toseeir ani.ir

شماره / 817شنبه 22خرداد  1 / 1400ذیالقعده 12/ 1442ژوئن 2021

منهای فوتبال

شكست خودمختار واليبال
برابر ژرمنها!

سومين هفته از رقابتهاي ليگ ملتهاي
واليبال در حالي به پايان رســيد كه نتايج اين
هفته تيم ملــي كشــورمان دور از انتظار رقم
خورد .شــاگردان والدمير آلكنو در اين هفته
بازي نخســت خود برابر آمريــكا را با پيروزي
به پايان رســاندند امــا دو ديدار بعــدي را به
صربســتان و آلمان واگذار كردند .بلندقامتان
ايران ميتوانستند در هر سه بازي به عنوان تيم
برنده از زمين بيرون بيايند اما آنها رسما مقابل
آلمان پيروزي را تقديم اين حريف كردند .دليل
اين اتفاق اشتباهات مليپوش و البته از دست
دادن امتيازات سرويس در ست سرنوشتساز
پنجم بود .از طرفي آلمان در جدول ردهبندي
هم پايينتر از ايران قرار داشت و حريفي نبود
كه پيروزي برابر آن سخت يا غيرممكن باشد.
در هر حال با تصمیم والدیمیر آلکنو ،ســعید
معروف ،محمد موسوی ،مسعود غالمی ،آرمان
صالحی ،میثم صالحی ،میالد عبادیپور و صابر
کاظمی بازیکنان شروعکننده برای ایران بودند.
در ست اول بازي با وجود اينكه آلمانيها با چهار
اختالف امتياز پيش افتادند ،درخواســت تايم
استراحت آلكنو روند بازي را تغيير داد تا دو تيم
در امتياز هفت برابر شــوند .بازگشت ايران به
بازي درنهايت برد  25بر  23را رقم زد .در ست
دوم اما اين شاگردان جياني بودند كه توانستند
با اســتفاده از اشتباهات مليپوشــان ايران و
عملكرد قوي در دفــاع پيروزي  25بر  20خود
را رقم بزنند .ادامه اشتباهات واليباليستهاي
ايران و روند خــوب آلمانيها باعث شــد كه
ژرمنها ست سوم را نيز  25بر  19به سود خود
به پايان برسانند .در ست چهارم اما مليپوشان
ايران در ميان تشــويق نيمكتنشينها مقابل
آلمان قرار گرفتند و با روحيــه خوبي كه پيدا
كردند ،اين ســت را  25بر  19به ســود خود
تمام كردند تا كار به ست سرنوشتساز پنجم
كشيده شود .در اين ست اما تيم ملي ايران رسما
پيروزي را كادوپيچ كــرد و در زمين تيم ملي
آلمان گذاشت .ايران با از دست دادن امتيازات
سرويس نتوانست خودش را به حريف برساند تا
درنهايت آلمانها با نتيجه  15بر  13ست پنجم
و درمجموع بازي را ببرنــد .در اين ديدار صابر
کاظمی پشت خط زن جوان ایران با کسب ۲۷
امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین را به
دست آورد.

