
ش�هر ارومي�ه در 
سعيد احمديان

    گزارش
حال�ي از دي�روز 
ميزبان هفته سوم 
ليگ ملت ها ب�ا حضور تيم كش�ورمان، كانادا، 
روسيه و لهستان است كه در اين شهر عالقه به 

واليبال حرف اول را مي زند. 
در ارومیه وقتی صحبت ورزش مي شود، همه تنها 
از يك رشته نام مي برند، اينجا نه خبري از فوتبال 
و هواداران دو آتشه  است و نه از كشتي كه ورزش 
اول ايران است و گوش شكسته هايي كه تشك هاي 
كش��تي را خس��ته كنند، اينجا در ارومیه همه از 
والیبال مي گويند؛ شهري كه خیلي ها مي گويند 
پايتخت والیبال ايران است، كالنشهر شمال غرب 
ايران كه اي��ن روزها میزبان يك��ي از بزرگ ترين 
رويداهاي والیبال دنیاست، میزبان لیگ ملت ها، 
رقابت هايي كه هفته سوم آن از ديشب در سالن 

غدير ارومیه آغاز شد و تا فردا شب ادامه دارد. 
   ورزش فقط واليبال

اگر از عالقه مردم ارومیه به والیبال چیزي ندانید، 
وقتي وارد شهر مي شويد از همان ابتداي گردش تان 
در خیابان هاي مركز استان آذربايجان غربي برايتان 
محرز مي شود كه انگار به شهر والیبال سفر كرده ايد، 
نمادهاي والیبال در طول خیابان ها و میدان هاي 
شهر خودنمايي مي كند و يكي از میدان هاي اصلي 
شهر كه به میدان ورزش معروف است، با يك توپ 
والیبال تزئین ش��ده اس��ت. اگر بیشتر شهرهاي 
اي��ران زمین هاي گل كوچ��ك و چمن مصنوعي 
فوتبال طرفدار زيادي داشته باشد، اينجا در ارومیه 

زمین هاي والیبال بیش��تر از هر جاي ديگري در 
داخل شهر ديده مي شود، زمین هاي آسفالتي كه 
با نصب يك تور آماده شده است. يكي از اين همین 
زمین ها، زمین احد اس��ت؛ زمین��ي در محله پل 
مدرس ارومیه كه پنج تور والیبال در آن قرار دارد، 
چند صد متر آن طرف تر در پارك حجاب ارومیه 
باز هم زمین هاي والیبال است كه توجهتان را به 
خودش جلب مي كند. جوان و پیر هم نمي شناسد، 
در هر س��ني مي توانید ببینید ك��ه دور هم جمع 
شده اند و يك والیبال دست گرمي بازي مي كنند. 

میزباني هفته س��وم لیگ ملت ها هم سبب شده تا 
بیشتر از همیشه اين شهر فضاي والیبالي به خودش 
بگیرد. بنرها و استندهاي لیگ ملت ها كه با تصاوير 
ملي پوشان در سطح شهر نصب شده است، هر چه به 
محل برگزاري مسابقات در سالن غدير يا محل اقامت 
تیم ها در هتل آنا نزديك مي شويد، نمادهاي لیگ 
ملت ها بیشتر خودنمايي مي كند. بنرهايي كه بیشتر 
از همه با تصاوير سعید معروف كاپیتان ارومیه اي تیم 
ملي والیبال ديده مي شود. عشق و عالقه ارومیه اي ها 
سبب شده تا هواداران والیبالیست  از كوچك و بزرگ، 
دختر و پس��ر براي گرفتن عكس يادگاري و امضا 
پاشنه در هتل آنا را از جا بكنند و مسئوالن حراست 
هتل اقامت تیم هاي حاضر در هفته سوم، سخت ترين 

روزهاي كاري شان را تجربه كنند. 
حام��د يك��ي از اهال��ي ارومی��ه و مانن��د بقیه 
همشهري هايش عاشق والیبال است، او مي گويد: 
»اينجا خبري از میز پینگ پنگ و شطرنج يا چمن 
فوتبال در داخ��ل پارك ها نیس��ت، دركمترين 

