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 ايلين و پايان خط 
ورزش قهرماني

ایلیا ایلین بحث برانگیزترین و مشــهورترین 
وزنه بردار قرن بیست و یکم در حال بازنشستگی 
از این رشته است. ایلین که تا سه هفته آینده وارد 
 Vesti Today 32 سالگی می شود در گفت وگو با
اعالم کرد تصمیــم گرفته از دنیــای قهرمانی 
خداحافظی کند. وی گفت که تعویق یک ســاله 
بازی های المپیک توکیو، عدم اطمینان از برگزاری 
تمرین در دوران قرنطینه و اختصاص یک سهمیه 
به قزاقســتان به خاطر دوپینگ از دالیل تصمیم 
وی بوده است. این وزنه بردار عنوان داشت:»هنوز 
مشخص نیست المپیک در ســال 2021 برگزار 
می شود یا خیر. من عاشــق وزنه برداری و باعث 
انتقال انرژی به مردم هســتم. االن خداحافظی 
خیلی سخت اســت و من این موضوع را دوست 
ندارم. نمی خواهم ایــن کار را انجام بدهم.« وی 
خاطرنشــان کرد:»دوران قهرمانی من به پایان 
رســیده و االن وقت اســتراحت و زندگی جدید 
است. اینجا پایان زندگی نیست. شاید هدایت چند 
مدرسه را در شهرم بر عهده بگیرم. من برنامه دارم 
تا چند مدرسه وزنه برداری باز کنم. پروژه هایی در 
ذهنم دارم که باید تکمیل کنــم.« این وزنه بردار 
قزاق که حدود نیــم میلیون فالوئور در شــبکه 
اجتماعی دارد، تاکید کرد که هنوز در این خصوص 
اعالم رســمی نکرده امــا روي تصمیمش برای 
خداحافظی مصر اســت. ایلین با آزمایش مجدد 
 ،IOC نمونه ها از دو المپیک پکن و لندن توسط
مدال های طالی خود را از دســت داد. با توجه به 
اینکه قزاقستان 10 نمونه مثبت تست دوپینگ از 
مجموع دو المپیک داشت تنها دارای دو سهمیه 

زن و مرد در المپیک توکیو خواهد بود.
    

ادامه اختالف سر انتخابي كشتي
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
که بعد از پیشنهاد علیرضا دبیر رییس فدراسیون 
مبني بر اجباري شدن انتخابي تیم ملي جلسه را 
ترك کرد، در این باره گفت:»من در این جلســه 
نظرات خود را به مسئوالن فدراسیون اعالم کردم. 
این جلسات برگزار می شود تا مسئوالن فدراسیون 
نظرات ما را جویا شوند و در آن شأن و جایگاه همه 
نیز حفظ می شود و نهایت و برآیند برگزاری این 
جلسات این است که به یک جمع بندی برسیم و 
سیاست های فدراسیون کشتی نیز پیاده شود تا 
همه چیز در مجموع به نفع کشــتی کشور تمام 
شــود.« محمدی ادامه داد:»قطعا یک جاهایی 
اختالف نظر در جزئیــات طرح اســت و نیاز به 
جلسات متعدد و کار کارشناسی است و ان شاءا... 
که این اتفاق به نحو احســن انجام شود و به نفع 
کشتی باشد چراکه چرخه انتخابی تیم ملی باعث 
ایجاد رقابت و انگیزه ها در کشتی گیران می شود.« 
وي افزود:»این جلسات نشست های کارشناسی 
است و قطعا اختالف نظر وجود دارد اما همه باید در 
چارچوب فدراسیون کشتی حرکت کنیم و حرف 
ما هم همین است چراکه سربلندی کشتی کشور 
هدف همه ما است. در جلسه نیز با کلیات موضوع 
کامال موافق بودیم اما در برخی از جزئیات اختالف 
نظر بود که من نیز حرف های خود را زدم و جلسه 
به پایان رسید، اما به نظرم قطعا این طرح نیاز به کار 

