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 شکست ناباورانه 
در ثانیه های آخر

تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی 
خود در جام جهانی بسکتبال 2019 چین در 
گروه C در شهر گوانگژو به مصاف پورتوریکو 
رفت که این بازی با شکست ناباورانه تیم ایران 
به پایان رسید. پورتوریکو تیمی از قاره آمریکا، 
حریف ناشناخته ای نبود. تیمی که در رنکینگ 
جهانی رده شانزدهم را در اختیار دارد تاکنون 
در 12 دوره جام جهانی حضور داشته و حتی 
سابقه ایستادن روی رتبه چهارم دنیا در سال 
2014 را دارد و اکثر بازیکنانش سابقه بازی در 
NBA را دارند. با ایــن وجود این تیم تاکنون 
در طول تاریخ هیچ مسابقه ای با ایران نداشته 
و از همین رو اولین دیدار تاریخ بسکتبال ایران 
و پورتوریکو از حساســیت بسیاری برخوردار 
بود. بسکتبال ایران در نیمه نخست پرقدرت 
کار را آغاز کرد و تواسنت تا کوارتر آخر بازی، از 
حریف جلو باشد. حریفی که تالش زیادی کرد 
تا گام اول را محکم بردارد و توانست این کار را 
در ثانیه های آخر انجام بدهد. کوارتر پایانی و 
چهارم بازی بســیار نزدیک و نفس گیر دنبال 
شــد. ایران کماکان در تالش بود با استفاده از 
برتری حدادی زیر سبد و درخشش یخچالی و 
جمشیدی ابتکار عمل را در دست داشته باشد. 
در این کوارتر هدف ایران این بود که برتری را 
حفظ کرده و بــازی را اداره کند تا بتواند پیروز 
از زمین خارج شــود. اما باز هم استرس و عدم 
تمرکز در بازی های بزرگ و کلیدی گریبانگیر 
تیم ما شد و یکی،دو اشتباه بزرگ و عجیب در 
ثانیه های پایانی سبب شد تا تیم ایران برتری را 
از دست داده و پورتوریکو با چند امتیاز پیدرپی 
فاصله را جبران کرده و از ایران جلو بیفتد. اما 
یک پرتاب سه امتیازی در ثانیه های پایانی از 
سوی حامد حدادی دو تیم را در امتیاز 81 برابر 
کرد تا اینکه درســت در ثانیه پایانی بازی یک 
پرتاب دو امتیازی از سوی پورتوریکو سبب شد 
تا در عین ناباوری و برتری ایران بازی 81-83 
بازی را واگذار کند. ایران در حالی بازی برده را 
به پورتوریکو واگذار کرد که شایسته پیروزی 
بود. حاال با این شکست شــانس صعود ایران 
به دور دوم رقابت ها کمرنگ تر شــده اســت. 
بسکتبالیســت های ایــران در دومین دیدار 
خود در جام جهانی فردا برابر تونس به میدان 
می روند. تیمی که طبیعتا مثل دیگر رقبا برای 

صعود می جنگد.
    

مالیی پناهنده شد
با اینکه تصمیم نهایی مسئوالن فدراسیون 
جــودوی ایران بعد از مشــورت بــا نهادهای 
باالتر این بود که ســعید مالیی به خاطر خطر 
تعلیق جودوی ایران به مسابقات جهانی اعزام 
نشود، با این حال گویا فشــار این جودوکار به 
مسئوالن باعث شده تا این اعزام صورت بگیرد. 
در مســابقات جهانی جودو هم همانطور که 
پیش بینی می شد سعید مالیی تا مراحل پایانی 
پیش رفت و جودوکار رژیم صهیونیستی هم 
در سمت دیگر نیمه نهایی بود. با اینکه خبری 
مبنی بر انصراف مالیی بــه دلیل مصدومیت 
از دیدار نیمه نهایی منتشــر شــد، اما دقایقی 
بعد شــاهد بودیم کــه او روی تاتامی حاضر 