اميد دختر بدمينتونباز
به سهميه المپيك

ثریا آقایی بانــوي بدمينتونبــاز ايران در
لیست سایت فدراســیون جهانی به عنوان نفر
سوم ذخیره مشخص شده که به معنای داشتن
شــانس برای راه یافتن به المپیک است .فریبا
مددی ،نایب ريیس بانوان فدراسیون بدمینتون
در اين بــاره گفت«:با توجه به لیســتی که در
سایت فدراسیون جهانی مشخص شده و افرادی
که واجد شــرایط ورود بــه بازیهای المپیک
هستند  38نفر به عنوان نفرات اصلی مشخص
شده و ثریا آقایی نیز برای نخستین بار ،نفر سوم
لیست ذخیره اســت ».او با بیان این مطلب که
آقایــی از طریق وایلدکارت نمیتوانســت در
المپیک شــرکت کند ،افزود«:تالش کردیم
برای آقایی وایلدکارت بگیریم که طبق مقررات
فدراســیون جهانی امکانپذیر نیست ،چون
ما بازیکنــان المپیکی داریم و کشــورهایی
میتوانند از این سهمیه اســتفاده کنند که تا
االن بازیکن المپیکی نداشته باشند ».مددي
تصريح كرد«:نمیخواهیم اســتفاده از نفرات
ذخیره به ضرر ورزشــکاران دیگر باشــد ،اما
ممکن است ورزشکاری از کشــوری نخواهد
در این مسابقات شرکت کند که در این صورت
امکان حضور آقایی در المپیک وجود دارد .مثال
کارولینا مارین از اسپانیا نفر چهارم در لیست
المپیکیها است که آسیب دیده و اگر نتواند در
این مسابقات شرکت کند نفر دیگری به جای
وی جایگزین میشــود .به هر حال  14تیرماه
لیست نهایی اعالم ميشود ».ثریا آقایی به دلیل
مصدومیت در مسابقات لیگ باشگاهی مصدوم
شد و نتوانست در مسابقات بینالمللی شرکت،
ردهبندی خــود را ارتقــاء داده و در بازیهای
المپیک شرکت کند.

آدرنالین 7

جام ملتهاي اروپا در سه كشور مختلف

چشمها تسخیر میشوند!

آریا طاری

آذربایجــان ،دانمــارک و
روســیه .جام ملتها یک روز
بعد از افتتاح رســمی ،در سه
كشور مختلف قاره اروپا ادامه
پیدا خواهد کرد .بعد از یک سال
تاخیر ،حاال همه آماده مســخ
شدن با جادوی یورو هستند.
رقابتی که همیشه سطح باالیی
داشــته و نبردهــای جذاب
فراوانی به وجود آورده است.
 6تیم مختلــف ،در دوئلهای
حساس امروز ســهم دارند.
تیمهایی که میخواهند شروع
خوبی را در این رقابتها به نام
خودشان رقم بزنند.

ولز-سوئیس(/17:30ورزشگاه
المپیکباکو)
مسیر صعود ولز به رقابتهای یورو
 2020با دشواریهای زیادی سپری
شد .آنها یکی از تیمهای شگفتیساز
دوره قبلی یورو بودنــد اما این بار برای
رسیدن به این رقابت ،تا آخرین دقیقه
از آخرین مسابقه صبر کردند .این تیم
در نهایت با اختالفی بسیار کم نسبت
به تیم ســوم ،در گروهش دوم شد تا
به صورت مســتقیم راهی یورو شود.
اگر دبل آرون رمزی در مســابقه آخر
نبود ،ولز شانســی برای صعود به جام
ملتها به صورت مســتقیم به دست
نمیآورد.آنهادرستقبلازشروعجام
ملتها ،با یک مشــکل بزرگ روبهرو
شدند.بازشدنپروندههایتازهایعلیه
سرمربیاینتیم«رایانگیگز»موجب

شد که او از هدایت تیم ملی کشورش
برکنار شود و دستیار او ،رسما هدایت
این تیم در جــام ملتهــا را بر عهده
بگیرد .راب پیچ فعال مربی موقت ولز به
شمار میرود و در دیدارهای دوستانه
اخیر،عملکرددرخشانینداشتهاست.
در نقطــه مقابل ،ســوئیس به عنوان
صدرنشین مقتدر گروه راهی یورو شد
و دردســر خاصی برای رسیدن به این
جام نداشــت .ســوئیس در رنکینگ
فیفا در رده ســیزدهم تیمهاي برتر
دنیا قرار گرفته و این اواخر ،پیشرفت
قابل توجهی داشته است .ولز احتماال
باترکیب 3-4-3دراینمسابقهحاضر
میشود .کلیدیترین ستار ه آنها نیز
گرتبیلخواهدبود.بازیکنیکهدلیل
رفتنش به تاتنهام را رســیدن به مرز
آمادگی برای درخشــیدن در ترکیب

