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دختران بسكتبال بيرون از دايره توجه

تیم ملی بســکتبال ســه نفره زنــان ایران 
خردادماه در دو مســابقه انتخابــی المپیک به 
میزبانی اتریش و سپس مجارستان شرکت کرد 
و با هفت شکســت پیاپی از دور رقابت ها حذف 
شــد تا بیش از پیش به این نتیجه برسیم که در 
وضعیت کنونی، رســیدن به المپیــک رویایی 
دور از دسترس اســت و هیچ گاه با نوع مدیریت 
و برنامه ریزی موجود فدراســیون ایران محقق 
نمی شود. ملی پوشان ایران در مسابقات انتخابی 
اتریش چهار دیدار مقابل تیم های ژاپن، تایلند، 
اوکراین و اســترالیا انجام دادنــد که حاصل کار 
آنها به ترتیب شکســت ۱۲ بر ۴، ۲۱ بر ۲۰، ۱۷ 
بر ۷ و ۲۲ بر ۲ بود. در مجارســتان هم به مصاف 
چین تایپه، ایتالیا و هلند رفتنــد که به ترتیب با 
نتایج ۱۶ بــر ۱۰، ۲۱ بر ۵ و ۲۰ بر ۱۰ شکســت 
خوردند؛ نتایجــی ضعیف که از ابتــدا هم قابل 
پیش بینی بود و می شد حدس زد در میدانی که 
تیم ها با قدرت برای کســب سهمیه حضور پیدا 
می کنند، ایران نمی تواند کاری از پیش ببرد. البته 
عملکرد ضعیف تیم ایران نقدی را به ملی پوشان 
و کادر فنــی وارد نمی کند چراکــه آنها در حد 
تمرینات خود ظاهر شــدند و شــرایط مناسبی 
برای شان فراهم نشده بود که انتظار نتیجه خوب 
هم از آنها برود. آنها با اردویی کمتر از دو ماه راهی 
مسابقات شــدند و در تمام این مدت هم تنها در 
داخل کشــور و با یکدیگر تمرین می کردند که 
کمکی به افزایش ســطح آنهــا نمی کرد. همین 
موضوع باعث شد تا در هماهنگی، دفاع، حمله و 
در نهایت امتیازگیری ضعف داشته باشند. به نظر 
مي رسد بسکتبال بانوان بیرون از دایره توجهات 
فدراسیون بســکتبال قرار دارد. به خصوص که 
چندي پیش فریده شــجاعي نایب رییس بانوان 
فدارسیون نیز عنوان کرده بود با توجه به در پیش 
بودن المپیک، تمرکز فدراسیون روي تیم مردان 
اســت! در این شــرایط نباید به تحول بسکتبال 

بانوان امیدوار بود. 
    

ادامه بالتكليفي سهراب و كيانوش 
تا 20 خرداد

طبق اعالم قبلی، در روزهای اخیر از ســوی 
IWF لیستی از نفراتی که در وزن های مختلف 
المپیکی شرکت کرده اند در اختیار کمیته ملی 
المپیــک قرار گرفته اســت. این لیســت بعد از 
ارزیابی عملکرد نفرات در اوزان المپیکی تنظیم 
شده و از فدراسیون ها خواسته شده تا مشخص 
کنند نفرات شان قصد شرکت در رقابت های چه 
اوزانی را دارند. با وجود اعالم این لیست از سوی 
فدراســیون جهانی، همچنان وضعیت کیانوش 
رستمی و ســهراب مرادی نامشخص است. این 
دو برای کسب سهمیه با مشکالت زیادی مواجه 
شــدند که در نهایت در حین برگزاری مسابقات 
قهرمانی آسیا در تاشکند، از محمد جلود دبیرکل 
فدراسیون جهانی خواستار تجدید نظر در امتیاز 
مســابقاتی که در آن شــرکت کرده اند، شدند. 
این طور که پیداســت تکلیف سهراب و کیانوش 
۲۰خرداد مشخص خواهد شد. باید دید مرادی و 
رســتمی از این طریق می توانند به سهمیه مورد 
نظر برســند یا خیر. پس از آن نیز دو وزنه بردار از 
 IWF بین نفراتی که حائز امتیاز الزم شده اند به

معرفی خواهد شد.
    

