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    گزارش
قابل قبول واليبال 
در ج�ام جهاني و 
قدرت گرفتن  ديگر تيم های آسيايي، زنگ خطر را 
براي المپيکي شدن اين رشته به صدا درآورده است.

هفت باخت و چهار پيروزي، 12 امتياز و قرار گرفتن 
در رده هشتم، کارنامه واليبال در پايان جام جهاني 
2019 بود. واليباليست های کشورمان ديروز در روز 
پاياني هم در يک بازي يک طرفه مقابل لهس��تان 
3بر صفر نتيجه را واگ��ذار کردند تا رقابت هايی را 
که واليبال با شکست مقابل تيم جوان شده و بدون 
ستاره روسيه آغاز کرده بود با شکست مقابل تيم 

پرستاره لهستان به پايان برساند. 
  تاوان نه به جوانان

از تيم خس��ته ايران انتظاري بيش از اين در جام 
جهاني نمی رفت، تيمي که با استفاده از يک ترکيب 
ثابت در شش ماه گذشته تقويم فشرده ای داشت و 
نتيجه آن هم حضور يک تيم فرسوده و بدون توان 
در ژاپن بود. در حالي واليبال کشورمان تا پيش از 
جام جهاني در چهار ماه اخير در رقابت های ليگ 
ملت ها، انتخابي المپيک در روسيه و قهرماني آسيا 
در تهران شرکت کرده بود که کوالکوويچ با استفاده 
از يک ترکيب اصلي و ثابت کمتر مجالي به بازيکنان 
جوان تيمش داد. اين در شرايطي بود که در ليگ 
ملت ها و قهرماني آسيا فرصت مناسبي براي  واليبال 
فراهم بود تا به بازيکنان کم تجربه  و جوان تر ميدان 
داده شود تا هم آنها به تجربه بين المللی شان اضافه 
شود و هم بازيکنان اصلي نفسي تازه کنند و با حضور 

پی درپی در مسابقات خستگي در تن شان نماند.
با اين حال سرمربي مونته نگرويی تيم ملي واليبال 
در حالي که اکثر تيم های شرکت کننده در ليگ 
ملت ها يا همين مسابقات جام جهاني با بازيکنان 
جوان و ترکيب های دوم شان حضور پيدا کرده بودند 
با استفاده از ترکيب اصلي، عمالً فرصت استراحت 
و ريکاوري را از ستاره های تيم ملي واليبال گرفت تا 
جايي که در ليگ ملت ها، کوالکوويچ آنقدر اصرار به 
استفاده از يک ترکيب داشت که بازيکنان اصلي تنها 
روي برانکارد و در صورت مصدوم شدن جايشان را 

به بازيکنان ذخيره و جوان می دادند!
چنين رويکردي سبب شد واليبال در خسته ترين 
حالت ممکن راه��ي جام جهاني ش��ود، آن هم در 
ش��رايطي که کوالکوويچ اعتراف کرده اس��ت که 
خودش اعتقاد داش��ته تيم با يک ترکيب جوان به 
ژاپن برود، اما بازيکنان اصلي نظرش را تغيير داده اند. 
صحبت های معروف در پايان جام جهاني گوياي همه 
چيز است: »ما خيلی خسته هستيم و اکثر بازيکنان 
بابت فشارهايی که وجود داشت با مصدوميت بازی 
کردند. با اين حال، از اينکه بهترين نمايش ممکن را با 

وضع موجود ارائه داديم، راضی هستيم.«
  پرفرازونشيب بوديم

خس��تگي بازيکنان و کم تجربگی بازيکنان جوان و 
نيمکت نشين سبب ش��د تيم ملي واليبال در جام 
جهاني 2019 روند پرفرازونشيبی را تجربه کند، يک 
روز فراتر از تصور نتيجه گرفت و روز ديگر به تيمي که 
تصور نمی شد باخت. هرچند در گذشته هم واليبال 
ايران گرفتار چنين روند سينوسی شده، اما اين مسئله 

