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 اولین شکست گرگانی ها 
به دست مهرام

هفته نهم لیگ برتر بسکتبال در حالی به پایان 
رسید که تاالر بسکتبال آزادی شاهد حساس ترین 
دیدار هفته بود. رویارویــی دو تیم مدعی مهرام 
تهران و شــهرداری گرگان با بازیکنــان نامدار و 
مهم تر از آن مربیان همیشه رقیبی که در اختیار 
دارند، دلیل حساســیت این دیدار بود. در پایان 
این دیدار طلســم شکســت ناپذیری شهرداری 
گرگان که ســرمربی تیم ملی را باالی ســر خود 
دارد، شکســت آن هم تنها با یک اختالف امتیاز 
کمتر نسبت به حریف. نتیجه این شکست سقوط 
یک پله ای برای شاگردان مهران شاهین طبع بود 
در حالی که شاگردان مصطفی هاشمی با وجود 
برد در رده پنجم باقی ماندند. هرچند گرگانی ها 
بارها به داوری این دیدار اعتراض کردند. در دیگر 
دیدارهای این هفته از رقابت هــا نفت آبادان به 
مصاف توفارقان آذرشهر رفت و با برد 81 بر 61 برابر 
این تیم و با توجه به شکست گرگانی ها برابر مهرام 
هم به رده دوم جدول صعود کــرد و هم تنها تیم 
بدون باخت جدول رده بندی شد. شیمیدر قم در 
رقابت با مشهدی ها 78 بر 70 پیروز شد تا همچنان 
در رده چهارم باشــد. ذوب آهــن اصفهان نیز در 
دیدار خانگی برابر رعد پدافند صاحب سومین برد 
فصل خود شد. این دیدار 83 بر 59 به سود ذوبی ها 
تمام شد. همچنین اکسون تهران با غلبه بر نیروی 
زمینی با نتیجه 82 بر 70 جایگاه ششمی خود را 
تثبیت کرد و شورا و شهرداری قزوین هم 76 بر 69 
نتیجه دیدار خانگی برابر شهرداری بندرعباس را 
واگذار کرد. درنهایت پتروشیمی بندر امام 83 بر 
76 مس کرمان را شکست داد. در پایان دیدارهای 
هفته نهم، جایگاه تیم های صدرنشین و سه تیم ته 
جدولی تغییر نکرد اما جایگاه هفت تیم دستخوش 

تغییراتی شد.
    

18 والیبالیست در اردو
تیم ملی والیبال ایران طبق برنامه از امروز باید 
برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک وارد 
اردو شود.  چندی پیش امیر خوش خبر، سرپرست 
تیم ملی اعالم کرده بود کــه تیم ملی در دیداری 
دوســتانه به مصاف تونس خواهــد رفت. گفته 
می شد فدراسیون والیبال تونس حاضر است تمام 
هزینه های ســفر و اقامت در ایران و برگزاری این 
مسابقات تدارکاتی را نیز بپردازد، اما علی فتاحی، 
سرپرست دبیری فدراسیون والیبال از لغو این بازی 
و مذاکره با قطر و مصر صحبت کرده بود.  فتاحی 
گفت:»حضور این تیم ها هم در ایران قطعی نیست، 
اما تالش می کنیم تا حتما با یکی از این دو تیم بازی 
تدارکاتی برگزار کنیم.« مسابقات والیبال انتخابی 
المپیک از 17 تا 22 دی به میزبانی شهر جیانگمن 
چین برگزار می شــود. تیم ملی ایران در مرحله 
گروهی این پیکارها با تیم های چین، چین تایپه و 
قزاقستان رقابت خواهد کرد. در همین راستا ایگور 
کوالکوویچ 18 والیبالیست را به مرحله نخست 
اردو دعوت کرده اســت. مجتبــی میرزاجانپور، 
مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، جواد کریمی، 
محمدرضا موذن، پوریا یلی، رضا عابدینی، سلیم 
چپرلی، محمدطاهر وادی، سعید جواهری، امین 
رضوی، محمود رســولی، امیرحسین اسفندیار، 
علی رمضانی، امین اســماعیل نژاد، محمدجواد 
معنوی نژاد، علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور 

این 18 بازیکن هستند.
    

