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تشكيل پرونده سالمت براي المپيكي ها 
فدراسيون پزشكي ورزشي در خيابان مفتح جنوبي تهران ديروز ميزبان 
برخي از ورزشكاران المپيكي بود، ملي پوشاني از رشته هاي تيراندازي، 
تنيس روي ميز، قايقراني و بوكس كه در فاصله كمتر از يك ماه و نيم تا 
آغاز المپيك تحت معاينات پزشكي قرار گرفتند تا سالمتي شان رصد 
شود. دكتر غالمرضا نوروزي، رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي ديروز 
با اعالم تشكيل پرونده سالمت براي ورزشكاران المپيكي توضيحاتي 
در اين باره داد: »با توجه به اهميت مقوله سالمت ورزشكاران اعزامي به 
بازي هاي المپيك، فدراسيون پزشكي ورزشي از چندين ماه قبل برنامه 
جامعي را در اين خصوص در دس��تور كار قرار داد، برنامه اي كه شامل 

حفظ و ارتقای سالمت، آنتي كرونا و آنتي دوپينگ است.«

فريدون حسن

سعید احمدیان

فرانسه – آلمان بازي بزرگ شب پنجم يورو
يك ايران نگران گلزني رونالدو

ش��ب پنجم رقابت هاي جام ملت هاي اروپا براي ما ايراني ها يك شب 
متفاوت است. امشب در ش��روع مس��ابقات گروه F، يعني گروه مرگ 
مسابقات يورو هرچند كه اوج حساسيت را بايد از ساعت 23:30 در ديدار 
فرانسه و آلمان جس��ت وجو كرد، اما بدون شك تمامي عالقه مندان به 
فوتبال در ايران چشم به بازي ساعت 20:30 مجارستان و پرتغال دارند، 
آن هم نه بابت اينكه كدام تيم پيروز مي شود يا اين بازی با تساوی به پايان 

می رسد، نه، همه مي خواهيم بدانيم رونالدو گلزني مي كند يا نه!
  حمله به ركورد دايي

كريستيانو رونالدو با به ثمر رس��اندن 104 گل ملي حاال تنها پنج گل 
با ركورد 109 گل علي داي��ي فاصله دارد. مهاجم 36 س��اله تيم ملي 
پرتغال كه شايد آخرين روزهاي حضور در تركيب تيم ملي كشورش را 
تجربه مي كند حاال در آستانه ثبت يك ركورد ديگر قرار دارد. ركوردي 
كه ش��ايد ما ايراني ها دلمان نخواهد هيچگاه شكسته ش��ود، اما اين 
اتفاق حاال ممكن تر از هر زمان ديگري است. امشب رونالدو و يارانش 
مقابل مجارستان به ميدان مي روند و اين بهترين فرصت براي گلزني 
فوق ستاره فوتبال جهان است تا خود را به ركورد علی دايی، نزديك و 
نزديك تر كند. هرچند كه رونالدو قطعاً به برتري تيمش در اين مسابقه 
و دو بازي سخت پيش رو مقابل فرانس��ه و آلمان مي انديشد، اما به هر 
حال نيم نگاهي هم به ركوردشكني خواهد داشت و بدش نمي آيد كه 
نامش در رده ملي نيز مانند باش��گاهي در اوج قرار بگيرد. بازي امشب 
پرتغال و مجارستان حتماً يك بيننده خاص و ويژه دارد و آن هم كسي 

نيست جز »علي دايي«.
  فينال زودهنگام

فرانسه و آلمان را بايد فينال زودهنگام مسابقات قلمداد كرد. مانشافت ها 
كه آخري��ن بازي هاي خ��ود با هداي��ت يواخيم لو را تجرب��ه مي كنند، 
مي خواهند خاطرات تلخ جام جهاني و مسابقات قبلي با سرمربي شان را 
فراموش و در اوج با او خداحافظي كنند. لو هم خوب مي داند كه كسب 
موفقيت در ي��ورو مي تواند در آينده كاري اش تا چه ميزان مؤثر باش��د. 
بنابراين تمام تالش خود را به كار مي بندد ت��ا تيمش بهترين نتيجه را 
كسب كند. در آن سوي ميدان اما قهرمان جهان قرار دارد، فرانسه  اي كه 
مي خواهد با قهرماني در اروپا ثابت كند تيم برتر فوتبال دنياست. ديديه 
دشان، سرمربي خروس ها حاال با اضافه شدن بنزما قدرت تهاجمي تيمش 
را باال برده، ضمن اينكه امباپه در بهترين شريط خود قرار دارد تا در كنار 

