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 قهرمانی آسیا 
کشتی رنکینگی نیست

در حالی که پیش از این عنوان شده بود مسابقات 
قهرمانی آســیا نیز یکی از رقابت های سیســتم 
رنکینگ اتحادیه جهانی است، فاطمه درخشانی، 
نایب رییس بانوان فدراسیون کشتی اعالم کرد که 
رقابت های دهلی رنکینگی نیست، اما امتیازش 
در رقابت های المپیک 2020 توکیو موثر است. 
همانطور که امتیــاز مســابقات جهانی 2019 
نورسلطان نیز در المپیک 2020 تاثیر داشت. البته 
پیکارهای جهانی 2019 اولین مرحله گزینشی 
المپیک پیش رو محسوب می شد، اما مسابقات 
قهرمانی آسیا در هندوستان، نه رنکینگی است 
و نه گزینشی المپیک. مســابقه رنکینگی، جام 
پلیکونه ایتالیا بود که تیم منتخب آزاد ایران در آن 
شرکت کرد و همچنین رقابت های زیلکوفسکی 
و پیتالنسکی که خرداد در دو رشته آزاد و فرنگی 
در لهستان برگزار می شود. دو مسابقه گزینشی 
مخصوص آسیایی ها در فروردین )محل برگزاری 
نامعلوم( و همچنین مخصــوص همه جهان در 
اردیبهشت در بلغارستان پیش روی کشتی گیران 
خواهد بود. بعد از اینکه اعالم شد به دلیل انتشار 
ویروس کرونا، به احتمال فراوان میزبانی مسابقات 
گزینشی آســیایی ها از چین گرفته خواهد شد، 
هنوز مشخص نیست که میزبانی این رقابت ها به 
چه کشوری داده خواهد شد. نناد اللوویچ از شانس 
بیشتر قزاقستان، ازبکستان و کره جنوبی به این 

منظور خبر داده است.
    

هت تریک طالی قشقایی
پنجمین دوره رقابت های بین المللی وزنه برداری 
جام فجر گرامیداشت مرحوم نامجو با رقابت  اوزان 
۶1 کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم و ۷۳ کیلوگرم با حضور 
بانوان تماشاچی برگزار آغاز شد. در روز نخست حافظ 
قشقایی تنها نماینده ایران بود که موفق به کسب سه 
مدال طال شد. او در در رقابت دو نفره با آنجل روسف 
قزاق در حرکت یک ضرب وزنه هــای 11۵ و 120 
کیلوگرمی را مهار کرد و در مهار وزنه 12۳ کیلوگرمی 
ناکام ماند و به نشان طالی حرکت یک ضرب رسید. 
قشقایی در حرکت دوضرب به ترتیب وزنه های 1۵0 
و 1۶0 کیلوگرمی را مهار کرده و در سومین تالش 
در مهار وزنه 1۶۵ کیلوگرمی نــاکام ماند و طالی 
این حرکت را نیز به دســت آورد. او طالی مجموع 
را با رکورد 280 کیلوگرم تصاحب کرد. همچنین 
در اوزان ۶۷ و ۷۳ کیلوگرم وزنه بــرداران اندونزی 
قهرمان شدند. روز گذشته نیز رقابت دسته های 81 

و 9۶ کیلوگرم برگزار شد.
    

برد  ارومیه  برابر کاله
رقابت های هفته ســیزدهم لیگ برتر والیبال 
کشور با برگزاری ۶ بازی در شهرهای مختلف برگزار 
شد که در مهم ترین آنها شهرداری ارومیه موفق شد 
با نتیجه سه بر یک از سد کاله مازندران عبور کند. 
همچنین ســایپا تهران که مهمان خاتم اردکان 
بود به پیروزی قاطع ســه بر صفر رسید. در دیگر 
دیدارهای این هفته همچنین راهیاب ملل مریوان 
سه بر صفر شهرداری گنبد را از پیش رو برداشت، 
شهروند اراک موفق شد پیام خراسان را با نتیجه سه 
بر یک شکس بدهد، فوالد سیرجان ایرانیان برد سه 
بر یک برابر شهداب یزد را ثبت کرد و درنهایت در 
یک دیدار نزدیک در تقابل فوالد سپاهان اصفهان 
و پیکان تهران، این تیم اصفهانی بود که به برد سه 

بر دو دست یافت.
    

