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    گزارش
و  بازیکن���ان 
مربی�ان خارجی 
شرکت کننده در هفته س�وم لیگ ملت   ها در 
ارومیه، خط بطالنی بر سیاه نمایی   هایی صورت 
گرفته علیه مردم ایران توسط غربی   ها است. 
»ماللی نیس��ت، جز دوری ش��ما.« این حکایت 
بازیکنان و مربیان خارجی حاضر در هفته س��وم 
لیگ ملت   ها در ارومیه برای آشنایان شان است، ورد 
زبان شان شده تعریف و تمجید از مهمان نوازی مردم 
ایران، از کانادایی   ها و روس   ها گرفته تا لهستانی ها. 
ش��رایط خوب میزبانی ایران از امنی��ت گرفته تا 
روی خوش ایرانی   ها برای مهمانان والیبالی شان 
سبب ش��ده تیر بدخواهان ایران به سنگ بخورد، 
بدخواهانی که شبانه روز دارند تصاویر سیاهی از 
ایران مخابره می کنند، از کش��وری می گویند که 
مردمش با شتر رفت و آمد می کنند و پول خرید 
یک تکه نان را هم ندارند! اینجا در ارومیه اما روی 
آن چهره سیاه و توهم آلود یک خط پررنگ کشیده 
است تا از سرمربیان کانادا، روسیه و لهستان گرفته 
تا بازیکنان شان سؤالی پرسیده نشده، همان اول 

حرف های شان از مهمان نوازی ایرانی   ها بگویند. 
 توهین هایی که بی جواب نماند

در سال های اخیر کم پیش نیامده والیبالیست های 
خارجی که ب��ه کش��ورمان آمده ان��د، مجبور به 
عذرخواهی شوند و عنوان کنند تصویری که از ایران 

در ذهن شان در غرب ترسیم شده است با چیزی که 
دیده اند از زمین تا آسمان تفاوت دارد. با این حال 
اظهارت توهین  آمیز کاپیتان لهستان علیه مردم 
ایران، از آن دست اتفاق   هایی بود که سعی داشت 
تا همه چیز را وارونه جلوه دهد، آن هم بازیکنی که 
سال گذش��ته در جریان برگزاری لیگ ملت   ها به 

تهران آمد و واقعیت را از نزدیک دیده بود. 
هرچن��د میش��ائیل کوبی��اک کاپیت��ان هتاک 
لهستانی   ها به ارومیه نیامده است اما در بازگشت 
هم تیمی هایش به ورش��و، حتماً به او به خواهند 
گفت که چقدر ش��رمنده ش��ده اند ک��ه کاپیتان 
تیم شان در مصاحبه توهین آمیزش چیزی را گفته 
اس��ت که 180 درجه با واقعیتی که آنها در ایران 
دیده اند، متفاوت بوده است. دو هفته قبل از شروع 
لیگ ملت های والیبال در ارومیه بود، که کوبیاک 
لهستانی که در سال های اخیر بار   ها نشان داده زیر 
تور والیبال را با چاله میدان اش��تباه می گیرد، در 
اظهاراتی توهین  آمیز مدعی شد: » ایرانی    ها همیشه 
وانمود می کنند که بی گناه و مظلوم هستند اما به 
نظرم آنها مردمانی خشن و بدذات هستند. به رغم 
اینکه آنها ادعا می کنند جدا از عرب   ها هس��تند 
و خودش��ان را ملت فارس می نامند اما برای من 

چنین ملتی معنا و مفهوم ندارد.«
این اظهارات توهین  آمیز اما خیلی زود با واکنش 
خود لهستانی   ها و باش��گاه اسکرای این کشور که 
میالد عبادی پور برای آنها بازی می کند روبه رو شد 

و این باشگاه همان ابتدا پاسخی قاطعانه به کاپیتان 
لهستان داد تا ثابت شود صحبت های او در بین مردم 

کشورش هم خریداری ندارد. 
  چقدر خوبین شما!

