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شكست مهم بسكتبال در 2020

فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( به بهانه 
اتمام ســال ۲۰۲۰ میالدی و آغاز سال ۲۰۲۱، در 
گزارشي به ۱۰ اتفاق مهم بسکتبال جهان در سال 
۲۰۲۰ پرداخت که یکی از این اتفاقات مهم، باخت 
تیم ملی ایران مقابل سوریه در پنجره دوم مسابقات 
انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱ است. فدراسیون جهانی در 
گزارش خود نوشت:»تیم بسکتبال سوریه در حالی 
موفق به شکست تیم رده ۲۲ فیبا )ایران( شد که در 
جریان بازی، ۱۰ امتیاز از حریف خود عقب افتاده 
بود. با این حال سوریه از جنگیدن دست نکشید تا 
نهایتا برنده بازی شود. پیروزی تیم ۹۵ رده بندی فیبا 
)سوریه( مقابل ایران در حالی رقم خورد که پیش از 
این دیدار مقابل قطر شکســت دلسرد کننده ای را 

تجربه کرده بود.«
    

 المپيك هاي توكيو و پكن 
IOC در اولويت

توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( بار دیگر تاکید کرد کــه بازی های آینده 
المپیک توکیو و بازی های زمستانی المپیک ۲۰۲۲ 
پکن اولویت های سال المپیک ۲۰۲۱ هستند. باخ 
در پیامی ویدئویی در این باره گفت:»توکیو هنوز هم 
بهترین شهر المپیک است که تاکنون آماده شده، ما 
فقط می توانیم از شرکا و دوستان ژاپنی خود به خاطر 
تعهد و عزم راسخ برای سازماندهی این بازی ها به 
روشی مطمئن و ایمن برای همه شرکت کنندگان 
تشــکر کنیم. همه ما با یک بازی فراموش نشدنی 
زندگی خواهیم کرد.« بازی های المپیک پکن چند 
ماه بعد از بازی های توکیو برگزار می شود که باخ در 
این باره تاکید کرد که باید از ابتدای سال خود را برای 

بازی های زمستانی پکن آماده کنیم.
    

 استارت دوباره شاگردان بنا 
از 18 دي

نخســتین اردوی تیــم ملی کشــتی فرنگی 
کشــورمان برای حضور در رقابت هــای قهرمانی 
آسیا و مسابقات گزینشی المپیک روز ۱۲ دی ماه به 
پایان رسید. شاگردان محمد بنا بعد از این مرحله از 
تمرینات به شهر و دیار خود بازگشتند تا دوباره برای 
اردوی بعدی در خانه کشتی تهران گردهم آیند. بر 
این اساس فرنگی کاران تیم ملی از روز ۱۸ دی ماه با 
حضور در خانه کشتی وارد دومین مرحله از اردوی 
آماده سازی خواهند شــد تا خود را برای حضور در 
مسابقات گزینشی و قهرمانی آسیا که در فروردین 
در آلماتی قزاقســتان برگزار می شود، مهیا کنند. 
ضمن اینکه نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی 
کشــتی فرنگی با توجه به پروتکل های بهداشتی 
روز ۱۷ دی ماه مورد تست کرونا قرار خواهند گرفت 
و پس از یک روز قرنطینه وارد اردوی می شــوند. به 
گفته محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
کشورمان، ملی پوشان تا زمان حضور در رقابت های 
قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک، هفت مرحله اردو 

را پیش رو دارند.
    