شده است. 
این در حالی بود که اگر جــودوکار ایرانی 
برنده می شــد، در فینــال به نماینــده رژیم 
صهیونیســتی برخورد می کرد. پــس از این 
رقابت ها اخباری مبنی جدایی این جودوکار 
از کاروان ایران و سفرش به آلمان منتشر شد 
و از ســوی دیگر رییس فدراسیون جهانی در 
مصاحبه ای مدعی شــد مالیی باخت عامدانه 
ای در نیمه نهایی داشــته و بابــت این ماجرا 
تحت فشار بوده است! مالیی با رفتن به المان 
و اعالم پناهندگی تصمیم دارد که در المپیک 
ژاپن زیر پرچم کمیتــه بین المللی المپیک به 
میدان برود. برخی رسانه ها معتقدند این طرح 
از سال گذشته اســتارت خورده است و دست 
رییس فدراسیون جهانی جودو و رژیم اشغالگر 
در یک کاسه بوده اســت. در همین راستا قرار 
است کمیته ملی المپیک کشورمان به کمیته 
بین المللــی المپیک نامــه ای را در خصوص 
مداخله سیاســی فدراســیون جهانی جودو 

ارسال کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تیمی کــه در دوران برانکو، هرگز 
پرسپولیس را شکســت نداده بود، در 
اولین رویارویی با کالدرون و تیمش به 
یک پیروزی حساس و تعیین کننده 
دست پیدا کرد. تراکتوری ها در اولین 
مسابقه فصل جدید، نمایش خوبی برابر 
نفت مسجدسلیمان نداشتند و حتی 
می توانستند بازنده آن مسابقه باشند 
اما ورود مهره های خارجــی تازه وارد 
به ترکیب، کیفیت این تیم را متحول 

کرد. عالوه بر این، آنها همیشه در حضور 
هواداران شان تیم قدرتمندتری هستند 
و روبه رو شــدن با این تیــم در تبریز، 
همیشه ســخت و طاقت فرسا به نظر 
می رسد. پرسپولیس شروع بدی برابر 
تراکتور نداشت اما در دقایق زیادی از 
نیمه اول، هر دو تیم ترجیح می دادند 
»احتیاط« کننــد و بی محابا به طرف 
دروازه حریــف نرونــد. گل نخوردن، 
کلیدی ترین اولویــت نیمه اول هر دو 
تیم بود و این محافظه کاری، تاثیرش 
را روی کیفیت مســابقه گذاشت. به 

نظر می رســید این نیمه با تســاوی 
بدون گل تمــام خواهد شــد اما یک 
شلیک استثنایی از احسان حاج صفی، 
اوضاع را به ســود تراکتوری ها تغییر 
داد. پرسپولیسی ها در مواجهه با این 
موقعیت، سهل انگاری به خرج دادند و 
هیچ بازیکنی، برای احسان مزاحمتی 
ایجاد نکرد. ایــن وظیفه هافبک های 
میانی تیم بود که ستاره حریف را قبل 
از شوت زدن به دردســر بیندازند اما 
حاج صفی فضای کافی را برای شوت در 
اختیار داشت و همین صحنه، سرنوشت 

مسابقه را تعیین کرد. در جریان دیدار 
هفته گذشته با پارس جنوبی، خطوط 
هافبک و دفاع پرسپولیس محک جدی 
نخوردند اما حاال در اولین بازی بزرگ و 
دشوار فصل، غیبت »کمال« به شدت 
در ترکیب قرمزها نمایان شــد. بدون 
شــک اگر این بازیکن در زمین حضور 
داشت، تراکتور به همین سادگی فرصت 
شوت زنی و خلق موقعیت روی دروازه را 
به دست نمی آورد. تیم مصطفی دنیزلی 
در نیمه دوم نیز، چند بار فرصت های 
ایده آلی برای گل زنی داشــت اما این 

موقعیت ها در نهایت از دســت رفتند. 
پرسپولیس برانکو به همین سادگی، به 
رقبا بخت گل زنی نمی  داد و این همان 
اتفاقی بود که در نتیجه غیبت هافبک 
دفاعی اصلی سرخپوشــان، در تبریز 
اتفاق افتاد. کمال کامیابی نیا بازیکن 
بسیار مهمی برای پرسپولیس است و 
شاید تصمیم ناگهانی او برای جراحی، 
در نهایت به قیمت فروپاشی این تیم در 

