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ثبت نام انتخابات فدراسیون 
فوتبال انجام شد و همان نام های 
آشنای همیشگی برای مدیریت 
فوتبال صف کشیدند. این ثبت نام 
دو اتفاق خاص هم داشــت. اول 
عدم ورود ســردار آجورلو که 
در چند دوره گذشته پای ثابت 
انتخابات ریاســت فدراسیون 
بوده است. خیلی ها پیش بینی 
می کردند او این بــار هم برای 
ریاست اقدام کند. اتفاق دوم هم 
بازگشــت مهدی تاج به عرصه 
انتخابات فدراسیون فوتبال بود. 
کسی که بعد از افتضاح قرارداد 
ویلموتس به بهانه مشکل قلبی 
از کار کنار رفت و حاال که ظاهرا 
آب ها از آسیاب افتاده اند، دیگر 
خبری از مشکل قلبی نیست و 
او دوبــاره می خواهد به صندلی 

ریاست تکیه بزند.

مهدی تــاج حاال دوبــاره در یک 
قدمی حضور در فدراســیون فوتبال 
دیده می شود. آن هم در شرایطی که 
انتظار جامعه فوتبال ایران از برخورد 
قانونی، حقوقی و قضایــی با افرادی 
که مســبب امضای قرارداد ننگین 
ویلموتس بوده اند، هرگــز برآورده 
نشده است. تاج به جای پاسخگویی 
در مورد آن قرارداد تلخ و شــرم آور، 
بیماری قلبی را بهانه کرد و از فوتبال 
جدا شد. حاال ظاهرا آن بیماری قلبی 
دیگر او را اذیت نمی کند و تاج آماده 
است تا دوباره به فوتبال برگردد. او با 
فردی کامال ناآشنا به اصول و قوانین 

حقوقی، قرارداد ویلموتس را بســت 
و ضرر وحشــتناکی به فوتبال ایران 
تحمیل کرد. رییس اسبق فدراسیون 
معتقد بود که همه شــرایط را در این 
قرارداد سنجیده است. وقتی که مربی 
بلژیکی تصمیم به ترک ایران گرفت 
و قراردادش را بــه صورت یک طرفه 
فســخ کرد، مهدی تاج مدعی شــد 
که ایران نه تنهــا به او ضــرر و زیان 
نمی دهد، بلکه حتی حقوق ســه ماه 
را از این مربی دریافت می کند اما این 
قرارداد در نهایت یک ضرر وحشتناک 
چند میلیون دالری به فوتبال ایران 
تحمیل کرد و روی همه تصمیم های 
بعدی فدراســیون نیز اثر گذاشت. 
انتظار می رفت ایــن جریمه نجومی 
را افراد مســبب آن از جیب پرداخت 
کنند اما این افراد نه تنها زیر بار چنین 
مســاله ای نرفتند، بلکه حاال حتی 
برای بازگشت به فدراسیون دورخیز 
کرده اند. اتفاقی کــه تنها در فوتبال 
ایران رخ می دهد. در هر کشور دیگری، 
امضاکنندگان قــرارداد ویلموتس 
محاکمه می شــدند و برای همیشه 
از فوتبــال دور می ماندند اما در ایران 
حکایت ها همیشــه متفاوت به نظر 
می رسند. اینجا می توانی فوتبال را در 
سیاه چاله غرق کنی و با اعتماد به نفس 
برگردی و برای ریاست باد به غبغب 
بیندازی. اگر مهدی تاج دوباره رییس 
فدراسیون شــود، منطق در فوتبال 

ایران برای همیشه تباه خواهد بود.
بسیاری از افرادی که در انتخابات 
فدراســیون ثبت نام کرده اند، از تبار 
مهدی تاج هســتند. علیرضا اسدی 
در دوران خود تاج، به عنوان دبیرکل 
فعالیت می کــرد و چنــد درگیری 