ولز در یورو میدانــد .رادون ،رمزی و
ویلسون مهرههاي شناختهشده دیگر
تیم هستند .در سمت مقابل احتماال
سوئیسیها با سیستم  3-4-1-2به
زمینخواهندآمد.یانسومررویخط
دروازه ،آکانجی در دفاع ،ژاکا و شکیری
در خط هافبک و ســفروویچ در خط
حمله ،ســتارههای مهم سوئیسیها
برایشروعجامملتهاهستند.
دانمارک-فنالند(/20:30
ورزشگاهپارکندانمارک)
بدون تردید لقب غیرمنتظرهترین
قهرمــان تاریخ جام ملتهــا برازنده
تیم ملی دانمارک است .تیمی که در
سال  1992و در شــرایطی که حتی
نتوانسته بود به جام ملتها «صعود»
کند ،ناگهان بــه تورنمنت فراخوانده
شد و در عین ناباوری ،جام را باالی سر

برد.اینتیمدرسال 2004همبهجمع
هشــت تیم برتر جام رسید اما در یورو
 2012از مرحله گروهــی کنار رفت.
اوج فاجعــه برای فوتبــال دانمارک،
ناکامی در صعود به یورو  2016بود اما
حاال دوباره قرمزها بــه این تورنمنت
برگشــتهاند و در انتظار رقم زدن یک
شروع ایدهآل روبهروی فنالند هستند.
حریفامروزدانمارکیها،شرایطکامال
متفاوتی نسبت به این تیم دارد .فنالند
برای «اولین بار» در تمام تاریخش به
جامملتهاراهپیداکردواینیکتجربه
شگفتانگیز برای همه مهرههای این
تیم خواهد بود .بــرای همه مردم این
کشور ،این جام از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است .در  6دیدار دوستانه و
رسمی اخیر ،دانمارک چهار پیروزی،
یکتساویویکشکستراتجربهکرده
و فنالند چهار شکســت و دو تساوی
را پشت سر گذاشــته است .دانمارک
با ســتارههایی مثل کسپر اشمایکل،
آنــدرس کریستیســن ،پیــر امیل
هویبیرگوکریستیناریکسنبرایاین
نبردآمادهمیشود.کلیدیترینستاره
یهمتیموپوکیاستکهسابقه
فنالند 
بازی در لیگ برتر انگلســتان را دارد.
بازیکنیکهایناواخربایکمصدومیت
ســخت هم روبهرو شــده است .روی
کاغذ ،به نظر میرســد دانمارکیها از
شانس به مراتب بیشتری برای بردن
اینمسابقهبرخوردارهستند.
بلژیک-روسیه(/23:30
ورزشگاهکرستوفسکیروسیه)
میزبان جام جهانی سه سال بعد
از پایان آن جام ،حــاال یورو را هم به
عنوان یکــی از کشــورهای میزبان
شروع میکند .روسیه در اولین گام
در ایــن تورنمنت ،باید بــه مصاف
یکی از پرســتارهترین تیمهای حال