فضايي يك تور نصب و سوت مسابقه والیبال زده 
مي شود!« نه تنها شهر بلكه در روستاهاي ارومیه 
هم والیبال حرف اول را مي زند، همین عالقه به 
والیبال و طرفدار نداشتن رشته هاي ديگر مانند 
فوتبال سبب مي شود تا به گفته حامد، ورزشگاه 
15هزار نفري فوتبال كه قرار اس��ت اين هفته با 
حضور وزير ورزش افتتاح شود، چندان هیجاني 
برايشان نداشته باشد، مي گويد كسي اينجا فوتبال 
نمي بیند و اين ورزشگاه هم براي شهر زياد است، 
اين را مقايسه كنید با شهرهاي ديگر كه جوانانش 
چه شور و هیجاني براي افتتاح يك چمن جديد 

در شهرشان دارند!
   ترس حريفان از سالن غدير

همین اس��ت كه بح��ث والیبال اي��ن روزها بین 
ارومیه  اي ها داغ تر از همیش��ه اس��ت. آنها اولین 
میزبان لیگ ملت ها هس��تند كه خ��ارج از تهران 
برگزار مي شود و پس از 9 سال دوباره میزبان يك 
مسابقه بین المللي شده اند. ارومیه پس از میزباني 
كاپ والیبال آسیا در سال 2010، حاال میزبان لیگ 
ملت هاس��ت. تالش و تكاپوي زي��ادي بین مردم 
عادي تا مس��ئوالن اين ش��هر براي يك میزباني 
خوب ديده می شود. ورزشگاه 6هزار نفري غدير در 
خیابان ورزش ارومیه كه به سالن دورناالر يوواسي 
معروف است، میزبان هفته سوم لیگ ملت هاست؛ 
يكي از مجهزترين سالن هاي والیبال، سالني دايره 
مانند با صندلي هايي به رنگ هاي سبز، زرد، آبي و 
قرمز كه اين سالن را به يكي از شادترين سالن هاي 
والیبال بدل كرده و جو وحش��تناك آن با حضور 

پرشور تماش��اگران ارومیه اي يكي از دغدغه هاي 
سرمربیان تیم هاي كانادا، روسیه و لهستان است. 
نكته اي كه ساملوو سرمربي روس ها هم در نشست 
خبري پیش از بازي ها به آن اشاره كرد اين بود كه 
»صداي تماشاگران در سالن طوري بلند خواهد بود 
كه حتي نتوانیم با هم حرف بزنیم و اين يك مسئله 

خاص است.«
   دست باالي اروميه اي ها در تيم ملي

محبوبیت والیبال سبب شده تا اين شهر بیشترين 
ملي پوش را هم داشته باشد؛ شهري كه كوالكوويچ 
در نشست خبري پیش از بازي درباره آن گفته بود: 
»تاريخ والیبال اينجاس��ت.« در ورودي ورزش��گاه 
غدير سرديس هاي ملي پوش��ان قديمي ارومیه اي 
ديده مي شود و چهره هايي مانند يداهلل كارگر پیشه، 
رحیم قارصي، محمود محب، عزيز پرتوي، ابراهیم 
وطن پرست، مجید ساداتي و سیدمحمود آفريدون. 
امروز هم ارومیه اي ها در تیم ملي در اكثريت هستند 
تا اين شهر به قول مردمش پايتخت والیبال ايران 
باشد. س��عید معروف، میالد عبادي پور، مرتضي 
شريفي و محمدرضا حضرت پور چهار ملي پوش 
ارومیه اي هستند كه در لیست اصلي كوالكوويچ 
قرار دارند. به اين لیس��ت مي توان پوريا فیاضي را 
هم اضافه كرد كه متولد ارومیه است، اما در تهران 
بزرگ شده است. امیرحسین توخته و میثم صالحي 
هم كه در لیست 25نفره تیم ملي قرار دارند، اما در 
لیگ ملت ها حضور ندارند ديگر والیبالیست هاي 
ارومیه اي هستند تا اين شهر دست باال را در بین 

ملي پوشان نسبت به ساير شهرها داشته باشد.
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كوپا آمه ريكا 2019 به ميزباني برزيل آغاز شد 
تمام نگاه ها به مسي 