ساير بازيكنان از فرانسه تيمی خطرناك و مدعي قهرماني بسازند. 
   از انتقام انگلستان تا برتري الله ها نارنجي

اما در مسابقات يك شنبه شب در تك بازي گروه D انگلستان، اتريش و 
هلند مقابل حريفان خود به پيروزي دست پيدا كردند. انگلستان در يك 
بازي سخت موفق شد در ويمبلي لندن با گل رحيم استرلينگ يك بر 
صفر كرواسي را شكست دهد تا آغازي خوب در يورو داشته باشد. گرت 
ساوت گيت، سرمربي اين تيم بعد از برتري مقابل كرواسي با تمجيد از 
شاگردانش گفت: »اينكه به هواداران و مردم كشورمان يك بعدازظهر 
لذت بخش هديه بدهيم، بسيار شيرين است. اغلب دقايق مسابقه امروز 
تحت كنترل ما بود و ما موقعيت هاي زيادي به آنها نداديم و خطرناك 
ظاهر ش��ديم. ما در چهار هفته آينده به تكرار چني��ن عملكردي نياز 
خواهيم داشت. گروه دشواري داريم و چالش هاي متفاوتي پيش روي 
ماست. خوشحاليم كه شروع خوبي داش��تيم، اما هنوز بايد امتيازات 

بيشتري كسب كنيم.«
در گروه C اتريش 3 بر يك مقدونيه را شكس��ت داد و هلند با هدايت 
فرانك دي بوئر در يك بازي نزديك و پرگل موفق ش��د با نتيجه 3 بر 2 
از سد اوكراين با مربيگري شوچنكو بگذرد. فرانك دي بوئر پس از اين 
پيروزي گفت: »ما مسابقه خيلي خوبي داشتيم، اما ظرف پنج دقيقه 
تقريباً همه چيز را از دس��ت داديم. بايد در نيمه اول گل هاي بيشتري 

مي زديم، ولی در كل اين شروع خيلي خوبي بود.«
آندره شوچنكو، سرمربي تيم ملي اوكراين هم با اشاره به جذابيت هاي 
اين مسابقه گفت: »مسابقه بس��يار س��ريع و جذاب بود كه هر دو تيم 
فرصت هاي زيادي به دست آوردند. دوست دارم از تيمم براي واكنشي 
كه در اين بازي نشان دادند تشكر كنم، مخصوصاً بعد از اينكه 2 بر صفر 
عقب افتاديم. در آن لحظه مي توانستيم شكست را بپذيريم. باختن در 
يك مسابقه هميشه ناراحت كننده است، اما اين يك تراژدي نيست، ما دو 

بازي ديگر در پيش داريم و هنوز هم با همان انرژي بازي مي كنيم.«

برزيل، مدعي هميشگي كوپا آمه ريكا
ميزبان جام ملت ه��اي امريكاي جنوبي 
بعد از پشت س��ر گذاش��تن بحران هاي 
مختلف ش��روعي قدرتمندانه را جش��ن 
گرفت. تيم ملي برزيل در ديدار افتتاحيه 
كوپا آمه ريكا، ونزوئال را با سه گل شكست 
داد تا نش��ان دهد با حضور س��تاره هايي 
چون نيمار هيچ حاش��يه اي جلودارشان 
نخواهد بود. تمامي بازيكن��ان برزيل در 
اين مصاف بازي جانان��ه اي را ارائه دادند. 
همانطور كه كاس��يميرو تأكيد كرده قناري ها ارزش پيراهن برزيل را 
مي دانند. ماركينيوش، نيمار و باربوس��ا گلزنان افتتاحيه بودند و پيام 
مهمي به رقبا دادند؛ برزيل باز هم جام مي خواهد. زردپوش��ان در جام 
ملت ها هميشه يكي از مدعيان قهرماني محسوب مي شوند، حتي اگر 
شرايط خوبي نداشته باشند. مدافع عنوان قهرماني با در اختيار داشتن 
مهره هاي آماده با اين اميد مس��ئوليت ميزباني را قبول كرد كه جام را 
در خانه حفظ كند. در بازي اول جام يك مس��ئله مهم وجود داشت و 
آن كرونايي ش��دن چند بازيكن ونزوئال بود. كرونا باعث شد ونزوئال با 
در اختيار داشتن حداقل بازيكنانش به مصاف برزيل مدعي برود. تيم 
رقيب در بسياري از دقايق عملكرد خوبي داشت، ولي دروازه اين تيم در 
دقيقه 23 باز شد. درست است كه برزيل سه گل در بازي اول زد، ولي 
اگر نيمار قدر موقعيت هاي متعددش را مي دانست احتماالً يك ركورد 
براي برزيل ثبت مي ش��د. مهاجم اول قناري ه��ا از روي نقطه پنالتي 
گلزني كرد تا فاصله اش با ركورد پله را به 10 گل برساند. نيمار بيشتر 
از هر زمان ديگري آماده اس��ت تا به تيم كشورش كمك كند. مهاجم 
پاري سن ژرمن تعداد گل هاي  زده ملي اش را به 67 گل رساند و اين يك 
خبر خوشحال كننده براي هواداران او بود. قطعاً اگر نيمار با همين فرمان 
در كوپا آمه ريكا جلو برود هم مي تواند گلزني كند، هم به آقاي گلي كوپا 
بينديشد و هم به شكستن ركورد پله افسانه اي نزديك شود. ديدار بعدي 
برزيل با پرو است و دوباره همه چشم ها خيره به اين بازيكن خواهد بود 