بدون تردید لقب
غیرمنتظرهترینقهرمان
تاریخ جام ملتها برازنده
تیم ملی دانمارک است.
تیمی که در سال 1992و در
شرایطیکهحتینتوانسته
بود به جام ملتها «صعود»
کند،ناگهانبهتورنمنت
فراخوانده شد و در عین
ناباوری ،جام را باالی سر برد
حاضر قاره اروپا برود .تیمی که البته
در دیدار اول ،کویــن دی بروینه را
در اختیار نخواهد داشــت .حتی با
وجود غیبــت ســتارهای مثل دی
بروینه ،بلژیــک در همه نقاط زمین
ستارههای زیادی را در اختیار دارد.
از تیبو کورتوآ در خط دروازه تا روملو
لوکاکــو در نزدیکتریــن فاصله به
دروازه حریف ،تیم روبرتو مارتینز پر از
ستارههای مختلف است .بزرگترین
نگرانی بلژیکیها اما به فرم ادن هازارد
برمیگردد .ســتارهای که روزهای
ناامیدکننــدهای را در رئال مادرید
پشت سر گذاشــته و این اواخر اصال
آماده نشان نداده است .در جدالهای
رودرروی تاریخ دو کشــور ،روسیه
هرگز موفق به شکست دادن بلژیک
نشده است .دو تیم تا امروز هفت بار
با هم برخورد کردهاند و در این هفت
بازی ،پنج برد سهم بلژیک شده و دو
بازی هم با نتیجه مســاوی به پایان
رسیده است .شاید در ظاهر ،این بازی
برای بلژیکیها ســاده به نظر برسد
اما نباید فراموش کرد که روســیه،
عملکردی فراتر از حد انتظار در جام
جهانی داشته است.

چهره به چهره
لشکر فراموشی علیه کاپیتان تیم ملی

احسانکشی!
آریا رهنورد

درست در حســاسترین روزهای ممکن
برای تیم ملی و در شرایطی که این تیم حتی با
وجود شکست دادن بحرین با یک نتیجه خوب
هنوز از لبه پرتگاه فاصلــه نگرفته ،گروهی از
هواداران این تیم مشــغول تاختن به احسان
حاجصفی هستند .البته که کاپیتان تیم ملی
تحت هیچ شرایطی مصون از انتقاد نیست و در
طول تاریخ حتی فوتبالیستهای بزرگتری
هم در این تیم با انتقاد روبهرو شــدهاند اما تا
زمانی که هــدف این انتقاد زیر ســوال بردن
گذشته و همه دستاوردهای یک فوتبالیست
درجه یک باشد ،انجام این کار اصال منصفانه
به نظر نمیرسد.
نمایش احســان حاجصفی در مســابقه با
بحرین ،اصال درخشان نبود .این جمله را باید
به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت .حاجصفی
که در مسابقه اول با هنگکنگ روی نیمکت
نشست و استراحت کرد ،در جدال دوم از ابتدا
به زمین رفت و نتوانســت انتظارها را برآورده
کند .کاپیتان تیم ملــی در  45دقیقه اول در

میانه زمین به بازی گرفته شــد و بین دو نیمه
با تصمیم اسکوچیچ به سمت چپ خط دفاعی
رفت و در این نقطه از زمین بازی کرد .آنچه
موجب انتقاد گسترده از این فوتبالیست شده،
سانترهای بد او در این جدال بودهاند .احسان
در این نبرد بارها و بارها پشت توپهای ارسالی
قرار گرفت اما نتوانست حتی یک ارسال خوب و
دقیق روی دروازه انجام بدهد .اتفاقی که نشان
میداد از آمادگی مطلوب فاصله گرفته است.
حاجصفی در لیگ بیستم ،فصل فوقالعادهای
را هم پشت سر نگذاشته اســت .با این وجود
اینکه خیلیها توقــع دارند ایــن بازیکن به
تیم ملی دعوت نشــود ،حقیقتا عجیب به نظر
میرســد .فراموش نکنید که پس از شجاعی
و دژاگه ،تیم ملی فقــدان مهرههای باتجربه
را احساس میکند و قرار گرفتن بازیکنانی با
این سطح از تجربه برای تیم بسیار کلیدی به
نظر میرســد .به همین خاطر است که کریم
انصاریفــرد هم به این تیم دعوت میشــود.
عالوه بر این ،یادمان نــرود که حاجصفی یک
بازیکن دوپسته است و عالوه بر میانه میدان،
میتواند در ســمت چپ خط دفاعی هم بازی
کند .در شرایطی که تیم ملی در اردو فقط یک
مدافع چپ تخصصی دارد ،احسان همچنان
یک مهره بســیار مهم برای تیم ملی اســت.
همه میدانند که بخشــی از این گارد عمومی
علیه این فوتبالیســت ،به ماجرای انتخابات

اتفاق روز
جای خالی ورزش در داستان انتخابات

لطفا «تکرار»نکنید!

