کابوس برای خامس؛ بنیتس مربی جدید المپیاکوس؟

خامس رودریگز هفته گذشــته به المپیاکوس پیوست و اخیرا برابر
آریس سالونیکی اولین بازی خود برای این باشگاه را نیز انجام داد اما
از بخت بد او ،کارلوس کوربِران ،مربی این باشگاه ،اخراج شد .شکست
برابر آریس ،کسب تنها هشت امتیاز از پنج بازی و قرار گرفتن در رده
پنجم جدول در نهایت باعث برکناری مربی اسپانیایی شد.
در میان گزینه های جانشــینی کوربِران ،نام رافا بنیتس هم به
چشــم می خورد .مربی اسپانیایی سابق والنســیا ،لیورپول ،رئال،

اینتر ،ناپولی ،نیوکســل و اورتون که ســابقه مربیگری در فوتبال
چین را هم دارد ،ممکن اســت به زودی هدایــت المپیاکوس را
برعهده بگیرد و هیچ خبری برای خامس بدتر از این نخواهد بود.
بنیتس در دو مقطع مربی خامس بوده و ستاره کلمبیایی خاطرات
بــدی از همکاری با این مربــی دارد .در رئال مادرید خامس تنها
یازده بازی زیر نظر بنیتس انجام داد و اغلب نیمکت نشــین بود.
در اورتون نیز بنیتس در همــان ابتدا به خامس گفت که روی او

حساب نمی کند و ســتاره کلمبیایی ترجیح داد راهی فوتبال قطر
شود.
خامس که دوســت داشت به فوتبال اروپا برگردد ،به المپیاکوس
پیوســته اما با انتخاب احتمالی بنیتــس به عنوان مربی جدید این
باشگاه ،مشخص نیست شرایط برای او چگونه پیش خواهد رفت.
خامس برابر آریس نمایش قابل قبولی داشــت و علرغم شکست
المپیاکوس ،توسط کارشناسان فوتبال یونان تحسین شد.
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بررسی اداور جام جهانی؛
گلزنی با پای برهنه و جام الجوردی

جام جهانی فوتبال تورنمنتــی که پربیننده ترین رقابت در بین
ســایر رخدادهای ورزشی جهان است ،رقابتی که برای مشخص
شدن قهرمان فوتبال جهان بین تمام کشورها توسط فدراسیون
جهانی فوتبال برگزار میشود.
مهم ترین رویداد ورزشی جهان پر شده از روایت های گوناگون
و زیبا ،داستان های بی تکرار و درام های به یاد ماندنی.
در دو بخــش ابتدایــی این مبحث ،به جام های جهانی ســال
 1930و  1934پرداختیم ،جــام هایی که زیبایی های زیادی را
در خود به جا گذاشت.
جام جهانی 1938؛ بار دیگر میزبانی در اختیار
اروپایی ها قرار گرفت
سومین دوره مسابقات بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان بود که
در فرانسه برگزار شد.
این رقابت ها تحت شــعاع جنگ های داخلی و سیاست بود و
به همین دلیل از آمریکای شــمالی ،جنوبی و مرکزی تنها  2تیم
شرکت کردند و همچنین هند شرقی هم نماینده آسیا بود.
با توجه به اینکه فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم گرفت تا جام
جهانی را برای دومین بار پیاپــی در اروپا برگزار کند ،اروگوئه و
آرژانتین از حضور در کشــور فرانســه انصراف دادند و همچنین
جنگ های داخلی و سیاســت در اسپانیا ،این کشور هم موفق به
حضور در سومین دوره جام جهانی نشد.
برای نخستین بار در قوانین فیفا اعالم شد که تیمهای میزبان
و قهرمان دوره قبل رقابتها ،بدون نیاز به برگزاری مســابقات
مقدماتی ،میتوانند در ایــن رقابتها حضور یابند که این قانون
اکنون هم اجرایی می شود و بدین ترتیب کشور ایتالیا به عنوان
قهرمان جام جهانی  1934و فرانســه به عنــوان میزبان ،بطور
مستقیم به جام جهانی صعود کردند.
بعــد از اعطای امتیــاز میزبانی رقابت های ســومین دوره جام
جهانی به فرانســه ،ورزشگاه كلمبس توســعه یافت و ورزشگاه
های مارسی و بوردو بازســازی شدند ،اما سیاست مانع ازحضور
برخی تیم های بزرگ و مدعی در این مسابقات شد.
در نهایت این مســابقات با حضور  15تیم در  10ورزشــگاه به

