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مليپوشبسكتبالدربوندسليگا

با اعالم باشگاه روستوک آلمان، بهنام یخچالی 
ستاره تیم ملی بسکتبال ایران از این تیم جدا شد. این 
اتفاق در حالی رخ داد که یخچالی به تازگی قرارداد 
خود با این باشــگاه را تمدید کرده بود. طبق اعالم 
باشگاه روستوک، در قرارداد یخچالی بندی وجود 
داشته که اگر او پیشنهادی از تیم های بوندس لیگا 
به دستش برسد حق دارد بدون مقاومت باشگاه از 
این تیم جدا شود. مقصد بعدي این بسکتبالیست 
خیلي زود مشــخص شــد و بنا بر اعالم باشــگاه 
SYNTAINICS MBC ملی پوش بسکتبال 
ایران به این تیم پیوسته اســت و بعد از المپیک  و 
مسابقات کاپ آســیا ۲۰۲۱ در این تیم دست به 
 SYNTAINICS توپ خواهد شــد. باشــگاه
MBC در خبری که منتشر کرد نوشت:»یکی از 
بازیکنان برجسته فصل قبل Pro A که برای تیم 
روســتوک بازی می کرد، در فصل آینده پیراهن 
SYNTAINICS MBC را به تن می کند. این 
بازیکن ۲۵ ساله در حال حاضر با تیم  ملی ایران برای 

رقابت های المپیک و کاپ آسیا آماده می شود.« 
    

دوآزادكاردرسيدبنديالمپيك
اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ نهایی برترین 
آزادکاران جهان برای حضــور در المپیک توکیو را 
منتشــر کرد که در ۶ وزن المپیکی تنها مصطفی 
حسین خانی و حسن یزدانی از ایران در میان چهار 
نفر برتر اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم جای گرفتند. اسامی 
برترین آزادکاران جهان در رنکینگ المپیک بر اساس 
حضور آنها در رقابت های موثر در رنکینگ المپیک 
و امتیازات به دست آمده توسط آنها محاسبه شده 
است. بر اساس قانون اتحادیه جهانی کشتی، نفرات 
اول و چهارم رنکینگ در باالی جدول رقابت های 
المپیک قرار می گیرند و تــا نیمه نهایی با یکدیگر 
برخورد ندارند و نفرات دوم و سوم رنکینگ نیز در 
پایین جدول قرعه کشی المپیک قرار می گیرند و تا 
نیمه نهایی با یکدیگر برخورد نخواهند داشت. طبق 
همین قاعده چهار نفر برتر رنکینگ نسبت به دیگر 
رقبای خود کار نسبتا آســان تری برای رسیدن به 
مرحله نیمه نهایی المپیک توکیو دارند. بر این اساس 
در وزن ۷۴ کیلوگرم فرانک چامیزو )ایتالیا(، دانیار 
کایسانوف )قزاقستان(، زائوربک سیداکوف)روسیه( 
و مصطفی حســین خانی )ایران( چهــار نفر برتر 
هستند. به این ترتیب حســین خانی و چامیزو در 
صورت پیروزی در مســابقات، در نیمه نهایی با هم 
برخورد می کنند؛ ضمن اینکــه جز فینال، امکان 
برخورد حسین خانی با سیداکوف وجود ندارد. در 
۸۶ کیلوگرم هم حسن یزدانی )ایران(، دیپاک پونیا 
)هند(، مایلس آمین )سن مارینو( و آرتور نایفانوف 
)روســیه( در ســیدبندي قرار گرفته اند. بنابراین 
یزدانــی و کشــتی گیر روس در نیمه نهایی با هم 
برخورد می کنند ضمن اینکه احتمال رویارویی با 

تیلور آمریکایی در هر دور از مسابقات ممکن است.
    

