
  دوئل قلعه نويي   - برانکو 
دنيا حيدري
    گزارش

برنده نداش�ت و فينال 
نيم فص�ل اول قب�ل از 
پايان رقابت هاي دور رفت با تساوي يک- يک در 
نقش جهان به پايان رسيد تا دست پرسپوليس از 
رسيدن به صدر جدول در نيم فصل نخست کوتاه 
بماند و همه چيز به سود سپاهاني تمام شود که حاال 
فقط چن�د گل با قهرماني نيم فص�ل فاصله دارد. 
حساسيت بازي را مي شد از تکميل شدن ظرفيت 
ورزشگاه )نه طبقه دوم که همچنان بالاستفاده 
اس��ت( در فاصله يک س��اعت مانده تا آغاز بازي 
دريافت. ديداري که جنجال هاي آن خيلي قبل تر 
از آنکه فغاني سوت شروع مس��ابقه را به صدا در 
آورد ش��روع ش��ده بود. جنجال هاي حاشيه اي 
چون يورش به اتوبوس پرسپوليسي ها و شکستن 
شيشه هاي آن با س��نگ و حضور گرشاسبي در 
اردوي تيمش براي خداحافظي از پرسپوليسي 
که با او به رغم مش��کالت فراوان، روزهاي خوبي 
را س��پري کرده بود اما حاال به حک��م قانون، نفر 
اول مديريت باشگاه بايد جاي خود را تا مشخص 
ش��دن مدير جديد  به ايرج عرب، معاون مالي و 
پشتيباني باشگاه پرس��پوليس مي داد که هم از 
امور جاري باش��گاه مطلع اس��ت و هم حق امضا 
دارد. خداحافظ��ي که تلخي آن ش��ايد تلخ تر از 
تساوي در اصفهان واز دست رفتن دو امتياز اين 

بازي حساس بود که قهرماني نيم فصل را تقديم 
حريفان باال سري)سپاهان و پديده( کرد. 

    
پرسپوليس اميدوار بود، به تالش بازيکناني که با 
دست خالي به فينال آسيا راه يافته بودند و به آمار 
و ارقامي که مي توانست نويد اتفاقات خوب باشد. 
آمار موفقيت هاي برانکو برابر قلعه نويي. قبل بازي 
ياران برانکو براي باالبردن روحيه و انگيزه هاي خود 
خاطرات ديدارهاي پرسپوليس -  سپاهان را مرور 
مي کردند و اينکه زردپوشان اصفهاني در 15بازی 
براي کسب نخستين پيروزي مقابل سرخپوشان 
تهراني صبر کرده بودند و بعد از 9باخت و ش��ش 
تساوي بود که توانس��تند به اولين برد خود برابر 
پرسپوليس دست يابند، آن هم با تک گل مطهري 
18س��اله از روي نقطه پنالتي. اي��ن روش برانکو 
براي حفظ روحيه و جنگندگي شاگردانش است. 
البته بي دقتي مهاجمان، يک بار ديگر رشته هاي 
برانکو را پنبه کرد تا او نتواند با نتيجه دلخواه راهي 

تهران شود. 
    

قلعه نويي از همه حربه هايش ب��راي برتري در اين 
بازي بهره برد. نتيجه اين دي��دار براي او حيثيتي 
بود، نه فقط چون به عنوان يک مربي استقاللي برابر 
پرسپوليس مي ايستاد، بلکه به دليل گاليه هاي اخير 
برانکو و تأکيد او به نرمش داوران با سپاهان. سکاندار 

زردپوش��ان برنامه حضور محرم نويدکيا و محمود 
کريمي را در اردوي تيمش تدارک ديده بود، چراکه 
خوب مي دانست تجربه آنها  مي تواند براي يارانش 

در مصاف با پرسپوليس تأثيرگذار باشد . 
    