یزدانی به ایرانمال رفت
حســن یزدانی، قهرمــان وزن 86 کیلوگرم 
کشتی آزاد جهان در سال 2019 که در نوزدهمین 
دوره لیگ برتر کشــتی آزاد در ترکیــب تیم تا 
ثبت جهانی توس روی تشــک رفت، برای جام 
باشــگاه های جهان با تیم بازار بــزرگ ایران به 
توافق رســید. قرارداد یزدانی با تیــم بازار بزرگ 
ایران بــا همراهی کیومرث محرابی سرپرســت 
و پژمان درســتکار ســرمربی این تیم در محل 
سازمان لیگ امضا شــد. این نابغه جویباری در 
سال المپیک تصمیم گرفته در تمامی مسابقات 
باشگاهی شرکت کند و آمادگی خودش را باالتر 
ببرد. همچنین امیرحسین زارع، مهران نصیری، 
نادر حاج آقانیا و محمدمهدی یگانه جعفری دیگر 
کشتی گیرانی بودند که قرارداد خود را با تیم بازار 
بزرگ ایران امضا کردند تا این تیم را در ششمین 
دوره مســابقات جام باشگاه های جهان همراهی 

کنند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پاییز ســال قبل بود که لئو مسی، 
در رای گیری فرانــس  فوتبال حتی در 
میان چهار فوتبالیســت برتر دنیا هم 
قرار نگرفت. برای بازیکنی در قواره های 
او، این یک »شکست« بزرگ محسوب 
می شد. شاید خیلی از ستاره های بزرگ 
دنیــای فوتبال، هرگز تحمــل روبه رو 
شدن با چنین شکست هایی را ندارند اما 
لئو پذیرفت که باید چیزی را در خودش 

تغییر بدهد و با اشتیاق بیشتری فوتبال 
بازی کند. او نه تنها ناامید و عصبانی نشد، 
بلکه با قدرت به زمین برگشت و با طراوت 
همیشگی بازی اش، سالی شگفت انگیز 
را سپری کرد. یک ســال بعد از مراسم 
توپ طــالی 2018، لــوکا مودریچ به 
سالن مراســم توپ طالی 2019 آمد و 
این جایزه بزرگ را با دستان خودش به 
مســی تقدیم کرد. حاال لئو دوباره روی 
بلندترین قله فوتبال دنیا ایستاده بود. 
هرچند که او اگر برنــده هیچ جایزه ای 

هم نمی شــد، باز هم در عصر خودش، 
بهترین، کامل ترین و سزاوارترین ستاره 
بود. از این دهه، می توان به عنوان »دهه 
مسی« در فوتبال نام برد. او اولین توپ 
طال را درســت 10 ســال قبل، پس از 
سه گانه تاریخی پپ گواردیوال و تیمش 
به دست آورد. دنیای فوتبال حاال مشغول 
تحسین فوق ستاره آرژانتینی شده بود و 
او باالخره به جمع فوتبالیست های برنده 
توپ طال در تاریخ، راه پیدا کرد. یک سال 
بعد، توپ طال باز هم برنده ای به جز مسی 

نداشت. این بار البته جنجال های زیادی 
در مورد این انتخاب شکل گرفت. چراکه 
خیلی ها اعتقاد داشــتند مسی در جام 
جهانی ناامیدکننده بــود و این جایزه 
باید به دستان وسلی اسنایدر و یا ژاوی 
هرناندز می رسید. با این حال فراموش 
نکنیــم توپ طــال، جایــزه »فردی« 
بهترین بازیکن اســت و نباید به خاطر 
دستاوردهای تیمی به یک فوتبالیست 
اهدا شــود. ســال 2012 هیچ شک و 
تردیدی در مورد توپ طالی مسی وجود 

نداشت. او در یک سال 94 گل زد و رکورد 
تاریخی گل های گرد مولر در یک سال 
میالدی را شکست. پس از چهارمین توپ 
طالی پیاپی اما لئو از فرم ایده آلش فاصله 
گرفت. او توپ طالی پنجم را سال 2015 
پس از قهرمانی در اروپا به دست آورد و 
حاال پس از چهار سال، تبدیل به اولین 
بازیکن تاریخ با 6 توپ طال شد و از رقیب 