شناباسهميهيونيورساليتي
المپيكيشد

بعد از مسابقات کسب سهمیه المپیک صربستان 
که شــناگران ایران نتوانســتند سهمیه مستقیم 
المپیک را کسب کنند، مجوز حضور یک شناگر در 
المپیک تحت عنوان سهمیه یونیورسالیتی )سهمیه 
اعطایی فدراسیون جهانی( به شنای ایران داده شده 
است. فینا سهمیه یونیورسالیتی را به بهترین شناگر 
اعطا خواهد کرد که باید دید با توجه به رکوردهای 
شناگران ایران )متین بالسینی، بنیامین قره حسنلو، 
سینا غالمپور و مهدی انصاری( این سهمیه به کدام 
شــناگر تعلق می گیرد. البته ممکن است به سبب 
رکوردهای شناگران که به ورودی المپیک نزدیک 
بود ایران بتواند یک سهمیه یونیورسالیتی دیگر نیز 
بگیرد و دو نماینده ایران در المپیک شرکت کنند. از 
طرف دیگر ممکن است یک یا دو شناگر ایران راهی 
مسابقات کسب ســهمیه المپیک بوسنی شوند و 
شانس خود را برای کسب مستقیم سهمیه المپیک 
امتحان کنند. متین بالسینی در ۲۰۰ متر پروانه و 
بنیامین قره حسنلو در ۵۰ متر آزاد رکوردهای خوبی 
در مسابقات صربستان ثبت کردند و تنها چند صدم 
ثانیه با ورودی المپیک فاصله داشتند که ممکن است 
راهی مسابقات بوسنی شوند و برای کسب سهمیه 
مستقیم تالش کنند. به هرحال اکنون شنای ایران 
یک نماینده از طریق ســهمیه یونیورسالیتی در 
المپیک توکیو خواهد داشت که ممکن است از طریق 
سهمیه مستقیم یا یک سهمیه یونیورسالیتی دیگر 

تعداد نمایندگان شنای ایران در توکیو افزایش یابد.

منهای فوتبال

آریا طاری

در شبی که ورزشــگاه آزادی 
برای لحظاتی »خاموش« شــد، 
استقاللی ها که برای اولین بار بعد از 
اردوی نسبتا طوالنی تیم ملی کنار 
هم جمع شده بودند، چراغ اول را 
با برد روشن کردند. این برد موجب 
شد که اســتقالل با نزدیک ترین 
تعقیب کننده اش در کورس سهمیه 
آسیا، پنج امتیاز اختالف ایجاد کند. 
آنها هنوز با پرسپولیس و سپاهان 
هشت امتیاز فاصله دارند اما به طور 
کامل از جنگیدن بر سر قهرمانی 
ناامید نشده اند. استقالل فرهاد در 
این روزهای پرحاشیه به جز لیگ، 

باید بر سر دو جام دیگر هم رقابت 
سختی را پشت سر بگذارد.

    
این آرمان مهارنشدنی

آرمان کــه در آخرین بــازی قبل از 
تعطیالت موفق به گل زدن برای استقالل 
شده بود، در اولین بازی بعد از تعطیالت 
هم این کار را انجــام داد. او این بار با یک 
ضربه مهارنشدنی و فوق العاده، توپ را 
به تور دروازه پدیده رســاند تا روزهای 
درخشــانش را در ترکیب آبی ها ادامه 
بدهد. خیلی ها تصور می کردند این فصل 
برای او با همان »صفر گل« به پایان برسد 
اما رمضانی به همه نشان داد که در مورد 
او اشتباه کرده اند. البته که هنوز نمی توان 
این خرید را یک خرید کامال موفقیت آمیز 

برای فرهاد ارزیابی کرد اما در روزهایی 
که شیخ دیاباته شانس حضور در ترکیب 
تیم را از دســت داده، آرمــان به همان 
فوتبالیست تنومندی تبدیل شده که در 
حساس ترین لحظات به کمک تیمش 
می آید. به نظر می رسد این فوتبالیست 
اعتماد به نفس از دســت رفته را دوباره 
پس گرفته و حاال آماده است تا گل های 
مهم تری هم برای تیمش به ثمر برساند. 
اگر رمضانی بتواند همین میزان آمادگی 
را حفظ کند و همچنان روی دور گل زنی 
بماند، بعید نیســت او حتی در حضور 
شــیخ هم به یک مهره ثابت برای تیم 

