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برنامه بسکتبال در جام جهانی
 )FIBA( فدراسیون جهانی بســکتبال
زمان ۹۲ مســابقه مرحله گروهی جام جهانی 
بسکتبال ۲۰۱۹ چین را مشــخص کرد. تیم 
ملی بسکتبال ایران در گروه C این مسابقات 
با تیم های اسپانیا، پورتوریکو و تونس همگروه 
است که طبق جدول مسابقات مرحله گروهی، 
در بازی اول شــنبه ۹ شــهریور از ساعت ۱۳ 
به وقت ایــران به مصــاف پورتوریکو می رود، 
دوشــنبه ۱۱ شــهریور با تونس از ساعت ۱۳ 
دیدار می کند و در دیدار سوم خود چهارشنبه 
۱۳ شهریور پذیرای اســپانیا است. این بازی 
از ســاعت ۱7 آغاز می شــود. طبــق آخرین 
گفته های فدراسیون بســکتبال و کادر فنی 
تیم ملی، قرار اســت اردوی آســمانخراش ها 
از ۱8 خرداد اســتارت بخورد اما مشــخص 
نیســت که ســتاره های تیم ملی مثل حامد 
حدادی و ارســان کاظمی دعوت می شوند 
یا خیر؟ حامد حدادی اخیرا جلســاتی با رضا 
صالحی امیری داشــت و حتی رییس کمیته 
ملی المپیک بازگشــت حدادی به تیم ملی را 
به وزیر ورزش هم در مراســمی تبریک گفت 
اما مهران شاهین طبع ســرمربی تیم ملی از 
این موضوع ابراز بی اطاعــی کرد تا همچنان 
پرونده بازگشت ســتاره بســکتبال آسیا باز 
بماند. همچنین تکلیف صمد نیکخواه بهرامی 
برای آمدن بــه تیم ملی هم کماکان روشــن 

نشده است.
    

جنگ کشتی
 به سرپرست هم رسید

جنگ این روزهای اهالی کشتی و به عبارت 
بهتر، نامزدهای این انتخابات به سرپرســت 
فدراسیون هم رسید. بهروز نعمتی، سرپرست 
فدراسیون کشتی که برای چندمین بار مدعی 
شد که نیامده بماند، ســراغ حمید بنی تمیم 
رفت که پیش از او سرپرســت کشتی بود ولی 
به دنبال برخی حرف ها درباره مشارکتش در 
تبانی جایگاه خود را از دســت داد. نعمتی در 
واکنش به شــائبه های قانونی یــا غیرقانونی 
بودن انتخابش به عنوان سرپرست گفت:»من 
از وزارت ورزش با توجه به اختیاراتی که مجمع 
به وزیر داده بود، حکم گرفتم. من توسط وزیر با 
اصرار اینجا آمدم. حداقل دو هفته دوستان به 
من اصرار داشتند که این مسئولیت را بپذیرم. 
باالخره شما بدانید که سرپرست قبلی باید در 
طول 6 ماه مجمع را برگزار کنــد، چرا برگزار 
نکرده است؟ اگر قرار باشــد تا بعد از المپیک 
انتخابات برگزار نشــود، فــرار می کنم! حتی 
می توانم بگویم برخاف پنج، 6 سال اخیر که 
در فدراسیون بودم، دیگر در کشتی نمی مانم و 
سراغ همان ورزش زورخانه ای می روم.« او در 
خصوص بدهی ۲7۰ هزار فرانکی فدراسیون 
به اتحادیــه جهانی هــم گفت:»بدهی های 
فدراســیون وجود دارد. جلسه دو ساعته ای با 
سلطانی فر داشتم تا بتوانیم این موضوع را حل 
و فصل کنیم. امروز )دیروز( بنی تمیم زنگ زد 
و اطاعاتی به من داد. فکــر می کنم قابل حل 