کارشناسی و جلسات بیشتر دارد.«
    

استفاده از شهرت براي كمك كردن
شهربانو منصوریان ملی پوش ووشوی بانوان 
کشورمان، در خصوص فعالیتش در امور خیریه 
عنوان داشــت:»با بروز این بیماری در سراســر 
کشور سعی کردم به نوبه خودم به اقشار ضعیف 
و کم درآمد کمک کنم. روزهای آخر ســال 98 با 
یاری و همراهی همسرم برخی از اقالم و مایحتاج 
ضروری را تهیــه کردیم و به دســت نیازمندان 
رســاندیم. از صفحه مجازی و شهرتم در ورزش 
استفاده می کنم تا بتوانم کمکی به مردم بکنم.« 
منصوریــان در خصوص اینکــه در بخش بانوان 
رکورددار مدال است، خاطرنشان کرد:»تنها بانوی 
دنیا هستم که پنج مدال طالی قهرمانی جهان، 
سه طالی آســیا، چهار طالی جام جهانی و نقره 
بازی های آسیایی را دارم. از این نظر رکورد بسیار 
ارزشــمندی را از خود به جای گذاشته ام. مدال 
طالی 2019 جهان را به پسرم تقدیم کردم چون 
تازه به دنیا آمده بود و آن موقع سه ماهش بود و زیاد 

در کنارش نبودم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

دوران حضور خولیو والسکو در تیم 
ملی، به یک افتخار بزرگ یا یک سکوی 
جهانی ختم نشــد اما بدون تردید یک 
»رنسانس« انکارنشدنی برای والیبال 
ایران به شمار می رفت. تیمی که هرگز 
اعتماد به نفس انجام کارهای بزرگ را 
نداشت، با نقش راونشناسانه این مربی 
جان تازه ای گرفــت و همه قدرت های 

دنیــا را حداقل یک بار شکســت داد. 
تیمی که رسیدن به لیگ جهانی آرزوی 
دست نیافتنی اش به شمار می رفت، به 
یکی از قدرت های لیگ جهانی تبدیل 
شد و بازیکنانش، به تدریج راه لیگ های 
اروپایی را در پیش گرفتند. تاثیر والسکو 
بر والیبــال ایران، حیرت انگیــز بود. او 
رابطه بسیار خوبی با شاگردان  داشت. 
بازیکنانی که هرگز بعد از این مربی، با 
کواچ، لوزانو و کوالکوویچ کنار نیامدند 

و برای آنها بازی نکردند. بازیکنانی که 
در این سال ها چندان منضبط نبودند اما 
در دوران والسکو، هرگز نمی توانستند 
دست به چنین کارهایی بزنند. خولیو 
نظــم را در تیم حاکم کــرد و برای هر 
بازیکن، محدودیت های خاصی در نظر 
گرفت. شاید اگر پروژه او در والیبال ایران 
ادامه پیدا می کرد، ما در این ســال ها 
روی ســکوی جهانی قرار می گرفتیم. 
شاید اگر خولیو به کارش در ایران ادامه 

می داد، ایران امــروز ترکیب به مراتب 
جوان تر و آماده تری را در اختیار داشت. 
مرد محبوب اســتادیوم 12 هزار نفری 
آزادی، تمایلی به ترك تیم ملی نداشت. 
فدراسیونی ها نیز خواهان حفظ او بودند 
اما یک پیشنهاد از زادگاه، اوضاع را عوض 
کرد. والســکو تحت تاثیر احساسات 
ملی گرایانه اش قرار گرفت و از تیم ملی 
ایران به تیم ملی آرژانتین پیوســت و 
خیلی زود، تحوالت زیادی در این تیم 

نیز به وجود آورد. بدون تردید، او یکی 
از بهتریــن مربیان والیبــال در دنیا به 
شمار می رود. مردی که البته خودش 
را بازنشسته کرده و این روزها از دنیای 
والیبال جدا شــده اما شاید با پیشنهاد 
رسمی فدراسیون والیبال، برای سپری 
کردن آخرین پــروژه در دوران کاری 
دوباره به ایران برگردد. بدون شک او در 

