
غربيهاتصويرواقعيايرانرانشاننميدهند
مهدي مهدوي کيا در گفت وگو با يک سايت 
آلماني از بيان مس��ائل غيرواقع��ي درباره 
کشورمان در حوزه هاي سياسي و اجتماعي 
انتقاد کرد. مهدوي کيا در حاشيه حضورش 
در روسيه براي تماشاي جام جهاني در پاسخ 
به سؤال شيطنت آميز خبرنگار سايت آلماني 
درباره اينکه کشورمان در مسائلي مانند آزار 

و اذيت اقليت هاي مذهبي، محدودي��ت براي زنان، اجراي حکم اعدام 
و توافق هسته اي که در سراس��ر جهان با حواشي زيادي روبه رو است، 
گفت: »هيچ کسي نبايد تحت تأثير چنين اخبار منفي اي قرار بگيرد. 
معنا و مفهومي ندارد با کس��اني صحبت کنيم که هيچ وقت در ايران 
نبوده اند. آنها تحت تأثير اخبار منفي قرار گرفته اند. هر کس��ي که به 
ايران رفته باشد و کوچک ترين شناختي از مردم اين کشور داشته باشد، 
مي تواند شهادت بدهد که کش��ور ايران با آن چيزي که در رسانه هاي 
غربي مطرح مي شود، کامالً متفاوت است. ايران کشوري زيبا با مردماني 

خوب و نجيب است.«
---------------------------------------------------
مدالآوريدووميدانيکارانمعلولدرتونس

در اولي��ن روز از رقابت ه��اي تورنمن��ت 
بين المللي دووميدان��ي تونس، نمايندگان 
کشورمان به شش نشان رنگارنگ )سه طال، 
يک نقره، دو برنز( دس��ت يافتن��د. کاروان 
اعزامي ايران در اي��ن رقابت ها در دو بخش 
جانبازان و معلولين و نابينايان و کم بينايان 
ش��رکت کرده اس��ت. در بخش جانبازان و 

معلولين عش��رت کردس��تاني در پرتاب وزنه به مدال طال رسيد. بتول 
جهانگيري و ش��هال حديدي در پرتاب وزنه برنز گرفتن��د. داوودعلي 
قاسمي و احمد اجاقلو در دوي ۱۰۰ متر صاحب نشان طال شدند و فرهاد 

کهريزي در دوي ۱۰۰ متر به مدال نقره دست پيدا کرد. 

    گزارش چهار سال قبل خطاي 
محرز مدافع آرژانتين 
روي دژاگه ديده نشد و حاال چهار سال بعد گل 
ايران به اس�پانيا مردود اعالم مي ش�ود. تأثير 
كمك داوران ويدئويي و بودن و نبودنشان در اين 
اتفاق به وضوح ديده مي ش�ود. شايد به همين 
خاطر اس�ت كه ك�رش ام�روز فري�اد مي زند. 
س�رمربي تيم ملي نگ�ران اس�ت، هرچند كه 
ش�اگردانش اين روزها اميدوارانه براي غلبه بر 
پرتغ�ال تمري�ن مي كنند، ام�ا ك�رش نگران 
معيارهاي چندگانه اي است كه داوري هاي جام 
اس�ت. روب�ه رو  آنه�ا  ب�ا   2018 جهان�ي 

س��رمربي تيم ملي نگران تکرار اتفاق بدي اس��ت 
که در بازي با اسپانيا افتاد، وقتي که مي گويد بعد 
از  ديدن 5۰۰ بار صحن��ه گل هنوز نمي داند روي 
چه معياري گل عزت اللهي را مردود اعالم کردند.