است و مشکل زیادی نخواهد بود.«
    

اعزام بی فایده عابدینی
با اینکه نام مجتبی عابدینی در فهرســت 
اصلی تیم ملی شمشــیربازی اســلحه سابر 
ایران در رقابت های جایزه بزرگ شمشیربازی 
مسکو وجود داشــت، اما او با توجه به تشدید 
مصدومیتش تصمیم گرفــت از حضور در این 
مســابقات انصراف دهد. مشخص نیست چرا 
از ابتدا اصا عابدینی به روســیه اعزام شد! او 
پس از مصدومیت گفته بود با اینکه شــرایط 
خوبی ندارد در پیست مسکو شمشیر می زند 
ولی حاال بعد از اعزام نظرش برگشت تا اعزام او 
سودی برای تیم ملی نداشته باشد. فرزاد باهر 
ارسباران، علی پاکدامن و محمد رهبری دیگر 

نمایندگان ایران در این پیکارها هستند.
    

حدادی همچنان چهارم جهان
بر اساس جدیدترین رتبه بندی فدراسیون 
جهانی دوومیدانی احســان حــدادی، نایب 
قهرمان المپیک لندن با امتیاز ۱۳۱6 )پیش 
از این امتیاز او ۱۳۱۳ بــود( همچنان در رده 
چهارم جهان قرار دارد. حسن تفتیان با امتیاز 
۱۲۲8 و سه پله ســقوط در رده بیست و دوم 
ماده ۱۰۰ متر قرار گرفت. )او پیش از این در رده 
نوزدهم جهان قرار داشــت(. حسین کیهانی 
در ۰۰۰ ۳ متر با مانع با یک پله سقوط در رده 
۲۵ جهان قــرار دارد. کیوان قنبــرزاده نیز با 
۱۰۹6 امتیاز در رده 8۳ پرش ارتفاع و شاهین 
مهردالن با ۱۱۱8 امتیاز در رده ۵8 پرتاب وزنه 

قرار دارند.

منهای فوتبال

آریا طاری

دروازه بان ها؛ بیرو شماره یک، 
سیدحسین برمی گردد

علیرضــا بیرانوند پــس از تجربه 
درخشــان جام جهانی و نمایش نسبتا 
خوب در جام ملت هــا، همچنان مرد 
شماره یک دروازه تیم ملی خواهد بود. 
ویلموتس نیز با مــرور دیدارهای اخیر 
تیم ملی، خیلی زود با این سنگربان آماده 
آشنا خواهد شــد. کی روش در آخرین 
فهرست، پیام نیازمند و امیر عابدزاده را 

به جام ملت های آســیا برد. پیام در این 
فصل آنقدر آماده نشان داده که حذف 
کردنش از تیم ملــی غیرممکن به نظر 
می رسد اما شاید به جای امیر عابدزاده، 
سیدحسین حسینی به تیم ملی دعوت 
شد. ســتاره ای که دوباره خودش را در 
استقال به اثبات رسانده و شانس خوبی 
برای بازگشت به تیم دارد. سیدحسین 
همواره در سطحی باالتر از امیر عابدزاده 
قرار داشــته اما کی روش همواره پیش 
از تورنمنت ها به شکل عجیبی قید این 
دروازه بان را می زد. در شــرایط عادی، 

بیرو، سیدحســین و پیام نیازمند سه 
سنگربان اصلی تیم ویلموتس خواهند 
بود و رشید مظاهری و امیر عابدزاده نیز 
می توانند در فهرست انتظار این مربی قرار 
بگیرند. بدون شک این پنج دروازه بان، 
بهترین های حال حاضــر فوتبال ایران 

محسوب می شوند.
خط دفاعی؛ بازگشت شجاع، 

پایان کنعانی!
شــاید مهم ترین تغییر تیم ملی در 
دوران ســرمربی بلژیکی، در مرکز خط 
دفاع رقــم بخورد. دلیــل بی عاقگی 