 سپاهان به ارس��ال از کناره ها دل خوش کرده بود 
و تکنيک فردي کي روش اس��تنلي و ضربات س��ر 
اين بازيکن فرصت طلب و گل��زن که در 45 دقيقه 
نخست به طور کامل مهار شده بود و نامي از او شنيده 
نمي ش��د. در واقع برانکو هم مانند قلعه نويي براي 
کسب برتري بود که شاگردانش را روانه ميدان کرده 
بود. او به خوبي با بس��تن کناره هاي ميدان، دست 
سپاهان را در پوست گردو گذاشت و اجازه نداد که 
ميزبان برنامه هاي خود را پي��اده کند. عالوه بر آن، 
سرخپوش��ان پرس را در همان زمين حريف پياده 
کردند که اين کار باعث عصبي ش��دن زردپوشان 
شده بود و درگيري ها را بيش��تر در ميانه ميدان به 
وجود آورد. اگر سپاهان به اندازه پرسپوليس منطقي 
بازي مي کرد و برانکو بازيکني جز منشا را در ترکيب 
تيمش جاي داده بود و جاگيري سرخپوش��ان در 
هجده قدم حريف مناس��ب بود، بدون شک در پي 
بازي پرسرعت نيمه اول، توپي از خط دروازه ها عبور 
مي کرد. نيمه دوم اما داستاني متفاوت داشت و در 
حالي که پرسپوليس حمالت بيشتري را روي دروازه 
حريف تدارک مي ديد، اما اين سپاهان بود که دقيقه 

74 روي اشتباه محرز بيرانوند در خروج از دروازه روي 
ضربه ديدني عزت اهلل پورقاز  به گل رسيد. گلي که 
سه دقيقه بعد بار ديگر تکرار شد، اما با تصميم درست 

داور آفسايد اعالم شد. 
    

 بعد از گل نخس��ت بازي، يورش پرس��پوليس به 
دروازه ميزبان بيشتر هم شد، اما عدم دقت در زدن 
ضربات آخر و ترجيح قلعه نوي��ي به دفاع مطلق در 
دقايق پاياني مانع از فرو ريختن دروازه نيازمند شد 
و در حالي که هواداران ميزبان خود در حال جشن 
گرفتن نهمين برد اين فصل تيم خود بودند، در يکي 
از حمالت پرسپوليس و در ش��لوغي مقابل دروازه 
سپاهان فغاني نقطه پنالتي را نشان داد تا عليپور به 
زيبايي هرچه تمام تر با بازکردن دروازه ميزبان بازي 
را به تساوي بکشاند و مانع از پايان شکست ناپذيري 
پرسپوليس در اين فصل ش��ود. بعد از گل تساوي، 
حساسيت بازي به اوج رسيد تا جايي که درگيري ها 
اين بار يک اخراجي هم داشت و فغاني طي تصميمي 
جسورانه کي  روش استنلي را   از زمين بازي اخراج 
کرد تا سپاهان س��ه، چهار دقيقه پاياني را 10 نفره 
دنبال کند، هرچند که اين اخراج تأثيري در نتيجه 
نداشت و بازي با همان تساوي يک – يک به پايان 
رسيد.  البته کمال کاميابي نيا هم براي اينکه همه 
چيز دو تيم مساوي باشد، توس��ط فغاني با کارت 

قرمز اخراج شد. 

حرفه اي گري،  قوانين و مديريت 
حرفه اي مي خواهد

فوتبال ايران درس��ت از زماني که لقب حرفه اي به خود گرفت به گرداب 
حاش��يه افتاد و تا امروز نه تنها چاره اي ب��راي برون رف��ت از اين گرداب 
نينديشيده، بلکه مديران و مسئوالن اين رش��ته نيز بارها در جهت فرار 
از قوانين و مقررات گام برداش��ته اند. حاصل قانون گريزي هاي مداوم هم 
چيزي نيست جز بدهي هاي هنگفت باشگاه هاي پرطرفدار، پرونده هاي 
متعدد شکايت هاي بين المللي و هزينه هايي که از جيب مردم و هواداران 
پرداخت مي شود، در صورتي که فوتبال حرفه اي قوانين و مديران حرفه اي 