شــدید هم بــا کارلــوس کی روش 
داشت. او صادق رییس کیا را به عنوان 
نایب رییــس اول و امیررضــا واعظ 
آشــتیانی را به عنــوان نایب رییس 
دومش به فدراسیون فوتبال معرفی 
کرده اســت. خود مهدی تــاج هم با 
ترکیبی کامال آشنا به انتخابات قدم 
گذاشــته و تصمیم گرفتــه مهدی 
محمدنبی را به عنــوان نایب رییس 
اول و منصــور قنبــرزاده را به عنوان 
نایب رییس دوم معرفی کند. نفراتی 
که سابقه همکاری با او در فدراسیون 
فوتبــال را دارنــد. تــا روز برگزاری 
انتخابــات، صحبت از عــدم حضور 
میرشــاد ماجدی در کورس ریاست 
بود اما او هم در آخرین لحظات ثبت نام 
کرد تا رییس موقت فوتبال ایران هم 
در انتخابات حاضر باشــد. ماجدی 

عباس صوفی را به عنوان نایب رییس 
اول و صادق درودگــر را نیز به عنوان 
نایب رییس دوم معرفی کرده است. 
نفر بعدی این انتخابات رییس اسبق 
ســازمان لیگ فوتبال ایران عزیزاهلل 

محمــدی اســت. مردی کــه علی 
فتح اهلل زاده را بــه عنوان نایب رییس 
اول و محمدرضــا کافــی را به عنوان 
نایب رییس دوم معرفی کرده اســت. 
امیررضا واعظ آشتیانی نیز، علیرضا 
اســدی را به عنوان نایب رییس اول 
و صــادق رییســی کیا را در جایگاه 
نایب رییس دوم معرفی کرده اســت. 
بررســی صالحیت این افراد حدود 
20 روز دیگر به مرحله نهایی خواهد 
رسید. در نهایت هم ریاست فدراسیون 
به یکی از این اعضا خواهد رسید. به نظر 
می رسید شانس مهدی تاج و ماجدی 
برای حضور در این رقابت بیشــتر از 
سایرین باشد. بعید نیســت که تاج 
دوباره به فدراسیون برگردد و این بار با 
امضای یک قرارداد دیگر، فاجعه بزرگ 

دیگری در فوتبال ایران بیافریند.

در دوره گذشــته انتخابــات 
فدراسیون فوتبال، تالش های زیادی 
برای ورود چهره های سابق تیم ملی 
بدون نیاز به ســابقه مدیریت در این 
حوزه صورت گرفت. در نهایت هم علی 
کریمی به عنوان یک چهره فوتبالی به 
انتخابات وارد شد اما خود چهره های 
فوتبالــی و حتی کاپیتــان تیم ملی 
حاضر به حمایت از این چهره نبودند. 
نتیجه این اتفاق، عدم ورود فوتبالی ها 
برای دوران جدید بود تا روند ریاست 
فدراســیون در فوتبال ایران باز هم 
تغییــر نکند. اتفاق تلخی که نشــان 
داد فوتبال ایران برای مدیران جدید 
و متفاوت فضا ندارد و همچنان باید به 
همان چهره های همیشگی تکیه بزند. 
چهره هایی که قادر نیستند فوتبال را 

در مسیر تازه ای قرار بدهند. 

نام های همیشگی در رقابت صندلی ریاست فوتبال 

بازگشتبیشرمانه!
خاتون بم در راه قزاقستان

تیم فوتبال بانوان خاتون بم که فصل گذشته به عنوان 
قهرمانی لیگ رسید، باید به زودی در جام باشگاه های آسیا به 
میدان برود. این تیم اما مشکالتی دارد که روند آماده سازی را 
برایش دشوار کرده است. البته با توجه به میزان حمایت ها از 
فوتبال بانوان این موضوع تعجب برانگیزی نیست. در هر حال 
این تیم در حال حاضر با دو چالش اساسی مواجه است. اول 
اینکه این تیم زمین تمرین ندارد. طبق اعالم مرضیه جعفری 
سرمربی خاتون بم، زمین چمن این تیم در حال تعمیر است. 
گویا رایزنی ها با فدراسیون برای برگزاری اردو در تهران هم 
بی فایده بود و از آنجایی که این روزها اردوهای ملی در حال 
انجام است، تنها تاریخی که تیم کرمانی می تواند از امکانات 
پایتخت استفاده کند 23 تا 30 تیرماه است. به همین دلیل 
تمرینات این تیم هم در همین تاریخ برگزار خواهد شد که 
بعید به نظر می رسد زمان کافی برای آنها باشد. از طرفی با 
توجه به تعطیلی لیگ و تیم ها، امکان برگزاری بازی دوستانه 
در کشــور وجود ندارد. از همین رو جعفری و شاگردانش 
هشتم مرداد به قزاقســتان می روند تا دو بازی دوستانه با 
تیم های باشگاهی این کشور برگزار کنند. آنها در پایان این 
اردوی تدارکاتی، 20 مردادماه به ازبکستان محل برگزاری 

مسابقات جام باشگاه های آسیا می روند. 