همیشگی اش رونالدو نیز عبور کرد.
گل هــای طالیــی مســی برای 
بارسلونایی ها، همیشــه از »توپ طال« 
مهم تــر بوده اند. او 24 ســاعت قبل از 
مراســم، در آخرین ثانیه هــای دیدار 
با اتلتیکــو به همه نشــان داد که چرا با 
فوتبالیســت های دیگر فرق می کند. 
واکنش ســیمئونه به این گل، خودش 
به تنهایی گویای همه چیز است. چولو 
با جنب و جوش همیشگی اش در کنار 
زمین، مشغول تماشای صحنه بود اما 
درســت بعد از حرکت تماشایی و گل 
مسی، برای ستاره آرژانتینی دست زد و 
به تحسین او پرداخت. سرمربی آتلتی باور 
داشت که با هیچ چیزی، نمی توان نبوغ 
استثنایی مسی را متوقف کرد. الپولگا 
در سال 2019، قهرمان لیگ قهرمانان 
نشــد اما تا یک قدمی رسیدن به فینال 
این تورنمنت پیش رفت. او بارســا را به 
نیمه نهایی برد و در بازی رفت نیمه نهایی 
نیز، دو بار دروازه لیورپول را باز کرد. شاید 
اگر به جای والورده یک مربی متوسط هم 
روی نیمکت بلوگرانا نشسته بود، این تیم 
هرگز کام بک آنفیلد را تجربه نمی کرد. 
بارسا با مسی دوباره قهرمان اللیگا شد و 
در کوپا دل ری نیز به دیدار نهایی رسید. 
مسی در شروع فصل جدید نیز درخشان 
ظاهر شد و آبی اناری ها را به صدر جدول 
اللیگا رســاند. لئو فصل گذشته در 34 
بازی اللیگایی 36 گل زد و برای ششمین 
بار برنده جایزه پیچیچی شد. او کفش 
طالی فصل قبل را نیز برای ششمین بار 

از آن خودش کرد. او بهترین گل زن لیگ 
قهرمانان و بهترین پاسور فصل اروپا نیز 
لقب گرفت. مسي با آرژانتین نیز به مدال 
برنز کوپا آمه ریکا دست پیدا کرد. سال 
2019 تا اینجا برای این ستاره 46 گل 
و 17 پاس گل به همراه داشــته است. 
همانطور که انتظار می رفت رونالدو در 
مراسم حاضر نشد و فن دایک نیز با وجود 
فصل درخشانش، به لحاظ فردی قابل 
مقایسه با سوپراستار کاتاالن ها نبود تا 
توپ طال، دوباره در دست های آشنای 

لئو قرار بگیرد.
»خانواده« مسی، نقش پررنگی در 
این مراسم داشــتند. بعد از تولد اولین 
فرزند او اواخر سال 2013، بعضی ها به 
این باور رســیده بودند که فوتبال دیگر 
برای مســی »همه چیز« نیســت و او 
بخشی از انگیزه اش را از دست داده است. 
حاال اما انگار این بازیکن، انگیزه تازه ای 
کشف کرده و آن، خوشحال  نگه  داشتن 
اعضای خانواده اش است. واکنش  متیو 
به توپ طالی پدرش روی صندلی های 
مراسم فرانس فوتبال، همه آن چیزی 
اســت که یک پدر برای رسیدن به آن 
تالش می کند. تلفیقی از غرور و افتخار. 
مسی حتی پس از این جایزه نیز متوقف 
نخواهد شــد. او از همین حاال به طرف 
هفتمین توپ طالی زندگی ورزشی اش 

حرکت می کند.

ششمین توپ طال هم از مدار زمین خارج شد

بازگشتفرازمیني!

