
سرمربي ايتاليايي 
سعيد احمديان

    گزارش
استقالل در حالي 
پنج شنبه گذشته 
اعتراض ش�ديدي به حکم توبيخ کتبي اش توسط 
فدراسيون فوتبال داشت که در مدت کوتاه حضورش 
در اي�ران کم حاش�يه نداش�ته اس�ت، از اعتراض 
هوليگاني به نداش�تن مترجم تا ش�ايعه استعفا در 
فاصله 10 روز تا شروع ليگ و ممنوع الخروج شدن!

انگار قرار نيست يک مربي آرام و بدون حاشيه نصيب 
استقاللي ها شود. مربی ای که سرش به کار خودش 
باشد و تمام تمرکزش را بگذارد روي اينکه آبي ها را 
که هفت فصل است رنگ قهرماني را نديده اند، به 
جام برساند. اگر سال گذشته استقالل با شفر و آن 
حاشيه های رنگارنگش باز هم در حسرت قهرماني 
ماند، امسال هم گويا مرد ايتاليايي نيمکت استقالل 
دست کمی از س��رمربي موس��فيد آلماني ندارد و 
دو هفته از ليگ نگذش��ته آنقدر حاشيه و جنجال 
درست کرده که هواداران اين تيم مانده اند که چطور 
تيم شان می خواهد با اين وضعيت براي قهرماني 
دورخيز کند، به خصوص که استراماچوني در همين 
مدت کوتاه حضورش در ايران نشان داده سرش درد 

می کند براي حاشيه و جنجال.
   فشار به باشگاه با استعفاي صوري

در اردوي پيش فصل استقالل همه چيز خوب پيش 
می رفت، اما انگار همه چيز آتش زير خاکستر بود. 
در فاصله 10 روز مانده به ش��روع فصل جديد ليگ 
برتر، انتشار خبر استعفاي احتمالي استراماچوني 
در رسانه های ايتاليايي نشان داد اوضاع آنقدرها هم 
که فکر مي کنند، آرام نيست و حاشيه های اين تيم، 

ليگ شروع نشده کليد خورده است. 21 مرداد بود 
که دي مارزيو، خبرنگار ايتاليايي که پيش از حضور 
اس��تراماچونی در ايران هم توئيت ه��ای زيادی در 
خصوص توافق او با مسئوالن استقالل منتشر کرده 
بود و گفته می شود که رابطه نزديکي با استراماچوني 
دارد، در توئيتر خود نوشت تا 48 ساعت آينده احتمال 
استعفای سرمربی استقالل وجود دارد و استراماچونی 

به بررسی شرايط خود خواهد پرداخت! 
دی مارزيو دليل چنين اتفاقی را عملی نش��دن 
تمامی خواس��ته های اس��تراماچونی از س��وی 

مسئوالن باشگاه استقالل عنوان کرده بود.
خبر استعفاي استراماچوني در شرايطي که  آبي ها 
حس��اب ويژه ای روي مربي جديدش��ان باز کرده 
بودند، نگران کننده بود. با اين حال با گذشت 48 
ساعت خبري از استعفاي استراماچوني نشد و گفته 
شد که اين ش��ايعه به خاطر اين از سوي خبرنگار 
نزديک به سرمربي ايتاليايي منتشر شد که باشگاه 
اس��تقالل براي جذب بازيکن��ان خارجي مدنظر 

استراماچوني تحت فشار قرار بگيرد.
   جنجال مترجم

در حالي استقالل اول شهريور در اولين بازي در فصل 
جديد ليگ برتر در تبريز به مصاف ماشين س��ازی 
رفت که از همان هفته اول استراماچوني نشان داد که 
هواداران استقالل بايد آن چهره آرامي را که پيش از 
اين داشت فراموش و به قيافه عبوس و البته ناراضي او 
عادت کنند، طوري که با آن چهره درهم کمتر کسي 
جرئت نزديک شدن به وي را دارد. اين را می توانيد 
از شهرام مشهودي، مترجم استراماچوني در نشست 
خبري پس از پايان استقالل و ماشين سازی در تبريز 

