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برد اول بسکتبال

تیم ملی بسکتبال سرانجام به نخستین برد 
خود در جام جهانی 2019 چین دســت یافت. 
آسمانخراش ها که با دو شکست برابر پورتوریکو 
و تونس در مرحله گروهی رقابت ها از صعود به 
دور دوم بازماندند، در گروه بازنده ها در نخستین 
بازی به مصاف رقیب آفریقایــی خود رفتند و 
توانســتند آنگوال را با نتیجه 71 بر 62 شکست 
دهند. ایران که در مرحله گروهی برابر اسپانیا هم 
بازی را واگذار کرده بود، برای اعاده حیثیت و زنده 
نگاه داشتن کورسوی امیدهایش برای المپیک به 
مصاف آنگوال رفت. نیمه نخست دیدار تیم های 
ملی بســکتبال ایران و آنگوال با شکست 2۸ به 
29 تیم ملی بسکتبال ایران به پایان رسید، اما 
بسکتبالیست های ایران در نیمه دوم بازی را به 
نفع خود برگرداندند تا پیروز میدان باشــند. در 
این بازی صمد نیکخواه بهرامی ستاره ایران بود 
که با 21 امتیاز، 3 ریباند و 2 پاس گل موثرترین 
بازیکن زمیــن لقب گرفت. به جــز آنگوال، تیم 
تونس کــه در پایان مرحلــه مقدماتی جایگاه 
سوم گروه C را به خود اختصاص داد و فیلیپین 
تیم چهارم گــروه D دیگر حریفــان تیم ملی 
بسکتبال ایران در گروه N هستند. البته نتیجه 
دیدار مقدماتی با تونس که با شکست ملی پوشان 
کشورمان همراه بود، برای تیم ملی ایران در گروه 
بازنده ها محاسبه خواهد شد. تیم ملی بسکتبال 
ایران روز یکشنبه دومین و آخرین دیدار خود در 
گروه N را مقابل فیلیپیــن برگزار می کند. این 
دیدار از ساعت 16:30 )به وقت ایران( و در پکن 
آغاز می شود. با بردی که تیم ملی بسکتبال در 
دیدار برابر آنگوال به دســت آورد، امیدواری این 
تیم برای کســب عنوان بهترین تیم آسیایی در 
جام جهانی و دستیابی به سهمیه المپیک بیشتر 
شد به خصوص که با یک برد در موقعیت مشابه 
چین قرار گرفت. چینی ها که مرحله مقدماتی را 
با یک برد و دو باخت تمام کردند دیروز در گروه 

M بازنده ها به مصاف کره جنوبی رفتند.
    

مسیر المپیکی کشتی
اتحادیه جهانی کشتی مسیر کشتی گیران 
دنیا را برای کسب سهمیه حضور در بازی های 
المپیــک 2020 توکیــو رامشــخص کــرد. 
رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک 
که به زودی در قزاقســتان برگزار می شــود، 
اولین گام کسب سهمیه المپیک است که طی 
آن پنج کشــتی گیر برتر هر وزن )6 نفر اول( و 
مجموعا 10۸ کشتی گیر )آزاد، فرنگی و زنان( 
در مجموع 6 وزن المپیکی، سهمیه حضور در 
المپیک را به دست می آورند. همچنین اتحادیه 
جهانی کشتی پنج مسابقه گزینشی دیگر را که 
چهار مرحله از آن قاره ای و یک مرحله جهانی 
خواهد بــود، در نظر گرفته اســت. رقابت های 
گزینشی قاره آســیا روزهای ۸ تا 10 فروردین 
ســال 99 به میزبانی شهر »شــی آن« چین و 
رقابت های گزینشی جهانی روزهای 11 تا 14 
اردیبهشت سال 99 در شــهر صوفیه پایتخت 
کشور بلغارستان برگزار می شــود. مسابقات 
گزینشــی قاره آفریقا در مراکش، قاره اروپا در 
مجارســتان و پان آمریکن نیز در کانادا برگزار 
خواهد شــد. با توجه به اعالم اتحادیه جهانی 
در هر وزن 16 کشــتی گیر مجــوز حضور در 
بازی های المپیک را دارند که این نفرات از بین 
کشــتی گیران برتر رقابت های جهانی 2019 
قزاقستان و پنج مسابقه گزینشی فوق انتخاب 
خواهند شد؛ مسابقات گزینشی جهانی نسبت 

به المپیک ریو یک مرحله کمتر شده است.
    

