
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

حتييزدانيهمانتخابيميدهد
 بنا موافق انتخابي، 

محمدي هنوز در قهر؟
بعد از اعالم رسمی تعویق یک ساله المپیک، 
فدراسیون کشتی اعالم کرد که پکیج انتخابی 
تیم ملی در حال نهایی شــدن است و با تاکید 
رییس فدراسیون در نشست خبری اخیرش، 
این فرآیند در ســال المپیک اجرایی خواهد 
شد. با توجه به چند مرحله ای بودن مسابقات 
انتخابی تیم ملی، از آن به عنوان »چرخه« یاد 
می شود که مشخصا برای سه دسته کشتی گیر 
)با مدال جهانی ســال گذشــته، بی مدال و با 
سهمیه المپیک( و چگونگی ورودشان به این 
چرخه، تعاریف مجزا تعیین شــده است. طبق 
این تعاریف، کشــتی گیران مدعــی هرکدام 
از یک مرحلــه وارد چرخه خواهند شــد که 
مدال دار جهانــی در وزن المپیکی، از مرحله 
ســوم موظف به حضور در مســابقات تعریف 
شده است. استارت این چرخه نیز با مسابقات 
قهرمان کشوری زده خواهد شــد و پس از آن 
کشتی گیران باید در جام تختی کشتی بگیرند 
و مرحله بعد، حضور در جام بین المللی است. با 
توجه با این تعریف در کشتی آزاد، تنها حسن 
یزدانی در وزن المپیکــی مدال گرفت و او تنها 
آزادکاری اســت که از مرحله ســوم به چرخه 
انتخابی تیم ملــی اضافه خواهد شــد. بهنام 
احســانپور، یونس امامی و علیرضا کریمی هر 
سه در اوزان غیرالمپیکی به مدال رسیدند و رضا 
اطری و یدا... محبی نیز کشتی گیرانی هستند 
که سهمیه المپیک را در جهانی نورسلطان به 
دست آوردند که آنها نیز با شرایط خاصی وارد 
چرخه خواهند شد. در کشتی فرنگی نیز علیرضا 
نجاتی و محمدعلی گرایی در دو وزن المپیکی 
مدال جهانی گرفتند و امیر قاسمی منجزی نیز 

صاحب سهمیه المپیک شد. 

در این میان بحث اختالف ســرمربي هاي 
تیم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي با این طرح 
کماکان وجود دارد. تا جایي کــه این بار دبیر 
اعالم کرده در صورتي که محمدي به رفتارش 
ادامه دهد، با او قطــع همکاري مي کنند. او در 
این باره گفت:»اگر کسی بخواهد این پروسه 
نقد بکند، باید من به عنوان رییس فدراسیون 
باشم چون همیشــه اعزام داریم و هزینه های 
زیادی را باید انجــام بدهم. فشــار مالی این 
روی من است. این در درازمدت کشتی ایران 
تکان می دهد. من تاکید می کنم اگر دیکتاتور 
بودم، این طرح را به مجمع می بردم و تصویب 
می کردم. علیرضا حیــدری خودش قهرمان 
جهان بوده و وقتی این چرخه را خواند، گفت 
خیلی دست سرمربی را باز گذاشته اید. من از 
دست سرمربی آزاد ناراحتم. اگر ادامه دهد با او 

قطع همکاری می کنیم.«
همچنین طی روزهای اخیر برخی شایعات 
پیرامون اســتعفای محمد بنا از سرمربیگری 
تیم ملی کشتی فرنگی مطرح شد. با این حال 
بنا در فدراسیون حاضر شد و پیرامون همین 
چرخه با دبیر و ســوریان جلســه ای را برگزار 
کرد. سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی بعد از 
این نشســت گفت:»بعد از چنــد وقت دوری 
از خانه کشــتی به خاطــر گرفتاری هایی که 
داشتم،  خوشــبختانه یک جلسه خوب درباره 
چرخه انتخابی برگزار شد. خدا را شکر انتخابی 
نهایی به چرخــه انتخابی تبدیل شــد. یعنی 
چرخــه انتخابی به کادر فنــی اجازه می دهد 
در مدت زمانی که دارد، بتواند کشــتی گیران 
را در میادیــن مختلف آزمایــش کند.« وی 
افزود:»البته این طــرح ایراداتــی هم دارد. 
ریزه کاری هایی هســت که باید انجام شــود. 
یکســری از آنها انجــام شــد و در ادامه هم با 
آقای دبیر و سوریان جلســه داریم تا ان شاءا... 
این چرخه تکمیــل و نهایی شــود. برخالف 
صحبت هایی که مطرح می شــود،  در همین 
دو سال اخیر ما مســابقات انتخابی تیم ملی را 
به صورت چرخه ای انجام دادیم. این هم مثل 
همان شکلی اســت که من در سال های قبلی 
انجام می دادم. در برخی مــوارد نواقصی دارد 
و در برخی بخش ها شــاید کامل تر هم هست. 
البته قابل بحث و بررسی اســت که ان شاءا... 
در جلسات بعدی کامل و بهتر خواهد شد.« به 
این ترتیب باید منتظر ماند و دید پروسه چرخه 

انتخابي درنهایت به کجا مي رسد. 