تا پايش به گلزني باز شود.

رایان تولمیچ 

 گل

تيم ملي بسكتبال پنجمين بردش را به دست آورد

عربستان آخرين قرباني ايران در مسير كاپ آسيا

ايران – استراليا، راند دهم ليگ ملت هاي واليبال

حمله به كانگوروها با تاكتيك هاي آلكنو

مل��ي  تي����م 
شیوا نوروزي
     بسکتبال

بسكتبال ايران 
ب��ا شكس���ت 
دوباره عربستان رقابت هاي انتخابي كاپ آسيا را 
با پيروزي به پايان رس��اند. آس��مانخراش های 
كشورمان در آخرين بازي خود در پنجره سوم 
انتخابي رودرروي س��عودي ها ق��رار گرفتند و 
اين بار با نتيجه نزديك 70 ب��ر 64 حريف را از 
پيش رو برداشتند. صدرنشين گروه E كه پيش 
از اين با غلبه بر قطر صعودش به مرحله نهايي 
كاپ آس��يا را قطعي كرده بود، دي��روز با خيال 
راحت به مصاف عربستان رفت و موفق شد براي 
دومين بار اين تيم را شكست دهد. ملي پوشان 
كشورمان در بازي روز گذشته هدفي جز كسب 
پنجمين برد در رقابت هاي انتخابي نداشتند. با 
اين حال سعودي ها بازي را هجومي آغاز كردند 
و در حال��ي كه دقايق��ي از ما پي��ش بودند، اما 
شاگردان شاهين طبع با اس��تفاده از فرصت ها 
امتيازات بيشتري گرفتند. اش��تباهات زياد و 
ضعف در خط دفاع در كوارتر نخس��ت مشهود 
بود. هرچن��د كه كوارتر اول 20 بر 16 به س��ود 
ايران ب��ه پايان رس��يد. در كوارت��ر دوم باز هم 
عربس��تان بود كه بيش��تر و بهت��ر از فرصت ها 
اس��تفاده كرد. در اين 10 دقيقه دوم حريف با 
پرتاب هاي سه امتيازي فاصله اش را با تيم ايران 
زياد كرد. منتها بسكتباليست هاي كشورمان در 
آخرين لحظات به ضدحمله روي آوردند و نيمه 