سهراب به ایران می آید
ســهراب مرادی که برای جراحی و درمان 
کتفش بــه آلمان ســفر کرده بود، به کشــور 
بازخواهد گشــت. دکتــر داوود باقری رییس 
کمیته پزشــکی فدراســیون وزنه بــرداری 
گفت:»سهراب باید فیزیوتراپی اش را ادامه دهد. 
در خصوص آغاز تمرینات وزنه برداری نیز باید با 
دکتر امینی صحبت کنیم که دوره درمانی را زیر 
نظر داشتند.« سهراب که به خاطر مصدومیت 
مسابقات جهانی پاتایا را از دست داد، با پیگیری 
روند درمانش باید برای مسابقات سوئیس آماده 
شود تا شانس المپیکی شدن را از دست ندهد. با 
غیبت سهراب در جهانی، کیانوش شانس اصلی 

مدال آوری 96 کیلوگرم است.

منهای فوتبال

آریا طاری

سرمربی تیم ملی، هنوز به شناخت 
دقیقی از فوتبال ایران نرســیده است. 
البته که وحید هاشــمیان بــه عنوان 
دســتیار، اطالعات کافی را در اختیار 
این مربی قرار داده و بازی های دو هفته 
ابتدایی لیگ را نیز زیــر نظر گرفته اما 
امضای ویلموتس، هنــوز پای این تیم 
دیده نمی شود. او به مهره هایی اعتماد 
دارد که در دوران کی روش برای تیم ملی 

به میدان رفته انــد و هنوز انتخاب های 
جســورانه ای برای این تیم انجام نداده 
اســت. به مرور زمان، این انتخاب ها در 
تیم مرد بلژیکی نیــز نمایان خواهند 
شــد. چراکه هر مربی ســلیقه خاص 
خودش را برای دعوت از بازیکنان دارد 
و باید این ســلیقه را در تیمش اعمال 
کند. مهم ترین سیاســت این روزهای 
مــرد اول نیمکت تیم ملــی، پرهیز از 
تنش است. او حتی پس از عقب افتادن 
پرداخت دســتمزدش، جاروجنجال 

بــه راه نینداخته و همچنــان به جای 
مسائل حاشــیه ای، تمرکزش را روی 
فوتبال گذاشته است. جلسه مشترک 
با سرمربیان لیگ برتری، یک قدم مثبت 
دیگر از ویلموتس برای برقراری آرامش 
در اطراف تیم ملی بود. در فهرست نهایی 
این مربی البته تنها چند باشگاه حضور 
پررنگ دارند. شاید در اردوهای بعدی، 
ویلموتس از تیم های دیگر هم بازیکنانی 
را به تیم ملی فرابخواند و نشان بدهد که 
همه تیم ها برای او مهم هستند و همه 

بازیکنان بااستعداد، شایستگی دعوت 
به اردوهای تیم ملی را دارند. دیدار این 
هفته با هنگ کنگ، شروع رسمی یک 
دوران تازه برای تیم ملی است. دورانی 
که با جنگیــدن برای صعــود به جام 
جهانی 2022 قطر کلید می خورد. ایران 
در دو دوره قبلی جام جهانی حاضر بوده 
و حاال برای سومین حضور پیاپی در این 
جام دورخیز کرده است. هدف تیم ملی 
این بار باید حتی مهم تر از صعود به جام 
جهانی باشد. عبور از مرحله گروهی این 

رقابت ها و البته شکستن طلسم قهرمانی 
آسیا، اصلی ترین ماموریت های مارک 
ویلموتــس در فوتبال ایران به شــمار 