کرونا سد راه روئینگ شد
تیم ملی قایقرانی روئینگ ایران برای مسابقات 
کسب سهمیه المپیک آماده می شود و افشین فرزام 
سرمربی تیم در نظر داشت اردوی برون مرزی را  
برای ملی پوشان پیش از اعزام به مسابقات ترتیب 
دهد اما ویروس کرونا باعث شــد برنامه روئینگ 
تغییر کند. فرزام گفت:»برای کشور چین در حال 
برنامه ریزی بودم اما با شیوع ویروس کرونا ریسک 
نمی کنم. با توجه به شرایط  و موارد فنی، همین طور 
در صورت تامین منابع مالی، در صورت صالحدید 
به دنبال یــک اردوی برون مــرزی دو هفته ای 
خواهیم بود. البته باید شرایط آب و هوایی، اختالف 
ساعت و امکانات را هم بررسی و بعد تصمیم گیری 
کنیم و تا پایان این ماه نتیجه مشخص خواهد شد. 
البته بازدیدی از امکانات بوشهر خواهیم داشت تا 

اردویی را آنجا داشته باشیم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اگر کارلوس کی روش به یادآوری 
عالقه دارد، بهتر است روزهایی را به یاد 
او بیاوریم که فهرست تیم ملی با »پیام 
کوتاه« به بازیکنان اعالم می شد. در واقع 
حتی یک نسخه از این فهرست، روی 
وبسایت فدراسیون هم نبود و باشگاه ها 
در اوج ســردرگمی، نمی دانستند که 
باید چه تصمیمی دربــاره بازیکن ها 
بگیرند. در این شرایط اگر تلفن همراه 

یک فوتبالیست در دســترس نبود، او 
عمال شــانس حضور در تیم ملی را از 
دست می داد! اگر کارلوس کی روش به 
یادآوری عالقه دارد، بهتر است روزهایی 
را به یاد او بیاوریم کــه بازیکن بزرگ 
و پرتجربــه تیم در حضــور بازیکنان 
جوان تر به خاطر یک »تکل« ســاده 
تحقیر شد و دیگر هرگز در بازی های تیم 
به میدان نرفت. اگر کارلوس کی روش به 
یادآوری عالقه دارد، بهتر است روزهایی 
را به یاد او بیاوریم که کمک مربی او در 

رختکن ورزشگاه آزادی یک خبرنگار را 
مورد ضرب و شتم قرار داد و در فوتبال 
بی حساب و کتاب ایران، آب از آب تکان 
نخورد. اگر کارلوس کی روش یادآوری 
دوســت دارد، بهتر اســت روزهایی را 
به یاد او بیاوریم که پیشنهاد تیم های 
بزرگ برای بازی با تیم ملی »مخفی« 
می شــد تا ایران روبه روی چند حریف 
ضعیف به میدان بــرود و با هماهنگی 
دوستان نزدیک این مربی، برای بازی با 
این تیم ها پول هم بپردازد. اگر کی روش 

به یادآوری عالقه دارد، بد نیست به یاد 
بیاوریم که چه کســی به جای رییس 
فدراسیون با کمپ لوکوموتیو روسیه 
قرارداد بست و چه هزینه ای روی دست 
فوتبال ایران گذاشــت. اگر کی روش 
به یادآوری عالقــه دارد، حتما باید به 
خاطر او بیاوریم که چه کســی با یک 
مصاحبه تند درســت یک روز بعد از 
حذف از مرحلــه گروهی جام جهانی، 
کام همه هواداران تیم ملی را تلخ کرد. 
اگر کی روش یادآوری دوست دارد، بهتر 

اســت به یاد او بیاوریم که چه کسی به 
خاطر لباس های تیــم ملی جنجال به 
راه انداخت و در نهایت با دریافت »دالر« 
همان برند را در دیدارهای تیم ملی در 
کنار زمین بر تن کرد! گفتنی ها زیادتر 
از آن هستند که در همین یک نوشته 
جمع شــوند اما کی روش نباید روی 
»فراموشــکاری« اهالی فوتبال ایران 
حساب باز کند و نباید فرصت تحریف 

