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 بسکتبال و هدف المپیک 
در جام جهانی

امروز هجدهمین دوره جام جهانی بسکتبال 
به میزبانی چین با حضور 32 کشور آغاز می شود. 
تورنمنتی که با توجه به المپیک، از حساسیت 
بسیار باالیی برخوردار است. جام جهانی 2019، 
نخستین پنجره انتخابی المپیک 2020 توکیو 
است که هفت تیم از این تورنمنت، جواز حضور 
در المپیک را کسب می کنند. بهترین تیم های 
سه قاره آســیا، آفریقا و اقیانوســیه به عالوه دو 
تیم برتر اروپا و دو تیم برتر قاره آمریکا به همراه 
ژاپن)میزبان( تیم های صعودکننده به المپیک 
2020 هستند. این رقابت ها در هشت گروه چهار 
تیمی خواهد بود که ایران در گروه C رقابت ها 
با تیم های اسپانیا، تونس و پورتوریکو هم گروه 
است. تیم هایی که هر کدام از قدرت های باالیی 
برخورداند و طبیعتا ایــران مقابل رقبای نامدار 

خود کار سختی در پیش خواهد داشت.
کار بسکتبال در جام جهانی امروز با مصاف 
با پورتوریکو آغاز می شود. رقیبی که بسیاری از 
کارشناسان معتقدند کلید اصلی موفقیت ایران 
در این رقابت ها خواهد بود و در صورت پیروزی 
برابر این تیم، تا 70 درصد راه المپیک را خواهیم 
رفت. پورتوریکو که یک تیم قدرتی با ســرعت 
باالست در رده 16 رنکینگ فدراسیون جهانی 
قرار دارد. نکته جالــب رقابت ایران و پورتوریکو 
ناشــناخته بودن رقبا برای یکدیگر است. این 
دو تیم پیش از ایــن تا به حــال در هیچ دیدار 
رسمی به مصاف هم نرفته اند و امروز نخستین 

رویارویی شان را تجربه می کنند.
تونس اما دومین رقیب آســمانخراش های 
ایران اســت. تیمی که در صورت پیروزی ایران 
برابــر پورتوریکو می تواند راه صعــود تیم ملی 
کشورمان به دور دوم جام جهانی برای نخستین 
بار را فراهم کند. ایران با برد برابر دو رقیب اولش 
بدون در نظر گرفتن دیدار با اســپانیا می تواند 
صعودش را تضمین کند. هرچند تونسی ها عنوان 
کرده اند می خواهند بهترین باشند چون زنگ 
تفریح نیستند. آنها با اتکا به فاکتور اصلی شان که 
قدرت است، سعی دارند در نبردهای جام جهانی 
پیروز باشند. با وجود اینکه ایران در سه دیداری 
که برابر تونس داشــته، دو بار موفق به شکست 
این تیم شده اما در این دوره از رقابت ها باید کار 

سختی برابر تیم این کشور داشته باشد.

اسپانیا اما که ســومین و آخرین رقیب ایران 
در جام جهانی است، شانس اصلی صعود از گروه 
است. اســپانیایی ها که در ردوه دوم رنکینگ 
فدراسیون جهانی قرار دارند، بعد از آمریکا مدعی 
قهرمانی جام جهانی هستند. آنها از ستاره های 
بزرگی در تیم خود بهره می برند. شــاید همین 
باعث شده که دیگر تیم های گروه C می خواهند 
برای دومی گروه تالش کنند. امــا ایران بعد از 
تــدارک 70 روزه و اردوها و بازی های تدارکاتی 
که در اروپا برگزار شــد نیز برای تاریخ سازی به 
میدان خواهد رفت. بســکتبال ایران شایسته 
حضور در المپیک است و به همین خاطر تمام 
تمرکزش را گذاشته تا با دســت پر از گوانگجو 
بازگردد. فدراســیون جهانی بسکتبال بارها در 
گزارش هایش به بســکتبال ایران پرداخته و از 
ستاره های ایران از جمله حامد حدادی تمجید 
کرده اســت. نباید فراموش کرد کاپیتان صمد 
نیکخواه بهرامی نیز می تواند یک رهبر خوب در 
میدان باشــد و تیم را به سمت رسیدن به هدف 

