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بنا و محمدی حکم گرفتند
ســرانجام پس از گذشــت مدت ها غالمرضا 
محمدی و محمد بنا حکــم هدایت  تیم های ملی 
کشــتی آزاد و فرنگی را از سوی رییس فدراسیون 
گرفتند. در این مدت محمدی و بنا در حالی باالی 
ســر تیم های ملی بودند که این حضورشان بدون 
حکم بود. همین موضوع باعث شده بود که شایعات 
پیرامون قطع همکاری آنها با فدراســیون زیاد به 
گوش برسد. به خصوص اخیرا که محمدی و بنا در 
مسابقات قهرمانی کشور غایب بودند بار دیگر این 
شایعه قوت گرفت. درنهایت اما روز گذشته علیرضا 
دبیر طی حکمی محمدی و بنا را به عنوان سرمربی 
تیم های کشــتی آزاد و فرنگی تا المپیک 2020 
منصوب کرد تا به این ترتیب تمام صحبت ها مبنی 

بر جدایی این دو، پایان یابند.
    

اولین طالی بازی های ساحلی
نخستین مدال طالی کاروان ایران در اولین دوره 
از بازی های ساحلی جهان را پویا رحمانی در کشتی 
به دست آورد. رقابت های وزن 90+ کیلوگرم کشتی 
ساحلی در حالی برگزار شد که پویا رحمانی نماینده 
کشورمان بعد از کســب چهار پیروزی در مرحله 
مقدماتی راهی نیمه نهایی شد و با پیروزی در فینال 
مدال طال را کســب کرد. رحمانی در گروه A  ابتد ا 
سه بر صفر از سد اوفوک ایلماز از ترکیه گذشت، در 
مبارزه دوم چهار بر صفر داوی خوزه آلبینو از برزیل را 
شکست داد، در سومین گام سه بر صفر دیانته کوپر از 
آمریکا و سپس لوانیس سه بر یک کارجیوتاکیس از 
یونان را پشت سر گذاشت. او در نیمه نهایی سه بر صفر 
از سد اویان نازاریان از ارمنستان گذشت و در فینال 
هم با شکست سه بر صفر ایلماز از ترکیه قهرمان شد. 
رییس اتحادیه جهانی کشتی پس از مراسم توزیع 

مدال از رحمانی تمجید کرد.
    

تالش هندبال برای المپیکی شدن
رقابت های هندبال انتخابــی المپیک 2020 
توکیو از فردا )جمعه( با حضور هشت تیم در دوحه 
قطر برگزار می شود. تیم ایران در گروه دوم با تیم های 
بحرین، کره جنوبی و کویت هم گروه است. این تیم 
روزهای خوبی را برای تمرین از دست داد و تنها با پنج 
اردوی داخلی، یک اردوی ۱0 روزه در دوحه و چند 
بازی با تیم های قطری قرار است به مصاف رقبای قدر 
خود برود. در این رویداد، تنها یک سهمیه المپیک 
به برترین تیم آســیا تعلق می گیرد و با این تفاسیر 
کار شاگردان علیرضا حبیبی بسیار سخت است، 
هرچند او از آماده بودن تیمش برای این تورنمنت 
خبر داده اســت.   شــاگردان حبیبی در نخستین 
باز جمعه از ساعت ۱6:30 مقابل کره جنوبی قرار 

خواهند گرفت.
    