این فصل تمام شود.
کمال کامیابی نیا برای مدت ها، تنها 
هافبک دفاعی سرخپوشــان به شمار 
می رفت. برانکو ترجیح می داد از احمد 
نوراللهی در سمت راست خط هافبک 
استفاده کند و محســن ربیع خواه را 
نیز در پست های دیگر مورد آزمایش 
قرار بدهد. پرســپولیس به استفاده از 
کامیابی نیا در میانه میدان خو گرفته بود 
و این بازیکن نیز با نمایش های خوبش، 

کمک بزرگی به تیم می کرد. 
اهمیت کمال وقتی بیشتر به چشم 
می آمد که او یک مســابقه را از دست 
می داد و پرسپولیســی ها ناچار بودند 
بدون او به مصاف یکــی از رقبا بروند. 
این بازیکن در یک سال گذشته، بارها 
با مشــکل مصدومیت از ناحیه کتف 
دســت و پنجه نرم کرد و حتی به این 
خاطر، سوژه شوخی هواداران فوتبال 
نیز شد. با این وجود او در دوران برانکو 
هرگــز تمایلی برای برطــرف کردن 
دائمی این مشــکل از خودش نشان 
داد. چراکه مطمئن بود در آن تیم، در 
هر شرایطی به عنوان بازیکن ثابت به 
میدان خواهد رفت. حتی در بدو ورود 
کالدرون نیز، کمال باز هم به مســاله 
کتف توجهی نشان نداد اما مدتی بعد، 
همین که متوجه شد ممکن است به 
خاطر این قضیه جایگاهش در ترکیب 
اصلی را از دست بدهد، ناگهان زیر تیغ 
جراحی رفت. کامیابی نیا، بدترین زمان 
ممکن را برای چنیــن کاری انتخاب 

کــرد. او می توانســت دوری دو ماهه 
از فوتبــال را در تابســتان بگذراند اما 
اجازه نداد دوران نقاهت، مزاحم دوران 
استراحت  و تعطیالتش شود. از طرف 
دیگر او می توانســت جراحی را به بعد 
از هفته های سرنوشت ســاز اول لیگ 
موکول کند اما باز هــم چنین کاری 
انجام نداد تا دست پرسپولیس در شروع 

فصل، ناگهان خالی بماند.
احمد نوراللهی، تنها هافبک  دفاعی 
این روزهای پرســپولیس محسوب 
می شــود و نمی تواند به تنهایی فشار 
دیدارهای حساس با سپاهان، استقالل 
و پدیده در هفته هــای آینده را تحمل 
کند. ســتاره هایی مثل امید عالیشاه 
و وحید امیــری نیز به شــدت تنزل 
کرده انــد و کمک چندانــی به احمد 
نمی کنند. پرسپولیسی ها در فصل نقل 
و انتقاالت، توجه چندانی به میانه زمین 
نشان ندادند. خرید بازیکنی مثل رضا 
اسدی که حاال در خط میانی تراکتور 
می درخشد، می توانست تحمل غیبت 
کمال را برای این تیم ســاده تر کند اما 
به نظر می رسد مدیران باشگاه بیش از 
حد روی کامیابی نیا حســاب کردند و 
این بازیکن نیز، همه محاسبه ها را در 

پرسپولیس تغییر داد.

غیبتی که برای قرمزها دردسرساز شد

در کمال حسرت!

چهره به چهره

سوژه روز

روند بی شکستی پرسپولیس برابر تراکتورسازی، پس از پنج سال باالخره قطع شد. قرمزهای تبریز در بیشتر دقایق بازی 
با پرسپولیس، تیم برتر زمین بودند و موقعیت های  زیادی روی دروازه تیم کالدرون به وجود آوردند. تراکتور دنیزلی در دومین 

هفته لیگ برتر، نشان داد که می تواند در قواره های تبدیل شدن به یکی از مدعیان جدی کسب جام در لیگ برتر نوزدهم 
باشد. پرسپولیس اما در غیاب یکی از بهترین هافبک هایش، انسجام چندانی نداشت و در فاز دفاعی، کامال آسیب پذیر به نظر 

می رسید. با چنین نمایشی، آنها در دیدارهای حساس و سخت پیش رو نیز مشکالت زیادی خواهند داشت.