مي طلبد. 
قرارداد بازيکنان فوتبال با باشگاه هاي ليگ برتري در کشورمان پر از ابهاماتي 
است که پس از فسخ يا شکايت يکي از طرفين تازه ماهيت بندها و مفاد آنها 
مشخص مي شود. اين در حالي است که عدم رعايت قوانين فوتبال داخلي 
و بين المللي همواره آسيب هاي جبران ناپذيري به فوتبال ما زده است. داغ 
شدن دوباره ماجراي انتقال نيمار به پاري سن ژرمن داغ دلمان را تازه کرده؛ 
رسانه هاي فرانسوي مدعي اند سران باشگاه متمول پاريسي براي به خدمت 
گرفتن ستاره برزيلي قوانين مربوط به انتقال بازيکنان را رعايت نکرده اند 
و حاال پي اس جي مجبور است تاوان سنگيني براي اين قانون گريزي  خود 
بپردازد. طبق قوانين يوفا باشگاه ها عالوه بر اينکه بايد همه حساب هايشان 
تسويه شود و مشکل مالياتي نداشته باشند، بايد دخل و خرج شان نيز با هم 
همخواني داشته باشد. در چنين شرايطي حتي باشگاه هاي سرمايه دار و 
مطرح اروپا هم نمي توانند بي حساب و کتاب ريخت و پاش کنند. ضمن 
اينکه احتمال دارد پاريسی ها  هم به خاطر خريد نيمار با جريمه سنگيني 

مواجه شود. 
بايد پذيرفت که قانونمداري و اجراي تمام و کمال قانون دو فاکتور مهمي 
است که فوتبال اروپا را به اوج موفقيت رسانده است. تصورش چندان سخت 
نيست، اگر در کشور ما باشگاهي با يکصدم امکانات و بودجه پاري سن ژرمن 
وجود داشت؛ نه اهميتي به قوانين مي داد و نه حرفه اي عمل مي کرد، بلکه 
همچون ساير تيم ها فقط و فقط به گرفتن بازيکنان اسمي و پيشي گرفتن از 
رقبا فکر مي کرد و بس. در حال حاضر نيز ليگ برتر ما اسير چنين تفکراتي 
است و وضعيت بغرنج و اسفناک بدهي ها و پرونده هاي شکايت در فيفا از 
همين تفکرات نشئت گرفته است. اين در حالي است که تيم هاي ما نه تنها 
درآمدزايي ندارند، بلکه با بودجه دولتي بي حساب و کتاب خرج مي کنند و 
قرارداد مي بندند. با در نظر گرفتن چنين شرايطي قاعدتاً بايد نظارت ها بر 
عملکرد مديران دوچندان باشد تا ضمن اجراي قوانين از بودجه بيت المال 
نيز صيانت شود. متأسفانه در عمل خبري از نظارت و بررسي عملکرد نيست 
که اگر بود قرارداد بازيکنان داخلي و خارجي طبق ضوابط بين المللي امضا 

مي شدند و راه گريزي براي قانون گريزان باقي نمي ماند. 
عدم شفافيت مالي همان چالشي است که دامن فوتبالمان را گرفته و به رغم 
تمام شعارها و اظهارنظرهاي ژورناليس��تي، عزمي براي شفاف سازي در 
اين رشته وجود ندارد. در اين سال ها بارها از پرونده هاي مشکل دار سخن 
گفته شده و در نهايت نيز باشگاه هاي ايراني مجبور به پرداخت غرامت هاي 
سنگين شده اند. محروميت هاي سنگيني که فيفا در يکي، دو سال اخير 
براي تيم هاي ما در نظر گرفته، نتيجه بي کفايتي مديراني است که از سوي 
هيچ مقام باالتري مؤاخذه نشده اند. فدراسيون فوتبال تا زماني که نسبت به 
اين مسائل حساسيت نشان ندهد و مراجع ذي صالح نيز با تخلفات گسترده 