هدایت کند.
صمــد نیکخواه بهرامــی، حامــد حدادی، 
محمد جمشیدی، محمد حســن زاده، حامد 
حسین زاده، مایک رستم پور، آرمان زنگنه، آرون 
گرامی پور، سجاد مشــایخی، رسول مظفری، 
میثم میرزایی و بهنام یخچالی ترکیب تیم ملی 
در این رقابت ها را تشــکیل می دهند. تیمی که 
امیدهای زیادی را برای موفقیت در ســومین 
حضور بسکتبال در جام جهانی تشکیل داده اند. 
بسکتبال نخســتین تیم گروهی ایران بود که 
میدان المپیــک را دید و حاال نیــز می خواهد 
بار دیگر ایــن تورنمنت را تجربــه کند. رقبای 
ایــران هرچقدر بزرگ و نام آشــنا باشــند، باز 
هم نمی توان شــانس موفقیت را از بســکتبال 
کشورمان بگیریم. تیمی که مهران شاهین طبع 
هدایتش می کند و با سه دوره قهرمانی در لیگ 
ملت ها و دو نایب قهرمانی بازی های آسیایی یکی 

از بهترین های قاره آسیا است.

منهای فوتبال

آریا طاری

پسران استراماچونی تنها چند ثانیه با 
رسیدن به اولین پیروزی فصل در اولین 
دیدار خانگی شان در لیگ نوزدهم فاصله 
داشتند اما ســه امتیاز خانگی، از روی 
شانه های آبی ها پر کشــید و این تیم را 
ترک کرد. برخالف دیدار گذشــته که 
استقاللی ها آن را بدون تازه واردها آغاز 
کرده بودند، این بــار خریدهای جدید 

بخشــی از ترکیب تیم را به خودشان 
اختصاص دادند. سیاوش یزدانی و عارف 
غالمی برای اولین بار در قلب دفاع این 
تیم قرار گرفتند تا زوج دفاعی استقالل 
نسبت به هفته شــروع لیگ، با تغییر 
صددرصدی مواجه شود. شیخ دیاباته 
نیز همان طور که تصور می شــد این بار 
از ابتدا در بین 11 نفر تیم گنجانده شد. 
سرمربی ایتالیایی استقالل در نیمه دوم، 
از نفراتی مثل مسعود ریگی، علی دشتی 

و آرش رضاوند نیز بهره برد تا در مجموع 
6 خرید جدید تیمش را مورد آزمایش 
قرار داده باشــد. تنها 14 دقیقه بعد از 
شروع بازی، تیم میزبان تیر دروازه فوالد 
را به لرزه درآورد اما این موقعیت برای باز 
کردن دروازه تیم جواد نکونام، کافی به 
نظر نمی رسید. در همین نیمه، سیاوش 
یزدانی و شیخ دیاباته نیز می توانستند 
روی هوا دروازه فوالد را باز کنند اما همه 
فرصت ها یکی پس از دیگری از دست 

رفتند. تنها موقعیت نسبتا خوب فوالد در 
این نیمه، در آخرین ثانیه ها شکل گرفت 
و البته راهی به درون دروازه سیدحسین 
حسینی نداشت. اســتقالل نیمه دوم 
مسابقه را توفانی شروع کرد و خیلی زود 
با ضربه سر فرشید اسماعیلی، از حریف 
پیش افتاد. این گل، شــرایط مسابقه را 
کمی تغییر داد و فوالدی هــا را جلوتر 
کشــید اما آنها باز هم چندان زهردار به 
نظر نمی رســیدند. هرچند که اشتباه 

سیاوش یزدانی، می توانست کار دست 
اســتقالل بدهد. دقایقی قبل از پایان 
بازی، شیخ دیاباته باز هم ثابت کرد که 
یک گل نزن قهار است. او فرصت طالیی 
تیمش برای بیشتر کردن اختالف را به 
سادگی از دســت داد و تنها ثانیه هایی 
بعد، امیرحســین باقرپور از آشفتگی 
خط دفاع استقالل استفاده کرد و توپ 
را از خط دروازه این تیم عبور داد. دومین 
شوک بزرگ دقیقه 95 در دومین هفته 
فصل، استقاللی ها را به شدت عصبانی 
کرد. آنها البته معتقد بودند که این گل، 
پس از اتمام وقت های اضافه بازی به ثمر 
رسیده و قبل از آن، داور باید پایان نبرد را 

