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 آغاز اردوي بسكتبال 
با سه غايب بزرگ

با اعالم نتیجه منفی تست کرونای بازیکنان 
دعوت شده به اردوی آماده ســازی تیم ملی 
بســکتبال، این اردو از روز گذشــته با حضور 
۱۵ بازیکن به صورت رســمی آغاز شد. روزبه 
ارغوان، محمــد ترابی، محمد جمشــیدی، 
محمد حســن زاده، حامد حسین زاده، سعید 
داورپناه، مایک رستم پور، آرمان زنگنه، عماد 
سلمانی، مســعود ســلیمانی، امیر صدیقی، 
سجاد مشایخی، میثم میرزایی، علیار نجفی و 
سینا واحدی نفراتی هستند که اردوی تیم ملی 
بســکتبال با حضور آنها استارت خورد. حامد 
حدادی و صمد نیکخواه بهرامی نیز به این اردو 
دعوت شدند اما حدادی به دلیل حضور در لیگ 
چین و نیکخواه بهرامی به دلیل بیماری کرونا 
در تمرینات غایب خواهند بود. رسول مظفری 
هم دیگر بازیکنی است که به دلیل بیماری از 
حضور در تمرینات منع شد. غایب بزرگ این 
لیست اما ارسالن کاظمي است که بار دیگر به 
تیم ملي دعوت نشده است. آرون گرامی پور و 
بهنام یخچالی هم در آغــاز تمرینات تیم ملی 
بسکتبال غایب هســتند اما با تاخیر و پیش از 
آغاز دیدارهای این تیم به جمع اردونشــینان 
ملحق می شــوند. گرامی پور ســنتر ایرانی - 
بریتانیایی بســکتبال که در انگلستان اقامت 
دارد ۲۸ آبان به ایران سفر می کند و در ترکیب 
تیم ملی قرار می گیرد. بهنام یخچالی اما دیرتر 
از او و دو روز پیش از اعزام تیــم ملی به ایران 
می رســد. همچنین قرار است بهنام یخچالی 
که با تیم روستور در لیگ باشگاهی آلمان بازی 
می کند، دو آذرماه به جمع ملی پوشان اضافه 
شود. اردوی تیم ملی بسکتبال ایران به منظور 
حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا که به 
صورت متمرکز در قطار برگزار می شود، جریان 
دارد. تیم ملی بســکتبال چهارم آذرماه عازم 
قطر می شود تا هشتم و دهم آذرماه به ترتیب 
با عربستان و ســوریه دیدار کند. در چارچوب 
رقابت های انتخابی کاپ آسیا و از پنجره نخست 
این رقابت ها سال گذشته تیم ملی بسکتبال در 
دو دیداری که در ورزشــگاه آزادی برگزار شد 
تیم های سوریه و قطر را با شکست مواجه کرد.

    
كرونا، بنا را بستري كرد

روابط عمومی فدراســیون کشــتی اعالم 
کرده آزمایش کرونای محمد بنا چند روز پس 
از تعطیلی اردوهای تیم های ملی کشتی مثبت 
شــده و او هم اکنون در بیمارســتان بستری 
است. این در حالی است که سرمربی تیم ملی 
کشــتی فرنگی در یک ماه اخیر بارها به خاطر 
حضور در مســابقات لیگ، انتخابی تیم ملی و 
اردوهای تیم ملی تســت PCR داده بود که 
نتیجه آن منفی بود، اما ایــن بار بنا درگیر این 
ویروس شده است. طی روزهای اخیر هم اعالم 
شده بود که ســرمربی و دو تن از اعضای کادر 
فنی تیم ملی کشتی آزاد نیز به ویروس کرونا 

مبتال شده اند.
    

