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نوبت دوم

 با وج�ود برخي 
سعید احمدیان
      گزارش

انتقادات، شيوع 
کرونا و محدوديت 
زماني، انتخاب ملي پوشان بر اساس چرخه انتخابي 
تيم ملي کشتي براي مسابقات جهاني را منتفي 
کرد و گفته مي شد اين چرخه که براي جلوگيري از 
ضايع شدن حق کشتي گيران مدعي تدوين شده 
مي ش�ود. اجراي�ي  توکي�و  المپي�ک  از 

اعالم تاريخ برگزاري مس��ابقات جهاني 2020، 
اهالي کشتي را به تکاپو انداخته، رقابت هايي که 
قرار است آذرماه به ميزباني صربستان برگزار شود 
تا طلسم مسابقات بين المللي کشتي در روزهايي 
که کرونا همه تورنمنت ها را لغو کرده شکس��ته 
ش��ود. غالمرضا محمدي و محمد بنا هم پس از 
قطعي شدن مس��ابقات جهاني و پايان دور رفت 
ليگ کشتي، ملي پوشان را به اردو دعوت کرده اند 
و از اول هفته آزادکاران و فرنگي کاران براي حضور 
قدرتمند در بلگراد اردوي ش��ان را آغاز کرده اند. 
اردوي هاي تيم ملي کشتي در حالي شروع شده 
که گفته مي ش��ود چرخه انتخاب��ي تيم ملي که 
قرار بود با توجه به تصميم عليرضا دبير رونمايي 
شود، فعاًل به تعويق بيفتد و در اکثر وزن ها براي 
جهاني صربستان منتفي شود. هرچند تعطيلي 
تورنمنت هاي بين المللي و محدوديت هاي اردويي 
دليل گرفتن چنين تصميمي عنوان شده است، اما 
برخي منتقدان در روزهاي اخير انتقادات تندي 
نس��بت به اجرايي نش��دن چرخه انتخابي براي 

مسابقات پيش رو در صربستان داشته اند.
  چرخه اي براي عدالت

 ارديبهش��ت ماه امس��ال بود که عليرضا دبير از 
چرخه انتخابي تيم ملي رونمايي کرد، چرخه اي 
که به گفته او سبب مي شد که ديگر مانند گذشته 
حق کشتي گيري ضايع نشود: »از سال گذشته 
برنام��ه ام اين بود که کش��تی گيران به ش��کلی 
عادالنه راهی رقابت های جهانی و المپيک شوند. 
بر همين اس��اس با کمک از متخصصين و افراد 
فنی به دنبال اين هستيم که چرخه انتخابی که 
يک پکيج کامل برای مشخص شدن ملی پوش 
اعزامی به رقابت های المپيک و جهانی اس��ت، 
تدوين و اجرايی ش��ود و ش��روع کار ما نيز برای 

رقابت های المپيک توکيو خواهد بود.«
دبير درباره چگونگي اجرايي ش��دن اين چرخه 
هم اينطور توضي��ح داده ب��ود: »در اين چرخه 
کش��تی گير مدال آور، کش��تی گير ملی پوش و 
ديگر کشتی گيران جايگاه شان مشخص است و 
هرکدام در يک جايی از اين چرخه وارد می شوند، 
اما کسی بدون مس��ابقه و رقابت برون مرزی به 

المپيک اعزام نخواهد شد.«
هرچند در ابتداي مطرح شدن طرح چرخه انتخابي، 
غالمرضا محمدي و محمد بنا به بهانه بسته شدن 
دست سرمربي براي دعوت از ملي پوشان در صورت 
اجرايي ش��دن چرخه در جبهه مخالف دبير قرار 
گرفتند، اما در ادامه با جلس��اتي که برگزار ش��د، 
سرمربيان آزاد و فرنگي از مواضع شان کوتاه آمدند 

تا چرخه انتخابي در مسير اجرايي قرار گيرد.
  جهاني صربستان بدون چرخه انتخابي

در حالي که تصور مي شد با توجه به عدم برگزاري 
مسابقات جهاني در سال المپيک با وجود تعويق 
يک ساله بازي هاي توکيو، اتحاديه جهاني کشتي 
تصميم جديدي در اين رابطه نگيرد، اما تابستان 
امسال خبرهايي غيررسمي از احتمال برگزاري 
مسابقات جهاني در سال 2020 به گوش رسيد تا 
اينکه س��رانجام مهر ماه امسال به صورت رسمي 
اعالم شد که مسابقات کشتي قهرماني جهان در 
سال 2020، 14 تا 20 آذر به ميزباني صربستان 

