
وزارت ورزش ب�ا 
سعيد احمديان

    گزارش
فرار از پاسخگويي 
درباره حاشيه هاي 
اس�تاديوم هاي فوتبال، ني�روي انتظامي را 

مقصر مي داند. 
مسئوليت قبول نمي كنند و توپ را در زمين ديگري 
مي اندازن��د، اين حكايت اين روزهاي مس��ئوالن 
فدراس��يون فوتب��ال و وزارت ورزش در واكنش 
به اتفاق��ات تلخ ورزش��گاه هاي فوتب��ال در چند 
وقت اخير اس��ت، اتفاقاتي كه هم كشته داد و هم 
زخمي، يك ماه بعد از اين حوادث تأسف برانگيز 
پس از آنك��ه مهدي تاج از فدراس��يون فوتبال در 
اين باره رفع مس��ئوليت كرد، اين بار وزير ورزش، 
وزارتخانه مطبوعش را هم مقصر نمي داند و همه 
چيز را گردن نيروي انتظامي انداخته است تا شانه 
از زير بار مسئوليت و پاسخگويي به حوادث ناگوار 

ورزشگاه هاي فوتبال خالي كند. 
   همه جاي دنيا هست!

صحبت هاي ديروز وزير ورزش در نشست با اعضاي 
فراكسيون ورزش مجلس، نكات قابل تأملي دارد 
كه نش��ان مي دهد وقتي وزارت ورزش هم مانند 
فدراسيون فوتبال مدعی اس��ت نقشي در كنترل 
جنجال های استاديوم ها  ندارد، نبايد زياد اميدوار 
بود كه فضاي فرهنگي و امنيتي ورزش��گاه ها حل 
شود. مسعود سلطاني فر در اين نشست، با يك آمار 
كلي از اتفاقاتي كه در فوتبال افتاده است، آن را ناچيز 
عنوان مي كند، آن هم اتفاقاتي كه باعث نابينايي چند 
تماشاگر و مرگ يك نفر شد. با اين حال سلطاني فر 
معتقد است كه چنين مسائلي در همه جاي دنيا 

مي افتد: »س��االنه ۵۵۰۰ مس��ابقه فوتبال برگزار 
مي شود. در دو تا سه مسابقه هم مشكل پيش آمده 
كه با درايت و هماهنگي به خير گذشته و در همه 

جاي دنيا نيز اين حوادث به وجود مي آيد.«
در حالي س��لطاني فر س��عي در كوچك نمايي 
اتفاقات تلخ استاديوم ها دارد كه نابينايي مرگ 
يك نفر و نابينايي چند نفر ديگر، مسئله اي نيست 
كه در همه دنيا رخ دهد و با آن برخورد نشود. اين 
در حالي است كه در كش��ورهاي ديگر جهان به 
ندرت مي توان چنين مس��ائلي را مشاهده كرد 
و با توجه به قوانين سخت گيرانه اي كه بر فضاي 
ورزشگاه ها حاكم است، كمتر اوباش يا هوليگاني 
به خودش اجازه مي دهد كه در فضاي ورزشگاه 
يك سنگ را با بي رحمي كامل با مشت به صورت 

يك تماشاگر ديگر بزند. 
با اين حال وزي��ر ورزش مي خواه��د يك فاجعه 
بزرگ را به يك مس��ئله كوچك تعميم دهد، اين 
در شرايطي اس��ت كه رخ دادن چنين اتفاقي در 
هر جاي دنيا با برخوردهاي سختگيرانه انضباطي 
روبه رو مي شود و كمتر كسي سعي مي كند با توجه 
به جنجالي شدن سه مسابقه از ميان ۵ هزار مسابقه، 
اين مسئله را يك اتفاق طبيعي عنوان كند، آن هم 
اتفاقي كه مرگ يك انسان و نابينايي چند تماشاگر 

ديگر را نيز به دنبال داشته  باشد. 
  فقط نيروي انتظامي مقصر است!