نيمكت بالتكليف واليبال
دو هفتــه قبل بود که ســومین نشســت 
کمیته فنی و اتاق فکر فدراسیون برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی والیبال تشکیل و در نهایت 
اعالم شــد والدیمیر آلکنو و دانیل کاستالنی 
دو گزینه نهایی برای نشســتن روی نیمکت 
تیم ملی هستند. محمدرضا داورزنی، رییس 
فدراسیون که پیش از این هم بارها برای معرفی 
سرمربی تیم ملی در مقاطع مختلف وعده هایی 
داده بود، این بــار در مصاحبــه ای تصویری 
با روابــط عمومی فدراســیون از عقد قرارداد 
سرمربی تیم ملی در هفته بعد از برگزاری آن 
جلسه خبر داد. طبق وعده رییس فدراسیون 
قرار بود در هفته ای که گذشت سرمربی جدید 
تیم ملی از بین دو گزینه نهایی رسما معرفی و 
قراردادش هم امضا شود، اما حاال به هفته جدید 
رسیدیم و همچنان خبری از فدراسیون در این 
رابطه رسما منتشر نشده است.  این روزها لیگ 
برتر والیبال در جریان اســت و تعداد زیادی از 
بازیکنانی که قرار است سال آینده در المپیک 
و لیگ ملت ها به زمین برونــد، به میدان می 
روند، اما حتی یک نفر از اعضای کادرفنی هم 
مشخص نیست که بتواند بازی ها را ریزبینانه 

دنبال کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اعتماد بــه نفــس. دوران فوتبال 
احمدرضا عابدزاده را می توان در همین 
یک کلمه خالصه کرد. گلری که همیشه 
به خودش ایمان داشت و مطمئن بود که 
در حساس ترین لحظه ها، درست ترین 
کار را انجام می دهد. حاال بعد از تماشای 
نمایش امیر عابدزاده روبه روی بوسنی، 
می توان نتیجه گرفت که این اعتماد به 

نفس از طریق ژن ها به عابدزاده جوان 
منتقل شده است. ستاره ای که در لیگ 
پرتغال پنالتی الکس تلس را می گیرد و 
در لباس تیم ملی هم، حرف های زیادی 
برای گفتن دارد. شاید امیر در این بازی 
آنقدر تحت فشار قرار نگرفت و وادار به 
انجام واکنش های میخکوب کننده نشد 
اما یکی از کلیدی ترین ویژگی های او در 
این نبرد، پاس های دقیقش در فشار بود. 
مدافعان تیم ملی چند پاس رو به عقب 

ریســکی به امیر دادند اما او، فوق العاده 
آرام و مسلط ظاهر شــد و هر بار با یک 
پاس به شدت دقیق، بازیکن دیگری را 
صاحب توپ کرد. امیر نه زیر توپ کشید 
و نه کنترلش روی بازی را از دست داد. 
این ویژگی برجسته ای است که نشان 
می دهد او به لحــاظ ذهنی چقدر برای 
چنین کاری آماده به نظر می رسد. در 
خط دفاعی، دراگان این بار تیمش را با 
سه مدافع به زمین مسابقه فرستاد. به 

نظر می رسد او هنوز تصمیمش را در این 
مورد نگرفته امــا نفراتی مثل مرتضی، 
شــجاع، کنعانی و مجید حسینی در 
ماتریس ذهنی اش قــرار دارند. اگر در 
نهایت تصمیم مربی کروات بازی با دو 
مدافع میانی باشــد، احتماال دو نفر از 
این چهار نفــر بازیکن فیکس تیم ملی 
خواهند بود. در سمت راست خط دفاعی، 
اسکوچیچ تیم ملی را کمی »معمولی تر« 
کرده است. می گویند او به سبک بازی 

رامین عالقه ای ندارد و به خاطر سن و 
سال، قید وریا را زده است. در این صورت 
به نظر می رسد اگر انتخاب عجیبی مثل 
مهدی شــیری در کار نباشد، نجاریان 
جوان و صادق محرمی برای این پست 
در تیم اسکوچیچ مبارزه مي کنند. در 
سمت چپ هم میالد محمدی همچنان 
کلیدی ترین گزینه به شمار می رود و این 
احتمال وجود دارد که احسان نیز گاهی 

