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بسکتبال به گروه بازنده ها رفت
پایان یک رویا!

تیــم ملی بســکتبال بــا قبــول دومین 
شکســت در جام جهانی 2019 برابر تونس، 
رویای صعــودش به دور بعــد را نافرجام دید. 
آســمانخراش های ایران از مدت هــا پیش با 
حضور در اردوهای اروپایی عزم شــان را جزم 
کردند تا دســت پر از جام جهانی برگردند اما 
تمام این تالش ها بی فرجــام باقی ماند. بعد از 
شکست تلخ برابر پورتوریکو در گام نخست با 
فاصله نزدیک و در شرایطی که ایران 18 امتیاز 
از حریفش پیش بود، روز گذشــته شاگردان 
مهران شــاهین طبع در شــرایطی به مصاف 
تونس رفتند کــه به نظر می رســید هنوز در 
شوک باخت اول شان به پورتوریکو هستند. تا 
حدی که تیم در بازی را به شدت بد آغاز کرد و 
تونسی ها با اســتفاده از همین موضوع بازی را 
در دست گرفتند و از ایران جلو زدند. تونس که 
تصور می شــد راحت ترین رقیب ایران در این 
رقابت هاست، نشان داد که بســیار پرقدرت 
برای این تورنمنت آماده شــده و اتفاقا حریف 

سرسختی است.
پرتاب های سه امتیازی تونسی ها که بالی 
جان تیم ایران شــده بود، ضعف ایران در دفاع 
و از دســت دادن توپ های بسیار زیاد پیروزی 
تونس را رقم زد. نیمه نخست با حساب 44 بر 
35 به ســود تونس به پایان رسید تا شاگردان 
شاهین طبع به فکر کام بک در نیمه دوم باشند. 
اتفاقی کــه نیفتاد و در نیمــه دوم هم جریان 
بازی برای ایران خوب پیش نرفت. تونســی ها 
تا می توانستند از اشتباهات عجیب بازیکنان 
ایران اســتفاده و اختالف را زیاد کردند. البته 
در اواخر این کوارتــر عملکرد خوب و ترکیبی 
حدادی و گرامی پور زیر سبد خودی و حریف 
کمی روحیه را به ایــران برگرداند اما این برای 

رقم زدن برد برای تیم ملی مان کافی نبود.
در کوارتر چهارم روند خوب ایران در دقایق 
اولیه پیش رفت و حتی اختالف به عدد پنج هم 
رسید، اما بازهم گل نشدن پرتاب های بازیکنان 
ایرانی و سه امتیازی های موفق حریف اختالف 
را افزایش داد. در دقایق پایانی هم که بازیکنان 
ایرانی رو به بازی احساسی آوردند و در نهایت 
79 بر 67 نتیجه را به حریــف آفریقایی خود 

واگذار کردند. 

در ایــن بــازی صــالح میــری از تونس 
امتیازآورترین بازیکن زمین شناخته شد که 
با 22 امتیاز، 15 ریباند و سه پاس منجر به گل 
موفق ترین بازیکن زمین بود. در تیم ایران نیز 
حامد حدادی با کســب 13 امتیاز، 11 ریباند 
و 8 پاس منجر به گل بهتریــن بازیکن ایران 

لقب گرفت.
 حاال ایــران بــا دو باخت در قعــر جدول 
گروه C جام جهانی قــرار گرفته و دیگر هیچ 
شانســی برای صعود از این گروه ندارد. بدین 
ترتیب بــازی آخر ایران برابر اســپانیا که روز 
چهارشنبه برگزار می شــود، تشریفاتی است 
و ایران مقابل حریف نامدار خــود برای اعاده 
حیثیت به زمیــن می رود. اســپانیا تیم دوم 
جهان اســت که بعد از آمریکا مدعی قهرمانی 
این رقابت هاســت. به همین خاطر ســه تیم 
دیگر گــروه یعنی ایران، تونــس و پورتوریکو 
برای جایــگاه دومی گروه تــالش می کردند. 
حاال آنها در حالی باید چهارشــنبه به مصاف 
اســپانیا بروند که کم ترین امیــدی به صعود 
 وجود ندارد و باید در ادامــه در گروه بازنده ها 