صورت حذفی برگزار شــد و به شــکل گروهی نبود ،تیم های
فرانســه ،ایتالیا ،نروژ ،بلژیک ،برزیل ،لهستان ،چک اسلوواکی،
هلند ،مجارســتان ،هند شــرقی هلند (اندونزی فعلی) ،سوئیس،
آلمان ،سوئد ،کوبا و رومانی در این مسابقات حضور داشتند و تیم
اتریش نیز به مرحله اصلی راه یافت ،اما انصراف داد(گرچه برخی
از بازیكنان این تیم باپیراهن آلمان به میدان رفتند)،اسپانیادرآتش
جنگهای داخلی می ســوخت و آرژانتیــن و اروگوئه نیز در این
مسابقات شركت نكردند.
ســومین دوره رقابت های جام جهانی به میزبانی فرانســه ،در
ورزشگاه های مدرن و با استقبال بی نظیر تماشاگران به صورتی
موفقیت آمیز برگزار شد ،اما یك سال بعد با شروع جنگ جهانی
دوم این مسابقات دچار وقفه ای  12ساله شد.
یك بار دیگر جام جهانی از ســوی كشورهای آمریكای جنوبی
تحریم شــد ،چون معتقد بودند نوبت آرژانتین اســت كه میزبان
این پیكارها باشد.
برزیل راهی اروپا شد و نشان داد كه بزرگترین مدعی این رقابت
هاست ،این تیم شروع بسیار خوبی داشت و قدرتمندی خود را با
غلبه بر لهستان در استراسبورگ ،به رخ كشید.
یکی از جذاب ترین بازی های این رقابت ها اختصاص داشــت
به تقابل دو تیم برزیل و لهستان.
دیداری پرگل ،پر هیجان و تماشــایی بــرای عالقه مندان به
فوتبال ،این بازی  11گل را به خود دید که  6گل سهم برزیل و
 5گل سهم لهستان بود ،در این مسابقه که به وقت های اضافه
کشیده شد ،لئونیداس برای برزیلی ها هتریک کرد و  4گل از 5
گل لهستان را ویلیموفسکی به ثمر رساند .رومئو و پراسیو دیگر
گلزنان برزیل در این بازی بودند و گل دیگر لهســتان را شرفکه
زد تا این بازی یکی از دیدارهای جذاب سومین دوره رقابت های
جام جهانی باشد.
اما نکته جالب دیدار دو تیم برزیل و لهســتان ،گلزنی لئونیداس
زننده  3گل برزیل در این مسابقه با پاهای برهنه بود.
اولین تیم آسیایی تاریخ جام جهانی
در جام جهانی  ۱۹۳۸فرانســه برای اولین بار یک تیم آسیایی

فلیک :اشتباه کردم؛
رفتارم با بایرن منصفانه نبود

در پایان فصل  2020-21هانســی
فلیک پس از دو فصل موفق در بایرن
مونیخ که در طی آن موفق به کســب
قهرمانــی در بوندســلیگا ،جام حذفی
آلمــان و چمپیونزلیــگ شــد ،از این
باشــگاه جدا شــد .فلیک که به دلیل
موفقیت هایــش روی نیمکت بایرن
مونیخ از ســوی یوفا به عنوان بهترین
مربی ســال انتخاب شده بود ،تا سال
 2023با باواریایی ها قرارداد داشــت اما تصمیم گرفت که یک ســال زودتر به
همکاری خود با بایرن خاتمه دهد .اختالف نظر او با حسن صالح حمیدزیچ ،مدیر
ورزشی بایرن ،مهمترین دلیل جدایی او از بایرن بود .فلیک خیلی زود هدایت تیم
ملی آلمان را برعهده گرفت.
فلیک ادامه داد «:البته دوســت داشتم در همان مقطع یکسری مسائل بینمان
روشــن می شد ،چون واقعا تیم بزرگی در اختیار داشتم .از دستیارانم تا بازیکنان،
همه در باالترین سطح بودند و خودم هم اصال خسته نبودم .از کار در بایرن واقعا
لذت می بردم و گاهی از خودم ســوال می کنم که چرا همه چیز به آن شــکل
تمام شد؟ پس از جدایی از بایرن متوجه شدم که من هم اشتباهاتی داشتم و می
توانســتم تصمیمات بهتری بگیرم .معتقدم در برخی مقاطع من هم نسبت به تیم
رفتاری غیرمنصفانه داشتم».
فلیک :جام جهانی نباید در قطر برگزار میشد
در فاصلــه دو ماه تا آغاز رقابتهای جــام جهانی  2022قطر ،انتقادها از اهدای
میزبانی به این کشور همچنان ادامه دارد
مســائل حقوق بشــری و مرگ کارگران مهاجر در جریان ساخت ورزشگاههای
مختص جام جهانی در این کشــور باعث شده است که این مسابقات یکی از پر
حاشیهترین و جنجالیترین مسابقات در ادوار جامهای جهانی باشد.
پیش از این بســیاری از شخصیتهای شناخته شــده ورزش آلمان و همچینن
هواداران فوتبال این کشور خواهان تحریم این مسابقات شده بودند و حاال به نظر
میرسد که فلیک نیز به صورت جدی به میزبانی قطر معترض است.