می روند.
ترکیب تیم ملی در دوران ویلموتس 
هنوز »متحول« نشده اســت. به نظر 
می رسد سرمربی تیم ملی قصد دارد این 
کار را به مرور زمان انجام بدهد و انقالبی 
ناگهانی در تیم ایجــاد نکند. روی خط 
دروازه، بیرانوند، سیدحســین و رشید 
مظاهری سه گلر حاضر در این اردوی 
تیم ملی به شمار می روند. حضور بیرو در 
اردوهای بعدی نیز قطعی به نظر می رسد 
اما از بین مظاهری و حسینی، احتماال 
یک نفر قربانی بازگشــت پیام نیازمند 
خواهد شد. جایگزینی رشید با نیازمند، 
یکی از تغییرات احتمالی برای آینده تیم 
اســت. در قلب دفاع، ستاره هایی مثل 
پورعلی گنجی و مجید حسینی بدون 
جانشــین به نظر می رسند اما شاید در 
فهرست های بعدی، شجاع خلیل زاده 
جای کنعانی زادگان را بگیرد. سیاوش 
یزدانی نیز رقابت ســختی برای باقی 
ماندن در تیم ملی خواهد داشــت. در 
سمت راست خط دفاعی، ویلموتس از 
وریا و رامین استفاده می کند اما شاید 
باال رفتن سن وریا به مرور زمان موقعیت 
را به صادق محرمی بدهد. در سمت چپ 
نیز در شرایط فعلی حاج صفی و میالد 
محمدی گزینه های اصلی هستند اما اگر 
احسان به خط هافبک منتقل شود، جا 
برای بازیکنانی مثل محمد نادری یا میثم 
تیموری باز خواهد شد. در خط هافبک، 
تیم ملی باید رفته رفته آمــاده وداع با 
مسعود و اشکان شود. حتی وحید امیری 
نیز دیگر آمادگی الزم را برای درخشیدن 
در تیم ملی ندارد. ستاره هایی مثل امید 
ابراهیمی، ســعید عزت اللهی، مهدی 
ترابی، علی کریمی، علیرضا جهانبخش، 
احمد نوراللهی در کنار مهره هایی مثل 

رضا اســدی و علی قلی زاده می توانند 
ترکیب جذابی در میانه میدان بسازند. در 
خط حمله، غیبت مهرداد محمدی پس 
از درخشش خیره کننده در لیگ پرتغال، 
کمی عجیب به نظر می رسد. این بازیکن 
احتماال دیر یا زود به اردو اضافه می شود 
تا کنار نفراتی مثل سردار آزمون، طارمی، 
انصاری فرد و البته اللهیار صیادمنش قرار 
بگیرد. کاوه رضایی نیز این اواخر از تیم 
ملی دور بوده و بعید نیست در آینده ای 

نزدیک دوباره به این تیم برگردد.
به جز همه رفتارهایی که در دوران 
کی روش بارها تکرار شدند و حاال دیگر 
نباید در اطراف تیم ملــی خودنمایی 
کنند، رفتارهایی هم هست که ویلموتس 
باید آنها را همانند دوره سرمربی پیشین 
حفظ کند. انســجام تیم، اتحاد میان 
نفرات و نظــم و انضبــاط اردوها، باید 
به بهترین شــکل ممکن در تیم ملی 
باقی بماند. همین حــاال تحرکاتی که 
دو دروازه بان تیــم در اردوها علیه هم 
انجام می دهند، اصال خوشایند به نظر 
نمی رسد. ویلموتس باید به همه نشان 
بدهد که پیراهن تیم ملی چه ارزشــی 
دارد و به دست آوردن این پیراهن، اصال 

کار ساده ای نیست.

زلزله های احتمالی تیم ملی در دوران ویلموتس

جنگ شروع شد

سوژه روز

اتفاق روز

تا برگزاری اولین مسابقه رسمی تیم ملی با مارک ویلموتس، زمان چندانی باقی نمانده است. مرد بلژیکی تا امروز تنها در 
دیدارهای دوستانه روی نیمکت تیم ملی نشسته و حاال، هنگ کنگ اولین حریف رسمی او خواهد بود. ایران به ندرت در دور 
اول مقدماتی جام جهانی با مشکل روبه رو شده اما اگر سناریوی سال 2006 در یک گروه دشوار تکرار شود، همین مرحله نیز 
برای تیم دردسرساز خواهد شد. نبرد با هنگ کنگ در شرایطی برگزار می شود که ویلموتس هنوز هم در انتخاب نفرات تیم، 

ردپاهای کی روش را تعقیب می کند. تغییرات مدنظر این مربی در تیم ملی احتماال به زودی خودشان را نشان خواهند داد.