نيما رفت، نوشاد ماند
مرحله مقدماتی بیست و نهمین دوره مسابقات 
تنیس روی میز لیگ مردان پنجشــنبه گذشته با 
صدرنشینی تیم های فراسنج و شهرداری کرج در 
گروه های دوگانه این رقابت ها به پایان رسید. نوشاد 
و نیما عالمیان که لژیونر تنیــس روی میز ایران در 
فرانسه هستند برای همراهی تیم فراسنج، در این 
مرحله از رقابت ها به ایران آمده بودند و تیم شان را در 
هر سه دیدار مقدماتی همراهی کردند. نیما عالمیان 
با توجه به اتمام کارش در ترکیب فراسنج و اینکه این 
تیم تا مرحله برگشت لیگ، دیدار دیگری ندارد، به 
فرانسه بازگشــت تا بتواند تیم باشگاهی خود را در 
برگزاری دیدارهای معوقــه همراهی کند. وی در 
لیگ دسته اول فرانسه برای تیم »الرومانه« بازی 
می کند. این تیم به دلیل شیوع و گستردگی کرونا 
که باعث لغو چندباره مسابقات باشگاهی در فرانسه 
شد، چند دیدار معوقه از مرحله رفت دارد که باید طی 
هفته های آینده برگزار کند. این در حالی است که تیم 
نوشاد عالمیان در فرانسه فعال دیداری پیش رو ندارد 
و به همین دلیل این ملی پوش کشورمان با تاخیر به 
فرانسه برمی گردد. نوشاد عالمیان در ترکیب تیم 
دسته دومی »تورخینه« حضور دارد. قرار است این 
ملی پوش کشــورمان طی روزهای آتی به فرانسه 
بازگردد تا تمریناتش را بــا هم تیمی های خود در 

تورخینه پیگیری کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سال 2020 یکی از آن سال هایی 
بــود کــه هیچ کــس ناراحت 
تمام شدن شان نیست. یکی از آن 
سال هایی که همه آرزو می کنند 
زودتر تمام شــوند و بروند پی 
کارشان. در این سال، اتفاق های 
ناخوشــایند زیادی بــه وقوع 
پیوستند و حاال همه امیدوارند 
2021 سال کامال متفاوتی باشد. 
از دست دادن دو چهره شاخص 
یعنی کوبــی برایانــت و دیگو 
مارادونا، بزرگ ترین ضربه  های 
دنیای ورزش در این سال به شمار 
می رفتند. ســالی که البته برای 
برخی ها هم بد و ناامیدکننده نبود 
و عده ای را به چند آرزوی بزرگ و 

دیرینه رساند.
    

خداحافظ کوبی
اولین بار وقتی متوجه کابوس سال 
۲۰۲۰ شــدیم که خبر وحشــتناک 
سرنگون شدن هلی کوپتر کوبی برایانت 
را شنیدیم. اســطوره لیکرز و یکی از 
بهترین بسکتبالیست های تمام تاریخ 
برای دیدن یک مسابقه سوار هلی کوپتر 

معروفش شد و دیگر هرگز 
از آن هلی کوپتر پیاده 

نشد. کوبی به همراه 
دختر بزرگ و چند 
همراهــش جان 
ســپرد تا دنیای 
بســکتبال یکی از 

بهترین هایش را از 
دســت بدهد. برایانت 

بزرگ در بازنشستگی به سر 
می برد اما هنــوز رویاهای بزرگ 

زیادی در سر داشت. تماشای قهرمانی 
دوباره لیکرز در ان.بی.ای، آرزویی بود 
که برایانت به اندازه کافی برای دیدنش 
صبر نکرد. بدون شک این غم انگیزترین 
فصل تاریخ ان.بی.ای به شمار می رفت.

ویروس و کابوس
در ســال ۲۰۲۰، کرونا بدجوری 
به جان ورزش افتاد. همه آماده بودند 
تا چند تورنمنت ملی مهم را تماشــا 
کنند اما این اتفــاق در نهایت رخ نداد. 
ویروس کرونا هم یورو ۲۰۲۰ را کنسل 
کرد و هم ثانیه شمار شروع المپیک را 
حداقل یک سال عقب انداخت. حتی 
در آمریکای جنوبی هــم رقابت های 
کوپا آمه ریکا لغو شد تا کووید ۱۹ ضربه 
بزرگش را بــه ورزش زده باشــد. این 
ویروس تاثیر چشــمگیری هم روی 
فوتبال داشــت. اول اینکه مسابقات 
فوتبال برای چند ماه به تعطیلی کامل 
کشیده شــدند. پس از آن هم فوتبال 
در اســتادیوم های خالی دنبال شد. 
دیدارهای لیگ قهرمانان هم به جای 
فرمت همیشگی، به صورت متمرکز 
در لیسبون برگزار شدند. فوتبال قبل و 