حاال در ش��رایطی هفته س��وم لی��گ ملت   ها در 
ارومیه امشب به پایان می رسد که بیشتر از همه 
لهس��تانی   ها و هم تیمی های کوبی��اک راضی از 
مهمان نوازی ایرانی   ها به خانه شان برمی گردند تا 
کاپیتان لهستان بماند و حاشیه   هایی که صداقتش 
را زیر سؤال برده است. شاید تنها مرور صحبت های 
سرمربیان سه تیم کانادا، لهستان و روسیه که به 
ارومیه آمده اند، بهترین پاس��خ برای جوسازی و 
سیاه نمایی رس��انه های غربی و بازیکنانی مانند 

کوبیاک باشد. 
ویتالی هنین، سرمربی لهستان توصیف جالبی از 
مهمان نوازی ایرانی   ها دارد: » همه مرا می شناسند. 
من یک عادتی دارم. عادت من پیاده روی اس��ت. 
تقریباً همه ارومیه را س��عی کردم پیاده راه بروم. 
کوه   ها و رودخانه را دیدم. من فکر می کنم که اینجا 
همه مردم به شما خوشامد می گویند. خیلی خوب 
است که اینجا همه والیبال را می شناسند و والیبال 
را دوست دارند. پیاده روی کردن اینجا خیلی خوب 
اس��ت. در پیاده روی آخرم حداقل 20 تا ماشین 
کنار من ایستادند مرا به هتل برسانند. می توانید 
در مطبوعات بنویسید که من نیاز به ماشین ندارم 
و می خواهم پیاده بروم. این همان چیزی که باعث 

شد من بفهمم شما چقدر میهمان نواز هستید.«
توماس ساملوو، سرمربی تیم ملی والیبال روسیه 
هم معتقد اس��ت: » قطعاً خیلی خوش��حالم که 
اینجا هستم. اینجا شهری است که بیشتر از هر 
جایی مردم والیبال را می شناسند. « گلن هوگ، 
س��رمربی کانادا هم نظر مش��ابهی دارد:» خیلی 
خوشحالم که اینجا در ارومیه هستیم. می خواهم 
از کمیته اجرایی در ارومیه و مردم این شهر بابت 

استقبال شان تشکر می کنم.«
همچنین یک خبرنگار روس ه��م که همراه تیم 
کشورش به ارومیه آمده است، آنقدر از حضورش 
در ارومیه شگفت زده شده که با یک پست خواندنی 
در توئیتر مشاهداتش را از سفر به ایران به اشتراک 
گذاشته است. او نوشته است: » یک دالر برابر است 
با 14 لیتر بنزین/ 30 لیتر گازوئیل، زن و مرد جدا 
هستند، کس��ی در خیابان ش��لوارک نمی پوشد، 
اینترنت بد اس��ت، مردم خیلی خوبند، مهربانند، 
مهمان را دوس��ت دارند، لبخند می زنن��د، ایران 

خوش رنگ است، کشور شگفت انگیزی است.«
در چنین شرایطی برگزاری لیگ ملت   ها در ایران 
و آم��دن تیم های خارجی به کش��ورمان س��بب 
شده س��یاه نمایی های غربی   ها و اظهارات هتاکانه 
بازیکنانی مانند کوبیاک خیل��ی زود رنگ ببازد و 
از زبان خارجی   هایی که به ای��ران می آیند، جواب 
خارجی ه��ای هتاک و س��یاهه نویس از ش��رایط 

کشورمان داده شود تا روسیاهی بماند برای زغال!
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 امیدواری شاهین طبع 
به عملکرد شاگردانش در جام جهانی 2019