در این پست ظاهر شود.
زوج احســان حاج صفــی و احمد 
نوراللهــی در میانه میــدان، روبه روی 
بوسنی چندان درخشان نبودند. هر دو 
نفر، توپ های زیادی را لو دادند و البته 
چند قطع توپ خوب هم داشتند. به نظر 
می رسد ســبک بازی این دو نفر، کمی 
شبیه به هم باشد و این موضوع برای میانه 
میدان تیم کمی نگران کننده خواهد بود. 
سعید عزت اللهی که پس از مدت ها در 
این نبرد دوباره به تیم ملی برگشته بود، 
با یک پاس گل استثنایی مهدی قایدی 
را صاحب فرصت گل زنی کرد و نشان داد 
که چه انگیزه ای برای درخشیدن در این 
تیم دارد. به نظر می رسد باید در انتظار 
بازگشت ســعید به ترکیب اصلی تیم 
دراگان باشیم اما زوج او این بار دیگر امید 
ابراهیمی نیست و یک نفر از بین احسان و 
احمد برای این کار در نظر گرفته می شود. 
اگر قرار باشد تیم ملی به جای دو هافبک 
میانی با ســه هافبک وسط بازی کند، 
احتماال علی قلی زاده یا سامان قدوس 
هم به عنوان گزینه هجومی برای تیم 
در نظر گرفته خواهند شــد. سامان از 
استعداد فوق العاده ای برخوردار است 
و علی قلی زاده این اواخــر، فراتر از حد 

انتظار نشان داده است.
بعید به نظر می رسد که ترکیب نهایی 
خط حمله تیم اســکوچیچ، شباهت 
زیادی به ترکیب دیدار با بوسنی داشته 

باشد. چراکه نفرات مهمی مثل طارمی، 
آزمــون و جهانبخش در این مســابقه 
حضور نداشــتند. نفراتی که احتماال 
ترکیب نهایی خط حمله سه نفره تیم 
دراگان را خواهند ساخت. با این حال به 
نظر می رسد کاوه رضایی، وحید امیری 
و قلی زاده، همچنــان در اردوهای تیم 

حضوری بسیار پررنگ داشته باشند. 
واضح به نظر می رسد که »رقابت« 
در تیم ملی، به شــدت اوج گرفته و این 
رقابت در همه پست ها بسیار جدی شده 
است. اسکو کار ســختی برای انتخاب 
یک ترکیب نهایی و حتی یک فهرست 
۲3 نفره خواهد داشت و نفرات متوسط، 
دیگر نبایــد جایی در اردوها داشــته 
باشند. انتخاب لیست برای دیدارهای 
سرنوشت  ساز، عمال یک چالش بسیار 
بزرگ برای اســکوچیچ خواهد بود اما 
رقابــت و انگیزه ای کــه در بین نفرات 
وجود دارد، به رشــد بیشتر تیم کمک 
می کند. ایران به هیچ وجه یک تیم ۱۱ 
نفره نیست و روی نیمکت، گزینه های 
خوبی برای تغییر دادن شــرایط دارد. 
همه چیز آماده به نظر می رســد تا این 
تیم با دو پیروزی انتقامی روبه روی عراق 
و بحرین، مسیر سرنوشــت را به سود 

خودش تغییر بدهد.

دراگان و چند انتخاب سرنوشت ساز

تیم اسکوچیچ، چه شکلی است؟

اتفاق روز

چهره به چهره

ماه ها پس از انتخاب شدن به عنوان سرمربی جدید تیم ملی، دراگان اسکوچیچ تنها دو مسابقه را روی نیمکت این 
تیم پشت سر گذاشته است. او در این دو بازی، چهار سیستم مختلف را آزمایش کرده و هنوز نتوانسته از همه موجودیت 

فوتبال ایران استفاده کند. با این حال نمایش  های تیم او تا حدود زیادی امیدوارکننده به نظر می رسد. شکست دادن تیمی 
مثل بوسنی که در لیگ ملت های اروپا یقه ایتالیا و هلند را گرفته، نتیجه قابل قبولی به نظر می رسد. هرچند که در دیدارهای 

تدارکاتی همیشه راه های رسیدن به نتایج از خود نتایج مهم تر هستند.

