
پرسپولیس گویا 
دنيا حيدري
    گزارش

قرار نیست رنگ 
آرام��ش به خود 
ببیند. درست در شرایطی که تصور می شد نگرانی 
هواداران این تیم برطرف ش��ده و پرسپولیس با 
کادر فنی جدید ب��رای آغاز لیگ روزش��ماری 
می کن��د، ش��ایعه اس��تعفای ع��رب ب��ار دیگر 

پرسپولیس را درگیر یک بحران کرد.
عصر چهارش��نبه بود که خبر استعفای ایرج عرب 
از مدیرعاملی پرس��پولیس دهان به دهان چرخید. 
خبری که البته روابط عمومی باشگاه آن را به شدت 
تکذیب کرد و خود عرب ه��م روز جمعه با حضور 
در یکی از برنامه های ورزش��ی تلویزی��ون آن را رد 
کرد: »هر روز نمی توانم تکذیبیه بدهم، اما ش��ایعه 
استعفای من خیلی عجیب است. اینکه می گویند 
من اعالم استعفا کرده ام و وزیر هم موافقت کرده، 
در حالی است که در دو روز گذشته اصاًل به وزارت 
ورزش نرفتم و این گونه صحبت ها نش��ئت گرفته 
از ذهن های بیماری است که یا میز طلبند یا منافعی 
در باشگاه داشتند. در واقع متوهم ها به دنبال حاشیه 

درست کردن برای پرسپولیس هستند.«  
اما آیا این خبر همانطور که گفته می شود برای به 

حاشیه بردن پرسپولیس شایعه ای بیش نیست؟
    

این برای دومین بار طی سه ماه اخیر بود که حرف 
از استعفای عرب زده می شد. پیشتر، 13 خردادماه 

بود که خبر اس��تعفای مدیرعامل پرس��پولیس 
مطرح شد. خبری که مازیار ناظمی، روابط عمومی 
وزارت ورزش هم آن را تأیید کرد: »استعفای عرب 
رسیده، ولی قطعاً مخالفت می شود و با قدرت به 
کارش در پرسپولیس ادامه خواهد داد.« در واقع 
طبق گفته ه��ای مس��ئول روابط عمومی وزارت 
با استعفای عرب موافقت نش��د، آن هم در حالی 
که جانشین گرشاسبی نتوانس��ته بود انتظارات 
هواداران را برآورده کند، اما درست در روزهایی 
که تصور می شد وزارت به بهانه اختالف با هیئت 
مدیره، ناکام��ی در حفظ برانکو و ش��اکی بودن 
هواداران پرسپولیس از مدیرعامل باشگاه، عرب را 
کنار خواهد گذاشت، کوچک ترین حرفی از ایجاد 

تغییرات در مدیریت باشگاه به میان نیامد! 
حال آنکه از همان ابتدا به نب��ی و صدالبته علی 
رغبتی به چش��م آلترناتیو عرب نگاه می ش��د و 
دلیل و بهانه کافی برای کنار گذاش��تن او وجود 
داش��ت، با وجود این مدیرعامل سرخپوشان به 

کار خود ادامه داد.
    

ظاهر امر نش��ان از تالش هایی برای به حاش��یه 
بردن پرسپولیس دارد، اما سکوت هیئت مدیره 
و وزارت ورزش که دفعه قبل به سرعت واکنش 
نش��ان داده بود و حضور مدیرعامل پرسپولیس 
در برنامه زنده  تلویزیونی برای تکذیب استعفای 
دوم، خ��ود می تواند زمینه س��از فراهم ش��دن 

تردیدهایی در این زمینه باشد، خصوصاً که عرب 
بارها در گفت وگویی که با پیمان یوسفی داشت 
از استعفایی که نزد وزیر ورزش است )استعفای 
قبلی( حرف زد تا ابهامات در خصوص ادامه حضور 
او در پرسپولیس را بیشتر کند. استعفایی که در 
تحلیل حرف های عرب می توان این برداشت را از 
آن داشت که وزیر هر زمان که بخواهد می تواند 
روی آن پاراف کند. پارافی که شاید قبل از شروع 
لیگ ب��ه ایجاد تغیی��رات مدیریتی در باش��گاه 
پرس��پولیس ختم ش��ود، هرچند که با توجه به 
شرایط موجود کنار گذاشتن عرب در این مقطع 
زمانی، هی��چ توجیه منطقی ج��ز ضربه زدن به 

قهرمان لیگ نخواهد داشت!
    