در جام جهانی فوتبال حاضر شــد ولی نکته جذاب این است که
تیم هند شــرقی هلند که در مسابقات شرکت داشت همان تیم
کشــور اندونزی است که در آن زمان به عنوان مستعمره هلند و
با نام هند شــرقی هلند شناخته میشد البته از آنجا که این دوره
از رقابتهــا حذفی بود ،این تیم با شکســت  ۶بــر صفر از دور
رقابتها حذف شد.
میزبانی که رنگ فینال را ندید
فرانســه میزبان این رقابت ها ،در بــازی اول مقابل بلژیک به
پیروزی رســید .اما در بازی دوم مقابل ایتالیا (قهرمان دوره قبل)
ناکام بود و با شکست زمین مسابقه را ترک کرد ،و به دلیل تک
حذفی بــودن بازیها ،از دور رقابتها کنار رفت تا اولین میزبان
ناکام در ادوار جام جهانی باشد.
پنالتی عجیب ،با پیراهن پاره
دیدار ایتالیا و برزیل ،عالوه بر گلزنی با پاهای برهنه ،این رقابت
ها اتفاق عجیب دیگری را به خود دید .در جریان مســابقه ایتالیا
و برزیل ،دیداری که در ورزشگاه ولودروم در بندر مارسی برگزار
شــد .ایتالیا با یک گل از برزیل پیش بود که صاحب یک ضربه
پنالتی شد.
جوزپه ماتزا پشــت ضربه پنالتی قرار گرفــت ،اما پیش از زدن
ضربه با مشکل عجیبی رو به رو شد ،کش لباس ماتزا پاره شده و
لباسش شروع به لغزیدن به پایین کرد ،اما این مساله مانع از زدن
پنالتی نشــد .ماتزا در حالی که با دست چپ لباسش را چسبیده
بود ،با دســت راست محل توپ را تنظیم کرد و سپس شوتی زد
که هیچ راهی جز تسلیم شدن برای دروازه بان برزیل باقی نماند.
ایتالیا مسابقه را برد و به فینال رفت تا از قهرمانی خود دفاع کند.
بلیت رنگی
برای اولین بار فرانسویها در جام  1938موفق شدند بلیتهای
رنگی را به نام خودشــان ثبت کنند و پرچم کشــور فرانسه که
روی بلیتهای جام حکاکی شــده بود ،با ســهرنگ آبی ،قرمز و
ســفید چاپ شــد .هرچند رنگ قرمز روی بلیت ،بیشتر از قرمز
روی پرچم فرانسه ،به نارنجی هلندیها شباهت داشت .در گوشه
ســمت راست بلیت هم خط سبز افقیای انداخته بودند تا به این

