
تيم ملي ايران در سومين بازي خود 
فريدون حسن

    والیبال
در هفته چه��ارم رقابت هاي ليگ 
ملت هاي واليبال از ساعت 18:30 
امروز به مصاف اسلوني مي رود. ايران كه با دو شكست بد به هفته 
چهارم پا گذاشت، مقابل اس��تراليا هم ناباورانه باخت و ديشب هم 

برابر برزيل قرار گرفت؛ ديداري كه بامداد امروز به پايان رسيد. 
صرف نظر از نتيجه ا ي كه در بازي مقابل برزيل به دست آمد، كسب 
س��ه باخت بد مقابل صربستان، آلمان و اس��تراليا باعث شده همه 
با نگراني خاصي به آينده تيم نگاه كنند. اي��ران با هدايت آلكنو و 
بهره گيري از بازيكنان ج��وان و پرانگيزه در كن��ار باتجربه ها بعد 
از دو شكست ابتدايي مقابل ژاپن و روس��يه با پنج پيروزي پياپي 
روند بس��يار خوبي را در پيش گرفته بود اما تيم ملي ناگهان با يك 
افت فاحش روبه رو ش��د، به گونه اي كه در بازي هاي اخير ش��اهد 

تيمي ناهماهنگ، خس��ته و عصبي هس��تيم. اين روند حتي روي 
تصميم گيري هاي آلكنو هم تأثير گذاشته است تا جايي كه شاهد 
حضور بازيكنان ناآماده و ضعيف در تركيب تيم هستيم؛ بازيكناني 

كه به رغم ضربه زدن به عملكرد كلي تيم از سوي سرمربي تعويض 
نمي ش��وند.  با اين اوصاف ايران امروز در بدترين شرايط روحي به 
مصاف تيمي مي رود كه ش��ايد كمتر كارشناس��ي باور مي كرد از 
ابتداي مسابقات در باالي جدول باشد. اسلوني با هدايت جولياني 
خوش درخشيده و پديده مس��ابقات امسال لقب گرفته است، آنها 
با عبور از س��د مدعياني چون فرانس��ه، لهس��تان و روسيه يكي از 
شانس هاي صعود به مرحله نهايي هستند. اسلوني در بازي ابتدايي 
اين هفته برزيل را به زحمت انداخت و 3 ب��ر 2 باخت و ديروز هم 
مقابل استراليا3 بر يك پيروز ش��د  تا با هشت برد و سه شكست به 
مصاف ايران بيايد .  با اين اوصاف كار ش��اگردان آلكنو امروز بسيار 
سخت و دشوار است. ايران كه پيش از اين خود پديده مسابقات بود، 
حاال بايد مقابل يك پديده نوظهور و قدرتمند قرار گيرد؛ ديداري كه 

مي تواند در آينده تيم ملي نقش بسزايي داشته باشد.

عليرضا دبير، رئيس       خبر
فدراسيون كشتي 
با دعوت از آحاد م��ردم ايران براي ش��ركت در 
انتخابات رياس��ت جمهوري گفت: »مش��اركت 
مردم در انتخابات و روي كار آمدن فردي اصلح، 
باعث رقم خوردن اتفاقات خوبي خواهد ش��د. از 

