
 داستان عجيبي 
سعيد احمديان
      گزارش

است قصه حضور 
مربيان خارجي 
در فوتبال ايران، داستاني که هيچ وقت سرانجام 
خوبي براي ما نداشته است. اين روزها که همه 
درگير ماجراي ويلموتس و تيم ملي هس�تند، 
اخبار ديگري هم رسانه ای  می شود. اخباري که 
گويا از يک اپيدمي و از بحرانی ديگر براي فوتبال 
ايران خبر می ده�د؛ بحران مربي�ان خارجي!

داستان س��رمربي تيم ملي هنوز نامشخص است 
وکسي به درستی نمی داند که فدراسيون فوتبال با 
ويلموتس فسخ کرده يا نه، فقط اين را می دانيم که او 
ديگر به  ايران نمی آيد و به احتمال زياد بايد منتظر 

رسانه ای  شدن شکايتش از ايران به فيفا باشيم.
در چنين اوضاع و احوالي روز شنبه خبر جدايي 
مصطفي دنيزلي از تراکتور هم رس��انه ای  ش��د. 
يک قطع هم��کاري که ابتدا ب��ا رضايت طرفين 
عنوان شد، اما افندي وقتي کار را تمام شده ديد، 
حرف هايی زد که نشان از اختالفات عميق داشت. 
اينکه به لحاظ روحي با مش��کل روب��ه رو بوده يا 

اينکه در اتوبوس تيم می خوابيده است.
بالفاصله بعد از دنيزلي پاي س��رمربي هميش��ه 
معت��رض اس��تقالل نيز به اي��ن جريان باز ش��د. 
استراماچوني در حالي استقالل را به جدايي تهديد 
کرده که تيمش صدرنشين جدول است و اوضاع و 
احوال خوبي هم دارد. اما مرد ايتاليايی هم درست 
مثل ويلموتس در حساس ترين زمان ممکن و در 
شرايطی که بايد صدرنشينی اش را قطعی می کرد 

طلب خود را بهانه و ساز جدايی کوک کرد. 

با ق��رار گرفتن تکه ه��ای اين پ��ازل در کنار هم 
می توان فق��ط يک نتيج��ه گرف��ت و آن اينکه 
فوتب��ال ايران از قب��ل اين مربي��ان تنها متضرر 
شده و اگر سوءمديريت ها و بی تدبيری ها در عقد 
قرارداد با اين مربيان از س��وي مسئوالن را کنار 
بگذاريم، امروز به نظر می رسد يک اتفاق بد براي 
فوتبال ايران در حال رقم خوردن اس��ت، اتفاقي 
که می تواند حتي به تعليق فوتبال کش��ورمان از 
س��وي مجامع بين المللی با توجه به حجم زياد 

شکايت های مربيان خارجي منجر شود.
شايد حاال بهتر از هرزمان ديگر بتوان به ظرافت توصيه 
رهبر انقالب در خصوص بهره گيری از مربيان داخلی 
در عرص��ه ورزش پی برد، وقتی ک��ه از به کار گيری 

خارجی ها چيزی جز ضرر عايدمان نمی شود.
  استراماچونی متفاوت

اما داستان استراماچونی و استقالل، داستانی متفاوت 
با بقيه است. شيريني صدرنشيني آبي ها خيلي زودتر 
از آنچه فکرش را می کردند به کام شان تلخ شد؛ 48 
ساعت بعد از اينکه استقالل با برد شهرخودرو به صدر 
جدول چسبيد با به اوج رساندن مشکالت و حواشي 
انتقال پول ق��رارداد اس��تراماچوني، اين مربي روز 
شنبه با لباس شخصي در تمرين استقالل حاضر شد 
و تيم را تمرين نداد. او ديروز هم به نشست خبري و 
آخرين تمرين قبل از بازي امروز برابر پيکان نرفت 
تا آبي پوش��ان در روزهايي که هوادارانشان با توجه 
به نتايج فوق العاده تيم شان روي هوا هستند با يک 
ضدحال جشن خراب کن روبه رو شوند.  اتفاقی که 
در آخرين ساعات خبری ديروز رخ داد و سرمربی 
موفق استقالل با انتشار يک بيانيه رسماً قرارداد خود 