کی روش بــه اســتفاده از »شــجاع 
خلیل زاده« هیچ وقت روشــن نشد اما 
مدافع میانی پرسپولیس، در بهترین فرم 
دوران فوتبالش قرار دارد و از شایستگی 
الزم برای حضــور در ترکیب تیم ملی 
برخوردار است. لجبازی کارلوس، مانع 
حضور شــجاع در تیم بود و حاال شاید 
ویلموتس به این روند پایان بدهد. انتظار 
می رود بازیکنانی مثل محمدرضا خانزاده 
و محمدحسین کنعانی زادگان، دیگر 
در اطراف تیم ملی دیده نشــوند. آنها 
مهره های محبوب ســرمربی پیشین 

بودند و کی روش عاقه ای رازآلود به این 
مدافعان نه چندان مســتحکم داشت. 
رقابت سمت راســت خط دفاعی میان 
وریا و رامین رضاییان همچنان داغ دنبال 
خواهد شد و در ســمت چپ نیز سعید 
آقایی پس از فصل خوبی که در سپاهان 
سپری کرده، یک گزینه ایده آل برای به 
چالش کشیدن میاد محمدی به شمار 
می رود. اگر ویلموتس هم مانند کی روش 
به بازی دادن احسان حاج صفی در سمت 
چپ خط دفاعی عاقه مند باشد، شاید 
سعید آقایی در نهایت بخشی از فهرست 
نهایی مرد بلژیکی نباشد. مجید حسینی 
و مرتضی پورعلی گنجی، گزینه هایی 
غیرقابل انکار برای خط دفاعی هستند 
اما پژمان منتظری احتمــاال به خاطر 
شرایط سنی اش، دیگر در لباس تیم ملی 

دیده نخواهد شد.
خط هافبک؛ مسعود می رود، 

سامان تقویت می شود؟
انتظار می رفت پــس از پایان جام 
ملت ها، ستاره هایی مثل اشکان دژاگه و 
مسعود شجاعی در مسیر وداع با تیم ملی 
قرار بگیرند. حاال این ماجرا برای مسعود 
محتمل تر به نظر می رسد. چراکه او این 
اواخر نقشی به جز مهره نیمکت نشین در 
تیم ملی نداشته است. درست برخاف 
مسعود، اشکان یکی از هافبک های مهم 
تیم و قلب تپنده ایران در میانه  زمین بوده 
اســت. ویلموتس احتماال اشه را به تیم 
ملی دعوت می کند تا از تجربه کاپیتان 
بهره ببرد اما بعید به نظر می رســد که 
شجاعی نیز پس از فصل نه چندان موفق 
در تبریز، شانسی برای حضور دوباره در 
تیم ملی داشته باشد. امید ابراهیمی و 
سعید عزت اللهی به همراه احمد نوراللهی 
و روزبه چشمی هافبک های تثبیت  شده 
دیگر تیم ملی محسوب می شوند. هرچند 
که شــاید ویلموتس به اندازه کارلوس 
کی روش به روزبه اعتقاد پیدا نکند. وحید 
امیری بعد از نمایش های بسیار ضعیف 

و فصل ناامیدکننــده در ترابوزان، حاال 
برای ملی پوش ماندن بــه خطر افتاده 
اســت اما علیرضا جهانبخش و سامان 
قدوس به همراه مهــدی ترابی و علی 
قلی زاده به احتمال فراوان در فهرست 
اول ویلموتس حضور پیــدا می کنند. 
شاید برخاف دوران کی روش، زیر نظر 
ویلموتس سامان قدوس به یک مهره مهم 
و کلیدی در ترکیب ثابت تیم ملی بدل 
شود. سروش رفیعی و محسن مسلمان 
نیز این فصل به اندازه ای خوب نبوده اند 
که در لیست تیم ملی قرار بگیرند. آنها 
از مدت ها قبل اعتماد کی روش را نیز از 

دست داده بودند.
خط حمله؛ سردار و رفقا!