کنار گذاشتن عرب درست بعد از جذب بازیکنان 
این فصل و بس��تن کادر فنی، آن هم در آستانه 
لیگ نوزدهم و در حالی که تنها چند روز تا آغاز 
رقابت های امس��ال زمان باقی اس��ت، منطقی 
به نظر نمی رس��د. با وجود این حرف وحدیث ها 
این بار بسیار فراتر از مرتبه قبل است. حرف های 
درگوش��ی حکای��ت از آن دارد ک��ه این بار همه 
داس��تان به اعتراض و نارضایتی ه��واداران که 
طی س��ه ماه اخیر باره��ا مقابل باش��گاه تجمع 
کرده بودند، بر نمی گردد و مس��ئله به نارضایتی 
وزارت از تصمیمی که برای جانشین گرشاسبی 
گرفته برمی گردد و البته شایعه نارضایتی از عقد 

قراردادهای س��نگین که طی چند س��ال اخیر 
در فوتب��ال ایران ب��ه امری عادی تبدیل ش��ده 
و همچنین دریاف��ت مبلغ قاب��ل توجهی برای 
واگذاری بلیت فروشی پرس��پولیس که گویا نه 
فقط به مزاج وزارت نشین ها خوش نیامده، بلکه 
اختالف ها در هیئت مدیره را نیز به اوج رسانده 
است. هیئت مدیره ای که برخالف مدیرعامل و 
روابط عمومی پرسپولیس مهر سکوت بر لب زده 
برابر شایعه استعفایی که به زعم عرب برای ضربه 

زدن به پرسپولیس است که مطرح شده است!
    

عرب طی مدت زمان کوتاهی که مدیریت باشگاه 
پرس��پولیس را بر عهده داش��ته بارها با اشاره به 
سختی های کار در باشگاه های ایرانی که مشخص 
نیست دولتی هستند یا خصوصی تأکید کرده که 
هیچ وابستگی به جایگاهش در پرسپولیس ندارد. 
این بار اما حرف ه��ای او را با توجه به ش��ایعاتی 
که در زمین��ه اختالف نظرش ب��ا اعضای هیئت 
مدیره وجود دارد می توان از زاویه ای دیگر دید. 
صحبت هایش در خصوص مس��ائل و مشکالت 
مالی باشگاه و سدهایی که برای بستن قرارداد با 
اسپانسرهای مختلف بر سر راه است و تأکیدش بر 
نیاز مبرم فوتبال ایران به خصوصی سازی که البته 
بی شباهت به حرف های تاج نیست. صحبت هایی 
که با وجود تکذیب شایعه استعفا می تواند مانع از 

بسته شدن این پرونده شود.
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سرمربی تیم ملی بسکتبال در گفت وگو با »جوان«: 
بازی های اروپایی به تیم ملی کمک کرد 

تمرینات تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از اعالم اسامی نفرات اعزامی 
به جام جهانی از ام��روز در تاالر آزادی پیگیری می ش��ود. ملی پوش��ان 
بسکتبال که س��ه تورنمنت تدارکاتی را در اروپا پشت سر گذاشته اند در 
ادامه مس��یر آماده س��ازی خود قبل از جام جهانی 2019 سه شنبه شب 
نیز به تورنمنت چین اعزام خواهند شد. بر اساس اعالم سرمربی تیم ملی 
صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، محمد جمشیدی، محمد حسن زاده، 
حامد حسین زاده، مایک رستم پور، آرمان زنگنه، آرون گرامی پور، سجاد 
مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی و بهنام یخچالی 12 بازیکن ایران در 
جام جهانی هستند. در حالی که اسپانیا، پورتوریکو و تونس همگروه های ما 
در این رقابت ها به شمار می روند، مهران شاهین طبع در گفت وگو با »جوان« 

ابراز امیدواری کرد شاگردانش با آمادگی کامل جام جهانی را آغاز کنند. 
   اردوهای تأثیرگذار