اعزام روئینگ  به قهرمانی آسیا
مســابقات روئینگ قهرمانی آســیا اول تا پنج 
آبان ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شــد 
که ملی پوشــان روئینگ ایران در بخش مردان و 
زنان امروز پنجشنبه راهی این کشور خواهند شد. 
مریم امیدی پارسا )روئینگ تک نفره سنگین وزن(، 
نازنین مالیــی )روئینگ تک نفره ســبک وزن(، 
هانیه خرســند و نازنین رحمانی )روئینگ دونفره 
سنگین وزن(، زینب نوروزی و کیمیا زارعی )روئینگ 
دونفره سبک وزن(، هانیه خرسند، نازنین رحمانی، 
کیمیا زارعی و شــکیبا وقوفی )روئینگ چهارنفره 
سنگین وزن( شکیبا وقوفی، زینب نوروزی، کیمیا 
زارعی و مریم امیدی پارســا )روئینگ چهارنفره 
سبک وزن( ترکیب تیم بانوان را تشکیل می دهند.  
در تیم مردان نیز بهمن نصیری )روئینگ تک نفره 
ســنگین وزن(، عاقل حبیبیان )روئینگ تک نفره 
ســبک وزن(، عاقل حبیبیان و سیاوش سعیدی 
)روئینگ دونفره سنگین وزن جفت پارو( و سیاوش 
سعیدی، بهمن نصیری، امیرحسین محمودپور و 
میالد ا...وردیان )روئینگ چهارنفره سنگین وزن 

جفت پارو( حضور دارند.
    

آخر هفته، سرپرست دوومیدانی
در حالی کــه از فرهاد نیکوخصــال به عنوان 
سرپرست فدراسیون دوومیدانی نام برده می شد، 
محمدشروین اسبقیان اعالم سرپرست را به آخر 
هفته موکول کرد. او در ایــن باره گفت:»با توجه به 
این که رشته دوومیدانی یک رشته پایه و مادر است 
و در سال کسب ســهمیه المپیک قرار داریم و این 
رشته یکی از رشته های حساس و مدال آور به شمار 
می رود سعی داریم با دقت کامل و حساسیت الزم 
سرپرست فدراسیون دوومیدانی را تعیین کنیم تا 
مشکلی ایجاد نشود. در حال حاضر دو سهیمه در 
این رشته کسب کرده ایم و در انتظار کسب سهمیه 
سوم هستیم بنابراین باید در انتخاب سرپرست این 
فدراسیون دقت عملی بیشتری به خرج بدهیم. به هر 
صورت تا پایان هفته جاری سرپرست این فدراسیون 

مشخص خواهد شد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تنها چند روز بعد از زدن ۱4 گل به 
دروازه کامبوج، تیم ملی در مســابقه با 
حریف بعدی اش نه کلین شیت کرد، نه 
گلی به ثمر رساند و نه امتیازی به دست 
آورد. باختن به هر حریفی، تا حدودی 
قابل تحمل به نظر می رسد اما هواداران 
فوتبال در ایران، از باختن به بحرینی ها 
بیزار هستند. این اتفاق حاال دوباره بعد از 

9 سال رخ داد و تیم ملی، زمین حریف 
را با دســت های کامال خالی ترک کرد. 
پسران ویلموتس، شروع نسبتا خوبی 
در این جدال داشتند. ایران چند بار برای 
خلق موقعیت  از عمق دفاع حریف تالش 
کرد و با چند پاس عمقی، خط دفاعی 
بحرین را به خطر انداخت اما شاگردان 
سوسا در آفســایدگیری، موفق ظاهر 
شدند و برابر تیم ملی، به خوبی مقاومت 
کردند. اواســط نیمــه اول، بحرین دو 

موقعیت نسبتا جدی روی دروازه تیم 
ملی ساخت. یک ضربه سر تماشایی از 
بازیکن این تیم، می توانست تیم میزبان 
را به پیش بیندازد اما این ضربه با اختالف 
کم، از کنار دروازه علیرضا بیرانوند بیرون 
رفت. در لحظات پایانی نیمه اول، تیم 
ملی دوباره تا حدودی به بازی مســلط 
شــد اما در مجموع نمایــش این تیم 
در نیمــه اول، امیدوارکننــده به نظر 
نمی رسید. درست مثل 45 دقیقه اول، 

تیم ملی در نیمه دوم نیز شروع خوبی 
داشت و تشنه گل زنی به نظر می رسید 
اما باز هم کارهای اضافه زیادی در زمین 
حریف انجام شد و مهره های هجومی، 
اصال روز موفقیت آمیزی را پشــت سر 
نگذاشتند. تصور می شــد مسابقه در 
مسیر تبدیل شدن به یک تساوی بدون 
گل کســل کننده قرار گرفته اما شوک 
بزرگ به تیم ملی، با خطای پنالتی مجید 
حسینی شکل گرفت. بیرو نیز دیگر این 

