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»من مرد رکوردها هســتم!«. این 
یکی از اولین جمله های کارلو آنچلوتی 
بعــد از قهرمانی دوبــاره اش در لیگ 
قهرمانان اروپا بــود. هیچکس انتظار 
نداشــت این مربی، چنین بازگشت 
باشــکوهی را به برنابئو تجربه کند و 
چنین فصل خارق العــاده ای را در این 
تیم پشت ســر بگذارد. او که با اورتون 
در میانه های جدول لیگ برتر گرفتار 
شده بود، در یک تصمیم غیرمنتظره 
از ســوی پرز به رئال مادرید برگشت. 
هواداران باشگاه هم همواره حامی اش 
بودند. چراکه این مربی »الدسیما« را 
برای شــان به ارمغان آورده بود. با این 
وجود تصور اینکه رئال با چنین ترکیبی 
فاتح »دوگانه« شود دور از انتظار بود. 
خیلی ها قهرمانی این تیم در اللیگا را 

به فرم بد این فصل بارسا و آتلتی ربط 
می دادند اما آنها از یک مسیر وحشتناک 
به قهرمانی در اروپا رسیدند. تیمی که 
چلسی، پی اس جی و منچسترسیتی را 
از مسیرش برای رسیدن به فینال کنار 
زد و در فینال هم لیورپول را شکســت 
داد. همه آن سه برد قبلی، بسیار سخت 
و در آخرین لحظات به دست آمدند و 
رئال به شکل شگفت انگیزی، مرحله 
به مرحله خودش را به جام نزدیک کرد. 
حاال کارلو اولین مربــی تاریخ فوتبال 
است که توانســته چهار قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا را جشن بگیرد. او 
دو بار با میالن فاتح این جام شده و دو 
بار هم توانسته با رئال مادرید این افتخار 
بزرگ را به دســت بیاورد. او همچنین 
اولین مربی تاریخ به حســاب می آید 
که توانسته در پنج لیگ معتبر اروپایی 
روی ســکوی اول قرار بگیرد. کارلو در 

ســال های مربیگری قهرمان سری آ، 
لیگ برتر، لیگ فرانســه، بوندس لیگا 
و اللیگا شــده تا در همه کشورها طعم 
موفقیت را چشیده باشد. او همچنین 
یکی از هفت چهره ای است که توانسته 
لیگ قهرمانان را هم به عنوان بازیکن و 
هم به عنوان مربی فتح کند. کاری که او 
در این فصل انجــام داده، حیرت آور به 
نظر می رسد. کارلو نقش بسیار مهمی 
در ارتقای سطح بازیکنان رئال مادرید 
هم داشته است. او توانسته بهترین فصل 
تمام دوران فوتبــال کریم بنزما را رقم 
بزند و از تیبو کورتوا روی خط دروازه یک 
هیوالی واقعی بسازد. بدون تردید نام او 
همیشه در تاریخ فوتبال به عنوان یکی 
از بزرگ ترین مربیــان دوران خودش 
ماندگار خواهد شد. نابغه ایتالیایی رئال 
مادرید، هیچوقت به اندازه چهره هایی 
مثل پپ و کلوپ در رسانه ها دیده نشده 

و به اندازه شایســتگی های واقعی اش 
مورد تحسین قرار نگرفته اما تصویری 
از او و ســیگارهایش در جشــن های 
قهرمانی رئال، برای همیشــه در ذهن 
هواداران این باشگاه باقی خواهد ماند. 
او ثابت کرد که بــرای بردن مهم ترین 
تورنمنت فوتبال باشــگاهی در قاره 

اروپــا، حتی نیازی به سوپراســتار در 
ترکیب اصلی تیمش ندارد. رئال از یک 
مسیر باورنکردنی به دیدار نهایی لیگ 
قهرمانان رسید و سرانجام با شکست 
دادن یکی از آماده ترین تیم های دنیا، 
جام قهرمانی را به دســت آورد. جامی 
که برای مادریدی هــا ارزش و اعتبار 

زیادی داشــت. او حاال دو قهرمانی از 
14 قهرمانی تاریخ رئــال مادرید در 
اروپا را به دســت آورده و دو خاطره 
خارق العاده برای همه هواداران این 
باشگاه ساخته است. مردی که انگار 
آمده تــا همه رکوردهــا را در دنیای 

فوتبال جابه جا کند.