سرمربی تیم ملی بسکتبال حضور در سه اردوی اروپایی را تأثیرگذار ارزیابی 
کرد: »برنامه ریزی خوب و استانداردی از سوی فدراسیون برای حضور در سه 
تورنمنت اروپایی و انجام چند بازی دوس��تانه برای تیم ملی صورت گرفت. 
کشورهایی که در جام جهانی حاضر هستند نیز چنین برنامه ای  را در دستور کار 
دارند. در کل می توانم بگویم که شرکت در این سه تورنمنت برای آماده سازی 
تیم ملی بسیار مفید بود. در اردوهای تدارکاتی خارجی با چند تیم درجه  2 و 
یک اروپایی بازی کردیم. نقطه مشترک همه این تیم ها نحوه بازی شان بود. در 
حقیقت سطح بازی تیم های اروپایی به تیم ملی ایران کمک زیادی می کند. اگر 
بازی های تدارکاتی را طوری برنامه ریزی کنیم که دیدارها همگی خیلی ساده 
یا خیلی دشوار باشد، نمی تواند برای تیم ملی مثمرثمر باشد. تالش کادر فنی بر 
این است که برنامه ریزی مان طوری باشد که بازیکنان هم از نظر روحی – روانی 

و هم از نظر تکنیکی و مهارتی به شرایط مطلوب برسند.«
   حریفان اروپایی 

شاهین طبع به کیفیت تیم های روسیه و یونان اشاره و عنوان کرد: »همه 
تیم ها با ترکیب اصلی مقابل ما به میدان آمدند. پرتغال، اسلواکی و دانمارک 
همیشه در مسابقات مقدماتی اروپا حاضر هستند و حتی تیم هایی که به 
جام جهانی صعود نکرده اند نیز برای حفظ آمادگی در این رقابت اروپایی 
شرکت می کنند. سطح کیفی تیم ملی مجارستان نسبت به این سه تیم 
باالتر بود. سال گذشته در انتخابی جهان یک مرحله باال آمد، کرواسی را 
شکست داده و در مقابل تیم های اروپایی با فاصله کم شکست خورده است. 
مجارستان در این یکی، دو سال اخیر تیم خوبی شده و با کیفیت تر از بقیه 
بود. کیفیت روسیه و یونان را نیز همه می دانند. فاصله بسکتبال آسیا با اروپا 
بسیار زیاد است. به غیر از شرایط بسکتبال ایران، حتی تیم های آسیایی 
که سرمایه گذاری وسیعی در این رش��ته انجام داده اند و اعزام های خوب 
برون مرزی و تدارکاتی داشته اند و لیگ باشگاهی شان نیز از کیفیت خوبی 

برخوردار بوده، هنوز نتوانسته اند به سطح اروپا نزدیک شوند.«
   تیم خوبی داریم

وی در ادامه بر اینکه تیم ملی بازی های سختی را پشت سر گذاشته است، 
تأکید کرد: »از نظر من تمامی بازی هایی که در این چند هفته انجام داده ایم، 
مفید بوده است. درست است که کیفیت یونان و روسیه از بقیه تیم ها باالتر 
بود، اما همه بازی هایمان مهم بودند و بازی هایمان را به س��ختی بردیم. در 
مصاف با دانمارک در کوارتر اول امتیازهای زیادی را از حریف عقب بودیم 
که خوشبختانه بازیکنانمان این اختالف را جبران کردند. حریفان تیم های 
خوبی بودند، اما تیم ایران نیز تیم خوبی است. دیدارهای تدارکاتی از هر نظر 
به سود ما تمام شد. بازیکنان محک جدی خوردند و آمادگی شان را سنجیدند. 
نتایجی که به دس��ت آوردیم به ما نش��ان داد اگر تمرکز کافی را در جریان 
مسابقات نداشته باشیم، مثل بازی با یونان شکست خواهیم خورد و اگر تمرکز 
داشته باشیم به نتیجه دلخواه می رسیم. به همین خاطر است که معتقدم 
دیدارهای دوستانه کمک بزرگی به تیم ملی کرد. طبق برنامه قرار است در 
تورنمنت چین نیز بازی کنیم و قطعاً بازی با مونته نگرو، لهستان و نیجریه هم 

به سود تیم ملی خواهد بود. این سه تیم در جام جهانی حضور دارند.« 
  نتیجه اهمیتی نداشت