به میدان بروند. 
البته پیش از دیدار برابر تونس هم همچنان 
امیدواری وجود داشت که با کسب پیروزی در 
این بازی و از طرفــی موفقیت تونس در دیدار 
روز چهارشنبه مقابل پورتوریکو، شرایط برای 
صعود ملی پوشــان کشــورمان مهیا شود اما 
این باخت تمام امیدها را ناامید کرد. تیم ملی 
بســکتبال ایران در دوره گذشته جام جهانی 
هم از صعود به مرحلــه دوم ناکام مانده بود اما 
در هر دوره صاحب یک برد شــده بود. به این 
ترتیب با شکست احتمالی برابر اسپانیا ایران 
بدترین نتیجه تاریخــش در جام های جهانی 
را رقم خواهــد زد. جام جهانی بســکتبال تا 
24 شــهریور در چین پیگیری می شــود. در 
پایان این رقابت ها هفت تیم صاحب ســهمیه 

المپیک می شوند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سهم استقالل و پرسپولیس از هفته 
دوم لیگ برتر تنهــا »یک امتیاز« بود. 
قرمزها در تبریز شکســت خوردند و 
استقالل در خانه مقابل فوالد خوزستان 
متوقف شــد. تیم کالدرون در آخرین 
ثانیه هــای نیمــه اول غافلگیری را 
تجربه کرد و تیم استراماچونی نیز در 
آخرین ثانیه های نیمه دوم، تســلیم 
شد و دو امتیاز را از دست داد. این هفته، 
هفته خوشــایندی برای این مربی ها 

نبود اما همه چیز تازه شــروع شده و 
همــه گزاره های مربوط بــه ناامیدی 
از سرنوشــت این مربی ها در فوتبال 
ایران، به نوعی حیرت انگیز هســتند. 
اگر نگاهی که امروز در مورد کالدرون 
وجود دارد، چهار ســال قبل در مورد 
برانکو نیز وجود داشــت، این مربی در 
همان هفته های ابتدایی لیگ پانزدهم 
برکنار می شــد و پرســپولیس هرگز 
موفقیت های بزرگ این ســال ها را به 
دست نمی آورد. خوش شانسی برانکو، 
در این موضوع خالصه می شــد که او 

وارث چند مربی ناکام شده بود و انتظار 
زیادی از پرسپولیس او وجود نداشت. 
بدشانسی کالدرون اما جانشینی یک 
مربی کامال موفق با نتایجی شــاهکار 
اســت. هواداران ســرخ ها باید دوران 
پروفســور را فراموش کنند. آنها باید 
بپذیرند که کالدرون برانکو نیســت و 
انتظارات شان را نیز از این تیم، تعدیل 
کنند. این جمله به معنای کنار آمدن 
با شکست و ناکامی نیست اما سرمربی 
آرژانتینی باید فرصت داشــته باشد 
تا ترکیــب مدنظرش را پیــدا کند و 

رفته رفته تاکتیک ایده آلش را در تیم 
به اجــرا دربیاورد. قضــاوت عملکرد 
کالدرون با تنها دو مسابقه، بیش از حد 
عجوالنه به نظر می رســد. همان طور 
که پیروزی هفته اول در مسابقه نسبتا 
ساده با پارس جنوبی از او یک ابرقهرمان 
نســاخت، شکســت در دیدار دشوار 
در زمین تراکتورســازی نیز نباید این 
مربی را زیر تیغ ببرد. فراموش نکنید 
که بیرانوند این روزها در فرم خوبی قرار 
ندارد و هنوز به اوج آمادگی نرســیده 
است، کمال کامیابی نیا دوران نقاهت را 

