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برد مهرام با درخشش صمد

در ادامه رقابت های لیگ  برتر بســکتبال 
باشــگاه های کشــور، هفته چهارم این فصل 
با برگزاری هفت دیدار پیگیری شــد. در سه 
دیداری که به میزبانی تاالر بســکتبال آزادی 
برگزار شدند، تیم های اکسون تهران، پاالیش 
نفت آبادان و مهرام تهران بــه ترتیب با نتایج 
۶۲-۷۸، ۷۴-۵۴ و ۶۲-۸۶ مقابــل تیم های 
مس کرمان، نیروی زمینی و شورا و شهرداری 
قزوین به برتری رســیدند. در آخرین بازی که 
به میزبانی تاالر بســکتبال آزادی برگزار شد، 
تیم مهرام با ترکیب  دوم  خود مقابل شــورا و 
شهرداری قزوین به میدان رفت که  شاگردان 
هاشمی توانســتند با نتیجه ۶۲ - ۸۶ در یک 
بازی راحت به برد برســند. در پایان این دیدار 
صمد نیکخــواه بهرامی با کســب ۱۷ امتیاز 
برای مهــرام، امتیازآورتریــن بازیکن زمین 
شــد. همچنین در دیگر دیدارهاي این هفته 
شهرداي  بندرعباس با نتیجه ۵۸-۵۷ مغلوب 
آویژه صنعت پارســا مشهد شــد، شهرداری 
گــرگان ۷۷- ۴۰ رعــد پدافند هوایی شــهر 
کرد را شکســت داد، شــیمیدر قم ۸۱ - ۸۸ 
برابر توفارقان آذرشــهر به پیروزي رسید و در 
نهایت پتروشیمی بندر امام خمینی توانست 
با نتیجه ۶۷ - ۵۲ ذوب آهن اصفهان را از پیش 

رو بردارد.
    

ورامینی های بدون باخت
هفته پنجم لیگ برتر  والیبال باشــگاه های 
ایران با پیروزی مدعیان به پایان رســید تا به 
این ترتیب، شهرداری ورامین تنها تیم بدون 
باخت تا اینجای فصل باشــد. ورامیني ها که 
مدافع عنوان قهرماني هســتند، مهمان خود 
شهرداري گنبد را سه بر صفر شکست دادند. 
همچنین کاله مازندران توانســت میزبانش 
پیام مشهد را که این روزها شرایط مالی خوبی 
ندارد، سه بر صفر شکست دهد. در بازی سوم 
هم تیم پیکان تهران میزبان تیم فوالد سیرجان 
ایرانیان بود که شــاگردان محمد ترکاشوند 
توانستند با نتیجه سه بر یک مهمان سیرجانی 
خود را شکست دهند. در بازی  چهارم  نیز تیم 
سایپا که  مدعی کســب عنوان قهرمانی است، 
میزبان نه چندان قدرتمند خود شهروند اراک 
را با نتیجه قاطع ســه بر صفر شکست داد. در 
دیدار تیم های تازه لیگ برتری شــده شهداب 
یزد و راهیاب ملل  مریوان  نیز شــاگردان آرش 
صادقیانی توانستند میزبان یزدی خود را سه 
بر صفر شکست داده و نخستین پیروزی خود 
را جشن بگیرند. شاگردان  رحمان  محمدی راد 
در تیم ســپاهان اصفهان  نیز در خانه با نتیجه 

سه بر یک تیم خاتم اردکان را شکست دادند.
    