مردم عزيز ايران مي خواهم با مشاركت خود در 
انتخابات هم باعث دلگرمي يكديگر و هم موجب 
انتخاب مديري اصلح، متدين و كاربلد ش��وند.« 
دبير با اشاره به اينكه انتخاب فرد اصلح بسيار مهم 
است، گفت: »نبايد با ايجاد شور و به وجود آمدن 
فضاي هيجاني بدون تفكر به يك فرد رأي بدهيم 
بلكه بايد برنامه هاي يك كانديدا بررس��ي شود. 
همانطور كه گفته اند اگر رؤساي يك قوم آدم هاي 
صالحي باشند، ساير طبقات نيز خوب مي شوند. 
ان شاء اهلل كه روز 28خردادماه انتخابات خوبي با 
مشاركت باالي مردم داش��ته باشيم و كسي كه 
واقعاً به درد مملكت مي خورد و در اين ش��رايط 
مي تواند كشور را مديريت كند، روي كار بيايد.«
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اقتداري كه به نام ايران مهر شده
ششمين جام هم به ايران رس��يد. 84 ورزشكار از 20كشور از سه شنبه 
در س��الن نوهاد نوفال بيروت براي برگزاري ششمين دوره از مسابقات 
قهرماني پاراتكواندوي آسيا دور هم جمع شده بودند؛ رقابت هايي كه اين 
بار نيز جام قهرماني آن را پاراتكواندوكاران ايران از آن خود كردند، با چهار 
طالي مهدي پوررهنما، اصغر عزيزي، سعيد صادقيان پور و مهتاب نبوي، 
يك نقره حامد حق ش��ناس و دو برنز مهدي بهرامي آذر و رايحه شهاب 
كه توانست يك بار ديگر اقتدار پاراتكواندوكاران ايران را در آسيا به رخ 
بكشد، آن هم با كسب ششمين قهرماني، عنوان هاي بهترين هايش نيز به 
پيام خانلرخاني به عنون بهترين مربي و اصغر عزيزي به عنوان فني ترين 
بازيكن از ايران رسيد، حال آنكه در اين بين با توجه به حد نصاب نرسيدن 
تعداد ش��ركت كننده ها در وزن مهتاب نبوي اين هوگوپوش در كالس 

باالتر مبارزه كرد اما باز هم به گردن آويز طال دست يافت.

اشرف رامین 

دنیا حیدري

نبرد هلند – اتريش براي صدرنشیني 
 »كريس« 

در 3 قدمي آقاي گل فوتبال جهان
هفت�ه اول مرحله گروهي ي�ورو 2020 ب�راي فرانس�ه و پرتغال با 
بهترين نتیجه به پايان رسید؛ خروس ها آلمان را شكست دادند و 
پرتغال نیز با درخشش كريس رونالدو مجارستان را درهم كوبید. 
در بازي اول گروه F پرتغالي ها از دقيقه 84 پوشكاش آره نا را به آتش كشيدند؛ 
گل اول را گوئريرو زد و گل هاي دوم )پنالتي( و سوم را كريس رونالدو. مهاجم 
36ساله كه براي درخشش در جام ملت ها مصمم است حاال 106 گل ملي 
دارد و براي رسيدن به ركورد علي دايي آقاي فوتبال جهان )109( فقط سه گل 
ديگر مي خواهد. كريس با 11گل زده ركورددار بهترين گلزن جام ملت هاي 
اروپا نيز به شمار مي رود. فرناندو سانتوس كه تيمش صدرنشين گروه آخر است 
نسبت به دو بازي حساس آينده به شاگردانش هشدار داد: »اگر مي توانستيم 
زودتر به گل برسيم، شرايط خيلي براي ما آسان تر مي شد. در جريان بازي تيم 
ملي مجارستان را مجبور كرديم خيلي عقب بازي كند، زيرا بازيكنان ما حريف 
را به سمت دروازه خودشان سوق مي دادند. هميشه شرايط بازي آنگونه كه 
مدنظر ماست پيش نمي رود. ما مي خواستيم كريستيانو رونالدو كمي فضاي 
بيشتري داشته باشد، زيرا رافائل گوئريرو به شدت يارگيري شده بود، البته 
اين تنها يك پيروزي بوده و چيزي فراتر از آن نيست. ما دو بازي مهم پيش رو 