تبدیل شود.
مهدی، شماره یک

حتی مرخصی چند روزه در دوبی و 

دوری از تمرین های تیم فرهاد، نتوانست 
روی آمادگی مهدی قایدی تاثیر بگذارد. 
او به محض ورود بــه زمین در نیمه دوم 
برای تیمش پاس گل داد و سپس گل دوم 
را نیز وارد دروازه حریف کرد. استقالل در 
نیمه اول بــدون مهدی، حرف چندانی 
برای گفتن نداشت اما با ورود این بازیکن، 
کامال متحول شد. موضوعی که نشان 
می دهد »فرمانده کوچک« کلیدی ترین 
مهره  این روزهای تیم مجیدی اســت. 
میزان درخشش مهدی البته می تواند 
برای اســتقاللی ها کمی نگران کننده 
هم باشد. اســتقالل کامال به این پسر 
بااستعداد وابسته شــده و اگر در پنجره 
نقل و انتقاالت این فوتبالیست را از دست 
بدهد، کار بسیار سختی برای پر کردن 

جای خالی او خواهد داشت. حداقل در 
فوتبال ایران، فعال بازیکنی وجود ندارد 
که بتواند در این سطح برای استقاللی ها 
به میدان برود و این چنین خط دفاعی 
حریف را به هم بریزد. نمایش های مهدی، 
بارها  و بارها هواداران باشگاه را به وجد 
آورده اند و حاال هم تماشاگرها از راه دور، 
شــاهد پختگی او در فوتبال هستند. 
آنها حداقل تا پایــان این فصل، نهایت 
لذت را از نمایش های این ستاره جوان 

خواهند برد.
فرهاد، جدی تر از همیشه

بایــد بپذیریــم که هرگــز فرهاد 
مجیدی را تا این اندازه جدی و مصمم 
ندیــده بودیم. او یک تنه علیه ریشــه 
فساد در بین مدیران باشگاه ایستاده و 
تا زمانی که حرفش را به کرسی ننشاند، 
آرام نمی گیرد. فرهاد چند سوال مهم 
را از مدیران باشــگاه پرســیده اما آنها 
ترجیح داده اند بدون پاســخ دادن به 
این ســوال ها، جوی را علیــه او به راه 
بیندازند. فرهاد نه فقط با مددی، بلکه 
با مدیران وزارت ورزش هم درگیر شده 
و این اتفاق می تواند زمینه ساز تحوالت 
بزرگی در باشگاه استقالل باشد. شاید 
همه این مسائل، بخشی از تمرکز او برای 
پرداختن به مسائل فنی را از بین ببرند 
اما مجیدی به خوبی متوجه شده که تا 
زمانی که همه جزئیــات به خوبی و به 
درستی در کنار هم قرار نگیرند، شانس 
زیادی برای موفقیت تیم وجود نخواهد 
داشت. جالب اینکه او در نهایت به جای 
بهانه جویی، قرص و محکم پای تیمش 
می ایســتد و یک جمله امیدوارکننده 
را برای هــواداران اســتقالل به زبان 
می آورند: »هــر کاری کنند، تیم من 

برنده می شود!« 

حتما »میزبان« می شویم
با این افتضاح دوبــاره قطع برق در 
اســتادیوم آزادی، باید هم به شدت به 
میزبانی دور نهایی رقابت های انتخابی 
جام جهانی امیدوار باشــیم! آمار قطع 
شدن برق در ورزشگاه های ایرانی در دو 
سال گذشــته، دیگر از شمارش خارج 
شده است. کشوری که حتی نمی تواند 
برق بزرگ ترین استادیومش را هم فراهم 
کند، بهتر است حساس ترین بازی هایش 
را در کشورهای دیگر انجام بدهد. برای 
یک لحظه تصور کنیــد در جریان یک 
مسابقه حساس انتخابی جام جهانی، 
برق ورزشگاه برود. این آبروریزی آنقدر 
بزرگ است که دیگر حتی ته مانده اعتبار 
فوتبال ایران در آسیا را هم از بین می برد. 
حقیقت آن اســت که ورزشــگاه های 
ایرانی، مربوط به عهد عتیق هســتند. 
قبل از بازسازی کامل این ورزشگاه ها، 
قبل از واکسیناســیون گســترده در 
کشور و حل شــدن بحران کرونا و قبل 
از ایجاد یک تغییر اساسی در مدیریت 
فوتبال، ما هیچ شانســی برای میزبانی 
رقابت های مهم نداریم و باید به تماشای 
 تیم ملی در زمین های ســایر کشورها 

عادت کنیم. 