آریا طاری

دومین هفته از لیگ برتر نوزدهم فوتبال ایران به ســرعت 
سپری شــد. ادامه گل های تماشــایی این فصل لیگ، تداوم 
پیروزی های سپاهان و پدیده و البته نتایج ناخوشایند سرخابی ها، 
مهم ترین ماجراهای این هفته بودند. هفته ای که یک اخراجی و 

یک پنالتی از دست رفته نیز داشت.
برنده ها: احسان حاج صفی

احسان در تراکتورسازی، مدافع چپ نیست و این فصل در 
پست مورد عالقه اش بازی می کند. او در میانه میدان، نمایش 
بسیار خوبی برابر پرسپولیس داشت و دروازه حریف را با یک گل 
تماشایی باز کرد. اولین گل فصل تراکتور، اولین پیروزی این تیم را 
نیز در فصل جدید رقم زد تا تبریزی ها لیگ را با آرامش و اطمینان 
بیشتری دنبال کنند. احســان به عنوان یکی از پرتجربه ترین 
مهره های لیگ، دســت به هر کاری می زند تــا این فصل جام 

قهرمانی را با تراکتور فتح کند.
یحیی گل محمدی

دومین پیروزی متوالی در دومین هفته لیگ، آمادگی باالی 
این فصل تیم یحیی گل محمدی را در معرض نمایش همه قرار 

داده است. پدیده فصل گذشته را با شکست شروع کرد اما این بار 
از 6 امتیاز ممکن در دو هفته اول، 6 امتیاز به دست آورده و برای 
هر تیمی در لیگ برتر، حریف سرسختی به شمار می رود. یحیی 
در لیگ هجدهم نیز موفق به خلق شگفتی شده بود اما به نظر 
می رسد او این فصل به دستاوردی مهم تر از رسیدن به سهمیه 

لیگ قهرمانان نیز فکر می کند.
امیر قلعه نویی

ژنرال دوباره به روزهای خوب دوران مربیگری اش برگشته 
است. جدیت او در کنار زمین، به وضوح نشان می دهد که بردن 
هر مسابقه، چه اهمیت ویژه ای برای این مربی دارد. تیم قلعه نویی 
بعد از شاهین بوشهر، این هفته ماشین سازی را نیز قربانی کرد. 
آنها با دو کلین شیت پیاپی، آمادگی دفاعی شان را در این فصل به 
رخ کشیده اند. سپاهان در ساخت موقعیت های گل زنی، یکی از 

بهترین تیم های این فصل به شمار می رود.
هواداران نساجی

اولین بازی فصل در ورزشــگاه وطنی قائمشهر، یک بازی 
جذاب و تماشایی از کار درآمد. پرگل ترین بازی هفته، تماشاگران 
نساجی را کامال راضی و خوشحال کرد. تیم محبوب آنها در نیمه 
اول، نمایشی استثنایی برابر پیکان داشت و حریف را نابود کرد 
اما در نیمه دوم، پیکان به بازی برگشت و حتی در آستانه رسیدن 
به نتیجه مساوی قرار گرفت. با این حال در نهایت نساجی چی ها 
چهار بر سه برنده شــدند و در اولین بازی خانگی فصل، اولین 
پیروزی را جشن گرفتند. نساجی حاال با چهار امتیاز از دو بازی، 

در جدول باالتر از پرسپولیس دیده می شود.
محمد طیبی

نفت مسجدسلیمان این هفته فاصله ای با تجربه اولین شکست 
فصل نداشت اما درست در آخرین دقایق بازی، محمد طیبی همه 
چیز را جبران کرد و بازی با نفت آبادان را به تساوی کشاند. این گل، 
ضربه بزرگی برای اسکوچیچ و تیمش بود. چراکه آنها در آستانه 
رسیدن به دومین پیروزی متوالی شان در لیگ قرار داشتند اما در 
نهایت به کسب یک امتیاز رضایت دادند. گل طیبی تا امروز، تنها 