بازي خوب ش��اگردان کرش و همچنين انگيزه و 
روحيه باالي آنها باعث ش��ده تا رسانه هاي دنيا با 
نگاهي ويژه بازي بعدي يوزهاي ايراني را زير ذره بين 
قرار دهند، به طوري که روزنامه ديلي ميل انگليس 
بازي ايران و پرتغ��ال را اينط��ور تحليل مي کند: 
»پرتغال به دنبال پيروزي اس��ت، ام��ا کار راحتي 
برابر ايران ندارد. ايراني ها به دفاع خود مي بالند که 
مي تواند مانع حمالت پرتغال ش��ود، همانطور که 
با برد مقابل مراکش و شکس��ت نزديک به اسپانيا 
فراتر از انتظار ظاهر شدند. آنها با بهترين بازيکنان 
خود به اين مسابقه مي آيند و مي توانند پرتغال را 

به چالش بکشند.« روبن دياس، مدافع جوان تيم 
ملي پرتغال نيز معتقد است که رؤياپردازي ايران 
کار اين تيم را س��خت مي کن��د: »بازي هاي قبلي 
ايران را تماشا کرديم و خوب مي دانيم بازي آخر ما 
در مرحله گروهي آسان نخواهد بود، چون آنها به 
دنبال رؤياپردازي و تاريخ سازي هستند و اين کار 
ما را س��خت مي کند. به همين دليل بايد با تمرکز 
بااليي وارد زمين ش��ويم، چراکه بي شک دوشنبه 
روز س��ختي پيش رو داريم.« گاس هيدينگ هم 
از جمله کارشناساني اس��ت که به موفقيت ايران 
برابر پرتغال باور دارد و در اين خصوص به روزنامه 
اسپورت اکسپرس روسيه مي گويد: »همه ديدند 
ايران يک نيمه در دفاع ب��ود، اما وقتي عقب افتاد، 
بازيکنانش جلو هم رفتند و فوتب��ال بازي کردند 
و حتي لحظاتي مهم تر از اس��پانيا داشتند و نشان 
دادند که مي توانند پرتغال را هم به چالش بکشند و 

حتي شکست دهند.«
 اميد در اردوي تيم ملي

اين امي��دواري را در بين بازيکن��ان تيم ملي هم 
مي توان ديد. سعيد عزت اللهي، زننده تک گل ايران 
در بازي با اس��پانيا مي گويد، قول مي دهم با تمام 
وجود ت��الش کنيم و بجنگي��م. انصاري فرد ديگر 
مهاجم ايران هم تأکيد مي کند که تيم ملي با تمام 
توان و براي کسب نتيجه و خوشحالي مردم و صعود 
به مرحله بعد به مصاف پرتغال مي رود. او همچنين 
بازي با پرتغال را حساس ترين بازي ايران مي خواند 
و تأکيد مي کند که پرتغال فقط رونالدو نيس��ت و 

ايران ترسي از آن ندارد. وحيد اميري مي گويد، تيم 
ملي مقابل پرتغال دو برابر تالش خواهد کرد.

 نگراني سرمربي تيم ملي
کرش اما با وجود ايماني که به ش��اگردانش دارد، 
هرگز سعي نکرده پرتغال را ناديده بگيرد، برعکس   
بارها گفته که پرتغال فرمول جادويي قهرماني در 
جام جهاني را دارد و ستاره اي چون رونالدو که مهار 
آن کار آساني نيس��ت، اما بر اين مسئله هم تأکيد 
دارد که رؤياي ملت ايران را روي دوشش احساس 
مي کند. با وجود اي��ن، اما آنچه که م��رد پرتغالي 
نيمکت تيم ملي را نگران کرده، نه قدرت تيم ملي 
کش��ورش که قضاوت داوران اس��ت. نگراني که از 
اتفاقات ناگوار بازي با اس��پانيا که ايران را با دست 
خالي به بيرون از زمين هدايت کرد، نشئت مي گيرد: 
»تقابل با پرتغال براي من و بازيکنانم خيلي خاص 
است، هرچند که فوتبال تصميم مي گيرد چه کسي 
برنده بازي شود، اما نگراني من بابت داوري است. 
درست است که ما مربيان اصوالً در موضع مناسبي 
براي صحبت در مورد داوري قرار نداريم، ولي آنقدر 
بازي مقابل تيم هاي بزرگ و درجه يک دنيا براي ما 
مربيان سخت است که توقع و فکرمان اين است که 
داوران توانايي و دانش مناسب را براي قضاوت در 
اين ديدارها داشته باشند. در بازي با اسپانيا داوراني 
از امريکاي جنوبي که اسپانيايي زبان بودند، انتخاب 
شدند و همين باعث ش��ده بود تا بازيکنان اسپانيا 
دائم ب��ا داور صحبت کنند و او را تح��ت تأثير قرار 
دهند. رفتار داور دوگانگي مشهودي داشت، چراکه 

