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اخـبـار  بـرگـزیـده

تماس پرسپولیس با  لوکادیا؛ مهاجم هلندی 
برمی گردد؟

باشــگاه پرســپولیس برای پیگیری وضعیت مهاجم هلندی خود، با او تماس گرفت اما 
زمان بازگشتش مشخص نشد. به گزارش ایسنا، یورگن لوکادیا که یکباره دو روز پیش از دربی 
تهران، ایران را ترک کرد، هنوز مشــخص نیســت به ایران بازخواهد گشت یا خیر. روز گذشته 
مدیران پرسپولیس با او تماس گرفتند و جویای احوالش شدند اما در این مکالمه درباره زمان 
بازگشتش صحبتی نشــد. لوکادیا پیش از ترک ایران به مسئوالن پرسپولیس اعالم کرده بود 
به خاطر بیماری همسرش به کشورش می رود و ظرف ۴۸ ساعت به ایران بازخواهد گشت.

اختصاص ۲۴ میلیون دالر  پاداش بازیکنان 
مراکش به خانواده های بی بضاعت

تیم ملی مراکش متعهد شده اســت که کل درآمد خود از جام جهانی را به امور خیریه 
اهدا کند. به گزارش اســپورت ۲۴، مراکش یک رقابت تاریخی در جام جهانی قطر داشــت و 
این کشــور به اولین کشور آفریقایی تبدیل شد که به نیمه نهایی مســابقات راه یافت. اکنون 
اعالم شد که بازیکنان مراکش تمام درآمدهای جام جهانی خود را به کودکان و خانواده های 
بی بضاعــت اهدا خواهند کرد. در واقع کل تیم مراکش تصمیم گرفتند تمام درآمدهای جام 
جهانــی خود را به کودکان و خانواده های فقیر مراکش اهدا کنند. آنها برای راهیابی به جام 
جهانــی ۲۰۲۲ پاداش ۲.۵ میلیون دالری دریافت کردند و برای کســب رتبه چهارم در جام 

جهانی، ۲۲ میلیون دالر دیگر به دست آوردند.

بیرانوند: یک ریال از دولت پاداش نگرفتیم
دروازه بان تیم فوتبال پرســپولیس گفت: پولی که ما دریافت کردیم از جیب دولت نبود 
بلکه مبلغی بود که کنفدراســیون فوتبال آســیا و فیفا به فدراسیون های عضو می دهند و 
بخشــی از آن به ما تعلق می گیرد. علی رضا بیرانوند، دروازه بان تیم فوتبال پرســپولیس، 
پس از شــهرآورد ۹۹ که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رســید، در جمع خبرنگاران گفت: بازی 
خیلی خوبی را به نمایش گذاشــتیم. فکر می کنم پرســپولیس یکــی از بهترین بازی های 
خود را در دربی های اخیر انجام داد. او افزود: اســتقالل در بازی امروز دو یا ســه موقعیت 
داشــت که توانست دو گل بزند اما حق پرسپولیس ســه امتیاز بود. بازی مالکانه ای را به 
نمایش گذاشتیم و حیف بود که شکست بخوریم. حق پرسپولیس ُبرد بود اما روند بازی به 
گونه ای پیش رفت که در پایان به تســاوی راضی شدیم. بیرانوند اضافه کرد: بازیکنان تیم 
ملی یک ریال از دولت پاداش نگرفتند. حواله ای که هنوز موفق به دریافت آن نشــده ایم، 
بــرای صعود به جام جهانی بوده اســت. بازی با ولز ۱۵ هزار دالر پــاداش گرفتیم اما آیا 
می دانیــد قبل از بــازی با آمریکا نفری هفت هزار دالر به خیریــه کمک کردیم؟! نذر کرده 
بودیم اگر بازی با ولز را با پیروزی پشــت ســر بگذاریم این کار را انجام دهیم. او ادامه داد: 
پولی که ما دریافت کردیم از جیب دولت نبود، این پولی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و فیفا به فدراســیون فوتبال می دهند و بخشی از آن به ما تعلق می گیرد. بازیکنان هندبال 
و والیبال رئیس فدراســیون دارند و می توانند از بازی هایی که می برند پاداش بگیرند. چهار 
ســال زحمت می کشیم و به جام جهانی می رویم و فدراســیون فوتبال پاداشی را که فیفا 
تخصیص می دهد، به بازیکنان پرداخت می کند. او افزود: کی روش مربی بزرگی اســت. ما 
سرباز تیم ملی هستیم و هر تصمیمی که رئیس فدراسیون فوتبال بگیرد آن را با کمال میل 
خواهیم پذیرفت. دوســت دارم با تیم ملی یک کار بزرگ انجام دهم و با پیراهن تیم ملی 

به موفقیتی بزرگ دست پیدا کنم.