يك مدال كاراته و دو پاداش
در روز بازدید رضــا صالحی امیری رییس 
کمیته ملی المپیک و نصرا... سجادی سرپرست 
کاروان از اردوی تیــم ملــی کاراته، صحبتی 
مطرح شد مبنی بر اینکه در جلسه ستاد عالی 
بازی ها مصوب کنند هر مدالی سجاد گنج زاده 
در المپیک گرفت معادل نصف پاداش گنج زاده 
را به ذبیح ا... پورشــیب بدهند. همچنین قرار 
است در رونمایی از تندیس قهرمانان المپیک 
از پورشیب هم تجلیل شود. شهرام هروی در 
این مورد بیان کرد:»آقای صالحی امیری خود 
به دنبال این موضوع اســت و قرار است با وزیر 
هم صحبت کند تا پاداش پورشــیب تصویب 
شود. پاداش پورشیب بستگی به مدال سجاد 
گنج زاده دارد. پورشیب هم فردی فکر نکرد و 
جمع را در نظر گرفته است. او با اینکه سهمیه 
داشته اما نمی تواند در المپیک شرکت کند با 

این شرایط باز هم کنار تیم است.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در فاصله چند روز تا شروع جام 
ملت ها، تیم ها و ستاره ها خودشان 
را بــرای این رقابت حســاس و 
نفس گیر آمــاده می کنند. قبل 
از شــروع این جام اما ستاره های 
زیادی هم هســتند که شانس 
حضور در یورو را از دست داده اند. 
مهره هایی که هر کدام شــان به 
تنهایی می توانند سرنوشت یک 
مسابقه را عوض کنند اما حاال ناچار 
هستند از راه دور برای دیدن یورو، 
به صفحه تلویزیــون نگاه کنند. 
البته که هیچ جامی، نمی تواند همه 
ستاره های فوتبال را یک جا جمع 
کند اما تعداد غایبین فوق العاده 
جام ملت ها، تا حدودی زیاد به نظر 
می رسد. نفراتی که با بودن شان، 
این تورنمنت جذابیت به مراتب 

بیشتری به دست می آورد.
    

ارلینگ هالند
در فصل نقــل و انتقــاالت، هیچ 
ســتاره ای به اندازه ارلینگ هالند زیر 
ذره بین نیســت و مــورد توجه همه 
باشــگاه های بزرگ دنیا قــرار ندارد. 
ارلینگ فصل درخشانی را در ترکیب 
دورتموند ســپری کرده و نشان داده 
کــه می تواند به یکــی از بزرگ ترین 
مهاجمان دنیای فوتبال تبدیل شود. 
با این حــال او در رســاندن تیم ملی 
نروژ به جــام ملت های اروپــا ناکام 
بوده است. نروژ با داشتن ستاره های 
جذابی مثل ارلینــگ هالند و مارتین 
اودگارد، نتوانسته خودش را به یورو 
برساند اما خیلی ها باور دارند که آینده 
درخشانی در انتظار فوتبال این کشور 
خواهد بود. چراکه به نظر می رسد یک 
نسل طالیی تازه در حال کشف شدن 

در کشور نروژ است.

زالتان ایبراهیموویچ
همین چند ماه قبل بود که ایبرا اعالم 
کرد خداحافظی اش از تیم ملی سوئد 
را پس گرفته و پس از چند سال دوری، 
دوباره به این تیم برمی گــردد. زالتان 
در میــالن آنقدر آماده بــوده که همه 
ســوئدی ها از خبر بازگشتش هیجان 
زده شــدند اما اوضاع اصال مطابق میل 
آنها پیش نرفت. مهاجم اســطوره ای 
فوتبال ســوئد، ناگهان مصدوم شد و 
شــانس حضور در رقابت های یورو را 
از دست داد. حاال ســوئد در شرایطی 
مسابقات جام ملت ها را کلید می زند که 
ایبرا در این تورنمنت جایی ندارد و باید 
بازی ها را از راه دور تماشا کند. بدون شک 
حضور بازیکنــی در قواره های زالتان، 
جذابیت بــه مراتب بیشــتری به جام 
ملت ها می بخشید. حاال اما دیگر باید به 
تماشای فوتبال ملی بدون این اسطوره 