وقتي با بازيکنان اسپانيا صحبت مي کرد با محبت 
حرف مي زد، اما کارت هاي نابه جايي به بازيکنان ما 
داد و رفتار خشن و غيرقابل قبولي داشت، به طوري 
که حتي کارم با داور چهارم به جايي رس��يد که به 
ناظر داوري گفتم اگر من را مي خواهد بزند مشکلي 
نيس��ت، اما در رفتار با بازيکنانم دوگانگي مشهود 
است. من هنوز علت خلق سيستم ويدئوچک داوري 
را نمي دانم، چ��ون بايد جلوي خطاهاي انس��اني 
را مي گرفت. واقع��اً دليل پيدايش اين سيس��تم 
را نمي فهمم، اين سيس��تم بايد جلوي خطاهاي 
انساني را بگيرد. ما روز گذشته 5۰۰ بار صحنه گل 
را نگاه کرديم، اما متوجه نشديم معيارهاي دوگانه 
اين داور براي رد گل چه ب��ود. البته من نبايد زياد 

راجع به اين مسئله صحبت کنم.«
 نکته جالب اينکه اتفاقات بازي با اس��پانيا هنوز از 
ذهن ملي پوشان پاک نشده و انگيزه آنها را براي برد 
پرتغال بيشتر کرده، به طوري که هافبک تيم ملي 
در خصوص آن مي گويد: »دلم نمي آيد صحنه گلي 
را که به اس��پانيا زدم ، نگاه کنم. واقعاً گلم آفسايد 
نبود و در آن صحنه هم فکر نمي کنم سردار توپ را 
لمس کرده باشد، حتي کرش هم در جلسه جمعه 
ش��ب از او پرس��يد و مثل اينک��ه در دوربين هاي 
VAR هم که کنترل کرده اند، آزمون توپ را لمس 
نکرده است. البته من کارشناس داوري نيستم تا در 
مورد صحنه ها قضاوت کنم، اما بايد آنقدر خوب و 
قوي باشيم که اشتباهات داوري تأثيري در بازي 

نداشته باشد.«

فرصتخنثيکردنسياهنماييغربيها
پاس��خ آگاهانه مه��دي مهدوي کيا و مس��عود ش��جاعي به س��ؤاالت 
شيطنت آميز رسانه هاي غربي در حاشيه مسابقات جام جهاني، بار ديگر 
حاکي از آن است که مي توان از فرصت فوتبال براي مقابله با جوسازي 
و سياه نمايي غربي ها عليه کشورمان استفاده کرد و اجازه نداد به بهانه 
مش��کالتي که در کش��ور وجود دارد، تصوير ناقص و نادرستي به دنيا 
منتقل شود. بديهي است هر سال که مي گذرد هجمه هاي ناجوانمردانه 
بيشتري عليه کشورمان از سوي رس��انه هاي غرب به مردم دنيا پمپاژ 
مي شود، هجمه هايي که سبب ش��ده تا در ذهن برخي از مردم جهان، 
تصوير متفاوت و منحرف شده اي از آن چيزي که در کشورمان مي گذرد، 
نقش ببندد.  مرور صحبت هاي بازيکنان و مربيان خارجي پس از آمدن 
به ايران به خوبي بيانگر تصوير منحرف شده اي است که برخي رسانه ها 
و دولتمردان غرب از ايران براي مردم کشورشان ساخته اند، اينکه مردم 
ايران با ش��تر حمل و نقل مي کنند و خبري از نمادهاي توسعه در اين 
کشور نيس��ت، ش��ايد پيش پا افتاده ترين چهره اي باشد که يک رسانه 
خارجي از ايران مي س��ازد، طوري که اين اطالعات تحريف شده باعث 
مي ش��ود تا خيلي ها در خارج از ايران نسبت به کشورمان ديدي منفي 
داشته باشند. با اين حال مربي يا بازيکن خارجي در همان ابتداي ورود 
به ايران به کذب بودن و نادرست بودن اطالعاتي که به وي داده اند، پي 
مي برد و پس از آن در مصاحبه هاي مختلف با رس��انه هاي کشورش به 