کشتی آزاد در آخرهای لیگ
با انصراف تیم رعد پدافند ســاری در هفته 
پایانی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم های راه یافته 
به مرحله نیمه نهایی مشــخص شدند. پیش 
از این تربیت بدنی نیروهای مســلح اعتراض 
کتبی خود را به حضور این تیم در لیگ کشتی 
به دلیل نداشــتن مجوز اعالم کرده بود. این 
تیم قرار بود روز گذشته در شهر ساری از تیم 
تا ثبت جهانی توس میزبانی کند، اما با ارسال 
نامه ای رسمی از این مســابقه انصراف داد تا 
مسابقه هفته پایانی رسما لغو شود و نتیجه آن 
به سود تیم مشهدی رقم بخورد. همچنین در 
دیگر دیدار هفته تیم های دانشگاه آزاد اسالمی 
مازندران و هیات کشتی خرم آباد به مصاف هم 
رفتند که در پایان تیم دانشگاه آزاد توانست با 
نتیجه ۱۰ بر صفر از سد حریف خود عبور کند. 
به این ترتیب تیم های صعود کننده به مرحله 
نیمه نهایی نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی 
آزاد مشخص شدند. از گروه الف تیم بازار بزرگ 
ایران به عنوان تیم اول و اترک خراسان شمالی 
به عنوان تیم دوم به دور نیمه نهایی راه یافتند. 
از گروه ب تیم تا ثبت جهانــی توس به عنوان 
تیم اول و تیم دانشگاه آزاد اسالمی مازندران 
به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی رســیدند. به 
این ترتیب پنجشنبه ۳۰ آبان دیدارهای نیمه 
نهایی لیگ برتر کشتی آزاد برگزار می شود که 
بازار بزرگ ایران به مصاف دانشگاه آزاد اسالمی 
مازندران مي رود و تا ثبت جهانی توس به دیدار 

اترک خراسان شمالی مي رود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

نمایش تیــم ملی در دو مســابقه 
اخیرش با بحرین و عراق، اصال چنگی 
به دل نزد. ایران در نیمه اول مسابقه با 
عراق، حداقل کمی بهتر از نمایشــش 
برابر بحرین نشان داد و توانست مسابقه 
را به تساوی بکشــاند اما باز هم در نیمه 
دوم، نشــانی از نظم و استراتژی دقیق 
در این تیم دیده نشــد و سرانجام یک 
ضربه کرنر، تنبیه ســختی را برای این 

تیم رقم زد. شــاید هیچ کس از نتیجه 
مساوی ناراضی نبود اما شکست مثل 
آوار، روی ســر تیم ملی فرود آمد و این 
عراقی هــا بودند که زمین مســابقه را 
با لبخنــد آخر ترک کردنــد. عملکرد 
مارک ویلموتس با این شکســت، حاال 
کمی ناامیدکننده تر از گذشته نیز شده 
اســت. در درجه اول به نظر می رســد 
فهرســت ها و ترکیب های ســرمربی 
بلژیکی، با همه داشته های فوتبال ایران 
ساخته نمی شوند. مدافعی مثل شجاع 

خلیل زاده با وجود درخشــش در لیگ 
از سوی او به تیم ملی دعوت نمی شود. 
هافبکی مثل فرشید اسماعیلی نیز با 
وجود انگیزه و اســتعدادش، جایی در 
لیست های این مربی ندارد. خط دفاعی 
تیم با حضور کنعانــی زادگان و رامین 
رضاییان، به شــدت آسیب پذیر است 
و در خط هافبک نیز، بازیکن ناآماده و 
دور از فرمی مثل امید ابراهیمی تعویض 
نمی شــود و بازیکن تمام شده ای مثل 
مسعود شجاعی، از ابتدا به میدان می رود. 

البته که محبی بازیکن درخشانی است 
اما او هنوز در این سن و سال، آمادگی به 
میدان رفتن در میادین بزرگ را ندارد. 
حتی تعویض های ویلموتس برابر تیم 
ملی عراق نیز، کوچک ترین کمکی به 
تیم ملی نکردند. مهدی طارمی از زمین 
بیرون رفت تا وحید امیــری جای او را 
بگیرد. در عین حال، مسعود شجاعی که 
آشکارا دیگر نای بازی کردن نداشت، در 
زمین باقی ماند تا با تصمیم داور از زمین 
مسابقه بیرون برود. معلوم نبود که آیا 