بپرس��يد. مترجمي که با تمام وجودش عصبانيت 
اين مربي ايتاليايي را تجربه کرده اس��ت و ويدئوي 
واکنش های همراه با ترس و چشم هايی که از ترس 
می خواه��د از حلقه دربيايد اي��ن مترجم که کنار 
سرمربي ايتاليايي نشسته بود در فضاي مجازي در 

رده پربيننده ترين کليپ ها قرار گرفته است.
ماجراي عصبانيت استراماچوني هم به صادر نشدن 
کارت مترجم سرمربي استقالل برمی گشت تا او در 
بازي اول ليگ بدون مترجم روي نيمکت بنشيند 
و دستورهاي تاکتيکی اش به درستي به بازيکنان 
منتقل نشود. سرمربی ايتاليايی استقالل در نشست 
خبري بعد از بازي معتقد بود که فردی در فدراسيون 
فوتبال يا باشگاه استقالل قصد »بی احترامی يا به 
قولی خرابکاری« دارد. همين مس��ئله سبب شد 
اس��ترماچوني در پايان اولين بازي آنچنان از کوره 
دربرود و صندلی اش را پس از بلند شدن پرت کند 
که ديگر خبرن��گاري هم جرئت نکند که س��ؤالی 
درباره باخت آبي ها در بازي اولشان بپرسد و به نوعي 
شکست استقالل زير سايه داستان اعتراض هوليگاني 

استراماچوني به نداشتن مترجم فراموش شد! 
   بحران ممنوع الخروجی 

يک هفته بع��د، تس��اوي مقابل ف��والد در هفته 
دوم ليگ برتر، آن هم با گل دقيق��ه 95 که مانند 
بازي با ماشين س��ازی وارد دروازه آبي پوشان شد، 
دوباره استراماچوني را به صدر حاشيه ها برد، مانند 
اعتراض های شديدش به قضاوت فغاني. با اين حال 
حاشيه  تازه استراماچوني پس از پايان بازی با فوالد 
کليد خورد. گفته می شود او با توجه به تعطيلي دو 
هفته ای ليگ، بدون اينکه مسئوالن استقالل را در 

جريان مرخصی اش بگذارد براي سفر به ايتاليا به 
فرودگاه رفته است، اما به دليل پايان مهلت ويزايش 
اجازه خروج از کش��ور به اين مربي داده نش��ده، 
مسئله ای که بار ديگر عصبانيت استراماچوني را به 

باالترين حد رسانده است.
اين بار هم رس��انه های ايتاليايي که به نظر می رسد 
اس��تراماچوني رابطه نزديکي با آنها دارد، اين ماجرا 
را منعکس کردند. روزنامه کوريه را دالسرا با عنوان 
استراماچونی در ايران زندانی است و نمی تواند اين 
کشور را ترک کند، نوشت: »کابوس ادامه دارد. آندره آ 
استراماچونی که قصد داشت از طريق پرواز تهران - 
دوحه - رم به ايتاليا بازگردد، نتوانست سوار هواپيما 
شود. ظاهراً ويزای توريستی استراماچونی منقضی 
شده و پليس به اين مربی اجازه خروج نداده است.« 

البته باش��گاه استقالل حضور اس��تراماچوني را 
در فرودگان تکذيب کرد، اما س��رمربي ايتاليايي 

تکذيبه باشگاه را رد کرد.
   رويارويی با فدراسيون فوتبال

تازه ترين حاشيه سرمربي استقالل، واکنش تند او به 
حکم توبيخ کتبی  اش توسط کميته انضباطي به دليل 
اظهارات پس از بازي با ماشين سازی است، مسئله ای 
که باعث شده او اين بار روبه روي فدراسيون فوتبال قرار 
بگيرد. روز پنج شنبه بود که خبرگزاری ايتاليايی آنسا 
نوشت، آندره آ استراماچونی سرمربی استقالل از حکم 
توبيخ خود که توس��ط کميته انضباطی فدراسيون 
فوتبال ايران صادر شده، عصبانی و ناراحت بوده و آن 
را دارای اشکاالت متعدد و تضييع حقوق خود می داند. 
استراماچونی اعالم کرده که از طريق وکالی خود عليه 