امباپه تایید کرد:
دربرنامهفدراسیونشرکتنمیکنم

تیم ملی فرانســه بار دیگر به دالیل
غیر فوتبالــی با بحران مواجه شــده
است .مخالفت کیلیان امباپه با شرکت
در برنامههــای تبلیغاتی فدراســیون
فوتبــال فرانســه حــاال بــه یکی از
مشکالت بزرگ خروسها تبدیل شده
است.
فدراسیون فوتبال فرانســه امباپه را
تهدید کرد که حتما باید در برنامههای
تبلیغاتی شــرکت کند و در غیر اینصورت با جریمه مواجه خواهد شد .امباپه که تا
کنون شــخصا در این باره چیزی نگفته بود ســرانجام تایید کرد که با فدراسیون
فوتبال کشورش در این مساله اختالف نظر دارد.
اینکه بهترین بازیکن فرانســو یها و امید اول تیم ملی این کشــور برای
دفــاع از عنــوان قهرمانی خود در جام جهانی قطر از شــرایط خود راضی
نیست مســلما فوتبا لدوستان فرانســوی را نگران خواهد کرد .با توجه به
دور ههای گذشــته و تجربه تلخ فرانســو یها از ناآرامی و تنش در اردوی
تیم ملی ،هر خبری که یادآور آن روزها باشــد برای فرانسو یها غیر قابل
قبول است.
امباپه با انتشــار بیانیهای تایید کرد که در برنامه تبلیغاتی روز سهشنبه فدراسیون
فوتبال شــرکت نمیکند .این در حالی اســت که نوئل لوگرت ،رئیس فدراسیون
فوتبال فرانســه ،چند ساعت قبل او را به جریمه تهدید و اعالم کرد فدراسیون از
موضعش کوتاه نخواهد آمد.
در بیانیه امباپه که توسط وکالی او منتشر شده چنین آمده است »:متاسفیم که
در آســتانه جام جهانی نتوانستیم طبق برنامه قبلی به توافق برسیم .برای همین
کیلیان امباپه تصمیم گرفت در برنامه عکاسی که قرار است سهشنبه برگزار شود
شرکت نکند .ما به فدراسیون فوتبال اعالم کرده بودیم که توافق ما که مربوط به
ســال  2010است باید با توجه به تغییراتی که در فوتبال و در روشهای ارتباطی
ایجاد شده تغییر کند .مذاکرات ما ادامه دارد تا پیش از شروع جام جهانی به نسخه
جدیدی از توافق برسیم».

صورت از چاپ بلیتهای تقلبی جلوگیری شــود .در سال 1938
چاپ بلیت رنگی و اســتفاده از رنگ روی کاغذهای چاپی کاری
اورجینــال بود و قاچاقچیها نمیتوانســتند از تنوع رنگی برای
چاپ بلیتها بهره بگیرند.
ایتالیا – مجارستان ،جامی که به رنگ الجوردی درآمد
ایتالیا قهرمان دوره گذشــته جام جهانــی ،برای دفاع از عنوان
قهرمانی خود موفق شــد به دیدار نهایی جام جهانی  1938راه
پیدا کند ،ایتالیای ویتوریو پوزو که در این تورنمنت هم بازیکنان
تیمش را وادار به حمایت از ســبک فاشیستی می کرد ،در بازی
فینال رو در روی مجارستان قرار گرفت.
ایتالیا برای رسیدن به این مرحله ،تیم های نروژ ،فرانسه میزبان
و برزیل را از پیش رو برداشت.
این بازی در ورزشگاه المپیک کلمبس پاریس با حضور  45هزار
تماشاگر برگزار شد.
تماشاگران حاضر در ورزشگاه ،برای تماشای اولین گل این مسابقه
فقط  6دقیقه صبر کردند ،جینو کوالوسی در ششمین دقیقه این دیدار
موفق به گلزنی شد ،اما خیلی زود این گل توسط مجارها جبران شد،
پال تیتکاس گل تساوی بازی را به ثمر رساند.
هیجان در این بازی تمام شــدنی نبود و دقیقه  16سیلویو پیوال
گل دوم را هم برای ایتالیا زد تا حســاب کار دو بر یک به ســود
ایتالیا شــود.ولی این پایان ماجرا برای آتزوری نبود ،این تیم در
 35امین دقیقه بازی گل سوم را هم زد ،جینو کوالوسی دبل کرد

