، دردي است كه سال هاست گريبان 
ورزش كشور را گرفته است. ورزش سياست زده اي كه با يك غوره سرديش 
مي شود و با يك مويز گرم. ورزشي كه هنوز نمي تواند موضوعات خود را 
اهم و في االهم كند و متوجه نيست كه نبايد اينگونه اسير جوسازي شود و 

موضوع مهمي چون المپيك و پارالمپيك را فراموش كند. 
داستان ديده نشدن قهرمانان و مدال آوران، داستان امروز و ديروز نيست، اما 
وقتي همزمان مي شود با اين همه بذل و بخشش از بيت المال، آن وقت است 
كه ديگر اوضاع فرق خواهد كرد. آن وقت بايد فرياد زد بابت اين همه تبعيض 
و اين همه فوتبال زدگي كه درد اصلي ورزش كشور و مسئوالن آن است. 

فوتبال و تأثيرات اجتماعي پيروزي يا شكست آن س��ر جاي خود، اما نبايد 
فراموش كنيم كه ورزش كشور ميداني به مراتب بزرگ تر و مهم تر از مرحله اول 
انتخابي جام جهاني را در پيش دارد، ميداني به نام المپيك و پارالمپيك. ميداني 
كه شناسنامه ورزش هر كشور محسوب مي شود و موفقيت در آن شاخصه رشد 
و توسعه ورزش هر كشور است. حاال قضاوت كنيد آيا نبايد تأسف خورد به حال 
ورزشي كه براي يك پيروزي ميلياردي و ميليوني مي بخشد، اما وقتي حرف 

المپيك و پارالمپيك به ميان مي آيد كاسه گدايي به دست مي گيرد.

ب�ا  روياروي�ي 
شيوا نوروزي
   گزارش

كامبوج فرصتي 
است تا با تمرين 
گلزني به اس�تقبال ع�راق بروي�م. تيم ملي 
فوتبال ايران سومين بازي خود در چارچوب 
ديداره�اي برگش�ت مرحل�ه مقدماتي جام 
جهاني را فردا مقابل كامبوج برگزار مي كند. 
كسب پيروزي پرگل، شاگردان اسكوچيچ را 
براي ب�ازي حس�اس آخ�ر مهيا مي س�ازد. 
ايران و كامبوج در حالي فردا در ورزش��گاه ملي 
منام��ه رودرروي هم ق��رار مي گيرن��د كه هنوز 
خيلي ها از برد مقابل بحرين سرمست هستند و 
با اين تصور كه كار تمام شده از شكست بحرين 
حرف مي زنند، اما واقعيت اين است كه هنوز دو 
بازي باقي مانده و با كوچك ترين غفلت، آرزوهاي 
يك ملت و يك نسل فوتبالي از بين خواهد رفت. 

    
تيم ملي ب��ا خيال راح��ت فردا مقاب��ل كامبوج 
صف آرايي مي كند. گذش��تن از سد بحرين باعث 
ش��د روحيه و انگيزه تيم دوچندان ش��ود و حاال 
بيش از ه��ر زمان ديگري ملي پوش��ان مصمم به 
جبران نتايج دور رفت و صع��ود به مرحله نهايي 
انتخابي ج��ام جهاني هس��تند. دو س��ال پيش 
زمان��ي كه م��ارك ويلموت��س روي نيمكت تيم 
ملي نشس��ت همه منتظر تكرار نتايج قابل قبول 
تيم كي روش بودند، ولي ب��ا رفتارهاي اين مربي 
بلژيكي و همچنين سوءمديريت فدراسيون اوضاع 

به گونه اي پيش رفت كه تيم اول قاره نگران صعود 
باشد. در ديدارهاي رفت هنگ كنگ و كامبوج را 
برديم و دو بازي با بحرين و عراق را واگذار كرديم. 
همان دو شكست تلخ يقه تيم ملي را گرفته و با يك 

سهل انگاري آينده فوتبال ملي به خطر می افتد. 
    

تي��م دراگان اس��كوچيچ در دور برگش��ت و در 
حالي كه امتياز ميزباني از ما س��لب شده كارش 
را با شكس��ت هنگ كنگ ش��روع كرد. در ادامه 
بحرين پرحاش��يه مقهور هنرنمايي ناب ايراني 
ش��د و باخت 3 بر صفر را پذيرفت. رقيب س��وم 
تيمي نيس��ت جز كامبوج. اين تيم در دور رفت 
مس��ابقات، باخت 14 بر صفر را متحمل شد و با 
اينكه دو سال از آن زمان مي گذرد، ولي گلباران 
ش��دن كامبوج هنوز از يادها نرفته اس��ت. نكته 
اصلي كه بسياري منتظرند در بازي فردا ببينند 
اس��تراحت كردن برخي مهره هاي كليدي تيم 
ملي اس��ت. فاصله زياد فوتبال اي��ران و كامبوج 
آنقدر مشهود است كه سرمربي تيم ملي مي تواند 
با خيال راحت بازيكن��ان اصلي اش را بيرون نگه 
دارد تا هم استراحت كرده باشند و هم مهره هاي 
نيمكت نش��ين فرصت عرض اندام پي��دا كنند. 
خوش��بختانه تيمي كه ب��ه منامه اعزام ش��ده 
بازيكنان تأثيرگ��ذار و لژيونره��اي زيادي دارد 
كه در صورت نياز مي توانند در خدمت تيم ملي 
باشند. به همين دليل است كه مهاجمان گلزني 
كه در بازي با بحرين نيمكت نشين بودند يا دقايق 