آغاز كوپا آمه ريكا شور و هیجان فوتبالي را دوباره در امريكاي جنوبي به اوج 
رسانده است. رقابت هاي جام ملت هاي امريكا 2019 در حالي از صبح امروز 
به میزباني برزيل آغاز شده است كه تیم هاي مدعي هر يك براي رسیدن به 
جام قهرماني انگیزه ها و همچنین چالش هاي خاص خود را دارند. حضور 
ژاپن و قطر به عنوان نماينده آسیا در رقابت هاي اين دوره در نوع خود جالب 
توجه است. ضمن اينكه برزيل میزبان در غیاب نیمار از سوي هوادارانش 

براي تصاحب جام قهرماني تحت فشار است. 
   قناري ها تحت فشار

تیم ملي برزيل براي برآورده كردن انتظارات هوادارانش كار سختي در 
پیش دارد. اين تیم از سال 2007 تاكنون هیچ جامي به دست نیاورده و 
اين مسئله فشار را روي تیم تیته باال برده است. میزبان در حالي بامداد 
امروز ديدار افتتاحیه را مقابل بولیوي برگ��زار كرد كه از نظر مردم اين 
كش��ور ديگر زمان آن رس��یده كه قناري ها طلس��م ناكامي هايشان را 
بشكنند. با اين حال آسیب ديدگي نیمار شرايط را براي برزيل سخت تر 
كرد، ستاره پاريسن ژرمن بايد بازي هاي تیمش را از بیرون گود تماشا 
كند و س��رمربي نیز بايد جاي خالي او را به هر شكل پر كند. البته تیته 
معتقد اس��ت كه غیبت نیمار بیش از حد توسط رس��انه ها بزرگنمايي 
شده است: »آنقدر كه در رسانه ها از نیمار صحبت مي شود در اردوي تیم 
ملي برزيل حرف او نیست. او يكي از سه فوتبالیست برتر دنیا است، ولي 
به هر حال اتفاقي است كه افتاده و ما بايد بدون او براي درخشش در اين 
رقابت ها بجنگیم. « برزيلي ها در نبود نیمار پرحاشیه بايد از اعتبار فوتبال 
اين كشور دفاع كنند. برزيل در گروه اول رقابت ها با بولیوي، پرو و ونزوئال 
همگروه شده و به نظر نمي رسد هیچ كدام از آنها بتوانند سد راه صعود 

آسان همزمان با صدرنشیني میزبان شوند. 
   مسي وارد مي شود

در غیاب نیمار، لیونل مسي تك ستاره بي رقیب كوپا آمه ريكا محسوب 
مي شود. مسي سال هاست كه بابت عملكرد ضعیفش در تیم ملي آرژانتین 
با انتقادهاي تندي مواجه است و او هرگز نتوانسته انتظارات مردم كشورش 
را برآورده كند. مسي، دي ماريا و آگرو س��ه بازيكن قديمي آرژانتین در 
كوپا 2019 هستند كه لیونل اسكالوني، سرمربي اين تیم امید زيادي به 
درخشش آنها دارد. آلبي سلسته نیز سال هاست جامي را باالي سر نبرده 
و حتي دوره گذشته نیز نتوانست در مصاف با شیلي در فینال كوپا موفق 
شود. آرژانتین بامداد فردا در اولین ديدار كلمبیا را پیش رو دارد و يك برد 