چنين رويكردي از س��وي وزير ورزش به نوعي 
فرار رو به جلو ب��راي انكار نق��ش وزارت ورزش 
و فدراس��يون فوتب��ال در حاش��يه هاي تل��خ 
اس��تاديوم هاي فوتبال اس��ت و س��بب شده تا 

س��لطاني فر در ادامه حرف هايش در فراكسيون 
ورزش مجلس، همه چيز را گردن نيروي انتظامي 
بيندازد: »استاديوم هاي فوتبال از 1۰تا 12ساعت 
قبل از برگزاري در اختيار ني��روی انتظامي قرار 
دارد و آنها هستند كه حاكم مطلق نظم و امنيت 
هستند. مقرر شده بود در ورزشگاه اهواز جايگاه 
تماشاگران تيم داماش گيالن به ظرفيت 3۰۰تا 
4۰۰نفر حفظ شود ولي اين اتفاق نيفتاد و عوامل 
انتظامي نتوانس��تند اين جاي��گاه را حفظ كنند 
و اين مه��م بر خ��الف مصوبات ش��وراي تأمين 
بوده، بنابراين نبايد ب��ه وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسيون فوتبال براي اين اشكال ايراد گرفت، 
اگر جايگاه تماش��اگران داماش حفظ نش��ده و 
تماش��اگران به صورت غيرقانوني وارد ش��دند و 
بيشتر از ظرفيت ورزشگاه اجازه ورود يافتند، بايد 
بررسي شود چه كسي كوتاهي كرده و چرا افراد 

زيادي بدون بليت وارد شدند.«
او حت��ي در ادام��ه ب��ا فرافكني، بليت فروش��ي 
الكترونيك��ي را ك��ه مي توان��د يك��ي از م��وارد 
كنترل كننده جمعيت در استاديوم ها باشد، هم در 
كنترل جنجال هاي استاديوم ها مؤثر نمي داند تا از 
وظيفه اي كه در اين رابطه مي تواند متوجه وزارت 
ورزش باشد، ش��انه خالي كند. سلطاني فر مدعي 
است: » آنچه مسلم است بليت فروشي الكترونيكي 
هم حالل مشكالت نيست و تا كنترل دقيقي صورت 

نگيرد مشكلي حل نمي شود.«
   فرافكني درباره معضالت فرهنگي 

صحبت هاي عجيب سلطاني فر در مجلس حتي 
به مس��ائل فرهنگي هم كشيده مي ش��ود و او با 

سلب مسئوليت از وزارت ورزش، خشونت حاكم 
بر ورزشگاه ها را تحت تأثير فضاي جامعه عنوان 
مي كند: » مسائل فرهنگي داخل استاديوم ها جدا 
از شرايط فرهنگي بيرون از اس��تاديوم نيست و 
فوتبال توأم با هيجان است و بسياري براي تخليه 
هيجانات مي آيند. « اين در ش��رايطي اس��ت كه 
وزارت ورزش به عنوان متولي فرهنگ در ورزش 
كشور، نقش مهمي در فرهنگ س��ازي و تدوين 
قوانين سخت گيرانه براي برخورد با بي انضباطي ها 

كه منجر به تنش روي سكوها مي شود، دارد. 
همچنين در حالي وزير ورزش اتفاقات استاديوم ها 
را متأثر از فضاي جامع��ه مي داند كه بيان چنين 
مسئله اي بيش��تر يك فرافكني اس��ت، به عنوان 
نمونه شاهد نبوده ايم كه در ورزشگاه هاي اروپايي 
و ساير كش��ورها با وجود اوباش ها و هوليگان ها، 
درگيري هايي مانند كشورمان رخ دهد. اين كنترل 
به وضع قوانين محكم براي برخورد با متخلفان در 
ورزش��گاه ها بر مي گردد كه اجازه نمي دهد مانند 

داخل خيابان، در استاديوم هم جنجال كنند. 
همچنين عالوه بر وضع قوانين قاطعانه براي برخورد 
با متخلفان در ورزشگاه ها توس��ط وزارت ورزش و 
فدراسيون فوتبال، مس��ئوليت آماده سازي سخت 
افزاري استاديوم ها بر عهده وزارت ورزش است. در 
اين راستا وزارت ورزش به عنوان متولي استاديوم هاي 
ورزش��ي بايد با راه اندازي گيت ها و شماره گذاري 
صندلي ها و تس��هيل در ورود تماش��اگران جلوي 
فضاسازي براي ناامني در ورزش��گاه ها را بگيرد. با 
چنين مسئوليت هايی اما وزارت ورزش اين روزها 