س��رمربی تیم ملی رس��یدن بازیکنان به آمادگی مطلوب را هدف اصلی 
بازی های تدارکاتی خواند: »بازیکنان در برخی بازی ها دچار نوسان می شوند 
و دلیلش نیز عدم ثبات و تمرین منظم است. هر وقت خوب تمرین کردیم، 
لیگ خوبی داشتیم، اردوهای بهتری را پشت سر گذاشتیم و نتایج خوبی 
را هم گرفتیم. در این بازی ها سعی مان بر این بود که از همه نفرات استفاده 

کنیم و نتیجه خیلی برایمان اهمیت نداشت..«

حاشیه قرمز قبل از شروع لیگ
یک هفته به آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال، استعفای مدیرعامل پرسپولیس اعالم و سپس تکذیب شد

فريدون حسن

تاریخ ساز شمشیربازی بیکار شد!
سابریست پرافتخار ایران در 3۵ سالگی شغل خود را در آکادمی ملی 
المپیک از دست داد. این در حالی اس��ت که این شمشیرباز می گوید 
آکادمی ملی المپیک حق ورزشکاران است و می توانست آنجا مثمرثمر 
باشد. مجتبی عابدینی گفت: »طبق دس��توری که کیومرث هاشمی، 
رئیس قبلی کمیته ملی المپیک داده بود، قرار بود تا زمانی که ورزش 
می کنم در استخدام آکادمی ملی المپیک باشم و پس از پایان دوران 
ورزشی ام در سالن س��نجش فعالیت کنم، اما بعد از دو سال و نیم که 
اس��تخدام آکادمی ملی المپیک بودم، به من گفته ش��د که س��ازمان 
بازرسی کل کشور ایراد گرفته است و من کارم را از دست دادم. وارد 3۵ 

سالگی شده ام و دوست ندارم در این سن دغدغه کار داشته باشم.«

احیای ورزش بومي هدف جشنواره عشایري
غالمرضا جعفري، رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و 
محلی از برگزاری چهارمین جشنواره توانمندی های روستاییان و عشایر 
از 2۴ تا 2۸ مرداد در محل نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد و گفت: »با 
برپایی این جشنواره به دنبال ترویج ارزش های سنتی و احیای ورزش های 
بومی و محلی در کشور هستیم. تالش بر این است تا مهارت های زندگی 
را در قالب این جشنواره معرفی کنیم. ما برخالف سایر فدراسیون ها که 
از برگزاری چنین جشنواره هایی به دنبال درآمدزایی و اشتغالزایی برای 
نیروهای خود هستند، با برگزاری این گونه جشنواره ها بیشتر به دنبال 

بحث تقویت آموزش در بین جامعه روستایی هستیم.«

قهرمانی در سوپرکاپ و راه سخت لیورپول 
تی��م یورگ��ن کل��وپ ب��رای قهرمانی در 
سوپرکاپ اروپا شب س��ختی را پشت سر 
گذاشت. سیو عالی آدریان مانع از گل شدن 
پنالتی تامی آبراهام شد تا جشن قهرمانی 
لیورپول در استانبول به راه بیفتد. در اصل 
هر دو تیم لیورپول و چلسی دیدار دشواری 
را به پایان رساندند؛ یک تیم قهرمان شد و 
دیگری نایب قهرمان. قرمزها برای گرفتن 
یک ج��ام دیگر کام��اًل مهیا بودن��د. آنها 
می دانستند رسیدن به این هدف به سادگی به دست نمی آید. با این حال 
کلوپ تیمش را برای شرایط سخت آماده کرده بود، درست مثل فینال لیگ 
قهرمانان در مادرید و رویارویی با تاتنهام. ارزش باالی قهرمانی در سوپرکاپ 
یوفا هدف مشترک دو تیم انگلیسی بود که در آخر هم با موفقیت لیورپول 
به پایان رسید. بندرنش��ینان در ادامه هم راه س��ختی در پیش خواهند 
داشت؛ لیورپولی ها اگر به شکل جدی به فتح لیگ جزیره در فصل جدید 
می اندیشند باید ضعف های خود را هرچه سریع تر و پیش از آنکه سیتی با 
آنها فاصله بگیرد، جبران کنند. اول از همه ریکاوری بدنی و ذهنی بازیکنان 
باید مدنظر کادر فنی باشد، چراکه هم خسته بازگشت از استانبول هستند 
و هم امروز بازی اول خود در فصل جدید را مقابل س��اوتهمپتون برگزار 
می کنند. از طرفی شاگردان کلوپ بازی سختی را در سوپرکاپ پشت سر 
گذاشتند، دیداری که هم وقت های اضافه داشت و هم به پنالتی کشیده 
شد. عالوه بر این قرمزها باید حواس شان به تقویم فشرده بازی ها نیز باشد. 
آنها قبل از شروع رسمی فصل در جام خیریه به منچسترسیتی باختند و 
در سوپرکاپ قهرمان شدند. جدا از لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان، 
لیورپول به عنوان قهرمان اروپا در جام باشگاه های جهان هم در ماه دسامبر 
باید به میدان برود. به این ترتیب کادر فنی دست کم باید تیمش را برای 60 
بازی آماده کند. هواداران انتظار دارند بازیکنان به قهرمانی در اروپا عادت 
کنند و از این حیث توانایی رقابت با دیگر مدعیان را داشته باشند. بازی 
سوپرکاپ ثابت کرد بازیکنان لیورپول به خودباوری الزم رسیده اند و توانایی 
تکرار موفقیت ها و دستیابی به اهداف مهم تر را دارند، اما تحقق این آرزوها 