در جام جهاني ژاپن عيان تر از هر زماني بود. به عنوان 
نمونه تيم ملي کشورمان در حالي برزيل قهرمان جام 
جهاني را به دردس��ر انداخت و حتي تا پاي پيروزي 
مقابل اين تيم پيش رفت که پس از آن به تيم درجه 

سه ای مانند مصر نتيجه را واگذار کرده بود.
روند پرفرازونشيب واليبال عالوه بر کمبود تجربه 
برخي بازيکنان جوان و نيمکت نش��ين که پس از 
چند ماه فرصت ثابت بازي کردن براي چند بازي 
متوالي را پيدا کرده بودند به خسته بودن بازيکنان 
اصلي هم برمی گشت که با توجه به اصرار کوالکوويچ 

فرصتي براي استراحت پيدا نمی کردند.
  سرمربي پاسخ دهد

در چنين شرايطي س��رمربي مونته نگرويی بايد 
پاس��خگوي نتايج واليبال در جام جهاني باش��د، 
کوالکوويچ در ژاپن هرچند نسبت به قهرماني آسيا 
و ليگ ملت ها بيشتر به بازيکنان جوان ميدان داد، 
اما چنين تصميمي را بايد بيشتر به پاي خستگي 
و فشار بيش از حد به بازيکنان اصلي و مصدوميت 
برخی ملی پوشان گذاشت که در صورت بازي کردن 
در همه مسابقات بايد با برانکارد از زمين مسابقه 

خارج می شدند! 
عالوه بر نقش کوالکوويچ در رفتن يک تيم خسته 
و فرس��وده به جام جهاني نبايد از اشتباهات اين 
مربي در جريان رقابت ها هم گذشت؛ اشتباهاتي 
که سبب شده برخي از کارشناسان، اين مربي را 

براي نيمکت ايران کوچک بدانند.
عالوه بر اصرار به تعويض نکردن در جريان مسابقه، 
کوالکوويچ در گرفت��ن تايم اوت براي برگش��ت 

جريان بازي در حين مسابقات، همواره خساست 
به خرج می داد و در جنگ تاکتيکي مربيان بيشتر 
يک مربي بازنده بود. نمونه آن بازي ايتاليا بود که 
تيم کشورمان بازي 2 بر صفر برده را 3 بر 2 واگذار 
کرد و سرمربي مونته نگرويی برابر سرمربي ايتاليا 
خلع سالح شد. حال با نمايشي که تيم ملي واليبال 
در جام جهاني داش��ت و روند صع��ودي تيم های 
آسيايي همچون ژاپن، نگراني ها درباره صعود به 
المپيک بيشتر شده است. اگرچه ژاپن با توجه به 
ميزباني سهميه گرفته است، اما تيم های چين، کره 
و استراليا در مسابقات انتخابي المپيک در منطقه 
آس��يا که دی ماه برگزار می ش��ود، می توانند تيم 

کشورمان را به دردسر بيندازند.
  خروجي فدراسيوني که رئيس ندارد

البته نبايد از نق��ش اداره فدراس��يون واليبال با 
سرپرست و نداش��تن رئيس هم در وضعيتي که 
واليبال گرفتار شده اس��ت گذشت، به خصوص 
ک��ه وزارت ورزش ب��ا داليلي که بيش��تر از آنکه 
منفعت واليبال در آن ديده ش��ود، منافع افراد در 
آن لحاظ ش��ده می خواهد انتخاب��ات واليبال را 
با بيش��ترين تأخير ممکن برگزار کند. پيچيدن 
چنين نسخه ای براي مديريت واليبال باعث شده 
واليباليست های کشورمان شرايط سختي را تجربه 
کنند و صعودشان به المپيک به خطر بيفتد. اين در 
حالي است که در صورت تعيين تکليف مديريت 
واليبال، اين رشته با توجه به اينکه يک رئيس باالي 
سرش بود، قطعاً با شرايط بهتري روبه رو می شد و 

راه المپيکي شدنش اينقدر سخت  نمی شد.
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تحليلي بر کارنامه واليبال در جام جهاني ژاپن به بهانه مقام هشتمی شاگردان کوالکوويچ

