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 شكست خودمختار واليبال 
برابر ژرمن ها! 

سومين هفته از رقابت هاي ليگ ملت هاي 
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 مي توانستند 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 ملي پوش و البته از دست 
دادن امتيازات سرويس در ست سرنوشت ساز 
پنجم بود. از طرفي آلمان در جدول رده بندي 
هم پايين تر از ايران قرار داشت و حريفي نبود 
كه پيروزي برابر آن سخت يا غيرممكن باشد. 
در هر حال با تصميم والديمير آلكنو، ســعيد 
معروف، محمد موسوی، مسعود غالمی، آرمان 
صالحی، ميثم صالحی، ميالد عبادی پور و صابر 
كاظمی بازيكنان شروع كننده برای ايران بودند. 
در ست اول بازي با وجود اينكه آلماني ها 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 25 بر 23 را رقم زد. در ست 
دوم اما اين شاگردان جياني بودند كه توانستند 
با اســتفاده از اشتباهات ملي پوشــان ايران و 
عملكرد قوي در دفــاع پيروزي 25 بر 20 خود 
را رقم بزنند. ادامه اشتباهات واليباليست هاي 
ايران و روند خــوب آلماني ها باعث شــد كه 
ژرمن ها ست سوم را نيز 25 بر 19 به سود خود 
به پايان برسانند. در ست چهارم اما ملي پوشان 
ايران در ميان تشــويق نيمكت نشين ها مقابل 
آلمان قرار گرفتند و با روحيــه خوبي كه پيدا 
كردند، اين ســت را 25 بر 19 به ســود خود 
تمام كردند تا كار به ست سرنوشت ساز 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 آلمان ها با نتيجه 15 بر 13 ست پنجم 
و درمجموع بازي را ببرنــد. در اين ديدار صابر 
كاظمی پشت خط زن جوان ايران با كسب 2۷ 
امتياز عنوان امتيازآورترين بازيكن زمين را به 

دست آورد. 
    

 اميد دختر بدمينتون باز 
به سهميه المپيك

ثريا آقايی بانــوي بدمينتون بــاز ايران در 
ليست سايت فدراســيون جهانی به عنوان نفر 
سوم ذخيره مشخص شده كه به معنای داشتن 
شــانس برای راه يافتن به المپيک است. فريبا 
مددی، نايب رييس بانوان فدراسيون بدمينتون 
در اين بــاره گفت:»با توجه به ليســتی كه در 
سايت فدراسيون جهانی مشخص شده و افرادی 
كه واجد شــرايط ورود بــه بازی های المپيک 
هستند 38 نفر به عنوان نفرات اصلی مشخص 
شده و ثريا آقايی نيز برای نخستين بار، نفر سوم 
ليست ذخيره اســت.« او با بيان اين مطلب كه 
آقايــی از طريق وايلدكارت نمی توانســت در 
المپيک شــركت كند، افزود:»تالش كرديم 
برای آقايی وايلدكارت بگيريم كه طبق مقررات 
فدراســيون جهانی امكان پذير نيست، چون 
ما بازيكنــان المپيكی داريم و كشــورهايی 
می توانند از اين سهميه اســتفاده كنند كه تا 
االن بازيكن المپيكی نداشته باشند.« مددي 
تصريح كرد:»نمی خواهيم اســتفاده از نفرات 
ذخيره به ضرر ورزشــكاران ديگر باشــد، اما 
ممكن است ورزشكاری از كشــوری نخواهد 
در اين مسابقات شركت كند كه در اين صورت 
امكان حضور آقايی در المپيک وجود دارد. مثال 
كارولينا مارين از اسپانيا نفر چهارم در ليست 
المپيكی ها است كه آسيب ديده و اگر نتواند در 
اين مسابقات شركت كند نفر ديگری به جای 
وی جايگزين می شــود. به هر حال 14 تيرماه 
ليست نهايی اعالم مي شود.« ثريا آقايی به دليل 
مصدوميت در مسابقات ليگ باشگاهی مصدوم 
شد و نتوانست در مسابقات بين المللی شركت، 
رده بندی خــود را ارتقــاء داده و در بازی های 

المپيک شركت كند.