بدون روحیه خستگی ناپذیر و جنگنده میسر نخواهد بود.

مارک اوگدن

ESPN 

 جوانان ایران 
در صدر رنکینگ جهاني والیبال

تیم والیبال جوانان ایران پس از تاریخ س��ازی و کس��ب نخستین عنوان 
قهرمانی خود در جهان با چهار پله صع��ود و 130 امتیاز به صدر جدول 
رنکینگ فدراسیون جهانی صعود کرد و باالتر از همه قدرت های جهان قرار 
گرفت. تیم ملی ایران 100 امتیاز را با کسب عنوان قهرمانی در رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان 2019 در بحرین به دست آورد. تیم های برزیل، 
روسیه، ایتالیا و آرژانتین در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. صعود به رده 
اول رنکینگ جهاني البته از این نظر نیز قابل توجه است که این موفقیت و 
افتخارآفرینی تحت هدایت کادر فني و سرمربیگري تمام ایراني به دست 
آمد تا بار دیگر توانمندی های ایران و ایراني ثابت شود، آن هم در روزهایي 
که با توجه به نظر رهبر انقالب اسالمي در خصوص استفاده از مربیان ایراني 
در تیم ها و باشگاه ها، بحث استفاده از ظرفیت های بومي و ایراني در ورزش 

از همیشه داغ تر است و باید بیشتر جدي گرفته شود.

شیوا نوروزی

حاال لیورپولي ها 
ماني سعيدي

      فوتبال اروپا
آقاي فوتبال اروپا 
هستند و با یورگن 
کلوپ آلماني در حال ع��ادت کردن به قهرماني، 
عادتي که سال ها بود آن را فراموش کرده بودند، اما 
انگار با مربي پرهیجان ژرمني در حال بازگشت به 
روزهاي سلطه بر فوتبال قاره سبز هستند. آنها پس 
از قهرماني در لیگ قهرمانان اروپا، چهارشنبه شب 
در استانبول مقابل چلسي دیگر تیم انگلیسي بر سر 
سوپرکاپ اروپا جنگیدند، یک جنگ انگلیسي که 
قرمزهاي مرسي ساید براي تکمیل دوگانه شان در 

