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یادداشت

بهترين بازيكن سال  2014و پرسش
تكراری مسی يا رونالدو

در پی اختالفات وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال

حبیب کاشانی از تیم امید
کنارهگیری کرد

اختالفات وزارت ورزش با فدراسیون فوتبال،
حبیب کاشانی را مجبور به کنارهگیری از تیمملی
امید کرد .کاش��انی که مدت کوتاهی بود از سوی
علی کفاشیان ،رئیس فدراسیون فوتبال برای سر و
سامان دادن به اوضاع تیم ملی امید به عنوان مدیر
این تیم انتخاب شده بود ،در پی اختالفات موجود
میان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ،با انتقاد از
این شرایط ،از سمت خود کنارهگیری کرد.
حبیب کاش��انی با انتشار نامهای ،کنارهگیری
خود از تیم المپیک را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،حبیب کاشانی در بخشی از
نامهاش آورده اس��ت :هر چند دالیل ناکامیهای
تیم امید و حس��رت  40ساله صعود به بازیهای
المپی��ک ،حکایت مثنوی  70من کاغذ اس��ت و
باید ریش��ههای آن را در ساختار فوتبال کشور و
نیز مدیری��ت و نگاه کالن برای موضوع «ورزش»
در کشور دانست اما با علم به همه این واقعیتها،
دعوت به همکاری از سوی فدراسیون فوتبال برای
حض��ور در تیم المپیک را ب��ه فال نیک گرفتم و
مثل همیشه آن را فرصتی برای خدمت به مردم و
فوتبال کشورمان دانستم.
وی در بخش دیگری از نامه خود اضافه کرده
است :از همان ابتدا هم تمام سعیام قدم گذاشتن
در بهترین مسیر بود .بهترین مشورتها ،بهترین
انتخابها ،بهترین پش��تیبانی و امکانات با همه
بضاعت موج��ود .برای تیمی که آس��یب روحی
ش��دیدی پس از ناکامی ب��زرگ اینچئون خورده
ب��ود ...معتقدم مجموع��های از بهترین انتخابها
در کنار هم اس��ت که به نتیجه میرس��د .لذا در
کنار تدارک امکاناتی مناس��ب برای تیم و اردوها
و بازیهای تدارکاتی ،باید گزینهای شایسته برای
هدایت تیم هم روی نیمکت بنشیند .این بود که
مجموعهای از بهترین و کار بلدترین مربیان داخلی
و خارجی در معرض انتخاب قرار گرفتند و جمیع
بررس��یها ،من را به انتخاب آقای کرانچار رساند.
یک مربی بزرگ ،با کارنامهای روشن و مشخص در
داخل و خارج از کشور .با این حال تا همین امروز
هم فرصتی بزرگ از دس��ت رفت��ه و زمان ،بدون
توجه به فرآیند پیچیده تصمیمسازی در فوتبال
کشورمان ،بیرحمانه میگذرد و به معنای حقیقی
کلمه ،میسوزد.
تردید ندارم موفقیت تیم امید در گرو تعامل
بیکموکاست ،همکاری و از همه مهمتر ،همدلی
سه ضلع مثلثی است که میبایست ارکان موفقیت
تیم امید کشورمان باشد؛ فدراسیون فوتبال ،کمیته
ملی المپیک و وزارت ورزش .هرچند دخالتهای
خارج از قاعده را مانع تصمیمسازی مدبرانه در این
یدانم و تشکیل کمیته نظارت بر مربیان
مسیر م 
خارجی را مخل استقالل فدراسیون فوتبال اما به
تصمیم گرفتهشده احترام میگذارم.
البته در چارچوب همین سازوکار عجیب هم
پذیرفته نش��دن یک سرمربی موفق و باسابقه ،به
دالیل «غیر فنی» بدعت نادرستی است.
پیش از این هم اعالم کرده بودم مساله انتخاب
یک ش��خص خاص برای مربیگری تیم المپیک
نیست .انتخاب آقای کرانچار ،تصمیم کمیته فنی
و هیاترئیسه فدراسیون بود که البته این انتخاب
هم میتوانست محل بحث کارشناسان امر باشد؛
اما اجالتا این استقالل فدراسیون فوتبال و مسیر
پرپیچوخم تصمیمسازی است که گمان میکنم
در مثلث یادشده ،گمشده و به بیراهه میرود!
حاال باز هم انتخابم همان انتخاب همیشگی
اس��ت .خدمت به مردم؛ که گویا ای��ن بار با کنار
کش��یدنم از تیم امید ،رقم میخورد .به این امید
که با این تصمیم تعام��ل ،همکاری و همدلی به
این مثلث راه یابد و راهی شود برای راهیابی تیم
امید به المپیک.
کیوسک
مارکا