 مهدی تاج، رئیس کنونی فدراســیون فوتبــال، در حال درنوردیدن مرزهای عجیبی 
اســت؛ مردی که با ادعای خودش از سال ۱۳۶۸ تاکنون مدیریت کرده، به تازگی به این 
نتیجه رسیده که ادبیات با وقار و متانت جواب نمی دهد و حمله و تحقیر رقیب، آن هم 
با زبانی ناشایســت، برایش بیشــتر کارایی دارد. مهدی تاج یکی، دو روز پیش در شبکه 
ورزش روبــه روی مجریان یکی از برنامه های جام جهانی نشســت تــا درباره عملکرد 
خودش و تیم ملی در قطر حرف بزند. بیشــتر جمالتی که او به زبان راند، بوی توهین و 
طعنه می داد و کمتر ذهنش درگیر مســائلی بود که باید پاسخش را بدهد. او با تحقیر 
پرسشگر، روی نادانی مجری، به شــکل زننده ای تأکید داشت و چنان قیافه دانای کلی 
به خود گرفته بود که انگار همه مشــکالت مملکت را به تنهایی به دوش کشیده و آنها 
را حل کرده اســت. مردی که هنوز هم متهم به اعمال بزرگ ترین خسارت تاریخ فوتبال 
ایران است، با بی اعتنایی و جســارت خاصی در پاسخ به این سؤال که پرسیده می شود 

پرونده مارک ویلموتس کجاست، می گوید «توی جیب منه». مشخص است که مردی با 
این ادبیات، در چنین جایگاهی و آن هم با چنین سن و سالی، بدون دلیل یکباره شهامت 
پیدا نمی کند تا در رســانه به ظاهر ملی این قدر احســاس قدرت کند که با ادبیاتی زننده 
مخاطبان را سر کار بگذارد. تاج یا فراموش کرده یا احتماال آن قدر دلش از حمایت های 
پشــت پرده قرص اســت که نگران بزرگ ترین افتضاح مدیریتی ورزش با خسارت شش 
میلیون یورویی که خوشحال است ۳٫۲ میلیون یورو شده، نیست. او حتی فراموش کرده 
که همین قرارداد وادارش کرد قلبش درد بگیرد و عطای ریاســت در فدراسیون فوتبال 
را به لقایش ببخشــد و پیش از موعد از کار کنار برود. حاال آن قدر خیالش راحت است 
که در تلویزیون کسی نمی تواند به او بگوید باالی چشمش ابروست و می تواند در چشم 
یکی مثل جــواد خیابانی زل بزند و بگوید «گریه ات نگیرد». یــا اینکه به صراحت تمام 
دو مجری را به «گرگ و ُدمب گرگ» تشــبیه کند و لبخند فاتحانه ای بزند. اینکه چطور 