چند مناظره ریاست جمهوری تا امروز سپری شده و در
کنار آن ،هر کدام از نامزدهای محترم در برنامههای مختلف
دیگری هم حضور داشتهاند و به ارائه برنامههایشان مشغول
بودهاند.با اینحالعجیببهنظر میرسدکه «ورزش» تقریبا
جایی در بین این برنامهها نداشــته اســت .در مناظرههای
ریاستجمهوری حتی بحث موســیقی زیرزمینی مطرح
شده اما خبری از بحثهای مهم ورزشی نبوده است .آن هم
در شرایطی که دیگر همه از عالقه و وابستگی مردم ایران به
ورزشبهخوبیمطلعهستند.اینبیتوجهیدرحالیصورت

فدراســیون فوتبال برمیگردد .البته که خود
حاجصفی هم در این ماجرا موثر اســت .اگر او
کمی بیشتر از برگه رایاش محافظت میکرد
و یا حداقل اگر در ژســت نمایشی حمایت از
سرمربی تیم ملی فرو نمیرفت ،امروز مجبور
نبود با چنین مخالفتهای گستردهای روبهرو
شود .پس بخشی از این ماجرا به خود حاجصفی
هم برمیگردد .با این حال سطح انتقادها از این
فوتبالیست ،نســبتی با انصاف و واقعگرایی
ندارد .این انتقادهــا نهتنها کمکی به تیم ملی
نمیکند .بلکه حتی میتواند جو تیم و اعتماد
به نفس نفرات را هم با تاثیر منفی روبهرو کند.
هر کســی میتواند از عملکرد حاجصفی
ناراحت باشــد و حتی او را به باد انتقاد بگیرد
اما زیر سوال بردن همه دستاوردهای جذاب
این ســتاره برای تیم ملی ،اصــا پذیرفتنی
نیست .احســان بارها و بارها برای تیم ملی به
میدان رفته و در بســیاری از بازیها ،نمایشی
فوقالعاده داشــته اســت .او یکی از بهترین
مهرههای تیم ملی در جــام جهانی برزیل بود
و به ویژه در مســابقه تاریخی بــا آرژانتین ،از
خود آرژانتینیها هم آرژانتینیتر نشان داد!
در دوران مربیگری مربی ســختگیری مثل
کیروش که همیشــه خــط قرمزهای فنی و
اخالقی زیادی برای دعوت از نفرات مختلف به
تیم ملی داشت ،احسان رکورددار بازی برای
این تیم بود .در حقیقت هیچ بازیکنی به اندازه

میگیرد که فقط چند ماه با مهمترین رویداد ورزشی در تمام
جهان یعنی رقابتهای المپیک توکیو فاصله داریم .البته که
دولت جدید ،اساسا زمان کافی را برای بهبود اوضاع ورزش در
اختیار ندارد اما حداقل میتواند دست به یک کار مهم بزند و
وعدههای داده شده به ورزشکاران المپیکی را عملی کند .در
دورههای گذشته ،بارها وعدههای زیادی به این ستارهها برای
کسب مدال داده شــده اما این وعدهها هرگز رنگ حقیقت
نگرفتهانــد .حاال انتظار مــیرود دولت جدیــد خیلی زود
حسن نیتش را نشان بدهد و جوایز در نظر گرفته شده برای
مدالآوران المپیکی را پرداخت کند.
دولت حسن روحانی در جریان مناظرهها ،بارها از سوی
کاندیداهای مختلف مورد نقد قرار گرفت اما تقریبا هیچکس
به مشکالت عدیده ورزش در این دولت اشاره نکرد .به ویژه از
زمانی که سلطانیفر به عنوان وزیر ورزش انتخاب شد ،ورزش