اين حکم اقدام  قانونی خواهد کرد.
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فريدون حسننگاهي به جنجال های سرمربي استقالل در مدت کوتاه حضورش در ايران به بهانه رويارويي جديد استراماچوني با فدراسيون فوتبال

دوپينگ 8 وزنه بردار 
گفته می شود دوپينگ هشت وزنه بردار که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت 
کرده بودند مثبت اعالم شده است. در بين اين هشت وزنه بردار نام يکی از 
ملی پوشان وزنه برداری هم ديده می شود که نامش فاش نشده است. با توجه 
به اين موضوع علی مرادی در ابتدای دوره جديد رياست خود در فدراسيون 
وزنه برداری با يک چالش بسيار س��خت روبه رو شده است. عليرضا باقری، 
رئيس کميته پزشکي فدراسيون وزنه برداری در مورد موضوع دوپينگ اخير 
گفت: »اين نمونه ها محروميت بين المللی نخواهد داشت. کسی که نمونه اش 
مثبت شده محروم می شود، اما محروميت بين المللی نخواهد بود و جريمه ای 
برای ما به همراه نخواهد داشت. بيشتر آنها در رده سنی جوانان بودند و در 

سطح باشگاهی وزنه برداران مطرحی هم نيستند.«

با خواهران منصوريان مشکلي ندارم
مريم هاشمي، ملی پوش ووشوی بانوان ايران در بخش ساندا که پس از دو 
سال دوري از ميادين با شکست سهيال منصوريان بازگشت پرسروصدايی 
داشت، گفت: »با خواهران منصوريان هيچ حاشيه ای ندارم و تنها روی سکو 
رقيب هستيم. در وزن 75 کيلوگرم بين من و سهيال منصوريان بايد رقابت 
برگزار   می شد. دور اول سهيال منصوريان به پيروزی رسيد. در دور دوم هم 
من پيروز شدم و در دور سوم منصوريان پيروز اعالم شد، اما من نسبت به 
اين ديدار اعتراض  داشتم که وارد تشخيص داده شد. با توجه به اين مسائل 
قرار شد دور سوم رقابت را يک بار ديگر با حضور داوران بين المللی و نماينده 
وزارت ورزش برگزار کنيم که در اين ديدار من پيروز شدم و  به عنوان نفر 

نهايی اعزامی به رقابت های جهانی در وزن 75 کيلوگرم انتخاب شدم.«

شیوا نوروزی

خيمناسيا  فرصتی برای دن ديه گو
بازگش��ت اس��طوره فوتب��ال آرژانتي��ن ب��ه عرص��ه مربيگ��ری خبر 
خوشحال کننده ای  برای هوادارانش است. ديه گو مارادونا همانطور که 
در دوران بازيگری اش توانايی های زيادی داشت و يک اعجوبه محسوب   
می شد، در سال هايی که مربيگری کرده نيز نشان داده در حاشيه سازی 
نيز مس��تعد اس��ت. به همين خاطر بود که انتش��ار خبر توافق باشگاه 
آرژانتينی با او حسابی مورد توجه رس��انه های دنيا قرار گرفت. باشگاه 
دسته اولی خيمناس��يا ال پالتا بعد از مذاکرات طوالنی با مارادونا برای 
هدايت اين تيم توافق کرد. مديران باشگاه که از نتايج تيم راضی نبودند 
برای انتخاب کادر فنی جديد حساسيت زيادی به خرج دادند و اينطور 
که خودشان گفته اند دن ديه گو يک فصل فرصت دارد که برای يک بار 
هم که شده ثابت کند مربی خوبی است. نکته ای  که خيلی ها از آن تعجب 
کرده بودند آمادگی جسمانی مارادونا بود. او چند ماه پيش زانويش را به 
تيغ جراحی سپرد و با توجه به شرايط جسمی مارادونا انتظار نمی رفت 
اين مربی به اين زودی ها به مستطيل سبز بازگردد. مرد 58 ساله، سال 
گذشته هدايت تيم دورادوس مکزيک را بر عهده داشت، اما در نهايت 
مجبور شد کارش را به خاطر حاد ش��دن اوضاع زانويش و جراحی آن 
رها کند. با اين حال تيم جديد اوضاع خوبی ندارد؛ خيمناس��يا از پنج 
بازی آخر در ليگ آرژانتين چهار بازی را با شکست پشت سر گذاشته و 
مسلماً انتظارات از اين تيم باسابقه بيش از اينهاست. قطعاً دليل اصلی 
انتخاب مارادونا به عنوان سرمربی، سروسامان دادن به اوضاع و احوال 
تيم است. نجات و جلوگيری از س��قوط خواسته ای  است که در صورت 
تحقق بازگشتی رؤيايی برای ديه گو خواهد بود. البته مارادونا نمی تواند 
حواشی گذشته اش را از ذهن ها پاک کند و مهم ترين آنها دوره درمانی 
ترک اعتياد در کوبا و همچنين سرزمين مادری اش است. مارادونا انتظار 
داشت در سمت جديدش گابريل باتيس��توتا را کنار خود روی نيمکت 
خيمناسيا داشته باشد، اما از شانس بد او، باتيستوتا نيز به زودی يک عمل 