مهدی تاج یکباره این قدر رشــید شده و در چشم به هم زدنی پی برده می تواند به راحتی 
با ادبیاتی بحث برانگیز در تلویزیون حرف بزند، تقویت کننده شــایعاتی است که پیش تر 
هم درباره اش رواج داشــته است. اینکه پشت او به جای قرصی گرم است که حسابی 
برایش مصونیت می آورد. شاید بخشی از این موضوع را بتوان در بولتن های محرمانه ای 
که خبرگزاری فارس منتشر کرده و تعدادی از آنها فاش شد، جست. جایی که درست یا 
غلط عنوان شــده مهدی تاج بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران است و 
باید حمایت شــود. البته بی دلیل نیست که در چنین فضایی، پیش از اعالم کاندیداتوری 
مهدی تاج برای ریاست فدراسیون فوتبال روزنامه کیهان هم به میان می آید و به شدت 
به منتقدان مهدی تاج می تازد و او را گزینه ای مناســب برای فدراســیون فوتبال ایران 
می داند. شــاید پیشرفت همین تفکر در صداوسیماســت که مجریان این نهاد عالوه بر 
ضعف ظاهری در مواجهه با چنین رئیســی، قدرت یکی به دو کردن با او را از دســت 
داده اند؛ به عبارت ســاده تر شاید اجازه به چالش کشــیدن مهدی تاج را ندارند. آنها هم 
احتماال برای ماندن بر «مدار» مجبور هســتند توهین هایی را که از طرف تاج می شــود، 
با لبخندهای تلخی ســپری کنند. عجیب اســت که مهدی تاج فقط حاضر می شود با 
تلویزیون صحبت کند و عجیب اســت که در بحبوحه اتفاقات رخ داده در پرونده مارک 
ویلموتــس یکی مثل علی رضوانی در برنامه ۲۰:۳۰ مهدی تاج را جلویش می نشــاند 
و با ســؤاالتی تشــریفاتی ســعی در تطهیر قرارداد با مرد بلژیکی می کند. او و تاج پول 
هدررفته مملکت را نادیده می گیرند و می گویند به خاطر تحریم است. ولی تاج در یک 
رفت وبرگشــت به فدراســیون فوتبال جانی تازه گرفته؛ درد قلبش از بین رفته و زبانش 
تندتر شــده است؛ به گونه ای که برای استفاده از الفاظ و ادبیات زننده در قاب تلویزیون 
واهمه ای ندارد. او هشــت شهریور به فوتبال برگشت و ۱۰ روز بعد در کنفرانسی خبری 
ســعی در توجیــه اقداماتش کرد. با این حال او همان زمان کــه هنوز تیم ملی در جام 
جهانــی آبروریزی نکرده بود، برخالف امروز، جمالت قشــنگی به کار برد. جمالتی که 
بوی میهن و سرزمین عزیز می داد. همان زمان تاج می خواست از کی روش، گزینه ای که 
احتماال او هم تحمیلی بود دفاع کند و در واکنش به دلیل قطع همکاری با اسکوچیچ 
گفت: «به هر جهت برای من ســاده تر بود که اســکوچیچ بماند. هیچ مسئولیتی هم بر 
عهده نمی گرفتم. مثل خیلی ها می گفتم من که این مربی را نیاوردم. اگر تیم ملی نتیجه 
گرفت که چه بهتر، اگر هم نتیجه نگرفت می گوییم ان شــاءاهللا بعدا تصمیم می گیریم؛ 
ولی این ریسک را کردم فقط به خاطر کشور، میهن و سرزمین عزیزمان. می دانم عده ای 
از پیش کسوتان و بزرگان به هر دلیلی با آمدن کی روش مخالف هستند یا اصال با آمدن 
من مخالف هستند. واقعا به احترام تیم ملی، کشور و پرچم عزیزمان، دست همه آنها را 
می بوسم و همه حرف های شان را هم قبول دارم؛ اما به خاطر کشور از تیم ملی و شرایط 
موجــود حمایت کنند». ادبیات آن زمان تاج کجــا و ادبیات امروزش که مخاطب را به 
«نفهمی» متهم می کند، حمله را در اولویت قرار می دهد و دوباره برای حفظ کارلوس 
کی روش ســینه سپر می کند، کجا؟ به راستی اگر او پشتش به جایی گرم نباشد، یکباره از 

یک بیمار قلبی تبدیل به مهاجمی با زبان تند می شود؟

تاج؛ بیمار قلبی دیروز
 قلدر امروز

 خوش بین ترین هوادار اســتقالل هــم تصور نمی کرد 
که در حضور ســتارگانی مثل محمد محبی، امیرارســالن 
مطهری و کوین یامگا، اولین گل زن اســتقالل در دربی ۹۹ 

یک هافبک دفاعی باشد و در میان هافبک های آبی پوش 
قرعه به نام روزبه چشمی بیفتد اما همان طورکه چشمی 
در جــام جهانی همه هواداران فوتبــال ایران را غافلگیر 

کرد و توانست با شلیکی استثنائی دروازه ولز را باز کند، در 
مســابقه شب گذشته هم در نقش فرشته نجات استقالل 
حاضر شد و توانست با یک ضربه سر دقیق دروازه علیرضا 
بیرانوند را فروبریزد. به گزارش فوتبال ۳۶۰، چشــمی که 
در نیمه دوم از ترکیب اســتقالل خارج شــد و بسیاری از 
کارشناســان خروج او را دلیل افت آبی پوشان پایتخت در 
دقایق پایانی می دانند، برای هفتمین بار بود که توانســت 
در لباس اســتقالل موفق به گل زنی شود. مدافع-هافبک 
آبی پوشــان پایتخت که در ۲۵ روز اخیر توانســته در جام 

جهانی و مســابقه دربی گل بزند، پیش تر برای رسیدن به 
دو گل متوالی ۱۵۶ روز چشــم انتظاری کشیده بود. روزبه 
چشمی بعد از درخشش در لیگ قهرمانان آسیا و گل زنی 
مقابل الدحیل قطر، از جمع بازیکنان اســتقالل جدا شد و 
به لیگ ســتارگان قطر پیوســت و در پیراهن تیم ام صالل 
موفق شــد دروازه الســد را باز کند که فاصله گل او برابر 
الدحیل تا گلی که برابر الســد به  ثمر رساند، ۱۵۶ روز بود 
اما حاال دو گل اخیر ســتاره آبی هــا در فاصله ۲۵ روز به  

ثبت رسیده است!