دنیا حیدری

بنا: شایعه استعفایم گمانه زنی بود
عدم حضور بنا در رقابت های انتخابی کشتی فرنگی خوزستان و ديدار 
با وزير دليل خوبی برای مطرح شدن بحث کناره گيری او از هدايت تيم 
ملی کشتی فرنگی بود، خصوصاً که تا به امروز هم هيچ گونه قراردادی با 
بنا در خصوص قبول هدايت فرنگی کاران بسته نشده است. اما برخالف 
آنچه طی روزهای گذش��ته در زمينه استعفای س��رمربی تيم کشتی 
فرنگی ايران مطرح    می شد، بنا تأکيد دارد که با عشق و قدرت تمام در 
کشتی فرنگی به کار خود ادامه می دهد و نهايت سعی خود را می کند 
که ش��اگردانش با ماهيت موجود بهترين نتيجه را در المپيک 2020 
کسب کنند: »شايعات مطرح ش��ده در خصوص کناره گيری من تنها 
گمانه زنی رسانه ها بود و هيچ گونه استعفايی نداده ام و با تمام قوا تالش 
خود را می کنيم که به اميد خدا در اولين رقابت کسب سهميه المپيک 
)فروردين سال آينده در چين( سه سهميه باقی مانده را کسب کنيم 
و خيال خود را تا المپيک 2020 راح��ت و  بتوانيم اردوهای تيم ملی 

کشتی فرنگی را برگزار کنيم.«

شیوا نوروزی

شب زشت فوتبال در صوفیه 
سؤالی که بازيکنان تيم ملی انگليس دوشنبه 
ش��ب از خ��ود می پرس��يدند و جوابش را 
نمی دانستند اين بود که چرا در ورزشگاه ملی 
لوسکی صوفيه بايد شعارهای نژادپرستانه 
را تحمل کنند. در اين ورزش��گاه پيراهن و 
تصاوير بازيکنان مطرح بلغارستان به چشم 
می خورد و مسئوالن برگزاری مسابقه نيز 
اس��تقبال خوبی از تيم انگليس داش��تند. 
بلغارها قبالً هم يک بار به خاطر اتفاقات بازی 
با جمهوری چک و کوزوو محروم شده بودند. به نظر می رسد خودشان هم 
می دانستند توانايی کنترل تماشاگران را ندارند و خالی نگه داشتن بخشی 
از ورزشگاه تنها تدبير بلغارها برای جمع وجور کردن هواداران افراطی بود. 
حتی زمانی که بازيکنان مشغول گرم کردن بودند نيز صدای ميمون به گوش 
می رسيد. در بين بازيکنان حاضر در ميدان رحيم استرلينگ و راشفورد بيش 
از بقيه اسير شعارها شدند. توقف بازی تنها راهی بود که به ذهن می رسيد. در 
زمانی که هری کين شرايط را برای داور مسابقه تشريح می کرد، ايولين پوپف 
کاپيتان بلغارستان از هواداران می خواست که دست از شعارهای توهين آميز 
بردارند، ولی کامالً واضح بود که هيچ چيز جلودار آنها نيست و شعارها شدت 
بيشتری پيدا کرد. بازی به نفع سه شيرها تمام شد و در حالی که بازيکنان 
عصبانی بودندساوت گيت تالش داشت بيشتر به خود بازی بپردازد. جالب تر 
اينکه سرمربی به يک نکته مهم اشاره کرد و آن اينکه بازيکنان انگليس در 
جزيره هم تجربه شعارهای نژادپرستانه را داشته اند. ساوت گيت آنقدر از 
جو ورزشگاه دلخور بود که حاضر نشد سؤال فنی يکی از خبرنگاران بلغار را 
پاسخ دهد. بازی به هر شکل ممکن به پايان رسيد و تيم انگليس نيز به خانه 
بازگشت، ولی بايد به اين نکته توجه کرد که نژادپرستی و توهين به بازيکنان 
با فلسفه فوتبال تناقض دارد. ادامه اين روند به شدت به ضرر فوتبال اروپاست. 
به عنوان مثال ساوت گيت بر حفظ تمرکزش برای بازی های بعدی تأکيد 

داشت، اما مگر می توان چنين اتفاقاتی را فراموش کرد.