و دستيارانش را با استقالل فسخ کرد. 
»آندره آ استراماچونی« با انتش��ار بيانيه ای همراه 
با دس��تياران خود به طور يک طرفه قراردادشان را 
با باشگاه اس��تقالل فس��خ کردند.  در بيانيه ای که 
در اختيار ايرنا ق��رار گرفته، آمده اس��ت: »آندره آ 
استراماچونی، به همراه دستياران خود مارکو کاسر، 
سباستين لتو و عمر دانسی به طور يک طرفه فسخ 
کردند. بند فس��خ قرارداد از تاريخ شش��م دسامبر 
۲۰۱۹ )روز جمعه ۱۵ آذرماه( و تحت نظر فدراسيون 

بين المللی فوتبال )فيفا( فعال شده است.«
در اين بيانيه تصريح ش��ده اس��ت: »استراماچونی 
و اعضای مذکور اين فرصت را مغتنم ش��مرده تا از 
تمامی بازيکنان تيم اصلی و همچنين ساير اعضای 
مجموعه به واس��طه عملکرد فوق العاده و همکاری 
حرفه ای شان قدردانی کنند؛ همکاری که اين امکان 
را فراهم آورد تا تيم به رغم تمام مش��کالت ماه های 

اخير به صدر جدول رده بندی برسد.«
در ادامه اين بيانيه می خواني��م: »و اما مهم تر اينکه 
س��رمربی از هواداران فوق العاده استقالل به دليل 
حمايت های باورنکردنی و منحصربه فردش��ان در 
طول اين مدت تشکر ويژه کرده و برای آنان آرزو دارد 
تيم محبوبشان به تمام موفقيت هايی که شايسته آن 
است، دست يابد؛ او با قلبی شکسته مجبور به رفتن 
شد و اميدوار است روزی دوباره در کنار شما باشد.«

  صدر جدول به آبي ها نساخت!
پس از پنج هفته پرفراز و نشيب و کسب سه امتياز از 
پنج بازي، شرايط براي استقاللي ها در ليگ نوزدهم 
نااميد کننده بود، اما در ادامه ورق برگشت؛ شناخت 
اس��تراماچوني از مهره هايی که در اختيار داشت، 

کامل ش��د و بازيکنان هم با پازل تاکتيکي استرا 
خودشان را تطبيق دادند تا در ادامه ليگ، هواداران 
آبی  ها از تماشاي بازی های فوق العاده تيم شان کيفور 
شوند، روندي که اس��تقالل را به صدر رساند تا در 
هفته سيزدهم پس از سال ها صدرنشيني را جشن 
بگيرند. با اين حال وقتي شنبه شب استراماچوني 
با يک قيافه درهم به مح��ل تمرين رفت و با لباس 
شخصي تنها نظاره گر کار شاگردانش بود و تيمش را 
تمرين نداد، شصت همه خبردار شد که هواي آفتابي 
استقالل قرار است خيلي زود طوفاني و ابري شود. 
مانند دفعه های پيش اين بار هم رسانه های ايتاليايي 
خبر نارضايتي استرا را مخابره کردند و نوشتند که 
با ادامه اين وضعيت سرمربي استقالل ممکن است 
مانند همسرش که براي تعطيالت کريسمس به 
ايتاليا بازگشته است، او هم چمدانش را ببندد و به 
اين کشور برگردد. سفري که البته بازگشتي در کار 
نخواهد بود و استقالل که با استراماچوني بهترين 
روند س��ال های اخيرش را تجربه می کند بايد به 

دنبال يک مربي ديگر براي نيمکتش باشد.
اين بار هم ماجراي قهر استراماچوني به مشکالت 
مالي برمی گردد، مصائبي که گويا با وجود اينکه 
بارها در زمان حضورش در ايران تکرار شده براي 
اين مربي ايتاليايي عادي نشده است. با اين حال 
عقب افتادن قس��ط آخر اين مرب��ي و همچنين 
مشکالت نقل و انتقال پول با توجه به تحريم های 
ظالمانه امريکا دست به دست هم داده تا سرمربي 
ايتاليايي آبي ها در روزهايي که استقالل با هدايت 
او در اوج قرار دارد، تهديدش در خصوص فس��خ 

قرارداد را عملی کند.
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فسخ قرارداد ويلموتس و جدايی دنيزلی و استراماچونی، تکه های پازل بحران جدی مربيان خارجی در فوتبال ايران است