منهای فوتبال

آریا طاری

آذربایجــان، دانمــارک و 
روســیه. جام ملت ها یک روز 
بعد از افتتاح رســمی، در سه 
كشور مختلف قاره اروپا ادامه 
پیدا خواهد كرد. بعد از یک سال 
تاخیر، حاال همه آماده مســخ 
شدن با جادوی یورو هستند. 
رقابتی كه همیشه سطح باالیی 
داشــته و نبردهــای جذاب 
فراوانی به وجود آورده است. 
6 تیم مختلــف، در دوئل های 
حساس امروز ســهم دارند. 
تیم هایی كه می خواهند شروع 
خوبی را در این رقابت ها به نام 

خودشان رقم بزنند.
    

ولز-سوئیس )17:30/ ورزشگاه 
المپیک باكو( 

مسير صعود ولز به رقابت های يورو 
2020 با دشواری های زيادی سپری 
شد. آنها يكی از تيم های شگفتی ساز 
دوره قبلی يورو بودنــد اما اين بار برای 
رسيدن به اين رقابت، تا آخرين دقيقه 
از آخرين مسابقه صبر كردند. اين تيم 
در نهايت با اختالفی بسيار كم نسبت 
به تيم ســوم، در گروهش دوم شد تا 
به صورت مســتقيم راهی يورو شود. 
اگر دبل آرون رمزی در مســابقه آخر 
نبود، ولز شانســی برای صعود به جام 
ملت ها به صورت مســتقيم به دست 
نمی آورد. آنها درست قبل از شروع جام 
ملت ها، با يک مشــكل بزرگ روبه رو 
شدند. باز شدن پرونده های تازه ای عليه 
سرمربی اين تيم »رايان گيگز« موجب 

شد كه او از هدايت تيم ملی كشورش 
بركنار شود و دستيار او، رسما هدايت 
اين تيم در جــام ملت هــا را بر عهده 
بگيرد. راب پيچ فعال مربی موقت ولز به 
شمار می رود و در ديدارهای دوستانه 
اخير، عملكرد درخشانی نداشته است. 
در نقطــه مقابل، ســوئيس به عنوان 
صدرنشين مقتدر گروه راهی يورو شد 
و دردســر خاصی برای رسيدن به اين 
جام نداشــت. ســوئيس در رنكينگ 
فيفا در رده ســيزدهم تيم هاي برتر 
دنيا قرار گرفته و اين اواخر، پيشرفت 
قابل توجهی داشته است. ولز احتماال 
با تركيب 3-4-3 در اين مسابقه حاضر 
می شود. كليدی ترين ستاره  آنها نيز 
گرت بيل خواهد بود. بازيكنی كه دليل 
رفتنش به تاتنهام را رســيدن به مرز 
آمادگی برای درخشــيدن در تركيب 

ولز در يورو می دانــد. رادون، رمزی و 
ويلسون مهره هاي شناخته شده ديگر 
تيم هستند. در سمت مقابل احتماال 
سوئيسی ها با سيستم  2-1-4-3 به 
زمين خواهند آمد. يان سومر روی خط 
دروازه، آكانجی در دفاع، ژاكا و شكيری 
در خط هافبک و ســفروويچ در خط 
حمله، ســتاره های مهم سوئيسی ها 

برای شروع جام ملت ها هستند.
دانمارک-فنالند )20:30/ 
ورزشگاه پاركن دانمارک( 

بدون ترديد لقب غيرمنتظره ترين 
قهرمــان تاريخ جام ملت هــا برازنده 
تيم ملی دانمارک است. تيمی كه در 
سال 1992 و در شــرايطی كه حتی 
نتوانسته بود به جام ملت ها »صعود« 
كند، ناگهان بــه تورنمنت فراخوانده 
شد و در عين ناباوری، جام را باالی سر 