اول را با درخش��ش ارس��الن كاظمي با برتري 
34بر33 ب��ه رختكن رفتند. اش��تباهات مكرر 
بچه ها در كوارتر سوم ادامه يافت. در شروع نيمه 
دوم بازيكن��ان عربس��تان ب��از ه��م از غفلت 
ملي پوشان ما امتيازات زيادي به دست آوردند. 
البته دو پرتاب سه امتيازي نويد رضايي فر نتيجه 
را به نفع ايران تغيير داد. تا پايان كوارتر س��وم 
همه چي��ز پاياياي پي��ش رف��ت و برتري يك 
امتيازي ايران )49 بر 48( به ثبت رسيد. در وقت 
چهارم انتظار مي رفت ملي پوشان با تحت فشار 
قرار دادن عربستان فرصت سوزي هاي قبلي را 
جبران كنند. همين اتفاق هم افتاد و دفاع و حمله 
ايران جانی دوباره گرفت. درخشش حسن زاده، 
كاظمي، نيكخواه  و سايرين كاري كرد كه اختالف 
امتياز بيشتر ش��ود. دفاع قوي حريف را وادار به 
اشتباهات زياد كرد و حمالت پرفشار اجازه هيچ 
حركتي را به عربستان نداد. منتها در دقايق پاياني 
بازي اشتباهات ملي پوشان دوباره افزايش يافت 
و ما خوش شانس بوديم كه سعودي ها توان گل 
كردن پرتاب هاي شان را نداشتند. اختالف امتياز 
با عربستان حفظ شد تا اينكه بازي در نهايت با 
نتيجه 70 بر 64 به سود ايران به پايان رسيد. به 
اين ترتي��ب تيم ملي بس��كتبال كش��ورمان با 
امتي��از به عنوان صدرنش��ين گ��روه پنجم   11

انتخابي راهي مرحله نهايي شد.
رقابت هاي كاپ آسيا 25 مردادماه در اندونزي 

آغاز خواهد شد.

استراليا دهمين 
اشرف رامین

     والیبال
حريف تيم ملي 
ل  ليب�������ا ا و
كشورمان در ليگ ملت هاست. هفته چهارم اين 
رقابت ها امروز در ريميني ايتاليا آغاز مي شود و 
تيم ها پس از سه روز استراحت دوباره جدال را 
از س��ر مي گيرن��د. بلندقامتان اي��ران اين بار 
كانگوروها را پيش رو دارند و با توجه به شرايطي 
كه حريف دارد شكست اس��تراليا دور از انتظار 
نيس��ت. در پاي��ان هفته س��وم لي��گ ملت ها 
شاگردان آلكنو با انجام 9 بازي و كسب پنج برد 
و چهار باخ��ت در رده شش��م ق��رار گرفتند. 
مهم ترين پيروزي تيم ما ب��ردي بود كه مقابل 
امريكا به دست آمد. از آنجا كه سرمربي روس 
كشورمان اعالم كرده بود كه نتايج اين دوره از 
رقابت ها اهميت زيادي براي��ش ندارد به همه 

بازيكنان تيمش فرصت حضور در ليگ ملت ها 
را داده است. آلكنو عالوه بر بازيكنان باتجربه، 
چند جوان آينده دار را نيز به تيم ملي تزريق و از 
آنها در بازي هاي حساس استفاده كرد كه اتفاقاً 
عملكرد خوبي هم داشتند. صابر كاظمي يكي از 
مهره هاي جوان موفق ما بوده و تا اينجاي كار 
سومين بازيكن امتيازآور رقابت ها لقب گرفته 
است. ملي پوشان بعد از غلبه بر امريكا، دو باخت 
متوالي برابر صربستان و آلمان متحمل شدند. 
شكس��ت برابر ژرمن ها انتقادهاي زيادي را از 
بازيكنان و سرمربي تيم ملي به دنبال داشت. با 
اين حال هنوز ش��ش بازي ديگر باقي مانده و 
آلكنو باي��د بيش از هر زم��ان ديگري روي باال 
بردن تمركز شاگردانش كار كند. جدال امروز با 
استراليا فرصت خوبي است تا دو باخت قبلي به 
كل فراموش ش��ود. بازيكنان ايران در بازي با 
آلمان قدر موقعيت هاي ش��ان را ندانس��تند و 
بي دقتي ها در نهايت كار دس��تمان داد. منتها 
كانگوروها يكي از ضعيف ترين تيم هاي اين دوره 
هس��تند، به همين خاطر آلكن��و در اين بازي 
نگراني كمتري نسبت به ديدارهاي قبلي دارد. 
اس��تراليا با هدايت ميران��داي برزيلي در ليگ 
ملت ها حضور دارد و او به رغ��م انتظارات فعاًل 
نتوانس��ته تحول��ي در اي��ن تيم ايج��اد كند. 
كانگوروها هر 9 بازي گذشته شان را با شكست 
به پايان رس��انده اند تا تنها تيم ب��دون امتياز 
رقابت ها باشند و قعرنشيني را تحمل كنند. تيم 
ملي اس��تراليا در اين دوره فقط دو دست را از 
حريفان گرفته است؛ يك دست از ژاپن و يك 
دست هم از فرانسه و در ساير بازي ها نيز تن به 
شكست 3 بر صفر داده اس��ت. ضعف در دفاع، 
اصلي تري��ن چال��ش استراليايي هاس��ت. اين 
موضوع فرصت خوبي است براي سرعتي زن هاي 
ما كه ب��ه راحتي ت��وپ را در زمين اس��تراليا 
بخوابانند. تيم ملي واليبال به كسب ششمين 
برد مقابل اس��تراليا نياز دارد تا فردا ش��ب در 
ديداری سخت و حساس برابر برزيل با انرژي و 
روحيه خوب ظاهر شود. در مهم ترين بازي هاي 
امروز روس��يه با صربس��تان، ايتاليا با امريكا و 