منهای فوتبال

آريارهنورد

جلســه های تمرینــی تیم های 
اسپانیایی برای بازگشت فوتبال، از چند 
روز قبل از سر گرفته شده است. مدیران 
اللیگا قوانین بسیار ســختگیرانه ای 
را برای بازگشــت دوباره بازی ها وضع 
کرده انــد. این قوانیــن از همین حاال 
خودشان را در جلســه های تمرینی 
نشــان داده اند. بر اساس پروتکل های 
بهداشــتی جدید اللیــگا، بازیکنان 
بایــد از خانه با لباس هــای تمرین به 

محل تمرین تیم مراجعــه کنند. در 
واقع در محل تمریــن، نباید خبری از 
تعویض لباس آنها باشد. همچنین این 
نفرات موظف هســتند که همه رفت 
و آمدها به تمرین را بــا یک خودروی 
مشــخص انجام بدهند. موضوعی که 
برای فوتبالیست های خارجی، کمی 
دشوار به نظر می رسد! ساعت تمرین ها 
به گونه ای تنظیم شــده که بازیکنان 
مجبور به صرف غذا نباشند و وعده های 
غذایی همه نفرات، باید در خانه صرف 
شود. یکســری قوانین دیگر نیز برای 

فوتبال وضع شده است. با تایید فیفا، 
هر تیم می تواند در جریان هر بازی پنج 
تعویض انجام بدهد. این اولین بار است 
که این تعداد تعویــض در دیدارهای 
رســمی فوتبال لحاظ می شود. البته 
برای جلوگیری از اتــالف وقت، همه 
این تعویض ها باید در سه زمان صورت 
بگیرند. در واقع شما نمی توانید در پنج 
لحظه مختلف از بــازی، پنج بازیکن 
را تعویــض کنید. بلکه بایــد این کار 
را در ســه مقطع انجــام بدهید. قبل 
از شروع هر مســابقه، گرفتن عکس 

تیمی ممنوع شده اســت. همچنین 
بازیکنان اجازه ندارند در جریان بازی، 
آب دهان شان را روی زمین بریزند. در 
این صورت، فوتبالیســت ها با جریمه 
روبه رو خواهند شد. شادی پس از گل 
با حضور گسترده بازیکن ها نیز ممنوع 
شده و فوتبالیست ها نباید قبل و بعد از 
بازی با هم دست بدهند و یا به تعویض 
پیراهن بپردازند. استادیوم ها نیز خالی 
از هوادار خواهد بــود. در واقع کرونا، 
چهره فوتبــال را تغییــر خواهد داد. 
تمامی این پروتکل ها، در فوتبال ایران 

نیز قابل اجرا هستند اما مشکل اساسی 
لیگ برتر ایران، در بخش های مهم تر 

این دستورالعمل ها پیدا خواهد شد.
باشگاهی مثل بارسلونا، در روزهای 
گذشته دائما جلسه های تمرینی برگزار 
می کند اما بازیکنــان این تیم در چهار 
گروه مختلف، در چهار زمین تمرینی 
مختلف حضور دارند. بــرای مثال در 
روزهای گذشته، دو ستاره مثل مسی 
و پیکه هرگز با هم تمرین نکرده اند. آنها 
در گروه های کامــال جداگانه قرار داده 
شده اند. در ایران اما عمال چنین امکانی 
وجود ندارد. در این فوتبال، تیمی مثل 
استقالل وجود دارد که مدت های مدید 
برای داشتن یک زمین تمرین جنگیده و 
همان را به زحمت به دست آورده است. 
اگر قرار به تمرین باشد، همه استقاللی ها 
ناچارنــد در یک زمیــن تمرین کنند 
و امکان تمرین کــردن در زمین های 
مختلف برای آنها وجود نخواهد داشت. 
باشگاه های اروپایی هرکدام چندین و 
چند زمین تمرین دارند اما در فوتبال 
ایران حتــی الیت ترین تیم ها از چنین 
امکانی برخوردار نیســتند. این اولین 
مشکل بزرگ با پروتکل های بهداشتی 
اسپانیایی و آلمانی است. مساله دوم، به 
تست های ویروس کرونا مربوط می شود. 
در اسپانیا و آلمان، همین حاال نیز همه 
بازیکنان تست شده اند و وضعیت دقیق 
آنها مورد بررســی قرار گرفته است. در 
واقع در هر دو کشور، همه می دانند که 
همین حاال چند بازیکــن این ویروس 
را تجربه کرده اند. در فوتبال ایران اما به 
هیچ وجه چنین اطالعی وجود ندارد. ما 
همین حاال نیز نمی دانیم که در لیگ برتر 
ایران، چند بازیکن به کووید 19 دچار 
هستند. وقتی هم که لیگ از سر گرفته 
شود، بدون تردید امکان تست گرفتن از 
همه بازیکنان وجود ندارد. این کار برای 
لیگ برتر، بســیار سخت و طاقت فرسا 