دن کارلو و یک موفقیت تاریخی

پدر خوانده!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بعد از قطعی  شدن صعود لیورپول به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا، محمد صالح در انتظار 
صعود رئال مادرید به مسابقه نهایی بود. او بارها 
تاکید داشت که رئال نسبت به من سیتی حریف 
ایده آل تری اســت و از این گذشته، او به دنبال 
رقم زدن یک انتقام بزرگ از مادریدی ها بعد از 
شکست چند سال قبل روبه روی همین تیم در 
فینال لیگ قهرمانان است. صالح اما در نهایت 
نتوانست این انتقام را به واقعیت تبدیل کند. او 
دوباره به رئال مادرید باخت تا یکی از تلخ ترین 
ســال های زندگی فوتبالــی اش را کامل کرده 

باشد .
دو شکست در لباس مصر

باختن بــه رئــال مادرید در فینــال لیگ 
قهرمانان اروپا، تنها ضربه سنگین به صالح در 
این فصل نبود. مو دو شکســت بسیار دردناک 
را نیز در رده ملی تجربه کــرد. صالح به همراه 
مصر، به فینال جام ملت های آســیا رســید و 
برای تصاحب یک افتخار ملی آماده می شد. او 
در این مسابقه روبه روی سادیو مانه و تیم ملی 
سنگال قرار گرفت و سرنوشــت بازی به ضربه 

پنالتی کشــیده شــد. صالح قرار بود پنالتی 
پنجم تیمش را بزند اما دو ضربه خراب شــده 
مصری ها در ضربه های پنالتی، اصال اجازه نداد 
کار به پنالتی پنجم بکشد. او در نهایت نتوانست 
قهرمانی قاره را جشــن بگیرد و این رقابت را به 
هم تیمی اش سادیو مانه واگذار کرد. این پایان 
بدشانسی های مو صالح در رده ملی نبود. او و تیم 
کارلوس کی روش در تیم ملی به دیدار پلی آف 
صعود به رقابت های جام جهانی رسیدند و باز هم 
روبه روی سنگال قرار گرفتند. خیلی ها انتظار 
داشــتند انتقام صالح از مانه را در این مرحله 
ببینند اما یک شکســت تلخ دیگر برای صالح 
رقم خورد تا او شــانس صعود به جام جهانی را 

از دست بدهد. شــاید این آخرین جام جهانی 
این ســتاره بود و او حاال باید این تورنمنت را از 
صفحه تلویزیون دنبال کند. صالح امید داشت 
شکســت های بزرگ ملــی اش در این فصل را 
با درخشــیدن در رده باشــگاهی و بردن همه 
جام هــای مهم جبران کنــد. او و تیمش حتی 
شانس بردن چهارگانه را داشتند اما در نهایت 
کلیدی ترین جام های فصل را از دست دادند و 
فقط توانستند تورنمنت های حذفی را به دست 

بیاورند.
مو حریف گواردیوال نشد

بردن لیگ برتر همیشه برای صالح اهمیت 
بسیار زیادی داشــته و او تا امروز فقط یک بار 