چهار نکته از نمایش آبی ها روبه روی پدیده

تیرهایی در تاریکی!

اتفاق روز

چهره به چهره

پس از شکســت دادن تیم ملی آمریکا در 
لیگ ملت ها، والیبال ایــران دیگر هیچ روز 
خوشایندی را پشت ســر نگذاشته است. هر 
چقدر رســیدن به پیروزی برابــر این رقیب 
شیرین بود، باخت های بعدی کام هواداران 
والیبال در ایران را تلخ کرد. البته که شکست 
خوردن مقابل قدرت هایی مثل فرانســه که 
در سطح اول دنیا هستند، خیلی هم ناراحت 
کننده نیست اما تیم ملی روبه روی حریفی 
مثل فرانسه، عمال کوچک ترین انگیزه ای را 
از خودش نشــان نداد. مساله فقط باختن به 
تیمی مثل فرانسه نیســت. ایران در همین 
رقابت ها روبه روی اســترالیایی شکســت 
خورد که موفق به بردن هیچ حریف دیگری 
نشــده بود. ما در همین جام به ژاپن و حتی 
اســلوونی هم باخته ایم. البته که قرار بود در 

لیگ ملت های امسال، »نتایج« چندان مهم 
نباشــند. البته که قرار بود به این رقابت ها به 
چشم دیدارهای تدارکاتی برای المپیک نگاه 
کنیم اما حقیقت آن اســت که به جز نتایج، 
سایر اتفاق ها هم در تیم ملی امیدوارکننده به 
نظر نمی رسند. ما روی نیمکت، مربی بزرگی 
مثل آلکنــو را در اختیار داریــم که احتماال 
بهترین مربی جهان است. مردی که توانسته 
روسیه را قهرمان رقابت های المپیک کند. تا 
همین جا هم آلکنو خیلی خوب به مهره های 
جوان بازی داده و تغییــرات مثبتی در تیم 
پدید آورده اما مشکل اصلی، بازیکنان بزرگ 
تیم هستند. نفراتی که سال ها تجربه بازی در 
تیم را داشته اند، انگار دچار نوعی بی انگیزگی 
شده اند. انگار برای شان مهم نیست که تیم، 
چه شرایطی را پشت سر می گذارد و انگار اصال 

به سرنوشت هر مسابقه، اهمیتی نمی دهند.
شاید بد نیست که کمی صریح و بی پرده 
با ســتاره های بزرگ تیم ملی والیبال حرف 
بزنیم. شاید بد نیست به آنها یادآوری کنیم 
که این آخرین فرصت شان برای رسیدن به 
یک موفقیت بزرگ است. شاید بد نیست از 
آ نها بخواهیم که کمی جدی تر به هر مسابقه 
نگاه کنند. والیبال ایران همیشه تیم خوبی 
بوده، همیشه به این تیم افتخار کرده ایم اما 
جای خالی یک موفقیت بزرگ در کارنامه تیم 
احساس می شود. سال ها قبل، خولیو والسکو 
از این حرف زده بود که والیبال ایران یک روز 
به یکی از سکوهای المپیک خواهد رسید. او 
این پتانسیل را در تیم ملی والیبال ایران دیده 
بودیم. چنین پتانسیلی در این تیم وجود دارد 
اما به شــرطی که همه نفرات در اوج اتحاد و 

آمادگی به زمین مسابقه بروند. 
این تیــم همین حــاال، مهره های جوان 
زیادی دارد. بدون تردید ســتاره هایی مثل 
بردیا ســعادت، صابــر کاظمــی و دیگران، 
می توانند آینده این تیم را بســازند اما برای 