ســردار آزمون پس از رسیدن به 
بهترین فرم دوران باشــگاهی، حاال 
آماده به نظر می رســد تا مرد اول خط 
حمله تیم ویلموتس باشــد. درست 
برخاف او، کریــم انصاری فرد فصل 
خوبی را پشت ســر نگذاشته اما هنوز 
برای ملی پوش ماندن شــانس دارد. 
مهدی طارمی نیز بدون شک در تیم 
ملی حفظ خواهد شد اما شاید در این 
مقطع جدید، فضا بــرای نفراتی مثل 
کاوه رضایی و علی علیپــور نیز مهیا 
شــود و آنها نیز بتوانند تیم ملی را در 

دیدارهای حساس همراهی کنند.

در انتظار اولین فهرست ویلموتس برای تیم ملی

خبری از انفجار نیست!

اتفاق روز

سوژه روز

پس از بازگشت به ایران برای تماشای دیدار حساس نیمه نهایی جام حذفی، مارک ویلموتس اولین فهرست تیم 
ملی در دوران تازه را منتشر خواهد کرد. بدون تردید بازیکنان پرسپولیس و سپاهان انگیزه های بسیار زیادی برای 

درخشیدن مقابل مرد بلژیکی خواهند داشت. طبیعتا در اولین فهرست، تغییر بزرگی نسبت به لیست های قبلی به وجود 
نخواهد آمد و شاید همه چیز به انتخاب دستیار ایرانی آقای سرمربی بستگی داشته باشد. به هر حال کارلوس کی روش نیز 
بخشی از بهترین های فوتبال ایران را با خودش به روسیه برده بود و حاال شاید به مرور زمان گروهی از ستاره های مغضوب 

دوران مرد پرتغالی، دوباره به تیم ملی برگردند.

امضای قرارداد با ســرمربی تیم ملی فوتبال، 
در هر کشوری یک اتفاق مهم رسانه ای به شمار 
می رود اما قرارداد جدیــد تیم ملی بدون حضور 
خبرنگارهای ایرانی امضا شده است. مهدی تاج 
و مارک ویملوتــس کیلومترها دورتــر از ایران، 
در بروکسل بلژیک برای بســتن قرارداد نهایی 
به توافق دســت پیدا کردند. یکی از مشــکات 
بزرگ فدراســیون در عصر تحریم ها، چگونگی 
انتقال دستمزد ویلموتس به این مربی بوده و به 
نظر می رسد ســفارت ایران در بلژیک به همین 
خاطر به عنوان محــل امضای قــرارداد در نظر 
گرفته شده اســت. چراکه دستمزد مرد بلژیکی 
قرار است از طریق همین سفارتخانه به دست او 
برسد. شاید این موضوع قابل درک باشد اما انتظار 
می رود فدراسیون پوشش خبری بهتری را برای 

ماجراهای تیم ملی در نظر بگیرد تا در داخل ایران 
همه چیز به شــکل »حدس و گمان« درنیاید. 
درست در ســاعت هایی که احتمال لغو توافق ها 
میان ایران و سرمربی جدید از سوی رسانه های 
بلژیکی مطرح شده بود، صفحه رسمی سفارت 
ایران در بلژیک در توئیتر خبــر از امضای قرارداد 
نهایی داد. در واقع رسانه ها در ایران از یک صفحه 
توئیتر متوجه امضای قرارداد با سرمربی جدید تیم 
ملی شدند. عاوه بر این، همه موضوعات بعدی نیز 
از سوی رسانه های کشور بلژیک مطرح شده و در 
داخل ایران هنوز اطاعات شــفافی در خصوص 
بندهای قرارداد این مربی وجود ندارد. بر اساس 
اعام این رســانه ها قرار شده مبلغ قرارداد مارک 
ویلموتــس »محرمانه« بمانــد و این مربی حق 
ندارد رقم دقیق را با رسانه ها در میان بگذارد. در 

مورد دستیارهای او نیز توافق هایی صورت گرفته 
و برای پی بردن به ترکیب نهایی نیمکت تیم ملی، 
همچنان باید منتظر گزارش مطبوعات بلژیک 
بمانیم. اگر روند به همین شــکل باشد، احتماال 
فهرست اول ویلموتس برای تیم ملی نیز ابتدا در 