برزيل با اسلووني روبه رو مي شوند. 

رونمايي از فرنگي كاران المپيكي
محمد بنا اس��امي تيم ملي كش��تي فرنگي را ب��راي حض��ور در المپيك 
اع��الم ك��رد.  ب��ر اس��اس اع��الم بن��ا در وزن60 كيلوگ��رم عليرض��ا 
نجات��ي، در 76كيلوگ��رم محمدرض��ا گراي��ي، در 77 كيلوگ��رم 
 محمدعل��ي گراي��ي،  در 97 كيل��و گ��رم محمده��ادي س��اروي و در 
130 كيلوگرم امين ميرزازاده  براي حضور در المپيك توكيو  انتخاب شدند. 

استعدادهاي ورزش حمايت نمي شوند
نيما عالميان، پينگ پنگ باز المپيكي كشورمان در مورد آينده تنيس 
روي ميز ايران گفت: »بايد از اس��تعدادها حمايت شود، ولي متأسفانه 
اين كار اجرا نمي شود. من زماني كه به  عنوان استعداد، معرفي شدم، 
روزانه 10 س��اعت تمرين مي كردم. پنج سال به همين صورت تمرين 
كردم تا به سطح فعلي رسيدم. بايد با استعدادهاي اين رشته به صورت 

آكادميك كار شود.«

رزيتا عليپور پنجمين المپيكي كاراته
 رزيتا عليپور كاراته كا ايران موفق شد سهميه المپيك را كسب كند. 
عليپور با وجود ناكامي در رقابت هاي كسب سهميه كاراته در پاريس 
توانست از طريق وايلدكارت س��هميه المپيك را بگيرد و پس از بهمن 
عسگري، سجاد گنج زاده، حميده عباسعلي و سارا بهمنيار، پنجمين 

كاراته كار ايراني حاضر در توكيو باشد. 

 درسي كه فوتبال ايران 
بايد از ماجراي اريكسن بگيرد

اتفاق تلخ ايست قلبي كريستين اريكسن، ملي پوش دانمارك در بازي با 
فنالند در يورو2020 و نوع مواجهه بازيكنان دانمارك با چنين مسئله اي 
و رفتاري كه پس از آن انجام دادند، درس هاي زيادي داشت. درس هايي 
كه در فوتبال ايران كمتر مدير يا مربي  س��عي و تالش كرده كه آن را به 
فوتباليست هايي كه زير دست شان هستند، آموزش دهد. رفتار سيمون 
كيائر و س��اير بازيكنان دانمارك در يكي از بحراني ترين موقعيت هايی 
كه مي توانند در دوران فوتبال ش��ان با آن روبه رو شوند، نشان از آموزش 
و پختگي هايي كه داشت كه سبب شده بود آنها در شرايطي كه اريكسن، 
هم تيمي شان روي زمين با مرگ دست و پنجه نرم مي كرد، بهترين تصميم 
را بگيرند و بتوانند تيم شان را از اين موقعيت بحراني عبور دهند و اجازه 
ندهند روبه رو شدن با شرايطي كه كار را براي شان سخت و دشوار كرده بود 

روي شرايط اريكسن تأثير بگذارد. 
بر عكس، آنها رفتاري را در پيش گرفتند كه نه تنها شرايط را براي مهاجم 
تيم شان سخت تر نكرد، بلكه با عكس العمل هاي به موقعي كه به خصوص از 
سوي سيمون كيائر، كاپيتان دانمارك صورت گرفت، اريكسن احيا شد و 
عالوه بر اين دانماركي ها با حلقه زدن دور اين بازيكن اجازه ندادند دوربين هاي 
تلويزيوني و عكاس ها، تصاوير ناراحت كننده اي از وضعيت بازيكن تيم شان 