سعی در فرار رو به جلو دارد.
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 كي روش ركورد شكست ناپذيري مقابل قطر را 
حفظ مي كند؟

 گلباران سامورايي هاي جوان 
با شوت های شيلي

مدافع عنوان قهرماني كوپا آمه ريكا با گلب��اران ژاپن براي حريفان خود 
خط و نش��ان كش��يد. در ادامه رقابت هاي كوپا آمه ريكا 2۰19 شيلي از 
خجالت حريف آسيايي اش درآمد و با چهار گل اولين پيروزي اش را كسب 
كرد. الكسيس سانچس پس از پنج ماه پايش به گلزني باز شد و يك پاس 

گل هم داد تا ستاره تيمش لقب بگيرد. 
  برد روحيه بخش 

تيم ملي شيلي قهرمان دو دور گذشته كوپا )2۰1۵ و 2۰16( است و همين 
موضوع انتظارات را از اين تيم باال مي برد. قرمزپوشان در اولين بازي گروهي 
خود ژاپن را با چهار گل مغلوب كردند تا براي رويارويي با اكوادور هم حسابي 
روحيه بگيرند. بازي خوب سانچس در اين بازي به انتقادها عليه او پايان داد؛ 
اين بازيكن فصل سختي را در آرسنال پشت سر گذاشت، اما با زدن يك گل و 
يك پاس گل مقابل ژاپن هوادارانش را اميدوار ساخت. رينالدو روئدا سرمربي 
شيلي از پيروزي شاگردانش ابراز خوشحالي كرد، اما حرفي از تكرار قهرماني 
نزد: »خيلي چيزها را بررسي كرديم از جمله بازي هاي خودمان براي پي بردن 
به اينكه در چه وضعيتي قرار داريم و شاهد بوديد كه بازي ما در ميانه دو وجه 
داشت؛ يكي زماني كه تازه بازي شروع شده بود و ديگري زماني كه ما سيستم 
بازي مان را براي مقابله با بازي مستقيم و سرعتي حريف تطبيق مي داديم. مهم 
اين بود كه ما به لطف هوشياري آرتورو ويدال، چارلز آرانگيس و اريك پولگار 
به هدفمان رسيديم. كار گروهي تيم ما از هر لحاظ خوب بود و به همين دليل 
ما همچنان بايد به توانايي  خودمان ايمان داشته باشيم. مدعيان قهرماني هنوز 
همان تيم هايي هستند كه بودند. ما فقط مي گوييم كه اين پيروزي براي ما حكم 
يك گام بلند را داشت.« بازگشت سانچس به روزهاي خوبش و كمك بزرگي 
كه او به برد شيلي كرد تمجيد روئدا را به همراه داشت: »بايد به كادر پزشكي 
تيم ملي و مربيان بدنساز تيم به خاطر آماده كردن الكسيس سانچس براي اين 
هفته بسيار مشكل، تبريك گفت. او در اين بازي تأثيرگذار بود و ديديد كه چه 
نقشي در روند بازي داشت. كار او در بازي ما بسيار مثبت بود و اين در حالي است 
كه او از مدت ها پيش به طور منظم بازي نكرده و خيلي وقت است كه 9۰دقيقه 
كامل در يك بازي حضور نداشته. با اين وجود او ريسك بزرگي را به جان خريد 