رسانه های کشور بلژیک منتشر خواهد شد!
رســانه گریزی، یکی از مشکات کی روش در 
ماه های پایانی حضورش در فوتبال ایران بود. مرد 
پرتغالی به جز چند خبرنگار خاص که همواره نقش 
مجیزگو را برای او ایفا می کردند، با رسانه های دیگر 
ارتباط چندانی نداشت. او با میزان تسلطی که به 
فدراسیون داشت، توانسته بود یک مدیر رسانه ای 
خارجی را به تیم ملی تحمیل کند. در واقع ایران اولین 
کشور دنیای فوتبال بود که مدیا آفیسر تیم ملی اش، 
از یک کشور دیگر انتخاب می شد و به زبان فارسی 

مسلط نبود! همین موضوع موجب شده بود که عما 
مهم ترین تحوالت و خبرهای تیم ملی، در خارج از 
کشور منتشر شود. حتی فهرست تیم ملی نیز به جای 
وبسایت فدراسیون فوتبال، گاهی در شبکه های 
اجتماعی به انتشار درمی آمد. این داستان نباید به 
هیچ قیمتی در دوران مارک ویلموتس نیز تکرار 
شود. هواداران پرشمار تیم ملی حق دارند در جریان 
آخرین اتفاقات این تیم قرار بگیرند و تا زمانی که قرار 

اســت بلژیکی ها اخبار پیرامون این تیم را منتشر 
کنند، وضعیت با همان روال سابق ادامه پیدا خواهد 
کرد. آیا باالخره وضعیت رسانه ای تیم ملی پس از 
چند سال، سروسامان پیدا می کند؟ آیا ویلموتس 
می تواند به این بحران پایان بدهد و فدراسیونی ها 
می توانند روندی حرفــه ای در مورد اخبار مربوط 
به تیم ملی به وجود بیاورند؟ همه چیز خیلی زود 

مشخص خواهد شد.

آریا رهنورد 

پس از برگزاری آخرین دیدارهای لیگ فرانسه، حاال 
در میان لیگ های معتبر تنها سرنوشــت ســری آ کاما 
روشن نشده اســت. این فصل از فوتبال ایتالیا نیز امشب 
با برگزاری دیدارهای همزمان رســما بــه پایان خواهد 
رسید. فصل ۱۹-۲۰۱8 در اروپا، پر از ماجراهای جذاب 
و چهره های غافلگیرکننده بــود. به جز آلمان و انگلیس، 
پرونده قهرمانی ســه لیگ دیگر خیلی زود بسته شد اما 
همه جذابیت ها در یک لیگ، به نبــرد قهرمانی مربوط 
نمی شــود. در هر کدام از لیگ های معتبر اروپایی در این 
فصل، پدیده های شگفت انگیزی ظاهر شدند. بازیکنانی 
که هیچ کس تصور نمی کرد فصل را با چنین درخششی 

به پایان ببرند.

انگلیس؛ جادوی برناردو، خالقیت رایان!
فیکس شــدن در تیمی که وینگرهای فوق العاده ای 
مثل رحیم اســترلینگ، ریاض ماهرز و لروی سانه دارد، 
خودش به تنهایی یک موفقیت اســت اما حاال در پایان 
فصل همه از برناردو ســیلوا به عنوان کلیدی ترین مهره 
هجومی سیتی نام می برند. برناردو جایزه بهترین بازیکن 
فصل منچسترسیتی را نیز به دســت آورده است. سیلوا 
در درجه اول برای نیمکت سیتی خریداری شده بود اما 
به همه ثابت کرد که چه ارزش هــای فوق العاده ای دارد. 
یکی دیگر از غافلگیری های بزرگ این فصل لیگ جزیره، 
»رایان فریزر« بود. هافبک ۲۵ ساله بورنموث، این فصل 
آمار درخشانی از خودش به جا گذاشــت. رایان با هفت 
گل، ۱4 پاس گل، ۹۳ پاس کلیدی و ساخت ۲8 موقعیت 
گل زنی برای هم تیمی ها، فراتر از حد انتظار ظاهر شــد و 