ثبت كنند تا نگراني  خانواده اريكسن و هواداران بيشتر شود. 
رفتار بازيكنان دانمارك نشان داد كه فوتبال فراتر از تاكتيك ها و نكته هاي 
ريز و درشت فني به آموزش هاي اجتماعي و رفتاري احتياج دارد تا اتفاق 
تلخي كه براي اريكسن رخ داد، تلخ تر نشود و تيم از يك بحران با دانسته هايي 
كه بازيكنان آموزش هايش را ديده بودند به بهترين شكل ممكن عبور كند. 
رفتاري كه نشان مي دهد در فوتبال حرفه اي دنيا، بازيكنان وراي مسائل فني 
به آموزش هاي رفتاري نيز احتياج دارند تا بتوانند در بحراني ترين شرايط، 

صحيح ترين عملكرد را از خودشان نشان دهند. 
فوتبال ايران اما هميشه خالي از چنين فاكتور مهمي بوده است، طوري 
كه گويا تنها آورده اي كه پسوند حرفه اي براي فوتباليست هاي كشورمان 
داش��ته، قراردادهاي كالن و بدون ضابطه و مس��ائل مالي بوده اس��ت و 
مسئوليت پذيري اجتماعي و رفتار حرفه اي در داخل و خارج از زمين بازي 
هيچ گاه براي فوتباليست هاي ايراني تعريف نشده است. كمبودي كه باعث 
شده كمتر فوتباليست ايراني همانطور كه پول حرفه اي مي گيرد، رفتار 

حرفه اي و متناسب با موقعيتي كه دارد را داشته باشد. 
 همين فقر آموزش ه��اي اجتماعي به بازيكن��ان ايراني، آنه��ا را كمتر 
مس��ئوليت پذير بار آورده، به خصوص در سطح جامعه و رفتاري كه بايد 
در روبه رو شدن با بحران ها داشته باشند. گاهي حتي مشاهده مي شود كه 
يك بازيكن حتي آموزش هاي اوليه را در زمينه فرهنگي و اجتماعي و نوع 
برخوردي كه بايد با هواداران و همچنين شهرتي كه به دست آورده است، 

نداشته باشد و اين معضل در خيلي از موارد بحران ساز شده است. 
البته كه در اين بين بازيكنان ناآگاه از مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي درست 
به هنگام بحران ها كمترين تقصير را دارند و در اين بين انگشت اتهام بيشتر 
متوجه مربيان و مديراني است كه فوتباليست هاي ايراني را فارغ از آموزش هاي 
اجتماعي و رفتاري بار آورده اند. مربيان و مديراني كه در باشگاه ها و فدراسيون 
فوتبال ضرورت چنين آموزش هايي را درك نكرده اند و در تيم هاي ملي و 
باشگاه ها نيز برنامه اي در راستاي درس هاي غيرفني و تربيتي وجود ندارد و 

همه چيز در تمرينات فني و مباحث مالي خالصه مي شود. 
بي توجهي به آموزش رفتار صحيح اجتماعي و تصميم گيري درست در مواقع 
بحراني معضلي است كه بارها شاهد تركش هاي آن در فوتبال كشورمان 
بوده ايم. تكرار نش��دن چنين رفتارهاي خارج از اصول و حاشيه سازي به 
مديران و مربياني احتياجي دارد كه در كنار مس��ائل فني، آموزش هاي 
غيرفني كه بر پايه رشد ش��خصيت يك بازيكن هم پا با رشد توانايي هاي 
فني اش شكل گرفته را در دستور كارشان قرار دهند تا مانند امروز حسرت 
نداشتن بازيكناني مانند ملي پوشان دانمارك را كه مسئوليت طلبانه در اتفاق 

ايست قلبي اريكسن رفتار كردند، نخوريم.