در لیورپول موفق به بردن این جام شده است. 
بدون تردید عملکرد صالح در رقابت های این 
فصل لیگ برتر عالی و بدون  نقص بود. او حتی 
توانست آقای گلی مشــترک این رقابت ها را با 
سون هیونگ مین به دست بیاورد اما در نهایت 
موفق به بردن لیگ نشــد. صــالح امیدوار بود 
گل حساسی که روبه روی ولورهمپتون به ثمر 
رساند، یک لحظه تاریخی بســازد و تیمش را 
قهرمان لیگ برتر کند امــا او در همان لحظات 
متوجه شد که سیتی هم در بازی همزمان به گل 
رسیده و دیگر شانسی برای قهرمانی لیورپول در 
رقابت های لیگ برتر وجود ندارد. در حقیقت این 
فرصت هم در آخرین هفته برای ستاره مصری 
از دست رفت تا او نتواند جام قهرمانی لیگ برتر 

را لمس کند.
انتقام بی انتقام

آخرین امید بــزرگ این فصــل لیورپول، 
شکست دادن رئال مادرید بود. او چند سال قبل 
در دیدار نهایی این جام روبه روی کهکشانی ها 
قرار گرفت و با حرکت سرخیو راموس، به شدت 
مصدوم شد و در نهایت لیورپول شانس قهرمانی 
را از دست داد. همین مساله موجب شد صالح با 
انگیزه ای مثال زدنی به استقبال دیدار حساس 
این هفته بــرود. نبردی بســیار نفس گیر که 
صالح در آن چنــد موقعیت فوق العاده گل زنی 
نیز داشت. او بهترین بخت های گل زنی در این 
جدال را خلق کرد اما هر بار مغلوب واکنش های 

استثنایی تیبو کورتوا شــد. عملکرد کورتوا در 
این نبرد شــاید یکی از بهتریــن عملکردهای 
فردی یک گلر در فینال لیگ قهرمانان به شمار 
می رفت. یک درخشش استثنایی که صالح را 
ناکام گذاشــت و پروژه انتقام او از مادریدی ها 
را تعطیل کرد. بعد از شکست خوردن در فینال 
جام ملت های آفریقا، پلی آف جام جهانی و رقابت 
قهرمانی لیگ برتر، حــاال صالح در فینال لیگ 
قهرمانان هم بازنده شد تا یکی از عجیب ترین 
سال های دوران بازی را پشت سر گذاشته باشد. 
سالی که قرار بود برای او به یک موفقیت تاریخی 
منجر شود اما بدون تردید او ترجیح می دهد این 

سال را هرچه زودتر فراموش کند.
ماندن با یک تبصره

گفته می شــود ســادیو مانه بعد از بازی در 
رختکن از بازیکنان لیورپول خداحافظی کرده 
و به دنبال ترک این باشگاه است اما صالح قول 
داده حداقل برای یک سال دیگر در این تیم باقی 
بماند. با این وجود قرارداد ستاره مصری در پایان 
فصل آینده تمام می شــود و این بازیکن هنوز 
قراردادش را با این تیم تمدید نکرده است. اگر 
این تمدید صورت نگیرد، فصل بعد آخرین فصل 
حضور صالح در لیورپول خواهد بود. بازیکنی 
که یک دوران باشکوه را در این تیم سپری کرده 
و امیدوار اســت در فصل آینده حداقل یکی از 
قهرمانی های لیگ برتر یا لیــگ قهرمانان را از 

آن خودش کند.

دیگر کار به جایی رسیده که حتی ستاره های تیم ملی 
هم مشغول کنایه زدن به برنامه های فدراسیون و انتقاد 
از عملکرد این نهاد هســتند. باورنکردنی است اما لیست 
تیم ملی در حالی منتشرشده که هنوز حتی »یک بازی« 
تدارکاتی در برنامه این تیم به صورت قطعی وجود ندارد. با 
این وضعیت تیم ملی باید اردوهایش برای آماده سازی در 
مسیر رسیدن به جام جهانی را روبه روی »حریف فرضی« 
برگزار کند. در چنین شــرایطی صحبت از اولین صعود 
تاریخ از دور گروهی جام جهانی، بیشــتر به یک شوخی 