۲۵ روز  رؤیایی «روزبه»
جام جهانی تا دربی!  از  گل زنی در 

بهرام حیدری رامشــه: باالخره جــام جهانی قطــر ۲۰۲۲ با همه حواشــی، 
زیبایی هــا و زشــتی هایش به پایان رســید . جام جهانی به عنــوان یک رویداد 
خاص در بین همه مردم جهان شــناخته می شود و محال است که در کوچه 
و خیابــان  یا در تاکســی ها و  اداره ها، حرفی از جام جهانی و فوتبال نشــنیده 
باشــید. این صرفا مربوط به ایران نیســت و در همه دنیــا مورد توجه بوده و 
هســت. فوتبال و جام جهانی به زبان مشــترک ملت ها و جوامع تبدیل شده 
اســت. اما عالقه به فوتبال در منطقه آمریکای جنوبی قدری متفاوت است و 
مــردم این منطقه از دنیا، به شــکل عجیب وغریب و به صورت قلبی با فوتبال 
عجین شــده اند. برزیلی ها با پله افسانه ای و بازیکنان طراز اول از کافو، روبرتو 
کارلوس و رونالدوی شــگفت انگیز تا روماریو، ریوالدو و رونالدینیهو که الحق 
برازنده لقب شاعر فوتبال بوده و هست و اگر کسی جادوی او با توپ را ندیده 
باشــد، مطمئنا طعم لذت در زندگی را نچشــیده اســت. فوتبال بخشی از ژن 
برزیلی هاســت. اما رقیب ســنتی آنها، یعنی آرژانتین با حضور دیه گو آرماندو 
مارادونا، به نوعی اعاده حیثیت کرده و به واســطه بازی های خاطره انگیزش، 
مدعی بزرگی در صحنه های بین المللی فوتبال شد. قهرمانی و نایب قهرمانی 
او در جام هــای جهانی باعث ایجاد روحیــه پیروزی طلبی بین مردم آرژانتین 
شــد. آنها هم در عشــق و عالقه بــه فوتبال چیــزی از برزیلی های رقیب  کم 
ندارند. در ســال های اخیر با پیدایش نابغه ای به نام لیونل مسی انتظار برای 
تکــرار قهرمانی جهان، در دل همه آرژانتینی ها دوباره زنده شــد  و حاال اینجا 
در ســال ۲۰۲۲ و جــام جهانــی قطر، انتظارها بــه پایان رســید و این رؤیا به 
واقعیت تبدیل شــد . اگر ســوای مســائل فنی فوتبالی بخواهیم جام جهانی 
قطر را بررســی کنیم، می توان فوتبال را به زندگی تشبیه کرد . با همان فرازها 
و فرودها و با احســاس های متفاوت موفقیت و شکســت در تک تک لحظات. 
دیدیم که تالش و پشــتکار و زندگی حرفه ای در اکثر مواقع در برابر استعداد 
فوتبالی پیروز می شــود . مثال عینی این داســتان بازی کرواســی و برزیل بود. 
کروات های بی ادعا ولی منظم و با آن ســبک زندگی حرفه ای که لوکا مودریچ 
نماد آنها بود، در مقابل اســتعداد های جوان و ناب برزیلی پیروز شدند. شاید 
این پیروزی ســبک زندگی حرفه ای بر ســبک زندگی توأم با حواشی بود. شاید 
اگر برزیلی ها قدر خودشان را می دانســتند و بیشتر به فوتبال توجه می کردند 
جــزء چهار تیم نیمه نهایی بودند. مورد دیگر می توان از کره ای ها و ژاپنی های 
تالشــگر نام برد که بسیار خوش درخشــیدند. ژاپنی ها در این جام جهانی به 
جهانیان درس انســانیت دادند و صحنه های زیبای تمیزکردن ورزشــگاه ها و 
رختکن شــان در پایان بازی آخرشــان و با وجود شکست و حذف از مسابقات، 
صحنه های بســیار زیبایی را خلق کرد. آنها قدرت فرهنگ باالی خودشــان را 
به معرض نمایش گذاشــتند . حرکت شــگفت انگیز ســرمربی آنها، هاجیمه 
موریاســو که پس از کســب بهترین نتایج تاریخ آنها، به نشــان تواضع  تا کمر 
در مقابــل هــواداران خم شــد و از آنها معذرت خواهی کرد، نشــان از نقش 
طرفداران فوتبال داشــت که مالکان اصلی فوتبال هستند . مربی ژاپن الگوی 
خوبی برای مدعیان ناموفق بود. ژاپنی ها نشــان دادند موجوداتی هستند که 