آریا رهنورد

در شرایطی که بســیاری از تیم های اروپایی، 
از کمبود ستاره رنج می برند، یوونتوس با مشکل 
عجیب ازدحام ســتاره  روبه رو شده است. تبحر 
خاص آنها در خرید بازیکنانی با قرارداد آزاد، حاال 
کمی بیشــتر از ظرفیت یک تیم فوتبال شده و 
بیانکونری را در معرض تنش قرار داده است. یووه، 
پرمهره ترین باشگاه این روزهای فوتبال اروپا به 
شمار می رود اما به همین خاطر، دو بازیکن این تیم 
جایی در فهرست اروپایی تیم شان نداشته اند. زیاد 
بازیکن داشتن، می تواند تهدید بزرگی برای یک 
تیم تلقی شود. به ویژه وقتی ساری روی نیمکت 
آن تیم نشسته باشد! یووه تنها تیم بزرگ اروپاست 
که می تواند پس از انجام چندین خرید تابستانی، 
همچنان تــراز مالی اش را مثبت نگــه دارد. آنها 
در این فصل ورودی های تازه ای داشــتند و همه 
نفرات کلیدی شــان را نیز حفظ کردند اما باز هم 
تراز نقل و انتقاالتی شان مثبت 15 میلیون پوند 
بود. با این حال فصل جدید برای قهرمان تکراری 
سری آ، چندان فوق العاده آغاز نشده است. انتشار 
فهرســت این تیم برای فصل تازه لیگ قهرمانان 

اروپا، تنش های زیادی را در باشگاه به وجود آورد. 
فهرست اروپایی بیانکونری، دو غایب بزرگ داشت. 
امره جان و ماریو مانژوکیچ، این فصل نمی توانند در 
لیگ قهرمانان اروپا برای یوونتوس به میدان بروند. 
این ماجرا هر دو ستاره را به شدت عصبانی کرده 
است. آنها مائوریتسیو ساری را مقصر چنین اتفاقی 
می دانند و به این باور رسیده اند که سرمربی باشگاه 
از خودش صداقت کافی نشان نداده است. نام این 
دو بازیکن سرشناس در حالی از فهرست یووه خارج 
شده که بازیکنانی مثل پینسوگلیو و دمیرال، در 
این فهرســت حضور دارند. به نظر می رسد این 
ماجرا بیشــتر از پر بودن ظرفیت بازیکن در این 
باشگاه ایتالیایی، به »لجبازی« مائوریتسیو ساری 
با مدیران باشگاه برمی گردد. ساری بارها نشان داده 
که در هیچ شرایطی دست از لجبازی برنمی دارد. 
او در چلسی با چند بازیکن خاص به بن بست رسید 
و تا پایان فصل دیگر هیچ وقت فرصت بازی را برای 
آنها فراهم نکرد. او پس از مواجه شدن با اعتراض 
سسک فابرگاس به نیمکت نشینی، این بازیکن 
را به طرف درهای خروجی چلسی هدایت کرد. 
ماجرای معروف درگیری با کپا آریزاباالگا نیز برای 
مدت ها سوژه اصلی فوتبال انگلیس بود. به نظر 

می رسد لجبازی هایی شبیه به این، در دوران تازه 
سرمربیگری ساری نیز ادامه پیدا کنند. این یکی از 
چالش های بزرگ یووه در فصل جدید خواهد بود.