حاجصفی در این دوران خاص برای تیم ملی
به میدان نرفت .این نکته را هــم از یاد نبریم
که ایــن بازیکن برای مدت زیادی در پســت
غیرتخصصی دفاع چپ بــرای تیم ملی بازی
کرد .او همیشه عالقه داشت تا در خط هافبک
برای این تیم به میدان برود اما همیشه هم به
درخواست مربیان مختلف احترام گذاشت و
به این وضع ،اعتراضی نداشــت .کمی احترام
برای چنین بازیکنی با همه این دســتاوردها،
اصال خواسته زیادی نیست .حتی اگر تک تک
سانترهای او در یک مسابقه حساس به مقصد
نرسند ،باز هم احسان سزاوار احترام بیشتری
است .مردی که در همه این سالها ،یک عضو
جدانشدنی از اردوهای تیم ملی بوده است.

ایران یکی از سیاهترین مقاطع حیاتش را پشت سر گذاشت.
در همین دوره ستارههای بزرگی مثل کیمیا علیزاده و سعید
مالیی را مثل آب خوردن از دســت دادیم .در همین دوره،
قهرمانهای مستعدی در رشتههای مختلف ،برای همیشه
ازایرانرفتند،درهمیندوره،قراردادننگینمارکویلموتس
با «توصیه» مستقیم وزارت ورزش بسته شد .این گرانترین
و در عین حال ،بدترین قرارداد ورزشــی در تاریخ ایران بود
و سنگینترین جریمه ممکن را روی دســت فوتبال ایران
گذاشت .جریمهای که در نهایت حتی ساختمان فدراسیون
فوتبال را هم به باد داد.
در همین دوره بود که مســاله تعلیق فدراسیون جودو
به وجود آمد تا چندین ســتاره این رشــته ورزشی آینده
شغلیشــان را در معرض خطر ببینند .در همین دوره بود
که میزبانی رقابتهای مختلف از ایران گرفته شــد و حتی

انگار قرار است همیشــه یک بازیکن تیم
ملی ،ســیبل انتقاد هوادارها باشــد .قبل از
احسان ،این مسئولیت خطیر بر عهده مسعود
شجاعی بود .شجاعی کمی بیشتر از آنچه که
باید ،در تیم ملی ماند و وداع ناخوشایندی با
این تیم داشــت اما باید باور کنیم که احسان
هنوز به آن مرحله نرسیده و همچنان میتواند
یک ســتاره کلیدی بــرای تیم ملی باشــد.
خوب است که هواداران تیم ملی ،همیشه از
مهرههای تیم انتظار زیادی داشته باشند اما
اصال خوب نیست که مهرههای تیم با فشاری
غیرمنصفانه روبهرو شوند .با انتقادهایی که به
جای تالش برای ساختن همه چیز ،سعی در
تخریب چهرهها دارند.

تیم ملی برای اولین بار در تاریخ ،ناچار شــد در دور انتخابی
جام جهانی دو مسابقه رفت و برگشــت را در زمین حریفی
مثل بحرین برگزار کند .و ســرانجام در همین دوره بود که
مدیریت نادرست ســرخابیها و انتخابهای فاجعهباری
مثل سعادتمند یا رسولپناه برای این دو باشگاه ،هوادارها را
از همیشه عصبانیتر کرد و یک تنش بزرگ در فضای فوتبال
به وجود آورد .نمره دولت روحانی در زمینه مدیریت ورزشی،
چیزی نزدیک به صفر است و بدون تردید سلطانیفر در این
زمینه کامال مردود شده است .کاش دولت بعدی ،بتواند این
نقص را برطرف کند و مدیر دلسوز و کاربلدتری را برای ورزش
در نظر بگیرد .کاش مدیر بعدی تدبیر بیشتری داشته باشد و
در موضوع کوچ ستارهها ،حساسیت بیشتری به خرج بدهد.
فعالازمناظرهها،نمیتوانچنیننتیجهایگرفت.فعالانگار،
ورزش دغدغه جدی نامزدهای مختلف نبوده است.