چشــم ها را خیره کرد. رایان مهم ترین دلیل برای فاصله 
گرفتن بورنموث از منطقه سقوط در جدول رده بندی این 
فصل بود. بازیکنی که احتماال در شــروع فصل جدید به 

یک باشگاه بزرگ تر منتقل خواهد شد.
ایتالیا؛ تفنگت را زمین نگذار!

در سری آ، هنوز هم همه از »پیانتک« حرف می زنند. 
مهاجمی که خاطره شــوچنکو را برای هواداران میان 
زنده کرد و به ســرعت در بین آنها محبوب شــد. او که تا 
سال گذشته در لیگ لهســتان توپ می زد، در نیم فصل 
اول به جنوا پیوست و پس از درخشــش در این باشگاه، 
راهی میان شد. او در بسیاری از دیدارهای نیم فصل دوم 
برای روســونری گل زنی کرد و با شــادی گل معروفش، 
سکوهای سن ســیرو را به وجد آورد. به ثمر رساندن ۲۲ 
گل در اولین فصل حضور در فوتبال ایتالیا، یک موفقیت 
حیرت انگیز برای پیانتک بوده است. بازیکنی که امشب به 
همراه تیمش برای به دست آوردن شانس صعود به لیگ 
قهرمانان تاش خواهد کرد. ســورپرایز بزرگ دیگر این 
فصل سری آ، درخشــش »فابیو کوالیارال« بود. بازیکن 
۳6 ســاله ای که شــانس اصلی بردن کفش طای این 

فصل فوتبال ایتالیا به شــمار می رود. او پس از درخشش 
خیره کننده در لیگ، به تیم ملی هم برگشــت و زیر نظر 

مانچینی، پیرترین گل زن تاریخ آتزوری لقب گرفت!
آلمان؛ یکی از کهکشانی ها

اصا عجیب نیســت که باشــگاه های بزرگ اروپا به 
دنبال جذب »لوکا یوویچ« باشند. ستاره بااستعدادی که 
این فصل ۱7 گل در بوندس لیــگا برای فرانکفورت زد. او 
نقش موثری در رسیدن تیمش به نیمه نهایی یورولیگ 
نیز داشت. یوویچ جوان ترین بازیکن تاریخ بوندس لیگا به 
شمار می رود که توانسته در یک مسابقه از این لیگ، پنج 
گل به ثمر برساند. بارســا از مدتی قبل مشغول مذاکره با 
این بازیکن بود اما رئالی ها گوی سبقت را از حریف سنتی 
ربودند و حاال در یک قدمی امضای قرارداد با این بازیکن 
هستند. »جیدن ســانچو« پدیده دیگر این فصل فوتبال 
آلمان بود. بازیکنی که از آکادمی سیتی مستقیما به تیم 
اصلی دورتموند رسید و با ۱۲ گل و ۱4 پاس گل، بهترین 
پاسور و البته با اختاف بســیار زیاد، بهترین دریبلر این 
فصل بوندس لیگا شد. او حاال در ۱۹ سالگی، یکی از اعضای 

تیم ملی انگلیس نیز به شمار می رود.

آیا لیست تیم ملی را هم رسانه های بلژیکی اعالم می کنند؟

بن بست خبری در تیم ملی!

نگاهی به غافلگیرکننده ترین چهره های این فصل در سه لیگ معتبر اروپایی

شگفت انگیزان

 انتظار می رود بازیکنانی 
مثل محمدرضا خانزاده 

و محمدحسین 
کنعانی زادگان، دیگر در 

اطراف تیم ملی دیده نشوند. 
آنها مهره های محبوب 

سرمربی پیشین بودند و 
کی روش عالقه ای رازآلود 
به این مدافعان نه چندان 

مستحکم داشت
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