خواهد بود.

مساله اصلی بازگشت فوتبال در ایام 
کرونا، فقط »بهداشت« نیست. مساله 
اصلی تیم هایی هستند که قصد دارند به 
این بهانه، از زیر بار مسئولیت شانه خالی 
کنند. تیم هایی که حاضر به بازگشت به 
زمین فوتبال نیستند تا با تجربه سقوط 
یا از دست دادن سهمیه روبه رو نشوند. 
به نظر می رســد این تیم ها در واقع در 
اکثریت قرار دارند. تیم های ته جدولی، 
دوســت دارند فصل هرچه زودتر تمام 
شود تا ناچار نباشند با خطر سقوط دست 
و پنجه نرم کنند. تیم های وسط جدولی 
برای آن که هزینه بیشتری انجام ندهند، 
خواهان لغو مسابقات هستند. در بین 
همه تیم ها، فقط پرسپولیس خواهان 
ادامه مســابقات اســت اما اگر آنها نیز 
متوجه شوند که در صورت لغو رقابت ها 
قهرمانی را به دســت خواهند آورد، از 
ادامه بازی ها انصراف می دهند. در آلمان 
و اســپانیا، تقریبا همه تیم ها خواهان 
بازگشت فوتبال هســتند اما در ایران، 
چنین روحیه ای وجــود ندارد. همین 
موضوع موجب می شــود که بازگشت 
فوتبال در ایران، کمــی دور از انتظار به 
نظر برســد. هرچند که شاید بعضی از 
پروتکل های بهداشتی در این فوتبال 

قابل اجرا باشند.  

آخرينتالشهابرایبازگشتلیگبرتر

پروتکل اسپانیایی؛ فوتبال ایراني! 

اتفاق روز
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برخالف بسیاری از لیگ های فوتبال دنیا، زمان دقیق شروع 
فصل جدید رقابت های بوندس لیگا رسما اعالم شده است. این 
رقابت ها حتی با وجود ابتالی چند بازیکن به ویروس کرونا، به 
هر قیمتی از سر گرفته خواهند شد. دولت آلمان که تا امروز در 
مهار کرونا موفق عمل کرده، می خواهد از بازگشت فوتبال برای 
روحیه دادن به مردم استفاده کند. این بهترین فرصت ممکن 
برای روبرت لواندوفسکی خواهد بود تا جایزه کفش طالی این 
فصل از فوتبال اروپا را به دست بیاورد. او در آخرین روزهای قبل 

از توقف فوتبال، مصدوم شده بود و انتظار می رفت در کورس 
کفش طال، از رقبا عقب بماند اما خیلی زود بازی ها متوقف شدند 
و لوا نیز به تدریج از مصدومیت فاصلــه گرفت. روبرت در این 
فصل از رقابت های بوندس لیگا تا امروز 25 گل به ثمر رسانده و 
از این حیث، فصل درخشانی را پشت سر گذاشته است. البته 
کفش طال به بازیکنی تعلق می گیرد که در لیگ های اروپایی، 
بیشترین گل را به ثمر برساند. این لیگ ها امتیازبندی می شوند 
و هر گل بر اساس سطح لیگ، یک امتیاز خاص خواهد داشت. در 
پنج لیگ معتبر فوتبال اروپا، امتیاز گل ها با هم برابر و بیشتر از 
لیگ های دیگر است. لواندوفسکی در کورس فعلی کفش طال، 
عقب تر از چیرو ایموبیله دیده می شود. چیرو با 27 گل، برنده 
فعلی کفش طال به شمار می رود. اگر خبری از بازگشت فوتبال 