اعالم می کرده است.
تسلیم شــدن دوباره استقالل در 
ثانیه های واپســین مســابقه، فقدان 
»تمرکز« کافی در این تیم را بیشــتر 
از همیشه آشــکار می کند. ستاره های 
استقالل دقت کافی را در زمین به خرج 
نمی دهند و همه دستاوردهای شان را 
ظرف چند ثانیه، به خطــر می اندازند. 
این تیم با وجود ارائه یک نمایش خوب 
در زمین ماشین سازی، قربانی یک فرار 
سریع از سوی نریمان جهان و البته یک 
ضربه ایستگاهی تماشــایی شد. بدون 
تردید اگر مدافعان اســتقالل روی آن 
صحنه به سادگی جا نمی ماندند، فصل 
برای این تیم با شکست شروع نمی شد. 
در جدال با فوالد خوزستان نیز، آبی ها 
شایسته تر از حریف به نظر می رسیدند 
و کامال استحقاق رســیدن به پیروزی 
را داشــتند اما این بار هم درست قبل از 
ســوت پایان، کام این تیم و هوادارانش 
تلخ شــد. به جز تمرکز، »گل نزنی« نیز 
به یکی دیگر از دغدغه های این روزهای 
استقالل تبدیل شده اســت. این تیم 
همچنان بازیکنی تعیین کننده در خط 
حمله و یک گل زن تمام عیار را در ترکیب 
ندارد. با یک مهاجم فرصت طلب، شاید 

این تیم تا امروز 6 امتیاز از فصل جدید 
تصاحب می کــرد. »عصبانیت« بیش 
از حد، عامل دیگری است که استقالل 
لیگ نوزدهــم را تهدید می کند. آندره آ 
اســتراماچونی دائما در حال اعتراض 
کردن دیده می شود. او در کنفرانس های 
مطبوعاتی غایب است و در هر لحظه ای، 
خشــونتش را در معرض دید هواداران 
باشــگاه قرار می دهد. اگر کمی آرامش 
جایگزین این خشونت نشود، استقالل 
مسیر درست برای رسیدن به موفقیت را 
پیدا نخواهد کرد. حضور بعدی استقالل 
در ورزشگاه آزادی، در »دربی« پایتخت 
اتفاق خواهد افتاد. مسابقه ای که می تواند 
بحران آبی ها در شروع فصل را، عمیق تر 
کند. اگر آنها از این دو هفته به عنوان یک 
تلنگر بزرگ برای برطرف کردن ضعف ها 
استفاده کنند، اوضاع در این باشگاه آرام تر 
خواهد شد اما اگر حســرت و بی دقتی 
در تیم استراماچونی ادامه داشته باشد، 
اســتقالل در بن بســت قرار می گیرد. 
خشم همیشگی ســرمربی، نمی تواند 
راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی 
باشــد. اســتقالل به نظم، دقت و البته 
سختکوشی نیاز دارد تا از کابوس بزرگ 

دقیقه 95، نجات پیدا کند.

تیم استراما، همچنان در انتظار اولین پیروزی

نود و پنِج نفرین شده!

اتفاق روز

سوژه روز

نمایی از یک مربی عصبانی که تیمش در آخرین ثانیه های مسابقه غافلگیر می شود. این تصویر، حاال در هر دو هفته 
آغازین لیگ برتر نوزدهم برای استقالل تکرار شده است. درست وقتی آبی ها تصور می کنند که سوت پایان بازی از 

راه می رسد و بازی به پایان می رسد، یک شوک بزرگ برای این تیم اتفاق می افتد. آنها در زمین ماشین سازی، درست در 
آخرین ثانیه ها تساوی را با شکست عوض کردند و حاال در ورزشگاه آزادی، پیروزی این تیم در واپسین لحظات به تساوی 

تبدیل شد. استقالل حاال در دو مسابقه شروع فصل، چهار امتیاز را از دست داده و کار دشواری برای جبران فرصت های 
تباه شده خواهد داشت.