برگزار مي شود.
هرچند فدراسيون کش��تي، المپيک توکيو را به 
عنوان اولين رقابت مه��م پيش رو براي رونمايي 
از چرخه انتخابي تيم ملي اعالم ک��رده بود، اما 
تصميم اتحاديه جهاني کش��تي براي برگزاري 

مس��ابقات جهاني 2020، معادالت را برهم زد 
تا اين س��ؤال پيش بيايد که براي اين مسابقات 
هم چرخه انتخابي مالک خواهد بود يا نه. البته 
انتظار براي رونماي��ي از چرخ��ه انتخابي براي 
جهاني صرس��تان بي فايده بود و پ��س از پايان 
دور رفت ليگ بود که با اعالم زمان اردوهاي تيم 
ملي، تصميم گرفته شد با توجه به شرايط کرونا 
و محدوديت مسابقات و همچنين فاصله دو ماهه 
تا شروع جهاني صربستان، چرخه انتخابي براي 
جهاني 2020 در نظر گرفته نشود و انتخابي هاي 

درون اردويي برگزار شود.
  چرخه انتخابي ماند براي المپيک

همانطور که پيش بيني مي شد لغو چرخه انتخابي 
براي مسابقات جهاني انتقاداتي را به همراه داشت. 
در يکي از تندترين انتقادها عليرضا رضايي، سرمربي 
سابق تيم اميد کشتي آزاد در گفت وگو با مهر اين 
تصميم را خيانت دانست: »اينکه آقايان می گويند 
وقت کافی ب��رای برگزاری رقابت های انتخابی تا 
مس��ابقات جهانی ندارند، يک توجيه غيرمنطقی 
و ناعادالنه اس��ت. ما فرصت کافی داريم تا زمينه 
برگزاری رقابت های انتخاب��ی را مهيا و ترکيب 
تي��م مل��ی را ب��ر اساس شايس��تگی، آمادگی و 
اصل عدالت ارنج کنيم. اين موض��وع خيانت به 

کشتی گيرانی است که سال هاست برای رسيدن 
به تيم ملی زحمت کشيده اند. مطمئناً آنها با مواجه 
ش��دن با اين تصميم غلط چاره ای جز رها کردن 

کشتی ندارند.«
با اين ح��ال ديروز محس��ن کاوه، مدير تيم هاي 
ملي در گفت وگو با ايسنا، پاسخ منتقدان را داد و 
عنوان کرد چاره ديگري نداشته اند: »شيوع کرونا و 
نداشتن زمان کافی باعث شد نتوانيم اين بحث را 
عملياتی کنيم. اگر می خواستيم انتخابی بگذاريم 
بايد 1۵ روز قبل از مسابقات اعالم مي کرديم، پس 
از آن هم کش��تی گيران بايد چند روز ريکاوری 
مي کردند، با اين زمان کم باقی مانده تا رقابت های 
جهانی عماًل امکان برگزاری انتخابی نبود. همه ما 
دوست داشتيم شاهد برگزاری رقابت های انتخابی 
با حضور همه مدعيان باشيم، اما شرايط فعلی اين 
اجازه را به ما نداد. قطعاً برای رويدادهای بعدی و 
مخصوصاً المپيک شرايطی ايجاد خواهد شد که 
تمام مدعيان برای رس��يدن به دوبنده تيم ملی 

شانس داشته باشند.«
حال ب��ه نظر مي رس��د بايد ب��راي اج��راي طرح 
پرسروصداي چرخه انتخابي تيم هاي ملي کشتي 
تا سال آينده منتظر ماند، طرحي که هنوز به مرحله 

اجرا نرسيده خبرساز شده است.
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دنیا حیدري

شیوا نوروزی

پویش کمک مؤمنانه فدراسیون جودو 
جامعه جودو يک بار ديگر ثابت کرد که نه فقط در ميادين بين المللی که 
در ميدان ياری رساندن به مردن نيز شايسته عنوان قهرمانی است. جامعه 
ورزش همواره در صف نخست کمک رسانی به نيازمندان و اقشار ضعيف 
جامعه حضور داش��ته اس��ت. اين همان مرام جوانمردانه ای است که در 
ورزش به آن تأکيد می شود. در همين راستا بعد از به راه افتادن کمپين های 
ياری رسانی به قشر ضعيف جامعه تحت عنوان های مختلف،جامعه جودو 
پويش همت پهلوانانه، کمک مؤمنانه را به مناسبت گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس، هفته تربيت بدنی و يادبود محمد مهرآيين، همزمان 
در 1۵ استان برگزار کرد. پويشی که ميراسماعيلی اميدوار است فدراسيون 

جودو مرحله دوم آن را نيز تا آخر سال انجام دهد.