برخورد جدي نکنند، نمي توان انتظار تغيير شرايط را داشت.
با اين ش��رايط کماکان با خارجي هاي بي کيفيت قرارداد بسته مي شود، 
رقم ها بي حس��اب و کتاب باال مي رود و در بهش��ت فوتبال ايران دالالن 

جوالن خواهند داد. 

شيوا نوروزي

  برانکو از قهرماني نيم فصل دور شد
نبرد نفسگير غول هاي مدعي برنده نداشت

با وجود تأکيد دوباره وزير ورزش بر ماندن تاج
کفاشيان براي تعليق فوتبال نسخه پيچيد!

حکايت مديران بازنشسته فوتبال ادامه دارد و انگار قرار نيست تمام شود. با وجود 
گذشت سه روز از آخرين فرصت مديران بازنشسته فوتبال، آنها همچنان از قانون 
تمکين نمي کنند و به دنبال راهي براي ماندن هستند تا با قانون گريزي خود 
سايه تعليق را باالي سر فوتبال نگه دارند. البته ديروز وزير ورزش براي چندمين 
بار اعالم کرد که مهدي تاج مشکلي براي ماندن ندارد و تاج هم وعده داد پس از 
دو روز غيبت در محل کارش حاضر شود. با اين حال واکنش طلبکارانه برخي 
از اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال که با توجه به بازنشسته بودن بايد 
بروند، نشان مي دهد که همچنان پنج عضو بازنشسته هيئت رئيسه به دنبال 

ماندن هستند آن هم  به هر قيمتي، حتي تعليق فوتبال!
    خروجي تکراري يک جلسه تکراري

پس از دو روز غيبت مهدي تاج در فدراس��يون فوتبال، او ديروز به وزارت 
ورزش رفت تا در جلس��ه مهمي با وزير ورزش شرکت کند. جلسه اي که 
خروجي آن تأکيد دوباره مسعود سلطاني فر بر ماندن رئيس فدراسيون 
فوتبال بود: »آقاي تاج که تالش خوبي داشتند و از جانبازان دوران دفاع 
مقدس هستند با استفاده از ماده 60 قانون جامع خدمات ايثارگران مي تواند 
به کار خود در فدراسيون ادامه دهد و اين موضوع در حال پيگيري و انجام 

مراحل اداري و اجرايي است.« 
پيش از اين هم رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک عنوان کرده 
بود که مهدي تاج مشکلي براي ادامه کار در فدراسيون فوتبال ندارد. با وجود 
موضع مثبت وزارت ورزش و کميته ملي المپيک نسبت به ادامه کار تاج، 
به رغم بازنشسته بودن، اما به نظر مي رسد نهادهاي مجري قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان موافق ماندن مهدي تاج نيستند، به خصوص که هنوز 
مجوز امضا براي رئيس فدراسيون فوتبال از سوي نهادهاي ذي ربط صادر 
نشده است. مسئله اي که به نوشته خبرگزاري هاي نزديک به مهدي تاج، در 
جلسه ديروز وزير ورزش هم به تاج اطمينان داد که تا چند روز آينده اين نامه 

به دست او برسد و با توجه به اين موضوع به کارش ادامه دهد. 
    بازنشسته هاي فوتبال تا پاي تعليق ايستاده اند

