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ورزشی

وطن امروز شماره 2524

اخبار
پنچاک سیالت ،تدبیر اندونزی و انفعال ایران

چرا اعتراض داریم؟

در حالی کشور اندونزی با اضافه کردن رشته
«پنچاک سیالت» عمال  ۱۴مدال طال را در سبد
خود قرار داد و جایگاه چهارمیاش را در جدول
ردهبن��دی بازیهای آس��یایی قطع��ی کرد که
موضعگیری مس��ؤوالن ورزش ایران در این باره
قابل تامل است .کشور اندونزی میزبان بازیهای
آس��یایی  ۲۰۱۸ب��ااضافه کردن رش��ته رزمی
پنچاک سیالت توانست  ۱۴مدال طال را دشت
کند؛ موضوع��ی که پیش از ای��ن بازیها قابل
پیشبینی بود ،زیرا بیشک کشور میزبان برای
موفقیت در ورزش بومی خود شانس بیشتری از
سایر کشورها داشت .به همین دلیل بسیاری از
کشورها نظیر چین ،ژاپن و کرهجنوبی به عنوان
قدرتهای آسیا و همچنین کشورهای خاورمیانه
عمال این رش��ته ورزش��ی را تحری��م کردند اما
ایران  ۹ورزشکار را به مسابقات پنچاک سیالت
اعزام کرد و ضمن کمک به اعتباربخشی به این
رقابتها تنها یک مدال برنز دشت کرد .اندونزی
ب��ه کمک همین تعداد طال در رش��ته پنچاک
س��یالت جایگاه ایران در رده چهارم را گرفت تا
باالخره بعد از مدتها مس��ؤوالن ورزش کشور
هوش��یار شوند و نسبت به این موضوع اعتراض
کنند .حال باید پرسید اساسا بعد از حضور ایران
در رشته پنچاک سیالت و به رسمیت شناختن
آن ،اعت��راض یا ش��کایت از اندونزی به مجامع
بینالمللی چه تاثیری دارد؟ نکته مهمتر اینکه
چرا مس��ؤوالن پیش از این نسبت به ورود این
رشته موضعگیری نداشتهاند؟ به هر ترتیب در
ش��رایط فعلی فرار رو به جلوی مسؤوالن برای
توجیه عدم دیپلماسی سازنده و بازی در زمین
رقیب ،نمیتواند دردی از ورزش دوا کند .شاید
امروز ورزش کش��ور بیش از ه��ر زمان دیگری
به نیروهای مجرب ،ج��وان و با دانش در حوزه
دیپلماسی نیاز دارد.

نوشاد عالمیان :پینگپنگ ایران
و خودم به این مدال نیاز داشتیم

نوش��اد عالمی��ان گفت :پینگپن��گ ایران و
خودم به این مدال برنز احتیاج داش��تیم و مردم
مرا ببخش��ند که نتوانستم به فینال صعود کنم.
نوشاد عالمیان پس از کسب مدال برنز پینگپنگ
بازیهای آس��یایی  ،۲۰۱۸بیا ن کرد :خدا را شکر
که توانستم این مدال را بگیرم .من برای آن تالش
کرده بودم و پینگپنگ ایران و خودم به این مدال
نیاز داشتیم .روز جمعه بازی خوب و حساسی را
با نماینده هنگکنگ داشتم که نفر دهم جهان
بود .امروز هم با نفر چهارم جهان رقابت کردم که
واقعا بازیکن قویای بود .در شروع مسابقه خوب
کار کردم اما سرویسهای این بازیکن چینی اذیتم
کرد و نتوانس��تم بازی خوب خودم را ادام ه دهم.
او ادام ه داد :با این حال خدا را ش��کر میکنم که
توانستم مدال بگیرم و این مدال برایم بسیار مهم
بود .اینکه یک بازیکن غیر از ش��رق آسیا بیاید و
مدال بازیهای آسیایی را کسب کند واقعا جالب
اس��ت و فکر نمیکنم در س��الهای اخیر چنین
اتفاق��ی افتاده باش��د .پینگپنگباز کش��ورمان
گفت :ما در مس��ابقات جهانی نیز به دس��ته اول
صعود کردیم و حاال کس��ب ای��ن مدال میتواند
جایگاه ایران در تنیس روی میز را مس��تحکمتر
کند .ارزش رش��ته تنیس روی میز در بازیهای
آس��یایی همپای المپیک اس��ت چ��ون بهترین
بازیکنان جهان در قاره آسیا حضور دارند .حاال با
این نتیجه ترس کش��ورهای دیگر از ایران بیشتر
میشود .عالمیان در پایان گفت :مردم مرا ببخشند
که نتوانس��تم حریف چینیام را شکس��ت دهم.
من برای برد آمده بودم و میخواس��تم به فینال
بروم اما نش��د و واقعا حریفم قوی بود .انشاءاهلل
در دورهه��ای بع��دی ت�لاش میکنم ت��ا مدال
خوش رنگتری بگیرم .باید از پدر و مادرم تشکر
کنم که در تمام تمرینات من سختی کشیدند و
در کنارم بودند ،بویژه پدرم که چندین سال منتظر
چنین لحظهای بود .از همسرم هم تشکر میکنم
که نبودنهایم را تحمل کرد.