سام واالس

 تلگراف

برد روحیه بخش امیدها
پيروزی در ديداری تدارکاتی شايد بهترين اتفاقی بود که در اين روزها 
می توانس��ت برای اميدهای فوتبال ايران رخ ده��د. اميدهايی که طی 
روزهای گذشته به واسطه حاشيه های فراوان حال و روز خوبی نداشتند، 
اما با نخستين پيروزی برابر اميدهای استراليا در چهارمين رويارويی با 
اين تيم، تجديد روحيه کردند، خصوصاً که اين نخستين برد اميدها بعد 
از نشستن استيلی روی نيمکت اين تيم است. بردی که شايد بتواند باعث 
کمرنگ شدن دغدغه ها از آينده اميدهای ايران در مسير المپيک شود. 
تيمی که به واس��طه اتفاقات اخير آينده ای مبهم را پيش رو دارد، اما با 
وجود تمام دغدغه ها، نخستين پيروزی آن هم برابر اميدهای استراليا در 
چهارمين رويارويی با اين تيم، می تواند بار ديگر اميد، انگيزه و روحيه را 

به شريان های اين تيم تزريق کند.

مقصری که سعی در تبرئه خود دارد
چرخش معنادار فدراسيون وزنه برداری و تغيير رويه آن اين روزها جالب 
توجه است. تأکيد مرادی به مسائل انضباطی و اينکه ديگر با کيانوش 
رستمی مماشات نمی شود نه تنها خوشحال کننده نيست، بلکه عجيب 
هم به نظر می رسد. نه اينکه برخورد با ورزشکار ساالری عيب و ايرادی 
داشته باشد نه، اما چرخش فاحش فدراسيون در روزهايی که بحث های 
زيادی در خصوص کم شدن شانس کس��ب سهميه کيانوش رستمی 
مطرح شده، اين ش��ائبه را ايجاد کرده که مرادی قصد دارد پای خود 
را از اين مسئله بيرون بکش��د و همه تقصيرات را به گردن ستاره ياغی 

وزنه برداری بيندازد!
رئيسی که سال هاست همه جوره پشت رس��تمی درآمده و به اشکال 
مختلف با سرکش��ی های او راه آمده و زمينه را برای ورزشکار ساالری 
مهيا کرده، امروز با اش��اره به لزوم حفظ نظم و انضباط تأکيد دارد که 
ديگر مماشاتی نمی ش��ود و برای کمرنگ کردن سهم خود سعی دارد 
اينگونه القا کند که سرکشی های قهرمان المپيک به بعد از کسب طال در 
ريو برمی گردد. مرادی به طور مشخص می گويد که قبل از المپيک ريو، 
رستمی در چارچوب فدراسيون حرکت می کرد، اما بعد از کسب طالی 
المپيک تغيير رويه داد و از نظم و انضباط فاصله گرفت و به خاطر همين 
بی نظمی ها نيز آسيب ديد، چراکه خودش می خواست هم وزنه بزند، هم 
مربی باشد و هم تمام کارها را برعهده بگيرد. حال آنکه بر کسی پوشيده 
نيست که کيانوش رستمی قبل از المپيک ريو هم با همين رويه پيش 
می رفت و به لطف حمايت های اشتباه رئيس فدراسيون بدون حضور 
در اردوهای تيم ملی و اينکه وقعی به سرمربی تيم بنهد کار می کرد و 
دست آخر هم تأکيد کرد که طالی المپيک را خودش گرفته و کسی در 
اين مسير او را ياری نکرده و به اين شکل سهم کادر فنی تيم را به صفر 