دنیا حیدري

ضرورت تقویت روحی تکواندوبرای المپیک
با توجه به توان فنی باالی تکواندوی ايران،  
هرچند تيم کش��ورمان در چند مسابقه 
حضور نداش��ت و امتيازات مختلفی را از 
دست داد، اما با تالش کادر فنی و بازيکنان 
کسب دو س��هميه المپيک در گرندپری 
مس��کو قطعی ش��د. فين��ال گرندپری 
از جاي��گاه باالي��ی در تکوان��دوی جهان 
برخوردار اس��ت و تمامی مدعيان حضور 
در المپيک در اين مي��دان حاضر بودند و 
جای خوشحالی دارد که دو س��هميه تيم ايران در اين رقابت ها قطعی 
شد. هرچند که اگر بدشانس��ی و اتفاق های مسابقات جهانی منچستر 
نبود، اکنون سهميه بيشتری داش��تيم. در اين مقطع زمانی اتحاد نياز 
اصلی خانواده تکواندوی ايران است. ديگر زمان انتقاد نيست و همه بايد 
کنار هم باشيم تا تيم تکواندوی ايران در المپيک به مدال برسد. بايد به 
فکر راهکار برای کسب نتايج بهتر و سهميه بيشتر باشيم. ملی پوشان 
بايد با روش های مختلف مبارزه کنند. فقط بحث مبارزه مطرح نيست و 
بايد روش ها و تکنيک های مختلف مبارزه را به بازيکنان آموزش دهيم 
تا وقتی رقابت سخت می شود، بدانند چگونه می توانند به برتری برسند. 
خطا کردن و ممانعت از امتياز گرفتن حريفان خودش يک هنر است که 
بايد در اين زمينه هم بهتر عمل کنيم. اين نقطه ضعف است که در مقابل 
ضربات چرخشی حريفان برنامه ای برای مهار نداشته باشيم و امتيازات 
زيادی را از دست بدهيم. نبايد اجازه بدهيم اين اتفاق در مسابقات ديگر 
تکرار و مانع از کسب سهميه های باقيمانده شود. سجاد مردانی در فينال 
گرندپری مسکو شکست خورد تا کارش برای رس��يدن به المپيک به 
مسابقات گرنداسلم چين و کسب مدال طالی اين مسابقات کشيده شود. 
خوشبختانه نماينده کره جنوبی به مدال طال رسيد و شايد در گرنداسلم 
شرکت نکند. مردانی اليق رسيدن به المپيک است و نبايد روحيه خود را 
از دست بدهد. اينکه سه بازيکن ما مغلوب کره ای ها شدند، تنها به مسائل 

روحی بازمی گردد که بايد در اين زمينه هم کار کنيم.

این افتخار متعلق به مردم ایران است 
نام رضا مهماندوست براي تکواندوي ايران بسيار آشناست، مردي که با 
بی مهری ها و به رغم موفقيت هايی که با ايران کسب کرده بود مجبور به 
رفتن شد تا حاال با تيم ملي آذربايجان افتخارآفرينی کند. هرچند که اين 
موفقيت بزرگ را هم تقديم مردم ايران می کند و معتقد است هر چيزي 
که به دست می آورد متعلق به مردم ايران است. رضا مهماندوست به عنوان 
بهترين مربي تکواندوي سال جهان برگزيده شد تا بعد از غم از دست دادن 
دومين فرزند بيمارش، شادي خود را اينگونه با مردم ايران تقسيم کند: 
»اين جايزه پس از سال ۲۰۱۶ برای دومين بار است که نصيب من می شود 
و به عنوان يک ايرانی افتخار می کنم که توانستم به اين جايزه برسم. اين 
افتخار فقط برای من نيست و متعلق به مردم ايران است. اميدوارم در اين 
شرايط سخت که مردم بنا بر داليل مختلف همچون گرانی يا هر مسئله 