به درد بشریت می خورند.
از آن طــرف، نمی توان از برنامه ریزی موفق و صحیح نام برد و اســمی از 
مراکــش به زبان نیاورد. ســفری خارق العاده برای این کشــور آفریقایی که با 
اروه رنار از چند ســال پیش شروع شــد و در این جام با ولید الرکراکی متبلور 

شد.
فوتبــال در بســیاری از مواقع به انســان ها درس زندگــی می دهد. گاهی 
می توان از طریق فوتبال، رمز و راز جهان هســتی را کشــف کرد . در این مورد 
لیونل مســی مثال بســیار خوبی اســت. او ذاتا یک فوتبالیست به دنیا آمده و 

رســالت الهی او در زمین خاکی  فوتبال اســت. او به واســطه فوتبال، مراتب 
رشــد و انســانیت را طی می کند و جهان هســتی را بهتر می شناسد و زیبایی 
و شــگفتی هســتی و آفرینش را به هم نوعان خودش نشان می دهد. مقایسه 
مسی و رونالدو که سال هاست بین اهالی فوتبال  منشأ بحث است، تفاوت بین 
اســتعداد و تالش است . مسی با اســتعداد ذاتی فوتبالی و رونالدو با تالش و 
پشــتکار و تمرین. شاید به خاطر همین است که حرکات مسی بیشتر در دل ها 
جا می گیرد. به قول ما ایرانی ها که یک بیت شعر از سعدی بزرگ داریم با این 

مفهوم که هرآنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند.
مســی نشــان داد که اعجوبه ای تمام نشــدنی اســت که عالوه بر حرکات 
اســتثنائی در داخل زمین، در بیرون از زمین فوتبال هم یک ابرانســان اســت. 
مســی در این جــام مثال بارزی بــود از احترام به رفاقــت. در زمین فوتبال و 
ارتباط با ســایر بازیکنان این کامال مشهود بود . دی پل یک فدایی واقعی برای 
او بود و در زمین از جان مایه می گذاشــت کــه او کمتر بدود و بتواند با حفظ 
انرژی مؤثرتر باشــد. حتی ارتباط او با پابلو آیمار و لیونل اســکالونی فراتر از 
مربی و بازیکن بــود و آن را در قالب همان رفاقت می توان گنجاند. در بیرون 
از زمین هم اوضاع به همان منوال طی می شد و حمایت رونالدینیهو برزیلی، 
حضور آگوئرو در شب قبل فینال و هم اتاقی شدن با مسی و حضور با طبل در 
پایان بازی فینال از مواردی بود که می توان به این واژه رفاقت صحه گذاشت. 
در ایــن جام جهانی همه بازیکنان آرژانتین دین خود را به مســی ادا کردند و 

مســی هم دین خود را به کشور آرژانتین؛ همه برای یکی و یکی برای همه.
نکته مهم تری که می توان به آن اشــاره کرد، احترام ویژه ای اســت مسی 
برای خانواده اش قائل بود. همه می خواستند با مسی عکس بیندازند و مسی 
فقط می خواســت با همســرش آنتونــال عکس بگیرد؛ تعهــدی که از دوران 

کودکی شروع شده و مثال زدنی است.
البته آرژانتینی ها فارغ از نتیجه فینال هم قهرمان شــده و در دل میلیون ها 
هوادار خانه کرده بودند. نقش برجســته و مهم هواداران هم در این موفقیت 
بســیار پررنگ بود. هواداران آنها نمونه بســیار خوبی از همبســتگی هستند. 
حضور پرتعداد و حمایت ها و شــعارهای حماســی جذاب که محال اســت 
هر شــنونده ای را به خود جذب نکند. گرمای احساســات ناب آنها از پشــت 
قاب تلویزیون قابل لمس بود. شــعر حماســی بســیار زیبایی که همواره در 
جریان بازی و بعد از پیروزی هایشان می خوانند، این قدر جذاب است که موارد 

جالبی را درون خودش جا داده است.

رسالت مسی 