تاریخ را به دست بیاورد.
این فوتبــال ایــران نبــود که به 
»جدایی« کی روش اصرار داشت. این 
خود کــی روش  بود کــه ناگهان برای 
تماشای فینال کوپا آمه ریکا به اسپانیا 
رفــت وهمانجا با رییس فدراســیون 
کلمبیا مذاکره کرد. فوتبال ایران حتی 
به برکناری کی روش فکر هم نمی کرد 
اما این مربی، در جریــان جام ملت ها 
با یک اقدام غیرحرفــه ای، همچنان 
مشغول مذاکره برای پیوستن به تیم 
بعدی اش بود. او نباید در روند جدایی 
از فوتبال ایران، هیچ کــس را به اندازه 
خودش مقصر بدانــد. چراکه تصمیم 
نهایی را در این مورد، خودش به تنهایی 
گرفت. جالب اینکه آقــای مربی، هر 
روز از نقشه کشــیدن »برانکو« برای 
جانشینی اش در تیم ملی حرف می زد 
اما این اتفاق هرگز رخ نداد. برانکو بعد از 
ترک پرسپولیس، به الهالل عربستان 
رفت و سپس به پیشنهاد تیم ملی عمان 
پاسخ مثبت داد. اگر او پیشنهادی به جز 
ایران نداشت، اگر او تنها در انتظار کار در 
تیم ملی بود، همان روزها به مهدی تاج 
پاســخ منفی نمی داد و مذاکره ها را به 
آینده موکول نمی کرد. این برانکو نبود 
که تیشه به ریشه تیم ملی زد. این خود 
کی روش بود که اجــازه نداد تیم ملی، 
حتی یک روز هم آرامش داشته باشد. 
این خود کــی روش بود که هر جنجال 
را به جنجال بعدی گــره می زند و در 

میان تنش ها، به فوتبــال ایران اجازه 
نفس کشیدن هم نمی داد.

ماحصل تفکــرات و توجیه های 
کی روش در مربیگری، یک نفر مثل 
جواد نکونام است. او که برای سال ها 
کاپیتان کی روش بوده، حاال در جایگاه 
ســرمربی به جای پذیرش شکست، 
به دیگــران تهمت می زنــد. چراکه 
پذیرش شکســت، هرگز در قاموس 
کارلوس و کارلوســی ها نبوده است. 
همان طور که خود کــی روش هم از 
وی.ای.آر تا سازمان ملل، همه را مقصر 
باخت تیم هایش می دانست. نکو باید 
بداند کــه فوتبال ایــران هرگز با این 
تفکر و این حجم از تنش، خوشبخت 
نشــد. نکو باید بداند که فوتبال ایران 
با ایــن تنش ها، به مرحلــه دوم جام 
جهانی و قهرمانی آسیا نرسید. تهمت 
زدن بــه دیگــران، مشــکلی را حل 
نمی کند. مشکل را باید جای دیگری 
جســت وجو کرد. نداشتن کی روش، 
مشکل بزرگی برای فوتبال ما نیست. 
مشکل اینجاست که ما هنوز جانشین 
مناسبی برای او پیدا نکرده ایم. چراکه 
در دنیــا ده ها و صدها مربــی بهتر از 

کی روش وجود دارند.

درباره بازی کارلوس کی روش با موج احساسات

یادمان هست آقای مربی!