با ايرادهاي دوباره 
ماني سعیدي
     حاشیه

فيفا پس از س�ه 
ماه به اساسنامه 
فدراس�يون فوتبال، به نظر مي رس�د همچنان 
خبري از برگزاري مجمع انتخاباتي و رونمايي از 
رئيس جديد نيست و مديران بازنشسته فعلي 
فوتبال به حضورشان در ساختمان فدراسيون در 
خيابان سئول جنوبي تهران ادامه خواهند داد.

9 ماه پس از استعفاي مهدي تاج به بهانه بيماري، 
همچنان فدراسيون فوتبال در انتظار رئيس جديد 
است، انتظاري که به اصالح اساسنامه فدراسيون 
گره خ��ورده، به خصوص که فدراس��يون جهاني 
فوتبال اسفند گذشته پس از لغو مجمع انتخاباتي 
2۵اس��فند در اولتيماتومي اعالم کرد که تا زمان 
تأييد نشدن اساس��نامه، فدراسيون فوتبال ايران 
حق برگزاري مجمع انتخابي براي انتخاب جانشين 

مهدي تاج را ندارد. پس از منع فيفا، در هفت ماه 
گذشته چندين بار اساسنامه بين فدراسيون و فيفا 
در حال رفت و برگشت بوده و طوالني شدن اصالح 
اساسنامه ش��ائبه هايي را به وجود آورده است که 
مديران بازنشسته فعلی فدراسيون که با دهن کجي 
به قانون منع به کارگيري بازنشس��تگان با چماق 
تعليق در صورت دخالت نهاده��اي غيرفوتبالي، 
همچنان در فدراسيون حضور دارند با کش دادن 
ماجراي اساسنامه و تأخير در برگزاري انتخابات در 

حال خريدن زمان هستند.
اواخ��ر تير بود ک��ه ب��راي آخرين بار اساس��نامه 
فدراسيون فوتبال با اصالح ايرادهايي که فيفا گرفته 
بود به زرويخ ارسال ش��د. در روزهای پايانی مهر و 
تأخير سه ماهه فدراسيون جهاني در پاسخ به تأييد 
يا رد اساسنامه سبب شد نمايندگان مجلس، اين 
مسئله را مشکوک اعالم کنند و به شدت نسبت به 

بالتکليفي مديريتي فدراسيون گاليه کنند. در اين 
راستا احسان قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسيون 
مجلس اينطور واکنش نش��ان داد: »متأس��فانه 
اساسنامه در همه فدراسيون های فوتبال معطل 
مانده و فيفا چندين ماه است که پاسخ درستی نداده 
و فکر می کنم اين امر به دليل سيگنال ها از داخل به 
خارج است، چراکه برخی نمی خواهند جای خود را 
از دست بدهند. قطعاً زمانی که الزام قانونی به وجود 
بيايد اين افراد هيچ صالحيتی برای ادامه حضور 

نخواهند داشت.«
محمدمهدی فروردين، رئيس فراکسيون ورزش 
مجلس هم گفت: »افرادی ساليان سال از کنار اين 
فوتبال منافع شان را حاکم کرده اند و برای اينکه 
منافع آنها به خطر نيفتد، امروز و فردا می کنند و 
می گويند مجلس دخالت می کند. ما نقش نظارتی 
داريم و اين وظيفه قانونی ماست. چهار ماه است 

که پاسخی بابت اساس��نامه نيامده که اين جای 
بحث دارد. فيفا نهادی نيس��ت ک��ه اين همه در 

ارسال اساسنامه تأخير داشته باشد.«
 48 س��اعت پس از انتقادات تند نمايندگان، ظهر 
ديروز سايت فدراسيون فوتبال از رسيدن نامه فيفا 
درباره اساس��نامه خبر داد و نوش��ت: »فيفا ضمن 
قبول کليات و اکثريت موارد مندرج در اساس��نامه 
فدراسيون، مواردی جزئی را جهت اصالح در بخش 
مقررات انتخاباتی اعالم کرده است. فدراسيون فوتبال 
ضمن تقدير و تشکر از فيفا و کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا، پاس��خ نامه مذکور را در موعد مقرر خواهد 
داد.« با توجه به ايرادهاي چند باره فيفا به اساسنامه 
و اصالح دوباره به نظر مي رسد همچنان رفت و آمد 
اساسنامه بين فيفا و فدراسيون فوتبال ادامه دارد و 
فعالً خبري از برگزاري مجمع انتخاباتي و رونمايي از 

جانشين مهدي تاج نيست.