باشگا ِه بازار خراب کن؛
یونایتد همیشه گران میخرد

بنیاد  CIESبا انتشــار یک بررسی
آمــاری میگوید چند باشــگاه بزرگ
اروپایی در یک دهه گذشته در رقابت
برای جذب ســتارههای بزرگ فوتبال
باعث ایجاد تورمی شدید در بازار نقل
و انتقاالت شــدهاند و به همین علت
مبالغی بیشتر از ارزش واقعی بازیکنان
مد نظرشان پرداختهاند.
در این میان اما سهم منچستریونایتد
در گران خریدن بازیکنان بیشــتر از سایر باشگاهها بوده است .یونایتد در ده سال
گذشته سی و ســه بازیکن خریداری کرده و برای آنها مبلغی بالغ بر  1.4میلیارد
پوند پرداخته است .این در حالی است که مجموع ارزش واقعی این بازیکنان 1.2
میلیارد پوند بوده است .شیاطین سرخ در این دهه بیش از  210میلیون پوند بیشتر
از آنچه باید در بازار نقل و انتقاالت هزینه کردهاند.
از جملــه خریدهــای گرانقیمت یونایتــد میتوان به پل پوگبا اشــاره کرد که
زمانی که یوونتوس را ترک کرد و به یونایتد پیوســت بــا قراردادی  89میلیون
پوندی عنوان گرانترین بازیکن آن زمان دنیا را به خود اختصاص داد .شــیاطین
سرخ همین امســال برای جذب آنتونی از آژاکس  85میلیون یورو پرداختند .آنها
همچنین برای خرید هری مگوایر  80میلیون پوند به لســتر دادند تا او تا همین
گرانترین مدافع دنیا باشد.
در ایــن یک دهه یونایتد تعداد زیادی خرید داشــته که هر کدام بیشــتر از 50
میلیون پوند برای باشــگاه آب خوردهاند .از جمله آنها میتوان به جیدون سانچو،
روملو لوکاکو ،آنخل دیماریا ،کاســمیرو ،برونو فرناندس ،آنتونی مارسیال ،فرد و
لیساندرو مارتینز اشاره کرد.
در این بررســی رتبه دوم پرداخت مبالغ بیشــتر از ارزش واقعــی بازیکنها به
یوونتوس تعلــق دارد .بیانکونری در این مدت برای خرید  36بازیکن جدید 208
میلیون پوند بیش از ارزش واقعی آنها در بازار پرداخته اســت .رتبه ســوم هم در
اختیار پاری ســن ژرمن اســت که برای خریدهایش  142میلیون پوند پرداخت
اضافی داشته است.

تا ایتالیا اختالف پیروزی را دو برابر کند.
جیورجی ساروسی در دقیقه  70بازی گل دوم را برای مجارستان
به ثمر رســاند ،تا اختالف به یک گل برســد .تیر خالص را در
این مســابقه ایتالیا زد ،بازهم ســیلویو پیوال گلزنی کرد تا مانند
کوالوسی دبل کند و برتری  4بر  2را به ایتالیایی ها هدیه دهد.
در این بــازی ماتزا و فراری جزء بازیکنــان خالق و تاثیرگذار
ایتالیایی ها بودند ،تا در نهایت ایتالیا برای دومین بار متوالی جام
جهانــی را به رنگ الجوردی در بیاورد و جام را در دســتان تیم
دیگری قرار ندهد.
لیست بازیکنان ایتالیا در این تورنمنت:
دروازه بان :كارلو كرسولی ،گویدو ماسه تی ،آلدو اولیویه را
مدافعان :آلفردو فونی ،ارالدو مونزگلیو ،پی یترو راوا
هافبك ها :میشــله آندریولــو ،آلدو دوناتی ،ماریــو گنتا ،اوگو
لوكاتلی ،رناتو اولمی ،ماریو پراتزولو ،پی یترو سرآنتونی
مهاجمان :ســرجیو برتونی ،آمدیو ،برونو چیتزو ،گینو كوالسی،
جیووانی فراری ،پی یترو فراریز  ،جوزپه مئاتزا ،پی یترو پاسیناتی،
سیلویو پیوال.
در پایان این مسابقات ،لئونیداس از برزیل با  8گل زده بهترین
گلزن این تورنمنت شد.
ایتالیا عنوان قهرمانی را بدســت آورد و نایب قهرمانی ســهم
مجارســتان شد .برزیل و سوئد هم عنوان های سوم و چهارم را
به خود اختصاص دادند.