اتفاق روز

سوژه روز

»حاال برو و توپ طال را به خانه بیاور«. این جمله ای بود که جیمز میلنر بعد از گل زنی های این هفته ویرجیل فن دایک 
برای او نوشت اما حتی قبل از این گل ها هم، لئو مسی می دانست که »برنده« توپ طال شده است. لئو دو شب قبل از مراسم 

توپ طال، ریش هایش را تراشید، یک شب قبل از مراسم در زمین اتلتیکو غوغا کرد و سرانجام دوشنبه شب، به عنوان 
بهترین بازیکن سال دنیا انتخاب شد. او حاال اولین فوتبالیست تاریخ است که به چنین دستاوردی می رسد. مردی که توپ 

فوتبال به پاهایش و توپ طال به دست هایش می چسبد.

چهره علیرضا بیرانوند پیش از شروع مراسم 
برترین های ســال آســیا، خودش گویای همه 
چیز بود. او می دانســت که قرار است جایزه به 
بازیکن دیگری برســد و این »آگاهی تلخ« را به 
خاطر »شــیرین کاری« یک مدیر خاص تجربه 
کرده بود. بیرو مرد ســال هم که نباشد، باز هم 
یک بازنده سربلند اســت. یک قهرمان ملی که 
بارها در زمین مسابقه ها، به کمک فوتبال ایران 
آمده و کارهای مفیدی انجام داده و خواهد داد. 
بازنده  های سرافکنده، آنهایی هستند که عمال 
هیچ هنری به جز افشــاگری توئیتری ندارند. 
آنها که هیچ قدمی برای فوتبالیست های ایرانی 
برنمی دارند و آن وقت دیگران را به ظلم کردن به 

آنها متهم می کنند.
در فوتبال ایران، یک »علیرضا بیرانوند« داریم 
که با سرســختی فوق العاده و تالشی دیوانه وار، 
توانســته خودش را از لباس کارواش به لباس 
دروازه بانی شــماره یک تیم ملی برســاند. در 

فوتبال ایران یک علیرضــا بیرانوند داریم که در 
چند سال گذشته، مســتمر در حال پیشرفت 
بوده، به مراتب از گذشــته بهتر شــده، در جام 
جهانی خوش درخشیده و در لیگ قهرمانان آسیا 
چشم ها را خیره کرده است. در فوتبال ایران، یک 
علیرضا بیرانوند داریم که اگر می توانست زودتر 
به فوتبال ملحق شــود و اگر موانعی تا این اندازه 
بلند در مسیرش قرار نداشــتند، همین امروز 
با این حجم از اســتعداد در بهترین باشگاه های 
اروپایی به میدان می رفت. در فوتبال ایران، یک 
علیرضا بیرانوند داریم که پرتاب های دســتش 
جهانی شــده اند و خودش بــرای فوتبال ایران 
»اعتبار« می خرد. از ســال 2013 به بعد، هیچ 
نماینده ای از ایران در بین کاندیداهای مراســم 
برترین های ســال آســیا حضور نداشت و بیرو 
این طلســم را شکســت. در فوتبال ایران، یک 
علیرضا بیرانوند داریم که توانســته بهترین گلر 
سال قاره آسیا شــود و به عنوان اولین گلر تاریخ 

تیم ملی، نامزد جایزه مرد سال باشد. اما در همین 
فوتبال و در همین ورزش، متاسفانه مدیری هم 
داریم که پســت »روابط عمومی« را دائما از آن 
خودش کرده اما به جای وزارت، باید حقوقش را 
از مدیرعامل »توئیتر« بگیرد. چراکه هر چیزی را 
ابتدا در توئیتر منتشر می کند و سپس به آن فکر 
می کند. در همین ورزش، مدیری داریم که باید 
اصول اولیه روابط عمومی را بلد باشــد اما برای 
آن که در توئیتر »فیواســتار« شود و مورد توجه 
قرار بگیرد، توی ذوق گلر تیــم ملی می زند و از 
برنده نشــدن او خبر می دهد. در همین ورزش، 
مدیری داریم که دائما از »طلــوع دوباره« تیم 
ملی با مارک ویلموتس حرف می زد اما حاال دیگر 
صحبتی درباره این مربی بلژیکی ندارد. مدیری 
که در ماه های پایانی کی روش، برای به هم زدن 
تمرکز مرد پرتغالی تالش کرد. معلوم نیست این 
مدیر در این ورزش چه دستاوردی داشته که باید 
وزیر به وزیر، در ســمتش حفظ شود. یعنی وزرا 
بروند و بیایند و او همچنــان، روی صندلی اش 
باشــد. با مدیریتی که او و امثال او دارند، ورزش 
ایران هرگز برنده جایزه مرد سال نخواهد شد. ما 
فوتبالیست های فوق العاده ای داریم که همه آنها 
می توانند چنین جایزه هایی را به دست بیاورند 