نفراتی مثل سعید معروف، امیر غفور و میالد 
عبادی پور، این آخریــن فرصت خواهد بود. 
آنها رفته رفته باید بــه کنار رفتن از تیم ملی 
فکر کنند و قبل از آن، بهتر است یک خاطره 
خوب برای خودشان بســازند. یک خاطره 
باشــکوه در المپیک. برای نتیجه گرفتن در 

المپیک، آنها باید به مراتب بهتر از این نشان 
بدهند. باور داریم که ایــن تیم توانایی های 
فوق العاده ای دارد اما کاش ستاره های تیم، 
ماجرا را کمــی جدی تر نگاه کننــد و اجازه 
ندهند فرصت المپیک بــه راحتی برای این 

تیم از دست برود. 

آریا رهنورد

دور گروهی یورو ۲۰۲۰ امروز رســما به پایان خواهد 
رســید. از بین هشــت تیمی که در دیدارهای امشب جام 
ملت ها به میدان می روند، هیچ تیمــی در پایان هفته دوم 
حذف نشــده و تک تک آنها هنوز برای رسیدن به مرحله 
بعدی شــانس دارند. هرچند که این شانس برای بعضی از 
تیم ها بیشتر و برای بعضی های دیگر، کم تر است. در پایان 
نبردهای امشــب، رســما ۱۶ تیم در جام باقی می مانند و 
هشت تیم از این رقابت جدا می شوند. ترکیب نهایی مرحله 

حذفی یورو نیز امشب مشخص خواهد شد.
گروه پنجم؛ انریکه در آرزوی جبران

دیدارهای گروه پنجم در حالی به پایان می رسد که هر 
چهار تیم، شانس صعود از این مرحله را دارند. سوئد با چهار 
امتیاز در صدر جدول این گروه دیده می شود و امشب باید 
با لهســتان مســابقه بدهد. جالب اینکه اگر لهستان یک 
امتیازی بتواند ســوئد را از پیش رو بردارد، در جدول باالتر 

از این تیم می ایســتد. مگر اینکه آنها در مسابقه همزمان، 
اسپانیا و اسلواکی به تساوی برسند. در این صورت در جدول 
ســه تیم چهار امتیازی خواهیم داشت. در چنین مواقعی، 
یوفا نتیجه دیدارهای این سه تیم روبه روی تیم دیگر گروه 
را کنار می گذارد و یک جدول سه تیمه با حضور آنها شکل 
می دهد. درست همین اتفاق بود که در گروه بلژیک، منجر به 
صعود دانمارک به عنوان تیم دوم جدول شد. سوئد تا اینجا 
عملکرد خوبی در یورو داشته است. آنها با یک نمایش کامال 
تدافعی، یک امتیاز از اسپانیا گرفتند و در مسابقه بعدی با 
تنها گل امیل فورسبورگ به برتری رسیدند. لهستان هم 
موفق به متوقف کردن تیم انریکه شده اما روبه روی اسلواکی 
شکست خورده اســت. اگر ســوئد برنده این نبرد باشد، 
صدرنشینی اش قطعی می شود و لهستان هم از تورنمنت 
حذف خواهد شد اگر هم مسابقه با تساوی به پایان برسد، 
ســوئد به عنوان یکی از تیم های اول یــا دوم به دور بعدی 
می رسد و لهســتان باز هم حذف می شود. در حقیقت تنها 
شانس لواندوفســکی و هم تیمی ها برای بقا در یورو، بردن 

این نبرد خواهد بود.
به صورت همزمان، اسپانیا هم با اسلواکی مسابقه خواهد 
داد. قهرمان یورو ۲۰۰۸ و یورو ۲۰۱۲ در دو بازی اولش در 
این رقابت ها موفق به کسب پیروزی نشده است. اسپانیا در 
هر دو بازی موقعیت های زیادی ایجاد کرده و حتی صاحب 