اتفاقات خوب در انتظار بسکتبال ایران
اردوی تیم ملی بس�کتبال برای حضور در جام جهانی 2019 چین 
روز گذشته در تاالر بسکتبال آزادی آغاز شد. بسکتبالیست های 
دعوت ش�ده به اردو از جمل�ه حامد ح�دادی در تمری�ن حضور 
داش�تند و آرون گرامی پور تنه�ا غایب اولی�ن روز تمرینات بود. 
دیروز همچنین س�لطانی فر، وزیر ورزش و صالحی امیری، رئیس 
کمیته ملی المپیک نیز از اردوی تیم مل�ی بازدید کردند. تونس، 
اس�پانیا و پورتوریک�و حریف�ان ای�ران در جام جهانی هس�تند. 
سرمربی تیم ملی بس��کتبال ابراز امیدواری کرد اعزام ملی پوشان به 
تورنمنت های تدارکاتی طبق برنامه انجام شود. مهران شاهین طبع در 
گفت وگو با خبرنگاران به این مسئله اشاره داشت: »چهار یا پنج هفته 
درتهران تمرین می کنیم و پس از آن به مسابقات تدارکاتی که در نظر 
گرفته ش��ده می رویم. برای آمادگی هر چه بیشتر قبل از جام جهانی 
به پرتغال، روسیه و یونان سفر می کنیم و در تورنمنت های تدارکاتی 
این کشور    ها حاضر هستیم. از آنها مهم تر اینکه تا قبل از جام جهانی به 
چین می رویم تا با سه تیم این رقابت    ها بازی کنیم. پس از آن کارمان را 
در جام جهانی آغاز خواهیم کرد.«  تأخیر در شروع تمرینات سؤالی بود 
که شاهین طبع اینگونه به آن پاسخ داد: »شرایط اردوی امسال تیم ملی 
با گذشته متفاوت است. تیم ملی در یک سال و نیم گذشته هر دو سه 
ماه یک بار کمپ تمرینی داشته و مسابقات لیگ برتر هم تا اردیبهشت 
ماه طول کشید. به همین خاطر الزم دیدیم که استراحت بیشتری به 
بچه    ها بدهیم تا از نظر روحی و روانی با شرایط بهتر به تمرینات بیایند. 

فکر می کنم زمان کافی برای آماده سازی داریم.«
   دالیل فنی

سرمربی تیم ملی یک بار دیگر تأکید کرد تنها مالک انتخاب بازیکنان 
مسائل فنی بوده است: »فدراسیون از این بابت مشکلی نداشته و ما در 
خصوص بازیکنان نظر خاصی ندادیم. بازیکنان مد نظرمان را دعوت 
کرده ایم. اس��می از هیچ بازیکنی نمی برم. همه بازیکنان از نظر فنی 
شرایط دعوت شدن را داشتند و کسانی که دعوت نشدند هم به دالیل 
فنی بوده است. یک لیست بلند به فیبا ارس��ال کردیم تا اگر بازیکنی 
آسیب ببیند یا از نظر فنی آمادگی مناسب را نداشته باشد بتوانیم فرد 

دیگری را جایگزین کنیم.«
   دخالتی در کار نبود

وی در پاسخ به سؤال »جوان« درباره وساطت کمیته ملی المپیک در 
خصوص بازگشت حدادی به تیم ملی گفت: »مشکلی نداشتیم. زمانی 
که یک قضیه را نقد می کنید باید به کنش و واکنش طرفین بپردازید. 
کارمان را پیش می بریم و طبق روال معمول کارمان را انجام می دهیم. 
اصاًل حساسیتی روی هیچ بازیکنی نداریم. آقای صالحی امیری همیشه 
به بسکتبال کمک کرده و به هیچ عنوان موضوع دخالت مطرح نبود. 
خب برخی بازیکنان دوست دارند با مقامات باالتر ارتباط داشته باشند 
و این مقامات باالتر هم با هماهنگی فدراسیون این کار را انجام دادند. 
از نظر من هیچ مشکلی وجود ندارد. افرادی که از بیرون موضع گیری 
کردند به جزئیات مسائل اش��راف ندارند.«  شاهین طبع به دید منفی 
برخی رسانه    ها اشاره کرد: »توقع از تیم های ملی باال است و ما کارمان را 
مثل گذشته انجام می دهیم. با همین شرایط موجود این تیم برای جام 
جهانی انتخاب شده. تفسیر    ها و نقد    ها را باید پیگیری کرد تا صحت و 
سقم شان مشخص شود. در مورد انتقاد برخی رسانه    ها ورود نمی کنیم 
چراکه مشکالتی به همراه دارد. برخی رسانه    ها کاًل دید منفی نسبت به 
تیم ملی دارند و حتی تخریبی در مورد تیم صحبت می کنند. اما باز هم 