ایران با آغوش باز پذیرفته خواهد شد.
نه فقط هواداران والیبال، بلکه همه 
ایرانی ها خاطرات بسیار خوبی از خولیو 
والســکو دارند. اینکه حتی یک نفر در 
مورد لزوم بازگشــت او شــک و تردید 
ندارد، به دلیل سابقه رفتارهای خوب 
این مربی در ایران اســت. والسکو در 
ایران به محبوبیت فوق العاده ای رسید 
اما هیچ وقت از این محبوبیت، به عنوان 
اهرم فشار در مذاکره با فدراسیون والیبال 
استفاده نکرد. او به سادگی می توانست از 
این محبوبیت استفاده کند و رقم قرارداد 
و پاداشش را باال ببرد اما هرگز دست به 
چنین کاری نزد. به همین خاطر است 
که در ایران همه خواهان بازگشت این 
مربی هستند. والسکو در ایران، هرگز 
برای خودش »باند« درست نکرد، افراد 
بی ربط را به استخدام تیم ملی درنیاورد و 
برای آنها پاداش نجومی در نظر نگرفت، 
وقتی با انتقاد مواجه شد به دستیارانش 
دســتور کتک زدن خبرنگارها را نداد 
و شــب و روز علیه ایران و ورزش ایران، 
بیانیه صادر نکرد. او در ایران با آغوش باز 
پذیرفته می شود چراکه همیشه ایران 
را کشور دومش دانسته و با »صداقت« 
رفتار کرده است. حتی اگر این اتفاق رخ 
بدهد، شــاید دوران حضور والسکو در 
والیبال ایران این بار طوالنی نشود اما او 
قبال ثابت کرده که حتی در زمان کم هم، 
قادر به انجام کارهای بزرگ است. بودن 
والسکو، بهترین کمک برای مربی ایرانی 

آینده تیم ملی خواهد بود تا با شــرایط 
سخت و دشــوار المپیک کنار بیاید و 
مشــکلی برای اداره تیم نداشته باشد. 
والسکو هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ 
انگیزشی، می تواند تاثیر فوق العاده ای 
روی تیم داشته باشد. جذب این مربی، 
درست همان اتفاقی است که والیبال 

ایران در شرایط فعلی به آن نیاز دارد.
گفته می شــود قرارداد پیشنهادی 
فدراسیون برای والسکو، فقط برای پنج 
ماه نوشته شده اســت. تاسفبار به نظر 
می رسد که نتوانیم بیشتر از تجربیات 
این مربی استفاده کنیم. یکی از مهم ترین 
اتفاق های دوران مرد آرژانتینی، اضافه 
 شدن چند مهره جوان به تیم ملی بود. 
بازیکنانی که همین حاال، ستون های 
والیبال ایران را شــکل داده اند. بدون 
شک پس از المپیک، باید با ستاره های 
کهنه کار تیم خداحافظی کنیم و آماده 
یک شروع تازه با یک نسل جدید باشیم. 
در آن مقطع، هیچ کس بهتر از والسکو 
نمی تواند استعدادها را شناسایی کند 
و یک نســل طالیی را تحویل والیبال 
ایران بدهد. همیــن دوره پنج ماهه نیز 
کامال امیدوارکننده اســت اما والیبال 
برای پیشرفت بیشتر، باید تا جایی که 
می تواند ذهنیت های ایــن مربی را به 

مرحله اجرا دربیاورد.

تیم ملی والیبال و والسکو، دوباره به هم می رسند؟

همین امروز  برگرد!

اتفاق روز

چهره به چهره

پس از جدایی ایگور کوالکوویچ، فدراسیون والیبال فرمول تازه ای را برای نیمکت تیم در نظر گرفته است. آنها به دنبال این 
هستند که از یک مربی ایرانی در کنار یک مشاور فنی خارجی استفاده کنند. ظاهرا خولیو والسکو، گزینه مدنظر فدراسیون 
در پست مشاور فنی است. در ایران، همه از چنین احتمالی استقبال می کنند. تیم ملی یک سال دیگر باید در المپیک حاضر 

باشد و والسکو در روزهای اوج این تیم، وعده داده بود که یک روز با ایران، روی یکی از سکوهای المپیک می رود.