ضربه پنالتی هم شــده اما همه موقعیت ها را یک به یک از 
دست داده است. اوضاع برای الروخا به شدت خطرناک به 
نظر می رسد. اگر این بازی با شکست آنها به پایان برسد، این 
تیم قطعا از یورو کنار می رود. تساوی هم شانس دوم شدن 
این تیم را از بین می برد و آن وقت آنها باید خودشان را بین 
بهترین تیم های سوم قرار بدهند. اسپانیا در صورت بردن 
این نبرد اما به صورت قطعی راهی مرحله یک هشتم نهایی 
می شود. تیم انریکه در دیدارهای گذشــته به ویژه در فاز 
هجومی با انتقادهای گسترده ای روبه رو شده است. شاید 
وقتش رســیده که لوچو این بار به تیاگــو آلکانتارا و آداما 
ترائوره در ترکیب اصلی تیمش بازی بدهد و اســپانیا را با 

شرایط متفاوتی به مصاف  اسلواکی بفرستد.
گروه ششم؛ بنزما علیه کریستیانو

یکی از غافلگیرکننده ترین ماجراهای دور گروهی یورو تا 
امروز، بازگشت بزرگ آلمان روبه روی پرتغال بود. پرتغال با 
وجود شروع رویایی اش در آن نبرد، یک شکست سنگین را 
تجربه کرد. کریس آن جدال را به دوست و همبازی سابقش 
تونی کروس باخت و حاال با یکی دیگر از همبازیان سابقش 
روبه رو خواهد شــد. کریم بنزما برخالف رونالدو، تا امروز 
عملکرد فردی موفقیت آمیزی در یورو نداشــته است. این 
بازیکن تا امروز در تاریخ جام ملت ها حتی یک گل هم به ثمر 
نرسانده و در جدال قبلی با مجارستان، چند بخت گل زنی 

فوق العاده را از دست داده است. بنزما به خوبی می داند که 
اگر در این مســابقه انتظارات را بــرآورده نکند، باید آماده 
نیمکت نشینی در تیم ملی باشد. فرانسه فعال با چهار امتیاز 
در صدر جدول این گروه قرار گرفته و تحت هر شــرایطی 
صعودش به مرحله بعدی قطعی است. فرانسه حتی اگر در 
این گروه سوم شود، به طور قطع بین بهترین تیم های سوم 
این رقابت ها قرار خواهد گرفت. آنها پس از پیروزی روز اول 
روبه روی آلمان، در جدال دوم با مجارستان درخشان ظاهر 
نشدند و روبه روی این حریف به تساوی رضایت دادند. این 
بازی در حقیقت تکرار فینال دوره گذشته یورو خواهد بود. 
جایی که پرتغالی ها موفق شدند در زمین فرانسه به پیروزی 

برسند و جام قهرمانی را از آن خودشان کنند.
در مســابقه همزمان، آلمان و مجارستان با هم مسابقه 
می دهند. مجارها با جو فوق العاده ای که در دیدار قبلی در 
استادیوم ایجاد کردند، تیم خطرناکی نشان دادند. آلمان 
هم باالخره از خواب طوالنی اش بیدار شــد و شمایل یک 
مدعی را نمایان کرد. اگر آلمان بازنده این دوئل باشد، قطعا 
شانسی برای اول یا دوم شــدن نخواهد داشت. بعید است 
آنها با شکست حتی شانسی برای رسیدن به جمع بهترین 
تیم های سوم داشته باشند. با این حال به نظر می رسد که 
تیم یوگی لوو امــروز به هیچ چیز به جز برنده شــدن فکر 

نخواهد کرد.

صریح و بی پرده با ستاره های تیم ملی والیبال

اينآخرينشانسشماست!

به استقبال آخرین روز از مرحله گروهی یورو

شليكآخر

باید بپذیریم که هرگز 
فرهاد مجیدی را تا این 

اندازه جدی و مصمم ندیده 
بودیم. او یک تنه علیه 

ریشه فساد در بین مدیران 
باشگاه ایستاده و تا زمانی 

که حرفش را به کرسی 
ننشاند، آرام نمی گیرد
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