مقتدرانه مي تواند شروعي رؤيايي براي شاگردان اسكالوني رقم بزند. 
با اين حال تیم كارلوس كي روش در مصاف با رقباي امريكاي جنوبي حريف 
دست و پا بسته اي نیست. كي روش كه اعتقاد زيادي روي دفاع چند اليه 
و بازي تدافعي دارد قطعاً نكات الزم را به شاگردانش قبل از رؤيارويي با تیم 
مسي تذكر داده ضمن اينكه فالكائو و خامس رودريگز هم امیدهاي اول 
كلمبیا براي گلزني به حساب مي آيند. كلمبیا پیش از شروع جام ملت ها پرو 
را با سه گل شكست داد. كي روش پیش از شروع رقابت ها مدعي شد تیمش 
فرصت قهرماني در خاك برزيل را دارد: » بازيكنان با كیفیت و با انگیزه ای 
در اختیار دارم كه همگي آنها شايستگي حضور در تركیب اصلي را دارند و 
انتخاب براي من سخت است. با توجه به كیفیت، تجربه و استعدادي كه در 
بین بازيكنان تیمم مي بینم فرصت خوبي براي قهرماني داريم. امیدوارم كه 
بهترين نتايج را در اين رقابت ها كسب كنیم. « عالوه بر آرژانتین و كلمبیا 
در گروه دوم، دو تیم ديگر نیز حضور دارند، قطر و پاراگوئه. قطر به عنوان 
قهرمان آسیا در اين رقابت ها حضور دارد و به همراه پاراگوئه تالش مي كنند 
تا شگفتي ساز بازي ها لقب بگیرند. اين دو تیم فردا شب در اولین ديدار خود 

در كوپا آمه ريكا 2019 مقابل يكديگر صف آرايي مي كنند. 
   تقابل قهرمان با ژاپن

نگاهي به بازي های گروه سوم نشان مي دهد كه قهرمان دو دوره گذشته 
)2015و 2016( براي دفاع از عنوان قهرماني اش بايد سختي هاي زيادي را 
تحمل كند. تیم ملي شیلي با هدايت رينالدو روئدا پا به رقابت ها مي گذارد و 
در گروهي كه تیم هاي اروگوئه، اكوادور و ژاپن حضور دارند قطعاً بايد منتظر 
بازي هاي سخت باشد. اروگوئه هم لوئیز سوارز را در تركیب دارد و به گفته 
تابارس، سرمربي اين تیم مصدومیت اين بازيكن به صورت كامل برطرف 

شده است. اروگوئه با 15 قهرماني پرافتخارترين تیم اين جام است. 

گزارش »جوان« از حال و هواي اروميه ميزبان هفته سوم ليگ ملت ها

عشقيم واليبال

سرمایه های ملی را قدر بدانيم
تالش ها و سختي هاي ش��ان را نمي توان چرتكه انداخ��ت. همانطور كه 
موفقیت ها و مدال آوري هاي ش��ان را نمي توان به ريال محاس��به كرد؛ 
چراكه براي پول نیست كه سختي ها و مشكالت را به جان مي خرند و همه 
هدفشان بدون كوچك ترين ترديدي به رقص در آوردن پرچم ايران بر فراز 
قلل افتخار است. با اين وجود اما واقعیت ها را نمي توان منكر شد. اينكه بعد 
از افول دوران ورزشي، زندگي خوبي نخواهند داشت و اينجاست كه آقايان 
مسئول بايد وارد گود شده و چاره اي بینديشند براي مابقي زندگي آنهايي 
كه بهترين سال هاي عمر خود را براي كس��ب افتخار و موفقیت و مدال 
براي كشور خود گذاشتند.  شعار نیست. اين واقعیت است. واقعیت تلخي 
است كه با نگاهي به كف خیابان هاي جامعه مي توان آن را به وضوح ديد، 
وقتي قهرمانان بس��یاري را داريم كه براي گذراندن زندگي مسافركشي 
يا دستفروش��ي مي كنند و گاهي نی��ز در تأس��ف بار ترين حالت ممكن 
كارتن خواب شده اند... تجربه تلخي كه چشم ورزشكاران را ترسانده و كار را 
به جايي رسانده است كه دنبال حق طبیعي خود )دريافت پاداش هاي وعده 
داده شد، وعده استخدام و دريافت حقوق ( باشند. حقي كه البته سال هاست 
وعده هاي رنگارنگي در خصوص آن داده مي شود، اما وقت عمل يا از سر و ته 