و با آن شخصيتش را به عنوان يك بازيكن نخبه به نمايش گذاشت.«
  تاوان جوانگرايي

با اينكه قطر قهرمان آسيا پاراگوئه را در اولين گام با تساوي متوقف كرد، اما 
ديگر تيم قاره كهن نتوانست در مقابل قدرت شيلي عرض اندام كند. ژاپني ها 
بعد از آنكه پيشنهاد بازي در كوپا آمه ريكا را پذيرفتند، برنامه ريزي ويژه اي را 
در دستور كار قرار دادند كه براساس آن تيم ملي اين كشور با استفاده از نفرات 
جوان خود در برزيل به ميدان مي رود. ژاپن برخالف قطر كه با تيم اصلي به 
كوپا آمده فقط سه لژيونر خود را در تركيب دارد و گاكو شيباساكي و آئوياما 
تنها بازيكناني هستند كه در جام ملت هاي آسيا به ميدان رفتند. مورياسو 
در حالي 23 بازيكن را به كوپا آمه ريكا برد كه برخي از آنها پيش از اين هيچ 
بازي ای در تيم ملي كشورشان انجام نداده اند. پوست اندازي و پشتوانه سازي 
براي آينده هدفي است كه سامورايي ها بر آبروداري در كوپا ترجيح داده اند. 

  آخرين فرصت 
رقابت ها همچنان ادامه دارد و بامداد فردا يك بازي حساس ديگر برگزار 
مي شود؛ بازی آرژانتين و پاراگوئه جدالي نفس گير براي هر دو تيم است 
و البته به نظر مي رسد ش��رايط براي آلبي سلسته س��خت تر هم باشد. 
راه راه پوش��ان در اولين گام و در حال��ي كه انتظارش را نداش��تند، 2 بر 
صفر به كلمبيا باختند تا ج��ام 2۰19 تلخ تر از حد تصور برايش��ان آغاز 
شود. اسكالوني سرمربي آرژانتين بايد براي اين بازي چاره اي بينديشد 
چراكه اگر در اين بازي تيمش نتيجه نگيرد آرژانتين خيلي زود مجبور به 
خداحافظي مي شود. ناكامي دوباره مسي در گلزني موجي از انتقادها را 
عليه اين بازيكن به راه انداخته تا جايي كه حتي مارادونا اسطوره فوتبال اين 
كشور نيز اظهارنظرهاي تندي را عليه بازيكنان تيم كشورش به زبان آورد. 
پاراگوئه هم كه در بازي اول برابر قطر متوقف شده، حاال تالش مي كند تا از 

وضعيت نه چندان مساعد آرژانتين به نفع خود استفاده كند. 
كلمبيا و قطر نيز در ديگر بازي گروه B مقابل هم صف آرايي مي كنند. تيم 
كارلوس كي روش با پيروزي شيريني كه برابر آرژانتين كسب كرده داعيه 
قهرماني هم دارد. اين وسط قطر حريف شناخته شده اي براي سرمربي 
كلمبيا محسوب مي شود. كي روش از سال 2۰11 و در هفت بازي كه برابر 

قطر داشته هرگز شكست نخورده است. 

حاشيه اي بر فرافكني وزير ورزش براي رفع مسئوليت از حوادث تلخ استاديوم هاي فوتبال

من نبودم، دستم بود وزارت ورزشي ها!

واقعيت هاي تلخ
صحبت هاي عبدالحميد احمدي، معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و 
جوانان مجمع ساالنه فدراسيون تنيس روي ميز مثل نمك پاشيدن روي 
زخم بود؛ چراكه واقعيت هاي تلخي را مرور كرد كه بركسي پوشيده نيست، 
اما پاسخي كه به نكته سنجي احمدي داده شد شايد از واقعيت هايي كه او 
به زبان آورد هم تلخ تر بود؛ چراكه غيرمستقيم اينگونه القا مي كرد كه كاري 

از دست كسي ساخته نيست. حداقل نه با اين شرايط!
حق با احمدي است. رقم هزينه شده در بخش استعداد يابي و فعاليت هاي 
توسعه اي و همچنين فرهنگي از بودجه دريافتي يك فدراسيون كه اين 
بار تنيس روي ميز تنها يك مثال و نمونه بود به شدت از الغري توي ذوق 
مي زد، وقتي در بين تمام هزينه كردهاي يك فدراس��يون فعاليت هاي 
توس��عه اي و اس��تعداد يابي يك فدراس��يون 76 ميليون تومان و سهم 
فعاليت هاي فرهنگي آنها تنها 14 ميليون تومان بود. اين واقعيتي سر به 
مهر نيست كه در مجمع ساالنه فدراسيون تنيس بدان اشاره مي شود. اين 
شرايط را بدون ترديد در تك تك فدراسيون ها مي توان ديد و به ندرت 
فدراسيوني در اين زمينه فاصله زيادي با ديگران داشته باشد. اما پاسخ 
داده شده به اعتراض احمدي در قالب ارائه آماري تلخ بدون ترديد تلخ تر 
و قابل تأمل تر است، وقتي رئيس فدراسيون تنيس روي ميز به نمايندگي 
از همتايان خود با قبول حرف هاي معاون وزير تأكيد مي كند كه: » مگر 