جراحی در پيش دارد و نمی تواند به مارادونا کمک کند. 
 ESPN منبع: سايت

دلتنگي والسکو براي ايران
خوليو والسکو مرد فراموش نشدني واليبال ايران است. مردي که با آمدنش 
واليبال مستعد کشورمان بارور شد و کم کم سري در سرها درآورد و شد آقاي 
آسيا و مدعي در جهان. والسکو و واليبال ايران روزهايي فراموش نشدني با 
هم داشتند، روزهايي که باعث شده مرد آرژانتيني بعد از چند سال دوري 
هنوز هم به فکر مسافرت به ايران باشد. سرمربي آرژانتيني در گفت وگويي با 
سايت فدراسيون واليبال از دلتنگی اش براي سفر به ايران گفته است: »دلم 
برای ايران تنگ شده است. من و همسرم، دوستان و خاطرات خيلی خوبی 
در ايران داريم. ما می خواهيم به عنوان توريست به ايران بياييم. می خواهيم 
مردم و کشور ايران را ببينيم. خيلی از مکان ها را کوتاه ديده ايم و می خواهيم 
برگرديم و زمان بيشتری در ايران بگرديم. برای من ايران فقط يک تجربه 
خوب ورزشی نبود، بلکه يک تجربه عاطفی و انسانی بود. من يک فرهنگ 
جديد را شناختم. فرهنگی که شما س��ال ها و قرن ها صاحب آن هستيد. 
خيلی برای من اين مسئله جذاب بود و چيزهای خيلی خوبی را به خاطر 
می آورم. من دوستان خيلی خوبی در آنجا دارم و دوست دارم که وقتی به 
ايران می آيم با دوستان ايرانی شام بخورم و به آنها بگويم سالم. بولونيا جايی 

است که در آن زندگی می کنم و در آنجا به رستوران ايرانی می روم.«

بيچاره فوتبال با اين پيشکسوتان
از قديم گفته اند که حرم��ت امامزاده را متولي آن نگ��ه می دارد. امروز 
اين ضرب المثل را می توان اينگونه معنا کرد که وقتي دست اندرکاران 
امر نتوانند به موقع و درس��ت تصميم گيری کنند، آن وقت نبايد انتظار 

نتيجه گيری و ثمربخشي داشت.
بزرگان استقالل روز پنج شنبه به ديدار وزير ورزش رفتند، آن هم در روزهايي 
که اين تيم به رغم ب��ه خدمت  گرفتن مربي خارج��ي، بازيکن خارجي و 
بهره گيری از امکانات مناسب با حاشيه های عجيب و غريبي روبه رو است، اما 

حاصل اين جلسه نتيجه ای  عجيب تر از حاشيه های استقالل داشت.
پيشکسوتان نام آشنای استقالل که هر کدام براي خودشان هزار و يک 
ادعا دارند و خود را بزرگ مطلق اين تيم قلمداد می کنند، تنها هنري 
که داشتند اين بود که با اشاره به شايعات فضاي مجازي از وزير بپرسند 