آریا رهنورد

بردهای لیورپــول نه در زمین و نــه بیرون از 
آن، تمام شــدنی به نظر نمی رسد. مدافع قرمزها 
در مراســم انتخــاب بهترین های یوفــا، جایزه 
بهترین بازیکن ســال اروپا را از آن خودش کرد. 
ویرجیــل فن دایک حاال یک گام بلند به ســوی 
توپ طال برداشته و بعید نیست این جایزه بزرگ 
را نیز به ویترین افتخاراتــش اضافه کند. او یکی 
از کلیدی ترین نفرات لیورپول در مســیر بردن 
لیگ قهرمانان بود و پاداش درخشش در ترکیب 
تیم کلوپ را عالوه بر رسیدن به سکوی اول لیگ 
قهرمانان، با انتخاب شــدن به عنــوان بهترین 

فوتبالیست سال قاره اروپا گرفت.
برای اولین بار در تمــام تاریخ، یک »مدافع« 
توانست عنوان بازیکن سال اروپا را از آن خودش 
کند. پیش از نیز، سابقه داشته که مدافعان توپ طال 
را به دست بیاورند اما هیچ مدافعی در طول تاریخ، 
برنده عنوان مرد ســال قاره اروپا نشده است. این 
جایزه اولین بار در سال 1997 به رونالدوی برزیلی 
تقدیم شد و پس از آن نیز همیشه این مهاجم ها و 
هافبک ها بودند که در جایگاه مرد سال اروپا قرار 

می گرفتند. تاریخ سازی فن دایک، ابعاد دیگری 
نیز دارد. او اولین ستاره تاریخ فوتبال هلند است 
که به عنوان مرد سال یوفا انتخاب می شود. جالب 
اینکه پس از کریس رونالدو در سال 2008، هیچ 
بازیکن دیگری نتوانسته بود در زمان بازی در لیگ 
برتر انگلیس، این عنوان را به دست بیاورد. فن دایک 
برای بردن این جایزه، دو رقیب بزرگ و سرشناس 
داشت. لئو مسی و کریس رونالدو که معموال در این 
سال ها همه جوایز را درو کرده اند، این بار مشغول 
تشویق ستاره هلندی شدند. لئو و کریس معموال 
در مراســم هایی که به بردن جایــزه اصلی ختم 
نمی شد، حضور نداشتند اما این بار تصمیم گرفتند 
بخشی از مراسم یوفا باشــند. خوش و بش آنها با 
هم، صحبت های درگوشی شان، ستایش شان از 
اصلی ترین رقیب همه این سال ها و البته صحبت از 
یک وعده شام در آینده، فوق العاده ترین بخش های 
این مراسم بودند. آن هم در شرایطی که هواداران 
دو ستاره، همیشه آماده تکه و پاره کردن همدیگر 
هستند! در این مراسم، آلیســون بکر به عنوان 
بهترین دروازه بان سال، فرانکی دیونگ به عنوان 
بهترین هافبک و لئو مسی نیز به عنوان بهترین 
مهاجم اروپا در سال 2019 انتخاب شدند. جایزه 

بهترین بازیکن زن نیز به مدافع راست لیون و تیم 
ملی انگلستان، »لوسی برنز« رسید.

بخش مهم دیگری از مراسم یوفا، به قرعه کشی 
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا مربوط می شد. 32 
تیم حاضر در مرحله نهایی این تورنمنت پس از 
پایان دیدارهای پلی آف، رقبای شــان در مرحله 
گروهی را شناختند. گروه مرگ اصلی این فصل 
لیگ قهرمانان، با حضور همزمان بارســا، اینتر 
و دورتموند شکل گرفته اســت. تیم چهارم این 
گروه نیز اسالویاپراگ جمهوری چک است. بارسا 
فصل گذشته در یک گروه دشوار با اینتر و تاتنهام 
همگروه بود و حاال به جای اســپرز، دورتموند در 
این گروه قرار گرفته است. ظاهرا برای اینتری ها، 
راه فراری از بارسلونا وجود ندارد. هرچند که تیم 
ایتالیایی نیز با حضور آنتونیو کونته، جان تازه ای 