ویلموتس به تساوی در این بازی راضی 
است یا از این مســابقه، برد می خواهد. 
همین استراتژی نامشــخص و تردید 
بــزرگ، در نهایت به ضــرر ایران تمام 
شــد. مارک ویلموتس به اندازه کافی 
برای این اردوی تیم ملی وقت و انرژی 
نگذاشت، لیگ را از نزدیک تماشا نکرد، 
بهترین های ممکن را به اردو فرانخواند و 
تا همین چند روز قبل، در آستانه فسخ 
قرارداد با فدراسیون فوتبال بود. تیم ملی 
برای رسیدن به جام جهانی، به تمرکز 
و انرژی به مراتب بیشــتری نیاز دارد و 
او باید تعهد بیشــتری از خودش نشان 
بدهد. هرچند کــه نمی توان این مربی 

را تنها مقصر اصلی این نتیجه دانست.
بسیاری از رسانه ها و هواداران تیم 
ملی، هنوز درک نکرده انــد که دوران 
کی روش دیگر به پایان رســیده است. 
آنها دست از مقایسه و دوقطبی سازی 
برنمی دارند و همچنان به تخریب تیم 
ویلموتس ادامه می دهنــد. آن هم در 
حالی که خود کــی روش در کلمبیا، به 
یک مربی منفور و نخواســتنی تبدیل 
شده است. کی روش، مربی خوبی بود اما 
تنها راهکار فوتبال ایران برای رسیدن به 
خوشبختی به شمار نمی رفت. تیم ملی 
با او چند باخت خفیف فراموش نشدنی 
به قدرت های بزرگ دنیا داشــت اما نه 
قهرمان آسیا شد و نه از مرحله گروهی 
جام جهانی عبور کرد. عده ای از همین 
حاال روی اخراج ویلموتس از تیم ملی 
تاکید دارند اما طبیعتا فدراسیون فوتبال، 
نمی تواند از عهده تامیــن مخارج این 
تصمیم بربیاید. حتی اگر پولی از غیب 
برســد و این تصمیم هم عملی شود، 
طبیعتا گزینه بعدی یک مربی ایرانی 
خواهد بود و تیم ملی بــه جایی به جز 
بن بست نخواهد رسید. این فدراسیون، 
توانایی امضای قرارداد با دو مربی خارجی 

در یک سال را ندارد و اگر هم ویلموتس 
برکنار شــود، یک مربی بدون رزومه از 
لیگ برتر خودمان، جــای او را خواهد 

گرفت.
ویلموتس، مقصر اســت که دیر به 
تیم ملی اضافه شــده اما مقصر اصلی، 
فدراسیونی اســت که حتی نتوانسته 
دســتمزد این مربی را پرداخت کند. 
مگر فدراسیون چه کار دیگری دارد که 
همین مسئولیت ساده را نیز به درستی 

انجام نمی دهد. 
فدراسیون مقصر اســت که حتی 
نتوانســته یک دیــدار تدارکاتی برای 
تیم ملی اش هماهنگ کند تا فیفادی 
بعدی نیز به سادگی از دست برود. با این 
فدراســیون و این تدارکات، رسیدن به 
جام جهانی از همیشه سخت تر خواهد 
بود. تیم ملی، سزاوار شرایط به مراتب 
بهتری است اما فدراسیونی ها از سکوت 
و نجابت سرمربی جدید سوءاستفاده 
کرده اند و هیچ امکاناتی را برای این تیم 
به وجود نیاورده اند. آنها الیق یک مربی 
هســتند که با داد و فریادهــای روزانه 
و توهین های مکرر، حیثیت شــان را 
به خاطر هماهنگ نکــردن یک بازی 

دوستانه به باد بدهد!

وقتی همه »نگران« شدند

تاج، ویلموتس و چند مقصر دیگر!