مدت کوتاهی پس از ملحق شدن به یوونتوس، 
ساری از مدیران باشگاه خواست تا امره جان و ماریو 
مانژوکیچ را به فروش برسانند. یووه برای فروش هر 
دو نفر اقدام کرد. ماریو قرار بود در قرارداد با یونایتد 
بر سر جذب لوکاکو گنجانده شود اما این انتقال در 
نهایت لغو شد. یووه تصمیم داشت تا امره جان را در 
ازای راکیتیچ در اختیار بارسلونا قرار بدهد اما این 
پیشنهاد نیز سرانجامی نداشت و در نهایت هر دو 
بازیکن در تیم  شان ماندگار شدند. سرمربی تیم 
که ظاهرا از فروش نرفتن این دو بازیکن خشمگین 
به نظر می رسید، نام آنها را از لیست اروپایی باشگاه 

خارج کرد. حاال امره و ماریو نمی توانند در این فصل 
یوونتوس را در لیگ قهرمانان همراهی کنند. این 
اتفاق احتماال موجب جدایی هر دو نفر در ژانویه 
خواهد شد. بدون شــک اگر آنها می دانستند که 
چنین سرنوشــتی در انتظارشان اســت، تیم را 
در روزهای پایانی پنجره نقــل و انتقاالت ترک 
می کردند. حاال اما دیگر آنها راهی برای خروج از 
تورین قبل از باز شدن پنجره بعدی ندارند. امره 
جان که با یک قرارداد آزاد از لیورپول راهی تورین 
شده بود، خیلی زود عصبانیتش از تصمیم ساری 
را در معرض نمایش همه قرار داد اما به ســرعت 
مواضعش را تعدیل کرد و جمالت مثبتی در مورد 
یوونتوس در توئیترش نوشت. ماریو مانژوکیچ که 
در این سال ها بخشــی از حساس ترین گل های 

اروپایی بانوی پیر را به ثمر رســانده نیز از همین 
حاال پیشنهادهای لیگ برتری اش برای زمستان را 
بررسی کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که 
کیه لینی نیز به دلیل مصدومیت از فهرست خارج 
شده است. در غیر این صورت، ساری باید نام سه 

بازیکن را از فهرست اروپایی بیرون می گذاشت.
داستان مانژو و امره، تنها دردسر این روزهای 
ساری در یووه نیست. سیگاری ترین مربی دنیای 
فوتبال، این اواخر به علت ابتال به بیماری ذات الریه 
در نتیجه مصرف بیش از حد سیگار، دو بازی اول 
تیمش در سری آ را از دســت داده است. مدیران 
باشگاه به او هشــدار داده اند که مصرف بیش از 
حد سیگار را کنار بگذارد اما ساری با این موضوع 
کنار نخواهد آمــد. او به اندازه الگــری از مدیران 
باشــگاه حرف شــنوی ندارد و این موضوع برای 
یووه دردسرســاز خواهد بود. بیانکونری در این 
فصل، صدای نفس های اینتر را بیشتر از همیشه 
پشت سرش احســاس می کنند. اینتر با کونته و 
خریدهای جدید، جان تازه ای گرفته و در دو هفته 
ابتدایی لیگ نیز درخشان ظاهر شده است. یووه که 
همیشه با دفاع آهنینش شناخته می شد اما حاال 
برابر ناپولی ســه گل دریافت کرده است. آنتونیو 
کونته همان مردی بود که بعد از سال ها یوونتوس 
را به یک قدرت بزرگ در فوتبال ایتالیا تبدیل کرد. 
شاید حاال ســلطنت ایتالیایی این تیم، به دست 

همین مربی نابود شود.

دو مسابقه و دو نتیجه مساوی. رقابت برای صعود به مرحله 
دوم مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، در گروه ایران رسما 
آغاز شد. تیم ویلموتس در هفته اول رقابت ها استراحت داشت 
تا از هفته دوم به بازی ها ملحق شــود. در اولین دیدارهای این 
گروه، کامبــوج میزبان هنگ کنگ بود و برابــر این حریف به 
تساوی یک - یک رســید. تیم مهمان اولین گل مسابقه را به 
ثمر رســاند اما تیم میزبان در همان نیمه اول کار را به تساوی 
کشاند و سرانجام این نبرد با همین نتیجه تمام شد. جدال دوم 
به مراتب حساس تر و تماشــایی تر به نظر می رسید. جایی که 