بار نتوانســت نقش ناجی را بازی کند و 
ســرانجام بحرینی ها دروازه ایران را باز 
کردند. سفیدپوشان ایرانی تالش زیادی 
انجام دادند تا دوبــاره به بازی برگردند 
اما همه راه ها برای به ثمر رساندن گل 
تساوی، در نهایت به بن بست ختم شدند 
تا ایران با وجود تفاضل گل فوق العاده اش 
بعد از سه بازی، به رده سوم جدول گروه 

تبعید شود.
شب بازی با بحرین، شب ملی پوشان 
ایرانی نبود. آنها در همــه خطوط، به 
مراتب ضعیف تر از همیشه ظاهر شدند 
و یکــی از پراشــتباه ترین دیدارهای 
زندگی شان را پشت ســر گذاشتند. 
ســانترهای رامین در این جدال، اصال 
به مقصد نمی رسیدند. مجید حسینی، 
مرتکب یک اشتباه بزرگ و کلیدی شد، 
امید ابراهیمی در طــول 90 دقیقه به 
اندازه مجموع چند سال گذشته، پاس 
اشتباه داد و مالکیت توپ را به حریف 
تقدیم کرد، محمد محبــی، آمادگی 
الزم را برای درخشیدن در این مسابقه 
نداشت و ســردار، مهدی و کریم نیز، 
اصال برای رقیب ترسناک نبودند. ایران 
در درجه اول، در میانه میدان تســلیم 
بحرین شده بود و ویلموتس کمی دیر 
به فکر تغییر دادن اوضــاع افتاد. ورود 
احمد نوراللهی، شرایط تیم را بهتر کرد 
و موجب شد ایران صاحب چند بخت 
خوب برای گل زنی شــود. شــاید اگر 
احمد زودتر از این هــا در ترکیب قرار 
می گرفت، ایران می توانست در میانه 
زمین، برتر از حریف نشــان بدهد و از 
این بازی، حداقل یک امتیاز به دست 
بیاورد. مشکل تکراری دیگر ایران در این 
جدال، اعتراض بی دلیل به داور مسابقه 
بود. لحظاتی قبل از دریافت گل، احسان 
حاج صفی مرتکــب یک خطای واضح 
شــد و بی جهت به داور اعتراض کرد تا 

شرایط ذهنی تیم را به هم بریزد. تنها 
چند لحظه بعد خود او تــوپ را لو داد و 
سرانجام این موقعیت، به یک پنالتی 
برای رقیب ختم شد. سردار آزمون نیز 
در دقایق پایانی، با اصرار برای اعتراض 
بــه داور، یــک کارت زرد بی جهت را 
دریافت کــرد. کارت زردی که ممکن 
است در بازی های بعدی، برای تیم ملی 

دردسرساز شود.
کابوس تیم ملــی در زمین بحرین، 
ظاهرا تمام شــدنی نخواهــد بود. تیم 
ملی با بالژویچ در این کشور سه بر یک 
شکســت خورد، با برانکو در این کشور 
به تساوی بدون گل با بحرین رسید، با 
علی دایی یک بر صفر به این تیم باخت، با 
افشین قطبی نتیجه را چهار بر دو واگذار 
کرد، با کارلوس کی روش، به سختی و در 
لحظات پایانی از بحرین تساوی یک بر 
یک گرفت و سرانجام با ویلموتس، یک 
بر صفر در این کشور شکست خورد. در 
واقع 6 مربی مختلف تا امروز در بحرین، 
روی نیمکــت تیم ملی نشســته اند و 
هر 6 نفــر نیز، در رســیدن به پیروزی 
ناکام بوده اند. این نتیجه، زنگ خطری 
بزرگ برای ویلموتس و تیمش بود. زنگ 
خطری که باید آنها را برای دیدار حساس 

پیش رو با عراق، هوشیارتر کند.