تصور اشتباهي که نسبت به ايران داشته اند، اعتراف مي کند. 
عالوه بر اين جام جهاني روسيه فرصتي شده تا از طريق فوتبال پاسخي 
روشن به س��ياه نمايي هاي غرب عليه کش��ورمان داده شود. اين روزها 
ملي پوشان و مديران فوتبال ايران در حالي به عنوان نماينده کشورمان 
در روسيه حضور دارند که بودن در رقابت هايي که با توجه به گستردگي 
و تبديل شدن به يک صنعت پولس��از، از يک ورزش صرف جدا شده و 
تأثيرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي اين رقابت ها غيرقابل انکار است. 
تأثيراتي که باعث شده تا بزرگ ترين و قدرتمندترين سياستمداران دنيا 
نيز از اظهارنظر و تماشاي مس��ابقات غافل نباشند. در چنين شرايطي 
رس��انه هاي مخالف جمهوري اس��المي به طور قطع مانند گذشته در 
مواجهه با ملي پوشان و مديران فدراسيون به دنبال ماهي گرفتن از آب 
گل آلود هستند، مانند پرسيدن سؤاالت جهت دار و شيطنت آميز، اتفاقي 
که در روزهاي گذشته در جام جهاني زياد شاهد آن بوديم. نمونه بارز اين 
سوءاستفاده ها سؤاالت جهت دار رسانه هاي خارجي از مسعود شجاعي 
و مهدي مهدوي کيا بود که البته با هوشياري شجاعي و کيا، خبرنگاران 

غربي نتوانستند به اهداف شان دست پيدا کنند. 
 چنين روندي از سوي رسانه هاي غربي در روزهاي باقي مانده هم ادامه 
خواهد داشت و هوشياري ملي پوشان و شفاف س��ازي آنها در پاسخ به 
سؤاالت جهت دار، سياه نمايي غربي ها را خنثي و به معرفي چهره واقعي 

کشورمان به مردم دنيا کمک مي کند. 
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سعید احمدیان

نيمار:مأموريتادامهدارد
کريستيانو رونالدو را 

که فاکت��ور بگيريم،      چهره
جام جهاني 2۰۱8 حداقل تا اينجا، اصالً به مذاق 
ستاره هاي بزرگ و نامدار فوتبال جهان خوش 

نيامده است.
محمد صالح مصري خيلي زود اوت شد، ليونل 

مسي اصاًل ديده نشده و نيمار برزيلي هم 
فاصله اي نجومي با ستاره سال هاي قبل 

بارسا و کنوني پاري  سن ژرمن دارد. 
اين آخري اما کم حاشيه هم 
نيس��ت. اگر صالح و مسي 
خ��وب نيس��تند و فقط از 
نظر فني به کارشان عيب 
و ايراد اس��ت، نيمار اما 
حاشيه هاي ديگري هم 

دارد. 
مهاجم سلسائو در بازي اول 

مقابل س��وئيس حرف��ي براي 
گفتن نداشت، مصدوم شد و 

بيرون رف��ت و در تمرينات 
ه��م نتوانس��ت بازيکني 
باش��د که بايد تا شايعه 
بازي نکردنش بر س��ر 

زبان ها بيفتد.
با وجود اين، نيمار به بازي دوم با کاس��تاريکا 
رس��يد و دقيقاً 98 دقيقه طول کشيد تا براي 
برزيل گلزني کند، آن ه��م در ديداري که گل 
اول برزيلي ها را در دقيق��ه 92 کوتينيو به ثمر 