برد. اين تيم در سال 2004 هم به جمع 
هشــت تيم برتر جام رسيد اما در يورو 
2012 از مرحله گروهــی كنار رفت. 
اوج فاجعــه برای فوتبــال دانمارک، 
ناكامی در صعود به يورو 2016 بود اما 
حاال دوباره قرمزها بــه اين تورنمنت 
برگشــته اند و در انتظار رقم زدن يک 
شروع ايده آل روبه روی فنالند هستند. 
حريف امروز دانماركی ها، شرايط كامال 
متفاوتی نسبت به اين تيم دارد. فنالند 
برای »اولين بار« در تمام تاريخش به 
جام ملت ها راه پيدا كرد و اين يک تجربه 
شگفت انگيز برای همه مهره های اين 
تيم خواهد بود. بــرای همه مردم اين 
كشور، اين جام از اهميت فوق العاده ای 
برخوردار است. در 6 ديدار دوستانه و 
رسمی اخير، دانمارک چهار پيروزی، 
يک تساوی و يک شكست را تجربه كرده 
و فنالند چهار شكســت و دو تساوی 
را پشت سر گذاشــته است. دانمارک 
با ســتاره هايی مثل كسپر اشمايكل، 
آنــدرس كريستيســن، پيــر اميل 
هويبيرگ و كريستين اريكسن برای اين 
نبرد آماده می شود. كليدی ترين ستاره 
فنالندی  هم تيمو پوكی است كه سابقه 
بازی در ليگ برتر انگلســتان را دارد. 
بازيكنی كه اين اواخر با يک مصدوميت 
ســخت هم روبه رو شــده است. روی 
كاغذ، به نظر می رســد دانماركی ها از 
شانس به مراتب بيشتری برای بردن 

اين مسابقه برخوردار هستند.
بلژیک-روسیه )23:30/ 

ورزشگاه كرستوفسکی روسیه( 
ميزبان جام جهانی سه سال بعد 
از پايان آن جام، حــاال يورو را هم به 
عنوان يكــی از كشــورهای ميزبان 
شروع می كند. روسيه در اولين گام 
در ايــن تورنمنت، بايد بــه مصاف 
يكی از پرســتاره ترين تيم های حال 

حاضر قاره اروپا برود. تيمی كه البته 
در ديدار اول، كويــن دی بروينه را 
در اختيار نخواهد داشــت. حتی با 
وجود غيبــت ســتاره ای مثل دی 
بروينه، بلژيــک در همه نقاط زمين 
ستاره های زيادی را در اختيار دارد. 
از تيبو كورتوآ در خط دروازه تا روملو 
لوكاكــو در نزديک تريــن فاصله به 
دروازه حريف، تيم روبرتو مارتينز پر از 
ستاره های مختلف است. بزرگ ترين 
نگرانی بلژيكی ها اما به فرم ادن هازارد 
برمی گردد. ســتاره ای كه روزهای 
نااميدكننــده ای را در رئال مادريد 
پشت سر گذاشــته و اين اواخر اصال 
آماده نشان نداده است. در جدال های 
رودرروی تاريخ دو كشــور، روسيه 
هرگز موفق به شكست دادن بلژيک 
نشده است. دو تيم تا امروز هفت بار 
با هم برخورد كرده اند و در اين هفت 
بازی، پنج برد سهم بلژيک شده و دو 
بازی هم با نتيجه مســاوی به پايان 
رسيده است. شايد در ظاهر، اين بازی 
برای بلژيكی ها ســاده به نظر برسد 
اما نبايد فراموش كرد كه روســيه، 
عملكردی فراتر از حد انتظار در جام 

جهانی داشته است.

جام ملت هاي اروپا در سه كشور مختلف

چشم ها تسخیر می شوند! 