هفتادوســه دقیقه بعد از شــروع دیدار دوستانه تیم های 
ایرلند و انگلیس، یک اتفاق مهم توجه بسیاری از رسانه ها را به 
خودش جلب کرد. در همین لحظات بود که جود بلینگام وارد 
زمین مسابقه شد تا در ۱7 ســالگی، اولین بازی اش را با لباس 
سه شیرها انجام بدهد. بلینگام در این دقایق، کامال هیجان زده 
نشان می داد و چندان درخشان ظاهر نشد. با این حال رکورد 
»صددرصدی« پاس های ســالم در اولین بازی ملی برای این 
فوتبالیســت خوش آتیه فوق العاده به نظر می رسد. او در این 
بازی ۱9 بار هم تیمی ها را صاحب توپ کرد و در هر ۱9 مورد، 

توپ را به شکل کامال سالم به مقصد رساند. جود در همین سن 
و سال، پیشرفت حیرت آوری داشته و کارهای عجیبی انجام 
داده است. او یک سال قبل و در شرایطی که فقط ۱6 سال سن 
داشت به جوان ترین بازیکن باشگاه بیرمنگام تبدیل شد. جود 
در همان ســال برای تیمش گل زنی کرد تا طبعا جوان ترین 
گل زن تاریخ این باشــگاه هم لقب بگیرد. این هافبک در ۱6 
سالگی مجموعا 44 بازی حرفه ای انجام داد و 3۵ بار نیز از ابتدا 
در زمین مسابقه قرار گرفت. او به محض پایان ۱6 سالگی، به 
باشگاه دورتموند پیوست تا گرانقیمت ترین فوتبالیست ۱7 

ساله تاریخ باشد. رقم انتقال این ســتاره به باشگاه آلمانی ۲3 
میلیون یورو بود. یکــی از ماجراهایی که هیچ کس انتظارش 
را نداشت، بازنشسته شدن پیراهن شماره ۲۲ بیرمنگام پس 
از جدایی این فوتبالیست کم سن وسال بود. جود بدون تردید 
جوان ترین فوتبالیست تاریخ است که یک شماره پیراهن را به 
خاطرش بایگانی کرده اند. او در دورتموند هم چند رکورد ویژه 
را تا امروز به ثبت رسانده است. بلینگام تا همین حاال جوان ترین 
بازیکن انگلیسی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا و جوان ترین گل زن 
تاریخ باشگاه دورتموند محسوب می شود و جوان ترین بازیکنی 
است که شانس دعوت به تیم ملی انگلیس را به دست آورده و 

برای این تیم به میدان رفته است.
تصمیم گرت ساوت گیت برای دعوت از بلینگام به تیم ملی، 
با واکنش های متفاوتی روبه رو شده است. بعضی ها این تصمیم 
را به شدت مورد نقد قرار داده اند و معتقدند که یک بازیکن باید 

قبل از حضور در اردوی تیم ملی، امتحانــش را به طور کامل 
پس داده باشــد. بعضی هاي دیگر اما این تصمیم را درســت 
می دانند و دعوت از هر بازیکن آماده ای را یک فرصت مهم برای 
تیم ملی انگلیس برمی شمارند. به هر حال فعال اظهارنظرها از 
هر دو جبهه ادامه دارد و زمان ثابت خواهد کرد که چه کسانی 
درست ترین پیش بینی را در مورد این ستاره داشته اند. در اینکه 
انگلیسی ها معموال کمی بیش از حد روی استعدادهای شان 
مانور می دهند و آنها را از مسیر اصلی خارج می کنند، تردیدی 
وجود ندارد اما نمی توان این موضوع را نیز انکار کرد که بلینگام، 
یک استعداد منحصربه فرد به شمار می رود. فوتبالیستی که 
کم تر کسی را می توان در این شرایط سنی، شبیه به او پیدا کرد. 
بلینگام تا همین حاال یک مشت رکورد خاص را بر جای گذاشته 
و به دنبال این است تا به مرور زمان، رکوردهای بیشتری را به 

نام خودش ثبت کند.