انریکه به من اعتقاد ندارد؛
پیوستنم به لیورپول اشتباه بود

فهرســت تیم ملی اســپانیا برای دو
بازی پایانــی دور گروهی لیگ ملت
هــای اروپا مقابل ســوئیس و پرتغال
اعالم شــد و لوئیس انریکه بازهم از
یاگو آسپاس دعوت نکرد .مهاجم سلتا
تا بــه اینجای فصل پنــج گل زده و
فصل قبل هم بهترین گلزن اسپانیایی
اللیگا بــود اما همچنــان مورد توجه
مربی تیم ملی اسپانیا قرار ندارد.
آســپاس در این رابطه به آاس گفت «:واضح است که دعوت نشدن به تیم ملی
و نرفتن به جام جهانی برایم دردناک است ولی تسلیم نمی شوم .اگر در فهرست
نهایی تیم ملی برای جام جهانــی قرار بگیرم ،فوق العاده خواهد بود و هر کاری
خواهــم کرد تا لوئیس انریکــه را متقاعد کنم .فکر نمی کنم او با من مشــکل
شــخصی داشته باشــد و معتقدم تصمیمش فنی است .من هم با انریکه مشکلی
ندارم .او قبال هم از من دعوت کرده ولی در یک ســال گذشــته که کامال آماده
بوده ام ،دعوت نشــده ام .متاسفانه لوئیس انریکه به مهاجمان دیگری اعتقاد دارد
ولی گفتم که تسلیم نمی شوم».
آسپاس یک فصل کامال ناموفق در لیورپول داشت .او در پایان فصل 2013-14
به ســویا قرض داده شد و تابستان  2015به سلتا برگشت .آسپاس در مورد دوره
ناموفقــش در لیورپول گفت «:خیلی جوان و بی تجربه بودم که به لیورپول رفتم
و از لحاظ ذهنی آمادگی الزم را نداشــتم .هرگز برای تیمی غیراســپانیایی بازی
نکرده بودم و لیورپول هم چالش بسیار بزرگی بود .البته همان فصل می توانستیم
قهرمان لیگ برتر شــویم ولی با بدشانســی دوم شدیم .در آن مقطع پیوستنم به
لیورپول اشتباه بود».
شانس های قهرمانی اللیگا «:بارسا به خوبی خودش را تقویت کرده و با احتساب
نیمکتنشــینها ،تیم بهتری نسبت به رئال دارد ولی یازده بازیکن ترکیب اصلی
رئــال را ترجیح می دهم .معتقدم رقابت قهرمانی در فصل جاری فقط بین همین
دو تیم اســت و باالی  90امتیاز کســب خواهند کرد .قطعا دوســت ندارم جدال
قهرمانی فقط بین رئال و بارسا باشد ولی هیچ تیمی قدرت آنها را ندارد».

بیانیه اتحادیه بازیکنان پرتغال در حمایت از طارمی لواندوفسکی:حسیدردرونمنگذاشتبهبایرنگلبزنم

حواشــی به وجود آمده پیرامون مصاحبه جنجالی
مهــدی طارمی همچنان ادامــه داد .در پایان دیدار
پورتو و استوریل پرایا بود که گزارشگر شبکه اسپورت
ایرانی اژدهاها
تی وی پرتغال با ســوالی از مهاجــم
ِ
مبنی بر شــبیه ســازی او برای فریب داور و گرفتن
خطای پنالتی ،حسابی سر و صدا به پا کرد.
پس از آن بود که ســرجیو کونسیســائو حضور در
نشســت خبری پس از بازی را تحریم کرد و شهردار
شهر پورتو نیز آن گزارشگر را یک احمق خطاب کرد.
حاال نیز اتحادیه بازیکنان فوتبال در پرتغال ،با انتشار
بیانیه ای ،به دفاع از طارمی پرداخته است.
در متن این بیانیه طوالنی آمده است:
اتحادیه بازیکنان رفتارهای بی احترامی ،ابراز تنفر و
خشونت در فصل  2023/2022را محکوم می کند و
حمایت کامل خود از مهدی طارمی را نشان می دهد.
فصل  2023/2022متأســفانه با اتفاقات متعددی
همراه اســت که محیطی از تحقیر ،عدم تحمل ،بی
احترامی و خشــونت را نشــان می دهد که شایسته
محکومیت با صدای واحد همه عوامل ورزش است.

نه تنها در پرتغال ،بلکه در سراســر اروپا ،حمالت و
مظاهر نفرت در استادیوم ها و شبکه های اجتماعی
افزایــش یافته و نام نیک و رفتار حرفه ای بازیکنان
را به خطر می اندازد.
محیط آزار و اذیت مداوم که رفتار حرفه ای مهدی
طارمی ،بازیکن پورتو را زیر سوال می برد ،متاسفانه
نمونه ای از این تنزل است که بیش از هر چیز فاقد
عقل ســلیم از ســوی چندین ذینفع است .اتحادیه