بسکتبال باز هم در حسرت طالی
بازیهای آسیایی ماند

تیمملی بس��کتبال ای��ران در دی��دار نهایی
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸برابر چین باخت و مثل
دوره گذشته نایبقهرمان شد .تیمملی بسکتبال
ایران در دیدار نهایی بازیهای آسیایی جاکارتا با
نتیجه  ۸۴بر  ۷۲برابر چین تن به شکس��ت داد
و نایبقهرمان شد تا بسکتبال ایران همچنان در
حس��رت طالی بازیهای آسیایی بماند .تیمملی
ایران تنها در کوارت��ر اول از حریف خود برتر بود
و توانس��ت این کوارتر را  ۲۵بر  ۱۸به س��ود خود
تم��ام کند اما تفکرات مهران ش��اهینطبع در 3
کوارت��ر بعدی جواب نداد و ای��ران در کوارترهای
بع��دی به ترتیب  ۲۳ب��ر  ۱۸ ،۲۰ب��ر  ۱۱و ۲۵
بر  ۱۶مغلوب ش��د تا در نهای��ت  ۸۴بر  ۷۲برابر
حریف خود تن به شکست دهد .بسکتبال ایران
مدع��ی اول قهرمانی در بازیهای آس��یایی بود
و ب��ا ترکی��ب کامل خود در این رویداد ش��رکت
ک��رد اما همانند دوره گذش��ته بازیها در فینال
از پس حریف خود برنیامد و نایبقهرمان ش��د.
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اسامی مدالآوران ایران

کاروان ایران در روز آخر بازیهای آسیایی جای خود را
به ازبکها داد و ششم شد

سقوط در جاکارتا

در روز پایان��ی بازیه��ای
آسیایی ،ازبکس��تان با کسب ۵
مدال طال در بوکس و یک مدال
طال در س��امبو جایگاه پنجمی ایران را در ردهبندی
نهای��ی ج��دول مدالها گرفت و ایران به رده شش��م
س��قوط کرد .ایران که روزهای زیادی از بازیها را در
رده چهارم حضور داش��ت با  ۱۴مدال طالی اندونزی
در رش��ته پنچاک سیالت به رده پنجم سقوط کرد و
در روز پایانی بازیها هم با س��قوط به رده شش��م به
رتب��ه بازیهای  ۲۰۰۶دوحه قطر بازگش��ت .اگر چه
ایران در روز پایانی موفق ش��د با مدال طالی والیبال
بیستمین طال را کس��ب کند اما ازبکها از  7فینال
بوکس در  5مس��ابقه پیروز ش��دند و ب��ا یک طال در
س��امبو و در مجموع ب��ا  ۲۱طال جایگاه پنجمی را از
ایران ربودند تا ایران پس از یک پله سقوط در اینچئون
حاال یک پله دیگر در جاکارتا س��قوط کند .ازبکها 6
مدال طال در رشته کوراش که در این دوره به بازیها
اضافه ش��د و  5مدال طال در بوکس به دست آوردند.
اگرچه نباید از ناداوریها در مس��ابقات رو در روی 2
کش��ور در کش��تی و کوراش و داوریهای جانبدارانه
گذشت اما اگر