رساند و به تحقير آن پرداخت. 
جرئت اين سرکش��ی ها را بدون ش��ک مماش��ات غيرمنطقی رئيس 
فدراسيون به کيانوش رستمی داده بود. رئيسی که با هر ساز کيانوش 
رقصيد تا يکی از بهترين وزنه برداران ايران چنان به خود غره شود که 
بزرگ ترين لطمه را به خود و همچنين وزنه برداری ايران بزند. حاال اما 
در روزهايی که عدم ثبت نام به موقع وزنه بردارانی چون کيانوش رستمی 
و سيدعلی حسينی در مسابقات کسب سهميه )برای جمع امتيازهای 
الزم( بر سر زبان ها افتاده و اميد اندکی به کسب سهميه المپيک توسط 
رستمی در تنها مسابقه باقی مانده وجود دارد به نظر می رسد که جناب 
رئيس ترجيح می دهد با بيرون کشيدن پای خود از اين داستان همه 
کاسه کوزه ها را بر سر قهرمان المپيک بشکند. قهرمانی که سرکشی های 
او بر کسی پوش��يده نيس��ت و همين خودرأی بودن واضح و مشخص 
رستمی کافی اس��ت برای آنکه او را مقصر اصلی از دست رفتن شانس 
وزنه برداری ايران در عرصه های مختلف، خصوصاً کسب سهميه المپيک 
که حاال فقط مسابقات پرو را در پيش دارد قلمداد کرد، اما آيا تنها مقصر 

اين مسئله کيانوش رستمی است؟ 
بدون تردي��د نمی توان منکر فرصت هايی بود که کيانوش رس��تمی با 
خودرأيی های خود از وزنه برداری ايران گرفته، اما بدون شک او بدون 
حمايت مس��تقيم و افراطی رئيس فدراس��يون نمی توانست اينگونه 
يکه تازی کند تا امروز کار به جاهای باريک بکش��د و همه فرصت باقی 
مانده وزنه برداری ايران برای کسب سهميه المپيک به يک رقابت ختم 
شود. تغيير رويه امروز فدراسيون هم در خصوص اين وزنه بردار و ديگر 
وزنه بردارانی که سعی دارند حرف خود را با سرکشی به کرسی بنشانند 
کوچک ترين سود و منفعتی در پی ندارد، چراکه مانند قبای بعد از عيد 

می ماند که به درد گل منار می خورد. 
در واق��ع حرف های حق به جان��ب امروز م��رادی و موضع گيری او عليه 
وزنه بردار سرکش تيم ملی نه برای مقابله با ورزشکار ساالری که برای تبرئه 
خود او در داستان قهرمان سرکش المپيک است. مسئله ای که به خوبی 
می توان از البه الی حرف های مرادی به آن رسيد، وقتی صراحتاً می گويد 
کيانوش خودش ب��رادرش را به عنوان مربی انتخاب ک��رد و ما هم تأييد 
کرديم، اما از اين به بعد نمی پذيريم. اگر برادر رستمی فرد مناسبی برای 
حضور در کنار او به عنوان مربی نبوده، چرا فدراسيون او را پذيرفته و اگر 
بوده چرا امروز تأکيد می کنند که ديگر زير بار خواسته های او نمی روند؟! 
در اصل فدراسيون س��عی دارد با چنين چرخش معناداری سهم خود را 
در بازيکن س��االری و از بين رفتن فرصت های وزنه ب��رداری و همچنين 
اهمال کاری ها در رد کردن اسامی برای حضور در مسابقات کسب سهميه 
کمرنگ کند، اما فدراسيون وزنه برداری و در رأس آن مرادی به همان اندازه 

در اين ماجرا مقصرند که ستاره سرکش و ياغی وزنه برداری مقصر است!