درست است که پرسپوليسي است؟! 
بدبختانه تر اينکه بعد از جلسه هم فقط در اين خصوص حرف زدند و اين 
مسئله حاشيه ای  را اينقدر بزرگ کردند که انگار نه انگار استقالل مشکالت 
بزرگ تری دارد و آنها به عنوان بزرگ اين تيم با کلي ادعا وظيفه داشتند 
در اين فرصت به دست آمده حداقل کمي راجع به مسائل تيم و باشگاه 

صحبت کنند، نه اينکه به دنبال کشف عاليق رنگي وزير باشند.
طبيعي است از فوتبالي که بزرگانش هم دنبال چنين حاشيه هايی هستند 
و بيشتر دوست دارند تمايالت فضاي مجازي را دنبال کنند تا آنچه واقعيت 
دارد، نمی توان بيشتر از اين انتظار داشت. وقتي بزرگان يک باشگاه بزرگ 
اينگونه با نگاهي غيرحرفه ای  و کوته بينانه به مسائل نگاه مي کنند نبايد هم 
از بازيکنان و بقيه انتظار بيشتری داشت و درست به همين خاطر است که 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ هر طور که دلشان می خواهد با تيم ها و 

باشگاه ها برخورد و هر بی قانونی و تخلفي را به آنها تحميل مي کنند.
اتفاقی که پنج ش��نبه رخ داد، يک فاجعه بود نه براي استقالل که براي 
کل فوتبال باشگاهي ايران. فقط کافيست نگاهي به اسامي پيشکسوتان 
استقالل حاضر در جلسه بيندازيد تا بيشتر به عمق فاجعه پي ببريد. حسن 
روشن، نصراهلل عبداللهي، علي جباري، عبدالعلي چنگيز، پرويز مظلومي، 
بهتاش فريبا، اصغر حاجيلو و چند بزرگ ديگر به قول خودشان به مهماني 

وزير رفتند تا در نهايت متوجه شوند او پرسپوليسي است يا نه.
 بديهي است که نتيجه چنين جلسه ای  با چنين نگاهي که مدعوين آن 
داشته اند، نه چيزي عايد استقالل می کند و نه سودي به حال فوتبال 
باشگاهي خواهد داشت. در اين بين تنها کسي که سود می برد و دهان 
همه منتقدان بسته می شود کسي نيست جز جناب وزير. البته اين بار به 
او بايد حق هم داد، چراکه اهالي فوتبال حتي بلد نيستند از فرصتي که 
در اختيارشان قرار می گيرد به درستي استفاده کنند. بنابراين وزير هم 
آنگونه که آنها سؤال نامربوط می پرسند، نامربوط هم جواب می دهد و به 

جاي بررسي مسائل اصلي و عمده بيشتر به حاشيه می پردازد.
جلسه روز پنج شنبه تمام شد و طبيعتاً چيزي عايد استقالل نشد، ولي 
کسي هم پيدا نشد که مثالً از علي جباري که هميشه مدعي است و ادعاي 
سلطان بودن دارد، بپرسد که چرا قبل از رفتن به جلسه حداقل در يک 
دورهمي مسائل استقالل را مرور نکرديد تا بدانيد از وزير چه می خواهيد 
و به قول خودتان فقط به يک مهماني نرويد. البته همه خوب می دانيم 
که شما مثاًل پيشکسوتان، حتي خودتان هم يکديگر را قبول نداريد. بين 
رنگ ها هم تفاوتي نمی کند، بنابراين انتظار طرح مسائل مهم از سوي شما 
انتظاري بيهوده است، چراکه قباًل هم اين را ثابت کرده بوديد و امروز باز 
هم بر آن مهر تأييد زديد که کوچک ترين ثمري براي فوتبال امروز ايران 
نداريد و به سادگي فريب فضاي مجازي را می خوريد و اسير آن می شويد 

و در يک کالم بيچاره فوتبالي که شما پيشکسوت آن هستيد.