حضور مدیران بازنشسته فوتبال در سئول جنوبي تمدید شد!
نگاهي به ايراد دوباره فيفا از اساسنامه فدراسيون فوتبال

چوب کرونا الي چرخ انتخابي کشتي!
حاشيه اي بر لغو چرخه انتخابي تيم های ملي فرنگی و آزاد براي مسابقات جهاني صربستان

وقتی که صدای خودی ها هم درمی آید!
اعتراض ها تنها از سوی ورزشکاران منهای فوتبالی يا رسانه ها نيست. کار 
به جايی رسيده که ديگر اهالی خود فوتبال نيز از نابسامانی های مالی 
اخير شاکی هستند و نمی توانند افزايش نجومی و ميلياردی رقم قرارداد 
بازيکنان و مربيان را هضم کنند، آن هم در شرايطی که تمام ليگ های 
دنيا 30 تا 40 درصد کاهش هزينه داش��تند، ام��ا همانطور که حميد 
استيلی هم اش��اره می کند قراردادهای ۵00 ميليونی در فوتبال ايران 

۵ميليارد شده است، يعنی حتی از 10 برابر هم بيشتر!
اگرچه قوانين امتحان پس داده و شکس��ت خورده تأثير بسزايی در باال 
رفتن رقم قراردادهای بازيکن��ان و مربيان داخلی در فصلی که پيش رو 
است داشته، اما اين رشد نجومی را سال هاست که شاهد هستيم. رشد 
غيرمنطقی اعداد و ارقامی که در قراردادهای بازيکنان و مربيان نوشته 
می شود و سال هاست که اعتراض ها و انتقادهای بسياری را به دنبال دارد، 
اما در فصل پيش رو با توجه به عوامل ديگر به اوج خود رسيده و به شدت 

بيخ پيدا کرده است. 
يافتن سرنخ اين اتفاقات کار چندان سختی نيست. نشستن تعدادی مديرنما 
روی صندلی رياست باشگاه ها فوتبال ايران را با چالشي جدی مواجه کرده و 
دست درازی به جيب مردم و حيف وميل بيت المال هم به امری عادی تبديل 
شده است. مسئله ای که مدت هاست جامعه فوتبال نيز به آن معترض است، 
چراکه ادامه اين مسير چيزی جز ويرانی در پی ندارد و فوتبال را از پايه و 
اس��اس نابود می کند. اما اين تنها چيزی است که نه برای اين به اصطالح 
مديران اهميتی دارد و نه آنهايی که به واسطه رفاقت ها و البی های شان اين 

آقايان را بر مسند قدرت می نشانند!
دس��ت رد زدن به س��ينه بازيکن��ان و مربي��ان پرمدعايی ک��ه ارقام 
غيرمنطقی طلب می کنند کار چندان سختی نيست. همانطور که امثال 
واعظ آشتيانی نيز بارها به آن اشاره کرده اند، کافی است مديران باشگاه ها 
متحد از جذب چنين بازيکنانی سرباز بزنند و مطابق بودجه و پولی که 
دارند اقدام به خريد کنند، اما بی کفايتی های مديريتی باعث ش��ده که 
آقايان به خاطر ايجاد هيجانات کاذبی ک��ه از آن تحت عنوان ترکاندن 
بمب ياد می کنند و همچنين برای داشتن حمايت سکوها، بدون توجه 
به شرايط موجود جامعه بدون هيچ نگرانی به جيب مردم يورش ببرند و 
بر تعداد صفرهای قراردادهای تحت امضاي خود بيفزايند. قراردادهايی 
که اگر قرار بود بابت نوشتن ارقام غيرمنطقی در آن به مسئوالن باالدستی 
خود پاسخگو باشند يا کم و کسری اش از جيب خودشان حساب  می شد، 