رونالدو فراتر از تاریخ

بررسی زنجیره اشتباهات بیپایان پرسپولیس

دومینوی شکست از کجا شروع شد؟
مه�دی طاهرخان�ی :اگر ب�ه م�دد پیروزی
ش�گفتانگیر در دارب�ی هفت�اد و نهم نبود
هم این�ک بهانه کاف�ی برای اخ�راج حمید
درخش�ان وجود داش�ت .او هرگز نتوانست
با میراث دای�ی کار را پیش ببرد و حاال که از
جام حذفی هم کنار رفتند تقریبا میش�ود
مطمئن شد امس�ال هم خبری از صید جام
در پرسپولیس نیس�ت .البته بنزین پیروزی
در دارب�ی هم تا م�دت زمان مح�دودی در
باک درخش�ان باقی میماند و بدون شک با
ادامه این شکس�تها او هم�ان حکمی را از
مدیرعامل پرس�پولیس دریافت میکند که
پیش از این دایی با همه اقتدارش آن را گرفت
و رفت .رفت و این تیم ماند با این همه کمبود،
مشکل و مصیبت.
شکس�ت براب�ر ذوبآه�ن و وضعی�ت
پرسپولیس در این بازی ،آینه تمام قدی بود
از مختصات این تی�م در فصل جاری .تیمی
که همیش�ه یک عده را به عنوان مصدوم در
اختی�ار ندارد ،تیمی ک�ه به علت محرومیت
همیشه یک عده دیگر را هم ندارد ،تیمی که
بد بسته ش�ده و بازیکنان جانشین در حد و
اندازههایینیستندکهجانشینمناسبیبرای
اصلیها باشند .تیمی که نفس ندارد ،تیمی که
هر روز یک مصدوم جدید دارد.
آنچ�ه به س�ر پرس�پولیس در ب�ازی با
ذوبآهن آمد خروجی اش�تباهاتی بود که
از اتاق وزیر ورزش شروع و به کوچکترین
حامد چش�مبراه :هنگامی ک��ه ترکیب لیورپول برای
بازی مقابل استوکسیتی منتشر شد همه سریع به
این نکته توجه کردند که استیون جرارد روی نیمکت
نشسته است و همه ش��ایعههای خروجش از آنفیلد
را دوب��اره نقل کردند .هرچند جرارد و راجرز هرگونه
اختالفی با یکدیگ��ر را رد میکنند ولی این موضوع
در حال حاضر داغترین خبر پیرامون تیمهای بزرگ
انگلیس��ی است .س��ایت معتبر اس��کای اسپورت در
مقالهای به بررس��ی این موضوع پرداخت که ترجمه
آن را در زیر برای شما عزیزان قرار دادهایم .دقیقا 16
سال پیش جرارد در روز یکشنبه اولین بازی خود برای
لیورپول را انجام داد ولی راجرز در بازی برابر استوک
وی را نیمکتنشین کرد تا برنامههای استوک به هم
بریزد و بتواند بازی حساس مقابل این تیم را پیروز شود.
با اینکه جرارد در  15دقیقه به پایان مسابقه به زمین
آمد ،در گلی که جانسون در دقیقه  85به ثمر رساند
نقش��ی کلیدی ایفا کرد و بار دیگر ارزشهای خود را
نشان داد .برندان راجرز از تاثیر جرارد بر بازی لیورپول
کامال آگاه اس��ت ولی میگوید که هافبک  34ساله
نمیتواند در تمام دقایق بازی برای این تیم به میدان
برود .روزنامههای روز یکشنبه پر بودند از داستانهایی
از اختالف راجرز و جرارد ولی هافبک انگلیس��ی این
ش��ایعات را مزخرف خواند و آنها را صحبتهای پوچ
رسانههای اجتماعی عنوان کرد .مارک دیکنسون در
ستون خود در روزنامه تایمز نوشت :این شرایط عادی
اس��ت و در تمدید قرارداد نمیتواند مش��کلی جدی
بهوجود آورد .جرارد  34سال دارد و بازیهای لیورپول
سخت و س��ریع هستند .آنها روز سهشنبه یک بازی
دیگر در لیگ برتر دارند ،بنابراین او نیاز به استراحت
دارد و حت��ی اگر کاپیتان تیم باش��د این اتفاق برای
کسی در سن او عادی است .ما فیزیک او را میدانیم
و او آن بازیکن سابق نیست .بازی اخیر لیورپول برابر
کریس��تال پاالس برای تیم بس��یار س��خت بود ولی
استیوی از همه خستهتر به نظر میرسید .بنابراین در
شرایط عادی ،تمدید قرارداد توافقی بزرگ نخواهد بود
ولی میتوان بهطور قطع گفت که شرایط لیورپول در
حال حاضر عادی نیست .فشار زیادی نهتنها از طرف
هواداران بلکه از طرف باشگاه به تیم وارد میشود و به
خاطر آن شما یک بازیکن را از ترکیب خارج میکنید