بزرگ شباهت دارد.
کلمه »لغو« بــه تنهایی نمی تواند همــه ماجراهای 
دیدار تیم ملی بــا کانــادا را توصیف کنــد. درباره این 
مســابقه بهتر است ســراغ عبارت هایی مثل »افتضاح« 
کانادا یا حتی رســوایی کانادا نام ببریــم! تیم ملی بعد از 
مدت های بســیار زیاد صاحب یک رقیب تدارکاتی شد 

اما فدراســیون فوتبال حتی نتوانســت این رقیب را هم 
حفظ کند و در نهایت تصمیم به لغو بازی گرفته شد. شاید 
حاال فدراسیون فوتبال ایران همه چیز را به گردن رقیب 
می اندازد اما مثل همیشــه نقش خودش را در این ماجرا 
انکار می کند. بدون تردیــد راهکارهایی برای جلوگیری 
از این وضعیت ناامیدکننده برای تیم ملی وجود داشت. 
راهکارهایی که به سادگی نادیده گرفته شدند تا تیم ملی 
در بالتکلیفی محض قرار بگیرد. مدیران فدراسیون حتما 
از حساسیت های بازی در کشوری مثل کانادا آگاه بودند 
پس چرا شرایطی را فراهم نیاوردند که با توجه به رضایت 
طرف مقابل، این مسابقه درکشور دیگری برگزار شود؟ آیا 
غیر این اســت که این افراد دوست داشتند به هر قیمتی 
به کانادا بروند و یک ســفر دور و دراز را با تیم ملی تجربه 
کنند؟ آنها با تغییر کشور میزبان به راحتی می توانستند 
جلوی این اتفاق را بگیرند. عالوه بر این گنجاندن یک رقم 
سنگین در قرارداد برگزاری بازی، یک راه مهم دیگر برای 
جلوگیری از لغو آن بود. ظاهرا در قرارداد فدراسیون های 
فوتبال دو کشور، صحبت از غرامت به میان آمده اما رقمی 
برای آن در نظر گرفته نشده است. در نتیجه طرف مقابل 
می تواند با هر رقمی و شاید حتی یک هزینه بسیار پایین، 

این پرونده را به طور کامل ببندد! فدراسیون فوتبال ایران 
عمال توجهی به مشکالت احتمالی این مسابقه نداشت و 
به راحتی اجازه داد تا این پرونده بدون هیچ مشکلی برای 
تیم رقیب بسته شود. برای یک لحظه تصور کنید این اتفاق 
به صورت وارونه رخ می  داد. اگر تیم ملی ایران تصمیم به 
لغو دیدار دوســتانه با رقیبی مثل کانادا می گرفت، چه 
سرنوشتی در انتظار فدراسیون و تیم ملی بود؟ آیا غرامتی 
نجومی و محرومیت هایی ســنگین برای این تیم در نظر 
گرفته نمی شد؟ ایا ایران هم به همین راحتی می توانست 

تصمیم به لغو چنین مسابقه ای بگیرد؟
به جز فدراسیون فوتبال که مثل همیشه با اهمال کاری 
مقصر رقم خــوردن این وضعیت بود، بایــد به گروهی از 
ایرانیان خارج نشین نیز اشــاره کرد که عادت دارند همه 
مسائل ریز و درشت را با هم ترکیب کنند. آنها امروز چنان 
از خالی کردن پشت تیم ملی کشورشان خوشحالند که 
انگار یک نیروی نظامی را شکست داده اند. چیزی که این 
افراد روبه روی آن ایستاده اند، فقط و فقط یک تیم فوتبال 
است. یک تیم فوتبال از دل همین مردم که عمال یکی از 
آخرین دلخوشی های مردم را در روزهای سخت می سازد. 
چه افتخاری در ضربه زدن بــه این تیم وجود دارد؟ اصال 
چطور عــده ای به خودشــان اجازه می دهنــد این طور 
روبه روی آرمان های واقعی ورزش بایستند؟ مگر نه اینکه 
فیفا بارها سیاسی  نشدن فوتبال را مهم ترین خواسته اش 
دانسته اســت؟ مگر نه اینکه دخالت سیاست، فوتبال را 