هرگز در گذاشتن بی رويه صفرهای آن دست و دلبازی نمی کردند.
تمام دنيا روزهای سختی را به واسطه شيوع کرونا سپری می کنند و اين 
مسئله بر اقتصاد دنيا نيز تأثير گذاشته است. به همين دليل هم دستمزد 
ورزشی ها و فوتبالی ها به شکل قابل توجهی کاهش يافته، اما در فوتبال 
ايران اين مسئله به واسطه بی کفايتی عده ای که به واسطه روابط، نه به 
دليل داشتن توانايی نام مدير بر خود گذاشته اند و بر مسند قدرت تکيه 
زده اند، ش��رايطی را رقم زده که به نظر می رس��د به جای درک شرايط 
دنبال ماهيگيری از آب گل آلود هس��تند که ج��ای تعجبی هم ندارد. 
رسوخ داللی به اليه های فوتبال انکار ناپذير است و همين مسئله باعث 
شده اوضاع روز به روز فاجعه آميزتر باشد، چراکه فوتبال را مشتی مدير 
نااليق و بی کفايت احاطه کرده اند که تنها چيزی که برای شان اهميت 
ندارد سالمت اين ورزش و حفظ منافع کشور و بيت المال است. مديرانی 
که با در دست داشتن قدرت به بدترين شکل ممکن در حال تيشه زدن 
به ريشه اين فوتبال هس��تند، بی آنکه هيچ مقام و مسئولی آنها را بابت 
بی کفايتی ها و تصميمات صفر تا صد اشتباه شان زير سؤال ببرد يا پای 
ميز محاکمه بکشاند و همين حاشيه امنيت باعث شده عده ای مديرنما 
برای جلب رضايت هواداران و با عل��م به اينکه اندک زمان کوتاهی قرار 
است بر مسند قدرت باشند بی هيچ تدبير و منطقی دست به اقداماتی 
سراسر اشتباه بزنند. اقداماتی که تا به امروز جز ضرر و بدهی های هنگفت 
در پی نداشته است. هرچند که شايد اعتراض اهالی جامعه فوتبال خواب 
از چشم مسئوالن بگيرد و آنها را وادار کند به اندکی نظارت برای مقابله با 

رشد بی رويه دستمزدهايی که سودی در پی ندارند!

ديدار رفت بارسا – رئال شنبه شب برگزار می شود
ال کالسیکو، جنگ کومان و زیدان

حساس ترين ديدار فوتبال باشگاهی جهان را بارسلونا و رئال مادريد شنبه 
شب در نيوکمپ برگزار می کنند. رقبای سنتی غول های فوتبال اسپانيا و اروپا 
هستند و پيروزی در اين ديدار حيثيتی به اندازه کسب يک جام ارزش دارد. 
جدال دو تيم در هفته هفتم الليگا در حالی انجام می شود که شيوع کرونا 

هواداران متعصب بارسا و رئال را از حضور در ورزشگاه محروم کرده است. 
    

 اولين ال کالسيکوی فصل برای کاتاالن ها رنگ و بوی ديگری دارد. ميزبانی 
در ورزشگاه خانگی خالی از تماشاگر لطف چندانی براي آنها ندارد، ولی اين 
فرصت را نمی توان به سادگی از دست داد. سه امتياز مصاف با رئال در پايان 
فصل شايد به داد بارسا برسد. رونالد کومان مهم ترين چهره ديدار شنبه 
شب محسوب می شود. درست است که همه نگاه ها متوجه ستارگانی چون 
مسی است، اما سرمربی جديد برای بقا روی نيمکت بارسلونا به محبوبيت 
بيشتری نياز دارد. کومان هنوز نتوانسته همه بازيکنان را با خودش همراه 
کند. ضمن اينکه انتظارات از تيم مسی بيشتر از اين حرف هاست. بارسلونا 
در الليگا نهم است و س��رمربی اين تيم با اين نتايج قطعاً محبوبيتی نزد 
هواداران ندارد. به همين خاطر کومان اين روزها هر کاری می کند تا اتحاد 
را به تيمش بازگرداند. کاتاالن ها آخرين بازی ش��ان در ليگ را باخته اند، 
اما با برد روحيه بخشی که در ليگ قهرمانان به دست آوردند به استقبال 
ال کالسيکو می روند. کومان بعد از اين بازی به هواداران وعده داد که شنبه 