ديگری ناراحتند، توانسته باشم لحظه ای آنها را شاد کنم.«

برد حساس در 
اشرف رامين

      چهره
دربی منچستر 
آرامش را دوباره 
به من يونايتد بازگرداند. هفته گذشته بود که بعد 
از کسب يک شکست در ليگ اروپا و يک تساوی 
نااميد کننده در ليگ برتر، منچس��تريونايتد تا 
آستانه برکناری سرمربی خود نيز پيش رفت، اما 
با فرصتی که سران باشگاه به اوله گنار سولسشر 
دادند اين مربی سروسامانی به تيمش داد تا جايی 
که شياطين سرخ دو بازی متوالی و مهم خود در 
ليگ برتر را با پيروزی پشت سر گذاشتند؛ غلبه بر 
تاتنهام و پس از آن  هم گذشتن از سد من سيتی. 
دربی شنبه شب در ورزش��گاه اتحاد ۲ بر يک به 
سود يونايتد به پايان رسيد تا بعد از مورينيو، پپ 
گوارديوال نيز قربانی بازگشت دوباره تيم سولسشر 
به روزهای خوبش باشد. با اين پيروزی، قرمزها ۲4 

امتيازی شدند و در تالش��ند تا با قرار گرفتن در 
جمع چهار تيم اول جزيره حداقل سهميه ليگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورند. سرمربی نروژی از 
اينکه شاگردانش دوباره قدرتمندانه مقابل حريفان 
می ايستند راضی است: »ما اين پيروزی را هميشه 
در خاطر خود خواهيم داش��ت. هرگاه در مقابل 
منچسترس��يتی صاح��ب توپ ش��ديم، تيمی 
قدرتمند و خطرناک بوديم و در مقابل بهترين تيم 
جهان توانستيم خيلی خوب بازی کنيم و پيش 
برويم. منچسترس��يتی تيم   فوق العاده ای بود و 
نتايج خوبی گرفته اس��ت. آنها ب��ه خوبی در امر 
دفاعی ظاهر شدند، اما ما توانستيم موقعيت های 
فراوانی را روی دروازه اين تيم خلق کنيم. يونايتد 
می توانست به گل های سوم و چهارم نيز دست 
يابد، ام��ا در برخی صحنه ها دروازه بان س��يتی 
عکس العمل های خيلی خوبی از خود نشان داد.« 
درخشش داويد دخيا تأثير زيادی در اين پيروزی 
داشت. در شرايطی که منچستريونايتد به هر سه 
امتياز اين بازی نياز داش��ت، سنگربان اين تيم 
موقعيت های زيادی را از شاگردان پپ گرفت تا 
يک برد ديگر به حساب تيم سولسشر نوشته شود.  
در صورت ادامه اين روند رسيدن به سهميه 
ليگ قهرمانان قطعاً ميسر خواهد بود. هری 
مگواير، کاپيتان منچستر پس از دربی به 
اين مسئله اشاره کرد: »چهار رتبه اول 
حاال در تيررس ماست. بايد به نتايج 
بازی هايمان فکر و سعی کنيم در هر 
بازی سه امتياز را کسب کنيم و مدام 
بهتر و بهتر شويم. ما هفته آينده يک 
بازی بزرگ ديگر مقابل اورتون داريم. 
بايد به پيروزی در ديدارهايمان ادامه 
دهيم، به خصوص حاال که دو بازی 
بزرگ مقابل تاتنهام و سيتی را پشت 
سر هم پيروز شده ايم. در اين بازی 
در نيم��ه اول بچه ها عالی ش��روع 
کردند و چه��ار مهاجم م��ا واقعاً 
ترسناک بودند. آنها وقتی اينطور 
سرحال باشند می توانند برای هر خط 

