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منهای فوتبال

قهرمانی در آزادی 
قایقرانان ایران در 6ماده از مسابقات رویینگ کاپ آسیا به قهرمانی 
رسیدند. در این مســابقات که در تهران و دریاچه ورزشگاه آزادی 
برگزار می شــود، غیر از ایران تیم های پاکســتان، عــراق و هند 
شــرکت کرده اند. قایقرانان ایران که با تیم های باشگاهی شان در 
مسابقات شرکت کرده اند، یک روز قبل از پایان مسابقات صاحب 
6مدال طال شدند. امیرحسین محمودپور و مهسا جاور در رویینگ 
یک نفره سنگین وزن به طال رســیدند. محمودپور این مدال را در 
قایق یک نفره سبک وزن هم تکرار کرد. نازنین مالیی در یک نفره 
سبک وزن صاحب طال شد. در رویینگ دونفره سنگین وزن مردان، 
محمودپور و حمیدرضا رضوانی به قهرمانی رســیدند. در همین 

قایق، تیم زنان با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارع طال گرفتند.

حواشینگرانکننده

تیم ملی والیبال  روزهای آخر مسابقات قهرمانی جهان به شدت دچار 
نزول روانی شد. این تنزل روحی را بیشــتر از همه در دستان امین 
اسماعیل نژاد دیدیم که دیگر آن عقاب بلندپرواز روزهای خوب لیگ 
ملت ها نبود؛ چرا؟ این نکات باید بررسی شود . آیا هیچ اراده ای برای 
دوپینگ روحی چپ دست قهار ایرانی وجود نداشت؟ در این باره حرف 
و حدیث هایی شنیده ایم اما نباید اجازه بدهیم او هم به سرنوشت صابر 
کاظمی دچار شود. حفاظت از سرمایه های ملی وظیفه فدراسیون 
والیبال است. به جای توجیه اتفاقات رخ داده به بررسی وقایع و ارزیابی 
عملکرد تیم بپردازیم. ایجاد دیوار آهنین دور تیم ملی گرهگشا نیست 

و باید منطقی بود و با نقد و بررسی درست راه آینده را روشن کرد.

ماوآنها

یکی از شگفتی های مسابقات قهرمانی جهان، شکست فرانسه 
قهرمان المپیک بود. تیم پیروز؛ گروه جوان شــده ایتالیا بود که 
با هدایت دجورجی کوالک کرد. این مربی بزرگ دوسه بازیکن 
جوان خوش تراش را جایگزین سوپراستارها کرد. انصافا میچلتو 
 و رومانو نوســتاره های این تیم بهترین بودند. آنها طی 3سال از 
نوجوانان جهان به جوانان و سپس به تیم ملی بزرگساالن رسیدند 
و جالب اینکه هر دو چپ دست هستند. اما در تیم ایران امیرحسین 
توخته و مهدی جلوه در این مسیر به کندی حرکت کرده اند. ایراد 
کار از مربیان پایه است که تیمداری را ملک مطلق خود کرده اند و 

فدراسیون نظارت درستی بر این چرخه معیوب ندارد.

تیم ملی والیبال در سکوت به ایران بازگشت؛ اگر پیروزی هزاران 
پدر دارد، شکست همیشه یتیم است. هرچند عوامل رسانه  ای 
نزدیک به فدراسیون درصدد توجیه اتفاقات مسابقات قهرمانی 
جهان برآمده اند، واقعیت غیرقابل انکار این اســت که نه سفر و 
سخنان تهییج کننده رئیس فدراسیون نتیجه داد و نه وعده های 
بهروز امپراتور،  سرمربی تیم ملی تا ما باز هم دچار نحسی سیزده 
شــویم، با این تفاوت که یک مربی صرب مثل کوالکوویج دالر 
گرفت و والیبال ما را مستاصل کرد اما عطایی با ریال ره به جایی 
نبرد. آمریکا، صربستان، هلند، آرژانتین و فرانسه قهرمان المپیک 
هم حذف شدند! مسابقات ورزشی اینگونه اند اما آیا ما به اندازه 

ایتالیای جوان شده کار کرده بودیم؟ 

چقدرکارکردهبودیم؟

پشت خط زن
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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افقی:
 1- تنگ چشمی- از لوازم آرایشی 
 صــورت- توده انباشته شــده 