جدایی خامس رودریگز از رئال مادرید، حاال محتمل تر 
از همیشه به نظر می رسد. این بازیکن تابستان سال 2014 و 
پس از درخشش استثنایی در جام جهانی برزیل، به عضویت 
رئال مادرید درآمد. ستاره کلمبیایی، شروع خوبی در برنابئو 
داشت و خیلی زود جای ثابتی در ترکیب تیم پیدا کرد اما به 
مرور زمان، اوضاع برای او چندان خوب پیش نرفت و سرانجام 
این بازیکن، به صورت قرضی به بایرن مونیخ ملحق شد. تجربه 
حضور خامس در مونیخ، اصال موفقیت آمیز نبود. او به سرعت 
با ســرمربی وقت تیم یعنی کواچ به اختالف نظر رسید و در 

پایان این دوران قرضی، بدون فعال شــدن بند خرید ش از 
سوی مونیخی ها، به رئال مادرید برگشت. تابستان گذشته، 
رودریگز تنها یک قدم با ترك باشــگاه رئال مادرید فاصله 
داشت. او در تیررس چند باشگاه قرار گرفت و حتی با آتلتی به 
توافق شخصی رسید. همه چیز برای این قرارداد آماده بود تا 
قرمز و سفیدها در یک بازی دوستانه در شروع فصل، هفت گل 
به رئال مادرید زدند و همین موضوع موجب شد که رابطه بین 

دو باشگاه، دوباره تیره و تار شود. 
پرز برای جلوگیری از قوی تر شــدن حریــف، از فروش 
خامس امتناع کرد و این بازیکن را حداقل برای یک سال دیگر 
در برنابئو نگه داشت. رودریگز اما در همه این مدت، یک مهره 
نیمکت نشین بوده و دیگر محبوبیت سابقش را در رئال ندارد. 
او البته چند مشتری دســت به نقد دیگر نیز دارد اما ظاهرا 

عالقه مند به بازی برای باشــگاه هایی مثل اورتون و تاتنهام 
نیست. اتلتیکو دوباره به سراغ این هافبک آمده و می خواهد 

به هر قیمتی، این بازیکن را جذب کند.
چندین سال قبل وقتی خوزه آنتونیو ریس با سابقه بازی در 
رئال مادرید برای اتلتیکو به خدمت گرفته شد، هواداران این 
باشگاه به شدت به تصمیم مدیران تیم شان اعتراض کردند. 
آنها تاکید داشتند که آتلتی هرگز نباید به سراغ بازیکنی با 
سابقه بازی در رئال مادرید برود. حاال اما این باور کامال عوض 
شده و تغییر کرده اســت. مارکوس یورنته و آلوارو موراتا که 
ستاره های اصلی تیم سیمئونه در جریان پیروزی بزرگ بر 
لیورپول بودند، هر دو محصول آکادمی رئال مادرید هستند. 
در واقع این تیم دیگر خط قرمزی برای بازیکن نگرفتن از رئال 
ندارد و همواره آماده به نظر می رسد که دست به چنین کاری 

بزند. ال چولو همیشه به فوتبالیست های اهل آمریکای جنوبی 
عالقه مند بوده و حاال نیز خواهان جذب راموس شده است. 
به صورت همزمان، کارلو آنچلوتی که زمانی در رئال سرمربی 
این بازیکن بوده، او را برای باشگاه اورتون می خواهد. درباره 
یک موضوع، دیگر تردیدی وجود ندارد و آن جدایی قطعی 

ستاره کلمبیایی از رئال مادرید است. 
دوران خوب او در برنابئو دیگر تمام شده و حاال دیگر زیزو، 
تمایلی به حفظ او در رئال مادرید نــدارد. خامس هنوز این 
شانس را دارد که در یک باشگاه دیگر احیا شود و به روزهای 
موفقیت آمیز گذشته برگردد. او در بایرن نیز ناکام بود و اگر 
یک تجربه ناموفق دریک باشــگاه بزرگ دیگر داشته باشد، 
دیگر مشــتری چندانی در بین غول های اروپایی برای خود 

نخواهد دید.