بعد از ویروس کرونا تفاوت های بزرگی 
داشت. برای مثال قانون همیشگی سه 
تعویض جای خودش را به پنج تعویض 

در جریان هر مسابقه داد.
پایان انتظار در آنفیلد

یکی از مهم ترین اتفاق های ورزشی 
۲۰۲۰، پایان انتظار هواداران لیورپول 
برای قهرمانی دوباره تیم شان در لیگ 
برتر بود. قرمزها در 3۰ ســال گذشته 
نتوانسته بودند این عنوان را به دست 
بیاورند و به همین خاطر با شوخی های 
بی رحمانه ای از ســوی رقبــا روبه رو 
می شدند اما این قهرمانی سرانجام اتفاق 
افتاد و تیم کلــوپ در اوج اقتدار، جام 
را تصاحب کرد. تقریبا از همان شروع 
فصل لیگ برتر، مشــخص بود که آنها 
فقط با قهرمانی راضی خواهند شد. در 
میانه های فصل گاهی زمزمه نیمه تمام 
ماندن بازی ها به گوش می رسید و این 
مساله بیشتر از هر کسی برای طرفداران 
لیورپول آزاردهنده بود اما مسابقه ها در 
نهایت ادامه پیدا کردند و سرانجام این 
لیورپول بود که با فاصله ای قابل توجه 
نســبت به حریفان، قهرمان این فصل 
فوتبال انگلیس لقــب گرفت. یورگن 
کلوپ به 3۰ سال انتظار برای بردن جام 

در بین لیورپولی ها پایان داد.
تحقیر تاریخی، 

تراژدی مسی
بــدون هیچ 
شک و تردیدی، 
عجیب تریــن 
نتیجه فوتبالی 

سال ۲۰۲۰، 

برتری »هشت-دو« بایرن برابر بارسلونا 
بود. نتیجه ای که در کنار برد هفت - یک 
آلمانی ها روبه روی برزیــل، در ردیف 
عجیب ترین نتایــج تاریخ فوتبال قرار 
گرفت. ایــن بــازی از چارچوب لیگ 
قهرمانان در پرتغال برگزار می شــد. 
جالب اینکه بارســلونایی ها بالفاصله 
پس از دریافت گل اول، گل تساوی را 
به ثمر رســاندند و برای دقایقی خوب 
بــازی کردند اما از یــک جایی به بعد، 
کنترل بازی به طور کامل از دست شان 
خارج شــد. همین اتفاق کافی بود تا 

یک رسوایی بزرگ برای کیکه ستین 
و تیمش رخ بدهد. آنها در لیســبون 
به معنای واقعی کلمه تحقیر شــدند 
و همین ماجرا کافی بود تا لئو مســی 
با ارســال بوروفکــس، خواهان ترک 
بارسلونا باشد. همه چیز برای جدایی لئو 
آماده بود اما باشگاه در نهایت اجازه این 
جدایی را صادر نکرد. ستاره آرژانتینی 
عمال در یک قدمی جدایی قرار گرفته 
بود و هواداران بارســا لحظات سختی 
را سپری می کردند اما او در نهایت برای 
یک فصل دیگر در بارسا باقی ماند. در 
این سال عجیب و پرماجرا، اتفاق های 
زیادی برای بارسا رخ داد. سالی که در 
آن لوئیس ســوارز تیم را با اشک ترک 
کرد و رییس باشــگاه نیز در یک همه 

پرسی، از کار برکنار شد.
زرد، بنفش... و مشکی!