می گذراند، بشار رسن دیر به تیم ملحق 
شده و علی علیپور نیز هنوز نتوانسته 
آمادگی مطلوب را به دست بیاورد. اگر 
این مهره ها کیفیت همیشگی شان را 
پیدا کنند، بخش مهمی از مشکالت 
پرسپولیس حل خواهد شد. کالدرون 
قصد دارد در تیم »تغییر« ایجاد کند 
و همین تغییر، بــرای مدتی موجب 
ســردرگمی تیم خواهد شــد اما قرار 
نیســت این ســردرگمی، تا ابد ادامه 

داشته باشد.
کالدرون در شــرایطی مورد انتقاد 
قــرار می گیرد کــه تیمــش یکی از 
سخت ترین جدال های فصل را واگذار 
کرده است. استراماچونی نیز در حالی 
با واکنش های منفی روبه رو می شود که 
تیمش تا ثانیه های پایانی دیدار با فوالد، 
برنده بود و فاصله  زیادی با رسیدن به 
اولین سه امتیاز فصل نداشت. جدیت 
استراما، اولین ویژگی مثبت او در فوتبال 
ایران بوده است. مرد ایتالیایی تنها برای 
تفریح کردن و پول گرفتــن به ایران 
ســفر نکرده و با وجود زیاده روی های 
دوستان نزدیکش در گاتزتا، به سختی 
مشغول کار در اســتقالل است. البته 
که او ضعف هایی هم داشته اما این دو 
بازی، نمی توانند برای زیر سوال بردن 
عملکرد این مربی کافی باشند. بدون 
گل های لحظه آخری ماشین ســازی 
و فوالد، استقالل تا امروز چهار امتیاز 
در لیگ برتر تصاحــب کرده بود. البته 
که دریافت گل در چنین دقایقی، نقطه 
ضعف بزرگی است که استراما باید آن 
را برطرف کند اما شــاید همین تیم از 
همین هفتــه روی دور پیروزی بیفتد 
و همه رقبــا را یک به یــک از پیش رو 
بردارد. همین هفته در تبریز، 70 هزار 
نفر به اســتقبال تراکتورسازی رفتند 
و با تمــام وجود از تیم محبوب شــان 
حمایت کردنــد اما ظاهرا هــواداران 
اســتقالل و پرســپولیس، تنها از این 

باشــگاه ها »انتظار« دارنــد و حاضر 
نیستند هیچ قدم بلندی برای کمک به 

تیم محبوب شان بردارند.
این همه عجله برای چیست؟ چه 
اصراری وجود دارد که یــک هوادار با 
تماشای تنها 180 دقیقه بازی، عملکرد 
فنی یــک مربی را تحلیــل کند؟ چرا 
هوادارها برای انتقاد کــردن و انرژی 
منفی فرستادن به طرف تیم، حداقل 
کمی بیشتر صبر نمی کنند؟ چرا فوتبال 
عربســتان باید به الگویی برای اخراج 
مربی  ها در فوتبال ایران تبدیل شود؟ 
پروژه کالدرون و اســتراماچونی، تازه 
شروع شده و آنها می توانند در فوتبال 
ایران، حتی از برانکو نیز موفق تر باشند. 
این دو نفر، ســزاوار فرصت بیشتری 
هستند تا حداقل با ترکیب کامل تری 
به مصاف رقبا بروند و نتایج دلخواه شان 
را به دســت بیاورند. وقتی صحبت از 
امکانات می شــود، اوضاع بــرای آنها 
فراهم نیست و خواسته های شان رنگ 
حقیقت نمی گیــرد اما وقتی صحبت 
از نتایج می شود، مدیران باشگاه دائما 
از بردن همه جام ها حــرف می زنند. 
قرمزها و آبی ها بایــد اجازه بدهند که 
سرمربی های جدید تیم، برف تهران 
را ببینند. حتی اگر تا همان روزها نیز، 

اوضاع نتایج دو باشگاه مطلوب نباشد.

استراما، کالدرون و قصاص قبل از جنایت

بگذارید برف تهران را ببینند!