البته خروجي جلسه ديروز وزير ورزش و رئيس فدراسيون فوتبال برخالف 
هياهوي برخي رسانه ها خروجي تازه اي نداشت. پيش از اين هم در چندين 
مرحله وزير ورزش عنوان کرده بود که مهدي تاج با استفاده از ماده 60 قانون 
جامع خدمات ايثارگران مشکلي براي ادامه فعاليت ندارد. مهم ترين موضوع 
اختالف فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش در ماجراي مديران بازنشسته، 
شش عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هستند که بايد طبق قانون از 
سمت خود کناره گيري کنند. پس از جلسه ديروز، بار ديگر وزير ورزش 
تلويحاً خواهان کناره گيري پنج عضو بازنشسته هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال شد و خواس��ت که اين موضوع  از طريق مجمع فدراسيون حل 
شود: »در خصوص سايرين به زودي مجمع عمومي فدراسيون فوتبال در 
چارچوب اساسنامه، تصميمات مقتضي و قانوني را خواهد گرفت، ولي از 

همه انتظار دارم منافع ملي را رعايت کنند.«
گفته مي شود در اين جلسه وزير ورزش به مهدي تاج موضوع کناره گيري 
پنج عضو بازنشسته هيئت رئيسه فدراس��يون را يادآوري کرده و رئيس 
فدراسيون فوتبال هم با آن موافقت کرده است. البته پيش از اين تاج وعده 
داده بود که اعضاي بازنشسته فوتبال کناره گيري خواهند کرد، اما به نظر 
مي رسد رئيس فدراسيون فوتبال چندان به اين مسئله اعتقادي ندارد و به 
دنبال اين است که مانند خودش، ديگر اعضاي بازنشسته فدراسيون هم 
ماندني شوند. مسئله اي که باعث مي شود با ادامه اين رويه، تعليق فوتبال 

حالت جدي تري به خود بگيرد. 
با اين حال وزارت ورزش بار ديگر با تشکيل مجمع خواهان کناره گيري 
اعضاي بازنشسته هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال شده است که به نظر 
مي رسد اعضايي که مشمول اين قانون هستند، قصدي براي تمکين از قانون 
ندارند و تا تعليق فوتبال پاي ماندنشان ايستاده اند. در همين راستا علي 
کفاشيان، نايب رئيس فدراسيون فوتبال که جزو بازنشستگان است و بايد 
با فوتبال خداحافظي کند، ديروز در مصاحبه اي با يکي از خبرگزاري هاي 
نزديک به فدراسيون فوتبال به عنوان وکيل مدافع مهدي تاج ظاهر شد و 
عنوان کرد که تضمين ش��فاهي براي ماندن تاج کافي نيست و بايد وزير 
ورزش در اين باره نامه کتبي بدهد. کفاشيان ديروز به خبرگزاري فارس 
گفت: »وعده شفاهي به درد نمي خورد. اگر وزير ورزش در نامه ای رسمي 
اين موضوع را اعالم کند يعني مسئله حل شده است، اما صحبت شفاهي 
دردي از فوتبال دوا نمي کند.« درخواست کفاشيان براي دادن نامه رسمي 
از سوي وزير در حالي است که با استناد به همين نامه فيفا مي تواند به دليل 
دخالت دولت، فوتبال را تعليق کند و به نظر مي رسد نايب رئيس بازنشسته 
فدراسيون که اين روزها مقابل قانون ايستاده، با اين کار مي خواهد راه تعليق 

فوتبال را هموار کند! 