آن زده مي شود يا مشمول هزار و يك قانون و تبصره مي شود!
بي انصافي است وقتي ذوق زده مي شويم از تصمیم قاطعانه ورزشكاري چون 
زهرا نعمتي كه دست رد مي زند بر س��ینه بیگانه براي حضور در تیم ملي 
كشوري ديگر، نیم نگاهي گذرا نداشته باشیم به چگونگي گذران زندگي 
ورزشي او و امثال او كه چطور و با چه مشكالتي دست و پنجه نرم مي كنند 
براي كسب بهترين عنوان ها و مدال ها و موفقیت ها و دست آخر روزگار خود 
را چطور س��پري خواهند كرد، وقتي با دنیاي قهرماني خداحافظي كنند. 
مانند عسگري محمديان، كشتي گیر سرشناس ايران كه به عنوان قهرمان 
المپیك، نزديك به 21سال است كه ماهانه 180هزار تومان توسط كمیته 
ملي المپیك به حسابش واريز مي شود يا مانند حريفش بالگازوف روس )كه 
عسگري محمديان بعد از باخت او را روي شانه هايش گذاشت و دور تشك 
چرخاند و باعث تشويق همگان شد( كه بعد از آخرين مدال جهاني و كنار 
گذاشتن كشتي )سال 74( عالوه بر سه منزل وياليي، ماهانه 45 میلیون تومان 
به حسابش واريز شده و هر ساله سهمیه سه بلیت براي خودش و تمام اعضاي 
خانواده اش در نظر مي گیرند تا به هر كجاي دنیا كه دوست داشته باشد سفر 

كند و در مقابل سالني در اختیارش مي گذارند تا قهرمان تحويل دهد!
نمي توان با بهانه هاي پرداخت حقوق به قهرمانان المپیك شانه از زير بار 
مسئولیت خالي كرد. در نظر گرفتن حقوق براي ورزشكاراني كه موفق 
به كسب سهمیه مي شوند يا حتي ش��انس آن را دارند تا پايان المپیك 
كار خارق العاده اي نیس��ت. تصويب اين چنین قانون هايي مثل تبديل 
كردن وعده پرداخت س��كه به حواله ريالي مي ماند و دور زدن وعده ها، 
قول ها و مسئولیت هايي است كه بر دوش داريم. مسئولیتي كه كوتاهي 
در آن دلسردي و دلزدگي قهرماناني را به دنبال دارد كه بي كوچك ترين 
ترديدي پیشنهادهاي اغوا كننده ديگر كشورها را براي حضور در تیم ملي 
آنها رد مي كنند.  درست است كه موفقیت ها را نمي توان با پول سنجید، 
اما اين را هم نمي توان منكر شد كه خیال آسوده ورزشكاران مي تواند آنها 
را در كسب بهترين نتايج ياري كند. مسئله مهمي كه بسیاري از كشورها 
سال هاست به آن رسیده اند و توانسته اند به واسطه آن به موفقیت هاي 
بسیار دست يابند. اين را قزاق ها چهار سال قبل با كسب شش طال در هفت 
وزن ثابت كردند وقتي با پرداخت نفري يك میلیون دالر به ملي پوشان 
خود، خیال آنها را بابت زندگي و آينده شان راحت كردند.  ورزشكاران 
ايراني آب و خاك وطن شان را دوس��ت دارند و به هیچ كشور بیگانه اي 
ترجیحش نمي دهند، اما آيا حق آنها در قبال اين مسئولیت پذيري، اين 
غیرتمندي و تالشي كه با وجد تمام كمبودها و كاستي ها مي كنند براي 

دستیابي به موفقیت داده مي شود ؟
بدون شك نمي توان صراحتاً پاسخ مثبتي به اين سؤال داد وقتي شاهد آن 
هستیم كه با وجود تصويب استخدام قهرمانان هنوز هم بسیاري از آنها در 
حسرت داشتن شغلي براي تأمین معاش خانواده هاي خود هستند و شرمسار 
روي آنها كه همه زندگي شان را براي افتخار آفريني براي كشورشان گذاشتند 
و حاال با سفره اي خالي مواجه هستند و نهايت آپشني كه برايشان در نظر 
گرفته مي شود وعده هاي زيبايي چون استخدام است )كه هنوز به مرز عملي 
شدن نرسیده( و پرداخت پاداش هايي كه تا زمان دريافت میزان آنها حتي 
ممكن است از نصف هم كمتر شود يا نهايتاً دريافت حقوقي اندك از زمان 
كسب سهمیه تا پايان المپیك. اما با همه اين مثاًل حمايت ها انتظار داريم 
تا تك تك ورزشكاران مان با قاطعیت و بي هیچ ترديدي چون زهرا نعمتي 
دست رد بزنند به پیشنهادهاي اغوا كننده و با دست خالي براي موفقیت 
ورزش ايران تالش كنند و به نان خالي نیز راضي باشند، اما آيا اين بي انصافي 
در حق ورزش ايران نیس��ت كه با اين نگاه حتي اگر نگويیم ورزشكاران و 