نگاهی به اولین شکست تیم ویلموتس در یک شب نفرینی

کابوسیکهتمامنمیشود!

اتفاق  روز

سوژه  روز

از همان لحظه های اول که پخش سرود ایران در استادیوم بحرین با سروصدای هواداران و لبخند مهره های حریف 
روبه رو شد، واضح به نظر می رسید که شرایط میزبانی ورزشگاه »عادی« نیست و تیم ملی، یک شب وحشتناک را پشت 

سر خواهد گذاشت. تیم ویلموتس در این بازی، اصال خوب نشان نداد، در حد و اندازه های خودش ظاهر نشد و برای اولین 
بار، شکست خورد. ایران در طول تاریخ، در زمین تیم های بزرگی مثل کره، ژاپن و عربستان برنده شده اما هرگز بحرین را 

در زمین حریف شکست نداده است. ظاهرا قرار نیست این کابوس، سرانجام به پایان برسد.

آریا طاری

درست در لحظاتی که عده ای پس از شکست تیم ملی مشغول 
ستایش اغراق آمیز از کارلوس کی روش و اشاره به »دوران طالیی« 
این مربی بودند، مرد پرتغالی روی نیمکت کلمبیا برای پنجمین 
مسابقه متوالی بدون پیروزی ماند و سنگین ترین شکست تاریخ 
کلمبیا روبه روی یک حریف آفریقایی را تجربه کرد. حاال در بین 
هواداران تیم ملی کلمبیا، اصرار زیادی به اخراج کارلوس کی روش 
وجود دارد اما همچنان در فوتبال ایران، بعضی ها با سرسپردگی 
محض او را به عنوان »تنها گزینه مطلوب« می شناسند. به نظر 
می رسد اولین راه برای تزریق آرامش به تیم ملی، فراموش کردن 

»گذشته« و زندگی در زمان حال باشد.
تیم ملی امروز تنها »یک« سرمربی دارد. یک سرمربی که از 
بلژیک به فوتبال ایران آمده و نامش »مارک ویلموتس« است. 
اینکه در گذشته چه کسی ســرمربی تیم ملی بوده، در شرایط 
فعلی اصال اهمیتی ندارد اما ظاهرا فهماندن این نکته به بعضی از 
رسانه ها و طرفداران افراطی، بیش از حد سخت شده است. آنهایی 
که هنوز دست از پرستیدن کی روش برنداشتند، برای اغراق در 
مورد دستاوردهای این مربی، دائما منتظر بهانه ای برای تاختن 
به ویلموتس هستند. به نظر می رسد آنها حتی از شکست های 
تیم ملی با ســرمربی بلژیکی نیــز لذت می برنــد. چراکه در 
توئیت های شان پس از بازی مقابل بحرین، هیچ نشانی از ناراحتی 

دیده نمی شود. در نقطه مقابل نیز، گروهی هستند که همچنان 
قصد دارند با کی روش تسویه حساب کنند. آنها برای زیر سوال 
بردن سرمربی قبلی، دائما توانایی های سرمربی جدید را بیش از 
آن چه در واقعیت وجود دارد، نشان می دهند. تحمل هر دو گروه، 
اصال کار راحتی نیست. چراکه هر دو گروه در درجه اول، چیزی به 
نام »منطق« را زیر سوال برده اند. در قضاوت آنها نیز سرسپردگی و 
تسویه حساب، جای عدالت را گرفته است. هواداران تیم ملی، نباید 
به این ورطه بیفتند. چراکه این تیم برای رسیدن به جام جهانی، به 
یک فضای آرام و حمایت جدی نیاز دارد. خیلی ها نتیجه مسابقه 
در زمین بحرین را با باخت یک بر صفر تیم ملی به اسپانیا مقایسه 
می کنند. آنها ظاهرا از یاد برده اند که تیم ملی کی روش برای اولین 
بار در تمام تاریخ فوتبال ایران، برابر تیم ملی لبنان شکست خورد 
و سپس در ورزشگاه آزادی، نتیجه را به ازبکستان واگذار کرد اما 
در نهایت، راهی جام جهانی شد. کی روش چندین سال فرصت 
داشت تا تیم ایده آلش را بســازد و ویلموتس نیز باید در فوتبال 
ایران، چنین فرصتی را به دست بیاورد. دوران کی روش در فوتبال 
ایران، دیگر تمام شده است. تا زمانی که این حقیقت به صورت 
تمام و کمال پذیرفته نشود، تیم ملی نیز در شرایط ایده آل قرار 
نخواهد گرفت. حتی اگر ایران در مسابقه با ژاپن در جام ملت های 
آسیا برنده می شد، باز هم دوران کی روش به پایان رسیده بود. این 
خود او بود که در جریان آن تورنمنت، با کلمبیا مذاکره کرد و در 
نهایت تصمیم گرفت فوتبال ایران را برای رسیدن به یک پیشنهاد 