دفاعی مشکل ساز شوند.«

مسی، رهبر مثلث تهاجمی بارسا

سولسشر و یاران روی دور برد

درخش��ش ستاره 
شيوا نوروزي

     فوتبال اروپا
آرژانتينی تمامی 
ندارد. کاتاالن ها در 
هفته شانزدهم الليگا ميزبان مايورکا بودند و اين 
بهترين زم��ان بود ک��ه ليونل مس��ی در حضور 
طرفداران تيم در نيوکمپ شادی کسب ششمين 
توپ طاليش را با هواداران تقسيم کند. قبل از آنکه 
بازی شروع شود، مسی توپ طالی جديدش را از 
دس��ت پس��رانش تحويل گرفت تا با انگيزه تر از 
هميشه در خانه به ميدان برود. در پيروزی ۵ بر ۲ 
بارسا، مسی سه گل برای تيمش به ثمر رساند تا 
معلوم ش��ود اين بازيکن همچنان عطش کسب 
افتخارات بيشتر و رسيدن به رکوردهای منحصر به 
فرد را دارد. مهاجم آرژانتينی در حالی بهترين گلزن 
اسپانيا محسوب می شود که در هفت هفته ابتدايی 
فصل هيچ گلی نزده بود، اما در هشت ديداری که به 
ميدان رفت، ۱۲ گل به نام خ��ودش ثبت کرد. او 
حتی از کريم بنزما نيز سبقت گرفته و فعالً آقای گل 
الليگاست. عالوه بر اين لئو همچنان دست از سر 
رونالدو برنم��ی دارد. کريس رونالدو ک��ه اخيراً به 
عنوان بهترين بازيکن فصل گذش��ته ليگ ايتاليا 
انتخاب شد همزمان با هت تريک رقيب سنتی اش، 
شاهد باخت يووه به التزيو بود. در شب باخت بانوی 
پير، مسی سی و پنجمين هت تريک خود در الليگا 
را به ثبت رساند و رکورد 34 هت تريک رونالدو را 
شکست. عالوه بر مسی، س��وارز و گريزمان هم به 
درخشش خود ادامه می دهند. موتور گلزنی سوارز 

و گريزمان نيز به خوبی روشن ش��ده تا اين روزها 
مثلث خطرناک بارس��ا برای هر حريفی ترسناک 
باشد. والورده يکی از مربيان خوش شانس به شمار 
می رود، چراکه با در اختيار داشتن ستاره هايی چون 
مسی، س��وارز و گريزمان خيالش از بابت گلزنی 
راحت است. سرمربی بارسا که از عملکرد بازيکنانش 
رضايت کامل دارد، پس از برتری مقابل مايورکا، اين 
برد را جشن فوق العاده ای  برای توپ طالی مسی 
خواند: »فوق العاده است. اين راه خيلی خوبی برای 
جشن گرفتن توپ طال بود. گلزنی سوارز در دقيقه 
43 اتف��اق جالبی بود، موقعيت گلی که توس��ط 
سوارز به دست آمد من را غافلگير کرد. فکر کردم او 
به هم تيمی اش پاس داده است. درست است که 
غافلگير شدم، ولی گل او واقعاً استثنايی بود. من به 
لوئيس گفتم که در طول ب��ازی او چند فرصت 
ساده تر هم داش��ت، ولی توپی را که گل کرد، 
احتمال گل ش��دنش واقعاً کم ب��ود.«  با اين 

نتيجه آبی واناری ها کماکان صدرنش��ين 
فوتبال اس��پانيا باقی ماندن��د. البته تيم 
ارنس��تو والورده برای حفظ اين جايگاه 
همچنان با رئال رقابت تنگاتنگی دارد. 
بلوگرانا فعاًل با تفاضل گل بهتر رتبه 

اول را در اختي��ار دارد و در ادام��ه 
مسير دشوارتر خواهد بود. مثلث 
خط حمله بارسا در بازی بعدی 
باي��د رودرروی اينتر در ليگ 

قهرمانان قرار بگيرد.

 از مصاف شهرخودرو با سپاهان 
تا دربی تبريز بدون دنيزلی

روز سخت صدرنشین بحران زده برابر پیکان
هفته چهاردهم رقابت های ليگ برتر فوتبال عصر امروز با برگزاری پنج 
ديدار برگزار می شود که طی آن استقالل به مصاف پيکان می رود. سپاهان 
در مش��هد با ش��هرخودرو ديدار می کند، تراکتور در دربی تبريز مهمان 
ماشين سازان اس��ت، ذوب آهن در اصفهان از نساجی پذيرايی می کند و 