خارجی ها روی نیمکت هندبال
تیم ملی هندبال مردان ایران که باید به زودی در بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی شرکت کند، در حال تقویت 
نیمکت خود اســت. وسلین وویوویچ ســرمربی تیم ملی 
کشورمان پیشنهاد داد که برانیسالو میلوژویچ به عنوان مربی 
بدنساز و الکساندر روگانوویچ به عنوان مربی دروازه بان در کنار 
کادر فنی تیم ملی هندبال مردان حضور پیدا  کنند. پیشنهادی 
که با موافقت فدراسیون روبه رو شد و آنها به کادر فنی تیم ملی 
اضافه شدند. مربی جدید دروازه بان های تیم ملی، پیش از این 
در تیم های ملی یوگسالوی، صربستان، مونته نگرو و همچنین 
تیم های باشگاهی کشورهای صربستان، مونته نگرو، امارات، 
اسلوونی نظیر واردار، الشباب و... حضور داشته است. همچنین 
مربی بدنساز تیم ملی سابقه حضور در تیم های ملی و باشگاهی 
اروپایی را به عنوان مربی بدنساز در کارنامه خود دارد. تیم ملی 
هندبال مردان ایران بعد از بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی، باید آماده رویداد مهم قهرمانی جهان شود. میدانی 
مهم که فدراسیون برای ثبت یک نتیجه خوب از مدت ها قبل 
برنامه ریزی کرده و سرمربی خارجی را روی نیمکت این تیم 
نشانده است. اگر بازی های آسیایی نیز لغو نمی شد، هندبال 
یک میدان مهم دیگر را هم در پیش داشت اما حاال با توجه به 
خلوت شدن ترافیک برنامه های هندبال، انتظار می رود آنها 

یک قهرمانی جهان خوب را سپری کنند. 
    

قاسمپور- کاکس دوباره مقابل هم
رقابت های جهانی کشتی در ســال 2022 به میزبانی 
صربستان برگزار می شود. میدانی مهم برای دوبنده پوشان 
که به راحتی مسیر مدال آوری را برای رقبا خالیی نمی کنند. 
در اینکه تمام اوزان این مسابقات اهمیت بسیار ویژه ای دارد، 
هیچ شکی نیست اما با این حال پیش بینی می شود که رقابت 

در وزن 92 کیلوگرم بسیار حساس و دیدنی دنبال شود.  
ملی پوش وزن 92 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در آستانه 
حضور در رقابتهای جهانی 2022 صربســتان به احتمال 
رویارویی مجدد خود با رقیب نامدار آمریکایی واکنش نشان 
داد و خود را مهیای این مصاف دانســت. به گزارش خبرنگار 
مهر، یکی از اوزان حساس و مهم مرحله نهایی انتخابی تیم 
ملی کشتی آزاد، مصاف مدعیان وزن 92 کیلوگرم بود که در 
نهایت با برتری کامران قاسمپور به پایان رسید. در رقابت های 
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که در سالن ۱2 هزار نفری آزادی 
تهران برگزار شد کامران قاسمپور دارنده مدال طالی جهان 
در دیدار انتخابی برای حضور در مسابقات جهانی صربستان 
مقابل امیرحسین فیروزپور دارنده مدال طالی جوانان جهان 
و طالی بزرگساالن آسیا با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و به دوبنده 
تیم ملی رسید. بدین ترتیب این آزادکار عنوان دار توانست به 
لیست مسافران اعزامی به جهانی اضافه شود تا شاید بار دیگر 
در این میدان بزرگ به مصاف »جی دن کاکس« حریف نامدار 
آمریکایی برود. قاسمپور سال گذشته در مرحله نیمه نهایی 
رقابت های جهانی 202۱ نروژ در مقابل جی دن کاکس قرار 
گرفت و با پیروزی 3 بر 3 فینالیست شد و حاال این احتمال وجود 
دارد که در پیکارهای جهانی 2022 صربستان نیز این مصاف 
جذاب و دیدنی بین او و کاکس تکرار شــود. در همین راستا 
کامران قاسمپور پس از برتری در رقابت های انتخابی و کسب 
دوبنده تیم ملی گفت: »در رقابت انتخابی با یک برنامه ریزی 
خوب مقابل امیر حسین فیروزپور کشتی قابل قبولی گرفتم 
و خدا را شکر برنده مسابقه شدم.« وی در خصوص رویارویی 
احتمالی با کاکس آمریکایی در مسابقات جهانی گفت: »تا آن 
زمان در اردوهای تیم ملی با برنامه ریزی بهتر کادر فنی تمرین 
می کنم. سعی خواهم کرد کشتی قابل قبولی مقابل او بگیرم و 
با تمام وجود برای تکرار پیروزی برابر او تالش می کنم. امیدوارم 
مردم هم مرا دعا کنند، چراکه در نهایت همان خواهد شد که 