قهرمانانش را فراري مي دهد، بي ترديد آنها را دلسرد خواهد كرد!

دنيا حيدري

پایان كار عابدیني با كسب مدال برنز
مجتبي عابديني با كسب مدال برنز به كار خود در مسابقات قهرماني 
شمش��یربازي آس��یا كه از جمله رويداده��اي تأثیرگ��ذار در امتیاز 
المپیكي شمشیربازان است پايان داد. در مرحله نیمه  نهايي مسابقات 
شمشیربازي قهرماني آسیا عابديني با نتیجه 15 بر 10 به وانگ شي، 
شمشیر باز چیني باخت و از صعود به فینال باز ماند تا با كسب مدال برنز 

مشترك به كار خود در بخش انفرادي اين رقابت ها پايان دهد. 

دعوت 50 بازیكن به اردوی تيم اميد
اسامي 50  بازيكن براي ش��ركت در اردوي دو مرحله اي خرداد ماه تیم 
امید اعالم شد. اين بازيكنان در دو گروه، 25 و 28خرداد بايد خود را به 

سرمربي و كادر فني تیم امید در هتل آكادمی فوتبال معرفی كنند.

مدال نابغه تكواندو در موزه آستان قدس
نابغه تكواندو  اولین مدال جهاني خود را به دايي شهیدش تقديم كرد. مهال 
مؤمن زاده، پديده نوظهور تكواندوي بانوان ايران كه در مسابقات قهرماني 
جهان منچستر موفق به كسب دومین مدال نقره جهاني تاريخ تكواندوي 
بانوان ايران شد، نتیجه تالش هايش را به شهید جنگ تحمیلي »حسین 
غیاثوند« تقديم كرد. مهال در كنار مزار شهدا میثاق بسته بود تا مثل شهدا 
كه در میدان جنگ افتخارآفرين بودند، در میادين ورزشي براي كشورش 
افتخارآفريني كند و به عهدش وفا كرد و مدالش را با پالك دايي شهیدش 
عوض كرد. او حاصل سال ها تالش��ش را كه به ياد دايي شهیدش بود به 
پدربزرگ خود تقديم و پدربزرگش هم مدال ارزشمند نوه خود را به موزه 

ورزش مؤسسه تربیت بدني آستان قدس رضوي اهدا كرد.