از دســت رفتن دو دوســت 
نزدیک لبــران جیمز یعنی 
کوبی برایانــت و چادویک 
بوزمن، موجب شــده که 
فوق ستاره دنیای بسکتبال 
بارها ۲۰۲۰ را بدترین سال 
ممکن بــرای زندگی اش 
بداند. با ایــن حال در زمین 

بســکتبال، این ســال برای 
جیمز سال فوق العاده ای بود. 
او با یک نمایش درخشان دیگر 

توانست لیکرز را پس 
از سال ها قهرمان 

رقابت های 

ان.بی.ای کند. حضور 
در ۹ فینال در ۱۰ سال 
گذشته ان.بی.ای نیز 
حاال به یک دستاورد 
تاریخی بــرای این 
ســتاره تبدیــل 
شده است. حال و 
هوای رقابت های 
بسکتبال آمریکا، 
امسال با همیشه 
متفــاوت بــود. 
بازی ها به صورت 
متمرکز در دیزنی 
لند برگزار شدند 
و فصل ان.بی.ای 

کامال تحت 
تاثیر کرونا 
قرار داشت. 
به  لبتــه  ا

جــز کرونــا، یک 
اتفــاق دیگــر هم 
دیدارهــای ایــن 
فصل را از همیشــه 

متفاوت  کرد. ماجرای کشــته شدن 
یک فرد سیاهپوست به دست پلیس 
آمریکا و پخش شــدن فیلم معروف 
»نمی توانم نفس بکشم« به شدت روی 
بسکتبالیست ها اثر گذاشت. تا پایان 
فصل ان.بی.ای شعارهایی در حمایت 
از برابری نژادی پشت پیراهن بازیکن ها 
درج شدند و شروع تک تک دیدارها نیز 
پس از یک دقیقه ســکوت رقم خورد. 
در سال ۲۰۲۰ ان.بی.ای یک تریبون 
قدرتمند برای فریــاد برابری خواهی 
بود. اگر شکست خوردن دونالد ترامپ 
در انتخابات ۲۰۲۰ را مهم ترین اتفاق 
سیاسی سال بدانیم، باید اعتراف کرد 
که بسکتبالیســت ها در این انتخابات 
سهم عمده ای داشــته اند. حتی خود 
لبران جیمز به شکل آشکاری از بایدن 

حمایت کرد و در نهایت شکست بزرگ 
رییس جمهور فعلی آمریکا را جشــن 

گرفت.
غوغای بزرگ هانسی

بهترین تیم ورزشی سال ۲۰۲۰، 
بایرن مونیخ بــود. تیمی کــه در اوج 
اقتدار در تک تک جام ها قهرمان شد 
و حسابی قدرتنمایی کرد. فصل برای 
مونیخی ها در اوج بحران کلید خورد و 
به نظر می رسید که آنها حتی نمی توانند 
بوندس لیگا را ببرند امــا همین تیم با 
حضور هانسی فلیک به عنوان سرمربی، 
احیا شد. بایرن در لیگ داخلی همه رقبا 
را کنار زد و پــس از بردن بوندس لیگا، 
جام حذفی را هم فتح کرد. آنها در لیگ 
قهرمانان بارسا را هم در شکستند و در 
نهایت با شکســت دادن پی اس جی 
قهرمان اروپا شدند. فلیک سال ۲۰۲۰ 
را با یک پنج گانه تاریخی به پایان برد 
اما در میان بهــت و حیرت همگان در 
نهایت عنوان بهترین مربی سال جهان 
را به دست نیاورد. این عنوان به یورگن 
کلوپ تعلق گرفت و البته این انتخاب، 
سروصدای بســیار زیادی در دنیای 

فوتبال به پا کرد.
لواندوفسکی بهترین است

اگرچه هانسی فلیک جایزه بهترین 
مربی سال را نبرد اما فیفا جایزه بهترین 
بازیکن ســال را بــه رابرت 
لواندوفســکی تقدیم 
کرد. ســتاره ای که 
یک سال رویایی 
نگیز  و شگفت ا

را پشت سر گذاشت و 
با بایرن، فاتح همه چیز 
شــد. بدشانسی بزرگ 
لوا در این ســال، برگزار 
نشــدن مراسم توپ 
طال بــود. به دلیل 
ماجراهای کرونا، 

برای اولین بــار فرانس 
فوتبــال تصمیم گرفت 

مراسم توپ طال را لغو کند. خیلی ها 
بالفاصله به فرانس فوتبال اعتراض 
کردند و خواهان انجام مراســم 
شدند اما در نهایت سال ۲۰۲۰ 
بدون اهدای توپ طال به هیچ 
بازیکنی به پایان رســید. این 
هم یکی دیگر از آن ماجراهای 

عجیب سال ۲۰۲۰ بود.