اتفاق روز

چهره به چهره

چند مناظره رياست جمهوری تا امروز سپری شده و در 
كنار آن، هر كدام از نامزدهای محترم در برنامه های مختلف 
ديگری هم حضور داشته اند و به ارائه برنامه های شان مشغول 
بوده اند. با اين حال عجيب به نظر می رسد كه »ورزش« تقريبا 
جايی در بين اين برنامه ها نداشــته اســت. در مناظره های 
رياست جمهوری حتی بحث موســيقی زيرزمينی مطرح 
شده اما خبری از بحث های مهم ورزشی نبوده است. آن هم 
در شرايطی كه ديگر همه از عالقه و وابستگی مردم ايران به 
ورزش به خوبی مطلع هستند. اين بی توجهی در حالی صورت 

می گيرد كه فقط چند ماه با مهم ترين رويداد ورزشی در تمام 
جهان يعنی رقابت های المپيک توكيو فاصله داريم. البته كه 
دولت جديد، اساسا زمان كافی را برای بهبود اوضاع ورزش در 
اختيار ندارد اما حداقل می تواند دست به يک كار مهم بزند و 
وعده های داده شده به ورزشكاران المپيكی را عملی كند. در 
دوره های گذشته، بارها وعده های زيادی به اين ستاره ها برای 
كسب مدال داده شــده اما اين وعده ها هرگز رنگ حقيقت 
نگرفته انــد .حاال انتظار مــی رود دولت جديــد خيلی زود 
حسن نيتش را نشان بدهد و جوايز در نظر گرفته شده برای 

مدال آوران المپيكی را پرداخت كند.
دولت حسن روحانی در جريان مناظره ها، بارها از سوی 
كانديداهای مختلف مورد نقد قرار گرفت اما تقريبا هيچ كس 
به مشكالت عديده ورزش در اين دولت اشاره نكرد. به ويژه از 
زمانی كه سلطانی فر به عنوان وزير ورزش انتخاب شد، ورزش 

ايران يكی از سياه ترين مقاطع حياتش را پشت سر گذاشت. 
در همين دوره ستاره های بزرگی مثل كيميا عليزاده و سعيد 
ماليی را مثل آب خوردن از دســت داديم. در همين دوره، 
قهرمان های مستعدی در رشته های مختلف، برای هميشه 
از ايران رفتند، در همين دوره، قرارداد ننگين مارک ويلموتس 
با »توصيه« مستقيم وزارت ورزش بسته شد. اين گران ترين 
و در عين حال، بدترين قرارداد ورزشــی در تاريخ ايران بود 
و سنگين ترين جريمه ممكن را روی دســت فوتبال ايران 
گذاشت. جريمه ای كه در نهايت حتی ساختمان فدراسيون 

فوتبال را هم به باد داد. 
در همين دوره بود كه مســاله تعليق فدراسيون جودو 
به وجود آمد تا چندين ســتاره اين رشــته ورزشی آينده 
شغلی شــان را در معرض خطر ببينند. در همين دوره بود 
كه ميزبانی رقابت های مختلف از ايران گرفته شــد و حتی 

تيم ملی برای اولين بار در تاريخ، ناچار شــد در دور انتخابی 
جام جهانی دو مسابقه رفت و برگشــت را در زمين حريفی 
مثل بحرين برگزار كند. و ســرانجام در همين دوره بود كه 
مديريت نادرست ســرخابی ها و انتخاب های فاجعه باری 
مثل سعادتمند يا رسول پناه برای اين دو باشگاه، هوادارها را 
از هميشه عصبانی تر كرد و يک تنش بزرگ در فضای فوتبال 
به وجود آورد. نمره دولت روحانی در زمينه مديريت ورزشی، 
چيزی نزديک به صفر است و بدون ترديد سلطانی فر در اين 
زمينه كامال مردود شده است. كاش دولت بعدی، بتواند اين 
نقص را برطرف كند و مدير دلسوز و كاربلدتری را برای ورزش 
در نظر بگيرد. كاش مدير بعدی تدبير بيشتری داشته باشد و 
در موضوع كوچ ستاره ها، حساسيت بيشتری به خرج بدهد. 
فعال از مناظره ها، نمی توان چنين نتيجه ای گرفت. فعال انگار، 

ورزش دغدغه جدی نامزدهای مختلف نبوده است.