سوژه روز

اتفاق روز

سرمربیان جدید استقالل و پرسپولیس، شروع ایده آلی در این تیم نداشته اند اما دلیلی برای این حجم منفی بافی در بین 
هواداران و رسانه ها در مورد آنها وجود ندارد. اینکه مردان اول نیمکت سرخابی ها دستمزد زیادی دریافت می کنند، نباید 

بهانه ای برای جویدن خرخره آنها باشد. استراماچونی و کالدرون تا امروز از 12 امتیاز ممکن در دو هفته اول لیگ، تنها چهار 
امتیاز تصاحب کرده اند اما هنوز هفته های بسیار زیادی به پایان فصل باقی  مانده است. پرسپولیس و استقالل حتی در صورت 

شکست خوردن در هر دو دیدار ابتدایی فصل با سنگین ترین نتایج ممکن نیز، شانس قهرمانی لیگ را از دست نمی دادند.

آریا طاری

آن چه برای ســانچز اتفــاق افتــاده، ادامه 
ماجراهــای تلخ برای صاحبان پیراهن شــماره 
هفت در منچستریونایتد است. پیراهنی که ظاهرا 
پس از کریستیانو، قرار نیست به هیچ بازیکنی وفا 
کند. ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و دوباره ایتالیا. این 
سرنوشت الکسیس ســانچز در لیگ های درجه 
یک اروپایی است. بازیکنی که در سری آ چهره شد 
و حاال دوباره قرار است در سری آ توپ بزند. آنتونیو 
کونته عالقه زیادی به جذب این ستاره داشت. او 
قبل تر نیز در تیم های دیگــر، تالش زیادی برای 
جذب این فوتبالیست انجام داده بود و سرانجام 
موفق شد الکسیس را در تیمش داشته باشد. حضور 
همزمان ســانچز و لوکاکو در اینتر، جالب توجه 
خواهد بود. چراکه هر دو بازیکن دوران موفقی را 
در یونایتد ســپری نکردند اما شاید بازی زیر نظر 
سرمربی ایتالیایی، هر دو نفرشــان را احیا کند و 
آنها را به فرم خوب گذشته برگرداند. یونایتد برای 
الکسیس، یک سیاه چاله تمام عیار بود. او دو فصل 
برای شیاطین سرخ بازی کرد و در 45 مسابقه، تنها 

پنج گل برای این تیم به ثمر رساند. با اختالف زیاد، 
این ضعیف ترین آمار تمام دوران فوتبال این مهاجم 
به شــمار می رود. هواداران باشــگاه امید زیادی 
داشتند که حضور این ستاره، تیم شان را متحول 
کند اما سانچز نه برای مورینیو مهره موثری بود و 
نه توانست تاثیری در تیم سولسشر داشته باشد. 
او با وجود گرفتن دستمزدی نجومی در یونایتد، 
در بسیاری از دیدارهای مهم روی نیمکت نشست 
و به جز تنها چند مسابقه، در جدال های دیگر هرگز 
در حد و اندازه های بازی برای تیمی مثل منچستر 
نشان نداد. تصور می شد تاکتیک های دفاعی ژوزه، 
مانع ارائه نمایش هایی خوب از ســوی الکسیس 
شــده اما حتی در تیم هجومی تر سولسشر نیز 
اوضاع اصال فرق نکرد. ستاره این سال های فوتبال 
شیلی پس از بازی برای تیم های کوبرلوا، کولو کولو 
و ریورپالته، سه فصل برای اودنیزه ایتالیا بازی کرد. 
او در روزهای اوج دوران فوتبالش از باشــگاه های 
زیادی پیشنهاد داشت و در نهایت تصمیم گرفت به 
بارسلونا ملحق شد. پپ گواردیوال شیفته الکسیس 
بود اما دوران پپ تنها یک ســال بعد از خرید این 
بازیکن به پایان رسید. دو سال بعد، سانچز که دیگر 

محبوبیتش را روی سکوها از دست داده بود، در 
فهرســت خروج قرار گرفت. او در آرسنال دوباره 
خودش را پیدا کرد و ظرف چهار سال، 80 گل برای 
این باشگاه زد. با این وجود اختالف با ونگر بر سر رقم 
دستمزد، ســیاه ترین دوران این فوتبالیست را با 