خبیب بدون شکست رفت
خداحافظــی چهره افســانه ای 
دنیای مبــارزه از یو.اف.ســی، یکی 
دیگر از اتفاقات مهم سال ۲۰۲۰ بود. 
خبیب نورماگمــدوف در تصمیمی 
غیرمنتظره، مبارزه را برای همیشه 
کنار گذاشت. خبیب در سال ۲۰۲۰ 
تنها یک مســابقه انجام داد و در آن 
نبرد به مصاف جاستین گیجی رفت. 
همان طور که تصور می شــد، خبیب 
این بازی را برد امــا در پایان بازی به 
شکل غیرمنتظره ای از دنیای مبارزه 
خداحافظی کرد. این بیست و نهمین 
رقابت حرفه ای او بود و جالب اســت 
بدانید که خبیب در هر ۲۹ مســابقه 
برنده بوده است. او در حالی از دنیای 
مبارزه رفت که هرگز طعم شکست را 

نچشیده بود.
تاوان دوپینگ سازمانی

یکی دیگر از خبرهای مهم امسال، 
به نقره داغ شدن ورزش روسیه مربوط 
بود. این کشور برای مدت چهار سال از 
حضور در رقابت های ورزشی محروم 
بود اما امید داشــت کــه دادگاه عالی 
ورزش این رای را لغو کند. این اتفاق اما 
در نهایت رخ نداد و دادگاه عالی ورزش 
تنها این حکم را به دو سال محرومیت 
کاهش داد. با این وجود ورزشکاران اهل 
روسیه شــانس حضور در رقابت های 
بین المللی را تا دو سال از دست داده اند. 
روسیه نمی تواند در المپیک ۲۰۲۱ و 
جام جهانی ۲۰۲۲ شــرکت کند. این 
اتفاق برای کشوری که خودش میزبان 
دوره قبلی جام جهانی بوده است، بسیار 

عجیب به نظر می رسد.
بدرود دیگو

اگر اهالی فوتبال بخواهند تنها یک 
اتفاق را از سال ۲۰۲۰ پاک کنند، بدون 
شک انتخاب آنها مرگ مارادونا خواهد 
بود. اسطوره ای که در 6۰ سالگی، جانش 
را از دست داد و دنیای فوتبال را در یک 
ماتم بزرگ فرو برد. دیگو یکی از بهترین 
ستاره های تمام ادوار به شمار می رفت. 
یک نابغه که البته زندگی اش به اندازه 
فوتبالش هنرمندانه نبود. با این حال او 
تاثیر چشمگیری روی فوتبال گذاشت و 
از دست دادنش، میلیاردها نفر را در دنیا 

در غم و اندوه فرو برد.

مرور جهان ورزش در سال 2020

ساِل اشک... و کمی لبخند!

اتفاق روز

آریا طاری

دیگر همه خبر توقیف ساختمان فدراسیون 
فوتبال به خاطر شکایت شرکت شستا را شنیده اند. 
این شرکت حتی ساختمان باشگاه پرسپولیس را 
نیز توقیف کرده اســت. آنها حق دارند که دنبال 
مطالبات شان از فدراســیون فوتبال باشند اما به 
نظر می رسد روش های دیگری هم برای این کار 
وجود داشته باشد. این نکته را هم در نظر داشته 
باشــید که این رقم، تنها به بخش اول دستمزد 
مارک ویلموتس و قسط او در فوتبال ایران مربوط 
می شود. فدراســیون در روزهایی که ویلموتس 
قراردادش را فســخ کرده بود، برای نشاندن این 
مربی روی نیمکت تیم ملــی دو میلیون یورو از 
شرکت شستا قرض گرفت و هرگز هم راهی را برای 

پس دادن این قرض امتحان نکرد. شاید ساختمان 
فعلی فدراسیون بتواند این طلبکاری را صاف کند 