آریا طاری

برخالف گمانه زنی های اولیه، خبر رســمی 
بازگشــت فوتبــال در ایران هنوز اعالم نشــده 
است. با وجود تاکید رییس جمهور بر بازگشایی 
استادیوم ها، هنوز خبری از مصوبه رسمی در این 
مورد نیست و جلسه های تمرین عمومی تیم ها نیز 
کلید نخورده است. به صورت همزمان در آلمان، 
تیم ها تمرین را شــروع کرده اند، در ایتالیا مجوز 
بازگشت فوتبال صادر شده و در اسپانیا نیز زمان 
دقیق تمرین ها به بازیکنان ابالغ شــده است. در 
فوتبال ایران اما همچنان عده ای به دنبال کوبیدن 
زیر میز و لغو کردن همه چیز هستند و برای مطرح 
کردن این خواسته ها، نکات حیرت آوری را نیز به 

زبان می آورند.
اخیــرا متوجه شــده ایم که خوشــبختانه 
مدیران باشگاه های مختلف لیگ برتر، به موضوع 
»پزشکی« عالقه مند هستند. البته ظاهرا آنها تصور 
می کنند عالقه داشتن و متخصص بودن، معنای 
مشابهی با هم دارند. مالک باشگاه تراکتورسازی 
تبریز، در یک اظهارنظر شگفت انگیز مدعی شده 
که اگر بازیکنی کرونا بگیرد، دوران فوتبالش تمام 
می شــود. توجیه او نیز در نوع خودش فوق العاده 
اســت. به گفته آقای مالک، این ویروس درصد 

زیادی از ریه انسان را نابود می کند و پس از آن دیگر 
فوتبال بازی کردن ممکن نیست! سوال اینجاست 
که چطور زنوزی در ایران متوجه این ماجرا شده اما 
کارشناسان پزشکی در ایتالیا، دست روی چنین 
نکته ای نگذاشته اند. چطور دیباال و سایرین بدون 
هیچ مشکلی بعد از کرونا آماده شروع دوباره فوتبال 
هستند اما اشــکان دژاگه اگر کرونا بگیرد، دیگر 
نمی تواند در زمین فوتبال بدود؟ از ســوی دیگر 
مدیرعامل باشگاه نساجی در اظهارنظری که برق 
از سر هر جنبنده ای می پراند، با اعالم اینکه ویروس 
در هوای سرد بیشتر تکثیر پیدا می کند، درخواست 
کرده که این لیگ هرچه زودتر تمام شود تا فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر، در هوای گرم شروع 
شود! یعنی از نگاه این مدیرعامل، بیماری کووید 
19 حساسیت زیادی روی لیگ نوزدهم دارد اما 
اگر لیگ نوزدهم برود و لیگ بیســتم جای آن را 
بگیرد، دیگر ویروسی در کار نخواهد بود. رفتار این 
مدیران بیشتر شــبیه بچه های خردسالی است 
که به محض گل خوردن در فوتبال، توپ شــان 
را برمی دارند و بازی را تعطیل می کنند. یا شبیه 
دانش آموزهای رفوزه ای که چون می دانند چیزی 
در چنته ندارند، از تعطیلی امتحان در هر شرایطی 
استقبال می کنند. آنها همچنین مدعی هستند 
که برگزار نشدن رقابت های لیگ، به لحاظ مالی 

بیشتر به سودشان است. بد نیست از این مالکان و 
مدیران بپرسیم که در چنین شرایطی، اصال چرا 