اندكي به زمين آمدند در صورت حضور در تركيب 
اصلي با كامب��وج مي توانند تمرين گلزني كنند. 
اعمال برخي تغييرات در تركيب بازي با كامبوج 
محتمل است، چراكه اسكوچيچ بهتر از هر كس 
ديگری مي داند كه بازي آخر تا چه اندازه سخت و 
حساس است. به اين ترتيب اگر بازيكنان كليدي 
بيشتر اس��تراحت كنند در گرماي منامه قطعاً 
مي توانند عراق را به دردسر بيندازند. بازيكناني 
چون مهدي قايدي با داشتن شم گلزني باال در 
مصاف با كامبوج توانايي ش��ان ب��راي باز كردن 

دروازه حريف را دوباره محك مي زنند. 
نكته بس��يار مهمي كه س��رمربي ك��روات بايد 
به شاگردانش گوش��زد كند فراموش��ي بازي با 
بحرين است. عبور از سد بحرين اگرچه موجي از 
اميدواري را به فوتبال ملي تزريق كرده، ولي بايد 
ششدانگ حواسمان به بازي با حريفان پيش رو 
باشد. در حال حاضر عراق با 14 امتياز صدرنشين 
گروه است و ايران با 12 امتياز و تفاضل 1۹+ در 
رده دوم ق��رار دارد. بحرين 12 امتي��ازي نيز با 
تفاضل گل 7+ رتبه س��وم را به خود اختصاص 
داده است. هدف اصلي ما چيزي نيست جز صعود 
به عنوان تيم اول گروه  C. براي رسيدن به اين 
هدف عالوه بر شكست كامبوج محكوم به بردن 
عراق هم هستيم. در غير اين صورت كارمان گره 
خواهد خورد و اما و اگرهاي زيادي تعيين كننده 
تيم دوم صعود كننده خواهد بود. اين روزها اخبار 
و گمانه زني هاي زيادي در مورد احتماالت صعود 

به عنوان تيم دوم مطرح شده، منتها اعضاي تيم 
ملي اصاًل نبايد روي اين مس��ئله تمركز كنند، 
چراكه فوتبال ايران شايسته صعود مقتدرانه به 
عنوان صدرنشين است. بازي با حريفان در بحرين 
اگرچه سختي هاي خاص خود را دارد، ولي اين 
مسئله نبايد باعث زير سؤال رفتن اعتبار فوتبال 
كشورمان ش��ود. جبران نتايج ضعيف دور رفت 
انتظار همه مردم ايران از اسكوچيچ و بازيكنانش 
است و با توجه به در نظر گرفته شدن پاداش هاي 

قابل توجه اين انتظاري بحق است. 
    

حريف ضعيف تيم ملي از هفت بازي قبلي خود 
فقط يك امتياز گرفته و در بازي هاي دور برگشت 
خود هش��ت گل از بحرين خورده و چهار گل از 
عراق دريافت كرده است. با اين تفاسير كامبوج 
عماًل نمي تواند در بعد فني حرف��ي براي گفتن 
داشته باش��د. اين تيم در رده بندي جهاني رتبه 
16۹ را دارد و در بازي رفت ني��ز از ايران 14 گل 
دريافت كرده اس��ت. نكته جالب اينجاس��ت كه 
نيمكت كامبوج نيز مثل ايران دستخوش تغييرات 
ش��ده؛ در بازي رفت در تهران داالماس همتاي 
ويلموتس بود، ول��ي حاال ريو هيروز جانش��ين 
او ش��ده اس��ت. با عملكردي كه كامبوج داشته 
سرمربي تيم تمام تالشش را مي كند تا شاگردانش 
در اين بازي هاي تش��ريفاتي با دريافت گل هاي 
كمتر تجربه اندوزي كنند تا شايد روزگاري سطح 

فوتبال اين كشور آسيايي نيز باالتر برود.

تمريني براي شكست عراق
ايران – كامبوج، فردا ساعت 19 در ورزشگاه ملي بحرين
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