نباشد، این جایزه باید به ایموبیله برســد اما اگر بوندس لیگا 
برگردد و این اتفاق برای سری آ رخ ندهد، بدون تردید لوا این 
جایزه را تصاحب خواهد کرد. آنها یک رقیب سرسخت به نام 
کیلین ام باپه نیز داشتند که به خاطر لغو ادامه رقابت های لیگ 
فرانسه متوقف شد. اگر این فصل ســری آ آغاز نشود، ارلینگ 
هالند جدی ترین رقیــب لوا در کورس کفش طال به شــمار 
می رود. نیمه تمام  ماندن سری آ، کار را برای بازگشت رونالدو نیز 
غیرممکن می کند اما اگر سری آ و اللیگا برگردند، لئو مسی و و 

رونالدو، لواندوفسکی را راحت نمی گذارند.
در سه سال گذشته، همواره جایزه کفش طالي قاره اروپا 
به لئو مسی رسیده است. چهار سال قبل نیز این لوئیس سوارز 
بود که این جایزه ارزشــمند را از آن خودش کرد. در واقع در 

این چهار ســال، همواره یک بازیکن از بارسا برنده این عنوان 
بوده است. جالب اســت بدانید که در 6 سال گذشته، کفش 
طال همواره به بازیکنی تعلق گرفته که در لیگ فوتبال اسپانیا 
عضویت داشته است. به طور کلی در 11 فصل از 12 فصل اخیر، 
یک اللیگایی کفش طالی اروپا را از آن خودش کرده است. اگر 
لواندوفسکی موفق به بردن این جایزه شود، این یک دستاورد 
بسیار تاریخی برای او خواهد بود. چراکه از سال 1972 به بعد 
هرگز یک بازیکن بوندس لیگایی این جایزه را به دست نیاورده 
است. آخرین بازیکنی که از لیگ آلمان کفش طال گرفت، گرد 
مولر بود و پس از آن، این اتفاق دیگر هرگز برای مهره های شاغل 
در بوندس لیگا رخ نداد. شاید کرونا، این طلسم را نیز باطل کند و 

سلطه بازیکنان اللیگایی بر کفش طال را از بین ببرد.

انتشار کتاب های زندگی نامه در دنیای فوتبال، 
همواره حواشــی بســیار زیادی به دنبال دارند. 
چراکه این کتاب ها به طور معمــول، راوی نگاه 
کامال صادقانه و بی پرده فوتبالیست ها به حواشی 
اطراف شان هستند. همان طور که انتشار کتاب 
اتوبیوگرافی سر الکس فرگوسن، یک فضای ملتهب 
در فوتبال انگلیس به وجود آورد، حاال در روزهای 
بدون فوتبال، انتشار کتاب زندگی نامه مدافع میانی 
باشگاه یوونتوس، در ایتالیا جنجال های زیادی 
به پا کرده و پاسخ های تند و تیزی را نیز به دنبال 

داشته است.
جورجو کیه لینی همیشه یک مدافع میانی آرام 
و مطمئن بوده است. یک فوتبالیست کم اشتباه که 
درون زمین فوق العاده بازی  مي کند و بیرون زمین 
نیز حواشی خاصی ندارد. برخالف بونوچی که چند 
بار با سرمربیان و مدیران یووه به مشکل خورده و 
یک بار نیز این تیم را به مقصد میالن ترک کرده، 
کیه لینی به حضور وفادارانه اش در یووه ادامه داده 
است. او در کتاب تازه اش از دو هم تیمی سابق، به 
عنوان بدترین هم تیمی ها در دوران فوتبال نام برده 
است. یکی از این نفرات، ماریو بالوتلی است. احتماال 
خیلی ها نظری مشــابه جورجو در مورد بالوتلی 

دارند اما معموال این نظر را به سادگی به اشتراک 
نمی گذارند. کیه لینی در خاطراتش، بالوتلی را یک 
»شخصیت منفی« و »نیازمند سیلی« دانسته. 
آنها در تیم ملی ایتالیا با هــم هم تیمی بودند. او 
همچنین مدعی شده که ماریو، هرگز در بین 10 
یا 20 مهاجم برتر دنیا جایی نداشته است. از نگاه 
کیه لینی، بالوتلی بدترین هم تیمی او نبوده است. 
این لقب از نگاه مدافع ایتالیایی، برازنده »فیلیپه 
ملو« به نظر می رسد. او از ملو به عنوان »بدترین 
بدترین ها« یاد کرده است! او ملو را یک شخصیت 
تنفربرانگیز دانسته که همیشه دوست دارد خالف 
جهت آب شنا کند. جمله دیگری از جورجو که به 
شدت جنجال برانگیز شده، اعالم تنفر از باشگاه 
اینتر است. او بی پرده اعالم کرده که رابطه خوبی 
با بازیکنان نراتــزوری دارد اما به طــور کلی، در 
یک رقابت ورزشی با باشــگاه اینتر، از این رقیب 