به سمت و ســوی تباهی خواهد برد؟ اصال چه لذتی در 
ضربه زدن به تیمی وجود دارد که تک تک بازیکنانش با 
سختکوشی و تالش به این مرحله رسیده اند؟ این کارها 
نه تنها افتخارآمیز نیست، بلکه بسیار خجالت آور به نظر 
می رســد و حقیقتا بســیار تلخ و ناامیدکننده است. این 
افراد را هم باید در کنار فدراســیون فوتبال، مقصر رقم 
خوردن چنین وضعیتی بدانیم. آنهایی که از هیچ تالشی 
برای لطمه زدن به فوتبال ایران دریغ نکرده اند و دســت 
به هر کاری زده انــد تا تیم ملی را با یک بحران اساســی 

روبه رو کنند.
برنامه اردویی تیم ملی حقیقتا در حد و اندازه های یک 
تیم آماتور به نظر می رسد. حتی یک تیم محلی هم بیشتر 
از این تیم از برنامه هایش اطالع دارد. بــا این روند اصال 
نباید به شــرایط تیم ملی در جام جهانی امیدوار باشیم. 
تیمی که حتی قابلیت برگزاری یک دیدار دوســتانه را 
هم ندارد، نباید به رویاپردازی در مورد درخشــیدن در 
این تورنمنت ادامه بدهد. این وضعیت این روزهای تیم 
ملی است. تیمی که فدراسیون آن را به حال خودش رها 
کرده تا شاید معجزه ای کند و در جام جهانی نتیجه بگیرد. 
تیمی که تا امروز ســه دیدار تدارکاتی لغو شده و »صفر 
بازی« قطعی پیش رو دارد و شاید آخر بدون انجام حتی 
یک بازی دوستانه، راهی جام جهانی قطر شود. این تیم، 
تنهاترین تیم ملی دنیاست. تیمی که هم از خودی ها و هم 

از غیرخودی ها ضربه خورده است.

همه آنها که در »تنها ماندن« تیم ملی مقصرند

رهاشدگان!

   مو صالح و انتقامی که رقم نخورد

 پادشاه  بازنده ها! 
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تیرهایی که به فینال نرسید
مسابقات تیراندازی 
جام جهانی باکو، برای 
تیرانــدازان دختــر 
کشــورمان چنــدان 
خوب آغاز نشد. چراکه 
نمایندگان کشورمان در دو روز نخست مسابقات 
راهی به فینــال پیدا نکردند. در روز نخســت این 
مسابقات، تیراندازان در تفنگ بادی زنان و مردان 
در خط آتش قرار گرفتند که هیچ کدام شان به فینال 
نرسیدند. در دومین روز از مسابقات نیز رقابت های 
تپانچه بادی زنان برگزار شد که طی آن 65 تیرانداز با 
هم به رقابت پرداختند. در بین نمایندگان کشورمان 
زینب طوماری بهترین نتیجه را به دست آورد که 
با رکورد 574.14 در رده دهم ایســتاد. همچنین 
گلنوش ســبقت اللهی با امتیــاز 571.15 در رده 
شانزدهم، هانیه رستمیان با رکورد 566.1۰ در رده 
سی و ششم و مهدیسا برزگر با رکورد 56۰.6 در رده 
چهل و نهم ایستادند و از رسیدن به فینال این ماده 
بازماندند. این رقابت ها از 6 تا 17 خرداد به میزبانی 
باکو آذربایجان انجام می شود. تیم ملی تیراندازی 
ایران با ترکیب ۲۲ تیرانداز در سه رشته تراپ، تفنگ 

و تپانچه در این رقابت ها حضور دارد.
    