گرفته و فصل جدید را فوق العاده آغاز خواهد کرد. 
دومین گروه دشوار رقابت ها نیز با حضور چلسی، 
آژاکس، والنسیا و لیل فرانسه ساخته شده است. 
چلسی لمپارد این فصل تیم جذابی به نظر می رسد 
و آژاکس هلند نیز با وجود از دست دادن چند مهره 
کلیدی و مهم، همچنان تیم هیجان انگیزی خواهد 
بود. همگروهی دوباره لیورپول و ناپولی نیز جالب 
توجه به نظر می رسد. فصل گذشته ناپولی فاصله 
زیادی با حذف کردن لیورپــول در دور گروهی 
نداشت اما در نهایت در این ماموریت شکست خورد 
و همان لیورپول، سرانجام قهرمان لیگ قهرمانان 
اروپا شد. در بین تیم های قدرتمند اروپایی، سیتی 
در ساده ترین گروه ممکن قرار گرفته است. تیم 
پپ گواردیوال در این مرحله با شاختار دونتسک 
اوکراین، دیناموزاگرب کرواسی  و آتاالنتا مسابقه 

خواهد داد. گروه زنیت سن پترزبورگ نیز، کم نام 
و نشان ترین گروه جام خواهد بود. قهرمان فصل 
گذشته لیگ روسیه در لیگ قهرمانان با بنفیکا، 
لیون و الیپزیک آلمان رقابت خواهد کرد. سردار 
آزمون و هم تیمی هــا امیدوارنــد از این مرحله 
عبور کنند و یکــی از 16 تیم مرحله حذفی لیگ 

قهرمانان باشند.
لیگ قهرمانان اروپا، خیلی زود با جذاب ترین 
تقابل های ممکن از راه خواهد رسید. همگروهی 
رئال و پی اس جــی، یکی از نبردهــای جذاب 
این فصل اروپا را رقم می زند. بــه احتمال زیاد 
پی اس جی دیگر نیمار را در اختیار نخواهد داشت 
اما جنگ هازارد و امباپه، چشم ها را خیره خواهد 
کرد. بایرن و تاتنهام نیز در یک گروه مشــترک 
قرار گرفته اند. همین تابستان، اسپرز در آئودی 
کاپ آلمان، بایرن را در آلیانز شکست داد اما آن 
مسابقه، یک جدال رســمی محسوب نمی شد. 
تقابل تماشایی دیگر، با برخورد یووه و اتلتیکو، 
هیجان را در لیگ قهرمانان به اوج می رســاند. 
فصل گذشــته یووه در زمین آتلتی به سختی 
شکســت خورد اما با یک کامبک هیجان انگیز، 
به مسابقات برگشــت. کری خوانی سیمئونه و 
رونالدو برای هم، هنــوز از حافظه اهالی فوتبال 
پاک نشده است. به احتمال زیاد در متروپولیتانو، 
جو ســنگینی انتظار سی آرســون را می کشد. 
لحظه شماری برای شروع فصل جدید، از همین 

حاال آغاز شده است.

هیچ کس نمی تواند اهمیت یک شروع خوب برای رسیدن 
به موفقیت در یک لیگ را نادیده بگیرد. بیشتر تیم های قهرمان، 
فصل را قهرمانانه شروع می کنند و تا هفته های پایانی نیز به این 
روند ادامه می دهند. با این حساب، استقالل همین حاال لغزش 
بزرگی داشته که این تیم را موقتا از فهرست تیم های مدعی خارج 
خواهد کرد. فهرستی که بدون شــک پدیده و سپاهان، بخش 
مهمی از آن هستند. تیم یحیی گل محمدی برای دومین هفته 
متوالی، پیروزی را در لیگ برتر جشن گرفت. آنها فصل گذشته هم 