چقدر بودجه به ما مي دهيد كه انتظار فعاليت فرهنگي داريد.«
در واقع پاسخ كوتاه قارداشي، رئيس فدراسيون پينگ پنگ ايران معضلي 
بزرگ است كه نه فقط تنيس روي ميز، كه ورزش ايران را يقه كرده و با 
وجود آنكه بارها به اشكال مختلف و حتي با جمالتي زيبا به آن پرداخته 

شده هنوز هم راه به جايي  نبرده است. 
همه داستان به نگاه اشتباه آقايان، تصورات و انتظاراتشان برمي گردد. به 
اينكه ورزش ما نتيجه گراس��ت و حاضر نيست قدمي اصولي و با برنامه در 
راستاي س��ازندگي بردارد كه اگر غير از اين بود، امروز رقم هزينه شده در 
زمينه استعداد يابي و فرهنگي آنقدر اندك نبود كه حتي صداي معاون وزير 
را هم در آورده و تأييديه رئيس فدراس��يون راهم به اين اعتراض به دنبال 
داشته باشد. وقتي بودجه يك فدراسيون به اندازه اي است كه از پرداخت 
هزينه هاي تيم بزرگس��االن براي حضور در رويداد مهمي چون المپيك 
برنمي آيد چطور مي توان انتظار داشت كه در زمينه استعداد يابي كه بدون 
شك مهم ترين مسئله در زمينه موفقيت است محكم و اصولي گام بردارد. 

مسئله اين اس��ت كه ما از ابتدا به بيراهه رفتيم. از همان زمان كه تصور 
كرديم موفقيت ها چون قارچ سبز مي شوند و نيازي به فراهم كردن زمينه 
براي كسب آن را نداريم. به همين دليل هم بود كه اگر بودجه اي در نظر 
گرفتيم مثاًل براي المپيك، اين رقم تنها خرج آنهايي شد كه در گام آخر 
براي كسب سهميه مي جنگند يا قرار است در اين رويداد مهم به ميدان 
بروند و ريالي از آن خرج كساني نشد كه در آينده قرار است در اين مسير 
گام بردارند. اين همان نگاه نادرستي است كه س��الها با آن پيش رفتيم 
و بدان عادت كرديم. عادتي كه هزينه كردهايمان ب��راي رده هاي پايه، 
استعداديابي و فرهنگ س��ازي را چنان كوچك و كوچك تر كرده كه نه 
ديگر نشاني از فرهنگ در ورزش مي بينيم و نه استعدادي كه با برنامه به 
ثمر نشسته باشد و به همين دليل است كه موفقيت هايمان همواره روي 
كاكل تك ستاره هايي مي چرخد كه استثنا هستند و شانس براي ديده 
شدن به آنها روي كرده است و توانستند روي توانايي هاي ذاتي خود و با 
يك جرقه به قله هاي موفقيت دس��ت يابند و كمتر مي توان در بين آنها 
نفراتي را ديد كه با يك برنامه اصولي شناسايي و پرورش داده می شوند؛ 
چراكه اين ديدگاه هيچ جايگاهي در ورزش كشور ندارد. نه از سوي مديران 
باالدس��تي كه بخواهند بودجه اي براي آن در نظر بگيرند و نه از س��وي 
مديران پايين دستي كه بخواهند ريس��ك هزينه كردن روي جوان ترها 
را براي استعداد يابي به جان خريده و قيد هزينه كردن روي آنهايي را كه 
امتحانشان را پس دادند بزنند و به همين دليل مهم هم هست كه كار به 
جايي مي رسد كه رقم هزينه كرد فدراسيون ها در زمينه هاي استعداديابي 
و فرهنگي به شكل فاحشي اندك مي شود و توجيه آنها در خصوص اين 
بي عدالتي به قدري پذيرفتني كه نمي توان به سادگي منكر آن شد؛ چراكه 
در واقع واقعيت هاي تلخي كه به زبان مي آوريم فقط حرف هاي قشنگي 

هستند كه به كف زدن پس از بيان آن عادت كرديم نه بيشتر!