به نفع ازبکس��تان در چند رشته دیگر
کاروان کشورمان عملکرد بهتری میداشت و در برخی
رشتهها بسیار ضعیف عمل نمیکرد ،جایگاه پنجمی را
از دست نمیداد .زمانی که کاروان ایران در بازیهای
آسیایی  ۲۰۰۶دوحه از جایگاه دهم دوره قبل به رتبه
ششم ارتقا یافت ،مسؤوالن وقت ورزش از هدفگذاری
برای رسیدن به جایگاه چهارم آسیا سخن گفتند .این
تیممل��ی واترپل��وی ایران با غلب��ه بر چین
توانست مدال برنز بازیهای آسیایی اندونزی را
به خود اختصاص ده��د .مردان واترپلوی ایران
که به دنبال شکس��تن طلس��م  44ساله کسب
مدال واترپل��و بازیهای آس��یایی بودند مقابل
چین به میدان رفتند .پی��ش از این دیدار تیم
کرهجنوب��ی با پیروزی مقابل س��نگاپور در رده
پنجم ایستاد و س��نگاپور ششم شد .همچنین
عربس��تان نیز ب��ا برت��ری مقاب��ل اندونزی در
جایگاه هفتم ق��رار گرفت .تیممل��ی واترپلوی
ای��ران پیش از این در مرحل��ه مقدماتی مقابل
تیمهای کرهجنوبی و سنگاپور به برتری رسید
و مقابل قزاقس��تان شکس��ت خورد و به عنوان
تیم دوم راهی مس��ابقه یکچهارم شد .پس از
آن واترپلوئیستهای ایران با شکست عربستان
به نیمهنهایی رسیدند و با شکست برابر ژاپن و
باز ماندن از راهیابی به فینال ،برای کسب مدال
برن��ز این رقابتها مقابل تیم چین به آب زدند.
این دیدار که نبرد دو تیم خوب آس��یا به شمار
میرفت در ابتدا به س��ود چین پیگیری میشد
تیمملی والیب��ال ایران با پیروزی بر کرهجنوبی
برای دومینبار متوالی قهرمان بازیهای آس��یایی
ش��د .در پایان رقابتهای والیبال بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸اندونزی روز گذش��ته (ش��نبه) دیدار فینال
بین تیمهای والیبال ایران و کرهجنوبی برگزار ش��د
که در پایان والیبالیس��تهای ایران موفق شدند با
پیروزی  ۳ب��ر صفر برابر کرهجنوب��ی همانند دوره
گذش��ته به عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی دست
یابند و از مدال طالی دوره گذشته در اینچئون دفاع
کنند .ایگور کوالکوویچ در این بازی ،سعید معروف،
میالد عبادیپور ،محمد موس��وی ،امیر غفور ،علی
شفیعی و مرتضی ش��ریفی را به زمین فرستاده بود
که در پایان والیبالیستهای ایران توانستند ستهای
بع��د از کشوقوسه��ای ف��راوان در نهای��ت
کارلوس کیروش اعالم کرد برای هدایت تیمملی
فوتبال ایران در رقابتهای جام ملتهای آسیای
 ۲۰۱۹با فدراسیون فوتبال ایران به توافق رسیده
و به تهران میآید .رقابتهای جام ملتهای آسیا
 ۲۰۱۹از نیم ه دیماه در کش��ور ام��ارات برگزار
میشود و تیمملی فوتبال ایران با تیمهای عراق،
ویتنام و یمن همگروه اس��ت .نخس��تین اردوی
آمادهسازی تیمملی برای رقابتهای جام ملتهای
آس��یا از این هفت��ه آغاز میش��ود و تیمملی روز
بیستم شهریورماه در یک بازی تدارکاتی در شهر
تاشکند به مصاف ازبکستان میرود.
با توجه ب��ه برگ��زاری اردوی تیمملی و بازی
دوستانه با ازبکستان ،بحث حضور بازیکنانی که به