اما با این مدیریت، عناوین بزرگ برای همیشه 
از دست مان دور خواهد ماند! اکرم عفیف وقتی 
یک پســر نوجوان بود، اســتعدادش را کشف 
کردند و او را در کمپ اســپایر پرورش دادند. او 
هر روز پخته تر شد و حاال در اوج جوانی، ستاره 
تیم ملی قطر و باشگاه الســد به شمار می رود و 
رکورد پاس گل در یــک دوره از جام ملت ها را 
هم شکسته اســت. اگر مدیران فوتبال و ورزش 
ایران نیز به جای وقت گذاشتن برای توئیتر، برای 
کشف استعدادها برنامه ریزی می کردند، علیرضا 
بیرانوند خیلی زودتر کشف می شد، به این اندازه 
زجر نمی کشید، در تهران آواره نمی شد و مجبور 
نبود برای زنده نگه داشــتن رویایش، تن به هر 
کار ســختی بدهد. علیرضا نماینده هیچ مدیر 
و هیچ وزارتی نیســت. او محصول رنج است. او 
روی پای خودش ایســتاده و خودش به تنهایی 
رشد کرده اســت. همین حاال هم لطف می کند 
که ایستادنش بین سه گزینه نهایی را متعلق به 
فوتبال ایران می دانــد. چراکه این فوتبال، برای 
او هیچ کاری انجام نداده است. چراکه این وزرا، 
کوچک ترین قدمی برای او برنداشته اند. چراکه 
این مدیــران روابط عمومی، حتی به درســتی 
نمی دانند که فوتبال چیســت. امروز از ظلم به 

بیرو حرف می زنیم اما ظلــم اصلی را خودمان با 
نادیده گرفتن استعدادهای نسل جوان مرتکب 
شــده ایم. ما که وظیفه داریم ورزش را متحول 
کنیم اما سرگرم توئیتر هســتیم. ما که انگار در 
مسابقه بالهت، خراب شــدن رویاهای دیگران 
را زودتر از هر کس دیگری جشن می گیریم. ما 
که وظیفه خودمان را انجام نمی دهیم اما از اینکه 
ای.اف.سی وظایفش را به درستی انجام نمی دهد 
گله مندیم! مرد سال آســیا، یک ستاره است اما 
تردیدی هم وجود ندارد که این وســط، البی ها 
در انتخاب برنده نقش ایفا می کنند. چراکه اگر 
مالک قهرمانی جام ملت ها باشــد، معز علی به 
مراتب شایسته تر از عفیف بوده اما از آن جایی که 
معز اصالتا یک آفریقایی است، این جایزه را به او 
نمی دهند. سال گذشته هم ای.اف.سی در یک 
شوخی بزرگ، مدافع چپ باشگاه السد را به عنوان 
مرد سال آسیا انتخاب کرد. همان السدی که در 
زمین خودش برابر پرسپولیس شکست خورده 
بود! مدیران ما همچنان در خواب زمستانی به سر 
می برند. نه البی کردن را بلدند و نه واکنش نشان 
دادن درست را می شناسند. نه می توانند پشت 
ستاره ها بایســتند و نه مسئولیت شان را در این 

مورد می پذیرند.