آریا رهنورد

درست در حســاس ترين روزهای ممكن 
برای تيم ملی و در شرايطی كه اين تيم حتی با 
وجود شكست دادن بحرين با يک نتيجه خوب 
هنوز از لبه پرتگاه فاصلــه نگرفته، گروهی از 
هواداران اين تيم مشــغول تاختن به احسان 
حاج صفی هستند. البته كه كاپيتان تيم ملی 
تحت هيچ شرايطی مصون از انتقاد نيست و در 
طول تاريخ حتی فوتباليست های بزرگ تری 
هم در اين تيم با انتقاد روبه رو شــده اند اما تا 
زمانی كه هــدف اين انتقاد زير ســوال بردن 
گذشته و همه دستاوردهای يک فوتباليست 
درجه يک باشد، انجام اين كار اصال منصفانه 

به نظر نمی رسد.
نمايش احســان حاج صفی در مســابقه با 
بحرين، اصال درخشان نبود. اين جمله را بايد 
به عنوان يک قاعده كلی پذيرفت. حاج صفی 
كه در مسابقه اول با هنگ كنگ روی نيمكت 
نشست و استراحت كرد، در جدال دوم از ابتدا 
به زمين رفت و نتوانســت انتظارها را برآورده 
كند. كاپيتان تيم ملــی در 45 دقيقه اول در 

ميانه زمين به بازی گرفته شــد و بين دو نيمه 
با تصميم اسكوچيچ به سمت چپ خط دفاعی 
رفت و در اين نقطه از زمين بازی كرد. آن چه 
موجب انتقاد گسترده از اين فوتباليست شده، 
سانترهای بد او در اين جدال بوده اند. احسان 
در اين نبرد بارها و بارها پشت توپ های ارسالی 
قرار گرفت اما نتوانست حتی يک ارسال خوب و 
دقيق روی دروازه انجام بدهد. اتفاقی كه نشان 
می داد از آمادگی مطلوب فاصله گرفته است. 
حاج صفی در ليگ بيستم، فصل فوق العاده ای 
را هم پشت سر نگذاشته اســت. با اين وجود 
اينكه خيلی ها توقــع دارند ايــن بازيكن به 
تيم ملی دعوت نشــود، حقيقتا عجيب به نظر 
می رســد. فراموش نكنيد كه پس از شجاعی 
و دژاگه، تيم ملی فقــدان مهره های باتجربه 
را احساس می كند و قرار گرفتن بازيكنانی با 
اين سطح از تجربه برای تيم بسيار كليدی به 
نظر می رســد. به همين خاطر است كه كريم 
انصاری فــرد هم به اين تيم دعوت می شــود. 
عالوه بر اين، يادمان نــرود كه حاج صفی يک 
بازيكن دوپسته است و عالوه بر ميانه ميدان، 
می تواند در ســمت چپ خط دفاعی هم بازی 
كند. در شرايطی كه تيم ملی در اردو فقط يک 
مدافع چپ تخصصی دارد، احسان همچنان 
يک مهره بســيار مهم برای تيم ملی اســت. 
همه می دانند كه بخشــی از اين گارد عمومی 
عليه اين فوتباليســت، به ماجرای انتخابات 

فدراســيون فوتبال برمی گردد. البته كه خود 
حاج صفی هم در اين ماجرا موثر اســت. اگر او 
كمی بيشتر از برگه رای اش محافظت می كرد 
و يا حداقل اگر در ژســت نمايشی حمايت از 
سرمربی تيم ملی فرو نمی رفت، امروز مجبور 
نبود با چنين مخالفت های گسترده ای روبه رو 
شود. پس بخشی از اين ماجرا به خود حاج صفی 
هم برمی گردد. با اين حال سطح انتقادها از اين 
فوتباليست، نســبتی با انصاف و واقع گرايی 
ندارد. اين انتقادهــا نه تنها كمكی به تيم ملی 
نمی كند. بلكه حتی می تواند جو تيم و اعتماد 
به نفس نفرات را هم با تاثير منفی روبه رو كند.