چالش جديد مارادونا

کامبک آتزوری 
قهرمان س��ابق       فوتبال اروپا
جهان پنج شنبه 
با پيروزی 3 بر يک مقابل ميزبانش ارمنستان به 
پنجمين پيروزی متوالی خود در مرحله انتخابی 
رقابت های يورو 2020 دست يافت. اين نخستين 
باری است که الجوردی پوشان موفق به کسب پنج 
برد متوالی در مرحله انتخابی يورو می شوند که با 
احتساب پيروزی های متوالی اين تيم در مرحله 
انتخابی يورو 2016 به عدد 9 می رسد. آتزوری که 
در پنج بازی گذشته 16 گل به ثمر رسانده و تنها 
دو مرتبه دروازه اش باز شده با آماری که از خود به 
جا گذاشته، رکوردهای جالب توجهی زده که از آن 

می توان به روبرتو مانچينی اشاره کرد که حاال به 
نخستين مربی تاريخ تيم ملی ايتاليا تبديل شده 
که در مرحله انتخابی يورو به پنج برد متوالی دست 
يافته است. آتزوری در حالی پنج شنبه موفق به 
کسب پنجمين برد اين رقابت ها شد که دقيقه 11 
بازی از حريف عقب افتاد، اما در ادامه با س��ه گل 
ارمنستان را درهم شکست و به يک برد ديگر دست 
يافت، آن هم در حالی که نمی توان از نقش بلوتی 
در اين کامبک به سادگی عبور کرد. گلر ايتاليا که 
خيلی زود دروازه اش در مقابل ارمنستان باز شد در 
ادامه با بسته نگه داش��تن دروازه آتزوری نقشی 

پررنگ در اين پيروزی داشت.

هفته اول رقابت های مقدماتی جام 
دنيا حيدري

      جام جهانی
جهانی فوتبال با تساوی حريفان 
ايران به پايان رس��يد. مسابقات 
مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 از پنج ش��نبه در قاره های 
مختلف جهان آغاز شد که در آس��يا و از گروه C ، تيم های ملی 
کامبوج و هنگ کنگ در استاديوم ملی المپيک کامبوج و همچنين 
تيم های ملی عراق و بحرين به مصاف يکديگر رفتند که در پايان 
هر دو بازی با تساوی يک -يک به پايان رسيد. نتايجی که می تواند 
شانس ايران را برای صعود از اين گروه بيشتر کند. در پايان اين 
بازی ها حس��ين  علی، وينگر تيم ملی عراق از ناحيه مچ پا دچار 
شکستگی شد و به دليل دوری شش ماهه از ميادين بازی با ايران 
را از دست داد. ميکسو پاتالينن، سرمربی فنالندی تيم ملی فوتبال 
هنگ کنگ پس از تساوی برابر کامبوج تأکيد کرد که در مسابقه 
بعدی مقابل ايران، بازيکنانش از هيچ کوششی نبايد دريغ کنند: 
»واقعاً ما شانس خوبی داشتيم تا بتوانيم برتری يک بر صفرمان را 

مقابل کامبوج حفظ کنيم، اما متأسفانه بازی با تساوی به پايان 
رسيد و حاال بايد برابر ايران با قدرت بيشتری به ميدان برويم.« 
کاتانچ، سرمربی تيم ملی عراق هم بعد از تساوی مقابل بحرين در 
مقدماتی جام جهانی 2022 از مصدوميت زياد بازيکنان گاليه 
کرد: »گرفتن يک امتياز در بازی امروز بهتر از خروج از زمين بازی 
بدون امتياز بود، اما درباره مصدوميت های زياد بازيکنان اطالعی 
ندارم و نمی دانم چرا بايد چند نفر مصدوم شوند. ما بايد دعا کنيم 
تا در بازی های آينده اين اتفاق رخ ندهد تا با تمام قوا به مصاف ايران 
برويم.« سوسا، سرمربی تيم ملی بحرين اما از تساوی برابر عراق 
رضايت داشت و معتقد بود که حريف نتوانسته خطری روی دروازه 
اين تيم ايجاد کند: »از عملکرد شاگردان راضی هستم. بايد اعتراف 
کرد که تيم ملی عراق از ما بهتر بود و بازيکنان بهتری در ترکيب 
خود داش��ت، اما ما در اين بازی به آنها اجازه نداديم که خطری 
دروازه مان را تهديد کند. اين بازی هرچه که بود تمام شد و حاال 