یادداشت

موضوع با واکنش منفی و بعضاً
تمس��خرآمیز افراد و رس��انهها
روبهرو شد اما مسووالن ورزش
همچنان بر کس��ب جای��گاه چهارم تاکید داش��تند.
س��رانجام با تالشه��ای فراوان و عملکرد درخش��ان
ورزشکاران ،ایران در بازیهای  ۲۰۱۰گوانجو به رتبه
تاریخی چهارم رس��ید .در بازیهای  ۲۰۱۴اینچئون
اگرچه در برخی رش��تهها ش��اهد عملکرد درخشان
ورزشکاران بودیم و یک مدال طالی بیشتر هم نصیب
ایران ش��د اما در نهایت با یک پله س��قوط به جایگاه
پنجم تنزل کردیم .در این دوره از بازیها بهرغم اینکه
کاروان بزرگتری در رقابتها ش��رکت کرد متاسفانه
بهرغم وعدههای مسؤوالن وزارت ورزش و پیشبینی
 ۲۵تا  ۲۶مدال طال ،با کس��ب  ۲۰مدال طال یک پله
دیگر س��قوط کردیم و در جایگاه ششم یعنی همان
جایگاه  ۱۲س��ال پی��ش ایس��تادیم .وزارت ورزش و
جوانان به عنوان مسؤول اصلی ورزش باید پاسخگوی
این س��قوط و عملکرد بشدت ضعیف برخی رشتهها
باشد .مسؤوالن کمیته ملی المپیک هم اگرچه زمان
زیادی از قبول مسؤولیت آنان نمیگذرد و عمال امکان
کار خاصی جز فراهم ک��ردن امکانات و ایجاد فضای
مناسب برای ورزش��کاران نداشتند اما باید با بررسی
دقیق عملکرد رشتههای شرکتکننده هر چه زودتر
شرایط را برای حضور آبرومند کاروان ایران در المپیک
 ۲۰۲۰توکیو فراهم کنند .درباره عملکرد کاروان ایران
در جاکارتا و نتایج رشتههای مختلف در روزهای آینده
بیشتر خواهیم نوشت.