دنيا حيدري

داستان من در ايران تمام شد
برانكو ايوانكوويچ 48 س��اعت بعد از ارس��ال نامه فس��خ قراردادش با 
پرس��پوليس اعالم كرد: »من تا االن قراردادي امضا نك��رده ام، ولي با 
االهلي به توافق رسيده ام و سرمربي جديد اين تيم خواهم بود. به زودي 
به عربستان مي روم و تا پايان ماه جاري بايد آنجا باشم. داستان من در 
ايران تمام شده است. چهار سال در پرسپوليس بودم و آنجا شش جام 
به دست آوردم، س��ه بار قهرمان ليگ شديم و در فينال قهرمانان آسيا 
شركت كرديم. كسب اين عناوين و افتخارات كار آساني نبود خيلي فكر 

كردم و در نهايت تصميم به رفتن گرفتم.«

سفر پرسپوليس به كانادا لغو شد
در حالي كه قرار بود پرسپوليس با شعار »مبارزه با تغييرات اقليمي و مقابله 
با گرمايش زمين« و با پيام صلح و دوستي راهي كانادا شود، سفر اين تيم 
به داليل امنيتي لغو ش��د. نكته جالب اينكه شوراي برون مرزي با وجود 
اين موارد با سفر پرسپوليس به كانادا موافقت كرده بود! با اين حال سفر 
پرسپوليسي ها به كانادا لغو شد تا هدف سياسي - امنيتي برگزاركنندگان 
اين مراسم به جايي نرسد. در واقع فوتبال و محيط زيست بهانه اي بود براي 

اين انجمن تا تحت پوشش آن اقدامات ديگري انجام دهند.

حمايت فوتباليست هاي مالزي از فلسطين
حمايت از مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالم حد و مرز نمي شناسد، به خصوص 
اگر طرف اين مبارزه رژيم اشغالگر قدس باشد. فوتباليست هاي مالزي در 
يك اقدام بشردوستانه اقدام شركت پوما در اسپانسري فدراسيون فوتبال 
رژيم اش��غالگر قدس را محكوم كردند.  ش��ركت »پوما« امريكا رسماً به 
عنوان اسپانسر باشگاه هاي فوتبال رژيم غاصب صهيونيستي آغاز به كار 
كرده كه اين اقدام با واكنش ورزش��كاران در مالزي و حتي اتريش روبه رو 
شد. فوتباليست هاي كشور مالزي دوشنبه شب يك بازي دوستانه برگزار 
كردند و به خاطر اسپانسري فدراسيون فوتبال اسرائيل و باشگاه هاي آن اين 
شركت را تحريم كردند و با چاپ بنري اعالم كردند، شركت پوما را تا زماني 
كه اسپانسر تيم هاي رژيم صهيونيستي است، تحريم مي كنند؛ چون اين 
رژيم سرزمين فلسطيني ها را دزديده است. در كشور اتريش نيز گروهي از 
معترضان به اين اقدام و حمايت از فلسطين، جلوي شعبه شركت پوما تجمع 

كردند و خواهان قطع رابطه اين شركت با رژيم اشغالگر قدس شدند.