اتفاق روز

سوژه روز 

روند ناکامی های تیم ملی مقابل عراق، همچنان ادامه دارد. پس از حذف شدن از جام ملت ها به دست عراق و تساوی در 
آخرین مسابقه رسمی، این بار عراقی ها موفق شدند همه سه امتیاز جدال حساس در مرحله پیش مقدماتی جام جهانی 

را از تیم ملی ایران بگیرند. با این شکست، ایران در رده سوم گروهش باقی ماند تا سرنوشت صعود به مرحله بعدی، به 
دیدارهای برگشت کشیده شود. شرایط این روزهای تیم ملی، اصال امیدوارکننده نیست و این ماجرا، مقصران زیادی دارد.

اگر آن کرنر دقایق پایانی اتفاق نیفتاده بود و مسابقه ایران 
و عراق با نتیجه تســاوی به پایان می رسید، سرنوشت صعود 
هنوز کامال در دســت خودمان بود و با چهار برد متوالی، به 
عنوان صدرنشــین حتمی راهی مرحلــه دوم انتخابی جام 
جهانی می شــدیم. شکســت برابر عراق، ماجرا را در ظاهر 
کمی پیچیده تر کرده اما به نظر می رسد باز هم سرنوشت تا 
حدود زیادی در دست خودمان است و همچنان می توانیم به 
حضور در مرحله بعدی، امیدوار باشــیم. تیم ملی در مرحله 

پیش مقدماتی، در گروه بسیار سختی قرار گرفته و تا امروز، 
نمایش های امیدوارکننده ای نداشته است. هضم دو شکست 
متوالی برابر بحرین و عراق، اصال ســاده به نظر نمی رســد و 
هواداران تیم ملی را به بهت بزرگی فرو برده است. با این وجود 
رویای صعود به سومین جام جهانی متوالی برای فوتبال ایران، 
هنوز از دست نرفته و هنوز می توان امیدوار بود که تیم ملی، 
خودش را به این تورنمنت برساند. ایران با ۶ بازی و چهار امتیاز 
در رده ســوم جدول گروه قرار گرفته است. بحرین با هشت 
امتیاز و عراق با ۱۰ امتیاز، باالتر از ایران دیده می شــوند. از 
این گروه تنها یک تیم به صورت مســتقیم راهی مرحله دوم 
مقدماتی خواهد شــد و از بین هشت گروه این مرحله، چهار 
تیم دوم نیز می توانند خودشان را به مرحله بعدی برسانند. با 
نتایجی که تا امروز به دست آمده، تیم ملی ایران فعال خارج از 

دایره صعودکنندگان است اما بعید نیست که این جدول در 
بازی های دور برگشت، کامال تغییر کند. تردیدی وجود ندارد 
که تیم ویلموتس برای صعود، باید هر چهار دیدار بعدی اش را 
با پیروزی پشت سر بگذارد. به جز این، هیچ راه دیگری برای 

رسیدن به مرحله بعدی وجود نخواهد داشت.
اگر ایران چهار مســابقه بعدی را با پیروزی سپری کند، 
۱۸ امتیازی خواهد شــد. با فرض اینکــه بحرین و عراق هم 
دو بازی ساده با هنگ کنگ و کامبوج را با پیروزی پشت سر 
بگذارند، بحرین ۱۴ امتیاز و عراق ۱۶ امتیاز خواهد داشــت. 
در این صورت اگر بازی بحرین و عراق با نتیجه تســاوی و یا 
پیروزی بحرین تمام شــود، ایران به صورت مستقیم راهی 
رقابت های مرحله دوم مقدماتی جام جهانی خواهد شد اما 
اگر عراق در آن نبرد به پیروزی دست پیدا کند، ایران تیم دوم 

جدول رده بندی خواهد بود و عراقی ها به صورت مستقیم به 
مرحله بعدی می رسند. در این صورت، تیم ملی باید به قرار 
گرفتن بین چهار تیم برتر دوم در گروه های مختلف، امیدوار 
باشد. با ۱۸ امتیاز، این اتفاق »شدنی« به نظر می رسد. عمان، 
بحرین، کویت و چین تا امروز چهار تیم دوم برتر رقابت ها به 
شمار می روند. حتی اگر کویت و چین در بازی های برگشت 
۱۰ امتیاز هم کسب کنند، باز هم ایران با ۱۲ امتیاز می تواند 
راهی مرحله بعدی شود. پس چیز زیادی برای فوتبال ایران 
تغییر نکرده است. ما تنها یک راه برای رسیدن به مرحله سوم 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در منطقه آسیا داریم و آن، 
برتری در همه دیدارهای دور برگشت است. میزبانی از عراق 
و قطر در ورزشــگاه آزادی، می تواند ایران را به این خواسته 

مهم برساند.