ریزتراشه مربيگري مربيان بازنشسته 
آسيب دیده است 

مربیگري يكي از مشاغل سخت محسوب 
مي ش��ود، اما ب��ا اي��ن ح��ال لذت هاي 
خاص خودش را نی��ز دارد؛ ضمن اينكه 
بیشترين حقوق و دس��تمزد را در جهان 
فوتبالیس��ت ها و مربیان فوتبال دريافت 
مي كنن��د، منتها ب��ه همان ش��دت هم 
مربیان از نظر روحي، رواني، فیزيولوژي 
و رفتاري فرس��وده مي ش��وند. همانطور 
كه يك وس��یله الكترونیك��ي اگر يكي از 
ريزتراشه هايش خراب شود، ديگر نمي توان از آن استفاده كرد، در بحث 
مربیگري نیز برخي از مربیان بعد از چند سال فعالیت به اصطالح يكي 
از ريزتراشه هايش��ان كارايي الزم را ديگر ندارد و به سن بازنشستگي 
مي رسند. از اين رو در فوتبال اروپا اين مكانیسم وجود دارد و مربي اي 
كه ريزتراشه اش خراب شده را عوض مي كنند. نمي گويند طرف مورينیو 
بوده يا فرگوسن، منتها اين مس��ئله در فوتبال داخلي ما جايي ندارد و 
در حال حاضر هستند، مربیاني وطني كه ريز تراشه شان خراب شده، 
اما هر كاري مي كنند تا در عرصه مربیگري باقي بمانند! در صورتي كه 
مدت هاست تمام شده اند و فايده اي براي فوتبال ندارند. مصطفي دنیزلي 
در حالي به عنوان سرمربي تراكتورسازي انتخاب شده كه تاريخ مصرف 
ريز تراشه  كارايي اش در فوتبال مدت هاست تمام شده است. او زماني در 
تیم پاس بود، اما وقتي بعد از چند سال هدايت پرسپولیس را برعهده 
گرفت و نتوانست كاري از پیش ببرد براي همیشه تمام شد. البته اين 
اولین بار نیست و تراكتورسازي قبالً هم مربیان بازنشسته اي چون لیكنز 
و اولیويرا را به خدمت گرفته بود و به نظر مي رس��د، جرياني اين هدف 
را دنبال مي كند. در حالي كه استفاده از مربیان بازنشسته آسیب هاي 
اجتماعي و فوتبالي زيادي به همراه دارد. قطعاً هوادار انتظاراتش با آمدن 
مربي خارجي باال مي رود، اما وقتي تیمش نتیجه نمي گیرد آش��فته و 
خشمگین مي شود و نتیجه اش مي شود درگیري و شكستن صندلي ها 
و در واقع مربیان بازنشسته ريزتراشه مربیگري شان آسیب ديده و بهتر 
است خودشان از اين سمت خداحافظي كنند. استراماچوني هنوز جوان 
است، بايد صبر كرد و بعد قضاوت كنیم كه او ما را به سمت فوتبال ايتالیا 

مي برد يا ما او را به سمت فوتبال ايراني سوق مي دهیم. 

جالل چراغپور 

كارشناس فوتبال

شيوا نوروزي

پول مفت در جيب دنيزلي 70ساله!
 بازگشت پیرمرد 70ساله بیكار 

فريدون حسن
      چهره

به فوتبال اي��ران با فرش قرمز و 
استقبال پرشور هواداران فوتبال 
خیلي چیزها را ثابت مي كند. اول از هم��ه اينكه در فوتبال 
چقدر مفت خرج مي كنیم و به جايي هم نمي رسیم؛ دوم اينكه 
چقدر دالل ه��اي فعال در فوتب��ال اي��ران قدرتمندانه به 
كارشان ادامه مي دهند كه حتي دنیزلي از رده 
خارج را به عنوان يك كاالي ناب به فوتبال 
ايران غالب مي كنن��د و  بدتر از همه اينكه 
برخي از رسانه ها كه حتماً در اين میان به 
نان و نوايي رس��یده اند، بازگش��ت اين 
پیرمرد رو به موت را تزريق هیجان به 
فوتبال ايران قلمداد مي كنند. باشگاه 
تراكتور يك باشگاه خصوصي است و 
طبیعي است كه پولش را هر طور كه 
بخواهد خ��رج مي كند و اصاًل ش��ايد 
بخواه��د آن را دور بري��زد، ولی خب 
خصوصی بودن هم تابع قوانینی است 
از جمله اينكه بايد درس��ت و به موقع 
خرج كرد و از اين خ��رج نتیجه الزم را 
گرفت. نتیجه ای كه با پیرمرد 70س��اله 

حتماً به دست نمی آيد.

استراماچوني به استقالل »بله« گفت
به نظر مي رسد بايد        خبر
حض��ور آن��دره آ 
اس��تراماچوني روي نیمكت اس��تقالل در فصل 
آينده را ج��دي گرف��ت. امیر حس��ین فتحي، 
مديرعامل باش��گاه اس��تقالل در اين خصوص 
مي گوي��د: »م��ا بی��ش از دو هفت��ه مذاك��ره 
طوالني مدت داش��تیم. او در اين مدت در حال 
بررسي شرايط سخت افزاري و نرم افزاري استقالل 
بود و در همین هفته گذشته دستیارانش به ايران 
آمدند و امكانات اس��تقالل را بررسي كردند. در 
نهاي��ت پ��س از كش و  قوس ه��اي ف��راوان و 