در موردشان حرف نمی زنیم تا سایر رسانه زیر سؤال نروند.«
   اجبار نتیجه ای ندارد

س��رمربی تیم ملی در مورد فعالیت بیش از حد برخی ملی پوشان در 
فضای مجازی به »جوان« گفت: » فعالیت م��داوم در فضای مجازی 
تجربیات تلخی هم برای بازیکنان و هم برای فدراسیون داشته است. 
هر کس��ی باید ش��خصاً فعالیتش را در فضای مج��ازی کنترل کند. 
فقط ما می توانیم دوس��تانه به بازیکنان توصیه    هایی داش��ته باشیم.  
اغل��ب بازیکنان این مس��ائل را خیلی رعایت می کنن��د. وگرنه اجبار 

ندارد.« فایده ای 
   مشکل در پست گارد

نداش��تن پش��توانه کافی دلیل دع��وت کادر فن��ی از دو بازیکن تیم 
امید است: » بهشاد عرب زاده و س��ینا واحدی از تیم امید به تیم ملی 
بزرگساالن دعوت ش��ده اند و در صورتی که تالش کنند می توانند در 
ترکیب نهایی قرار بگیرند. ما در پست گارد مشکل داریم و نیاز داریم 
که از چند جوان استفاده کنیم. باید برای داشتن گاردهای قابل اعتماد 
پشتوانه سازی کنیم و در سایر پست    ها از نظر فنی غنی تر هستیم ولی 
در پس��ت یک مش��کالتی داریم و باتوجه به ظرفیت    هایی که این دو 
بازیکن امید در لیگ از خود نش��ان دادند پتانسیل حضور در ترکیب 
نهایی را دارند. سجاد مشایخی، رس��ول مظفری و بهنام یخچالی در 
پست گارد به ما کمک می کنند. شاید پست اصلی شان این نباشد و در 
گذشته هم این مشکل را داشتیم. عرب زاده به خاطر فیزیک بدنی که 
دارد و واحدی نیز به خاطر بازی    هایی که در لیگ انجام داده و در مقابل 
همه بازیکنان شناخته شده لیگ خوب ظاهر شد، احساس می کنیم 

که می توانیم روی این دو بازیکن سرمایه گذاری کنیم.«
   شرایط سخت

س��رمربی تیم ملی ابراز امیدواری ک��رد بازیکنان��ش در جام جهانی 
بازی های خوبی انجام دهند: »شرایط بس��یار سختی است. تیم های 
درجه یک و با تدارکات عال��ی حضور دارند. ما می روی��م که بهترین 
بازی های مان را انجام دهیم. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. شاید در 
یک رقابت با بهترین شرایط نتیجه الزم به دست نیاید اما ممکن است 
با روحیه خوب و کنترل توقعات بهتری��ن نتیجه رقم بخورد. مطمئن 

باشید اتفاقاتی خوبی برای بسکتبال ایران می افتد.«
   ترسی از باخت نداریم

کاپیت��ان تی��م مل��ی ب��ه زودی تمرینات��ش را آغاز می کن��د. صمد 
نیکخواه بهرامی که به دلیل مصدومیت دی��روز تمرین نکرد در مورد 
شرایط تیم ملی گفت: »هفته گذش��ته مچ پایم پیچ خورد و به زودی 
درمانم تمام می شود. سعی می کنم به تیم کمک کنم. قطعاً اگر کادر 
فنی تشخیص دهد شایسته حضور در تیم ملی هستم، حتماً این کار را 
با افتخار انجام می دهم در غیراین صورت هیچ مشکلی نیست و درکنار 
تیم خواهم بود. همه بچه    ها تمرینات انفرادی داش��تند و اینها عصاره 
بسکتبال ایران هستند. امیدواریم با یک برنامه ریزی خوب و بازی های 
تدارکاتی با آمادگی باال وارد جام جهانی ش��ویم تا بازی    هایی درخور 
شأن ایران انجام دهیم. حریفان در جام جهانی تیم های مطرح هستند 
و ترسی از باخت نداریم. بس��کتبال آسیا در سطح جهان آنقدر مطرح 

نیست که از االن بتوانیم قول برنده شدن دهیم.«

حاشیه ای بر شکست جوسازی و اظهارات توهین  آمیز علیه مردم ایران از سوی خارجی های لیگ ملت   ها