ج�دال امش�ب 
دنیا حیدري
   گزارش

ايران و عراق در 
انتخاب�ي ج�ام 
جهاني يك بازي انتقامي براي صعود اسكوچيچ 
و ش�اگردانش به مرحله نهاي�ي انتخابي جام 
جهاني است، آن هم مقابل شاگردان كاتانچ كه 
با ارائه يك فوتبال قدرتي همواره يك حريف 

سرسخت براي ايران بوده اند. 
 بهمن  م��اه 98 ش��ايد كمتر كس��ي تصورش را 
مي كرد كه دراگان اسكوچيچ به  طور ناگهاني به 
عنوان سكاندار تيم ملي برگزيده شود، اما كارنامه 
اسكوچيچ در تيم ملي فوتبال ايران تا به اينجاي 
كار پيروزي صددرصدي بوده است. تيم ملي نه 
فقط سه بازي دوستانه برابر ازبكستان، بوسني و 
سوريه كه س��ه بازي رسمي دور برگشت مرحله 
گروهي انتخابي تيم ملي برابر هنگ كنگ،  بحرين 
و كامبوج را نيز با برد پشت سر گذاشته و حاال بعد 
از شش پيروزي نوبت به خان هفتم رسيده است. 
مهم ترين و سرنوشت س��از ترين ديداري كه نه 
فقط مي تواند حكم صعود تيم ملي فوتبال ايران 
به مرحله بعد را صادر كند، بلكه بي شك مي تواند 
نقطه مثبتي در كارنامه كاري اسكوچيچ نيز باشد. 
اين در حالي است كه عدم صعود ايران به مرحله 
بعد مي تواند ب��ه معناي پاي��ان كار مرد كروات 

نيمكت تيم ملي ايران هم باشد. 
    

تيم ملي فوتبال ايران مسير ناهمواري براي صعود 
به مرحله بعد داش��ت، اما با ارائ��ه بازي هاي زيبا 
توانست با س��ه برد خود را به يك قدمي صعود از 
اين مرحله برساند و حاال در سخت ترين ديدار بايد 
امشب برابر عراق به ميدان برود. تيمي كه اگرچه 
با شكست لبنان برابر كره جنوبي صعودش قطعي 
شده است، اما با توجه به كري خواني هايي كه با 
ايران دارد هدفي جز كسب پيروزي در بازي پاياني 
ندارد و به س��ادگي از خير س��ه امتياز اين ديدار 
نمي گذرد، مسئله ای كه مي تواند بر حساسيت ها 
و جذابي��ت بازي با اي��ران بيفزاي��د. ديداري كه 
البته پيروزي در آن براي ش��اگردان اسكوچيچ 
نيز به همان اندازه حائز اهميت اس��ت، به طوري 
كه حاج صفی، كاپيتان تي��م ملي فوتبال ايران از 
هم قسم شدن هم تيمي هايش براي پيروزي در 
نبرد با عراق مي گويد: »بايد از اين مرحله صعود 
كنيم، چراكه لياقتش را داريم. بازي هاي ايران و 
عراق همواره سختي هاي خاص خود را دارند، اما 
همه بچه ها هم قسم شده اند براي كسب چهارمين 

برد و نشاندن لبخند شادي بر لبان مردم ايران.«
    

ورزشگاه المحرق در حالي امشب ميزبان سي امين 
مصاف دو تيم ايران و عراق اس��ت كه از آخرين 
پيروزي تي��م ملي فوتبال اي��ران مقابل عراق در 
ديدارهاي رسمي 3 هزار و 809 روز مي گذرد. در 

واقع تيم ملي فوتبال كشورمان طي يك دهه اخير 
موفق به شكست عراق نشده و همواره در سال هاي 
اخير در مهم ترين مسابقات چه در جام ملت هاي 
آسيا و چه مرحله مقدماتي جام جهاني نتيجه را به 
عراق واگذار كرده يا در نهايت تن به تساوي داده 
است، به همين دليل مصاف با گربه سياه ايران را 
مي توان نخستين فينال اسكوچيچ روي نيمكت 
تيم ملي ايران خواند. تيمي كه بعد از 21 دي ماه 
89 در چهارچوب مسابقات جام ملت هاي آسيا 
عزم خود را جزم كرده ب��راي برتري مقابل عراق 
و شكستن طلسمي 11 ساله! طلسمي كه البته 
شكس��تن آن خيلي هم ساده نيس��ت، خصوصاً 
كه عراقي ها با وجود مسجل ش��دن صعودشان 
همچنان در حال كري  خواندن براي ايران هستند، 
به طوري كه علي عدن��ان، بازيكن تأثير گذار اين 
تيم تأكيد دارد كه عراق به دنبال صعود از گروه با 

صدرنشيني و پيروزي مقابل ايران است. 
    