متنفر است!
اظهارنظرهای شــخصی نســبتا تند و تیز 
جورجو کیه لینی، واکنش های تندی از ســوی 
افراد سرزنش شده توسط این بازیکن را به همراه 
داشته اســت. فیلیپه ملو از دوران حضور خود در 
یووه، به عنوان یک دوره احترام آمیز یاد کرده اما 

دست روی این نکته گذاشته که حاال دیگر هیچ 
احترامی برای کیه لینی قائل نیست. ملو همچنین 
جورجو را یک چهره ترسو دانسته که تنها در یک 
کتاب، قادر به مطرح کردن چنین صحبت هایی 
اســت و نمی تواند رو در رو نظــرات واقعی اش را 
بیان کند. ملو پا را فراتر گذاشته و اعالم کرده که 
کیه لینی در سطح ملی، یک بازیکن »بی افتخار« 
است و به برزیلی ها حسادت می کند. او همچنین 
در سریالی از کنایه های بزرگ، حذف یووه به دست 
گاالتاسرای از لیگ قهرمانان را دلیل عصبانیت 
شدید کیه لینی از خودش دانسته است. همان طور 
که فیلیپه ملو در این مورد ساکت نمانده و به سرعت 
به جورجو پاسخ داده، ماریو بالوتلی نیز دست به کار 
شده و از اینستاگرام برای پرتاب شعله های آتش 
به طرف کیه لینی استفاده کرده است. او مدعی 
شده که کیه لینی یک مرد واقعی نیست و شجاعت 
کافی را برای صحبت رو در رو ندارد. او همچنین 
به این موضوع اشــاره کرده که جورجو یک روز 
چنین صحبت هایی را در مــورد هم تیمی های 
فعلی خود نیز به زبان خواهد آورد. ماسیمو موراتی 
مالک سابق باشگاه اینتر، یکی از افرادی است که 
به صحبت های کیه لینی واکنش نشان داده و به 
دفاع از بالوتلی پرداخته اســت. او مدعی شده که 
برخالف پیش فرض های ذهنی، بالوتلی هرگز یک 
شخصیت منفی نبوده است. موراتی از انتقادهای 
کیه لینی گالیه کرده و چنیــن صحبت هایی را 

غیرمنصفانه دانسته اســت. با این وجود مدافع 
میانی باشــگاه یووه، به هیچ وجه از مطرح کردن 
چنین صحبت هایی در کتابش پشیمان نیست. او 
اصرار دارد که همه چیز را مطابق با حقیقت منتشر 
کرده و به هیچ وجه نظرش را در مورد این دو بازیکن 
تغییر نمی دهد. زمانی که فوتبال دوباره آغاز شود، 
کیه لینی باید منتظر واکنش جدی هواداران اینتر 
باشد. او از همین حاال در فهرست سیاه نراتزوری 
قرار گرفته و به احتمال زیاد به خاطر جمالتی که 
درباره اینتر نوشته، با سوت های اعتراضی هواداران 

این باشگاه روبه رو خواهد شد.
جورجو کیه لینــی، زمان بســیار خوبی را 
برای انتشار کتابش در نظر گرفته است. شاید 
اگر مســابقات فوتبال در جریان بودند، آنقدر 

سوژه وجود داشت که کم تر کسی به این کتاب 
می پرداخت اما حاال رسانه های اروپایی و به ویژه 
ایتالیایی، کامال سرگرم پرداختن به اظهارنظرها 
در مورد این کتاب جنجالی هستند. تصور اینکه 
کیه لینی روزی دوباره با ملو و بالوتلی هم تیمی 
شود، محال به نظر می رسد اما ممکن است که 
آنها روزی در ایتالیا دوباره با هم برخورد کنند. 
آن برخورد احتماال بسیار تماشایی و پرحاشیه 
خواهد بود. البته در این کتاب در کنار همه این 
جنجال ها، جمالتی ستایش آمیز درباره کالیدو 
کولیبالی، مدافع میانی باشگاه ناپولی نیز مطرح 
شده اما از آن جایی که هواداران فوتبال همواره 
به حواشی عالقه بیشتری نشان می دهند، این 

جمالت چندان سروصدا به پا نکرده اند.
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جنجال به سبک جورجو! 
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