صحبت هاي في مابین، قرارداد نهايي امضا شد.« 
در اين میان، نكته جالب اظهارات همسر سرمربي 
جديد استقالل بعد از قطعي شدن قرارداد او با 
استقالل است. همسر اس��تراماچوني با انتشار 
پیام��ي از جان��ب او در صفحه اينس��تاگرام و 
توئیترش نوشت: »افتخار مي كنم و خوشحال 
هس��تم كه اعالم كنم شب گذشته با هماهنگي 
فدريكو پاستورلو، مدير برنامه ام پیشنهاد قرارداد 
دو س��اله اس��تقالل را پذيرفتم. مايل هستم از 
رئیس، مدي��ر ورزش��ي و كل هیئت مديره براي 

چنین فرصت با پرستیژي تشكر كنم.«

با گذش��ت نزديك به دو هفته از 
حامد قهرماني

     بازتاب
اتفاقات بازي فینال جام حذفي و 
ديگر حواشي پر سر و صداي لیگ 
برتر هنوز هیچ پاسخ روشني از سوي مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش درخصوص نوع رسیدگي به اين اتفاقات و برخورد 
با مسببان آن داده نشده اس��ت. اين در حالي است كه مسئوالن 
ورزش با س��روصداي زياد حرف از رسیدگي به جريان و برخورد 
سريع با متخلفان زده بودند و حتي پاي معاون ورزش قهرماني وزير 

هم به میان آمد. 
حاال همه چیز مشمول زمان شده، انگار هیچ اتفاقي نیفتاده است با 
حمايت هیئت رئیسه سازمان لیگ آنها كه به كمیته اخالق احضار 
شده بودند با دهن كجي واضح از رفتن و پاسخگويي امتناع كردند 
و مسئولي هم كه همان شب بازي از سمتش كنار گذاشته شده 
بود، خیلي راحت و پرادعا به كارش ادامه مي دهد. رئیس فدراسیون 
فوتبال هم خیلي راحت همه تقصیرها را متوجه نهادهاي امنیتي 
كشور مي كند و تازه تهديد هم مي كند كه فوتبال را بايد تعطیل 
كرد.  لیگ به پايان رسیده؛ لیگي كه تنها در چند بازي اش صدها 

مصدوم روي دستمان گذاش��ته و يك كشته و میلیون ها تومان 
خسارت مالي. اما گويا آقايان وزارت و فدراسیون نشین ابايي از تكرار 
اين حوادث ندارند و خیلي راحت حرف از پاك كردن صورت مسئله 
مي زنند. تعطیلي لیگ و به میان آوردن بحث آن درست نشان از 
سوء مديريت حاكم بر فوتبال دارد. مهدي تاج بايد مي رفت، اما 
ماند و حاال كه مانده است بايد به عنوان شخص اول فوتبال كشور با 
اين معضالت مقابله و با خاطیان برخورد كند نه اينكه با جانبداري 
از آنها حرف از تعطیلي لیگ به میان آورد.  تاج چهارشنبه شب به 
دادستاني كل كشور رفت. هرچند كه سخنگوي فدراسیون اين 
جلسه را با محوريت برگزاري هرچه بهتر مسابقات لیگ برتر و جام 
حذفي در فصل آتي عنوان كرد و شايعات منتشره دال بر پیگیري 
ويژه از سوي دادستاني كل كشور درباره موضوعات مرتبط با فصل 
گذشته لیگ برتر و جام حذفي عاري از صحت عنوان مي كند، ولي 
همه مي دانیم كه دادستاني جايي براي برنامه ريزي لیگ آينده 
نیست. تاج ديروز با مسئوالن باشگاه ها هم جلسه داشت، جلسه اي 
كه بايد ديد خروجي آن چیست. هرچند كه بعید به نظر مي رسد 
از جلسه  اي با محوريت مديراني ناكارآمد چیزي عايد فوتبال شود. 

 تعطيلي ليگ 
ابزار تازه  مدیریت ناكارآمد فوتبال