پارس در اهواز به ديدار فوالد می رود.
  صدرنشينی و دردسرهای تازه

استقالل بعد از س��ه فصل و نيم، هفته گذش��ته بود که با پيروزی برابر 
شهرخودرو صدرنشين ش��د تا عصر امروز)۱7:3۰( با روحيه و انگيزه ای 
دوچندان و برای تثبيت صدرنش��ينی به مصاف پيکان برود، اما ش��ادی 
صدرنشينی خيلی برای آبی پوش��ان پايتخت دوام نداشت و قهر کردن 
اس��تراماچونی به دليل عدم دريافت مطالباتش، آنها را ح��اال که بعد از 
ماه ها صدرنش��ينی را تجربه کرده اند به حاشيه برده است. مسئله ای که 
بايد ديد مرد ايتاليايی نيمکت آبی پوشان می تواند آن را در بازی با پيکان 
مديريت کند تا کيفيت فنی تيمش را تحت تأثير قرار ندهد يا استقالل 
که حاال دارد روی خوش می بيند بار ديگر به حاش��يه می رود، آن هم در 
بازی حس��اس با پيکان که می تواند جايگاه اين تي��م را در صدر جدول 
تثبيت کند. بازی استقالل و پيکان در صورت مديريت حاشيه ها توسط 
استراماچونی می تواند زيباترين بازی هفته چهاردهم باشد. استقالل با ۲۶ 
و پيکان با ۱8 گل زده از جمله تيم های هجومی ليگ هستند. با توجه به 
خط حمله  خطرناک هر دو تيم، اين ديدار می تواند نويد يک بازی پرگل 
را بدهد. هرچند که اس��تراماچونی در بازی با پي��کان، دياباته را به دليل 
محروميت در اختيار ندارد. بازيکنی که طی هفته های اخير يکی از بهترين 
و تأثيرگذارترين نفرات اس��تقالل بوده و بايد ديد عدم حضور او در بازی 
عصر امروز استقالل را با مشکل مواجه می کند يا قائدی که او هم اين روزها 
بازی های خوبی را از خود به نمايش می گذارد می تواند نبود شيخ آبی ها را 

پوشش دهد و عدم حضورش را جبران کند.
 البته از پيکان هم نبايد غافل شد، خصوصاً که در امر گلزنی هم برخالف 
خيلی از تيم ها مشکل خاصی ندارد و خط حمله اش می تواند استقاللی های 
تازه صدرنشين شده را در بازی امروز آزار دهد، اما بايد ديد استراماچونی 
می تواند در ادامه با روند خوبی که تيم��ش در پيش گرفته پيکان را هم 

شکست دهد يا خودروسازان ترمز صدرنشين ليگ را می کشند.
  مصاف مدعيان

مصاف شهرخودرو با سپاهان هم از جمله بازی های مهم و حساس اين هفته 
است. شهرخودرو، تيم رده سوم جدول که طی ۱3 هفته گذشته توانسته 
خود را در جمع مدعيان حفظ کند بعد از کسب دو شکست پی درپی برابر 
نفت آبادان و استقالل برای حفظ جايگاهش نيازمند سه امتياز اين بازی 
خانگی است، خصوصاً که با توجه به نزديک بودن امتيازات تيم های باالی 
جدولی، کوچک ترين لغزش می تواند باعث سقوط چند پله ای نماينده 
مشهد شود، اما کسب سه امتياز اين بازی خانگی کار ساده ای نيست، وقتی 
حريف اين هفته شهرخودرو، سپاهانی است که به تازگی توسط استقاللی ها 
از صدر جدول به زير کشيده شده و درصدد بازگشت به جايگاهی است که 
اکنون آبی پوشان پايتخت آن را در اختيار دارند. قلعه نويی در حالی برای 
بازپس گرفتن جايگاه خود در مشهد به مصاف ياران گل محمدی می رود 
که اين روزها فکرش درگير تيم ملی است و اگرچه نيمکت تيم ملی را که 
از سوی برخی کارشناسان به او تعارف و پيشکش شده با پا پس می زند، اما 
بدون ترديد رؤيای دوباره اش به دست گرفتن سکان هدايت تيمی است.
همين دل مش��غولی ها می تواند تيم او را در بازی امروز برابر ياران يحيی 
متزلزل کند. نکته مهم اين بازی خط دفاع مستحکم دو تيم تنها با پنج گل 