پول هم ندهی آش می خوری!روسیاهی ماند برای زغال خارجی!
می گویند هر قدر پول بدهی آش می خوری. این رس��م روزگار اس��ت و 
حقیقتی ثابت ش��ده اما نه در مورد ورزش ایران و به خصوص رشته های 
مدال آور و المپیکی آن . سال های سال است که قهرمانان مدال آور ایران 

خیلی بیشتر از آنچه دریافت کنند مدال آوری و افتخار کسب می کنند. 
اعالم لیس��ت بودجه اختصاص یافته از س��وی کمیته ملی المپیک به 
فدراسیون های ورزشی بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که ما چندین 
برابر چیزی که برای رشته های المپیکی و مدال آورمان خرج می کنیم از 
آنها توقع موفقیت و مدال داریم و چون این قهرمانان هم در طول تمام 
این سال    ها با کم    ترین توقع و چشمداشت این خواسته ناحق را جامه عمل 
پوشانده اند. امروز امر به مدیران ورزش مشتبه شده که اصل همین است 
و باید با کمترین امکانات و کمترین توجه و رس��یدگی بهترین نتایج را 
گرفت . جالب اینکه در این میان اگر کسی توقع رسیدگی بیشتر و امکانات 

بهتر باشد خائن است و وطن فروش !
اصال کاری به یک رش��ته خاص نداریم اول نگاهی ب��ه رقم کل بودجه 
برای فدراسیون های ورزش��ی می اندازیم، 11 میلیارد و 889 میلیون 
تومان برای 46 رشته ورزشی، حاال این رقم را بگذارید در کنار رقم های 
پیشنهادی باشگاه های فوتبال به سرمربیان خارجی در همین فصل نقل 
و انتقاالت تا متوجه ش��وید که چگونه فوتبالی که نه مقام می آورد و نه 
مدالی کسب می کند فقط در زمینه استخدام مربیان بیکار و از رده خارج 

چندین برابر این رقم خرج می کند. 
حاال بیایید و 2 میلیارد و 200 میلیون کشتی یا 2میلیارد و 1۷8 میلیون 
تکواندو و یا 2 میلیارد و 46 میلیون وزنه برداری برای یک سال را در کنار 
رقم قرارداد بازیکنان فوتبال قرار دهید تا بهتر متوجه شوید که ورزش 
ایران چگونه برای مدال آوران و قهرمانانش خرج می کند و چگونه از آنها 

توقع مدال و مفقیت و پیروزی دارد. 
تکرار مکررات است اینکه بگوییم سال سال کسب سهمیه المپیک است 
و سهمیه را به هیچ ورزشکاری تعارف نمی کنند. الزم نیست که عنوان 
کنیم که برای سهمیه باید جنگید و تالش کرد . و حتماً این یک حقیقت 
واضح و روشن برای مسئوالن ورزش کشور است که با این اعداد و ارقام در 
طول یک سال هیچ رشته ای را نمی توان برای المپیک آماده کرد . با این 
رقم    ها هیچ اردویی برپا نمی شود و هیچ دیدار تدارکاتی و رقابت تمرینی 

درست شکل نمی گیرد. 
تکراری است که بگوییم در ورزش به جا    هایی رسیده ایم و موفقیت    هایی 
کسب کرده ایم که در دیگر بخش    ها تصورش را هم نداریم . تکراری است 
که بگوییم ورزش تنها بخشی است که تحریم    ها و تمام کینه ورزی    ها و 
دشمنی های استکبار را دور زده و نام و پرچم ایران را برفراز قلل افتخار 
جهان بلندآوازه کرده اما به رغم تمام این حقای��ق غیر قابل انکار وقتی 
بحث خرج کردن و دادن امکانات به میان می آید آقایان مسئول قطره 
چکان دست می گیرند و خساست به خرج می دهند البته به جز فوتبال 
که چمدان چمدان دالر و ی��ورو را برایش خ��ارج می کنند بدون آنکه 