آریا طاری

خبرهای مربــوط به آندره آ اســتراماچونی 
آنقدر قلب و روح هواداران استقالل را شکافته و 
روی اعصاب شان رفته که آنها دیگر تحمل هیچ 
خبر جدیدی را در مورد این مربی ندارند. با این 
حال یک خبر جدید هم از راه رسید و باشگاه در 
پرونده مربوط به استراما، یک میلیون و 300هزار 
یورو جریمه شــد. این آخرین میــخ به تابوت 
امیدواری هواداران اســتقالل در این ماجرای 
تلخ بود. ماجرایی که از همان ابتدا با مجموعه ای 
از دروغ ها، فریب ها و نمایش ها سروکار داشت و 

سرانجام هم به یک پایان زجرآور گره خورد.
تنها چند روز پس از ماجرای تسویه حساب 
با وینفرد شفر و باز شدن پنجره نقل و انتقاالت 
اســتقالل، خبر وحشــتناک دیگری برای این 
باشگاه از راه رسید. باشــگاه هنوز از بدهکاری 
سنگین قبلی خالص نشده و حاال باید خودش 
را برای یک بدهکاری بــزرگ دیگر آماده کند. 
اســتقاللی ها نهایتا بتوانند پرونده را به دادگاه 
عالی ورزش بکشــانند و برای خودشــان کمی 
زمان بخرند اما خود آنها هم خوب می دانند که 

عوض کردن مسیر کلی این پرونده، دیگر ممکن 
نخواهد بود. جالب اینکه چه در مورد شفر و چه 
در مورد استراما، عمال قول های کامال متفاوتی به 
هواداران باشگاه داده شــده بود. وقتی سرمربی 
آلمانی آبی ها برکنار شــد، مدیران وقت باشگاه 
تاکید داشتند که استقالل حتی »یک دالر« به 
این مربی پرداخت نخواهد کرد و مشکلی در این 
پرونده نخواهد داشت اما روند پرداخت دستمزد 
معوقه شفر تا همین چند روز قبل هم ادامه پیدا 
کرد. در مورد جدایی استرا هم مدیران استقالل 
تیم شان را به این مربی بدهکار نمی دانستند اما 
در واقعیت، اتفاق دیگری به وقوع پیوست. مدیران 
باشگاه از همان روزهای اول با هواداران تیم شان 
صادق نبودند و بخش مهمــی از واقعیت ها را از 
افکار عمومی پنهان کردند. برای مثال می توان به 
این موضوع اشاره کرد که استراماچونی با دریافت 
دستمزدش در هر حساب دیگری به جز حسابش 
در کشور ایتالیا شدیدا مخالف بود و باشگاه هم 
در این موضوع با او مذاکــره چندانی انجام نداد. 
اگر مرد ایتالیایی راضی می شد تا حقوقش را در 
حسابی در یکی از کشورهای همسایه دریافت 
کند، دیگر مشکل پرداخت دستمزد این مربی 

هم مطرح نبود و او بهانه ای برای ترک باشــگاه 
اســتقالل نداشــت. مجموعه ای از اتفاق های 
ناشــیانه و تصمیم های آماتورگونه، استقالل را 
در ماجرای استراما به بن بست کامل رساند. آنها 
در شروع فصل گذشــته صاحب یک سرمربی 
حرفه ای شدند که بازی قانون را از هر کسی بهتر 
بلد بود. آنها به اندازه مربی شان حرفه ای به نظر 
نمی رسیدند و همین موضوع، در نهایت به ضرر 

استقالل تمام شد.
با 4۵ میلیــارد تومانی که اســتقالل باید به 
اســتراماچونی پرداخــت کنــد، ایــن مربی 