گل فصل نفت مسجدسلیمان بوده است.
بازنده ها: علیرضا بیرانوند

پس از یک جلسه محرومیت، علیرضا بیرانوند دوباره به درون 
دروازه قرمزها برگشت اما در اولین قدم، موفق به ثبت کلین شیت 
نشد. او گل نسبتا بدی نیز دریافت کرد و دروازه اش از فاصله ای 
بسیار دور باز شد. بیرو البته دید مناسبی نداشت اما انتظار می رفت 
که واکنش سریع تری به شلیک حاج صفی نشان بدهد. او در این 
فصل رقبای بسیار زیادی دارد و اگر به اوج برنگردد، بعید نیست 

که جایگاهش در تیم ملی را نیز از دست بدهد.
ماکسیم کوولیتایا

اخراج زودهنگام گلر گرجستانی شاهین بوشهر در مسابقه 
با پدیده مشــهد، مقدمات دومین شکست فصل عبدا... ویسی 
را فراهم کرد. ماکسیم تنها اخراجی این هفته لیگ بود که تنها 6 
دقیقه بعد از شروع بازی، ناچار به ترک زمین مسابقه شد. شاهین 
بعد از این اخراج، در زمین پدیده نمایش نسبتا خوبی داشت اما 

در نهایت شکست خورد تا همچنین قعرنشین جدول رده بندی 
لیگ برتر باشد. جنگ شــاهین برای بقا در لیگ، باید از همین 
هفته ها آغاز شود. چراکه آنها شــروع ناامیدکننده ای در فصل 

جدید داشته اند.
آندره آ استراماچونی

دوباره کابوس دقیقه 95 و دوباره عصبانیــت. اوضاع برای 
اســتراماچونی در تهران فعال خوب پیش نمی رود. تیم او برای 
دومین هفته متوالی در آخرین ثانیه ها گل خورد و غافلگیر شد. 
استقالل با سرمربی ایتالیایی، تا امروز از دو بازی تنها یک امتیاز 
به دست آورده است. آنها هنوز شانس بازگشت به لیگ را دارند اما 

نباید فرصت بیشتری را هدر بدهند.
حسین فرکی

با وجود زدن سه گل به نساجی، پیکان دوباره شکست خورد 
تا همچنان یکی از تیم های بحران زده این فصل باشد. پیکان با دو 
شکست پیاپی، یکی از تیم های قعرنشین جدول به شمار می رود 
و حسین فرکی باید به دنبال راهی برای تغییر اوضاع باشد. تیم 
او با دریافت 6 گل در دو هفته، ضعیف ترین خط دفاعی لیگ را در 

اختیار دارد.
گئورگی گولسیانی

مدافع میانی سپاهان، تنها بازیکنی بود که این هفته پنالتی 
خراب کرد. اگر این پنالتی گل می شد، شاید گولسیانی تا پایان 
فصل گل های زیادی به ثمر می رساند اما خراب شدن این ضربه، 

خیلی زود لقب پنالتی زن اول تیم را از این بازیکن گرفت.

نمایش تراکتورســازی مقابل پرسپولیس 
با نمایش هفته گذشــته این تیــم مقابل نفت 
مسجدسلیمان 180 درجه تفاوت داشت. دلیل 
این تفاوت را تنها نباید در تماشاگرها و جو استادیوم 
خالصه کرد. آن چه موجب شــد تراکتورسازی 
به تیم بهتری تبدیل شــود، حضور ستاره های 
خارجی در ترکیب این تیم بــود. پس از جدایی 
آنتونی استوکس و لی اروین، نگرانی های زیادی 
در مورد جانشین های این نفرات در تبریز وجود 
داشت اما به نظر می رسد که این نگرانی ها، حاال 
دیگر کامال برطرف شده اند. مصطفی دنیزلی با دو 