نام

رشته ورزشی

مدال

نام

علیرضاکریمی

کشتی آزاد

طال

مجتبیعابدینی،سیدعلی

حسن یزدانی

کشتی آزاد

طال

پرویز هادی

کشتی آزاد

طال

سعیدرجبی

تکواندو

طال

میرهاشمحسینی

تکواندو

طال

محمدعلیگرایی

کشتیفرنگی

طال

حسین نوری

کشتیفرنگی

طال

محسنمحمدسیفی

ووشو

طال

عرفانآهنگریان

ووشو

طال

رضاعلیپور

سنگنوردی

طال

تیم ملی زنان

کبدی

طال

تیم ملی مردان

کبدی

طال

سهراب مرادی

وزنهبرداری

طال

سجاد گنجزاده

کاراته

طال

بهمنعسگری

کاراته

طال

بهدادسلیمی

وزنهبرداری

طال

حسینکیهانی

دوومیدانی

طال

الیاس علی اکبری

کوراش

طال

احسان حدادی

دوومیدانی

طال

پاکدامن ،محمد رهبری و
فرزاد باهر

داستان  2تماس

رشته ورزشی
تیم شمشیربازی مردان
اسلحهسابر

مدال
نقره

طراوت خاکسار

کاراته

نقره

رزیتاعلیپور

کاراته

نقره

سعیدعلیحسینی

وزنهبرداری

نقره

جعفرپهلوانی

کوراش

نقره

هدیهکاظمی

قایقرانی

نقره

سعیدمالیی

جودو

نقره

امیر مرادی

دوومیدانی

نقره

تیم ملی مردان

بسکتبال

نقره

رضا اطری

کشتی آزاد

برنز

فرزان عاشورزاده

تکواندو

برنز

علیپاکدامن

شمشیربازی

برنز

مهرداد مردانی

کشتیفرنگی

برنز

محمدرضاگرایی

کشتیفرنگی

برنز

مهلقاجامبزرگ

تیراندازی

برنز
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برنز

ناهیدکیانی

تکواندو

برنز

تیم ملی مردان

والیبال

طال

حمیدهعباسعلی

کاراته

برنز

مرجانسلحشوری

پومسهتکواندو

نقره

تهمینهکربالیی

پنچاکسیالت

برنز

کورشبختیار

پومسهتکواندو

نقره

علیهاشمی

وزنهبرداری

برنز

زهرا کیانی

ووشو (تالو)

نقره

تیمملی  3نفره مردان

بسکتبال

برنز

فرود ظفری

ووشو

نقره

پگاهزنگنه

کاراته

برنز

الههمنصوریان

ووشو

نقره

فرشته قربانی و نیما

میکسکامپوندایران

برنز

شهربانومنصوریان

ووشو

نقره

ذبیحاهللپورشیب

کاراته

برنز

امیرمحمدبخشی

تکواندو

نقره

قنبرعلیقنبری

کوراش

برنز

امیدتیزتک

کوراش

برنز

مریم کرمی ،مهسا جاور،
نازنین رحمانی و مریم
امیدیپارسا

نازنینمالیی
نازنین رحمانی و

مریمامیدیپارسا
امیر مهدیزاده

قایقرانی رویینگ4
نفره دختران

نقره

قایقرانی

نقره

قایقرانی

نقره

کاراته

نقره

واترپلو طلسم  ۴۴ساله را شکست

صید برنز از آبهای چین

محبوبی

احمدرضاطالبیان،پیمان
قویدل ،علی آقامیرزایی
و امین بوداغی

قایقرانی کایاک  4نفره
مردان

برنز
برنز

محمدنبیرضایی

قایقرانی

محمدمحمدیبریمانلو

جودو

برنز

نوشادعالمیان

تنیس روی میز

برنز

تیمملیمردان

واترپلو

برنز

ورزشی کشورمان با حضور در استخر ورزشگاه
«جیبیک��ی» ب��ه تماش��ای دی��دار ردهبندی
مس��ابقات واترپلوی بازیهای آسیایی جاکارتا
بین تیمملی ایران و چین نشستند.
مس��ابقات واترپل��وی بازیه��ای آس��یایی
جاکارتا  ۲۰۱۸از روز شنبه سوم شهریور ۱۳۹۷
( ۲۵آگوست  )۲۰۱۸آغاز و تا دیروز (شنبه دهم
شهریور  )۱۳۹۷پیگیری شد و به پایان رسید.

اس�امی  ۱۳بازیکن تیممل�ی واترپلوی ایران در
بازیهای آسیایی جاکارتا:

اما تالش ملیپوشان ایران تا پایان نیمه نخست
کار را به تس��اوی کشاند .مردان واترپلوی ایران
که خوب میدانستند برای رسیدن به مدال تنها
یک نیم��ه فرصت دارند ،در ادام��ه روند کار را
در دس��ت گرفتند و با اخت�لاف یک گل پیش
افتادند ام��ا در  ۳۰ثانیه پایان��ی بازی یک گل
از مهاجم چینیه��ا در پایان وقت قانونی بازی

کار را به تس��اوی کشاند .پنالتی مقام سوم این
بازیه��ا را تعیین میکرد .ای��ران در نهایت در
ضربات پنالتی  ۸بر  ۷پیروز ش��د .مدال واترپلو
شصتمین مدال کاروان بود .سجادی ،سرپرست
و رحیمی معاون کاروان ورزش��ی کشورمان به
همراه محسن رضوانی رئیس فدراسیون ،هادی
ساعی و دهخدا اعضای کادر سرپرستی کاروان