اروپا نمی خواستند آن را از دست بدهند.
بازي در اس��تانبول با آن خاطره خوش هواداران 
لیورپول از فینال لیگ قهرمانان200۵، ته دل شان 
را قرص ک��رده بود که این بار هم ترکیه برایش��ان 
خوش یمن خواهد بود و دس��ت  خال��ی به جزیره 
باز نخواهند گش��ت. همین بود که در بازي مقابل 
شاگردان لمپارد یک نبرد هیجان انگیز را به نمایش 
گذاش��تند و پس از تس��اوي 2-2 در 90 دقیقه و 
وقت های اضافه در ضربات پنالتي نشان دادند که 
راه پیروزي را خوب یاد گرفته اند، آن هم در روزي 
که لیورپول، آلیسون دروازه مطرح خود را به دلیل 
مصدومیت ن��ه درون دروازه، بلکه روي س��کوها 
می دید. آدریان جانش��ین دروازه بان برزیلي اما با 
مهار ضربه تامي آبراهام بار دیگر خاطرات خوش 
استانبول را براي لیورپولي ها تکرار کرد تا قرمزهاي 
آنفیلد باز هم مانند 1۴ سال پیش با جام ترکیه را 
ترک کنند. یورگن کلوپ در کنفرانس خبری بعد از 
بازي با همان چهره خندان همیشگی اش، مسابقه با 
چلسي را به یک مسابقه بوکس تشبیه کرد: »هم ما و 
هم چلسی شخصیت خود را نشان دادیم و این دیدار 
مانند یک مسابقه بوکس بود که هر دو طرف ضربات 
س��نگینی به هم می زدند. هیچ کس در ورزشگاه 

عالقه مند نب��ود بازی به وقت اضافه کش��یده 
شود، اما چلس��ی واقعاً تیم باکیفیتی بود. ما 
مجبور به مبارزه شدیم و بازیکنانم امشب 
این کار را کردند.« در سوي دیگر شاگردان 
فرانک لمپارد پس از یک ش��روع ضعیف 
در لیگ جزیره در اس��تانبول نشانی از آن 
تیم ناتوان مقابل یونایتد در هفته اول لیگ 
برتر انگلیس نداشتند و پا به پای لیورپول 
آمدند، اما در ضربات پنالتي مغلوب آدریان 

ش��دند تا لمپارد در کنفرانس خبري بعد از بازي 
خودش را بدترین بازنده جهان بنامد: »من بازنده ای 
وحشتناک هستم. یکی از بدترین ها در جهان، اما 
من از عملکرد تیم خوشحالم، زیرا ما بسیار بدشانس 
بودیم. نسبت به بازی برابر یونایتد سطح متفاوتی 
ارائه دادیم و بدشانس بودیم که پیروز نشدیم.« با 
این حال نکته جالب توجه براي ه��واداران ایراني 
لیورپول، نه قهرمان��ي این تیم، بلکه صحبت های 
جالب کلوپ درباره همبازی ه��ای ایرانی اش بود، 
جایي در پاسخ به سؤال یکي از خبرنگاران ایراني از 
سیروس دین محمدی و سرژیک تیموریان به عنوان 
هم تیمی هایش در ماینس آلمان نام برد تا طرفداران 
ایراني را سورپرایز کند. دین محمدی هم اینطور در 
گفت وگو با پایگاه خبري ورزش سه به صحبت های 
کلوپ واکنش نشان داده است: »شاید من اگر جای 

کلوپ بودم و به این درجه از موفقیت رسیده 
بودم اسم س��یروس دین محمدی را به 

زبان نمی آوردم، اما او نشان 
داد که جن��س و خمیرش 
چیز کاماًل متفاوتی است و 
من واقعاً تصور نمی کردم او ما 

را به خاطر داشته باشد.«

داستان یک »دوستي حقیقي«

لیورپول با کلوپ به جام گرفتن عادت می کند

این روزها فضاي 
سعيد احمديان

      بازتاب
مجازي پر شده از 
یک ویدئوي جالب 
توجه، ویدئویي از سه کودک اهل قاینات استان 
خراس��ان جنوبي که با کمترین امکانات در حال 
بازي والیبال هستند. دو نفر دو طرف زمین  و یک 
نفر هم به عنوان تور دروازه وسط ایستاده است. این 
ویدئو آنقدر قابل تأمل بود که فدراسیون جهاني 
والیبال هم آن را با تیتر »دوس��تي حقیقي« در 
صفحاتش در شبکه های اجتماعي بازتاب داد تا 
بازي والیبال این کودکان جهاني شود و هزاران نفر 