از چیزی
2- شــاعر انقالبی روس که با 
شــلیک گلوله به زندگی خود 

پایان داد- قطعی و مسلم
3- ترکیــب آبــی و قرمــز- 

شریف تر- ژانری سینمایی 
4- از ملزومات ســوارکاری- 

فالنی- قسمتی از پا
5- تکرار حرفی- شب پیش رو- 

ورزشی با کفش اسکیت
6- شهرک تاریخی سینمایی- 

چارخونه نیست- بله انگلیسی
7- گویشــی در غرب ایران- 

زینت روی انگشتر- رسوم
8- از اجــزای پیراهــن- از 
پیامبــران بنــی اســرائیل- 

رستگاری
9- سفر دستـه جمـعی- نوعی 

میمون- فوری
10- خمیدگی کاغذ- حمام- 

قطع عملیات جنگی
دقیــق-  و  هوشــیار   -11

سخنوران- پایتخت ایتالیا
12- زیـرانـــداز خـــواب- 
سرازیری- به کار بردن کلمه ای 

در معنای خاص
13- دیواره ای برای جلوگیری 
از جریــان آب- آواز آهنگین- 

پنهان کردن
14- علم و آگاهی- از نوازندگان 
چیره دست تنبک در موسیقی 

ایرانی و شاگرد حسین تهرانی
15- شهرســتانی در اســتان 

گلستان- بی ریا- چاه جهنم
  

عمودی:
1- پرتابه جنگی- پهلو، کنار- 

ادب آموختن
2- عنوانــی احترام آمیز برای 
بانــوی ســالخورده- نگهبان 

آتشکده
3- جای بند در کمر شــلوار- 

اشاره- پیوسته، پیاپی
4- چاپلــوس- هیــچ وقت- 

پراکندن
5- مکش ســیگار- ســمت 
راست- ییالقی در شمال تهران

6- لطف و مهربانی- نوعی گاو با 
شاخ های بلند- غیر از

7- پاپوش- خــط نابینایان- 
بانوی همدم

8- عنوان هر یک از پادشاهان 
ساسانی- دندان های نیش- در 

بیان علت به کار می رود
9- جبران گناه قسم- ایشان- 

میدانی در تهران
10- خط کــش مهندســی- 

باصداقت- عدالت پیشه
11- از ســرداران ایرانــی در 

روزگار کیقبــاد- واســطه- ضمیر 
انگلیسی

12- سوره مورچه- فصل گل- سالن 
مهمانی

13- عابد نصرانی که از نبوت حضرت 
محمد)ص( در کودکــی خبر داد- 

خنده رو- عبوس
14- فرســتاده شــده- نوعی آچار 

مکانیکی
15- مــاده اولیه چســب- بیماری 

15مردم آزاری- خوردن
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رهشمالساوكابنت
ينتديفسمشچهدر
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جواد نصرتی|  اوج گیری مداوم کارلوس آلکاراز و کسپر رود، 
این دو را در فینال اوپن آمریکا به هم رساند تا دست کم یکی از 
آنها مزد جدیت، پشتکار، جنگندگی و استعداد بی نظیر خود 
را بگیرد و نه تنها مرد شماره یک جهان شود،  که نخستین جام 

گرنداسلم زندگی خود را هم باالی سر ببرد.
آلکاراز 19ســاله برای رســیدن بــه فینــال، کار به مراتب 
ســخت تری از رقیب نــروژی خــود داشــته و در یکی از 
کالســیک های اوپن آمریکا، در نبردی فراموش نشدنی که 
بیش از 4ساعت طول کشید، فرانسیس تیافو، بخت شماره22 
مســابقات و بازیکن محبوب آمریکایی را در 5ست شکست 
داد تا خود را به فینال برساند. مدت هاست که گفته می شود 
آلکاراز آینده تنیس جهان به شمار می رود و بسیاری، شمارش 
معکوس برای قهرمانی او در یک گرنداســلم را مدت هاست 
شــروع کرده اند. او در همین مســابقات از خود شخصیتی 
بی نظیر نشان داده و در 3بازی آخر خود با جنگندگی، آمادگی 
ذهنی بی نظیر و البته استعداد شگفت انگیز، در پایان 5ست 
بازی به برتری رســیده اســت. او می تواند مزد این عملکرد 

استثنایی را امشب با پیروزی برابر رقیب آماده اش بگیرد.
آلکاراز بعد از پیروزی برابر تیافو گفته است: »جنگیدن برای 
دستاوردهای بزرگ واقعا شگفت انگیز است. نخستین بار است 
که به فینال یک گرنداسلم می رسم. شماره یک را می بینم، اما 
در عین حال، از من بسیار دور است. من یک بازی دیگر دارم 
و برابر بازیکنی قرار می گیرم که تنیس را شگفت انگیز بازی 