خدا قسمت می کند.«

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا    رهنورد

مهدی تاج حاال دوباره 
در یک قدمی حضور در 

فدراسیون فوتبال دیده 
می شود. آن هم در شرایطی 

که انتظار جامعه فوتبال 
ایران از برخورد قانونی، 

حقوقی و قضایی با افرادی 
که مسبب امضای قرارداد 
ننگین ویلموتس بوده اند، 
هرگز برآورده نشده است

اگر می بینید که همه این روزهــا در فوتبال ایران به تکاپو 
افتاده اند تا کاری برای تیم ملــی انجام بدهند، دلیلش فقط 
نزدیک بودن زمان برگزاری جام جهانی است. اگر جام جهانی 
نزدیک نبود، هیچکــدام از این اتفاق هــا در اطراف تیم ملی 
رخ نمی داد. فوتبال ایران اساســا به این ویترین عالقه دارد و 
می خواهد به هر قیمتی فوتبالش را در جام جهانی بهتر از آن چه 
که هست نشان بدهد. در واقعیت اما باید بپذیریم که خالصه 
کردن همه چیز فوتبال در جام جهانی، تنها گم کردن راه اصلی 

برای پیشرفت خواهد بود.
به فرض که تیم ملی در رقابت های جام جهانی درخشید 
و اصال برای اولین بار از گروهش صعود کرد، به فرض که ایران 
روبه روی انگلیس شکست نخورد و آمریکا و ولز را هم برد، به 
فرض که همه محو نمایش های درخشان ایران در این تورنمنت 
شدند، آیا واقعا چیزی درباره فوتبال ایران تغییر خواهد کرد؟ 

در ایران به غلط تصور می شــود که پیشرفت فوتبالی تنها به 
کمک »نتیجه گرفتن« به دست می آید. این در حالی است 
که صرف رســیدن به یک نتیجه یا پشت سر گذاشتن چند 
نمایش خوب، برای متحول شدن فوتبال در تمامی ابعاد کافی 
نیست. راه پیشرفت فوتبال، سرشار از پیچیدگی های مختلف 
است و هرگز با چند نتیجه ســاده، یک فوتبال به طور کامل 
متحول نمی شود. مگر کاستاریکا که در جام جهانی 20۱۴ 
به عنوان صدرنشین از گروه مرگ صعود کرد و در دور حذفی 
نیز عملکرد خیره  کننده ای داشــت، امروز چه جایگاهی در 
دنیای فوتبال دارد؟ در ایران همه می خواهند از »نتیجه« لذت 
ببرند اما هیچکس نمی خواهد مسیر جذاب و درازمدتی برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب تعریف کند. به همین خاطر است که 
تصور می شود برکناری سرمربی تیم ملی، همه چیز را به شدت 
متحول خواهد کرد. بعضی ها خیال می کنند که اگر همین 
حاال اسکوچیچ را برکنار کنیم، بهترین نتیجه را در جام جهانی 
به دست می آوریم. حقیقت اما این است که حتی بزرگ ترین 
مربیان دنیا نیز برای رسیدن به شناخت کافی و پیاده کردن 
ایده های تازه، به زمان نیاز دارند و نمی توانند در یک اردو کار 
چندانی از پیش ببرند. فوتبال ایران مثل همیشــه اهمیت 
کارهای درازمدت را انــکار می کند و به دنبال ایجاد تحول در 
کوتاه ترین زمان ممکن است. تصمیمی که مثل همیشه جواب 

نمی دهد و ماجرا فقط بدتر می شود. شکی وجود ندارد که این 
روند در نهایت فوتبال ایران را به بن بست خواهد کشاند.