آریا طاری

از همان لحظه ای که نام مســعود شجاعی 
در بین نفرات فیکس تیم ملی ایران در مسابقه 
حساس با عراق قرار گرفت، نگرانی های زیادی 
برای هواداران تیم ملی به وجود آمد. از آخرین 
بازی خوب شــجاعی در رده ملی، سال های 
زیادی می گذرد و او در این سال ها بیشتر یک 
کاپیتان نیمکت نشین در تیم بوده است. مرد 
شماره هفت یک بار دیگر فرصت داشت تا همه 
ذهنیت های منفــی را در مورد خودش تغییر 
بدهد اما نه تنها چنین کاری انجام نداد، بلکه 
به همه ثابت کرد که حضورش، آینده تیم ملی 
را به خطر می اندازد. حــاال همه از محرومیت 
او برای بازی بعد راضی هســتند و از شنیدن 
خبر خداحافظی این بازیکن، خوشحال تر هم 

خواهند شد!
ترکیبی که مارک ویلموتس برای مسابقه 
با عراق انتخاب کرد، بیش از حد آســیب پذیر 
بــه نظر می رســید. به ویــژه حاال کــه امید 
ابراهیمی به شــدت افت کرده و بدترین دوره 
فوتبالش را پشت سر می گذارد، به مهره هایی 
با مســئولیت پذیری و دوندگی بــاال در خط 

هافبک نیاز داشــتیم اما قمار روی مســعود، 
شکســت تلخی را برای مرد بلژیکی رقم زد. 
شــجاعی، بازیکن محبوب مربیان تیم ملی 
است. کاپیتان مورد احترام بازیکنان تیم که به 
خاطر بعضی از موضع گیری هایش، در جامعه 
نیز محبوبیت هایی به دســت آورده اما حرف 
از »فوتبال« که می شود، همه می دانند که او 
دیگر چیز زیادی در چنته ندارد. مسعود حتی 
در روزهای بازی برای اوساسونا نیز، در تیم ملی 
فوق العاده نبود و همیشــه با این اتهام روبه رو 
می شــد که در اردوهای ملی، از ساق هایش 
مراقبت می کند. حاال دیگر در آن ساق ها چیز 
زیادی برای مراقبت باقی نمانده است! شجاعی 
برابر عراق، مثل همیشه ناامیدکننده بود. کند، 
کم اثــر، کم تحرک و ریتم کــش. حاال معلوم 
شــد که چرا اواخر دوران کی روش، او در هیچ 
مسابقه ای شانس بازی به دســت نمی آورد. 
تحمل بازی ضعیف و نمایش بد شجاعی برابر 
عراق، در شرایطی ممکن می شد که او حداقل 
به لحاظ اخالقی سقوط نمی کرد و به استقبال 
کودکانه ترین کارت زردهای ممکن نمی رفت. 
حیرت انگیز اســت که در این شرایط سنی، 
بازیکنان جوان تیم مثل سردار آزمون باید او 

را آرام کنند و جلوی درگیر شدنش با بازیکنان 
حریف را بگیرند. مســعود در نیمه دوم با یک 
خطا که تنها به قصد انتقام انجام شده بود و اصال 
جنبه فنی نداشــت، اولین کارت زرد را از داور 
دریافت کرد و کارت دوم را نیز با بی احتیاطی 
محض گرفت. هر دو اخطار، کامال درســت به 
نظر می رسیدند و اعتراض او، کامال بی جهت 
بود. تیم ملی از همان دقیقه اول بازی با حضور 
این بازیکن »۱۰ نفره«شــده بود اما شجاعی 
از دقیقه ۸۱ از زمین مسابقه بیرون رفت. این 
اتفاق، انگیزه بیشتری به عراقی ها داد تا برای 
رسیدن به پیروزی برابر ایران تالش کنند. شاید 
اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد، تیم حریف نیز 
کامال از نتیجه تساوی راضی بود اما این صحنه، 
آخرین لطمه بزرگی بود که »کاپیتان مجازی« 