خورده است که نويد يک بازی کم گل را می دهد. 
  دربی تبريز در غياب دنيزلی

در ديگر بازی مهم امروز تراکتور در دربی تبريز به مصاف ماشين س��ازی 
می رود، البته با يک تفاوت فاحش نسبت به هفته های قبل. سرخپوشان 
تبريزی که تا چند هفته قبل در جمع مدعيان قهرمانی اين فصل بودند، 
بعد از افتی فاحش و قبول سه شکست پياپی و يک تساوی، سرمربی خود 
را هم از دست دادند تا بيش از پيش درگير حاشيه و بحران شوند. تراکتور 
حاال با يک دوجين ستاره و البته مربی موقت بايد در دربی تبريز به مصاف 
ماشين س��ازی برود. تيمی که در ميانه های جدول و درست بيخ گوش 
تراکتورسازان جای دارد. ش��اگردان خطيبی اگرچه از ميانه های جدول 
باالتر نرفته اند، اما تا اينجا نتايج قابل قبولی گرفته اند. با وجود اين بايد ديد 
ماشين سازی می تواند از تراکتور بحران زده امتيازی بگيرد يا جدايی دنيزلی 

شوکی مثبت برای سرخپوشان تبريزی خواهد بود.

بحران زایی مربیان خارجي در فوتبال ایران

فريدون حسن

وقتی  وزیر ورزش احساس خطر می کند
آخرين حرف های مسعود سلطاني فر را حتماً بايد خواند. بايد خواند و ديد 
که وزير ورزش در فاصله هش��ت ماه مانده به المپيک چگونه با فرافکني 
توپ را به زمين رؤساي فدراسيون ها می اندازد و خود را حامي هميشگي 
ورزشکاران المپيکي معرفي می کند. کمتر از ۲4 ساعت پس از انتقادهاي 
يکي از رؤساي فدراسيون ها از بی توجهی های وزارت ورزش، سلطاني فر در 
جمالتي که بسيار شبيه جمالت رئيس جمهور در رصد حال مردم کوچه 
و بازار بود، مدعي ش��د که در اتاقش به روي تمام ورزش��کاران باز است و 

گاليه هايی از عملکرد رؤساي فدراسيون ها دريافت کرده است!
سلطاني فر در حالي مدعي است که رؤسای فدراسيون های ورزشي ای که موفق 
به کسب سهميه المپيک شده اند با نااميدي از رسيدگي به شرايط شان عنوان 
می کنند که با اين وضعيت، کسب مدال و موفقيت در المپيک سخت است و 
آقايان وزارت و کميته ملي المپيک توجه داشته باشند که اگر موفقيتي هم 
به دست آمد، حاصل تالش خود ورزش��کار و تعصب او بوده، نه برنامه ريزی يا 
رسيدگي آنها. بنابراين موفقيت ها را به حساب خود نزنند. همين حرف ها براي 
سلطاني فر کافي بود تا قبل از اينکه بقيه هم لب به اعتراض بگشايند با ژستي حق 
به جانب از نگرانی هايش در خصوص ورزشکاران المپيکي و شرايط آنها بگويد.

سلطاني فر مدعي اس��ت که در رس��يدگي به امور مربوط به ورزشکاران 
المپيکي هيچ کوتاهي و قصوري را نمی پذيرد. او با اين ترفند عماًل تمام 
تقصيرها را به گردن رؤساي فدراس��يون ها می اندازد، در حالي که همين 
حاال بايد پاس��خگوي کمک های بی حدوم��رزش از بيت المال، از جيب 
مردم و از سهم همين ورزش��کاران المپيکي به فدراسيون فوتبال باشد. 
کمک های ميلياردي که براي عقد قرارداد ب��ا مربيان خارجي يا جبران 
اشتباهات مديريتي فوتبال توس��ط وزارت ورزش در اختيار مهدي تاج، 
رئيس فدراسيون فوتبال يا باشگاه های دولتي قرار می گيرد، درحالی که 
ورزشکاران المپيکي کشور در سخت ترين شرايط خود را براي بزرگ ترين 
آوردگاه ورزش جهان يعني المپيک آم��اده می کنند و بنا بر قول همين 
جناب سلطاني فر بايد شرايط مردم و کشور را درک کنند و متوجه باشند که 
در تحريم بسر می بريم. تحريم هايی که البته شامل حال فوتبال و فوتبالي ها، 

اين عزيزدردانه های ولخرج، بی مصرف و بی فايده جناب وزير نمی شود.
بديهي است که سلطاني فر احساس خطر کند. همين حاال بايد براي پرداخت 
پول بيت المال به ويلموتس به مجلس پاسخگو باشد. بنابراين طبيعي است 
که براي بقيه خط و نشان بکش��د و فرياد اشتباه و خطاي خود در خصوص 
فوتبال و مهدي تاج را سر بقيه بزند. چه کسي مظلوم تر و بی سروصداتر از 
قهرمانان مدال آور المپيک. سلطاني فر حتماً پيش خودش فکر کرده »اينها 
که باالخره کارشان را می کنند و چند مدال می گيرند، بگذار در حرف هم که 