می کند. تمام توانم را به کار می گیرم.«
برنده این بازی، نه تنها قهرمان آخرین گرنداسلم سال می شود 
که در صدر رنکینگ بهترین تنیسورهای دنیا، جانشین دنیل 
مدودف روس خواهد شد. وقتی که این مسابقات استارت خورد، 
رافائل نادال تنیسور کهنه کار و پیشکسوت اسپانیایی هم یکی 
از 3نفری بود که می توانست در پایان بازی ها به صدر رنکینگ 
برسد اما شکســت تلخ برابر تیافو در بازی یک هشتم نهایی و 

رسیدن این دو به فینال، او را از این رقابت خارج کرد.
آلکاراز درصورت قهرمانی به جوان ترین تنیسور تاریخ تبدیل 
می شود که به صدر رنکینگ می  رسد. پیش از او لیتون هیوئیت 
استرالیایی در سال2001 با فقط 20سال سن به این عنوان 
رســیده بود. در آن ســو، رود هم درصورت پیروزی در بازی 

امشب، به نخستین نروژی تاریخ تبدیل می شود که شماره یک 
جهان می شود و از این نظر تاریخ ساز خواهد شد. با این حال، 
مسئله مهم  تر از صدر رنکینگ، رسیدن به نخستین قهرمانی 
در گرنداسلم است که برای هر دو تنیسور، تا حاال اتفاق نیفتاده 
است. رود البته یک بار تا آســتانه قهرمانی در یک گرنداسلم 
پیش رفت؛ او که همچون آلکاراز متخصص زمین های خاکی 
خوانده می شود، همین امسال در اوپن فرانسه، تنها گرنداسلم 
دنیا که روی زمین رس برگزار می شود، به فینال رسید اما یک 
رافائل نادال آماده، او را از نخستین قهرمانی اش دور نگه داشت.

رود امســال در 8تورنمنت از 9تورنمنتی که در زمین های 
خاکی شرکت کرده، قهرمان شده و خودش هم اعتراف کرده 
که از عملکرد درخشانش در اوپن آمریکا غافلگیر شده است. 
او البته امسال در زمین های ســخت )هارد کورت( آمریکای 
شمالی مثل میامی و مونترال هم عملکرد خوبی داشته و حاال 
در نیویورک به اوج عملکردش در این زمین ها رسیده است. 
رود در نیمه نهایی، بی رحمانــه کارن خاچانوف روس را 3 بر 
یک شکست داد تا برای دومین بار در این فصل به فینال یک 

گرنداسلم برسد.

کارلوس آلکاراز و کسپر رود، امشب 

در فینال اوپن آمریکا برای رنکینگ 

شماره یک دنیا و نخستین گرنداسلم 

زندگی  حرفه ای شان برابر هم به 

میدان می روند

نبرد بچه

غول ها

Carlos Alcaraz Casper RuudVs
   در مکتب نادال

ظهور این دو جوان، نشــانه ای از برآمــدن دورانی نو در تنیس اســت؛ برای 
نخســتین بار از 2003 به بعد، در حالی یک گرنداســلم برگزار می شــود که 
هیچ کدام از 3تنیسور اسطوره ای دنیا، یعنی نادال، نواک جوکوویچ و راجر فدرر 
در یک چهارم آن حاضر نبوده اند. حضور آلــکاراز و رود در فینال کامال نمادین 
است چون هر دو روندی داشــته اند که به راحتی می شد حدس زد آینده از آن 
آنهاست. با این حال، ردپای نادال را در تنیس هر دوی آنها می توان مشاهده کرد. 
آلکاراز، از سوی بسیاری، جانشین خلف نادال خوانده می شود؛ انرژی، روحیه 
جنگندگی و تخصص بی نظیر او در زمین های رس، بسیاری را یاد جوانی های 
نادال می اندازد. او مسیری را هم پیش رو گرفته که نادال پیش از این رفته است؛ 
آخرین بار که یک جوان 19ســاله در فینال یک گرنداسلم بوده، به سال2005 
برمی گردد که نادال 19ساله به فینال اوپن فرانســه رسید. آلکاراز، همچنین 
احترام زیادی برای نادال قائل است و او را الگوی خودش می داند. رود هم ارتباط 
نزدیکی با نادال دارد و عمال محصول آکادمی نادال به شمار می رود. یکی از دالیل 
تبحر او در زمین های رس این است که چند سال اخیر را در آکادمی نادال سپری 
کرده و بارها به عنوان حریف تمرینی و در بازی های دست گرمی برابر نادال به 

میدان رفته است. او هم نادال را استاد خودش می داند.