اتفاق روز

چهره به چهره

اشاره کارلوس کی روش به دوران حضور در تیم ملی در فاصله یک سال پس از ترک ایران، در نوع خود جالب و ارزشمند به نظر 
می رسد اما وقتی به یاد بیاوریم که چه کسی مقصر اصلی رقم خوردن این جدایی بود، شاید اوضاع دیگر چندان به نفع مرد پرتغالی 
نباشد. دستاوردهای کارلوس در فوتبال ایران، انکارنشدنی هستند اما او در این فوتبال، به مراتب بیشتر از کارهایی که انجام داده 
و نتایجی که گرفته، ستایش شده است. او بیشتر از تیم ملی، برای خودش مبارزه کرد و در نهایت هم برای خودش، رفت. اگر قرار به 
یادآوری باشد، نکته های زیادی برای یادآوری وجود دارد آقای مربی. نکته هایی که بزرگ ترین لطمه را به سرنوشت تیم ملی زدند

در جدال با هالس ورنا، میالن یک شــب 
ناامیدکننده دیگر را پشــت سر گذاشت اما 
آن چه در این مســابقه اتفاق افتاد، شــاید 
برای لحظاتی هــواداران این باشــگاه را به 
آینده امیدوار کرد. ســومین نسل از خانواده 
مالدینی، برای دقایقــی فرصت بازی در این 
جدال رابه دست آورد. »دنیل مالدینی« 18 
ساله پا جای پای پدرش پائولو و پدربزرگش 
چزاره گذاشــت و برابر هــالس ورنا پیراهن 
روســونری را بر تن کرد. دنی که در اردوی 
پیش فصل تیم بزرگساالن میالن نیز حضور 
داشــت، در آخرین ثانیه های دیدار با ورونا 
به زمین فرستاده شــد. این هافبک هجومی 
در ورزشگاه نیز به شــدت مورد تشویق قرار 

گرفت. پدربزرگ او در ســال 19۵4، پدرش 
در سال 1984 و خودش در سال 2020 اولین 
بازی رســمی را برای میالن انجام داده اند. 
او بالفاصله پس از پایان بــازی گفت:»همه 
چیز رویایی بود اما متاســفم که نتوانستیم 
نتیجه الزم را به دســت بیاوریــم. من امروز 
به یک آرزوی بزرگ در زندگی ام رســیدم. 
البتــه اضطراب زیــادی داشــتیم اما پدرم 
همواره باعث شده که آرامش زیادی داشته 
باشم.« چزاره که چهار سال قبل درگذشت، 
به عنوان مربی در میالن فاتح چهار ســری آ 
و یک قهرمانی اروپا شده بود. او بعدها دو بار 
نیز به عنوان مربی در میالن حضور پیدا کرد. 
رکورد پائولو به مراتب خارق العاده تر بود. او 

با روسونری برنده هفت ســری آ و پنج لیگ 
قهرمانان اروپا شد. هیچ نامی در تاریخ باشگاه 

میــالن، بزرگ تر از مالدینــی نبوده و 
حاال یک مالدینی جدیــد برای این 
باشگاه به میدان می رود. دنیل متولد 
سال 2001 است. پنج سال دیرتر از 
»کریســتین« که اولین پسر پائولو 
بوده است. برخالف دنیل، کریستین 
نتوانست در میالن ماندگار شود و پس 

از مدتی، به باشگاه های 
کوچک تــر رفت. 
او به عنــوان یک 
مدافــع میانــی 
بــازی می کند 
و ایــن روزهــا 
در ســری سی 
فوتبــال ایتالیا 
توپ می زند. به 

نظر می رسد در نسل سوم خانواده مالدینی، 
دنیل این جایــگاه را در میالن حفظ 
کند و شــاید این تجربه، حتی به 
نســل های بعدی خانواده نیز 

منتقل شود.
میالن ســال های سختی 
را پشت ســر می گذارد. آنها از 
آمادگی به دور هستند و در عین 
حال، باید شاهد درخشش اینتر در 
سری آ هم باشند. میالن دیگر 
حتی نمی تواند راهش 
را به طــرف لیگ 
قهرمانــان اروپا 
ر کند.  همــوا
شاید راه نجات، 
ســت  د ر  د
لدینی هــا  ما
باشد. آنها به 