در سراسر دنیا نسبت به آن واکنش نشان دهند.
مهرداد زارع، داور والیبال اهل قاینات که  براي اولین 
بار این ویدئو را منتشر کرده است. او در گفت وگو با 
»جوان« ماجرای آن را این طور روایت می کند: »با 
توجه به اینکه با بچه های والیبالیست سروکار دارم، 
از عالقه بچه های شهرمان به این رشته مطلع هستم، 
اما دیدن چنین صحنه ای واقع��اً برایم جالب بود و 
حیرت زده ام کرد، به طوري که از بازی شان که در عین 
سادگي با تمام وجود بود، فیلم تهیه کردم. واقعاً برایم 
عجیب بود که چطور این بچه ها به این فکر رسیدند 
که یک نفرشان نقش تور را براي دو دوست دیگرش 
بازي کند. این مسئله هم عشق و عالقه این بچه ها به 
والیبال را نشان می داد و هم بیانگر معصومیت آنها بود 
که با توجه به رابطه عمیق دوستي که با هم دارند، 
اینطور فداکارانه براي هم فرصت انجام ورزشي را که 

به آن عالقه دارند فراهم کرده اند.«
زارع در ادامه می گوید فکر نمی کرده که پخش این 
ویدئو در فضای مجازي اینقدر بازتاب داشته باشد: 
»فکر نمی کردم این ویدئو اینقدر دیده و جهاني شود، 

اما این حرکت بچه ها که در عین سادگي با تمام وجود 
بود، معني دوستي حقیقي را که فدراسیون جهاني 
والیبال براي توصی��ف آن به کار برده، نش��ان داد و 
این چیزي است که با توجه به کاهش روابط آدم ها، 
خیلي تأثیرگذار بود و معتقدم که همین مسئله سبب 
ش��د تا این ویدئو اینقدر بازتاب داشته باشد.« جواد 
قناد، رئیس هیئت والیبال قاینات هم در گفت وگو 
با »جوان« معتقد است که ورزش والیبال با توجه به 
موفقیت هایی که در سال های اخیر داشته به دورترین 
شهرهاي ایران بیشتر از قبل نفوذ کرده و عالقه مند 
پیدا کرده است: »تا قبل از این بیشتر تصاویري که 
از بازی های کودکانه در ذهنمان نقش بس��ته بود، 
گل کوچک و ب��ازي فوتبال در زمی��ن خاکي ها بود. 
پیشرفت والیبال کشورمان اما سبب شده که این رشته 
ورزشي بیشتر از قبل پایش به کوچه ها و بازي بچه ها باز 
شود. االن در هر جاي ایران می توانید تصاویري مشابه 
آن چیزي را که در قاین اتف��اق افتاد، ببینید.« قناد 
گسترش عالقه به والیبال را سبب کشف استعدادهاي 
این رشته در کشورمان می داند و از فدراسیون والیبال 
می خواهد به گسترش امکانات ورزشي در شهرهاي 
محروم هم توجه ویژه ای ش��ود: »در قاین هم مانند 
سایر شهرهاي کشورمان، بچه های مستعد زیادي در 
والیبال داریم و ویدئویي که منتشر شده به خوبي این 
عالقه را منعکس می کند. مشکل اصلی مان کمبود 
امکانات است و از وزارت ورزش و فدراسیون والیبال 
می خواهیم با افزایش بودجه هیئت های استانی و با 
توجه به چنین ظرفیتي که وجود دارد به شهرهایي 
مانند قاین توجه داشته باش��ند و با دادن امکانات به 
فرآیند کشف استعدادها و همچنین ایجاد نشاط در 

شهرهاي محروم سرعت بخشند.«

100 میلیارد  از بیت المال حق ماست!
مدیرعامل پرسپولیس می گوید: »آیا پرسپولیس با این همه ظرفیتی که 
دارد نباید به عنوان یک تیم دولتی 100 میلیارد از دولت بودجه بگیرد؟« 
ایرج عرب حق دارد که این گونه حق به جان��ب حرف بزند و براي تیمي 
که در ایران دولتي است اما با سندسازی در اي اف سي خصوصي خوانده 

می شود، تقاضاي 100 میلیارد بودجه داشته باشد.
ایرج عرب حق دارد این گونه متوقع باشد. او درست می گوید پرسپولیس 
و البته تقریباً تمام فوتبال ایران دولتي اس��ت، اما وقتي براي این فوتبال 
دولتي و ریخت وپاش های آنچناني اش هیچ مرجع رسیدگي وجود ندارد، 
این اتفاق می افتد که مدیرعامل پرسپولیس در رسانه ملي فریاد می زند 
»آهاي دولت چرا 100 میلیارد به ما پول نمی دهید« و دیر نیست که چنین 
مطالبه ای  را از مدیرعامل استقالل و به ترتیب از بقیه هم بشنویم. پول مفت 