به تیم ملی ایران زد.
شــجاعی با اخــراج  شــدن در بازی های 
حســاس و با خالی  کردن پشــت تیم ملی در 
روزهای سرنوشت ساز، غریبه نیست. ۶ سال 
قبل او در دیدار حســاس و نفس گیر خانگی 
با کره جنوبی، با یک خطــای بچگانه از زمین 
اخراج شد و تیم کارلوس کی روش را ۱۰ نفره 
کرد. آن روز جواد نکونام جور شجاعی را کشید 
و ایران را به برتری رساند اما همیشه بازیکنانی 
نیستند که اشتباه های فردی شجاعی را جبران 
کنند. هافبک تیم ملی در این ۶ ســال، حتی 
ذره ای پخته نشده و باال رفتن سن، نگاهش را به 
فوتبال تغییر نداده است. پیش از بازی با عراق، 

آخرین تجربه حضور فیکس شجاعی در یک 
بازی رسمی، مسابقه با مراکش در جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه بود. آقای کاپیتان آن روز آنقدر 
بد و ناامیدکننده ظاهر شد که داد همه درآمد و 
از آن به بعد، دیگر هیچ کس او را به صورت ثابت 
در یک بازی رســمی تیم ملی ندید. معمای 
بزرگ اما در این موضوع خالصه می شــود که 
چرا او قید حضور در تیم ملی را نمی زند و چرا 
مربی ها همچنــان برای حضــور در اردوها از 
این بازیکن دعوت به عمل می آورند. مسعود 
شــجاعی قصد دارد به چهارمین جام جهانی 
دوران فوتبالش برود اما با این سطح بازی، عمال 
دارد رویای صعود به جام جهانی را برای تیم ملی 
بر باد می دهد. او هم مثل بسیاری از ستاره های 
فوتبال ایران، زمان درست خداحافظی از تیم 
ملی را بلد نیســت و آنقدر در تیم می ماند که 

همه خاطره های خوب قبلی اش را نیز تباه کند. 
در لیگ برتر، هافبک های به مراتب بهتری از 
مسعود وجود دارند. اگر او متوجه نیست که باید 
این تیم را با »احتــرام« و به صورت داوطلبانه 
ترک کند، بهتر است حداقل سرمربی تیم ملی 

درهای خروج را برای این بازیکن باز کند.
البته که مارک ویلموتس در بازی دادن به 
»مسعود شجاعی« مقصر است اما شاید او هم 
هرگز تصور نمی کرد بازیکنی که با برچســب 
کاپیتان تیم ملی به تیمش اضافه شــده، فاقد 
هوش و مســئولیت پذیری در زمین فوتبال 
باشد. در دو بازی حساس گذشته، دو کاپیتان 
مقصران اصلی شکســت تیم ملــی بوده اند. 
مهره هایی که باید با توجه به تجربه شان، الگوی 
ســتاره های دیگر باشــند اما عمال به »درس 

عبرت« تبدیل شده اند!

بررسی احتماالت صعود ایران به مرحله دوم انتخابی

اما و اگر همیشگی!

درباره کاپیتانی که بار اضافه روی دوش تیم ملی است

پیر شدی، بزرگ نه!

شاید هیچ کس از نتیجه 
مساوی ناراضی نبود اما 
شکست مثل آوار، روی 

سر تیم ملی فرود آمد و این 
عراقی ها بودند که زمین 
مسابقه را با لبخند آخر 

ترک کردند. عملکرد مارک 
ویلموتس با این شکست، 

حاال کمی ناامیدکننده تر از 
گذشته نیز شده است
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