اصالت باشــگاه را به خوبی می شناســند و 
می دانند که میالن برای بازگشت به روزهای 
خوب گذشته، به چه چیزهایی نیاز دارد. حاال 
یک دوران تازه بــرای مالدینی ها در میالن 
آغاز شده و شاید یک اسطوره جدید، در حال 
شکل گرفته باشد. هرچند که دنیل، با فشار 
زیاد انتظارها روبه رو خواهد شد و پسر پائولو 
بودن، ممکن است تاثیری منفی روی عملکرد 
او داشــته باشــد. فرزندان بازیکنان بزرگ، 
به ندرت فوتبالیســت های بزرگی شده اند و 
دنیل، تالش می کند که برای همیشــه روی 
این باور، خط بطالن بکشد. او از همین حاال، 
عشــق و عالقه هوادارها را پشت سر خودش 
احساس می کند. چراکه از خانواده ای آمده 
که تاریخ باشگاه میالن را برای همیشه تغییر 
داده اند. خانواده ای که میــالن را دگرگون 
کردند و بارها قهرمانی های مختلف را با این 

تیم جشن گرفتند.

آریا طاری

رابطه پرسپولیس و استقالل در بیشتر فصل های لیگ، درست 
شبیه یک »االکلنگ« بوده اســت. گاهی آبی ها در اوج بودند و 
جام ها را درو کردند و گاهی قرمزها به بهترین سطح رسیدند. به 
ندرت پیش آمده که هر دو تیم در نقش دو »مدعی« جدی برای 
قهرمانی تا آخرین روزها در کورس باقی بمانند. فصل گذشته 
دربی برگشت در حالی برگزار شــد که پسران برانکو و شفر، هر 
دو شانس زیادی برای قهرمانی داشتند. نتیجه آن نبرد در نهایت 
قهرمان فصل را تعیین کرد. اتفاقی که شــاید در دربی برگشت 
این فصل نیز به وقوع بپیوندد. نبرد دو تیم که این روزها در اوج 

آمادگی هستند. 
اگر به تاریخچه شهرآورد برگردیم، انتظار یک »بازی زیبا« از 
این مسابقه، انتظاری کامال گزاف به نظر می رسد. میزان ترس و 
احتیاط در این نبرد معموال آنقدر زیاد است که دیگر هیچ جایی 
برای »خالقیت« و انجام کارهای بزرگ باقی نمی ماند. با این حال 
شاید این بار حضور دو سرمربی جوان روی نیمکت ها، شور و حال 

متفاوتی به بازی بدهد و »جسارت« بیشتری برای حمله کردن 
به تیم ها ببخشد. هر دو سرمربی، سابقه بازی در دربی را دارند و 
حتی موفق به گل زنی در این مسابقه خاص نیز شده اند. هر دو 
سرمربی به خوبی حال و هوای دربی را درک می کنند و هر دوی 
آنها، می دانند که از این مسابقه چه می خواهند. فرهاد در جایگاه 
سرمربی، اولین شهرآورد را پشت سر می گذارد و یحیی در این 
موقعیت، برای دومین بار به مصاف اســتقالل می رود. اولین و 
آخرین تجربه او در شهرآورد با یک تســاوی بدون گل به پایان 
رسیده است. پرسپولیس و اســتقالل، در آمادگی فوق العاده 
مطلوبی به دربی می رســند و همین موضوع، به این مســابقه 
جذابیت زیادی خواهد بخشید. یک طرف ماجرای این مسابقه، 
تیمی ایستاده که در هر سه فصل گذشته لیگ برتر قهرمان بوده 
و حاال نیز با پنج امتیاز بیشتر از تیم دوم، روی سکوی اول جدول 
دیده می شود. طرف دیگر نیز به تیمی اختصاص دارد که حاال از 
بیشترین انگیزه ممکن برای شکست دادن رقیب سنتی برخوردار 
است. تیمی که آماده شروع یک دوران موفقیت آمیز و یک عصر 
طالیی به نظر می رسد. پس از تعطیالت، هر دو تیم برنامه سخت 

و پرفشاری داشته اند اما به هیچ قیمتی نمی توان از لحظه شماری 
برای پنج شنبه دست کشید. از لحظه شماری برای مسابقه ای که 
پیش بینی برنده اش، این بار از همیشه سخت تر به نظر می رسد. 
بعضی ها معتقدند که دربی همیشه به تیم های ضعیف تر تعلق 
می گیرد. بعضی ها این ادعا را رد می کنند و برد شهرآورد را سهم 
تیم های بهتر می دانند اما مساله اینجاست که در جدال این هفته، 
به هیچ وجه نمی توان تیم ها را بر اساس قدرت از هم تفکیک کرد. 