انگیزه سازی با افزایش پاداش
کمیته ملی المپیک در راســتای ایجاد انگیزه 
برای بانوان ورزشکار حاضر در بازی های کشورهای 
اســالمی، تصمیم گرفت پاداش بیشــتری را به 
مدال آوران این مســابقات اختصاص دهد. کمیته 
ملی المپیک مصــوب کرد پاداش پای ســکو در 
بازی های کشورهای اسالمی برای مدال طال 15۰۰ 
یورو، برای مدال نقره 1۲۰۰ یورو و برای مدال برنز 
8۰۰ یورو باشد. این در حالی است که پاداش پای 
سکو برای بانوان مدال آور ۲۰ درصد افزایش خواهد 
داشــت. کیکاووس ســعید، دبیرکل کمیته ملی 
المپیک در این باره گفت: »در هیات اجرایی مصوب 
شد در بحث پرداخت پاداش پای سکو برای ترغیب، 
تشویق و حمایت بیشتر از ورزش زنان رقمی تا سقف 
۲۰ درصد بیشــتر برای زنان در نظر بگیریم که با 
هماهنگی مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش 
زنان و طاهره طاهریــان، نایب رئیس کمیته این 

پرداخت صورت بگیرد.«
    

اعزام والیبال منهای دو نفر
با پایان جــام باشــگاه های آســیا، تیم ملی 
والیبال ایران برای نخستین بار با سرمربی ایرانی 
برنامه های آماده ســازی اش جهت حضوری در 
لیگ ملت ها ۲۰۲۲ را آغاز کرد. شــاگردان بهروز 
عطایی روز گذشته برای برپایی اردو به شهر بلگراد 
صربســتان رفتند و تا 13 خرداد در این کشــور 
به تمریــن خواهند پرداخت. برای ملی پوشــان 
ایران همچنین دو دیــدار تدارکاتی هم در بلگرد 
برنامه ریزی شده که به ترتیب روزهای چهارشنبه 
و پنجشــنبه 11 و 1۲ خرداد از ســاعت 19:45 
برگزار می شــود. مردان والیبال ایران جمعه شب 
13 خرداد بلگراد را به مقصد برزیلیا ترک خواهند 
کرد و پس از سفری طوالنی مدت، بامداد یکشنبه 
)15 خرداد( وارد شهر برزیلیا خواهند شد. هفته 
نخســت لیگ ملت ها از 17 تا ۲۲ خــرداد در این 
شهر پیگیری می شود و تیم ملی والیبال ایران به 
ترتیب به مصاف تیم های چین، هلند، استرالیا و 
ژاپن می رود. نکته مهم این اعزام اما جا ماندن دو 
والیبالیست کشورمان است. محمدطاهر وادی، 
علی رمضانی، رضا عابدینی، امیرحسین توخته، 
محراب ملکی سرخی، مرتضی شــریفی، میالد 
عبادی پور، امیرحســین اسفندیار، مهدی جلوه، 
صابر کاظمی، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا 
موذن 1۲ بازیکن تیم ملی هستند که راهی بلگرد 
شدند اما اسماعیل مسافر و امین اسماعیل نژاد به 
دلیل برخی مشکالت اجازه خروج از کشور را پیدا 
نکردند تا جامانده های این تیم باشند. گویا آنها پس 
از انجام امور اداری و حل شدن مشکالت خروج از 
کشــور، به کاروان ایران در بلگراد ملحق خواهند 
شــد. همان طور که گفته شد، این برای نخستین 
بار است که تیم ملی با یک سرمربی داخلی در لیگ 
ملت ها شرکت می کند. به همین خاطر عملکرد 
این تیم در این مسابقات بسیار زیر ذره بین خواهد 
بود. بهروز عطایی نام آشنا و باتجربه ای در والیبال 
ایران است و با تیم ملی جوانان به نتایج درخشانی 
رسید. حال باید دید که آیا او در رده بزرگساالن هم 

موفقیت هایش را تکرار می کند؟ 

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