عادت کنیم.
یان اوبالک

بــدون هیــچ شــک و تردیدی، 
او بهترین گلر اروپایی اســت که جام 
ملت ها را از دست می دهد. در فهرست 
ســنگربان هایی که در این تورنمنت 
غایب خواهند بود، نام هایی مثل مارک 
آندره تراشتگن و کپا آریزباالگا به چشم 
می خورد اما هر دوی این سنگربان ها در 
تیم ملی کشورشــان »ذخیره« بودند. 
اوبالک یک فصل درخشان دیگر را در 
فوتبال اسپانیا سپری کرده و قهرمانی 
اللیگا را به دست آورده است اما غیبت 
اسلوونی در یورو، موجب شده که او هم 
این تورنمنت را از دست بدهد. خیلی ها 
از ســنگربان تیم ســیمئونه به عنوان 
بهترین گلر حال حاضر دنیا نام می برند. 
گلری که البته بخشی از جام ملت های 

۱+۲۰۲۰ نخواهد بود.
سرخیو راموس

یک ســال قبل، حتی تصور اینکه 
ســرخیو راموس از لیســت نهایی تیم 

ملی اســپانیا برای یورو خــط بخورد، 
باورنکردنی به نظر می رسید اما این اتفاق 
حاال دیگر چندان عجیب نیست. چراکه 
سرخیو در بیشتر هفته های فصل مصدوم 
بوده و بــا زمین فوتبال فاصله داشــته 
است. راموس این اواخر اصال برای رئال 
مادرید بازی نکرده و دیدارهای بســیار 
زیادی را به دلیل مصدومیت از دســت 
داده است. او برای سال های زیادی عضو 
همیشگی اردوهای الروخا بوده اما حاال 
ماتادورها باید بدون یکی از رهبرهای مهم 
دفاعی شان به استقبال یورو بروند. بازوبند 
کاپیتانی اسپانیا در این جام هم به سرخیو 
بوسکتس رسیده است. مهره ای که البته 
با کرونا دست و پنجه نرم می کند و هنوز 
وضعیتش برای حضور در این جام کامال 

مشخص نیست.
آنسو فاتی

تیم ملی اســپانیا برای یورو، چند 
غایب سرشــناس دیگر هم دارد و یکی 
از آنها ستاره جوان باشگاه بارسلونا است. 
آنسو فاتی، شروع فوق العاده ای در این 
فصل داشت و با درخشش در بارسا، به 
اردوی تیم ملی دعوت شد. آنسو همین 
امسال، لقب جوان ترین گل زن تاریخ 
تیم ملی اســپانیا را هــم از آن خودش 
کرد اما یک مصدومیت دردسرساز، او 
را تا پایان فصل از فوتبال دور نگه داشت. 
مصدومیتی که باید چهار ماهه درمان 
می شد، حاال نزدیک به هفت ماه طول 
کشــیده و شــاید تا چند ماه دیگر هم 
ادامه داشته باشد. مساله، فقط از دست 
دادن تیم ملی نیست. خیلی ها معتقدند 
این آسیب دیدگی ممکن است آینده 
فوتبالی آنسو فاتی را دستخوش تغییر 
کند و شــانس تبدیل شــدن او به یک 

سوپراستار را از بین ببرد.
نیکو زانیولو

در رم از این ســتاره جوان، به عنوان 
جانشین توتی نام برده می شود. بازیکنی 
که با ورود ژوزه مورینیــو، خیلی ها در 

انتظار پیشرفت و درخشش بیشترش 
هم هســتند. نیکو زانیولو اما در سال 
۲۰۲۰ چندین بار با مصدومیت درگیر 
شــده و به همین خاطر تصمیم گرفته 
فعال روی درمان مصدومیتش کار کند. 
زانیولو به جام جهانــی آینده اهمیت 
بیشتری می دهد و ترجیح داده حضور 
در جام جهانی را فدای جام ملت ها نکند. 
او در ۲۱ سالگی هنوز فرصت های بسیار 
زیادی برای درخشیدن در اردوی تیم 
ملی خواهد داشــت. ایتالیا تیم جوانی 
برای جــام ملت ها در اختیــار دارد اما 
حضور زانیولو می توانســت این تیم را 
جذاب تر کند. یک ســتاره جوان دیگر 
هم با تصمیم مانچینی از اردوی آتزوری 
برای یورو خط خورده است. مویزه کین 
هم با تصمیم مانچو، جــام ملت ها را از 