داريم و هدف اين است كه از اين مرحله عبور كنيم.«
    

هيچ كس تصور نمي كرد در جدال آلمان- فرانسه دو قدرت بزرگ قاره سبز، 
ژرمن ها گل به خودي بزنند اما اين اتفاق در آليانس آره نا رخ داد و هوملس 
با گل به خودي دقيقه20 كار تيم يواخيم لو را يكسره كرد. دو گل امباپه و 
بنزما در نيمه دوم هم مردود اعالم شد. ديديه دشان، سرمربي فرانسه اين 
بازي را در حد نيمه نهايي خواند: »برابر يك حريف بسيار خوب، عالي بازي 
كرديم. مي دانس��تم كه بازيكنانم آماده خواهند بود و ما براي نبرد حاضر 
بوديم. آفسايد اعالم شدن گل هاي امباپه و بنزما در نيمه دوم، در پايان بازي 
ديگر چندان اهميتي نداشت چراكه فرانسه توانست سه امتياز بسيار مهم 
اين بازي را كسب كند. اين اولين مسابقه ما بود اما مي توانست نيمه نهايي 
يا فينال باشد. مسلم است كه با توجه به گروهي كه داريم، گرفتن اين سه 
امتياز در اينجا موضوع بسيار مهمي است. با كيفيتي كه تيم آلمان دارد، اين 
پيروزي بسيار به نفع ما خواهد بود. ما در زمين بازي روي كار خودمان تمركز 
كرديم. ما مي دانيم كه بايد در حد و اندازه هاي عنوان قهرماني جهان مان 
ظاهر شويم. وقتي قرار است به زحمت بيفتيم و تحت فشار قرار بگيريم، ما 
به عنوان يك تيم اين كار را مي كنيم و باهم حمله و باهم دفاع مي كنيم.« 
يواخيم لو هم براي اينكه به بازيكنانش روحيه دهد از آنها انتقاد نكرد: »تا 
پايان جنگيديم. نمي توانم بازيكنان تيمم را س��رزنش كنم. ما هر كاري 
مي توانستيم، انجام داديم. تنها چيزي كه كم داشتيم، كمي نفوذ در يك سوم 
پاياني بود. هوملس براي گل به خودي اصالً سرزنش نمي شود، زيرا دفع توپ 
براي او دشوار بود. بايد به آينده فكر كنيم. هر چيزي هنوز ممكن است. هنوز 

دو بازي ديگر باقي مانده و ما مي توانيم در مسير درست قرار بگيريم.«
    

امروز ديدارهاي هفته دوم يورو 2020 آغاز مي شود. در گروه B دانمارك 
ميزبان بلژيك است. بلژيك صدرنشين در استاديوم پاركن شهر كپنهاگ 
بعد از گلباران روسيه، مي خواهد دانمارك را نيز با همين شيوه در هم 
بكوبد. از گروه C هم دو بازي انجام مي ش��ود؛ اوكراي��ن و مقدونيه در 
بخارس��ت بازي مي كنند و هلند و اتريش در آمس��تردام رودرروي هم 
قرار مي گيرند. اتريش و هلند با س��ه امتيازي كه از بازي اول به دست 
آوردند براي صعود به عنوان صدرنشين با هم رقابت سختي دارند. الله ها 
با هدايت دي بوئر صعود به فينال و لمس جام را هدف قرار داده اند. روز 
جمعه هم سه بازي برگزار مي شود؛ سوئد با اسلواكي )E(، كرواسي با چك 

و انگليس با سكاتلند )D( مصاف مي دهند.