مراسم توپ طال در سال 2019، با حواشی به مراتب کم تری 
نسبت به مراسم سال گذشته برگزار شد. دوره قبلی این مراسم، 
سروصداهای زیادی به پا کرد و اعتراض های زیادی را برانگیخت 
اما این بار فرانس فوتبال، تصمیم گرفت مراسم را در فضای آرام تر 
و با هیاهوی کم تری برگزار کند. مجری آشنای مراسم، ستاره 
سابق باشگاه چلسی دیدیه دروگبا بود. مردی که البته خودش 
هرگز نامزد توپ طال نشد اما سال های درخشانی را در فوتبال اروپا 
سپری کرد و چند بار نیز جایزه مرد سال فوتبال آفریقا را به دست 
آورد. مهم ترین جایزه این مراسم، به »لئو مسی« رسید. او اصال 
فاصله زیادی با ویرجیل فن دایک نداشت و تنها با »هفت امتیاز« 
بیشتر نسبت به او، برنده این عنوان ارزشمند شد. بر اساس آرای 
توپ طال، لئو صاحب 686 امتیاز شد و فن دایک با 679 امتیاز، در 

رده دوم قرار گرفت. شــاید این یکی از نزدیک ترین رقابت های 
توپ طال در تمام تاریخ باشد. رونالدو، مانه و صالح نیز با فاصله 
در رده های بعدی ایستادند. در بخش فوتبال زنان نیز توپ طال به 
»مگان راپینو« رسید. همان ستاره مشهور تیم ملی زنان آمریکا که 
در جام جهانی زنان با شادی های گل جنجال برانگیزش شناخته 
می شد. مگان در جام جهانی مواضع تندی علیه سیاست های 
ترامپ گرفت و حتی دعوت رییس جمهور آمریکا برای حضور 
در کاخ سفید را نیز رد کرد تا مخالفتش را با ترامپ نشان بدهد. او 
در دنیای فوتبال نماد مخالفت با رییس جمهور آمریکا محسوب 
می شود و بردن این جایزه، نشان می دهد که در دنیای فوتبال 
هیچ کس عالقه ای به ترامپ ندارد! لوسی برنز که امسال هم در تیم 
ملی زنان انگلستان و هم در باشگاه المپیک لیون خوش درخشید، 

نفر دوم این فهرست شد و الکس مورگان نیز در رده سوم بهترین 
بازیکنان زن دنیای فوتبال در سال 2019 قرار گرفت. این برای 
دومین سال در طول تاریخ است که به بازیکن زن برتر سال نیز 

توپ طال اهدا می شود.
در بین فوتبالیست های زیر 21 ساله در سال 2019، جایزه 
»کوپا« به ماتیاس دلیخت ستاره سابق آژاکس و فعلی باشگاه 
یوونتوس رسید. دلیخت این عنوان را باالتر از جیدن سانچو و ژواوو 
فلیکس تصاحب کرد. او فصلی استثنایی را در فوتبال هلند پشت 
سر گذاشت و عالوه بر قهرمانی در جام های داخلی، با آژاکس به 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز راه پیدا کرد. شروع این بازیکن 
جوان در یووه البته درخشان نبوده است. او و نامزدش مثل همیشه 
در این مراسم، به شدت جلب توجه کردند. جایزه لئو یاشین یا 
همان بهترین گلر سال نیز همان طور که واضح به نظر می رسید، 
به آلیسون بکر اختصاص پیدا کرد. گلر برزیلی لیورپول، نقشی 
انکارنشدنی در قهرمانی این تیم در اروپا داشت و عالوه بر این، به 
همراه کشورش نیز به قهرمانی رقابت های کوپا آمه ریکا رسید. 

مراسم توپ طال این بار به جای کاخ در یک سالن تئاتر برگزار شد 
و همین اتفاق، زیبایی های بصری زیادی به مراسم بخشیده بود. 
حتی مقایسه یک دقیقه از این مراسم با مراسم بهترین های سال 
قاره آسیا که همان روز برگزار شد، تفاوت های زیادی را میان این 

دو قاره عیان می کند.

درباره آنهایی که به علیرضا بیرانوند »ظلم« کردند

بازنده سربلند، بازنده های سرافکنده

مرور همه جوایز مراسم توپ طال

دنیای فوتبال علیه ترامپ!

یک سال بعد از مراسم توپ 
طالی 2018، لوکا مودریچ 

به سالن مراسم توپ طالی 
2019 آمد و این جایزه بزرگ 
را با دستان خودش به مسی 
تقدیم کرد. حاال لئو دوباره 
روی بلندترین قله فوتبال 

دنیا ایستاده بود
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