والیبال ایران قهرمان بازیهای آسیایی شد

طالی آخر

بازی را با امتیازه��ای  ۲۲-۲۵ ،۱۷-۲۵و  ۲۱-۲۵به
س��ود خود تمام کنند و برای دومین دوره متوالی بر
بام والیبال آسیا بایستند .از نکات جالب در این دوره
از رقابتهای والیبال بازیهای آس��یایی میتوان به
قرار نگرفتن تیمهایی همچون ژاپن و چین در بین
 ۴تیم مرحله پایانی اش��اره کرد که در ادوار گذشته
بازیها همواره جزو تیمهای برتر بودند و حتی ژاپن با
 ۸عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم بازیهای آسیایی
اس��ت .همچنین در دیدار ردهبن��دی تیم والیبال

چین تایپه موفق ش��د با حس��اب  ۳بر یک از سد
قطر شگفتیس��از بگذرد و به مدال برنز دست یابد
تا دست قطریها از کسب مدال کوتاه بماند .والیبال
ایران در  3دوره گذش��ته بازیهای آسیایی موفق
شده است در سال  ۲۰۱۰به مدال نقره دست یابد
اما در س��ا ل  ۲۰۱۴به طال رسیده بود و این دومین
طالی والیبال ایران در ادوار بازیهای آسیایی است.

■■والیبالیستهای معاف از خدمت سربازی

رئیس اداره س��رمایه انسانی سرباز ستاد کل

در انتظار تغییرات احتمالی تیمملی فوتبال

بازگشت وریا و علیپور

تیمملی دعوت میشوند هم از نکات جالب حضور
دوباره ک��یروش در راس کادر فنی فوتبال ایران
اس��ت .کارلوس کیروش همانن��د جام ملتهای
آس��یای  ۲۰۱۵استرالیا که فهرس��ت تیمملی را
نس��بت به جامجهان��ی  ۲۰۱۴برزی��ل ،جوانتر
ک��رد و بازیکنانی نظیر س��ردار آزمون و مرتضی
پورعلیگنجی این فرصت را پیدا کردند به ترکیب
اصلی تیمملی راه پیدا کنند ،قصد دارد برای جام
ملتهای آسیای  ۲۰۱۹امارات هم میانگین سنی
بازیکن��ان تیمملی را پایینتر بی��اورد و حضور 2

لژیونر ج��وان فوتبال ای��ران؛ کاوه رضایی و علی
قلیزاده هم در لیست جدید کیروش محتمل به
نظر میرسد.
شنیده میش��ود س��رمربی پرتغالی تیمملی
درباره دعوت از بازیکنان  2تیم پرطرفدار پایتخت
هم تصمیمات جدیدی گرفته است .وریا غفوری
بازیکن سمت راست استقاللیها که نتوانست در
لیست نهایی کیروش برای حضور در جامجهانی
 ۲۰۱۸روسیه قرار بگیرد ،برای این اردو به تیمملی
دعوت میش��ود .عالوه بر وریا ،پژمان منتظری و