بايد به بازی با ايران و کسب امتياز از اين تيم بينديشيم.«

 تساوی حريفان ايران 
در انتخابی جام جهانی

در آستانه 60 سالگی بار ديگر به دنيای مربيگری برگشته، آن هم در       چهره
حالی که چند ماه قبل زانوی خود را به تيغ جراحان سپرد و ممکن بود 
راه رفتن برايش سخت باشد. در هفته های اخير نيز نگرانی هايی در مورد وضعيت جسمانی اش مطرح 
شده بود. او اما در سن 58 س��الگی با پذيرفتن س��کان هدايت يک تيم آرژانتينی نشان داد که قصد 
خداحافظی از دنيای فوتبال را ندارد. شايد کمتر کسی تصورش را می کرد 
که رفت وآمدهای باشگاه الپالتا به يک اتفاق باورنکردنی بينجامد. 
مارادونا اما با قبول سکان هدايت خيمناسيا که اين فصل با چهار 
شکست پياپی مديران باش��گاه را به ايجاد تغييرات فنی روی 
نيمکت اين تيم وادار کرده با چالشی بزرگ به دنيای مربيگری 
بازگشت تا همه را شگفت زده کند. سرمربی سابق آرژانتين در 
شرايطی که تصور   می شد به دليل وضعيت جسمانی اش 
بايد فوتبال را ببوس��د و کنار بگذارد از سوی 
کادر مديريتی باش��گاه خيمناسيا برای 
نجات اين تيم از س��قوط جايگزين 
ايندي��و اورتيس می ش��ود. 
مارادونا قصد داشت تا 
در چالش جديدش از 
باتيس��توتا به عنوان 
مرب��ی تمرين دهنده 
اين تي��م در کنار خود 
استفاده کند، ولی باتيستوتا 
به دليل عم��ل جراحی که 
بايد در سوئيس انجام دهد، 

اين پيشنهاد را رد کرد.

 برد مقابل آنگوال اولين پيروزی ايران 
در جام جهانی بسکتبال

هنوز اميدواريم
آنگوال حريف انگيزه آس��مانخراش های ايران نشد. در آغاز مرحله دوم 
جام جهانی بسکتبال و در حالی که تيم ملی کشورمان هنوز به کسب 
س��هميه المپيک ريو اميدوار است شاگردان ش��اهين طبع مقابل تيم 
آنگوال با نتيجه 71 بر 62 به پيروزی رسيدند. در مرحله تعيين وضعيت 
که تيم ها برای کسب رده 16 تا 32 جام رقابت می کنند، تيم ايران فردا 

جدالی حساس با فيليپين در پيش دارد. 
   اشتباهات کمتر

اولين برد در جام جهانی ديروز در حالی برايمان رقم خورد که بازيکنان 
ايران در دو بازی اول مقابل پورتوريکو و تونس اشتباهات زيادی داشتند 
و همين مسئله نيز دو شکست تلخ را برای بسکتبال کشورمان رقم زد. با 
اين حال ديروز در مصاف با آنگوال بازيکنان حريف را دست کم نگرفتند 
و کوشيدند تا با کمترين اشتباه ممکن به هدفشان برسند. از همه مهم تر 
اينکه در برابر آنگوال ديگر اتفاقات تلخ سه بازی قبلی رخ نداد. ملی پوشان 
ايران در حالی نتيجه را به پورتوريکو، تونس و اسپانيا واگذار کردند که 
تا پايان کوارتر سوم خوب پيش رفته بودند، اما در تايم آخر با اشتباهات 
مکرر، از دست دادن موقعيت ها و پرتاب های بی دقت نتوانستند حريفان 
را از پيش رو بردارند. ايران در کوارتر اول 19 بر 17 آنگوال را برد، اما در 
تايم دوم حريف آفريقايی به خودش آمد و نيمه اول را 29 بر 28 به سود 
خود خاتمه داد. عملکرد منطقی ملی پوش��ان در نيمه دوم نيز تداوم 