عضو این زنجیره کابوس وار یعنی بازیکنی
مثل احمد نوراللهی ختم ش�د .هیاتمدیره
پرس�پولیس ،اعض�ای ای�ن هیاتمدیره و
مدیرعاملی که مورد وث�وق امیررضا خادم
ب�ود نتوانس�تند از عه�ده وظای�ف خ�ود
ب�ه خوبی ب�ر آیند .آنه�ا حتی اس�تراتژی
درستی در مدیریت بحران نداشتند که اگر
داشتند میدانستند در طول تاریخ لیگ برتر
هرگز در هیچ دورهای پرسپولیس با تعویض
مربی در میانه فصل نتوانست نتیجه بهتری
بگیرد .بدون شک نه سیاسی این را میداند
و ن�ه هیچ ی�ک از اعض�ای آن هیاتمدیره
گلچینش�ده .به این س�یاهه توج�ه کنید؛
آریه�ان ،افش�ین پیروانی ،وین�گادا ،علی
دایی ،دنیزلی ،یحی�ی گلمحمدی .همه این
مربیان بزرگ در یک برهه ،میانه فصل و پس
از ناکامی مربی قبلی به پرسپولیس آمدند و
بدون اس�تثنا هیچکدام نتوانستند این تیم
را فاتح لیگ برتر کنند .به پشتوانه آگاهی از
آن تاریخ میش�د از روز اول بهراحتی حدس
زد حمید درخش�ان هم قادر نیست نتایجی
بهتر از آنچه دایی کسب کرد ،به دست آورد.
دس�تکم اگر سیاسی آن اش�تباه بزرگ را
مرتکب نمیشد و دایی را حفظ میکرد حاال
خبرنگاران راحتتر از سرمربی پرسپولیس
میپرسیدند چرا تیم را اینگونه بستی؟ چرا
باید پرسپولیس پر از بازیکنانی باشد که در
اندازههای این تیم نیستند و دهها چرای دیگر