بحرین در زمین خودش از عراق میزبانی می کرد. درصد زیادی 
از سکوهای این ورزشگاه خالی بودند اما مسابقه شور و هیجان 
زیادی داشت. بحرین میزبان خیلی زود با اشتباه وحشتناک گلر 
عراق، به گل دست پیدا کرد اما در دقایق پایانی بازی، مهند علی 
با یک ضربه تماشایی، توپ را از خط دروازه حریف عبور داد تا 
عراقی ها بحرین را با یک امتیاز ترک کنند. فاصله ها در فوتبال 
آسیا، به شدت نزدیک شده و حاال دیگر تقریبا هیچ حریفی برای 
تیم ملی »ساده« نخواهد بود. با این وجود به نظر می رسد عراق 
جدی ترین رقیب ایران در این مرحله باشد و البته بحرین نیز در 
زمین خودش، تیم خطرناکی خواهد بود. ایران در دو مسابقه 
رســمی اخیر با تیم ملی عراق، برنده نبوده است. یک تساوی 
منجر به شکســت در پنالتی ها در جام ملت های 2015 و یک 
تساوی در مرحله گروهی جام ملت های 2019، آخرین نتایج 

رسمی فوتبال ایران برابر عراق محسوب می شوند. بحرین نیز 
بعد از مسابقه معروف سال 2006، هرگز در دیدارهای رسمی 
تیم ملی را شکست نداده و در بیشتر بازی ها نیز روبه روی ایران، 
بازنده بوده اســت. با این وجود بدون تردید تیم ملی نسبت به 
همه قدرت های دیگر آسیا، در گروه به مراتب سخت تری قرار 
گرفته و برای هموار کردن راه صعود، باید از همین مسابقه اول 

با هنگ کنگ همه امتیازها را جمع کند.
اتفاق تلخ برای عراقی ها در دیدار بــا بحرین، مصدومیت 
شدید حسین علی بود. این وینگر بااستعداد 22 ساله، مستقیما 
از اســتادیوم راهی بیمارستان شــد. او به احتمال بسیار زیاد 
حداقل 6 ماه از میادین دور است و دیدار با تیم ملی را نیز از دست 
می دهد. با این وجود عراق هنوز ستاره های پرشماری دارد که 
بازیکنان تیم ملی باید در زمین مراقب حرکات آنها باشــند. 

آن چه کار ایــران را در این گروه کمی ســخت تر از حد انتظار 
می کند، شرایط کشورهای میزبان است. مردم هنگ کنگ در 
ماه های گذشته مشغول اعتراض گسترده در این کشور بوده اند 
و خیابان های هنگ کنگ این روزها کمی ناامن شــده است. 
بحرینی ها همیشه در میزبانی از تیم ملی کارشکنی کرده اند و 
دست به هر کاری زده اند تا اوضاع را برای ایران پیچیده کنند. 
عراق نیز به تازگی مجوز میزبانی از دیدارهای رسمی فوتبال را به 
دست آورده و بدون شک هواداران تیم، اتمسفری جهنمی برای 
تیم ملی خواهند ساخت. کار ویلموتس و پسرانش در این گروه، 
اصال ساده نیست. مرور دیدارهای هفته اول، نشان می دهد که 
روزهای بزرگ و رقابت های جذاب و نفس گیری در انتظار تیم 
ملی خواهد بود. تیمی که حاال برای سومین حضور متوالی در 

جام جهانی آماده می شود.

دردسرهای بزرگ مائوریتسیو ساری در یوونتوس

سیگار، امره و آنتونیو!

تقسیم امتیازها در هفته اول بازی های گروه ایران

این گروه خشن! 

جلسه مشترک با سرمربیان 
لیگ برتری، یک قدم مثبت 

دیگر از ویلموتس برای 
برقراری آرامش در اطراف 

تیم ملی بود. در فهرست 
نهایی این مربی البته تنها 

چند باشگاه حضور پررنگ 
دارند. شاید در اردوهای 

بعدی، ویلموتس از تیم های 
دیگر هم بازیکنانی را به تیم 

ملی فرابخواند
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