رساند.
فشار زياد روي بازيکنان برزيل به خصوص 
نيمار در جريان اين بازي باعث عصبانيت 
آنها شده بود، به طوري که نيمار 
پس از پايان بازي از ش��دت 
احساسات اش��ک ريخت 
و گفت: »کس��ي نمي داند 
بر من چه گذش��ت. حرف 
زدن راحت است،  اما عمل 
کردن س��خت. گريه من از 
سر خوش��حالي و به خاطر 
غالب ش��دن و ميل و اراده به 
پيروزي بود. زندگي من هرگز 
آس��ان نب��وده و ام��روز هم 
آسان نيس��ت. مأموريت 
همچنان ادام��ه دارد،  
چون رؤيايمان ادامه 

دارد.«

نيجريهبهدادآرژانتينرسيد،اما...

500بارديدم،گلبهاسپانيادرستبود!
انتقاد شديد سرمربي تيم ملي فوتبال ايران از همزباني و مالطفت داور اهل اروگوئه با بازيکنان اسپانيا و نپذيرفتن گل صحيح ايران

حمايتازسرداربهسالنواليبالکشيدهشد
حمايت از مهاجم تيم ملي به سالن واليبال کشيده شد. سردار آزمون 
بعد از بازي با اسپانيا در واکنش به انتقادهايي که به او مي شد با چهره اي 
گريان گفت: »اگر مردم من را نخواهند بعد از جام جهاني به تيم ملي 
برنمي گردم.« بعد از صحبت هاي س��ردار آزم��ون موجي از حمايت از 
مهاجم تيم ملي به راه افتاده تا جايي که حتي در بازي تيم ملي واليبال 
برابر کره جنوبي يک هوادار با عکس سردار آزمون وارد استاديوم شد تا 

به اين شکل از مهاجم تيم ملي حمايت کند. 

کوالکوويچ:هرکهاشتباهکندتنبيهميشود
تيم ملي واليبال ايران امروز آخرين ديدار خود در ليگ ملت هاي 2۰۱8 را 
مقابل آلمان برگزار مي کند. بلندقامتان کشورمان که در هفته پنجم رقابت ها 
شانسي براي صعود به مرحله نهايي ندارند در پانزدهمين جدال خود مقابل 
ژرمن ها قرار مي گيرند. ميزبان��ي در آزادي و حضور هواداران روحيه تيم را 
افزايش داده و شاگردان کوالکوويچ مي کوشند تا با ارائه بازي هاي درخشان 
رضايت مردم را جلب کنند. مصاف با کره جنوبي و پيروزي 3 بر يک مقابل اين 
تيم شروع خوبي براي شاگردان کوالکوويچ در خانه محسوب مي شود. روز 

گذشته نيز جدال ايران و بلغارستان برگزار شد. 
   بي انضباطي ممنوع

تأکيد سرمربي تيم ملي بر رعايت نظم و انضباط از جمله موضوعات مهمي 
است که ايگور کوالکوويچ به هيچ وجه در مورد آن کوتاه نمي آيد. هر بازيکني 
که از دستورات سرپيچي کند و نظم تيمي را برهم بزند با تنبيهات شديد 
سرمربي مواجه مي شود. اميرحسين توخته و پوريا يلي دو بازيکن جوان تيم 
ملي به دليل بي انضباطي و ترک اردو با برخورد جدي سرمربي مواجه شده اند. 
کوالکوويچ باز هم بر رعايت نظم از سوي همه بازيکنان تأکيد کرد: »وظيفه 
دارم صادق باشم. همواره حامي بازيکنان جوان بوده ام، چراکه آينده واليبال 
ايران در گرو آنهاست. قبول دارم که آنها جوانند و مي توانند مرتکب اشتباه 
شوند، اما نه اينگونه اشتباهات. توخته در هفته سوم که در روسيه به تيم ملي 
پيوست، انتظار داشتيم پس از بازگشت به ايران با تيم ملي »ب« کار کند، 
اما گويا پس از يک بار حضور در تمرين به اروميه سفر کرده و خواسته تا در 
آنجا تمريناتش را به صورت انفرادي انجام دهد. قبول دارم که او جوان است، 
اما متوجه اين موضوع نمي شوم که چرا به تيم ملي احترام نگذاشته است.« 
سرمربي تيم ملي از همه بازيکنانش خواسته تا قوانين را رعايت کنند: »بايد 
بازيکنان جوان به بزرگ ترهاي تيم احترام بگذارند و اصالً معني ندارد که يک 
بازيکن هر وقت دوست داشت، تمرين کند. عالوه بر احترام به بازيکنان تيم، 
آنها بايد به تماشاگران نيز احترام مي گذاشتند. اين دو بازيکن مي توانستند 
در ديدار مقابل کره به ما کمک کنند، ولي کمک بدون تمرين امکان ندارد. 
انتظار داشتم آنها به اهداف تيم ملي احترام بگذارند. هر کسي اشتباه کند بايد 
تنبيه شود. من از کلمه تنبيه استفاده مي کنم، اما مي خواهم تا آنها متوجه 
شوند که راه درست چيست و مطمئناً در آينده نزديک ذهنيت شان را تغيير 