راه رسیدن کاراته به المپیک طوالنی ترین مسیر است

ملی پوش کاراته کتاب امام حسین را  ترجمه کرد
ورزشکاران ايرانی        بازتاب
هم��واره ارادت 
خاصی به اهل بيت)ع( داشته و دارند. بسياری از 
آنها پيش از آنکه پا به ميدان مس��ابقه بگذارند با 
توس��ل به خاندان عصمت و طهارت از آنها ياری 
می گيرند. توجه ويژه به امام حسين)ع( نيز بارها از 
سوی ورزشکاران رشته های مختلف ديده شده و 
اين بار کاراته کار پيش��ين تيم مل��ی در اقدامی 
ارزشمند کتاب سيدالش��هدا)ع( را ترجمه کرده 
اس��ت.  محمد باتوانی پس از شش سال تالش و 

ممارست به هدفش رسيده است. اين عضو هيئت 
علمی دانش��گاه در اين مدت با کمک برادرانش 
کتاب امام حسين)ع( را به زبان انگليسی ترجمه 
کرده است تا از اين طريق مردم ساير کشورها نيز با 
زندگی اين امام بزرگوار راحت تر آشنا شوند. باتوانی 
در سال هايی که پيراهن تيم ملی را به تن داشت 
مقام های زيادی در عرصه های آسيايی و جهانی به 
دست آورد. همچنين اين کاراته کار پيش از اين نيز 
يکی از مدال های آسيايی اش را به آستان مقدس 

سرور و ساالر شهيدان اهدا کرده بود. 

ماج��راي کيان��وش رس��تمي و        حاشیه
فدراس��يون وزنه برداری با وجود 
گذشت چند هفته از پايان مسابقات وزنه برداری قهرماني جهان 
همچنان ادامه دارد. حذف کيانوش در اين رقابت ها که منجر به 
روي سکو نرفتن ايران شد و شانس المپيکي شدن او را کاهش داد، 
سبب شده خيلي ها اين اتفاقات را خروجي ورزشکارساالري در 
فدراسيون وزنه برداری و تمرين جدای رستمی از تيم ملي و با يک 
مربي ديگر عنوان کنند. در اين زمينه ديروز در راديو تهران علي 
مرادي و کيانوش رستمي به صورت همزمان روي خط مصاحبه 

تلفني آمدند تا جنجال وزنه برداری ادامه داشته باشد.
علي مرادي، رئيس فدراسيون وزنه برداری در اين گفت وگو از پايان 
مماشات با رستمي خبر داد: »کيانوش رستمی بنا بر درخواست 
خودش برادرش را به عن��وان مربی انتخاب ک��رد و ما هم تأييد 
کرديم،  اما از اين به بعد اين کار را نمی کني��م. از اين به بعد بايد 
در چارچوب فدراسيون حرکت کنند. تا االن من خيلی مماشات 

کرده ام، اما بعد از اين ديگر اتفاقات قبلی را تکرار نمی کنم.«  
مرادی معتقد است که رفتار اين روزهاي رستمي به کل تيم ضربه 
زده است:» اينکه هر کسی برای خودش بخواهد وزنه بزند، رکورد 
بگيرد، مربيگری کند و حتی حرف برادرش را هم گوش نکند، در 
نهايت به همه آسيب می زند. ما به راحتی می توانستيم نايب قهرمان 

شويم، اگر کيانوش امتياز می گرفت.«
کيانوش رس��تمي هم البت��ه صحبت های مرادي را بی پاس��خ 
نگذاشت تا اين جنجال ادامه داشته باشد: »من در حوزه تيم ملی 
قرار داشتم و اصالً اين طور نبود که من و برادرم جدا از بقيه باشيم. 
اگر اين طور بود چرا ما را به مسابقه اعزام کردند. فقط کيانوش 
رستمی باعث نشد ايران چهارم دنيا ش��ود. درست است من از 
دور مسابقات حذف شدم، اما وزنه بردار ايران در سنگين وزن هم 
حذف شد. البته من خيلی ناراحت شدم، چون اميدوار بودم که 
عنوان دومی ايران تا روز آخر حفظ شود، اما اين مسئله در دسته 