سعيد احمديان

 کوتاهي در انتقال دستاوردهاي ورزش 
پس از انقالب به نسل جوان

امروز به نقطه ضعف مان اعتراف مي کنيم که 
با اين دستاوردهايي که ورزش پس از انقالب 
داشته و سبب ش��گفتي   خودمان شده در 
نمايش و معرفي اين دستاوردها به جامعه 
نتوانسته ايم موفق عمل کنيم و به جامعه 
بگوييم که چه کارها و فعاليت هاي بزرگ و 
عظيمي در ورزش کشور در 40 سالي که از 
انقالب اسالمي مي گذرد، انجام شده است. 
کاش مي شد در فضايي بهتر مثالً در آموزش 
و پرورش و دانشگاه ها، دستاوردهاي انقالب 
اسالمي در حوزه هاي مختلف مانند ورزش به نسل جوان انتقال داده مي شد 
تا اين نس��ل بداند که قبل از انقالب کجا بوده ايم و در حال حاضر به کجا 
رسيده ايم و چه افتخاراتي در ورزش دنيا کسب کرده ايم. دنيا هم به کارهاي 
بزرگ ورزشکاران کش��ورمان پس از انقالب در ورزش جهان پي برده، اما 
خود ما متوجه نبوده ايم ک��ه چه گام هاي بزرگي در ورزش در 40 س��ال 
گذشته از انقالب برداشته ايم. موفقيت هاي بزرگ ورزش که امروز خيلي از 
مديران ورزش در چهار دهه اخير را هم شگفت زده کرده، به دليل نداشتن 
نگاه سياسي و ابزاري در دوران پس از انقالب به ورزش است. ورزش از همان 
ابتداي انقالب مورد توجه بنيانگذار کبير انقالب اسالمي بود و با رهنمودها 
و توصيه هايي که امام راحل داش��تند، ورزش توسط مسئوالن جمهوري 
اسالمي ايران جدي گرفته شد. همچنين صحبت هاي مقام معظم رهبري 
درباره اينکه ورزش قهرماني يک قله است، آن هم در روزهايي که ورزش 
قهرماني در کشور يک اصل نبود و  اعتقاد به اينکه ورزش در يک کشور جوان 
براي توانمند شدن در تمام عرصه ها  يک ابزار و يک رکن است، در رسيدن 

به چنين دستاوردهايي در ورزش تأثيرگذار بوده است. 

 مظفر و ناظم الشريعه
 نامزد بهترين مربيان جهان شدند

سايت فوتس��ال پلنت اس��امي 10 نامزد برتر مربيان جهان و تيم هاي 
باشگاهي را اعالم کرد. در بين نامزدهاي مربيان برتر جهان نام شهرزاد 
مظفر و سيدمحمد ناظم الشريعه ديده مي شود. مس سونگون نيز در بين 

نامزدهاي برترين تيم هاي جهان قرار گرفت.   

عليزاده مسابقات جهاني را از دست داد
با اعالم نايب رئيس فدراسيون تکواندو، کيميا عليزاده هيچ شانسي براي 
حضور در مسابقات جهاني ۲019 ندارد. ملي پوش تکواندو بانوان چند 
روز مانده به اعزام به بازي هاي آسيايي دچار پارگي رباط صليبي شد. 
با گذشت سه ماه از عمل جراحي عليزاده، زهرا سروي خبر غيبت او در 

جهاني ۲019 را تأييد کرد.

به ما زمين تمرين بدهيد!
مصطفي بهرام��ي، مربي پرتاب ه��اي تيم مل��ي دووميداني معلوالن 
از مس��ئوالن خواس��ت هرچه س��ريع تر زمين جايگزين براي تمرين 
دووميداني کاران در نظر بگيرند: »از يکي، دو روز پيش زمين پرتاب هاي 
مجموعه ورزشي تختي خرم آباد براي اينکه چمن شود، تعطيل شده 
اس��ت. ما چهار ماه نمي توانيم در اين زمين تمرين کنيم. انتظار داريم 
در اين مدت يک زمين جايگزين براي تمرين در اختيار ما قرار دهند. 
رقابت هاي مهمي در پيش داريم که نياز اس��ت تمرينات را با جديت 