چراکه هر دو تیم، بسیار آماده و قدرتمند نشان داده اند.
فصل برای استقالل و پرسپولیس با دو مربی خارجی شروع 
شد. هر دو مربی، خوب شروع نکردند و به مرور زمان، خودی 
نشان دادند. هر دو مربی خواسته های هواداران را به مرور زمان 
برآورده کردند و درست در نقطه اوج، تصمیم به جدایی گرفتند. 
هر دو مربی ســرانجام از ایران رفتند و در هر دو باشگاه، سکان 
هدایت تیم به مربیان داخلی سپرده شد. مربیانی که کارشان را 
با قدرت شروع کرده اند. تا اینجا برای دو باشگاه همه چیز تقریبا 
مشابه پیش رفته و شاید نتیجه دربی پیش رو، میان آنها تمایز 
ایجاد کند. دربی رفت در حالی برگزار شد که دو تیم هنوز در 
شرایط مطلوبی به سر نمی بردند. در آن مسابقه پرسپولیس از 
مهم ترین موقعیتش برای رسیدن به پیروزی استفاده کرد و 
اســتقالل قدر بهترین فرصت برای باز کردن دروازه حریف را 
ندانســت. این بار هم همه چیز به اتفاقات بازی بستگی دارد. 
حدس زدن نتیجه، تقریبا غیرممکن به نظر می رسد اما در یک 

موضوع تردیدی نیســت و آن، کیفیت باالی هر دو تیم است. 
اگر پرسپولیس و استقالل تنها بخشــی از کیفیت شان را نیز 
به نمایش بگذارند، این بازی با هیجان و جذابیت بسیار زیادی 
برگزار خواهد شد. اگر هر دو مربی جســور باشند و شجاعانه 
ترکیب بچینند، این بازی هواداران فوتبال را شگفت زده خواهد 
کرد. برای یحیی و فرهاد، حاال وقت یک آزمون بزرگ اســت. 
آزمونی بزرگ تر از برد و باخت در بازی روز پنج شنبه. آنها باید 
نشان بدهند که برای هدایت چنین تیم هایي، از شجاعت کافی 
برخوردار هستند. آنها باید ثابت کنند که می توانند پوستین 
وارونه احتیاط را کنار بزنند و تیم های شان را به جای نباختن، 

برای بردن وارد زمین کنند.
از قدیم یک باور مرسوم در فوتبال ایران وجود دارد که هر وقت 
استقالل و پرسپولیس »خوب« باشند، تیم ملی هم خوب است. 
این ادعا هرگز به اثبات نرسیده اما شاید هر وقت این دو تیم خوب 
باشند، حداقل دربی سطح باالیی داشته باشد. شهرآورد در همه 
این ســال ها، در میان انبوهی از نمایش های ضعیف و بی رمق، 
گرفتار شده است. شهرآورد در این سال ها، بارها هواداران فوتبال 
را از خودش ناامید کرده و حاال، وقت امیدواری دوباره اســت. با 
یحیی و فرهاد. با 22 ســتاره. با دو تیم خوب و شاید یک آزادی 
مملو از جمعیت. همه چیز برای یک نمایش دلچسب آماده به 
نظر می رسد. مسابقه ای که گرد و غبار را از روی چهره دربی پاک 

خواهد کرد.

داستان مالدینی ها و میالن ادامه دارد

نسل سوم!

لحظه شماری برای بازی بزرگ روز پنج شنبه

وقتی همه »خوب« بودند! 

بهتر است روزهایی را به 
یاد کي روش بیاوریم که 

فهرست تیم ملی با »پیام 
کوتاه« به بازیکنان اعالم 
می شد. در واقع حتی یک 

نسخه از این فهرست، روی 
وبسایت فدراسیون هم 
نبود و باشگاه ها در اوج 

سردرگمی، نمی دانستند 
که باید چه تصمیمی درباره 

بازیکن ها بگیرند

 شماره   448   /     سه شنبه 15 بهمن   1398  /   9 جمادی الثانی 1441  /   4  فوریه   2020