با نتایج خوب در جام جهانی، قصد داریم چه چیزی را به دنیا 
نشان بدهیم؟ اینکه فوتبال بسیار خوب و رو به پیشرفتی داریم؟ 
اینکه در این فوتبال همه چیز ســر جای خودش قرار گرفته 
است؟ واضح است که چنین صحبت هایی برای فوتبال ایران 
فقط در حد »شوخی« هستند. در لیگ برتر ایران تیم هایی 
حضور دارند که حتی از استادیوم استاندارد برخوردار نیستند 
و ناچارند برای انجام مسابقه به شهرهای دیگر بروند. در فوتبال 
ایران ورزشگاه هایی وجود دارند که اگر بازسازی نشوند، فاجعه 
انســانی به بار خواهند آورد. در فوتبال ایران مدیرانی وجود 
دارند که ساده ترین اصول فنی فوتبال را نمی دانند و از راه های 
دیگری به این رشته ورزشی وارد شــده اند. در فوتبال ایران 
باشگاه های بزرگ و پرهواداری وجود دارند که حتی نمی توانند 
رضایت ای.اف.سی برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا را به دست بیاورند. اینکه تیم ملی برای سال ها قهرمان 
آسیا نشده و در رده باشگاهی نیز موفقیتی به دست نیامده، 
اصال »تصادفی« نیســت. نتیجه ها به دنبال تغییرات عمیق 
ساختاری و رفتاری اتفاق می افتند اما در فوتبال ایران تصور 
می شود که تغییر فقط با عوض کردن سرمربی ممکن خواهد 
بود. این فوتبال غرق در مشکالت ریز و درشت است و خروجی 

همه این مشکالت، چنددستگی آشکار در بین بازیکنان تیم 
خواهد بود. اصال در کدام دوره تیم ملی ایران بدون حاشیه و 
مشکالت راهی جام جهانی شده است؟ قبل از جام جهانی 98 
فرانسه، سرمربی تیم ملی را به خاطر شکست در یک مسابقه 
تدارکاتی برکنار کردند، قبل از جام جهانی 2006 ستاره های 
تیم ملی در دو گروه روبه روی هم ایستادند، قبل از جام جهانی 
20۱۴ ماجرای اختالف کی روش با چند ستاره پیش آمد و قبل 
از جام جهانی 20۱8 نیز فضای دوقطبی در فوتبال ایران به اوج 
خودش رسید. این دیگر به یک اتفاق تکراری تبدیل شده که 
ایران در میان انبوهی از حواشی بزرگ خودش را به جام جهانی 
برساند. بدون اینکه آرامش کافی برای درخشیدن در این جام 

وجود داشته باشد.
حتی صعود تیم ملی از دور گروهی جام جهانی، این حقیقت 
بزرگ را تغییر نمی دهد که قطر در همســایگی ایران چنین 
تورنمنت بزرگی را برگزار خواهد کرد و ایران حتی در برگزاری 
لیگ برتر هم مشکل دارد. این تفاوتی است که باید در درازمدت 
به فکر حل کردنش باشیم. اگر کمی از جنون نتیجه گرفتن به 
هر قیمتی در رقابتی مثل جام جهانی دست بکشیم و کمی 
به پیشرفت بلندمدت فکر کنیم بخشی از این مشکالت حل 
خواهد شد. فوتبال ایران باید خودش را در این مسیر قرار بدهد. 

مسیری متفاوت با آن چه امروز در این فوتبال اتفاق می افتد.