اسكوچيچ اما صراحتاً مي گويد كه اشراف كافي به 
سختي هاي راه داشته، ولی هدفش از همان ابتدا 
نيز صعود با كسب هر 12 امتياز دور برگشت بوده 
است: »قبل از آنكه راهي بحرين شويم، مي دانستيم 
بايد هر چهار بازي را ببريم و اين فشار زيادي روي 
ما ايجاد كرده بود. درست است كه سه بازي را با برد 
پشت سر گذاشتيم، اما هنوز يك گام ديگر تا صعود 
داريم، آن هم ديداري كه از هر س��ه مصاف قبلي 

سخت تر اس��ت، به همين دليل بايد موفقيت هاي 
قبلي را به دس��ت فراموش��ي بس��پاريم. شرايط و 
روحيه خوبي داريم، اما بايد با تمام توان تالش كنيم 
تا گام آخر را هم با موفقيت برداريم و دل مردم ايران 
را با صعود از گروه خود ش��اد كنيم.« اما از آنجايي 
كه استراتژي اكثر تيم هاي عربي مقابل ايران گل 
نخوردن و نباختن و اس��تفاده از ضدحمالت است 
عدم گشودن دروازه حريف در نيمه نخست بازي 
مي تواند كار را براي ياران اس��كوچيچ سخت كند. 
ضمن اينكه در اي��ن تاكتيك فش��ار زيادي روي 
مدافعان ايران كه همواره در حمالت جلو مي كشند 
وجود دارد. از اين رو سرمربي كروات تيم ملي بايد 
حواسش به خط دفاعي تيمش باشد اگر نمي خواهد 

سه امتياز حساس آخرين نبرد را از دست بدهد.
    

حفظ آرامش و تمركز روي بازي بدون شك رمز 
موفقيت در ديدار حساس امشب برابر عراق است، 
چراكه عراق با يك مساوي صدرنشين گروه باقي 
مي ماند و با خيال راحت به مرحله بعدي صعود 
مي كند، اما تيم ملي ايران ممكن است با مساوي 
صعودش به اما و اگر بكشد و در كمال ناباوري و در 

عين شايستگي حذف شود! 
از سوي ديگر گرفتن امتياز از تيمي چون عراق كه 
همانند ايران قدرتي بازي مي كند و بازيكنانش در 
مصاف های تن به تن كم نمي آورند كار ساده اي 
نيست و اين را بازيكناني چون بشار رسن و طارق 

همام كه برگ برنده اي براي هر تيمي هستند در 
ليگ ايران بارها و بارها به نمايش گذاشته اند. 

عراق اما براي پيروزي مقابل ايران تنها به قدرت 
س��اق هاي بازيكنان خود در ميدان مسابقه اكتفا 
نمي كند. اي��ن تيم نبرد عليه اي��ران را از مدت ها 
قبل آغاز كرده است، همان زمان كه كاتانچ بعد از 
پيروزي ايران مقابل هنگ كنگ گل هاي تيم ملي 
كشورمان را شانس��ي خوانده بود. البته سرمربي 
ع��راق در اظهارنظ��ري ديگر مدعي ش��ده بود با 
سيستمي متفاوت و غافلگيركننده ظاهر می شوند 
و بار ديگ��ر مانند ب��ازي رفت ايران را شكس��ت 
مي دهند، ام��ا اي��ن بازي هاي روان��ي مي توانند 
همانند مصاف با بحرين باعث باال رفتن انگيزه و 
روحيه ملي پوش��ان براي جبران مافات و كسب 
يك پيروزي شيرين ديگر شود، البته به شرط آنكه 
اسكوچيچ در چيدمان تركيب تيم ملي اشتباهات 
بازي با بحرين را تكرار نكند و از نفراتي چون قدوس 
و قايدي براي تخريب بازي حريف زودتر استفاده 
كند. اگرچه پس از بازي هاي برگزار شده در هفته 
ماقبل پاياني انتخابي جام جهاني، ش��انس ايران 
براي صعود به عنوان تيم دوم در صورت تساوي با 
عراق بيشتر شد، اما آنچه مردم ايران از تيم ملي 
مي خواهند صعودي همراه با پيروزي مقابل عراق 
است. در صورت عدم پيروزي برابر عراق، تيم ملي 
بايد در بين پنج تيم برتر دوم جاي بگيرد تا موفق 

به كسب جواز صعود به مرحله بعد شود.

انتقام بگير و صعود كن
ايران - عراق، امشب ساعت21،  انتخابی جام جهانی