بازیکن خارجی، به استقبال دیدار با پرسپولیس 
رفت. میمبال در خط هافبک، چشــم ها را خیره 
کرد. او طوری فوتبال بازی می کرد که انگار برای 
سال ها با فضای فوتبال ایران آشنایی داشته است. 
این ستاره پرویی، یک فوتبالیست کامل به نظر 
می رسد. بازیکنی که هم خوب پاس می دهد، هم 
خوب دریبل می زند، هم جریان بازی را با کارهای 
تکنیکی به سود تیمش تغییر می دهد و هم از قدرت 
قابل توجهی برای شوت زنی برخوردار است. در 
جریان مسابقه با پرسپولیس، میمبال بارها و بارها 
از سوی سکوهای هوادار تراکتور مورد تشویق قرار 

گرفت. او در کوتاه ترین زمان ممکن، جایی در قلب 
طرفداران تیم تبریزی پیدا کرد. کوین فورچونه 
نیز در جدال بــا تیم کالــدرون، اولین بازی اش 

برای تراکتورســازی را انجام داد. او البته 
به اندازه میمبال درخشــان نبود اما 
وظایفش را در زمین به خوبی انجام 
داد. این دو نفر در کنار هم، ترکیبی 
فوق العاده برای تراکتور می سازند. 

باشگاه تبریزی البته به جز 
این دو بازیکن، مازوال و 
سوکیتا را نیز به عنوان 

دو خارجی دیگر در 
اختیــار دارد. حاال 
دیگــر تردیدها 
در مــورد تراکتور 
برطرف شده و این 

تیــم، پرمهره ترین تیم لیگ نوزدهم به شــمار 
می رود. آنها با شور و هیجان زیادی فوتبال بازی 
می کنند و حضور دو بازیکن جدید، تحرک در فاز 

هجومی این تیم را باال برده است.
شاید اگر فصل گذشته آنتونی استوکس ثبات 
بیشتری از خودش نشان می داد و در مقطعی از 
فصل، تیم را به حال خودش رها نمی کرد، تراکتور 
می توانست در پایان فصل، روی سکوی اول قرار 
بگیرد. تبریزی ها باید مراقب باشند که 
داستان استوکس، برای خارجی های 
تــازه وارد این تیم تکرار نشــود. 
پس از این نمایــش فوق العاده 
از سوی میمبال و فورچونه، حاال 
دیگر دنیزلی همه ابزارهای الزم 
برای رساندن تراکتور به اولین 
قهرمانی اش در تاریخ لیگ برتر 

را در اختیار دارد. به نظر نمی رســد هیچ تیمی 
در تبریز، حریف این تراکتور شــود اما آنها برای 
رسیدن به جام قهرمانی، باید در دیدارهای خارج 
از خانه نیز صالبت زیادی از خودشان نشان بدهند. 
تراکتور از درون دروازه با رشید مظاهری تا نوک 
حمله، ســتاره های جذایی در اختیار دارد که هر 
تیمی آرزوی داشتن شان را یدک می کشد. این 
تیم پس از تحمیل شکست به قهرمان سه دوره 
گذشــته  فوتبال ایران، حاال برای کارهای بزرگ 
آماده می شود. آنها با این بازی خوب، انتظارها را 
از خودشان باال برده اند و برای راضی نگه داشتن 
هوادارها، باید رقبای بعدی شــان را نیز با همین 
کیفیت از میدان به در کنند. البته که برای حرف 
زدن از قهرمانی تراکتور هنوز خیلی زود اســت 
اما این تیم در زمیــن خودش، می تواند هر تیمی 

را زمین گیر کند.

برنده ها و بازنده های هفته دوم لیگ برتر

شوت خوب، پنالتی بد!

توفان خارجی های تراکتور در یادگار امام

از ما بترسید!

پرسپولیس به استفاده از 
کامیابی نیا در میانه میدان 
خو گرفته بود و این بازیکن 

نیز با نمایش های خوبش، 
کمک بزرگی به تیم می کرد. 

اهمیت کمال وقتی بیشتر 
به چشم می آمد که او یک 

مسابقه را از دست می داد و 
پرسپولیسی ها ناچار بودند 

بدون او به مصاف یکی از 
رقبا بروند
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