بهتر ترک کند. البته که مرد پرتغالی، دستاوردهای مثبتی را در 
هم در ایران تجربه کرد اما نام او نباید هرگز بهانه ای برای ساختن 
تنش هاش تازه در اطراف تیم ملی باشد. دوقطبی های ایجاد شده 
در این تیم، بدون تردید تاثیر خاص خودشان را روی سرمربی 
بلژیکی نیز گذاشته اند. او مشاورانی دارد که دائما این مربی را به 
استفاده از کلیدواژه »فوتبال هجومی« ترغیب می کنند اما این 
فلسفه در نهایت موجب می شد که ایران با یک ترکیب بیش از 
حد هجومی برابر بحرین، میانه زمین را کامال از دست بدهد. همه 
آنهایی که دل شان برای این تیم می سوزد، باید این دوقطبی را 
برای همیشه به فراموشی بسپارند. تیم ملی حاال یک مربی دارد و 
به کار آن مربی هم انتقادهایی وارد است اما حرف زدن از گذشته، 
هیچ کمکی به این تیم نمی کند. مراحل مقدماتی جام جهانی، 
همیشه دشواری های خاص خودشان را برای تیم ملی داشته اند. 
ایران در اولین مرحله مقدماتی جــام جهانی 2006، در زمین 

خودش مغلوب اردن شد اما درست بعد از همین باخت، همه با هم 
متحد شدند، بعضی از ستاره ها دوباره به تیم ملی برگشتند و آن 
تیم سرانجام با اقتدار خودش را به جام جهانی 2006 آلمان رساند. 
در جریان مرحله مقدماتی جام جهانی 20۱4 نیز درست همین 
اتفاق افتاد. خیلی ها کی روش را یک مربی تمام شده می دانستند 
و در سه بازی آخر، هیچ شانسی برای فوتبال ایران قائل نبودند اما 
ایران با درخشش ستاره ها و سربازهایش، در هر سه دیدار پایانی 
به پیروزی دست پیدا کرد و سرانجام توانست بخشی از جام جهانی 
باشد. حاال دو انتخاب کلیدی برای هواداران تیم ملی وجود دارد. 
پشت کردن به تیم و سرگرم شدن با بازی قطب های مثبت و منفی 
و یا حمایت همه جانبه از تیم برای ساختن یک آینده درخشان. 
چه خوب اگر این هوادارها، گزینه دوم را انتخاب کنند و دیگر برای 
همیشه، از آن چه در گذشته اتفاق افتاده چشم بپوشند و همه 

نام های قبلی را نیز به فراموشی بسپارند.