بازیکنان ضمن همبســتگی و حمایــت از طارمی،
خواستار احترام به این بازیکن به مانند سایر بازیکنان
است.
این بر عهده تیم های داوری است که ارزیابی خود
را از پیشــنهادهای داخل زمیــن بازی انجام دهند و
فقــط آنها می توانند در این زمینه قضاوت کنند .این
پذیرش بدون تعصب به نظرات طرفداران ،مســتلزم
احتــرام به بــازی و قهرمانان ،به ویــژه آنهایی که
مسئولیت عمومی دارند ،است.
آزادی مطبوعات یک ارزش اساسی و تزلزل ناپذیر
دموکراســی ماســت .در این زمینه ،واضح است که
پروتکل لیــگ ،هنگام خطاب به خبرنــگاران ،این
آزادی را محدود می کند .به همین ترتیب ،بازیکنان
و مربیان این حق را دارند که برخی از ســواالتی که
از آنها پرســیده می شــود؛ بپذیرند یا از پاسخ دادن
خودداری کنند .بنابراین ،بــه جای اینکه هر یک از
طرفین اعمال آزادی خود را به حد افراط برســانند،
آنچه الزم اســت این است که به دامنه مداخله خود
احترام بگذارند و عقل سلیم داشته باشند.

لواندوفسکی تابستان امسال تصمیم گرفت که پس
از هشت ســال بر تن داشتن پیراهن بایرن مونیخ از
این باشگاه جدا شود و به بارسلونا بیپوندد.
جدایی او در نهایت بسیار جنجالی شد چون مدیران
بایرن حاضر به پذیرش این موضوع و پیشنهاد ارائه
شــده از سوی بارســا نبودند اما مغلوب خواسته این
بازیکن لهســتانی شــدند و با انتقــال او به نوکمپ
موافقت کردند.
این ستاره لهستانی درباره شرایطش اظهار داشت«:
من هشت سال را در مونیخ سپری کردم .صدها گل
زدم .تمامی جامهــای ممکن را فتح کردم و ناگهان
مجبور بودم جلوی هم تیمیها و دوستانم بازی کنم.
من انســان هســتم و فراموش کردن این خاطرات
برایم ممکن نیســت .من دوست داشتم که فراموش
کنم اما سواالتی مدام در ذهنم ایجاد میشد».
او درباره عــدم موفقیتش برای گلزنی در این بازی
اضافه کرد «:از نظر احساسی ،این سختترین بازی
تمام عمرم بود .میخواســتم گل بزنم اما حسی در
درونم اجازه نمیداد .فراموش کردن هشــت سال در

عرض چند هفته غیرممکن اســت اما حاال من از آن
دوران عبور کردهام».
لوا درباره رویارویی با هواداران بایرن مدعی شــد«:
من از این که توســط هواداران پذیرفته نشوم ترسی
نداشــتم .پیش از آن هم به عنوان بازیکن بارسا در
مونیــخ بودم و دیده بودم که هواداران در خیابان چه
حرفهایی به من میزدنــد .هواداران بایرن از آنچه
در رسانهها نوشته میشود آگاه هستند .آنها میتوانند

فــرق بین راســت و دروغ را تشــخیص دهند .آنها
میدانند و به یاد دارند که من چه شخصیتی داشتم،
چطور رفتار کردم و چه دســتاوردهایی داشتم .ورود
به ورزشــگاه ،رختکن ،گرم کردن به عنوان بازیکن
حریــف ،همه اینهــا تجربه خاصی بــرای من بود
که بسیار بیشــتر از یک بازی ارزش دارد .فراموش
کــردن و آرام کردن احساســاتم غیرممکن بود ،من
میخواســتم برنده شــوم و گل بزنم اما احساساتم
بسیار شــدید بودند ».لواندوفسکی در مورد روزهای
ابتدایی حضورش در بارسا گفت «:در بارسلونا بهترین
استقبال را از من کردند و اینجا بسیار راحتم .زندگی
در شهر بارسلونا نیز لذتبخش است .از همان شروع
کار احساس راحتی داشتم و همه به من کمک کردند
تا خیلی سریع خودم را با بارسا وفق بدهم .خیلی زود
متوجه شدم که پیوستن به بارسا تصمیم درستی بود
و از این بابت احساس غرور می کنم .صادقانه بگویم
که فکر نمی کردم به این سرعت محبوب هواداران
شــوم و در ورزشگاه نام من را صدا بزنند .االن حس
می کنم سالهاست بازیکن بارسلونا هستم».