شیوا نوروزي

نبرد برزيل با پرو در كوپا آمه ريكا
اروگوئه قرباني آلبي سلسته مي شود؟

آرژانتين پس از ناكامي در بازي اول كوپا آمه ريكا در دومين بازي حساس 
خود به مصاف اروگوئه مي رود. رقابت هاي جام ملت هاي فوتبال امريكاي 
جنوبي بامداد فردا پيگيري مي ش��ود. در گروه B برزيل صدرنشين با پرو 
جدال مي كند و كلمبيا نيز به جنگ ونزوئال مي رود. قناري ها كه براي دومين 
دوره متوالي ميزبان هستند در گام نخست با شكست 3 بر صفر ونزوئال در 
قامت يك مدعي ظاهر شدند. شاگردان تيته اين بار با پرو روبه رو مي شوند؛ 
تيمي كه اولين بازي اش را در ج��ام 2021 انجام مي دهد. كلمبيا تيم دوم 
گروه نيز با شكست ونزوئال مي تواند ش��ش امتيازي شود. به نظر مي رسد 
رقابت اصلي در اين گروه بين برزيل مدافع عنوان قهرماني و كلمبيا باشد. 
ديدارهاي گروه A بامداد شنبه برگزار مي شود؛ شيلي بعد از متوقف كردن 
آلبي سلسته، بوليوي را در پيش دارد. ش��يلي مثل آرژانتين يك امتيازي 
است ولي تالش مي كند از رده سوم باالتر بيايد، حريف آنها بوليوي است 
كه بازي اول را 3 بر يك باخته و بدون امتياز قعرنش��ين گروه است. به نظر 
نمي رسد اين تيم بتواند در مقابل قرمزپوش��ان شيلي حرفي براي گفتن 
داشته باشد، به ويژه كه شيليايي ها اميدوارند از شرايط نامطلوب آرژانتين 
بهترين استفاده را ببرند. تيم مس��ي در دومين بازي بامداد شنبه جدالي 
حساس با اروگوئه برگزار مي كند. ديدارهاي دو تيم هميشه حساسيت هاي 
خاص خود را داش��ته و حاال در كوپ��ا هر دو تيم خودش��ان را مدعي جام 
مي دانند، با اين تفاوت كه اروگوئه در ب��ازي اولش رودرروي آرژانتين قرار 
مي گيرد و همين موضوع كار را برايشان دش��وار كرده است. اگرچه آلبي 
سلسته در مصاف با شيلي ثابت كرد چالش هاي گذشته اين تيم برطرف 
نشده اما نبرد با آرژانتين همواره سخت است. ليونل مسي كه تك گل تيمش 
در بازي اول را با يك ضربه كاش��ته زيبا به ثمر رساند، باز هم بايد يك تنه 
مسئوليت گلزني را به دوش بكشد، تركيب اسكالوني اين واقعيت را به خوبي 
نشان داد. در صورتي كه اين مربي نتواند چالش هاي فني و روحي تيمش را 

برطرف كند، قطعاً نمي توان انتظار قهرماني از آرژانتين داشت.

مشكل قايق داريم ولي كاري نمي شود كرد
علي آقاميرزايي با شكست پيمان قويدل به عنوان قايقران رشته كاياك اعزامي به المپيك انتخاب شد. 

حامد قهرماني
      چهره

آقاميرزايي با ثبت زمان سه دقيقه و4۷ثانيه و 93صدم ثانيه زودتر از خط پايان مسابقه انتخاب گذشت 
و المپيكي شد، به اين ترتيب نازنين ماليي در روئينگ و علي آقاميرزايي در كاياك نمايندگان ايران در 
بازي هاي المپيك توكيو هستند.  قايقران المپيكي ايران گفت: »بعد از مسابقات كسب س��هميه المپيك، برنامه ريزي براي حضور 
پرقدرت در المپيك توكيو انجام دادم. تمرينات ما در چهار هفته پرفشار برگزار شد، به همين دليل فدراسيون هم تصميم گرفت هر 
كسي مدعي است با من رقابت كند، البته من هم مشكلي نداشتم و گفتم هر كسي مدعي است بيايد و اميدارم هر كسي حق اوست به 
المپيك برود. از آنجا كه خودم سهميه را گرفته بودم، هدفم اين بود كه در المپيك هم حضور داشته باشم و به كسي باج ندهم. اميدوارم 
در المپيك نتيجه خوبي بگيرم، البته تجهيزات بسيار مهم است، به خصوص قايق، اگر چه مدل قايق ها قديمي شده اما ما ساليان سال 
است كه با اين قايق ها تمرين مي كنيم. شرايط به گونه اي است كه اگر فدراس��يون بخواهد قايق وارد كند، مانند روئينگ قايق ها در 
گمرك مي ماند، با اين شرايط مي سازيم و جلو مي رويم. نمي توان در اين 40روز انتظارات بيجايي داشت اما رئيس فدراسيون تالش 

مي كند آرامش ورزشكاران حفظ شود و مشكلي نداشته باشند.«

 مشاركت باالي مردم در انتخابات
 اتفاقات خوبي را رقم مي زند

جشن پسرفت فوتبال!
كار ساده اي نبود. برترين تيم هاي دنيا هم تحت فشار قرار مي گيرند، 
وقتي صعودش��ان در گرو پيروزي در هر چهار بازي باقي مانده باشد، 
شكي در اين نيست، همانطور كه ش��كي در غيرت مثال زدني تك تك 
ملي پوشان فوتبال ايران براي دس��تيابي به هر 12 امتياز دور برگشت 
نيست؛ چهار بردي كه با دو طلسم شكني همراه بود، با وجود اين اما اين 
همه ذوق زدگي براي عبور از مرحله اول آن هم در ش��رايطي كه در دو 
جام جهاني قبل، فوتبال ايران نه براي كسب جواز حضور در جام كه به 