که مشخص نیست حاال باید از چه کسی آنها
را پرسید.
حمید درخش�ان قربان�ی آرزوی دیرینه
خود ش�د ،سیاس�ی نمیدانس�ت اما او که
بهتر از همه مطلع بود مربیان نیمه راه آمده
پرس�پولیس ،هرگز نتوانس�تهاند رستگار
ش�وند .درخشان ش�هوت بازگشت داشت
و همی�ن موجب ش�د چش�مانش به خوبی
نبیند میراث دایی با این بازیکنان چیست.
در لیگ�ی ک�ه تراکتورس�ازی ،س�پاهان و
استقالل خودشان را نسبت به سال قبل به
خوبی تقویت کردند ،پرسپولیس بهراحتی
تاثیرگذارترین مهرههایش را تنها به واسطه
قانون س�قف بودجه و نداشتن پول کافی از
دس�ت داد .امروز علیرضا رحیمی نیست تا
از او بپرس�یم شما که رعایت کردی کجایی
و افشارزاده و خلیلیان که رعایت نکردند چه
بالیی سرشان آمده؟ هیاتمدیره استقالل
برای حفظ ملیپوشان دست به هر کاری زد
اما هیاتمدیره مورد اعتم�اد وزارت ورزش
در پرس�پولیس یک به یک از دس�ت رفتن
س�تارههای پرس�پولیس را دید و ادعا کرد
طبق سقف کار میکند .این هم ثمره سقف
ش�ما؛ یکی مثل دایی برای  7هفته ناکامی
دو میلی�ارد و صد میلی�ون تومان میگیرد
و م�یرود ،آن وقت پرس�پولیس باید بهای
از دس�ت دادن س�ید جالل حس�ینی را با
مشاهده میشل اومانای  600هزار دالری پس

سرنوشت جرارد در لیورپول چه خواهد شد؟

ماندن یا رفتن

و از شانس بد س��وژه روزنامهها میشود زیرا همه در
حال انتقاد هستند و فشار زیادی به تیم وارد میشود
و بعد از چنین افتی نس��بت به فصل قبل برای همه
باورپذیر اس��ت .او (جرارد) برای آنها یک نماد اس��ت
و این اغراق نیس��ت و او را از ترکیب لیورپول بخشی
جدانشدنی میدانند بنابراین وقتی او یک بازی غایب
باش��د داستان بزرگی بهوجود میآید .به نظر من اگر
ش��رایط در آنفیلد بهتر شود مش��کلی برای تمدید
قرارداد وجود ندارد ولی اکنون مش��خص اس��ت که
شرایط چندان مناسب نیست.
■■گزینههای پیش روی جرارد
حتی اگر هیچ مشکلی بین جرارد و باشگاه لیورپول
نباشد قرارداد جرارد در تابستان به پایان میرسد ولی
اس��طوره لیورپول چه کاری میتواند انجام دهد و چه
گزینههایی پیش روی خود برای آینده دارد؟ برای شما
چند گزینه را نقل میکنیم...
■■ماندن در لیورپول
نکات مثبت :این نقطه عطف دوران ورزشی جرارد بعد
از قهرمانی در لیگ قهرمانان سال  2005میتواند باشد
و نش��ان میدهد که او این احس��اس را دارد که هنوز

میتواند به همراه باش��گاه موفق شود .راجرز کاپیتان
خود را در نقشی عمیقتر میبیند که دیگر هافبکهای
لیورپ��ول که در اوایل دوران ورزش��ی خود هس��تند
میتوانند از آن اس��تفاده کنن��د ولی باالتر از همه این
است که جرارد لیورپول را دوست دارد و این فرصت را
پیدا میکند که فوتبالش را در آنفیلد پایان دهد.
نکات منفی :دیدن جرارد روی نیمکت با این شرایطی
که راجرز تیم را مدیریت میکند بیشتر قابل تصور است
و میتواند این بازیکن  34ساله را ناراحت کند .بهطور
کلی اگر تمام ش��رایط را در نظر بگیریم و گزینههای
جایگزین او را مد نظر قرار دهیم ،احتمال رفتن جرارد
از لیورپول بیش��تر از ماندن او در باش��گاهی است که
دوست دارد.
■■ترک باشگاه
نکات مثبت :ثابت ش��ده اس��ت که رفتن از لیگ برای
بسیاری از همبازیهای جرارد جذاب است و جرارد این
شانس را دارد مانند فرانک لمپارد به آمریکا برود و در
لیگ  MLSبازی کند .این گزینه از یک نظر دیگر نیز
میتواند به نفع جرارد باش��د زیرا او با بازی در MLS
با دستمزدی که دریافت میکند میتواند در سالهای