آورده ای داشته باشد. 
مشکالت اقتصادی کشور و کمبود    ها و بحرانی که با آن روبه رو هستیم بر 
هیچ کس پوشیده نیست و حتی خود قهرمانان و مدال آوران نیز همدوش 
و همراه مردم درگیر این معضالت هس��تند و آنها را لمس می کنند اما 
اینکه ه��ر وقت بحث خرج کردن برای رش��ته های م��دال آور به میان 
می آید آقایان مسئول با مستمسک قرار دادن شرایط خاص کشور این 
رشته    ها را به صرفه جویی و محدود کردن دعوت کنند و در عوض برای 
فوتبال ولخرجی کنند مصداق بارز تبعیض است ؛ تبعیضی که رد پای 
آن به وضوح در لیست بودجه اعالمی کمیته ملی المپیک دیده می شود؛ 
لیستی که ثابت می کند در ورزش ایران می توانی پول نداده آش بخوری 

و حتی بدون زحمت فقط پول بگیری و کاسه را هم سر بکشی!

فريدون حسن

قهرمانی مردان والیبال نشسته ایران در آسیا
تیم والیبال نشسته ایران با هفت پیروزی و بدون باخت به عنوان قهرمانی 
مسابقات آسیا و اقیانوسیه دس��ت یافت. تیم ایران که با شش پیروزی 
برابر کامبوج، تایلند، چین، قزاقستان، ژاپن و کره جنوبی به فینال این 
رقابت    ها راه یافته بود در گام آخر نیز چین را با برتری در سه گیم متوالی 
از سد راه برداشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم ملی والیبال نشسته 
ایران درحالی قهرمان آسیا شد که پیش از این صاحب سهمیه بازی های 
پارالمپیک 2020توکیو شده بود. این س��همیه به واسطه قهرمانی در 

مسابقات جهانی 2018هلند به دست آمد. 

چهارمی فیروزجا و کسب سهمیه جام جهانی
علیرضا فیروزجا در پایان مسابقات قهرمانی آسیا در رده ششم قرار گرفت 
و توانست سهمیه جام جهانی را به دس��ت آورد؛ سهمیه ای که پیش تر 
مقصودلو و محمد امین طباطبایی به دست آورده بودند. فیروزجا عالوه 
بر اینکه در دور نهم و پایانی رقابت های انفرادی شطرنج قهرمانی آسیا 
در چین علیرضا فیروزجا با ریتینگ 2682 برابر آرین از هند با ریتینگ 
2553 پیروز شد و با ش��ش امتیاز و افزایش 2/5 واحد ریتینگ در رده 
شش��م قرار گرفت، در بخش برق آس��ای رقابت های انفرادی شطرنج 

قهرمانی آسیا نیز در چین چهارم شد.

داستان یک اختالف قدیمی
رضایتش به این سادگی   ها جلب نمی شود. به طوری که حتی از عملکرد 
طالیی های بازی های آس��یایی ه��م رضایت کامل ن��دارد و تنها نتیجه 
کلی)قهرمانی( توانسته برایش قانع کننده باشد. شاید همین نگاه است 
که باعث شده شاگردانش در هر چهار مسابقه  قبلی )ترکیه، مجارستان، 
قزاقستان و قهرمانی آسیا(روی سکو بروند. با این وجود اعتقادات و دیدگاه 
خاص خ��ود را در چیدن ترکیب نهایی تیم ملی دارد و مخالف مس��ابقه 
انتخابی است. همان نظر متفاوتی که می تواند پرونده اختالف نظرهای 
قدیمی را باز کند. در این میان هیچ کس مثل شاگردانش نمی داند که راه 
یافتن به لیست نهایی و جلب نظر و رضایت او تا چه اندازه سخت خواهد 
بود، همان سختی ای که بنا تأکید دارد لذت خاصی از آن می برد:» هر قدر 
کشتی گیران آماده تر باشند و رقابت نزدیکی داشته باشند و کار من برای 
انتخاب سخت تر شود بیشتر لذت می برم چون کشتی گیری که از دل این 
رقابت سخت خارج می شود فردی است که می توان به او اعتماد کرد. «این 
همان ویژگی خاص بناست. اینکه جز به بهترین راضی نمی شود و شاید 
برای همین است که تأکید می کند:»راضی هستم روی سکوی جهانی 
نرویم اما از کسب سهمیه المپیک خیال مان راحت شود. « با این وجود اما 
داستان رسیدن به ترکیب نهایی بر اساس رنکینگ یا نتیجه مسابقه انتخابی 

پابرجاست و شاید دوباره گره کور بزند به رابطه بنا و فدراسیون.