امی��د لطفپ��ور ،ش��ایان قاس��می ،عل��ی
پیروزخ��واه ،امیرحس��ین کیهان��ی ،مه��دی
یزدانخواه ،محمدجواد عباسی ،ارشیا الماسی،
پیمان اس��دی ،سهیل رستمیان ،امیر دهداری،
امیرحسین رهبر ،حامد ملکخانبانان و حسین
خالدی
کادر فنی :نادر غفوری (سرپرس��ت) ،الکساندر
چیریچ (س��رمربی) ،وحی��د رضای��ی (مربی)،
امیرعباس اکبرنژاد (مربی آنالیز) و خسرو حمزه
(مربی روانشناس)
نیروهای مس��لح از معاف ش��دن تم��ام اعضای
تیمملی والیبال از خدمت وظیفه خبر داد .سردار
موسی کمالی ،رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت :مطابق قانون
سرباز قهرمان ،اعضای تیمملی والیبال که موفق
به کسب مدال طالی مسابقات آسیایی جاکارتا
ش��دند ،از خدمت وظیفه معاف میش��وند .وی
ادامه داد :البته مطابق این قانون تمام طالییهای
جاکارت��ا از خدم��ت معافن��د و میتوانند برای
دریاف��ت کارت پایان خدمت خ��ود اقدام کنند.
س��ردار کمالی افزود :اگر تیمملی فوتبال نیز در
این مس��ابقات طال میگرفت ،تمام اعضای آن از
خدمت معاف میشدند.
روزبه چش��می هم در لیست کیروش برای بازی
با ازبکس��تان حضور دارند و علی کریمی هم این
شانس را دارد که بتواند به اردوی تیمملی دعوت
شود.
از باش��گاه پرسپولیس تهران هم علی علیپور،
آقای گل فصل گذش��ته لیگ برت��ر هم برای این
اردو ب��ه تیمملی دعوت میش��ود اما س��یدجالل
حس��ینی ،کاپیت��ان سرخپوش��ان پایتخت دیگر
جایی در لیس��ت کیروش ندارد .شنیده میشود
ع�لاوه ب��ر علیرضا بیرانون��د ک��ه در جامجهانی
حضور داش��ت و عل��ی علیپور ،محم��د انصاری
و کم��ال کامیابینی��ا دیگ��ر پرسپولیس��یهایی
هس��تند ک��ه در لیس��ت جدیـ��د ک��یروش
حضور دارند.