دنبال کنيم و از همين االن بايد براي پارالمپيک استارت بزنيم.«

يک بارسلون است 
و يک ليونل مسي، 
کاتاالن ها با بهانه و 
بي بهانه به او مي نازند. البته امروز چه بهانه اي بهتر از 
دبل زيباي شنبه شب او مقابل اسپانيول. دو کاشته 
هنرمندانه از فوق س��تاره آرژانتيني بارسا جهان 
فوتبال را وادار به تمجيد از اين بازيکن تمام نشدني 
کرد. مسي يک تنه مي تواند تمام رکوردهاي فوتبال 
دنيا را جابه جا کند. دو گلي که شنبه شب مسي از 
روي ضربات ايستگاهي وارد دروازه اسپانيول کرد، 
باعث شد نام او در صدر گلزنان کاشته فوتبال قرار 
گيرد. به اين ترتيب که از ژانوي��ه ۲014 تاکنون 

بارسلونا ۲4 گل از روي ضربات ايستگاهي به ثمر 
رسانده که سهم مس��ي به تنهايي 19 گل است. 
بعد از بارسا، يوونتوس با 18 گل، رئال مادريد و رم 
هر کدام با 14 گل، بايرن مونيخ با 13 گل، موناکو 
و پاري سن ژرمن با 13 گل و چلس��ي، ليورپول و 
ميالن هم با 11 گل در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 

اما درخش��ش هاي اخير ليونل مس��ي در ترکيب 
بارسا باعث ش��ده عدم حضور او در بين نامزدهاي 
توپ طالي ۲018 بيشتر از قبل با اعتراض روبه رو 
شود. ارنس��تو والورده، س��رمربي تيم بارسا بعد از 
عملکرد فوق العاده مسي در بازي شنبه شب گفت: 
»او فوق العاده بود و به ما برت��ري داد. اگر بازيکني 

باش��د که بتواند در ضرب��ه آزاد هت تريک کند، او 
کسي نخواهد بود جز مسي. با اين حال هرگز به اين 
موضوع فکر نمي کردم، نبود او در ميان سه بازيکن 
برتر توپ طال قابل توجه بود. مسي شايسته دريافت 
اين جايزه بود، ولي من نمي دانم چرا حتي در بين 
سه گزينه هم نام او نبود.« هنرنمايي ليونل مسي در 
جريان بازي شنبه شب و دربي کاتاالن باعث ترس 
و وحش��ت ديگر تيم هاي حاضر در الليگا و حتي 
رقيبان اروپايي بارسا شده است، چراکه حاال همه 
خوب مي دانند انجام خطا  پشت محوطه جريمه 
و دادن فرصت ضربه کاشته به مسي بزرگ ترين 
اشتباهي است که مي توانند مرتکب شوند. اشتباهي 
مرگبار که با وجود بازيکني چون ليونل مسي حکم 
امضاي سند شکست تيم  ها را دارد، چراکه وقتي 
مسي کاشته مي زند، به ندرت مي توان خط دفاع يا 
دروازه باني را پيدا کرد که جلودار ضربات مرگبار او 

باشد و مانع از رسيدن توپ به تور دروازه شود.

اين مسي
 تمام نشدني
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مدال آوري در کاراته وان چين
 با هزينه شخصي

رقابت هاي کاراته وان چين يکي از آن رويدادهايي بود که ملي پوش��ان 
اين رشته براي بهبود جايگاه خود در رده بندي جهاني بايد در آن شرکت 
مي کردند. تعدادي از کاراته کاران کشورمان در اين رقابت حضور داشتند  
اما با هزينه شخصي. سال ها بود که اهالي اين رشته آرزوي المپيکي شدن 
کاراته را داشتند و باالخره در المپيک ۲0۲0 اين رشته نخستين حضورش 
را در اين بازي ها تجربه خواهد کرد. با اين حال کمبود بودجه باعث شده 
فدراسيون توان اعزام نفرات اصلي تيم ملي را به ليگ جهاني نداشته باشد  
اما از آنجا که حضور در کاراته وان تضمين کننده بقا در بين بهترين هاي 
جهان است، برخي از ملي پوش��ان از جمله مهديزاده و پورشيب از جيب 
هزينه کردند تا رقابت هاي چين را از دس��ت ندهند. از بين نفرات حاضر 
پورش��يب و ياري مدال طال را به گردن آويختند و مهديزاده نيز به مدال 

برنز بسنده کرد. 