تلویزیون تعقیب خواهد کرد.
ویرجیل فن دایک

یک سال قبل، در آستانه بردن توپ 
طال قرار داشت و حاال، یک فصل تمام 
را دور از زمین فوتبال سپری کرده است. 
مصدومیت شــدید ویرجیل در نبرد با 
اورتون، موجب شد او تا پایان فصل نتواند 
برای تیم کلوپ به میدان برود. اتفاقی 
که فروپاشی کامل این تیم را رقم زد تا 
لیورپول فصل را بدون بردن حتی یک 
جام به پایان برساند. فن دایک آخرین 
روزهای ریکاوری را سپری می کند اما 

برای به خطر نینداختن آینده فوتبالش، 
تصمیم گرفته در جام ملت ها شرکت 
نکند. بدون شک اگر او به جام ملت ها هم 
می رفت، از آمادگی کافی به دور بود. از 
دست دادن این ستاره بزرگ، یک ضربه 
کاری برای نارنجی ها خواهد بود. آنها با 
نگرانی و اضطراب زیادی به جام ملت ها 

خواهند رسید.
دله علی

یکی از مهم ترین استعدادهای فوتبال 
در انگلستان، این فصل آنقدر دور از فرم 
ایده آل بوده که حتی شایعه حضورش 
در فهرست اولیه ساوت گیت برای تیم 
ملی هم وجود نداشته است. علی قبل از 
ورود مورینیو به اسپرز، یکی از مهره های 
ثابت تیم ملی انگلیس به شمار می رفت 
اما سرمربی پرتغالی، اعتقادی به بازی 
او نداشت و این هافبک را در بسیاری از 
هفته ها به ســکو و نیمکت تبعید کرد. 
همین مساله کافی بود تا دله یک افت 
فاحش را تجربه کند و در نهایت از تیم 
ملی کنار گذاشته شود. همزمان با تنزل 
کیفیت این ستاره، مهره هایی مثل جود 
بلینگام، میســون مونت، فیل فودن و 
جک گریلیش در خط هافبک تیم های 
اروپایی درخشان ظاهر شدند تا سرمربی 
سه شیرها دیگر حتی به دعوت دله علی 

به تیم ملی فکر هم نکند.
جسی لینگارد

در رسانه های انگلیسی، سروصدای 
زیادی برای دعوت شدن یا نشدن ترنت 
الکساندر آرنولد به تیم ملی شکل گرفت 
و این بازیکن ســرانجام به اردو رسید و 
البته به خاطر یک مصدومیت ناگهانی، 
جام ملت ها را از دست داد. غایب بزرگ تر 
سه شیرها در یورو اما »جسی لینگارد« 
خواهد بود. ستاره ای که یک فصل رویایی 
را در باشگاه وستهم سپری کرد و به یکی 
از بهترین مهره های این فصل لیگ برتر 
تبدیل شد. لینگارد در تیم دیوید مویس، 
به همه نشان داد که نیمکت نشینی اش 
در یونایتد منصفانه نبوده است. با این 
وجود گرت ساوت گیت در یک تصمیم 
عجیب و کامال دور از انتظار، این ستاره 
را از فهرســت تیمش بــرای یورو کنار 
گذاشت و تصمیم گرفت نفرات دیگری 

را با خودش به جام ملت ها ببرد.
گیلفی سیگودرسون

تشــویق های ایســلندی، یکــی 
از جذابیت های مهــم دوره قبلی جام 
ملت ها بودند اما حاال دیگر خبری از این 
تشویق ها در این تورنمنت نخواهد شد. 
چراکه ایسلند نتوانســته خودش را به 
رقابت های یورو برساند. غیبت ایسلند، 
چند جای خالی بــزرگ برای این جام 
خواهد ساخت. گیلفی سیگوردسون، 
یکی از نفراتی است که نمی تواند بخشی 
از جام ملت ها باشد. گیلفی با پاس های 
تماشایی و ایستگاهی های بی نقص، یکی 
از بهترین و آماده ترین ستاره های آماده 