صعودش از مرحله نخست اين رقابت ها مي انديشيد تأسفبار نيست؟
مرحله گروهي را به دو بخش بايد تقسيم كرد؛ بخش اول همان دور رفت 
بود كه به لطف مديريتي نااليق و بي كفايت با نتايجي ضعيف همراه بود 
و بخش دوم دور برگش��تي بود كه غيرت مثال زدني تك تك بازيكنان 
تيم ملي و عزم و اراده آنها توانست نتيجه اي متفاوت را رقم بزند اما اين 
پايان ماجرا نيست و تازه شروع داستان است. تيم ملي فوتبال ايران كه 
در دو دوره قبل پيش از پايان يافتن مسابقات صعودش به جام جهاني را 
مقتدرانه مسجل كرده بود، حاال ذوق زده عبور از خان نخست است، آن 
هم در شرايطي كه هنوز بازي با تيم هايي چون عربستان، كره جنوبي، 
ژاپن يا اس��تراليا باقي مانده و موفقيتي كه ما را اينگونه از خود بيخود 

كرده به معناي كسب جواز حضور در جام جهاني نيست. 
شكست بحرين و عراق خصوصاً بعد از داس��تان هايي كه در دور رفت 
و برگش��ت مرحله گروهي براي تيم ملي فوتبال ايران به رشته تحرير 
درآورده و رقم زدند، بي هيچ شك و ترديدي لذت بخش است اما شادي 
زايدالوصف امروز ما براي صعود از مرحله گروهي انتخابي جام جهاني 
است؛ مرحله اي كه در دو دوره قبلي عبور از آن حتي به چشممان هم 
نمي آمد، درست مثل برتري پرگل برابر كامبوجي كه عبور از آن اتفاق 
خارق العاده اي نبود. اما بي كفايتي هاي مديريتي كه دو سال قبل فوتبال 
ايران را زمينگير كرد، كار را به جايي رسانده كه امروز بعد از دو صعود 
بي دردس��ر به جام جهاني، براي صعود از خان نخست اينگونه جشن 
گرفته و پايكوبي مي كني��م. حال آنكه در دو دوره قب��ل فوتبال ايران 
اين مراحل را به سادگي هر چه تمام تر پشت س��ر گذاشته بود و نه در 
انديشه كس��ب جواز حضور در جام جهاني كه در فكر صعود از مرحله 
گروهي اين رقابت ها بود؛ اتفاقي كه حاال بعد از پس��رفتي كه به لطف 
ناكارآمدي مديريت فوتبال ايران شاهد آن هستيم، بار ديگر به چيزي 

شبيه معجزه مي ماند!
كس��ب 12 امتياز از چهار بازي آن ه��م با توجه به اجب��اري كه براي 
دستيابي به اين موفقيت بود، كار ساده اي نبود، آن هم در شرايطي كه 
بر كسي پوش��يده نبود بحرين از هيچ فرصتي براي كنار زدن ايران از 
اين كارزار فروگذار نيس��ت اما اين موفقيت را نه از مديريت فوتبال كه 
از بازيكناني داريم كه حقارت بازي هاي دور رفت آنها را به انتقامجويي 
واداش��ت؛ بازيكناني كه در دور رفت مقهور مديريت بي كفايت فوتبال 
شدند و در دور برگشت كمر همت بس��تند براي شادماني مردمي كه 
بي هيچ گناهي، به واس��طه مديراني نااليق برابر عراق و بحرين تحقير 
شده بودند و امروز در حالي براي گرفتن انتقامشان خرسند هستند كه 
بايد انتظار صعود از مرحله نخست جام جهاني را مي كشيدند نه آنكه 