بیت المال است و فعالً که سر از جیب آقایان و فوتبالي ها در می آورد.
مدیران فوتبالي حق دارند که این گونه درخواست بودجه 100 میلیاردي 
داشته باشند. حق دارند، چون وقتي پول بی زبان مردم را میلیارد میلیارد 
صرف بستن قرارداد با بازیکناني می کنند که حتي درصدي از این مبلغ 
نمی ارزند، کسي پیدا نمی شود که توبیخ ش��ان کند و از آنها بپرسد که 
روي چه حس��اب و کتابي و با چه متر و معی��اري بیت المال را این گونه 

خرج کرده اید؟
مدیران دولتي فوتبال باید هم چنین درخواس��تي داشته باشند، چون 
نیاموخته اند که وقتي با زیاده خواهی بازیکن روبه رو شدند به او بگویند که 
این فوتبال و باشگاه بزرگ تر از او هستند و باید توقعش را پایین بیاورد و 
اگر نمی تواند برود جاي دیگر. مدیران فوتبال این را نیاموخته اند، اما ایراد 
کار درست همینجاست که اگر مدیري هم بخواهد این گونه رفتار کند، 
آن وقت رقبا بازیکني را که او رانده  است با مبالغ باالتر جذب می کنند. 
بنابراین راضي به زیاده خواهی بازیکنان می شوند، چراکه قرار نیست از 
جیب خرج کنند و البته قراری هم بر این نیست که بابت این حیف ومیل 

بیت المال به کسي پاسخگو باشند.
مدیران فوتبال حق دارند، چون تماماً مدیر هزینه هستند، نه مدیر درآمدزا، 
چون در تمام این سال ها فقط یاد گرفته اند که پول مفت بگیرند و مفت خرج 
کنند. قرمز، آبي، زرد و سبز هم ندارد. امروز عرب این گونه می گوید، فردا 
دیگري همین مطالبه را به گونه ای  دیگر مطرح می کند و با ادبیاتي تازه تر از 

دولت، مردم و دست درازی به بیت المال صحبت خواهد کرد.
البته مدیرعامل پرسپولیس دیروز ادعاهاي دیگري هم داشت مثل اجراي 
اصل ۴۴ و طرح خصوصی سازی که حرف های درس��تي بود، اما از آنجا 
که سرنوشت تلخ بخش های دولتي که طي چند سال گذشته به بخش 
خصوصي واگذار شده اند امروز جلوي چشمانمان قرار دارد و از اجرای غلط 
سیاست های خصوصی سازی همه در ورطه نابودي قرار دارند، فعالً باید در 
این خصوص صبر کرد، اما تمام اینها دلیل بر این نمی شود که مدیراني چون 
عرب بی ضابطه و قانون درخواست بودجه داشته باشند براي پرداخت های 
میلیاردي به بازیکنان فوتبال، آن هم در روزگاري که کش��ور درگیر یک 
جنگ اقتصادي تمام عیار است. در شرایطی که مردمي که این مدیران توقع 
دست درازي به پولشان را دارند در سخت ترین شرایط براي گذران زندگي 
روزمره خود با مشکالت عجیب و غریب روبه رو هستند و قطعاً و حتماً نه 
مدیران فوتبال چیزي از این مشکالت می فهمند و نه بازیکنان زیاده خواه 
فوتبال ایران ذره ای  از این معضالت را لمس کرده اند. پس بیهوده نیست 
که این گونه درخواست ارقام نجومي دارند، رقم هایی که تعداد صفرهایش 
حتي در مخیله مردم کوچه و بازار هم نمی گنجد و بی تردید وقتي آنها را 

می بینند فقط و فقط تأسف می خورند.
عرب حق دارد 100 میلیارد بودجه بخواهد، چون کس��ي پیدا نشد که 
وقتي او این حرف را  زد، محکم پاسخش را بدهد و بگوید تمام کنید این 
زیاده خواهی را، چون کسي نیست که به او و بقیه بگوید ما اگر این فوتبال 

هزینه تراش و مفت خور را نخواهیم چه کسي را باید ببینیم.