اما رقم طلب خود ویلموتس از فوتبال ایران، سه 
برابر این رقم اســت. در حقیقت فدراسیون باید 
ساختمان تک تک باشگاه ها را به مزایده بگذارد 
تا شــاید بتواند چنین رقمــی را پرداخت کند. 
ویلموتس فوتبال ایران را به انتهای چاه کشانده 
و هر روز یک خبر ناامیدکننده دیگر در این مورد 

منتشــر می شــود. اوضاع این فوتبال به شدت 
بحرانی است و بعید به نظر می رسد که امیدی برای 
بهبود شرایط وجود داشته باشد. با این حال به نظر 
می رسد به جای ساختمان ها، این آدم ها هستند 
که باید تاوان بدهند. آنها که ویلموتس را به فوتبال 
ایران آوردند، آنها که یک قرارداد غیرحرفه ای با او 
بستند، آنها که با تاجر شکر پای میز قرارداد رفتند 
و آنها که این ضرر بزرگ را به فوتبال ایران تحمیل 
کردند، باید پاسخگوی این وضعیت باشند. سازمان 
بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است و 
هواداران فوتبال در ایران انتظار دارند که این رقم 
وحشتناک از جیب عوامل اصلی این اتفاق خارج 
شــود. برای آن که، این هزینه هــا آنقدر هم زیاد 
نیست. همین که بخشی از اموال الکچری شان 
را واگذار کنند، این ضرر جبران خواهد شــد. این 
آدم ها نه تنها کنار نمی کشند، بلکه حتی برای باقی 
ماندن در فدراسیون هم دست و پا می زنند. جالب 
اینکه در این شرایط خجالت آور، فدراسیونی ها 
همچنان پروسه میزبانی جام ملت ها را هم دنبال 

می کنند. یعنی فدراسیونی که دیگر حتی اختیار 
ساختمان خودش را هم ندارد با اعتماد به نفس 
عجیبی از میزبانی جام ملت ها حرف می زند. یعنی 
همین حاال اگر قرار باشد در داخل خود فدراسیون 
یک رقابت درون گروهی گل کوچک برگزار شود، 
فدراســیونی ها عمرا نمی توانند آن را به صورت 
منظم و دقیق برگزار کنند اما در عین حال حرف از 
میزبانی جام ملت ها می زنند و برای تبلیغات هزینه 
انجام می دهند. فدراسیون فوتبال ایران عمال یک 
فدراسیون ورشکسته اســت و با جیب خالی، پز 
عالی می دهد اما کاش اگر قرار به تاوان دادن باشد، 
مسببین این ورشکستگی تاوان بدهند و یک بار 
هم که شده در فوتبال ایران، مجازات سهم افرادی 
شــود که کوتاهی کرده اند. آنها که منابع فوتبال 
ایران را این چنین به باد داده اند، هنوز هم راست 
راســت راه می روند و کوچک ترین برخوردی را 
تجربه نمی کنند. ایــن یعنی در ایــن فوتبال، 
لزوم پاســخگویی به طور کامل ریشه کن شده و 

هیچ کس به آن اهمیت نمی دهد.

ساختمان فدراسیون نه، آدم ها را توقیف کنید!

شستا و 60  بحران

اولین بار وقتی متوجه 
کابوس سال 2020 شدیم که 

خبر وحشتناک سرنگون 
شدن هلی کوپتر کوبی 

برایانت را شنیدیم. اسطوره 
لیکرز و یکی از بهترین 

بسکتبالیست های تمام 
تاریخ برای دیدن یک 

مسابقه سوار هلی کوپتر 
معروفش شد و دیگر هرگز 
از آن هلی کوپتر پیاده نشد

اگر اهالی فوتبال بخواهند 
تنها یک اتفاق را از سال 

2020 پاک کنند، بدون شک 
انتخاب آنها مرگ مارادونا 
خواهد بود. اسطوره ای که 
در 60 سالگی، جانش را از 

دست داد و دنیای فوتبال را 
در یک ماتم بزرگ فرو برد
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