خوب فوتبال بازی کردند و هم خوب نتیجه گرفتند اما شخصیت 
قهرمانی نداشتند. چراکه در ترکیب شان، مهره های تعیین کننده 
زیادی دیده نمی شد. پس از سپری کردن یک فصل نقل و انتقاالت 
موفقیت آمیز، حاال پدیده یا شهر خودرو با قدرت بیشتری نسبت 
به گذشته به لیگ برتر برگشته است. آنها نگرانی شان را در مورد 
خط دروازه برطرف کرده اند و در جلوی زمین نیز به شدت تقویت 
شده اند. قرمزهای مشــهد پس از پیروزی هفته اول در زمین 
پیکان، این بار در خانه خودشان از سد شاهین شهرداری بوشهر 
گذشتند. شهرخودرو خیلی زود در این مسابقه به گل رسید اما با 
ضربه استثنایی و غافلگیرکننده مهره حریف، غافلگیر شد. با این 
وجود آنها حتی قبل از پایان نیمه اول، دوباره دروازه حریف را باز 
کردند. به نظر می رسد شهر خودرو به هیچ وجه با مشکل گل زنی 
دست و پنجه نرم نمی کند و به کمک تاکتیک های یحیی، راه 

عبور از خطوط دفاعی فشرده را به خوبی بلد است. آنها این فصل 
برای قهرمانی لیگ نیز مستعد به نظر می رسند اما رقیب بزرگ 
و سرسختی مثل ســپاهان دارند. تیم اصفهانی نیز این هفته با 
شکست دادن تیم پرمهره ماشین ســازی، در پایان هفته دوم 
6 امتیازی شد. زردها با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی، 
هیچ امتیازی از دست ندادند. سپاهان به لحاظ دفاعی، یکی از 
بهترین تیم های لیگ برتر نوزدهم خواهد بود. تیمی که این دو 
هفته هیچ گلی دریافت نکرده و مدافعانش مرتکب هیچ اشتباه 
بزرگی نشــده اند. حتی اگر مهره های دفاعی هم اشتباه کنند، 
پیام نیازمند درون دروازه برای سیوهای خیره کننده آماده به نظر 
می رسد. سپاهان با این فرم، آماده انجام کارهای بزرگ است و اگر 
این پیروزی ها ادامه داشته باشند، بعید نیست این تیم راهش را از 

بسیاری از تیم های دیگر لیگ برتر جدا کند.

شهر خودرو و ســپاهان، بخش مهمی از جنگ قهرمانی در 
لیگ برتر نوزدهم به شمار می روند. آنها اولین قدم ها را درخشان 
برداشــته  اند و این روزها در لیگ برتر، هیچ تیمی حریف شان 
نمی شود. شاگردان ژنرال هفته آینده در زمین فوالد به میدان 
می روند و محک مهم دیگری را تجربــه می کنند. پیروزی در 
سومین مسابقه متوالی، می تواند مسیر ادامه نیم فصل را برای این 
تیم هموارتر کند.  شهرخودرو نیز در تبریز، به مصاف تیم رسول 
خطیبی خواهد رفت. جنس این دو تیم برای قهرمانی لیگ، جور 
به نظر می رســد اما هنوز باید هفته های زیادی سپری شوند و 
بازی های زیادی همچنان باقی مانده اند. با این حال شروع خوب 
پسران قلعه نویی و یحیی، انگیزه و آمادگی آنها برای موفقیت در 
فصل جدید را آشکار می کند. آنها تابستان منظم و بی هیاهویی را 
سپری کرده اند و برای چنین شروعی، قدم به قدم نقشه داشته اند.

نگاهی به مراسم بهترین های سال یوفا و قرعه کشی لیگ قهرمانان

تاریخ به روایت ویرجیل!

درباره مدعیان خطرناک 6 امتیازی

جدا شدگان!

به جز تمرکز، »گل نزنی« نیز 
به یکی دیگر از دغدغه های 

این روزهای استقالل تبدیل 
شده است. این تیم همچنان 

بازیکنی تعیین کننده در 
خط حمله و یک گل زن تمام 

عیار را در ترکیب ندارد. با 
یک مهاجم فرصت طلب، 

شاید این تیم تا امروز 
6 امتیاز از فصل جدید 

تصاحب می کرد
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