مي دهند. بايد ذهنيت بازيکنان در برابر تيم ملي عوض شود.«
   انتقاد از مسئوالن

کاپيتان تي��م ملي نيز از عدم حضور مس��ئوالن وزارت ورزش در س��الن 
آزادي انتقاد کرد. اولين ديدار خانگي واليباليست هاي کشورمان در تهران 
مقابل کره برگزار شد و محمدرضا داورزني، رئيس قبلي فدراسيون تنها 
مسئول حاضر در سالن بود. سعيد معروف با اشاره به بي تفاوتي ها گفت: 
»از حضور مردم در سالن آزادي شوکه شدم. از اينکه جايگاه VIP خالي 
بود و مسئوالن حضور نداشتند نيز خوشحالم. تمام خستگي ها را به خاطر 
مردم تحمل مي کنيم، چراکه آنها با حضورشان نشان دادند که فقط واليبال 

برايشان مهم است.«

مقابلالبيصهيونيستهاتنهاهستيم
مهدي علياري از سکوت مسئوالن در برابر 
البي هاي صهيونيست ها عليه کشتي ايران 
انتقاد کرد. در حالي که نفوذ صهيونيست ها 
در IOC و اتحاديه جهاني کشتي مشکالت 
زيادي براي کشتي گيران کشورمان ايجاد 
کرده، اما بي تفاوتي مسئوالن صداي انتقاد 
همه را درآورده است. قهرمان کشتي فرنگي 
آسيا در گفت وگو با مهر به اين مسئله اشاره 
مي کن��د: »از چند روز آين��ده رقابت هاي نوجوانان جه��ان در زاگرب 
کرواسي آغاز مي شود و با توجه به حمايت گسترده کشورهايي مانند 
روسيه، قطعاً رژيم اشغالگر قدس با چند کشتي گير آزاد و فرنگي کار در 
اين مسابقات شرکت خواهد کرد. در ادامه هم مسابقات جهاني جوانان، 
بزرگساالن و اميد را پيش رو داريم. ارزيابي کشتي گيران اين است که 
سکوت مسئوالن در اين زمينه بدان معناست که هر اتفاقي براي کشتي 
و کشتي گيران در مسابقات پيش رو بيفتد برعهده خود ماست. برخالف 
چيزي که عده اي مي خواهند آن را القا کنند، کاماًل تابع مواضع سياسي 
کشور هس��تيم و مقابل البي گسترده رژيم اش��غالگر قدس در کميته 