شيوا نوروزي

زمان سوزی به سبک پرسپولیس

بالتکلیفی شاگرد اول لیگ
شاگرد اول لیگ 

دنيا حيدری
    حاشيه

که طی سه سال 
گذشته با بهترین 
معدل مسابقات را به پایان برده در حساس     ترین 
روزهای آماده سازی برای فصل جدید همچنان در 
بالتکلیفی به سر می برد؛ آن هم درحالی که انتظار 
می رفت طبق روند چهار س��ال گذشته باشگاه 
خیلی سریع شرایط را برای ادامه کار برانکو و ادامه 
روند موفقیت آمیزی که سرمربی سرخپوشان طی 
چهار سال و نیم گذشته در پیش گرفته مهیا کند. 
اما سفر برانکو به کشورش بعد از کسب قهرمانی در 
جام حذفی موجی از نگرانی را در بین هواداران 
پرسپولیس به وجود آورد و تأکید عرب، مدیرعامل 

سرخپوشان به ادامه همکاری با برانکو نیز نتوانست 
این نگرانی    ها را کم رنگ کند. شاید چون باوجود 
تأکید باش��گاه به عدم جدایی برانکو، شواهد از 
یک طرفه بودن بلیت برانکو  از بی بازگشت بودن 
سفر او خبر می داد. نه فقط چون پروفسور از چند 
کشور به خصوص عربستان پیشنهاداتی اغوا کننده 
داشت و این بار برخالف گذشته گفته تلویحاً از 
جدایی و بررسی دیگر پیشنهاداتش گفته بود. بلکه 
از آن جهت ک��ه برخی از داخل باش��گاه با ادامه 
همکاری با برانکو موافق نبوده و حتی باب مذاکره 
با مربیان دیگری چون قطبی را باز کرده بودند. 
مس��ئله ای که البته بار    ها تکذیب ش��د اما این 
تکذیبیه    ها خیلی قانع کننده نبود وقتی باوجود 
آنکه برانکو لیس��ت کتبی برای جذب نفرات مد 
نظرش نداده، عرب به وجود لیست کتبی تأکید 
دارد و باشگاه باب مذاکره با بازیکنی را باز کرده که 
اصاًل نه مد نظر برانکوس��ت و نه جایی در لیست 
شفاهی او دارد)فرشاد احمدزاده( اقدامی که نشان 
از تناقض گویی در رفتار و عمل مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس در خصوص ادامه حضور برانکو در این 
تیم دارد. حال آنکه در پی اعتراضات مکرر هواداران 
پرس��پولیس حت��ی وزی��ر ورزش نی��ز تأکید 
کرده:»هیئت مدیره با جدیت این موضوع را دنبال 
و مشکل را حل می کند. «با این وجود اما به نظر 
می رسد که پرسپولیسی    ها عجله ای در این زمینه 
ندارند. نه در خصوص روشن شدن تکلیف برانکو و 
نه نفراتی که او خواهان جذب آنها شده بود، چرا که 
تاکنون دو بازیک��ن از پنج بازیکن مد نظر برانکو 
تکلیف تیم های فصل آینده خود را روشن کردند. 
حال آنکه ع��رب در آخرین کنفران��س خود از 
تشکیل کمیته جذب برای خرید بازیکنان مد نظر 
برانکو خبر داده بود. کمیته ای که البته با نگاهی 
به نفرات حاضر در آن عرب )مدیرعامل باشگاه(، 
علی رغبتی )عضو هیئت مدیره(، مهدی ذاکر 
)معاون حقوقی باشگاه( و سهند حبیب زاده 
)مشاور مدیرعامل( به خوبی می توان دریافت 
که چرا تاکنون به نتیجه ای مثبت دس��ت 
نیافتند. کمتیه ای که نه فقط هیچ یک از اعضای 
آن فنی و ورزشی نیستند، که حضور یک پیمانکار 
که این روز    ها مشاور و همه کاره مدیرعامل شده نیز 

در آن به شدت توی ذوق می زند.