این فصل اورتون بوده است.
سرگی میلیکونوویچ ساویچ

تیم ملی صربستان هم، یکی دیگر 
از مهم ترین تیم های غایب جام ملت ها 
به شــمار می رود. تیمی که با وجود در 
اختیار داشتن چند ستاره مثل سرگی 

میلیکونوویچ ســاویچ، نتوانسته جواز 
حضور در رقابت های یورو را به دســت 
بیاورد. ساویچ از سال ۲۰۱۵ در عضویت 
باشــگاه التزیو قــرار دارد و فصل های 
موفقیت آمیزی را در این باشگاه پشت سر 
گذاشته است. او بارها با پیشنهاد تیم های 
بزرگ تر هم روبه رو شده اما فعال تصمیم 
گرفت در ایتالیا بماند و برای التزیو توپ 
بزند. جای خالی ساویچ در جام ملت ها  

کامال احساس خواهد شد.
اوپامکانو

تیم ملی فرانســه، آنقدر ستاره در 
اختیار دارد که غیبت یک یا چند نفر در 
تیم دشان اصال به چشم نیاید. همین 
که ســرمربی این تیم تصمیم گرفته 
فوتبالیست جوان و فوق العاده ای مثل 
اوپامکانو را به اردوی جام ملت ها دعوت 
نکند، نشان می دهد که آنها واقعا یک 
تیم پلی استیشنی هســتند. اوپامکانو 
پس از روزهای رویایی در الیپزیک، به 
بایرن مونیخ ملحق شده و از فصل آینده 
برای مونیخی ها به میدان خواهد رفت. 
دشان اما تصمیم گرفته این بازیکن را 
از فهرست یورو خارج کند و در مقابل، 
مهره ای مثل کلمان النگه را با تیمش به 

جام ملت ها ببرد.
یولین برنت

قبل از جام جهانی، هیاهوی زیادی 
درباره تصمیم یوگی لوو برای خط زدن 
لروی ســانه از تیم ملی و بردن یولیان 
برنت به این تورنمنت مطرح شد. آلمان 
در آن جام به سختی شکست خورد و لوو 
هم دیگر روی نام سانه خط قرمز نکشید. 
برنت اما در این دوره از جام ملت ها، غایب 
خواهد بود. او نتوانسته در فصل گذشته، 
کیفیت همیشــگی اش را در زمین به 

نمایش بگذارد.
سرخیو آسنسیو

در اولین روزهای مطرح شدن این 
ستاره، خیلی ها باور داشتند که او بعد از 
لئو مسی بهترین چپ پای دنیای فوتبال 
خواهد شد اما روند پیشرفت سرخیو، 
بی نهایت کند بوده است. آسنسیو دیگر 
حتی در رئــال مادرید هــم یک مهره 
همیشه ثابت نیست و لوچو انریکه هم 
برای تیم ملی اعتقادی به او نداشته است. 
بازیکنی که زمانی می گفتند برنده توپ 
طال می شود و همه جوایز فردی دنیای 
فوتبال را درو می کنــد، حاال حتی در 
فهرست ۲۶ نفره کشورش بر ای این دوره 
از جام ملت ها حضور ندارد و اسپانیا را در 

یورو همراهی نمی کند.

همه غایبان سرشناس جام ملت ها

یورو، پای تلویزیون! 

اتفاق روز

آریا طاری

مرور صحبت های جدید فرهاد مجیدی، اصال 
خوشایند به نظر نمی رسد. درست وقتی همه انتظار 
دارند که این مربی با همان جاه طلبی همیشگی، 
تیمش را به سطح مطلوب برساند و استقالل را برای 
سخت ترین مقطع فصل آماده کند، صحبت های 
آقای سرمربی بوی »توجیه« می دهند. اول از همه، 
فرهاد یک جمله کامال عجیب به زبان آورده است. 
»این هم شانس من است که هر وقت استقالل را 
تحویل گرفتم، بی پول بوده اســت«. بد نیست از 
فرهاد سوال کنیم که اساسا تیمی مثل استقالل، 