انتقال به یونایتد پیش روی او قرار داد.
کابوس بزرگ و تلخ سانچز، در ادامه ماجراهای 
ناامیدکننده ای است که شــماره هفت های این 
ســال های یونایتد تجربه کرده اند. این شــماره 
ارزشمند و تاریخی، زمانی در اختیار ستاره های 
پرفروغی مثل جرج بست، برایان رابسون، اریک 
کانتونا، دیویــد بکام و کریســتیانو رونالدو بوده 
است. همه این نام های بزرگ، به پیراهن شماره 

هفت یونایتد اعتبار بخشیدند اما پس از جدایی 
سی آرســون از جمع قرمزها، این پیراهن دیگر 
هرگز در معرض خوشبختی قرار نگرفت. پس از 
کریستیانو، مایکل اوون اولین بازیکنی بود که این 
شماره را از سر الکس فرگوسن تحویل گرفت. او 
به جز یک گل حساس در ثانیه های پایانی دربی 
منچســتر، کار بزرگ دیگری در تیم انجام نداد و 
در اولدترافورد هرگز به یک مهره درخشان تبدیل 
نشد. شاید همین حاال اوون از سال های بازی برای 
منچستر و شورش علیه ســابقه لیورپولی اش، 
ناراضی باشــد. پس از مایکل، این شــماره برای 
دو فصل به آنتونیو والنسیا ســپرده شد اما او هم 
هرگز بازیکنی در حد پوشیدن این پیراهن نبود 

و مصدومیت سنگینی را نیز تجربه کرد. قربانی 
بعدی، آنخل دی ماریا بود. بازیکنی که با تصمیم 
فان خال با سروصدای زیاد از رئال مادرید جذب 
شد اما فقط یک فصل برای یونایتد بازی کرد و به 
سرعت به مهره مغضوب هوادارها تبدیل شد. یک 
سال بعد ممفیس دپای از لیگ هلند آمد و به شماره 
هفت جدید باشگاه تبدیل شد اما انتظارها برای 
درخشش او در فوتبال جزیره، هرگز نتیجه بخش 
نبود. آخرین هفت نفرین شــده یونایتد تا امروز، 
الکسیس سانچز بوده است. بازیکنی که به عنوان 
یک مهاجم گل زن به این باشــگاه ملحق شد و 
به عنوان یک ســتاره ناکام راهش را از منچستر 

جدا کرد.
پس از سانچز، شماره هفت بعدی یونایتد چه 
کسی خواهد بود؟ به نظر می رسد حاال دیگر همه 
بازیکن ها از پوشیدن این شماره در منچستر هراس 
دارند. دنیل جیمز که این روزها ستاره اصلی باشگاه 
شده، یکی از گزینه های جدی دریافت این شماره 
به نظر می رسد اما شاید بهتر باشد این فوتبالیست 
ولزی، عجله به خرج ندهد و فعال با همان شماره 21 
برای تیمش به میدان برود. او این روزها تنها دلیل 
امیدواری به سرنوشت تیم سولسشر است. تیمی 
که پس از پیروزی پرگل هفته اول، در سه مسابقه 
بعدی تنها دو امتیاز کســب کرده و خیلی زود با 

بحران روبه رو شده است.

در دو هفته ابتدایی لیگ برتر، خبری از حضور ســرمربی 
تیم ملی روی ســکوها نبود. ویلموتس هم به سبک کارلوس 
کی روش، دیدارهای لیگ برتر را از نزدیک تماشا نکرد و ترجیح 
داد دستیار ایرانی اش را برای دیدن بازی ها به شهرهای مختلف 
بفرســتد. این انتقاد به کی روش نیز وارد بــود که عالقه ای به 
تماشای لیگ برتر ایران ندارد اما گفته می شود دلیل ویلموتس 
برای تعویق ســفر به ایــران، بدقولی های فدراســیون برای 
پرداخت حقوق این مربی بوده اســت. با این حال بین این دو 
مربی یک تفاوت بزرگ وجود دارد. سرمربی بلژیکی تیم ملی 
یک مربی مستعد خوش نام را به عنوان دستیار ایرانی انتخاب 