فوتبال تنها »جام جهانی« نیست

جنون نتیجه

اتفاق روز

 آریا   طاری 

تیم ملی بسکتبال ایران روز گذشته کار خود را در کاپ آسیا 2022 آغاز کرد. 
حریف نخست آسمانخراش های ایران سوریه بود. تیمی که تنها یک بار موفق به 
شکست ایران شده بود و با هدف ثبت دومین پیروزی و جبران شکست در پنجره 
سوم انتخابی جام جهانی که همین تازگی برگزار شــده بود، به میدان آمد. اما 
همان طور که پیش بینی می شد، این شاگردان سعید ارمغانی بودند که به عنوان 

برنده و با نتیجه 80 بر 67 زمین را ترک کردند. 
تیم ملی ایران با ترکیب حامد حدادی، ارسالن کاظمی، بهنام یخچالی، محمد 
جمشیدی و سجاد مشایخی بازی را آغاز کرد. طبیعی بود که وزن بازی به سود 
ایران سنگین تر باشد. ملی پوشان کشورمان همان ابتدا 9 بر دو جلو افتادند. البته 
در همان کوارتر نخست سوری ها بعد از وقت استراحتی  که درخواست کردند ۱۱ 
امتیاز پیاپی گرفتند تا ۱3-9 جلو بیفتند. اما ایران خیلی زود به بازی برگشت و 

22-۱8 برنده کوارتر اول شد. 
در کوارتر دوم این تیم ایــران بود که با پرتاب های ســه امتیازی یخچالی و 
رضایی فر اختالف را به 6 امتیاز رســاند و ۴۴ - 38 پیــروز به رختکن رفت. این 
کوارتر نیز 22 - 20 به سود ایران پایان یافت. در نیمه دوم ایران باز هم عملکرد 
بهتری داشت و با نمایش درخشــان بهنام یخچالی در پرتاب های سه امتیازی 

و قدرت ارســالن کاظمی در ریباند و دفاع، اختالف را به ۱۵ امتیاز افزایش داد 
تا شــاگردان ارمغانی 6۵ - ۵0 پیشــی بگیرند. کوارتر چهارم را اما ســوری ها 

۱7-۱۵ به نام خود زدند اما این برای برنده 
شــدن کافی نبود. در پایان این دیدار، 
ملی پوشان ایران در آمار هم از حریف 
برتر نشــان دادند. پسران ارمغانی 3۱ 

ریباند دفــاع و 22 ریباند حمله را 
مقابل 2۵ و ۱۱ ریبانــد دفاع و 
حمله ســوریه به ثبت رساندند. 
تیم ملی ایــران همچنین 2۵ 

حمله موفق روی اشتباهات 
حریــف، 22 ضدحملــه 
موفــق، ۱9 اقــدام موفق 
در مــوج دوم حمالت، 3۴ 

اقدام موفق در منطقه رنگی 
و 20 پرتاب موفق را خارج از 
منطقه رنگی به ثبت رساند. 
بهنام یخچالــی گارد لژیونر 
کشــورمان هم با کسب 3۱ 
امتیاز، چهــار ریباند، چهار 

پاس گل، سه توپ ربایی 

و با تاثیرگــذاری 3۴ بهترین بازیکن 
زمین معرفی شد. او همچنین امتیاز 
آورترین بازیکن زمیــن بود. حامد 
حدادی سنتر و کاپیتان تیم ملی ایران 
نیز با کسب ۱۱ امتیاز، 20 ریباند، چهار 
پاس گل و سه بالک ضمن ثبت دبل دبل، 

تاثیرگذاری 23 را داشت.
ایران در بازی دوم خود روز جمعه 2۴ تیر 
از ساعت 8:30 باید به مصاف قزاقستان برود. 
تیمی که این اواخر برای ایران دردسرساز شده و 
به دو برد دور از انتظار رسیده است. بسکتبال ایران عالوه بر 
اینکه به صعود فکر می کند، در اندیشه اثبات خودش مقابل 
این حریف هم هست. آخرین باری که قزاقستان موفق به 
شکست ایران شد، پنجره ســوم انتخابی جام جهانی بود. 
بعد از این بازی صفحه رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال 
هم وارد کار شــد و به شکســت ایران واکنش نشان داد. باید 
دید ارمغانی چه برنامه ای برای جبران شکســت اخیر مقابل 
قزاق ها دارد. برای طرفداران بسکتبال برد در این بازی بسیار 
حیاتی به نظر می رسد. ارمغانی بعد از پیروزی برابر سوریه نیز 
 از انگیزه انتقامی تیمش خبر داده است. حاال همه منتظر این 

انتقام هستند. 

پیروزی قابل پیش بینی بسکتبال در کاپ آسیا

انگیزه انتقام

چهره به چهره