شده هوادارشان باشيم، سر فوتبالي ها که نمی شود فرياد کشيد.«
هشت ماه تا المپيک فاصله داريم، هشت ماهي که اصالً به حساب نمی آيد. 
تمام آنهايي که با افتتاح مسابقات توکيو مدال درو می کنند از مدت ها قبل 
آماده شده اند و االن مشغول استراحت و ريکاوري قبل از مسابقه هستند، 
اما اينجا و در ايران در جايي که ورزشکارانش با جان و دل براي اعتالي نام 
کشورشان تالش می کنند، جناب وزير تازه يادش افتاده که چيزي به نام 
المپيک وجود دارد، ميدانی که ورزشکارانمان بايد خود را براي حضور در 

آن به سختی آماده کنند.
 البته توجه داشته باشيد که اين يادآوري هم صرفاً براي خالي نبودن عريضه 
و فرار از پاسخگويي است، واال همه خوب می دانيم که تا فوتبال به عنوان 
افيون مسئوالن ورزش کشور وجود دارد، اين توجهات و نگاه های گذري 
صرفاً يک بازي رسانه ای  است که آقايان راه می اندازند تا بگويند ببينيد ما 
حواسمان به همه چيز هست و همه چيز را رصد می کنيم، درست مثل 
رئيس جمهور که با ن��گاه کردن به مردم همه چي��ز را رصد می کند و در 
جريان دردها و رنج هايی که بر گرده مردم سنگيني می کند قرار می گيرد. 
سلطاني فر به هرحال وزير اين رئيس جمهور است و بايد درس پس بدهد 
و چه زماني بهتر از اين اوضاع آشفته ورزش براي امتحان پس دادن و چه 
کساني بهتر از المپيکی های کم ادعا و پرافتخار براي اينکه در شعار هم شده 

سنگ آنها را به سينه بزنند و ادعا کنند که حامی شان هستند.

مشکل حق پخش حل می شود 
حق پخش تلويزيونی رويدادهای ورزشی که تا امسال در انحصار سازمان 
صداوسيما بود و ورزش از آن بی بهره بود، از سال آينده شرايط تازه ای 
پيدا خواهد کرد و ورزش هم از آن منتفع خواهد شد. در بند »ل« اليحه 
بودجه سال ۹۹ آمده است: »به استناد بند )پ( ماده )۹۲( قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسيمای 
جمهوری اسالمی ايران مکلف هس��تند درآمدهای تبليغاتی ناشی از 
پخش مسابقات ورزشی را  نزد خزانه داری کل کشور واريز کنند. وجوه 
واريزی به نسبت مساوی  در اختيار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک 

به فدراسيون های مربوط( و سازمان صداوسيما قرار می گيرد.«

بودجه 30 میلیاردي فقط براي المپیک!
متن کامل اليحه بودجه ۹۹ کل کشور در حالی منتشر شد که بودجه 
مورد ني��از بخش های مختلف ورزش کش��ور نيز درآمده اس��ت. يکی 
از رويدادهايی که ورزش ايران در س��ال ۹۹ پي��ش رو دارد، بازی های 
المپيک ۲۰۲۰ توکيو است. بازی هايی که ۲۲۹ روز ديگر آغاز می شود 
و نمايندگانی از ايران هم در آن حضور خواهند داشت. در اليحه بودجه 
سال ۹۹ و در جدول شماره ۹ که مربوط به برآورد اعتبارات رديف های 
متفرقه است، مبلغ 3۰ ميليارد تومان به کميته ملی المپيک برای هزينه 
در المپيک توکيو اختصاص يافته تا صرف آن کند. نکته جالب توجه اينکه 
برای بازی های پارالمپيک ۲۰۲۰ توکيو چنين بودجه ای اختصاص نيافته 

و خبری از اين موضوع در اليحه بودجه سال ۹۹  نيست.

مرتضی کريمی

 سرمربی سابق تيم ملی تکواندو