فوق سنگين هم اتفاق افتاد.«

پایان مماشات فدراسیون وزنه برداری 
با کیانوش رستمي؟

تمرينات تيم ملی کاراته برای اعزام به      کاراته
کارات��ه وان مادريد هفته آين��ده آغاز 
می شود و ملی پوشان ايرانی برای کس��ب حداکثر امتياز راهی اين 
مسابقات می شوند. کاراته کاران کشورمان در يک سال اخير نتايج 
درخشان زيادی کسب کرده اند تا جايی که جايگاه بسيار خوبی در 
رده بندی فدراس��يون جهانی دارند. باال بودن شانس کسب سهميه 
بازی های المپيک توکيو و راه دشوار رسيدن به اين هدف از جمله 
نکاتی است که ش��هرام هروی در گفت وگو با خبرگزاري 
تسنيم به آن اشاره کرده است: »تا امروز بچه ها امتيازات 
خوبی برای س��هميه المپيک 2020 کسب کرده اند، 
هرچند که س��طح توقعات ما بيش��تر از اينهاست و 
دوست داشتيم با توجه به اينکه خود را بهترين تيم 
کاراته دنيا می دانيم، نتايج بهتری کسب می کرديم. در 
حال حاضر شرايط ما در دو وزن المپيکی ايده آل است 
و در ي��ک وزن ديگر ني��ز تالش می کني��م از بحران 
بدشانسی خارج ش��ويم. تيم ملی کاراته تنها تيمی در 
تاريخ ورزش کشور است که برای کسب سهميه المپيک در 
فواصل بسيار کوتاه در مسابقات حاضر می شود و طوالنی ترين 
مسير را طی می کند.  از س��ال 95 و پايان مسابقات جهانی 
اتريش که بحث کسب سهميه  از طريق حضور در مسابقات 
کاراته وان مطرح شد، ما در مسابقات حضور داشتيم و تا پايان 

سال 98 بايد اين مهم را تداوم ببخشيم.«

از سالم نظامی در فرانسه تا سالم هيتلری در بلغارستان
 فوتبال اروپا 

در قرق حامیان نژادپرستی و جنگ
رقابت های مقدماتی يورو 2020 همچنان با حواش��ی ريز و درش��تی 
پيگيری می ش��ود. در حالی تيم های اروپايی برای گرفتن جواز حضور 
در جام ملت های قاره س��بز با هم رقابت می کنند که دوشنبه شب اين 
رقابت ها اتفاقات عجيب و حاشيه ای  را به خود ديد؛ از شکست پرتغال 
و رکوردش��کنی رونالدو گرفته تا حماي��ت دوباره بازيکن��ان ترکيه از 

نظاميانشان و شعارهای نژادپرستانه بلغارها در صوفيه.
  غوغای شوچنکو و ياران

اوکراين از ميزبانی اش به بهترين شکل ممکن استفاده کرد و در شبی که 
پذيرای پرتغال بود 2 بر يک اين تيم مدعی را شکس��ت داد تا با 19 امتياز 
مقتدرانه صدرنشين گروه B باقی بماند و به عنوان پنجمين تيم، صعودش به 
يورو 2020 را قطعی کند. آندره شوچنکو، سرمربی اوکراين با صعود تيمش 
در کيف سر از پا نمی شناخت: »زدن دو گل به پرتغال سخت بود، اما ما اين 
کار را انجام داديم. البته آنها هم بعد از خوردن دو گل بارها دروازه اوکراين را 
تهديد کردند. پيروزی بر قهرمان يورو 2016 و ليگ ملت ها اصالً ساده نبود. 

ضمن اينکه صعود با صدرنشينی برای ما اهميت زيادی دارد.«
نکته جالب اين بود که فرناندو سانتوس بعد از باخت تيمش هيچ دفاعی از 
بازيکنانش نکرد و حتی مدعی شد ميزبان می توانست گل های بيشتری 
بزند: »آنها می توانستند گل های بيش��تری بزنند. بايد قبول کنيم که 
شکس��ت خورده ايم و برای آين��ده برنامه ريزی کنيم.« با اين ش��رايط 
صربستان 10 امتيازی با يک امتياز کمتر در تعقيب پرتغال است و تيم 

سانتوس خطر نرسيدن به يورو را بيخ گوش خود احساس می کند.
   رکوردها دنبال رونالدو!