هر كســی می تواند از عملكرد حاج صفی 
ناراحت باشــد و حتی او را به باد انتقاد بگيرد 
اما زير سوال بردن همه دستاوردهای جذاب 
اين ســتاره برای تيم ملی، اصــال پذيرفتنی 
نيست. احســان بارها و بارها برای تيم ملی به 
ميدان رفته و در بســياری از بازی ها، نمايشی 
فوق العاده داشــته اســت. او يكی از بهترين 
مهره های تيم ملی در جــام جهانی برزيل بود 
و به ويژه در مســابقه تاريخی بــا آرژانتين، از 
خود آرژانتينی ها هم آرژانتينی تر نشان داد! 
در دوران مربيگری مربی ســخت گيری مثل 
كی روش كه هميشــه خــط قرمزهای فنی و 
اخالقی زيادی برای دعوت از نفرات مختلف به 
تيم ملی داشت، احسان ركورددار بازی برای 
اين تيم بود. در حقيقت هيچ بازيكنی به اندازه 

حاج صفی در اين دوران خاص برای تيم ملی 
به ميدان نرفت. اين نكته را هــم از ياد نبريم 
كه ايــن بازيكن برای مدت زيادی در پســت 
غيرتخصصی دفاع چپ بــرای تيم ملی بازی 
كرد. او هميشه عالقه داشت تا در خط هافبک 
برای اين تيم به ميدان برود اما هميشه هم به 
درخواست مربيان مختلف احترام گذاشت و 
به اين وضع، اعتراضی نداشــت. كمی احترام 
برای چنين بازيكنی با همه اين دســتاوردها، 
اصال خواسته زيادی نيست. حتی اگر تک تک 
سانترهای او در يک مسابقه حساس به مقصد 
نرسند، باز هم احسان سزاوار احترام بيشتری 
است. مردی كه در همه اين سال ها، يک عضو 

جدانشدنی از اردوهای تيم ملی بوده است.

انگار قرار است هميشــه يک بازيكن تيم 
ملی، ســيبل انتقاد هوادارها باشــد. قبل از 
احسان، اين مسئوليت خطير بر عهده مسعود 
شجاعی بود. شجاعی كمی بيشتر از آن چه كه 
بايد، در تيم ملی ماند و وداع ناخوشايندی با 
اين تيم داشــت اما بايد باور كنيم كه احسان 
هنوز به آن مرحله نرسيده و همچنان می تواند 
يک ســتاره كليدی بــرای تيم ملی باشــد. 
خوب است كه هواداران تيم ملی، هميشه از 
مهره های تيم انتظار زيادی داشته باشند اما 
اصال خوب نيست كه مهره های تيم با فشاری 
غيرمنصفانه روبه رو شوند. با انتقادهايی كه به 
جای تالش برای ساختن همه چيز، سعی در 

تخريب چهره ها دارند. 

جای خالی ورزش در داستان انتخابات

لطفا »تكرار« نكنيد! 

لشکر فراموشی علیه كاپیتان تیم ملی

احسان کشی! 

بدون تردید لقب 
غیرمنتظره ترین قهرمان 
تاریخ جام ملت ها برازنده 

تیم ملی دانمارک است. 
تیمی كه در سال 1992 و در 
شرایطی كه حتی نتوانسته 
بود به جام ملت ها »صعود« 

كند، ناگهان به تورنمنت 
فراخوانده شد و در عین 

ناباوری، جام را باالی سر برد
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