چرا رونالدو به موناکو نرفت؟

گابریله مارکوتی :همه چیز هماهنگ بود .قرار
بود هلیکوپتری اختصاصی او و همراهانش را از
تورین به موناکو ببرد .حدود  40دقیقه به پرواز
باقی مانده بود 6 .صندلی در س��الن گریمالدی
فوروم موناکو ،مکان برگزاری مراسم ساالنه یوفا
برای او و همراهانش رزرو شده بود اما کریستیانو
رونالدو در آخرین لحظات نظرش را تغییر داد و
کل سفر کنسل شد 2 .تماس تلفنی روی این
تغییر نظر تاثیر داشت؛ یکی تماس با خود رونالدو
که گویا خبر از لو رفتن رأی نهایی یوفا در اهدای
جایزه بهترین بازیکن سال به لوکا مودریچ داد
و دیگ��ری تماس ب��ا بپه ماروتا ،مدیر باش��گاه
یوونتوس که در هتل مریدین بیچ ،نزدیک سالن
گریمالدی ،منتظر اس��تقبال از ابرستاره جدید
تیمش بود .این دو تماس حدود ساعت  4برقرار
ش��د یعنی  2ساعت پیش از شروع مراسم .بعد
از اینکه رونالدو به باشگاه و دوستانش اعالم کرد
قصد پرواز به موناکو را ندارد ،نزدیکانش تالش
کردند نظرش را تغییر بدهند اما وقتی دیدند این
تالش بینتیجه است ،باشگاه خبر غیبت رونالدو
را روی فرش قرمز گریمالدی به یوفا اعالم کرد.
السکاندر سفرین ،رئیس یوفا ،هم در واکنش به
ای��ن اتفاق گفت« :نه! خود رونالدو هیچ خبری
به ما نداد و فقط باش��گاه یوونتوس بود که این
خبر را به ما اعالم کرد ،بدون هیچ توضیحی».
ماروتا هم بعد از پایان مراس��م چنین واکنشی
داشت« :این تصمیمی شخصی از سوی رونالدو
بود .از منظر باش��گاه اما ما بسیار ناراحتیم که
جایزه بهترین بازیکن س��ال به او نرسیده .این
جایزه صرفا نمایش بازیکنان در چمپیونزلیگ
را مورد نظ��ر دارد ،نه جامجهان��ی را ،بنابراین
رونالدو الیق دریافت آن ب��ود» .ماروتا البته در
این مورد اش��تباه میکند چون در قوانین یوفا
برای انتخاب بهترین بازیکن سال مشخصا درج
ش��ده که تمام تورنمنتها ،چه باشگاهی و چه
ملی در نظر گرفته میشوند .ژرژ مندس ،مدیر
برنامههای رونالدو هم که گویا پیش از ش��روع
مراسم از انتخاب مودریچ بیخبر بوده ،درست
قبل از اع�لام برنده این جایزه س��الن را ترک
کرد و بعد نتیجه نهایی رایگیری را «مسخره»
خواند .با اینکه هیچکس به صورت رسمی اعالم
نکرد دلیل تغییر نظر رونالدو و س��فر نکردنش
به موناکو به علت خبردار شدنش از نتیجه بوده
ام��ا چون دلیل دیگری هم بیان نش��د ،حدس
زدن آن چندان هم کار دشواری نیست .باشگاه
یوونتوس حتی ت�لاش نکرد از بهانههایی قابل
قبول ،مثال آماده ش��دن او برای بازی این هفته
یا حتی سرماخوردگیاش استفاده کند .درباره
لو رفتن نتیجه و رسیدن خبرش به رونالدو هم
«س��فرین» احتمالش را رد نکرد« :ما به کسی
نگفتی��م ولی خب میدانید ک��ه گاهی چطور
این اطالع��ات لو میروند .ش��اید یکی از قبل
میدانسته» .س��فرین در ادامه توضیح داد که
این انتخاب هیچ ربطی به حرکتی ضدرونالدو از
سوی یوفا نداشته و صرفا نتیجه یک رایگیری
بوده« :برای من خیلی مهم است که این مطلب
را درس��ت درک کنید 55 .ژورنالیس��ت از 55
کشور مختلف و  80مربی از تیمهایی که فصل
پیش از چمپیونزلیگ و یوروپالیگ حاضر بودند
برای این انتخ��اب رای دادهاند و نتیجهاش این
شده» .البته این نخستینباری نیست که رونالدو
در مراس��می که نام��زد دریافت یک جایزه بود
شرکت نکرده و چون قطعا نمیتوانیم وقتی از
رونالدو حرف میزنیم یادی از لیونل مسی هم
نکنیم ،به یاد بیاوریم که ابرس��تاره بارسلونا هم
 18ماه پیش در مراسم انتخاب بهترین بازیکن
از س��وی فیفا حاضر نبود .قطع��ا این حرکتی
چندان درس��ت از سوی بازیکنان نیست ،بویژه
اینکه رونالدو در مراس��م امسال جایزه بهترین
مهاجم را هم برد و در تیم منتخب سال هم قرار
گرفت ،تیمی که پر بود از همبازیهای سابقش
در رئ��ال مادری��د ،همبازیهای��ی چون کیلور
ناواس ،سرخیو راموس و مودریچ که به احتمال
زیاد ب��دون رونالدو هیچکدام ب��ه این عناوین
نمیرس��یدند ،همانطور کـه رئال مادرید هم
ب��دون رونال��دو ب��ه احتم��ال زی��اد قهرم��ان
چمپیونزلیگ نمیشد .در هر صورت رونالدو در
 33سالگی تغییر نمیکند .او همینی است که
هست .روحیه برتریجویی و جاهطلبی رونالدو
یک��ی از مهمترین عواملی اس��ت که از او یکی
از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال را ساخته
اس��ت .این روحیه اما نیمهای تاریک هم دارد
که گاهی در چنین روزهایی خودش را آشکار
میکند .با این وجود همبازیهای سابقش در
مادرید که نزدیک یک دهه کنارش بازی کردند
و هر جامی که ب��وده را بردند ،هیچ کینهای از
رونال��دو بابت این تصمیم ب��ه دل نگرفتهاند و
وقتی با اکثرش��ان حرف میزنید از او به عنوان
همتیمیای خیلی خ��وب یاد میکنند .ما هم
باید رونالدو را همینی که هس��ت قبول کنیم؛
خوبیهایش را کن��ار بدیهایش .خیلیها که
بیرون س��الن گریمالدی منتظر دیدن رونالدو
بودند از نیامدنش ناراحت ش��دند اما این اتفاق
هیچ تاثیری روی عالقه و عشقی که به رونالدو
دارند نمیگذارد.