 نقش هيئت مديره و مديريت پرسپوليس 
در جدايي برانكو

در اين مدت برانكو كه در پرسپوليس بود 
ديگر همه ما او را خيلي خوب مي شناسيم 
و بدقولي ها برانكو ايوانكووي��چ را ناراحت 
مي كرد. برانكو بس��يار با شخصيت است و 
هيچ وقت اين گونه رفتار نمي كند، اما هر 
وقت نسبت به او بدقولي مي كنند ناراحت 
مي ش��ود. حتي زماني كه من كنار تيم به 
عنوان سرپرست حاضر بودم هر وقت قولي 
به او مي دادند و عمل نمي كردند به شدت 
ناراحت مي شد. به خاطر همين است كه مديرعامل و هيئت مديره باشگاه 
نبايد به برانكو وعده و وعيد مي دادند و به قول خود عمل نمي كردند. در 
حقيقت عمل نكردن مديران به قولش��ان باعث دلخوري برانكو شد كه 
چنين تصميمي گرفت. اين سؤال كه آيا هيئت مديره جديد پرسپوليس 
عمداً قصد داش��ته با برانكو قطع همكاري كنن��د را نمي توان پذيرفت و 
حتي بايد شك كرد كه اعضاي هيئت مديره عمداً بخواهند كاري كنند 
كه برانكو نماند. برانكو ايوانكوويچ مربي بزرگ و موفقي بود و تحت هيچ 
شرايطي نمي توان دستاوردهايش را انكار كرد. مبارزه با بازيكن ساالري و 
نظم و انضباط تيمي مهمترين دستاورد برانكو براي پرسپوليس بود. برانكو 
بسيار باادب بود و هميشه آداب معاشرت را رعايت مي كرد و يكي از بهترين 
مربيان خارجي فوتبال كشورمان محسوب مي شود. اين ابهام هم وجود 
دارد كه اگر باشگاه با برانكو صحبت كند شايد او به پرسپوليس بر گردد. 
با توجه به خصوصيات اخالقي اين مربي اگر صادقانه با او صحبت كنند او 
برمي گردد به شرطي كه با او صحبت كنند. در شرايط كنوني پرسپوليس 
گزينه هاي زيادي براي جانشيني برانكو ندارد. اگر مربي ايراني االن هدايت 
تيم را برعهده بگيرد حتي اگر تيم، نايب قهرمان شود او را مورد انتقاد قرار 
مي دهند. هر مربي ايراني االن بيايد شرايط كار برايش فراهم نيست. تنها 
راه اين است كه در اين شرايط بايد يك مربي خوب خارجي بياورند كه از 
فضا دور باشد. قاعدتاً اعضاي هيئت مديره و مديريت باشگاه مقصر هستند 
و آنها بايد كاري مي كردند كه كار به اينجا نكشد تا برانكو با ناراحتي ايران را 

ترك كند و اوضاع تا اين اندازه براي سرخپوشان بحراني شود. 

محمود خوردبين

پپشكسوت پرسپوليس

رنا
| اي

شيوا نوروزي

پالس ليگا مقصد فياضي
داس��تان لژيون��ر ش��دن فياضي از 

فريدون حسن
      چهره

رقابت هاي جام باش��گاه هاي آسيا 
ش��روع ش��د. به خصوص وقتي كه 
درخشش پوريا در ديدار نهايي برابر نماينده ژاپن كه از حضور كوبياك 

لهستاني هم بهره مي برد، باعث قهرماني شهرداري ورامين شد. 
ماجراي فياضي بعد از كسب اين افتخار در تيم ملي ادامه پيدا 
كرد. پوريا با حضور ثابت و تأثيرگذار در تركيب تيم ملي 
در سه هفته گذشته ليگ ملت هاي واليبال نگاه ها را 
به س��مت خود معطوف كرد و اينقدر در 9 بازي 
گذشته خوب بود كه باش��گاه هاي اروپايي را 
طالب خود كرد. حاال خبر رسيده كه ستاره 
تيم ايران در ليگ ملت ه��اي واليبال مورد 
توجه لهستاني ها قرار گرفته و راهي پالس 
ليگا مي شود. فياضي با عقد قرارداد يك ساله 
راهي تيم بدجين لهستان شد. اين تيم فصل 
گذشته در رده س��يزدهم جدول رده بندي 
ليگ واليبال لهس��تان قرار گرف��ت. پيش از 
فياضي، ميالد عبادي پور هم فصل گذشته در 
پالس ليگا و در تيم اسكرا بلچاتوف بازي كرده و 
حاال بايد منتظر ماند و ديد، اين بازيكن تأثير گذار 
واليب��ال ايران در ادامه درخش��ش خ��ود در ليگ 
ملت ها مي تواند مشتريان بزرگ تر ديگري هم براي 
خود دس��ت و پا كند يا اينكه با حضور در لهستان به 

موفقيت هاي خود ادامه مي دهد. 