داشت و در نهايت برتری 71 بر 62 به سود ايران به ثبت رسيد.
   درخشش کاپيتان 

در روزی که حامد حدادی نتوانست کمک زيادی به تيم کند، کاپيتان 
تيم ملی حسابی درخشيد. صمد نيکخواه بهرامی که در سه بازی اخير 
با روزهای اوج��ش فاصله زيادی داش��ت و بس��ياری از پرتاب هايش 
وارد س��بد نش��ده بود، ديروز يک تنه با امتيازهايی که به دست آورد 
نقش مؤثری در موفقيت تيم ملی داش��ت. ضم��ن اينکه پرتاب های 
امتيازی اش در نيمه دوم نيز در کسب اولين برد تأثير زيادی داشت.   3
آمار و ارقام پس از بازی نشان داد که کاپيتان بهرامی با 21 امتياز، سه 
ريباند و دو پاس منجر به گل بهتري��ن بازيکن ايران در ديدار با آنگوال 
بود. آرون گرامی پور با 11 امتياز و 7 ريباند دومين بازيکن موفق ما بود 

و حدادی هم 9 امتياز به دست آورد. 
   پيروزی حق ايران بود

سرمربی تيم ملی بس��کتبال ايران از عملکرد شاگردانش ابراز رضايت 
کرد. مهران ش��اهين طبع در پايان بازی پيروزی را حق تيمش خواند: 
»بازيکنان در اين ديدار عملکرد خيلی خوبی در دفاع و به خصوص در 
نيمه دوم بازی داشتند. آنگوال تيمی است که بسکتبال را فيزيکی بازی 
می کند، اما بازيکنان ما توانستند مقابل اين تيم پيروز شوند. در رقابت 
با آنگوال برد حق تيم ملی بسکتبال بود. البته ما می توانستيم در مرحله 
مقدماتی جام جهانی هم حداقل صاحب يک برد شويم. در هر صورت 
اميدوارم در ديدار روز يک شنبه مقابل فيليپين نيز پيروز شويم و بتوانيم 
به صورت مستقيم سهميه المپيک را بگيريم يا در انتخابی های ديگر 

شرکت داشته باشيم.«
 دفاع متزلزل ايران در مصاف با پورتوريکو و تونس از جمله انتقادات مطرح 
شده در خصوص تيم ملی و کادر فنی بود. شاهين طبع در اين باره گفت: 
»کار دفاعی بازيکنان تيم نسبت به مرحله مقدماتی جام جهانی بهتر شده 
است. بازيکنان در ديدار با آنگوال هماهنگ تر و محکم تر در دفاع عمل 
کردند. ما نيازمند تجربه هستيم و به همين دليل هرچه به آخر ديدارهای 
تورنمنتی مثل جام جهانی نزديک می شويم بهتر بازی می کنيم. در اين 
رويداد منتخبان قاره ها با برنامه حضور دارند و رقابت با آنها سخت است.« 
سرمربی تيم ملی همچنين ارزيابی اش از فيليپين، حريف بعدی ايران 
را بيان کرد: »بسکتبال فيليپين تقريباً مشابه آنگوالست. البته اين تيم 
در حمله بسيار قوی است. همچنين فيليپين بازيکنان امريکايی دارد 
که خطرساز هستند و خيلی خوب نتيجه می گيرند. اميدوارم بتوانيم 

موفقيت خود را در ديدار برابر فيليپين هم حفظ کنيم.«
   مرگ و زندگی

کاپيتان تيم ملی بس��کتبال ايران مصاف با فيليپي��ن را بازی مرگ و 
زندگی ناميد. صمد نيکخواه بهرامی در کنفرانس خبری به شروع بد تيم 
ملی در جام جهانی اشاره کرد: »يک بازی مرگ و زندگی در پيش داريم. 
همه چيز در دستان ماست، اگرچه شرايط چين هم تعيين کننده است. 
اينجا جام جهانی اس��ت و همه تيم ها با آمادگی کامل حضور دارند. به 
هم تيمی هايم بابت برد تبريک می گويم. بعد از سه بازی تازه از نيمه دوم 

راه افتاديم و اميدوارم بتوانيم اين حرکت را ادامه دهيم.«

آقاي حاشيه، آبي می پوشد!