پیروزی نچسب برزیل در افتتاحیه کوپا آمه ریکا!

نبرد مدافع عنوان قهرمانی با ژاپن
تیم مل��ی فوتبال 

حامد قهرمانی
      فوتبال جهان

برزیل با برتری 3 
ب��ر صف��ر مقابل 
بولیوی شروعی امیدوار کننده در کوپا آمه ریکای 
2019 داشت . بامداد دیروز برزیل میزبان رقابت    ها 
برابر بولیوی قرار گرفت و در یک بازی نه چندان 
سخت موفق شد حریف خود را با 3 گل از پیش رو 
بردارد . در این دیدار کوتینی��و ) 2 گل( و اورتون 
گل های برزیل را به ثمر رساندند با این حال نوع 

بازی سلسائو مورد پسند هواداران قرار نگرفت. 
برزیل میزبان بسیار امیدوار است که با استفاده 
از امتیاز بازی در خانه بتواند به س��ال    ها ناکامی 
خود در کوپا آمه ریکا پایان دهد هرچند که تیته و 
مردانش می دانند حتی در خانه هم رقبای سختی 
را پیش رو دارند.  تیته سرمربی برزیل بعد از کسب 
پیروزی اول و در واکنش به اعتراض هواداران در 
خصوص عملکرد کلی برزیل گف��ت : » مهم تر از 
همه چیز شروع خوب و بهره بردن از اشتباه های 
حریف بود. زمانی که خوب ب��ازی نکنید، نباید 
انتظار داشته باشید که هواداران احساس راحتی 
کنند و از ش��ما حمایت کنند. فوتبال اینچنین 
است. احساس��ات بر همه چیز غلبه می کند. ما 
نمی توانیم نس��بت به رفتار ه��واداران اعتراض 
داشته باشیم. اگر چیزی را دوست نداشته باشند 
آن را اب��راز می کنند که منطقی اس��ت. همه ما 
احساساتی هس��تیم. تنها ما باید تمرکزمان باال 
باشد. اکنون در پروسه پیشرفت قرار داریم. در این 
پروسه ممکن است اتفاقات بد و خوب رخ دهد.«

این رقابت    ها از بامداد دو    شنبه با برگزاری بازی های 
اول تیم های حاضر در گروه سوم مسابقات ادامه 
پیدا می کند . در این گروه دو تیم مدعی اروگوئه 
و ش��یلی و دو تیم پرانگیزه ژاپن و اکوادور حضور 
دارند و ماراتن س��ختی را برای صع��ود خواهند 
داش��ت. اروگوئه به عنوان یکی از پرافتخار    ترین 
تیم های این مس��ابقات هرچند سال هاست جام 
قهرمانی را لمس نکرده اما همواره از مدعیان سفت 
و س��خت قهرمانی بوده است . حضور ستاره    هایی 
چون کاوانی و سوارز در این تیم آنها را تبدیل به 
حریفی خطرناک برای تمام مدعیان کرده است . 
اروگوئه از ساعت 2:30 بامداد دو    شنبه به مصاف 
اکوادور م��ی رود.  دیگر بازی این گروه را ش��یلی 
و ژاپن از س��اعت 3:30 بامداد سه     شنبه برگزار 
می کنند. شیلی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
و قهرمان دو دوره گذشته این مسابقات امید 
زیادی دارد ک��ه بتواند با حف��ظ عنوان خود 
هت تریک کن��د و بتواند نام��ش را در جمع 
بزرگان فوتبال امریکای جنوبی جاودانه کند . 
هرچند حریف اول مدافع عن��وان قهرمانی 
یک آس��یایی و میهمان این مسابقات است 
اما ستاره های ش��یلی و در رأس آنها آبیدال 
خوب می دانند که دس��ت گ��م گرفتن این 
آس��یایی چغر چه خطر    هایی می تواند برای 
آنها داشته باشد. ژاپنی    ها در جام جهانی ثابت 

کردند حریف دست و پا بسته ای نیستند و حاال 
می خواهند شایس��تگی های خود را در امریکای 

جنوبی به فوتبال جهان نشان دهند. 