می توانســت یک فصل کامل و حتی در 
زمانی طوالنی تر، روی نیمکت باشگاه 
حضور داشته باشد. باورکردنی نیست 
که اســتقالل باید این رقم ســنگین 

را بپــردازد و در عیــن حال، بــا خاطره 
صدرنشــینی موقت لیگ برتر بــا این مربی 

سر کند. اگر پرداخت دســتمزد استرا در زمان 
درســتی اتفاق افتاده بود، او هرگز نمی توانست 
از باشگاه شــکایت کند و این پول سنگین هم 
تنها در شرایطی به مرد ایتالیایي تعلق می گرفت 
که پروژه اش را در اســتقالل کامــل می کرد. با 
در نظر گرفتن وینفرد شــفر، اســتراماچونی، 
فرهاد مجیدی، مجیــد نامجومطلق و محمود 
فکری، اســتقالل در همین چند فصل بیش از 
70 میلیارد تومان برای چند مربی هزینه کرده و 
هنوز هم نتوانسته قهرمان رقابت های لیگ برتر 

شود. در پرونده اســتراماچونی، استقاللی ها تا 
می توانستند دست به فرصت سوزی زدند و حاال 
باید تاوان همه آن فرصت سوزی ها را به بدترین 
شکل ممکن بدهند. باشگاه می توانست همان 
ابتدا با پرداخت بخشی از حقوق، جلوی جدایی 
غیرمنتظره سرمربی اش را بگیرد اما چنین کاری 
انجام نداد. پس از آن هم همیشه امکان مذاکره 
با استراماچونی برای رسیدن به یک توافق نهایی 
با رقم پایین تر وجود داشــت اما مدیران باشگاه 

دائما از مذاکره بــرای بازگردانــدن این مربی 
حرف می زدند و با این دستاویز، برای خودشان 
محبوبیت می خریدند. درست در روزهایی که 
تیم بیشــتر از همیشــه به آرامش و تمرکز نیاز 
داشت، پروژه بازگرداندن مرد ایتالیایی داغ شده 
بود اما در عمل مذاکره ها هرگز نزدیک به توافق 
هم نشدند. تراژدی برای این باشگاه دیگر از این 
بزرگ تر نیست که باید دستمزد استراماچونی را 
به صورت تمام و کمال پرداخت کنند. آن هم در 
شرایطی که فقط به اندازه چند هفته این مربی را 

روی نیمکت شان داشته اند.
ماجرای اســتراماچونی احتماال در نهایت 
با پرداخت اجباری یک رقم ســنگین به پایان 
می رسد اما از این دست رســوایی ها، باز هم در 
این باشــگاه و البته باشــگاه های دیگر فوتبال 
ایران تکرار خواهد شــد. اگر تصــور می کنید 
حتی یک مدیر قرار است از چنین اتفاقی درس 
بگیرد، معلوم است که فوتبال ایران را به خوبی 
نشناخته اید. مشابه این اتفاق، باز هم در فوتبال 
ایران رخ خواهد داد. باز هم مدیرانی خواهند 
بود که دست به چنین شاهکارهایی می زنند 
و این تراژدی ها را برای تیم های مختلف تکرار 
می کنند. ماجرای استقالل و استراماچونی نه با 
جام، بلکه با یک جریمه بــزرگ به انتها نزدیک 
شده اســت. جریمه ای که می تواند استقالل را 
برای مدت بسیار زیادی در یک تنگنای بزرگ 

مالی قرار بدهد.

دعوت حاشیه ساز جود به تیم ملی انگلیس

من بلينگام 17 سال دارم! 

جریمه به جای جام

بگذاريد نفس بكشيم!

شکست دادن تیمی مثل 
بوسنی که در لیگ ملت های 

اروپا یقه ایتالیا و هلند را 
گرفته، نتیجه قابل قبولی 

به نظر می رسد. هرچند که 
در دیدارهای تدارکاتی 

همیشه راه های رسیدن به 
نتایج از خود نتایج مهم تر 

هستند
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