بابت عبور از يك مانع اينگونه شادماني كنند.
آقايي آسيا به سادگي و به واسطه مشتي مدير بي كفايت از فوتبال ايران 
گرفته شد و آب از آب تكان نخورد؛  بزرگي ای  كه در زمان كي روش تا 
حد زيادي باز پس گرفته شد اما موفقيت هاي آن دوره هم بار ديگر به 
تاراج رفت چراكه معضل اصلي فوتبال ايران كه مدام آن را از عرش به 
فرش مي كشد، مديران بي كفايتي است كه داستانشان هرگز به نقطه 
پايان نمي رسد تا فوتبال ايران نفسي به راحتي بكشد كه اگر مي رسيد، 
امروز صعود از مرحله گروهي جام جهاني به سان عبور از مرحله نخست 
جام جهاني بزرگ جلوه داده نمي شد اما چرا نبايد اين موفقيت تا اين 
اندازه در بوق و كرنا شود، وقتي افق ديد مديران بي كفايت فوتبال ايران 
تا اين اندازه كوچك است كه جاي پيشرفت به پسرفت عاده كرده اند و 

آن را حتي جشن هم مي گيرند!

س�ردار آزمون، 
سعید احمديان

   گزارش
مه�دي طارمي، 
سامان قدوس و 
احس�ان حاج صفي در كنار دراگان اس�كوچیچ 
چهره هاي پررنگ تیم ملي در بازي هاي انتخابي 
بودن�د.  بحري�ن  در  جهان�ي  ج�ام 
ماه ها استرس و ترس از نرفتن به جام جهاني سه شنبه 
شب با سوت داور ازبك تمام شد و حاال ايران يكي از 
12تيم حاضر در مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 
است، آن هم در ش��رايطي كه با دو باخت و دو برد با 
مارك ويلموتس در چهار بازي اول، كار صعود حتي از 
همين مرحله اول گره خورده بود اما با چهار برد متوالي 
در چهار بازي باقي مانده از اين مرحله و در شرايطي 
كه اين بار به جاي سرمربي بلژيكي، دراگان اسكوچيچ 
كروات روي نيمكت تيم ملي نشسته بود، همه چيز به 
بهترين شكل به پايان رسيد تا تيم ملي فوتبال با عبور 
از سد هنگ كنگ، بحرين، كامبوج و در روز آخر مقابل 
عراق، آماده حضور در مرحله نهايي شود؛ مرحله اي 
كه پنج ش��نبه آينده در مالزي قرعه كشي آن انجام 
مي ش��ود تا تازه كار اصلي ملي پوشان براي گرفتن 
بليت قطر 2022 آغاز ش��ود. اما چه ش��د در فاصله 
1/5سال از روزهاي سياهي كه فوتبال با ويلموتس به 
عراق و بحرين باخته بود، اين بار تيم ملي توانست با 
عبور از سد دو حريف اصلي اش، باالتر از آنها به عنوان 

تيم اول به مرحله نهايي صعود كند. 
   دراگان اسكوچیچ

هنوز كه هنوز است با وجود صعود ايران و كسب چهار 
برد خيلي ها با نگاه ترديد ب��ه موفقيت هاي دراگان 
اس��كوچيچ نگاه مي كنند، طوري ك��ه حتي ديروز 
شهاب الدين عزيزي خادم، رئيس فدراسيون فوتبال 
درباره ادامه كار دراگان در تيم ملي با توجه به تمام 
شدن زمان قراردادش، پاسخ روشني نداد تا نشستن 
او روي نيمكت تيم ملي در بازي هاي مرحله نهايي 
انتخابي جام جهاني كه گويا از اواخر تابس��تان آغاز 
مي شود در ابهام باشد، با اين حال نمي توان از نقش 
اسكوچيچ در جمع و جور كردن تيمي كه با ويلموتس 
از هم پاشيده و نااميد بود، گذشت. او تاكنون هفت 
بازي به عنوان سرمربي روي نيمكت تيم ملي ايران 
بوده است؛ سه بازي دوستانه و چهار بازي رسمي كه 
همه آنها را با پيروزي پشت سر گذاشته است. يك آمار 
خارق العاده كه مي تواند يك برگ برنده براي مربي اي 
باشد كه خيلي ها مي گويند براي نيمكت ايران با توجه 
به رزومه اش و البته بازيكنان بزرگي كه تيم ملي دارد، 
كوچك است، با اين حال آمار خالف نظر منتقدان را 
نشان مي دهد و تيم ملي با حضور اسكوچيچ عالوه 
بر صعود به مرحله نهايي، توانس��ت دو طلسمي كه 