تیمداری می کنند؟
این حجم از »ناامیدی« برای ادامه رقابت های 
لیگ برتر در بین تیم های مختلف، باورنکردنی به 
نظر می رسد. ســپاهانی ها که در رده دوم جدول 
قرار گرفته اند، ظاهرا از جبران فاصله 10 امتیازی 
ناامید هستند. آن هم در شرایطی که 9 مسابقه 
و 27 امتیاز تا پایان فصل باقی مانده اســت. آنها 
ترجیح می دهند لیگ نیمه کاره رها شود و بازی ها 
دنبال نشوند تا اینکه لیگ ادامه پیدا کند و بخواهند 
برای جبران امتیازها تالش به خرج بدهند. اوضاع 
تراکتورسازی نیز درست همین طور است. تیمی 
که فصل گذشته حتی به سهمیه آسیا نیز نرسیده، 
به جای آن که انگیزه جاه طلبانه ای برای جنگ بر 
سر قهرمانی داشته باشد، بیشتر نگران این موضوع 
است که ادامه مسابقه ها همین رده سوم را نیز از 
این تیم بگیرد. استقاللی ها هم تا امروز در این مورد 
سکوت کرده اند اما به نظر می رسد آنها نیز به دنبال 
تعطیلی لیگ هستند. آن هم در شرایطی که اگر در 
دیدار معوقه با فوالد برنده باشند، اختالف شان با 
صدر جدول به عدد هشت می رسد. آیا واقعا جبران 
هشت امتیاز فاصله در لیگ برتر غیرممکن است؟ 
آیا در فصل های گذشــته اتفاق نیفتاده که یک 
تیم در 9 هفته پایانی، چنین فاصله ای را جبران 
کند و روی سکوی اول قرار بگیرد؟ از سوی دیگر 
سوال بزرگ اینجاســت که آیا واقعا »سالمتی« 
در اولویت باشــگاه هایی مثل تراکتورســازی و 

سپاهان است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، 
چرا سپاهان فعالیت های کارخانه فوالد مبارکه 
را تعطیــل نمی کند؟ چرا زنــوزی فعالیت های 
اقتصادی جانبی اش را متوقف نمی کند؟ آیا فقط 
فوتبالیست ها در خطر کرونا هستند؟ آیا کارکنان 
یک کارخانه یا یک شرکت، روی بدن خود شان 
»آنتی ویروس« دارند؟ هر وقت این دو مجموعه 
همه فعالیت های کارکنان خــود را به طور کامل 
متوقف کردند، می شود فهمید که ادعای آنها در 
مورد در اولویت قرار دادن سالمتی حقیقت دارد. 
در غیر این صورت، چنین ادعاهایی هرگز پذیرفته 

نمی شود.
شاید در ظاهر، اوضاع به ضرر پرسپولیسی 

باشــد که تنها تیم خواهان بازگشــت رسمی 
فوتبال است. با این وجود همین سناریو نیز کامال 
به سود آنها به نظر می رسد. تیم ها هر سال تالش 
می کنند و هزینه انجام می دهنــد تا به جایی 
برســند که هیچ کس درباره بهترین بودن شان 
تردید نداشته باشد. پرسپولیس حتی اگر قهرمان 
لیگ برتر هم نشود، به لطف کنار کشیدن همه 
رقبا، همچنان به عنــوان بی رقیب ترین تیم در 
فوتبال ایران تثبیت خواهد شد. شاید اگر فوتبال 
برگردد، پرسپولیس قهرمان لیگ نشود اما اگر 
بازگشتی در کار نباشد، آنها با انصراف رقبا برای 
همیشه به عنوان بهترین تیم این فصل شناخته 

خواهند شد.

موراتای دوم در راه راست

خامس، آماده خيانت!

دیگی که برای ما نجوشد...

رفوزه ها و آرزوی تعطيلی ليگ!

همه ایرانی ها خاطرات 
بسیار خوبی از خولیو 

والسکو دارند. اینکه حتی 
یک نفر در مورد لزوم 

بازگشت او شک و تردید 
ندارد، به دلیل سابقه 

رفتارهای خوب این مربی 
در ایران است
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