تنها گل اين تيم را کريستيانو رونالدو از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، 
ولی نتوانست جلوی شکست پرتغال را بگيرد. با اين حال رونالدو رکورد 
700 گل را به نام خودش ثبت کرد؛ 95 گل برای تيم ملی پرتغال، پنج 
گل برای اسپورتينگ ليسبون، 118 گل برای منچستريونايتد، 450 گل 

برای رئال و 32 گل برای يوونتوس به ثمر رسانده است.
 رونالدو به 700 تايی شدن خود اينگونه واکنش نشان داد: »اين رکوردی 
است که هر کسی نمی تواند به آن برسد. برای رسيدن به اين موفقيت از 
خيلی ها بايد تشکر کنم. رکورد زدن کاماًل طبيعی اتفاق می افتد و من به 
دنبال رکورد زدن نيستم، بلکه آنها به دنبال من هستند. در اين خصوص 
وسواسی نسبت به تعداد گل های زده ام ندارم.  ناراحتم که در کيف مقابل 
اوکراين شکست خورديم، ولی باز هم به تيم ملی پرتغال افتخار می کنم. 

خوب بازی نکرديم و نتوانستيم برنده از زمين خارج شويم.« 
   نژادپرستی بلغارها

انگليسی ها از قبل هم می دانستند که در بازی برگشت با بلغارستان شرايط 
سختی دارند. البته نه از بعد فنی، بلکه از جهت شعارهای نژادپرستانه هواداران 
اين تيم. تيم ساوت گيت که در بازی قبل مغلوب چک شده بودند با توپ پر 
به مصاف بلغارها رفت و با زدن شش گل نيز عقده گشايی کرد. در ورزشگاه 
لوسکی شهر صوفيه هواداران به جای آنکه حواس شان به بازی تيم کشورشان 
و دريافت ش��ش گل از انگليس باش��د، تمام تمرکز خود را به ش��عارهای 

نژادپرستانه عليه چند بازيکن تيم مهمان معطوف کرده بودند. 
سالم هيتلری، توهين به رحيم استرلينگ و درآوردن صدای ميمون باعث شد 
که داور دو بار بازی را متوقف کند. استرلينگ که دو گل از شش گل تيمش 
را به ثمر رسانده بود بيش از همه مورد هجمه نژادپرستانه بلغارها قرار گرفت. 
بعد از اين بازی اتحاديه فوتبال انگليس اتفاقات رخ داده را به شدت محکوم 
کرد و خواستار برخورد قاطعانه يوفا شد. استرلينگ بازيکن دوگله سه شيرها، 
هواداران نژادپرست بلغارستانی را احمق خواند: »با مردم بلغارستان همدردی 
می کنم، چراکه چنين هواداران احمقی دارند. مهم اين است که با شش گل 

بازی را برديم تا شرايطمان برای صعود راحت تر شود.«
  حمايت دوباره از جنگ

بازيکنان تيم ملی ترکيه دست بردار نيستند و همچنان از حمله نظامی اين 
کشور به شمال سوريه حمايت می کنند. در حالی که همه دنيا از اقدامات 
ترکيه عليه کردهای س��وری ابراز نگرانی و انزجار کرده اند، اما ملی پوشان 
ترکيه پس از تساوی يک – يک برابر فرانسه، وقتی به رختکن خود در استادو 
فرانس رفتند همه اعضای تيم با نشان دادن سالم نظامی مجدداً از نظاميانشان 
حمايت کردند، حتی حساب کاربری فدراسيون ترکيه نيز اين عکس را به 
نشانه خوشحالی از صدرنشينی اين تيم منتشر کرد. بازيکنان ترکيه پيش از 
اين نيز در بازی با آلبانی با اين حرکت حسابی جنجال ساز شده بودند. با اينکه 
يوفا تحقيق در اين خصوص را آغاز کرده، اما ترس از اعمال محروميت هم 

نتوانسته مانع حواشی نژادپرستانه و جنگ طلبانه در فوتبال اروپا شود.

زنگ خطر براي المپیک در جام جهانی