بدهد!
دومینوی اش�تباهات پرسپولیس از اتاق
وزیر در گرمای اردیبهش�ت ماه آغاز ش�د و
حاال تا س�رمای آذرماه با  2اشتباه یکی مثل
احمد نوراللهی ادامه دارد .اگر در آن شب گرم
بهاری در س�ئول درباره پرسپولیس درست
تصمیم میگرفتند قطعا در مرحله نیمهنهایی
جام حذفی ،پرسپولیس با بازیکنانی به مراتب
بزرگتر و شناختهشدهتر از نوراللهیها بازی
میکرد .این فوتبال است ،بازی اشتباهات .هر
که کمتر اشتباه کند فاتح است و پرسپولیس
در  14فص�ل تنه�ا  2بار قهرم�ان لیگ برتر
میشود چون از صدر تا ذیل تصمیماتش پر
از غلط است.
نش�انه میخواهی�د م�ا به ش�ما نش�ان
میدهیم؛ انتخاب هیاتمدیره ،مدیرعامل و
اسپانس�ری که اخراج شد .تعویض عجوالنه
مربیای که خودش  2میلیارد گرفت اما پول
نداشت ستاره بگیرد .تیم را متوسط بست و
حاال مربی جانشین میگوید پاسخگو نیستم.
جذب ناباورانه بازیکنی که در حد تیم نیست
و توانایی این را دارد تا با  2اش�تباه بهراحتی
پرسپولیس را از جام حذفی بیرون کند و این
همان پرسپولیس س�اخته شماست؛ تیمی
که یا بازیکنانش مصدوم هستند یا بهخاطر
مسائلانضباطیمحروم.
این همه نشانه برای ناتوانی تیم مدیریتی
منتخب شما کافی نیست؟
آخر بازیاش آینده خود را نیز تضمین کند.
ن�کات منفی :با وجود اینکه پوله��ای زیادی در لیگ
 MLSجابهجا میش��ود ،از لحاظ کیفیت و پرس��تیژ
بسیار با لیگ برتر متفاوت است .جرارد همچنین باید
پیش از هر تصمیمی با خانوادهاش مش��ورت کند زیرا
آنها نیز باید همراه او برای زندگی به آمریکا بروند.
■■پیوستن به تیمی دیگر در لیگ برتر
نکات مثبت :به این معنی است که جرارد در لیگ برتر
بماند و به جایی برود که دستمزدی باالتر از حد معمول
به او پرداخت ش��ود .مقصد بع��دی او میتواند بخش
جدیدی در زندگی حرفهایاش آغاز کند .رایان گیگز
تا  40س��الگی بازی کرد پس اگر او میخواهد چنین
کاری کند میتواند در جایی در خور شخصیتش بازی
کردن را ادامه دهد.
نکات منفی :دیگر لیورپولی در کار نیست .همانقدر که
ترک آنفیلد برای جرارد سخت است بازگشت او به آنجا
و قرار گرفتن مقابل لیورپول برای او س��ختتر خواهد
بود .در مواردی خاص ،رفتن او به تیمهای بزرگ لیگ
برت��ر که با لیورپول رقابت دارن��د زندگی فوتبالی او را
بیشتر از بودن در لیورپول تضمین نمیکند در حالی
که امضای ق��رارداد با تیمی کوچکتر میتواند انگیزه
او را کاهش دهد و تاثیر مثبت زیادی برای وی نخواهد
داشت.
■■بازنشستگی
نکات مثبت :او به همراه لیورپول در فصل گذش��ته به
قهرمانی در لیگ برتر بسیار نزدیک بود ولی این فصل
لیورپول نشانی از تیم سابق ندارد و شاید تصمیم بگیرد
که از تالش برای قهرمانی دس��ت بکشد .بعضی افراد
اینکه خودشان بروند را به اینکه آنها را مجبور به رفتن
کنند ،ترجیح میدهند و ش��اید او تصمیم بگیرد که
اکنون زمان مناسبی برای رفتن است بنابراین هم راجرز
را از فشارها رها میکند و هم بدون شک جایگاهی در
کنار راجرز برای مربیگری در انتظار او خواهد بود.
ن�کات منفی :خداحافظی س��خت اس��ت بویژه وقتی
که هنوز میتوانید در باالترین س��طح بازی کنید زیرا
همیش��ه به این فکر میکنید که چه میشود اگر بعد
از مدت��ی دلتان برای فوتبال بازی کردن تنگ ش��ود.
جرارد برای  16سال بازیکن حرفهای بود بنابراین این
تصمیمی نیست که او بهسادگی اتخاذ کند.