فوتبال سال ها گرفتارش بود، يعنی بحرين را براي 
اولين بار در خانه اش شكس��ت دهد و مقابل عراق 
بعد از 11سال در يك بازي رسمي به پيروزي برسد؛ 
دو برد فوق العاده مهم كه توانست راه صعودي را كه 
با ويلموتس سخت شده بود، هموار كند. با اين حال 
بعد از پاسخ مبهم رئيس فدراسيون اسكوچيچ گفت: 
» من هنوز س��رمربی هس��تم، بگذاريد از بردی كه 
آورده ايم، لذت ببريم«! آيا عبور از اسكوچيچ با اين 
دستاورد، اخالق ورزشی است؟! و آيا ممكن است با 
بركناری او گرفتار آه اسكوچيچ شويم و در مرحله بعد 

از راهيابی به جام جهانی بازبمانيم؟
  سردار آزمون؛ سردار پیروزي

شماره20 ايران گويا ديگر به پختگي كامل رسيده 
است و در منامه 20 گرفت؛ مهاجمي كه در منامه نفر 
اول تيم ملي فوتبال بود و با گل هايي كه وارد دروازه 
عراق و بحرين كرد، توانس��ت نقش اول را در صعود 
تيم ملي به مرحله بعد داشته باش��د. سردار آزمون 
كه پس از انتقادهايي كه از وي در جام جهاني و جام 
ملت ها شده و با حالت قهرآميز واكنش هاي تندي به 
منتقدانش نشان داده بود، حاال به نظر مي رسد هر چه 
جلوتر مي رود به بلوغ بيشتري در تيم ملي مي رسد و 
با فراموشي همه رفتارهاي حاشيه سازش، تبديل به 
اصلي ترين مهره ايران در خط حمله شده است. آزمون 
با دو توپي كه مقابل بحرين وارد دروازه سيدمحمد 

جعفر كرد، به همراه تك گلي كه سه شنبه به عراق 
زد، نش��ان داد در بهترين روزهايش به سر مي برد و 
در حساس ترين بازي ها مي ش��ود روي گل هاي او 
حساب باز كرد و تا سال ها مي تواند خط حمله تيم 

ملي را بيمه كند. 
   مهدي طارمي؛ كابوس مدافعان

در تيم ملي هم همان ستاره پورتو بود؛ ستاره اي كه 
با يك برگردان در ليگ قهرمانان دروازه چلس��ي را 
باز كرده بود، در منامه و با لباس تيم ملي هم همان 
مهاجم فرصت شناس نشان داد كه خيلي از مدافعان 
بزرگ دنيا را دور زده است. مهدي طارمي در چهار 
بازي تيم مل��ي در بحرين يك گل ب��ه بحرين زد و 
يك گل به كامبوج و يكي از مهره هاي تأثيرگذار تيم 
اس��كوچيچ براي عبور از پيچ س��خت انتخابي جام 
جهاني بود. طارمي در كنار آزم��ون حاال تبديل به 
يكي از زوج هاي گلزني ترسناك در آسيا شده اند كه با 
هماهنگي ای كه نشان مي دهند، مي توانند از هر خط 
دفاعي عبور كنند؛ دو مهاجمي كه به نظر مي رسد 
به يك درك متقابل از بازي در كنار هم رسيده اند و 
چشم بسته هم همديگر را پيدا مي كنند، مانند بازي با 