بين المللي المپيک و اتحاديه جهاني کشتي تنها هستيم.«

پيروزيباطعمتاريخوسياست
پاي راست و دستان ژردان شقيري داستان 
غم انگيز تاريخي را نقل مي کند. گل دقيقه 
9۰ ش��قيري گل پيروزي بخش سوئيس 
مقابل صربستان بود، ديداري که سؤال هاي 
زيادي در خصوص هوي��ت جنگ و صلح 
مطرح کرد. دو بازيکن ملي پوش سوئيس 
ريش��ه کوزوويي دارند و خود را متعلق به 
آلباني مي دانند، هم��ان منطقه اي که در 
ده��ه 9۰ ميالدي تحت س��لطه صرب ها 
بود. شقيري قبل از جام جهاني تصويري از 
کفش هايش را به نمايش گذاشت؛ پرچم سوئيس روي کفش پاي چپ 
و پرچم کوزوو روي کفش پاي راس��تش نقش بسته بود. بعد از آنکه اين 
بازيکن از تله آفسايد صرب ها فرار کرد و گل پيروزي بخش سوئيسي ها 
را به ثمر رساند، تازه داستان شروع شد. شقيري نيز همانند گرانيت ژاکا 
شادي گلش را با نشان دادن عقاب پرچم آلباني بروز داد. ژردان از ژست 
 E سياسي که در زمين فوتبال گرفته، پشيمان نيست و حاال شرايط گروه
پيچيده شده است. سوئيس يک امتياز از صربستان بيشتر دارد و برزيل هم 
صدرنشين است. برد شيرين قرمزها خاطرات تاريخي را دوباره زنده کرده و 
تمام نگاه ها معطوف به چهار بازيکن خارجي سوئيس شده است. شقيري 
و والون بهرامي )مدافع( در کوزوو به دني��ا آمده اند. بهرامي حتي پرچم 
کوزوو را هم روي بدنش خالکوبي کرده است. ژاکا نيز بارها در رسانه هاي 
اجتماعي از مليت کوزوويي اش سخن گفته و بلريم زمائيلي هم ريشه اي 
آلباني – کوزوويي دارد. با اينکه تيم ملي کوزوو در سال 2۰۱6 به رسميت 
شناخته شد، اما فيفا قانوني وضع کرد که بر مبناي آن بازيکناني که تا قبل 
از اين با مليت هاي ديگري در تورنمنت هاي بين المللي بازي کرده اند، حق 
حضور در تيم ملي کوزوو را ندارند. سياس��ت از فوتبال دور نيست و اين 
مسئله کامالً در دو بازي به چشم آمد. به غير از ديدار سوئيس – صربستان، 
صرب ها در مصاف با کاستاريکا شعارهايي با موضوعيت کوزوو سر دادند 

و جريمه ۱۰هزار دالري فيفا را هم به جان خريدند. 

دهه 9۰ اوج بحران يوگسالوي بود، بحراني 
حامد قهرماني

    بازتاب
که حتي فوتبال را هم تحت تأثير خود قرار 
داد. درگيري ها و کشتارهاي وحشيانه در 
بوس��ني و کوزوو هنوز هم باعث شرمندگي جامعه بشري به خصوص 
مدعيان تمدن در اروپاست. با اين حال ادامه کشمکش هاي سياسي بين 

اقوام حاضر در بالکان هنوز هم با گذشت چندين سال پابرجاست.
کمتر کسي تصور مي کرد جام جهاني 2۰۱8 روسيه به بستري براي 
داغ ش��دن دوباره اين جدال ها تبديل ش��ود، جدال هايي که صرب ها 
شروع کننده آن بودند و در جريان ديدارشان با سوئيس بابت شروع اين 
کار تحقير شدند. صربستان در بازي اول خود به مصاف کاستاريکا رفت، 
کاستاريکايي که به عنوان اولين کشور استقالل کوزوو را به رسميت 
شناخت و تبريک گفت. صرب ها س��ال ها منتظر ماندند تا انتقام اين 
حرکت را از کاستاريکا بگيرند و چه موقعي بهتر از بازي اول جام جهاني. 