امين ابطحی :رونالدو ،مسی يا نوير ،سرانجام  3نامزد
نهايی كس��ب عنوان بهترين بازيكن سال  2014از
سوی فيفا معرفی شدن د اما رقابت بر سر كسب چنين
عنوان��ی در فضايی برگزار میش��ود كه برای ورزش
و فوتب��ال چندان س��الم و مفيد به نظر نمیرس��د.
كريستيانو رونالدو ،مانوئل نوير و ليونل مسی ،يكی از
اين  3بازيكن فوتبال در ژانويه سال  2015ميالدی با
دريافت توپ طال بهعنوان برترين بازيكن سال فوتبال
جهان معرفی خواهد ش��د .پرسشی كه كدام يك از
اين  3بازيكن برای دريافت چنين جايزهای سزاوارتر
است از ماهها پيش مطرح شده و بحثهای داغی نيز
در پی داشته است .اينكه يك آلمانی بعد از مدتها
در جمع 3كانديدای نهايی ديده میش��ود نكتهای
بسيار مثبت و فوقالعاده برای فوتبال اين كشور است
و بیترديد مانوئل نوير حضور در اين مثلث را مديون
عملكرد درخش��ان خود در جامجهانی و همچنين
كسب عنوان قهرمانی اين رقابتها با مانشافت است
اما همگان برای اين س��نگربان آلمانی شانس بسيار
كم��ی برای به دس��ت آوردن چني��ن عنوانی قائل
هستند ،چون گذشته نشان داده كه رقابت اصلی در
اينباره بين مسی و رونالدو در جريان است و همانند
 6سال گذشته يكی از اين دو ابرستاره دنيای فوتبال
از الليگا ،توپ طال را دريافت خواهند کرد .پرس��ش
«مسی يا رونالدو» سالها طرفداران فوتبال را به دو
بخش تقسيم کرده و بحثهای فراوانی در پی داشته
اس��ت ،بحثهايی كه خس��تهكننده و غيرضروری
هستند .پرسشی كه برای فوتبال باشگاهی مدرن با
وجود تكراری بودنش تعيينكننده به نظر میرسد و
به نوعی سعی بر بیپايان نشان دادن آن وجود دارد.
■■مسی يا رونالدو بحثی فراتر از فوتبال
چنين مقايس��ههايی هميش��ه در ورزش وجود
داش��ت ه است ،پرسش اساس��ی در ورزش اين است
كه چه كس��ی بهترين است ،حتی چنين مسالهای
را نمیت��وان از ورزشه��ای تيمی نيز ج��دا کرد اما
هنگامی كه بين هواداران بحثهای شديدی بر سر
اينكه كدام بازيكن بهترين اس��ت درمیگيرد و اين
بحثها خود جنبهای مستقل و فراتر از ورزش پيدا
میكنند كه بر خود ورزش سايهانداز میشوند ،چنين
پرسشی مطرح میش��ود كه آيا اين مسائل به روح
ورزش آس��يب وارد نمیکند؟ مسی و رونالدو هر دو
بازيكنانی فوقالعاده هستند كه در يك ليگ مشغول
به هنرنمايی هس��تند ،هواداران فوتبال در سراس��ر
جهان از عملكرد ،آمار گلزنی و شكستن ركوردهای
آنها به وجد میآيند و بیترديد نس��لهای آينده از
اينكه نسل حاضر درخش��ش آنها را در استاديومها
و حت��ی از طريق دوربينه��ای تلويزيونی بهصورت
زنده تجربه كردهاند ،حس��ودی خواهند کرد .با اين
وجود پرسش «مسی يا رونالدو» ،پرسشی است كه
مشاجراتی بیپايان به دنبال داشته و سرانجام آن نيز
به چيزی جز مشاجره و جنجال بيشتر ختم نمیشود