محمود خسروي وفا

  رئيس کميته پارالمپيک

شکست ناپذيري هميشگي نيست
پپ گوارديوال اصاًل چهره يک شکست خورده را ندارد. پيروزي بر 
او و تيمش آرزويي تقريباً دست نيافتني در ليگ جزيره است که 
نصيب کمتر تيمي مي شود. با اين حال منچسترسيتي گوارديوال 
وقتي که مي بازد هم اينقدر سرافراز اس��ت که باختش را کسي باور نمي کند. چلسي شنبه شب 
تنها کاري که کرد، اين بود که ليورپول را در صدر نگه دارد، وگرنه 
پيروزي مقابل گوارديوال و سيتي حتي براي سوم شدن آنها هم 
به کارش��ان نيامد، چون تاتنهام بالفاصله جايشان را گرفت و 
آنها را ب��ه رده چهارم جدول رده بندي فرس��تاد. با اين حال 
آنها گواردي��وال را وادار به شکس��ت کردند. من س��يتي بعد 
از 15 هفت��ه باالخره باخت تا حاال تنه��ا ليورپول تيم بدون 
شکس��ت ليگ جزيره باش��د. گوارديوال هرچند که قباًل 
گفته بود شکست ناپذيري قرار نيست اتفاق بيفتد، اما 
حاال با خيالي آس��وده تر ب��ه قهرماني دوباره 
در ليگ مي انديش��د. حاال فش��ار حفظ 
شکست ناپذيري او و تيمش برداشته 
شده و پپ اين را يک فرصت خوب و 
ايده آل قلمداد مي کند. پپ مي گويد 
ليورپول از ما بهتر است و اين يعني 
اينکه منچسترسيتي از اين به بعد 
مي خواهد بهتر از گذش��ته ظاهر 
شود. او و تيمش در حال پيشرفت 
هستند و هدفي جز قهرماني ندارند، 

حتي اگر شکست  ناپذير نباشند.

نيمار و امباپه به فروش مي رسند؟
       خبر پاري سن ژرمن طي 
س��ال هاي گذشته 
تمام سعي خود را به کار بس��ته تا با دور هم جمع 
کردن س��تاره هاي فوتبال دني��ا حداقل يک جام 
اروپايي را به دست آورد که البته در انجام اين کار 
ناموفق بوده است. ناکامي ها و عدم موفقيت هاي 
پاريسي ها به کنار، آنها حاال با قوانين سفت و سخت 
بازي مالي جوانمردانه هم روبه رو شده اند که ظاهراً 
بايد براي مجاب کردن يوفا به رعايت آن، قيد يکي از 
دو بازيکن بزرگ خود يعني نيمار و امباپه را بزنند. 
شنيده ها حاکي از آن است که سران پاري  سن ژرمن 

براي فرار از مجازات تخطي از اين قانون آماده فروش 
يکي از اين دو هس��تند، مس��ئله اي که برخالف 
شايعات با تکذيب مسئوالن اين باشگاه روبه رو شده 
است. پاريسي ها مي گويند: »انتشار اين اخبار هدفي 
جز خراب کردن فضاي آرام باشگاه پاري سن ژرمن 
ندارد و نشرياتي که اين اخبار را پوشش مي دهند 
)اکيپ( سابقه طوالني در اين کار دارند.« آنچه مسلم 
است اينکه قوانين يوفا بسيار سفت و سخت اجرا 
مي ش��ود و اگر خبر فروش يکي از اين دو بازيکن 
برخالف تکذيبيه پاري سن ژرمن منتشر شود، اصاًل 

جاي تعجب ندارد.

حامد قهرماني
  چهره 

فريدون حسن
   بازتاب 
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