بحرين كه گل ها را يكي ساخت و يكي پرداخت! 
   سامان قدوس؛ س�تاره اي كه جايش روي 

نیمكت نیست
برخالف اسكوچيچ كه به نظر مي رسد اعتقاد زيادي 

به بازي ستاره ايراني حاضر در ليگ جزيره ندارد اما 
قدوس در فرصت كمي كه براي بازي در بحرين به 
دست آورد، توانست يكي از مهم ترين بازيكنان تيم 
ملي لقب بگيرد. اوج كار ستاره تيم برنتفورد كه به 
تازگي به ليگ برتر انگليس صعود كرده اس��ت، در 
بازي سخت مقابل بحرين بود كه پس از گره خوردن 
بازي در نيمه اول، در نيمه دوم به بازي آمد و با نمايش 
خيره كننده اش در خط مياني و در پس��ت هافبك 
هجومي، گره بازي را باز ك��رد تا تيم ملي از آن بازي 
حساس با س��ه گل برنده از زمين بازي بيرون بيايد 
و يكي از مهم ترين بردها را در راه رس��يدن به جام 
جهاني كسب كند، اگر چه با وجود چنين نمايشي 
همچنان اس��كوچيچ اعتقادي به اس��تفاده از او در 

تركيب اصلي ندارد. 
   احس�ان حاج صفي؛ پ�اس گل صعود براي 

جواب انتقادها
پس از بازي با بحرين يكي از بازيكناني كه مورد انتقاد 
شديد قرار گرفت، احسان حاج صفي بود؛ كاپيتان تيم 
ملي كه با توجه به بازي هاي پرنوسانش نتوانسته آن 
طور كه شايد و بايد به گفته منتقدانش در قامت يك 
كاپيتان براي تيم ملي باشد، با اين حال كاپيتان تيم 
ملي در بازي با عراق با يك پاس گل حياتي زمينه ساز 
صعود تيم ملي شد تا نشان دهد در مواقع حساس 

مي شود روي او حساب كرد.

خودتان را گرفتار آه اسكوچیچ نكنید!
نگاهي به چهره هايي كه نقش زيادي در صعود تیم ملي در انتخابي جام جهاني داشتند

ايران به اسلوني پديده رسید

نبرد دشوار براي امیدوار ماندن

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شركت تعاونی شماره هفت پرورش مرغ گوشتی بوكان به شماره 
ثبت 92 و شناسه ملی 10220006273 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ  1399/09/29و نامه 6951 مورخ 1399/12/23 اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعی شهرستان بوكان تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و ساير 
صورتهای مالی سال94 ، 95 ، 96 ، 97 و 98 تصويب شد. 2- سید سعید حسینی 
كدملی2870827946 - رش�ید حس�ینی كدملی 2870830017 - رحمن 
حس�ینی كدملی 2960292200 به س�مت اعضای اصلی هیأت مديره و آرزو 
بهرامی كدملی 2870879598 - بیانه عباسی اليق كدملی 2929807598 
به سمت اعضای علی البدل هیأت مديره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2- 
خاتون سیدقاسمی كدملی 2870775563 به سمت بازرس اصلی عالم هدايتی 
كدملی2949650317 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت يک سال 
مالی انتخاب شدند. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربی مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری بوكان )1150049(.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شركت تعاونی شماره هفت پرورش مرغ گوشتی بوكان به شماره 
ثبت 92 و شناسه ملی 10220006273 به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 
1399/09/29 و نامه 6951 مورخ 1399/12/23 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی 
شهرستان بوكان تصمیمات ذيل اتخاذ ش�د : 1- سید سعید حسینی به شماره 
ملی 2870827946به سمت رئیس هیأت مديره - رشید حسینی به شماره ملی 
2870830017به سمت نائب رئیس هیأت مديره -آقای رحمن حسینی به شماره 
ملی 2960292200به سمت منشی هیأت مديره برای مدت سه سال مالی انتخاب 
شدند. 2- آقای عزيزحسینی به شماره ملی 2870825072 به سمت مديرعامل 
تعاونی برای مدت سه سال مالی انتخاب شد. 3- كلیه قراردادها و اسناد رسمی 
و تعهد آور بانكی از قبیل چک , س�فته, برات و اوراق بهادار با امضای يک نفر از 
اعضای هیأت مديره ) با ذكر سمت ( سید سعید حسینی )رئیس هیأت مديره( 
به اتفاق آقای عزيزحسینی مديرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق 
عادی و نامه ها با امضای آقای عزيزحسینی ) با ذكر سمت ( و مهر تعاونی معتبر 
خواهد بود. اداره كل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان آذربايجان غربی مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غیرتجاری بوكان )1150050.