شکست به تیم ملی بحرین با همه تلخی ها و 
ماجراهای نگران کننده اش، به معنای از دست 
رفتن شــانس صعود به جام جهانی نیســت. 
شــاید خیلی ها از این نتیجه، عصبانی، نگران 
و یا ناراحت باشند اما دلیلی برای »ناامیدی« 
وجود ندارد. ایران همیشه در مراحل مقدماتی، 
با چنین چالش هایی روبه رو می شود و هواداران 
تیم ملی دیگر باید به این اتفاق ها عادت کنند. 
گروه تیم ویلموتس برای سپری کردن دور اول 

مقدماتی، بیش از حد سخت به نظر می رسد. تیم 
ملی همیشه در بازی با تیم هایی مثل بحرین و 
عراق، مشکل داشته اســت. بحرین، بارها تیم 
ملی را شکست داده و عراق در هر دو دوره قبلی 
جام ملت ها مقابل ایران، بدون شکســت بوده 
است. تا قبل از بازی روز سه شنبه، تصور می شد 
عراق تنها حریــف جدی ایــران در این گروه 
خواهد بود اما بحرینی ها با ســبک بازی و نوع 
میزبانی شان نشان دادند که برای تلخ کردن کام 

ایران، دست به هر کاری خواهند زد. از این گروه، 
تنها یک تیم به صورت مستقیم راهی مرحله 
دوم مقدماتی جام جهانی می شــود و بهترین 
تیم هــای دوم در چهار گروه نیــز، می توانند 
خودشــان را به آن مرحله برسانند. در شرایط 
فعلی، ایران در رده سوم جدول گروه قرار گرفته 
و هیچ شانسی برای رســیدن به مرحله بعدی 
ندارد اما اوضاع می تواند به سادگی تغییر کند. 
چراکه بسیاری از بازی ها هنوز انجام نشده اند. 
فعال، عراق و بحرین با هفت امتیاز در رده های 
باالتر جدول دیده می شــوند و تیم ملی ایران 
با 6 امتیاز، در جایگاه بعــدی قرار دارد. تا پایان 
 بازی های این مرحله اما، هنوز پنج مسابقه دیگر 

باقی مانده است.

مسابقه بعدی در بصره با عراق، سخت ترین 
مســابقه باقی مانده برای ایران در این مرحله 
از مقدماتی جام جهانی خواهد بود. پس از آن 
جدال، تیم ملی در تهران با هنگ کنگ، بحرین 
و عراق و در کامبوج، با تیم ملی کامبوج مسابقه 

خواهد داد. 
پس از ماجراهایی که در بحرین برای سرود 
تیم ملی ایــران رخ داد، انتظــار می رود همه 
سکوهای آزادی برای میزبانی بعدی از بحرین، 
کامال پر از هوادار باشند. این اتفاق در مسابقه 
با عراق نیز رخ می دهد. در واقع به نظر می رسد 
تیم ملی می تواند همه امتیازهای دور برگشت 
را به دســت بیاورد و از چهار بازی آن دور، ۱2 
امتیاز کسب کند. با این روند، شانس زیادی برای 

صدرنشینی تیم ملی به وجود خواهد آمد. تنها 
کار مهمی که تیم ملی قبل از دور برگشت باید 
انجام بدهد، بدون شکست ماندن در مسابقه با 

عراق است. 
اگر تیم ویلموتس نتیجه آن جدال بیرون 
از خانه را واگذار کند، کامال بــا بحران درگیر 
می شود و از طرفی، فاصله زیادی نیز با دو رقیب 
اصلی اش پیدا می کند اما اگر ایران از آن بازی 
امتیاز بگیــرد، به کمک جو ورزشــگاه آزادی 
می تواند هر چیزی را در دور برگشــت ممکن 
کند. تیم ویلموتس، از همین حاال باید خودش 
را برای دیدار دشوار در عراق آماده کند. مسابقه 
سخت و نزدیکی که می تواند کلید صعود و حتی 

کلید صدرنشینی باشد.

دوقطبی سازی؛ مشکل بزرگ تیم ملی

در زمان حال زندگی کنید!

تیم ملی و معادله صعود به مرحله دوم مقدماتی

نباز و صعود کن!

ایران در درجه اول، در میانه 
میدان تسلیم بحرین شده 

بود و ویلموتس کمی دیر 
به فکر تغییر دادن اوضاع 

افتاد. ورود احمد نوراللهی، 
شرایط تیم را بهتر کرد و 
موجب شد ایران صاحب 

چند بخت خوب برای 
گل زنی شود
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