کرده است. حضور وحید هاشمیان در استادیوم های مختلف، 
هم به بازیکنان انگیزه می دهد و هم با استقبال باشگاه ها روبه رو 
می شود. درست برخالف مارکار آقاجانیان که هرگز مایه های 
تبدیل شدن به یک مربی درجه یک را نداشت و نقشش در تیم 
ملی، بیشتر نمایشی بود، استفاده از هاشــمیان، برگ برنده 
ویلموتس در روزهای سپری کردن مرخصی در بلژیک به شمار 
می رفت. عالوه بر این، سرمربی تیم ملی به طور کلی عالقه ای 
به جار و جنجال ندارد و همین موضوع، او را از انتقادهای گزنده 

دور کرده است.
تصمیم مثبت ویلموتس در بازگشت به ایران، برگزاری یک 

نشست با سرمربیان لیگ برتری بود. البته که 9 سرمربی در این 
جلسه غایب بودند اما هفت سرمربی دیگر خودشان را به جلسه 
رساندند و به همفکری با مرد اول نیمکت تیم ملی پرداختند. 
در سال های گذشــته کارلوس کی روش دائما به سرمربیان 
لیگ برتری اتهام می زد، دائما آنها را زیر ســوال می برد، دائما 
در مورد کیفیت لیگ مصاحبــه می کرد و حتی در تیمش هم 
بین بازیکنان داخلی و لژیونرهای شاغل در اروپا، مرزبندی به 

وجود آورده بود. 
او ابدا چهره محبوبی در بین همکاران داخلی اش به شمار 
نمی رفت با ایــن وجود ورود ویلموتس، اوضــاع را تغییر داده 
است. اگر زمانی سرمربی سابق تیم ملی به دوستی با سرمربیان 
لیگ برتری بی میل بود، حاال این بعضی از سرمربیان هستند 
که پالس های مثبتی برای ویلموتس نمی فرستند. با این وجود 
این رابطه هم می تواند به مروز زمان ترمیم شود. فهرست های 

ویلموتس، هنوز خالی از اشکال نیستند. او به بعضی از تیم ها 
توجه چندانی نشــان نمی دهد و فعال تنها از چند تیم خاص 
بازیکن به تیم ملی دعوت کرده است. مسائلی شبیه به این، باید 
رفته رفته در تیم او برطرف شوند. مرد بلژیکی در درجه اول، باید 
آرامش این روزهای تیم ملی را حفظ کند. او شیوه ای به مراتب 
متفاوت تر از کی روش دارد و برای نتیجه گرفتن، »دشــمن 
فرضی« نمی ســازد و زمین و زمان را متهم نمی کند. البته که 
سرمربی فعلی تیم ملی هنوز در بازی های بزرگ محک نخورده 
و امتحان پس نداده اما رفتارهای او می تواند آرامش و ثبات را در 
تیم ملی برقرار کند. این مربی خیلی زود به این نتیجه رسیده که 
به تنهایی نمی تواند در فوتبال ایران موفق باشد  و برای رسیدن 
به شرایط مطلوب، به تعامل با همه باشگاه ها نیاز دارد. اگر نتیجه 
این تعامل در فهرست های تیم ملی نیز نمایان شود، اوضاع برای 

او بهتر نیز خواهد شد.

داستان آشنای شماره هفت ها در یونایتد

نفرین هفت!

فرار بزرگ سرمربی تیم ملی از جار و جنجال

نقشه هایی برای کی روش نشدن!

پروژه کالدرون و 
استراماچونی، تازه شروع 

شده و آنها می توانند در 
فوتبال ایران، حتی از برانکو 

نیز موفق تر باشند. این دو 
نفر، سزاوار فرصت بیشتری 
هستند تا حداقل با ترکیب 

کامل تری به مصاف رقبا 
بروند و نتایج دلخواه شان را 

به دست بیاورند
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