در کدام دوره تاریخی تیمی ثروتمند و بدون دغدغه 
مالی بوده است؟ تا جایی که ما به یاد می آوریم، این 
باشگاه همیشه مشکالت مالی خاص خودش را 
داشته و هرگز در آرامش کامل مالی نبوده است. 
فرهاد مجیدی هم حتما با علم به این موضوع، »سه 
بار« سرمربی این تیم شده است. فرهاد امروز به 
درستی از مدیریت سابق باشگاه انتقاد می کند و آن 
افراد را دروغگو می نامد اما نباید فراموش کرد که 
خود او هم انتخاب همان مدیریت دروغگوی سابق 
بوده و برای مدتی با این مدیرها کار کرده است. شاید 
حاال برای انتقاد از آنها دیگر کمی دیر شده باشد. 
موضوع عجیب دیگر این است که فرهاد مجیدی 

از برخی رفتارها در بین استقاللی ها شکایت دارد 
و معتقد است که آنها انتظارات »هشت ساله« را 
ظرف چند ماه از فرهاد مجیدی می خواهند. در 
اینکه یک مربی مثل فرهاد باید به اندازه کافی زمان 
داشته باشد تردیدی نیست اما مگر خود او نبود 
که فصل گذشته شروع به دادن وعده های بزرگ 
به هوادارها کرد؟ اساسا این خود فرهاد است که 

هرازگاهی با وعده های بزرگ، انتظارها را از 
خودش باال می برد. اگر خود این مربي 

قید چنین وعده هایی را بزند، 
هــا  ر نتظا ا
ر  د کا ز  ا
فنی فعلی 

اســتقالل هــم کمــی 
تعدیل خواهند شــد. مطابق انتظار، بخشی 
از صحبت های فرهــاد مجیدی هم به رقیب 

همیشگی استقالل مربوط می شود. او به شکل 
کنایه آمیزی درباره بازیکن گرفتن پرسپولیسی ها 
از لیگ قطر و لیگ پرتغال صحبت 
کرده اســت. جالب اینکه هر دو 
نفر این بازیکن ها، حضور کامال 
ناموفقی در لیگ های خارجی 
داشتند. به صورت همزمان، 
استقالل به سراغ نفراتی 
مثل ســعید مهری و 
آرمان رمضانی رفت. 
اگر واقعا این خریدها 
ی  ب هــا نتخا ا
باشــگاه بودند و 
ربطی بــه مجیدی 
نداشتند، چرا این مربی 
در همان مقطع در این 

مورد سکوت کرد؟ و اگر این مهره ها خریدهای خود 
فرهاد هستند، چرا به همین راحتی پشت شان را 
خالی می کند؟ ماجرا زمانی عجیب تر می شود که 
فرهاد دادن تنها یک موقعیت گل به پرسپولیس در 
دربی را یک موفقیت بزرگ برای خودش و تیمش 
می داند. چنین ستایش ناخواسته ای از تیم رقیب، 
بیشتر از هر چیزی اعتماد به نفس مهره های تیم 
خودی را زیر سوال می برد. شکست در دربی، هرگز 
یک افتخار نیست و حتی تساوی در این مسابقه، 
نتیجه خوبی برای استقالل به شمار نمی رود. اگر 
فرهاد به دنبال موفقیت در این باشگاه است، باید 
روی همان مدار جاه طلبی همیشگی اش بماند 
و چنین صحبت هایــی را به زبان نیــاورد. توقع 
اســتقاللی ها از او، باالتر از چنین صحبت هایی 
است. حرف هایی که انگار در اوج عصبانیت بر زبان 

فرهاد جاری شده اند.

تیم خوبی هستیم، چون یک موقعیت به پرسپولیس دادیم

تقديس ناخواسته! 

یک سال قبل، حتی تصور 
اینکه سرخیو راموس از 

لیست نهایی تیم ملی 
اسپانیا برای یورو خط 

بخورد، باورنکردنی به نظر 
می رسید اما این اتفاق 

حاال دیگر چندان عجیب 
نیست. چراکه سرخیو در 

بیشتر هفته های فصل 
مصدوم بوده و با زمین 

فوتبال فاصله داشته است

زالتان در میالن آنقدر آماده 
بوده که همه سوئدی ها از 

خبر بازگشتش هیجان زده 
شدند اما اوضاع اصال مطابق 
میل آنها پیش نرفت. مهاجم 

اسطوره ای فوتبال سوئد، 
ناگهان مصدوم شد و شانس 
حضور در رقابت های یورو را 

از دست داد
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