شب بارسايي متحول شده را در زمين ببينند. 
با اين حال اختالفات بازيکنان و مديريت باش��گاه موضوعی نيست که 
قابل کتمان باشد. بعد از آنکه مسی تهديد به ترک نيوکمپ کرد، اين بند 
جداسازی او بود که جلوی اجرايی شدن اين تهديد را گرفت. از باشگاه در 
روزهای گذشته اخبار حاشيه ای زيادی منتشر شده؛ باال گرفتن اختالف 
بازيکنان با رئيس باشگاه بر سر کاهش دستمزدها از مهم ترين آنهاست. 
تالش بازيکنان ب��رای برکناری بارتومئو همچن��ان ادامه دارد و رئيس 
باشگاه هم س��عي می کند حداقل تا زمان برگزاری انتخابات پشت ميز 
رياست بماند. همه اين حواشی باعث شده مارکا، نشريه نزديک به باشگاه 

رئال اوضاع بارسا قبل از ال کالسيکو را بحرانی بخواند. 
    

کهکشانی ها هم با باخت در ليگ به استقبال رقيب سنتی شان می روند. 
تيم زيدان اگرچه در رده سوم جدول ايستاده، ولی هنوز با رئال مدافع 
عنوان قهرمانی فاصله دارد. آسيب ديدگی راموس کاپيتان تيم در بازی 
با کاديز کار را س��خت کرده، راموس در بازی تيمش مقابل شاختار در 
ليگ قهرمانان غايب بود به اين اميد که مصدوميتش قبل از ال کالسيکو 
برطرف ش��ود. اين ديدار برای زيدان هم فرصت است و هم تهديد. بعد 
از شکس��ت رئال به کاديز انتقادها از او باال گرفت تا جايی که سرمربی 

فرانسوی به انتقادهای عجوالنه واکنش نشان داد. 
    

بارسا و رئال تاکنون 180 بازی رودررو در الليگا انجام داده اند. 72 پيروزی 
برای بارس��ا بوده و 73 برد برای رئال و 3۵ بار هم دو تيم به تساوی راضی 
شده اند. تعداد ستاره های حاضر در ميدان زياد است، به حدی که مربيان 
برای انتخاب ترکيب اصلی کار دشواری دارند. در تيم ميزبان بدون شک لئو 
مسی حرف اول را می زند. اگرچه او قبل از شروع فصل با باشگاه به مشکل 
خورد و از آمدن کومان هم چندان خوشحال نشد، ولی در هر صورت اميد 
اول بارسا و هوادارانش محسوب می شود و سرمربی هم تالش می کند تا 
رابطه اش با کاپيتان بهتر از قبل شود. گريزمان همان بازيکنی است که در 
ليگ قهرمانان استراحت کرد تا در ال کالسيکو آمادگی کافی داشته باشد. 
آنسو فاتی، مهاجم 17 ساله  هم تالش می کند جا پای مسی بگذارد و در 
کنارش کسب تجربه کند. اظهارنظر فاتی در مورد ال کالسيکو نيز جالب 
توجه است: »حداکثر انگيزه و هيجان را برای بازی با رئال داريم، ولی بايد 
خوب ريکاوری کنيم. بايد بگويم که هميشه رؤيای بازی در ال کالسيکو را 
داشتم. من سخت تمرين می کنم، اما در نهايت تصميم با سرمربی است. 
اميدوارم بتوانم در ترکيب قرار بگيرم.«  دمبله، کوتينيو و پدری را نيز نبايد 
فراموش کرد. در رئال تکليف راموس و آسيب ديدگی اش مشخص نيست. 

بنزما، مودريچ، واران و سايرين هم برای پيروزی کهکشانی ها می جنگند.
    

درخشش ليونل مسی در پيروزی ۵ بر يک بارسلونا مقابل فرانس واروش 
در ليگ قهرمانان رونالد کومان، سرمربی بارسا را در آستانه ال کالسيکو 
خوشحال کرده و او اميدوار است اين درخشش در بازي شنبه شب مقابل 
رئال تکرار ش��ود. مس��ی در اين بازي اولين گل تيمش را از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رساند و روند گلزنی بارسا را آغاز کرد. او همچنين پاس گل 
آخر تيمش را هم به عثمان دمبله داد تا برخالف طعنه هاي کومان پس از 
بازي با ختافه، اين بار با ستايش سرمربي هلندي روبه رو شود: »اگر مسی 
مثل امشب بازی کند، من هيچ شکايتی نخواهم داشت. لئو امروز سخت 
تالش کرد و از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. من هم زمانی که فوتباليست 
بودم زياد از روی نقطه پنالتی گل می زدم. اگر مسی گل هم نزند و دو يا 

سه پاس گل بدهد، نمی توانيم از او چيز بيشتری بخواهيم.«

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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