آنها هم بازي را بردند و هم با بنري اعتراض خود را به کاستاريکا نشان 
دادند که البته اين حرکت با واکنش فيفا و جريمه فدراسيون صربستان 
روبه رو شد. با اين حال داس��تان بازي دوم براي صرب ها متفاوت بود. 
حضور چهار بازيکن کوزوويي- آلبانيايي در ترکيب سوئيس کافي بود 
تا بازي خود به خود رنگ و بوي سياسي بگيرد. ژردان شقيري، بهرامي، 
ژکا و زمائيلي، چهار بازيکني بودند که مي خواستند از صرب ها انتقام 
بگيرند، حتي اگر شده با لباس سوئيس. بنابراين تعجبي نداشت وقتي 
سوئيس با گل زودهنگام متروويچ از صربستان عقب افتاد به آب و آتش 
بزند، هرچند که نيمه اول را بازنده راهي رختکن شدند، ولي نيمه دوم 

داستاني متفاوت داشت. 
ژکا با يک ضربه ديدني کار را به تساوي کشاند و در خوشحالي خود نشان 
عقاب سياه را به تماشاگران نشان داد. صرب ها که خسته شده بودند، 
نوبت شقيري رسيد. فرار از تله آفسايد براي بازيکني که روي يک کفش 

خود پرچم سوئيس و روي ديگري پرچم کوزوو را حک کرده، بهترين 
فرصت براي انتقام بود. شقيري گل دوم سوئيس را وارد دروازه صربستان 
کرد. نشان عقاب براي بار دوم در ورزشگاه به نمايش درآمد تا صربستان 

بازنده حاشيه اي باشد که خودش آن را شروع کرده بود. 

پروازعقابکوزووبرسرصربستان

جيمز مونتاگ

نيويورک تايمز

شیوا نوروزي

نيجريه و آرژانتين 
حاال ديگر رقيبان 
در  ه��م  س��نتي 
جام جهاني هستند. از س��ال ۱994 تاکنون 
طي هفت دوره جام جهاني اين دو تيم تنها 
در دو دوره با هم همگ��روه نبوده اند، ۱998 
فرانس��ه و 2۰۰6 آلمان. آرژانتيني ها در 94 
امريکا، 2۰۰2 ک��ره و ژاپن، 2۰۱۰ امريکاي 
جنوب��ي و 2۰۱4 برزيل رقيب سرس��خت 
آفريقايي خود را شکس��ت داده اند، اما قصه 
روسيه 2۰۱8 با تمام جام هاي قبل متفاوت 

است. نيجريه جمعه شب براي آرژانتين بازي کرد. آنها ايس��لندي را 2 بر صفر شکست دادند که رقيب 
قديمي شان را خيلي اذيت کرده بود. اين تيم به داد مردم آرژانتين رسيد و پاسخ خوبي به درخواست هايشان  
داد، وقتي با يک بنر از بازيکنان نيجريه خواستند به خاطر مسي پيروز شوند. نيجريه پيروز شد و آرژانتين 
اميدوار، اما حاال همه منتظر رويارويي دو تيم هستند. نبرد پنجم نيجريه و آرژانتين در جام جهاني، نبردي 
متفاوت است. نيجريه، آرژانتين را به بقا در روسيه اميدوار کرد، اما حاال خودش بايد قرباني شود يا اينکه 
رقيب را براي اولين بار در جام جهاني شکست مي دهد و راهي خانه مي کند! بازي آخر، بازي مرگ و زندگي 
است. اينکه مسي به داد آرژانتين مي  رسد و آبروي رفته خود و آلبي سلسته را بازمي گرداند يا اينکه نيجريه 
که آنها را اميدوار نگه داشته، ضربه آخر را مي زند و مسي را براي هميشه ناکام مي گذارد و آرژانتين پرادعا 
را راهي خانه مي کند، اينها سؤال هايي است که از همين حاال فکر عالقه مندان به فوتبال را به خود معطوف 
کرده است.  حاال بايد ديد نيجريه فرصتي را که خود به آرژانتين داده، تهديد مي کند يا اينکه آلبي سلسته 
چمدان ها را به مقصد بوينس آيرس مي بندد و مسي مي ماند و اعتراض هاي تمام نشدني مردمي که او را 

آرژانتيني نمي دانند. حاال همه چيز آرژانتين در دستان مردان نيجريه است.

فريدون حسن
    تحليل

برنامه بازي هاي امروز
 G گروه

انگليس – پاناما، ساعت ۱6:3۰
H گروه

ژاپن – سنگال، ساعت ۱9:3۰
لهستان – كلمبيا، ساعت 22:3۰
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