يك روز باالخره كره را مي بريم
نايب قهرماني تيم       شمشيربازی
شمشيربازي سابر 
ايران در رقابت هاي قهرماني آسيا از آن دست اتفاقاتي 
بود كه مدت ها منتظر آن بوديم. شاگردان شايسته 
پيمان فخري حتي مي توانستند قهرمان شوند، اما به 
يكي از اصلي ترين حريفان خود يعني كره جنوبي 
باختند تا به دومي قناعت كنند.  فخري با تمجيد از 
عملكرد تيم ايران در اين مسابقات گفت: »مي دانستم 
در بخش تيمي روز خوبي خواهيم داشت. چين سه 
ماه پيش در مسابقات لهستان ما را 4۵ بر 36شكست 
داد و همانجا گفت��م ما مي رويم و براي مس��ابقات 

انتخابي المپيك آماده مي شويم.  رقابت نزديكي با 
چين براي كسب سهميه المپيك داريم و خدا را 
شكر توانستيم چين را در قهرماني آسيا شكست 

دهيم. در رقابت با كره جنوبي هم ملي پوشان جانانه 
بازي كردند و با نتيجه 4۵بر 42باختيم كه ش��ايد 
نزديك نتيجه اي ب��ود كه با كره جنوبي داش��تيم. 
هميش��ه گفته ام يك روز كره جنوبي را شكس��ت 
مي دهيم. البته امروز هم ملي پوشان فوق العاده بودند. 
روحيه ملي پوشان با اين بازي هايي كه كردند، خوب 
اس��ت چون نفس كره جنوبي را گرفتند. فراموش 

نكنيد كره جنوبي تيم اول رنكينگ جهان است.«

قهرمان��ي تي��م مل��ي واليبال       واليبال نشسته
نشسته ايران در مسابقات آسيا 
– اقيانوس��يه هرچند كه ديگر ب��ه يك امر ع��ادي در ورزش 
كش��ورمان تبديل ش��ده، اما نبايد فراموش كرد كه تداوم اين 
قهرماني ها و مداومت آنها در مسابقات مختلف حاصل مديريت 
درست و برنامه ريزي هاي دقيق است كه بايد مورد توجه بقيه 

هم قرار گيرد. 
هادي رضايي سرمربي تيم ملي با اشاره به شرايط به دست آمدن 
اين قهرماني به تسنيم گفت: »در اين رقابت ها هفت تيم حضور 
داشتند كه ما در پنج روز همه شش حريفمان شامل ژاپن، چين، 
كره جنوبي، تايلند، كامبوج و قزاقس��تان را مقتدرانه شكست 
داديم و در فينال هم يك بار ديگر چي��ن را مغلوب كرديم تا با 
شايستگي و اقتدار تمام قهرمان شويم. تيم چين كه حريف ايران 

در فينال بود، رشد خوبي از خود نش��ان داد كه اين به واسطه 
سرمايه گذاري خوبش بود. چيني ها هم در بانوان و هم در مردان 
سهميه پاراالمپيك 2۰2۰ توكيو را كسب كردند، البته همانطور 
كه مي دانيد، ايران پيش از اين موفق به كسب اين سهميه شده 
بود.«  رضايي به تغيي��رات صورت گرفته در تيم و فرصت دادن 
به بازيكنان جوان در مسابقات تايلند هم اشاره كرد: »بازيكنان 
جوان عملكرد خوبي داشتند. اين تغييرات ممكن است در آينده 
هم باشد، اما بايد بگويم كه در تيم ملي شايسته ساالري حاكم 
بوده و خواهد بود. ما حتي در فينال مقابل چين كه بازي بسيار 
حساس هم شده بود به جوانان اعتماد كرديم و همه ديدند كه 
شرايط به گونه اي بود كه مرتضي مهرزاد در ست سوم بازي نكرد 
و دو، س��ه بازيكن جوان در تركيب قرار گرفتند. روي هم رفته 

مسابقات خوبي بود و از عملكرد تيم ملي راضي هستم.«

 هادي رضايي: 
مقتدرانه همه را شكست داديم