البته توجه بيش از حد رس��انهها و مطبوعات به اين
دو ابرستاره و زيرپوشش قرار دادن همه اخبار مربوط
ب��ه اين دو و رقابت بين آنها نيز چنين مس��الهای را
تشديدمیکند.
■■جنجال به جای لذت بردن
جنج��ال بر س��ر انتخاب بهترين بازيكن س��ال
 2014فوتبال جهان ،از هفتهها پيش آغاز شده است.
زمانی كه باشگاه رئالمادريد به صحبتهای ميشل
پالتينی ،رئيس فیفا درباره ترجيح او به انتخاب يك
آلمانی برای اين عنوان ،بش��دت واكنش نشان داد و
از او انتقاد کرد .زمانی كه حتی رسانههای اسپانيايی
صحبتهای ژابی آلونسو ،بازيكن جديد بايرنمونيخ
درباره اينكه وی مايل است چنين جايزهای به مانوئل
نوير برسد را تحمل نكرده و از او بشدت انتقاد کردند،
چون ژابی آلونس��و در گفتوگويی با روزنامه آلمانی
 ،Sportbildگفته بود« :نوي��ر بهترين دروازهبانی
است كه من تا به حال با او همبازی بودهام ».اگر توپ
طال را جايزهای برای بهترين عملكرد فردی در جهان
فوتبال بدانيم ،مسی و رونالدو در سال  2014از اين
لحاظ بینظير و دستنيافتنی بودهاند ،حتی اگر در
اين س��ال مسی موفق به كس��ب عنوانی با بارسلونا
نشده باشد البته كريس رونالدو با رئالمادريد موفق
به كسب دسيما شد و اين میتواند خود دليلی برای
شانس بيشتر رونالدو در انتخابات پيش رو باشد اما
كس��انی كه چنين جايزهای را اعطا میکنند ،اغلب
با تصميمات و انتخابهای نادر خود ،شگفتیس��از
ش��دهاند به طوری كه نمیتوان چنين انتخابهايی
را ب��ا منطق فوتبال��ی توجيه کرد .مث��ال واضح آن
تعلقنگرفتن توپ طال به وس��لی اش��نايدر هلندی
در س��ال  2010است ،با وجود اينكه وی درخشش
كمنظيری در فتح سهگانه با اينترميالن و همچنين
كسب نايبقهرمانی در جامجهانی داشت.
■■مسی يا رونالدو ،چرا هر دو نه؟
هنگامی كه سال گذشته مهلت رأیگيری تمديد
ش��د تا عملك��رد قهرمانانه رونالدو درب��ازی پلیآف
جامجهانی لحاظ شود ،بسياری از فوتبالدوستان به
اهداف و ارزشهای چنين جاي��زهای ترديد کردند.
فرانك ريبری ك��ه مدتها بهعن��وان مدعی اصلی
كس��ب چنين جايزهای در س��ال گذش��ته مطرح
بود ،بارها درباره فش��ارها و تحركات سياسی كه در
رأیگي��ری تاثيرگذار بوده ،صحبت کرده اس��ت اما
چنين امتيازاتی در سال جاری نصيب ليونل مسی
نشده است ،چون اين ابرستاره آرژانتينی بالفاصله بعد
از اتمام مهلت رأیگيری در تاريخ  21نوامبر ،ركورد
گلزنی در الليگای اسپانيا را با هتتريك مقابل سويا
از آن خود کرد و چند روز بعد از آن نيز با هتتريك
مقابل آپوئل نيكوزيای قبرس به ركوردی جديد در
گلزنی در ليگ قهرمانان دس��ت يافت ،با اين وجود
چنين ركوردهايی در انتخاب بهترين بازيكن فوتبال
سال  2014با توجه به پايان مهلت رأیگيری نقشی
نخواهد داشت.

