
فري�ب  پ�روژه 
خوردن در فوتبال 
ايران تمامي ندارد. 
فرقي نمي كند يكبار سرمربي بلژيكي فريب مان 
مي دهند، يكب�ار فري�ب دالالن را مي خوريم و 
اينگونه است كه ارزهاي دولتي به باد مي روند، 
ام�ا در اين پروژه عظيم هميش�ه مدي�ران پاي 
ثابت هستند و اگر براي سرپوش گذاشتن روي 
افتضاح هايي كه به بار مي آورند، راهي پيدا نكنند 
مثل مه�دي تاج پاي بقي�ه را نيز ب�ه پرونده باز 
مي كنند تا بلكه قدري از گناهشان كاسته شود. 
كالهي كه در پرونده مارك ويلموتس سر مان رفته 
گشادتر از اين حرف هاست كه با تكذيب هاي وزارت 
ورزش، مركز تجاري – فرهنگي اي��ران و هلند يا 
حتي رئيس وقت فدراسيون ماستمالي شود. بعد از 
آنكه تاج در اولين مصاحبه اش به خيال خود دست 
به افشاگري زد، اول وزارت ورزش ادعاهاي او را رد 
كرد و بعد هم نوبت رس��يد به همان مركز تجاري 
– فرهنگي كه عالقه خاصي به معرفي گزينه هاي 
س��رمربي گري براي تيم ملي فوتبال دارد. اگرچه 
اين دو نهاد براي بي تقصير جل��وه دادن خود اين 
روزها مجدانه تالش مي كنند، ولي به اين راحتي ها 
نمي توان و نبايد از تقصير آنها چشم پوشي شود، 
هرچند ك��ه رئيس وقت فدراس��يون همچنان به 

عنوان مقصر اصلي شناخته مي شود.
واكنش مركزي كه كارش فروش صنايع دس��تي 
و برگزاري رويدادهاي فرهنگي در هلند است در 
نوع خود جالب توجه بود. مهدي تاج بعد از حساس 
شدن نهادهاي نظارتي و باال گرفتن انتقادها عالوه 

بر وزارت ورزش، در مورد نق��ش مركز تجاري – 
فرهنگي ايران و هلند ح��رف زد؛ نامي كه تا پيش 
از اين هرگز مطرح نشده بود. مازيار تشكري، مدير 
اين مركز در نامه اي كه تابناك آن را منتشر كرده 
مدعي شده در مذاكره با ويلموتس، تاج و دوستان 
آنها را دور زده اند: » پس از پايان همكاري كي روش 
با فوتبال ايران و در دستوركار قرار گرفتن موضوع 
انتخاب س��رمربي جديد براي تيم مل��ي فوتبال 
ايران، اين مركز بنا برس��ابقه و تجربه همكاري با 
تيم ملي امي��د و با بهره گي��ري از توان تخصصي 
تيم حقوقي و مش��اوران حرفه اي خ��ود در حوزه 
فوتبال اروپا، اقدام به ارزيابي گزينه هاي ممكن و 
مناسب براي مربيگري تيم ملي فوتبال ايران كرد. 
ماحصل اين فعاليت ها طي نامه اي خطاب به وزير 
ورزش دكتر سلطاني فر معرفي شدند. نكته جالب 
توجه اينكه پس از ارسال نامه فوق الذكر اين مركز 
هيچ گونه بازخوردي، نه از سوي وزارت ورزش و نه 
از سوي فدراسيون فوتبال دريافت نكرد، تا اينكه 
پس از مدتي خبرعقد قرارداد فدراسيون فوتبال 
با گزينه دوم معرفي شده در نامه اين مركز يعني 
ويلموتس در رسانه ها منتشر شد. بسيار متعجب 
شديم از اينكه چرا اين مركز به طور كامل از فرآيند 
انتخاب، مذاكره و عقد قرارداد با سرمربي بلژيكي 
كنار گذارده ش��ده اس��ت. با اين اوصاف مالحظه 
مي فرماييد كه نق��ش اين مرك��ز در كل فرآيند 
برگزيده شدن ويلموتس به سرمربي گري تيم ملي 
فوتبال ايران، صرفاً شامل شناسايي و معرفي ايشان 
به عنوان گزينه پيشنهادي دوم به مسئوالن فوتبال 
كش��ور، بدون ذره اي انتفاع بوده است. « همانطور 

كه از اسم اين مركز پيداست، قطعاً آنها نيز دوست 
داشتند در پروس��ه مذاكرات با ويلموتس حضور 
داشته باشند و اهداف تجاري شان را پيگيري كنند. 

منتها تاج يك تنه پروژه را دست گرفته است. 
  ورزش امنيتي و نظامي نيست

نماينده حوزه انتخابيه فريمان و س��رخس  يكبار 
ديگر در مورد قرارداد س��رمربي بلژيكي دس��ت به 
افشاگري زد. احسان قاضي زاده هاشمي كه پيش 
از اين هم اطالعات زيادي از پش��ت پرده هاي اين 
قرارداد منتشر كرده بود در گفت وگو با راديو ورزش 
به مبلغ باالي رقم آن اشاره كرد: »شايد اولين فردي 
كه در كش��ور از ماهيت اين ق��رارداد تركمنچاي 
رونمايي و مبلغ آن را بيان كرد، من بودم. آن زمان 
مبلغ را به دالر گفتم و معادل يورويي دستمزد بود. 
اولين زماني كه اين مسئله را عنوان كردم به مرداد و 
شهريور سال گذشته بود و پس از آن به دليل اينكه 
در اس��فند انتخابات داشتيم، گفته ش��د كه نبايد 
درباره اين مسائل صحبت شود. سپس حمالتي شد 
كه چرا شما سراغ قيمت گوشت، مرغ و... نمي رويد 
و اين موضوعات اصالً هيچ ربطي به بيت المال كشور 
ندارد. « قاضي زاده با تأكيد بر اينكه ورزش ماهيت 
امنيتي و نظامي ندارد، گفت: »دوباره محل پرداخت 
آن 2 ميليون يورو را اعالم كرديم، مجدداً آن مبلغ 
هم تكذيب ش��د و مردم ايران ديدند كه تمام اين 
صحبت ها درست بود. عده اي با روشنگري نسبت به 
اين مسئله حرف داشتند و اينكه موضوع محرمانه اي 
است كه به منافع و امنيت ملي ربط دارد. در صورتي 
كه در امر ورزش اصاًل چيزي به نام محرمانه نداريم. 
ورزش نه ماهيت امنيتي و نه نظامي و دفاعي دارد 

و در دنيا براي تيم هاي شاخص، همه چيز مشخص 
و شفاف است. هنوز نكات ناگفته زيادي درباره اين 

قرارداد وجود دارد.«
  محال است وزير در جريان نباشد

نماينده مجلس ش��وراي اس��المي در خصوص 
گفتن مطالب دروغ در رس��انه ها و نقش دولت 
در قرارداد ويلموتس اظهار داش��ت: »قطعاً اين 
موضوع تبديل به يك پرونده خواهد ش��د. البته 
ما در اين موارد نيازمند قوت، صراحت و قاطعيت 
از س��وي همه نهادها براي عدم تكرار هس��تيم. 
در اي��ن موض��وع، وزارت ورزش را در راس��تاي 
فدراس��يون مي بينم و نمي توانم تفكيكي قائل 
ش��وم، مخصوصاً زماني كه مبلغ 2 ميليون يورو 
پرداخت شد، وزير ورزش براي پرداخت اين رقم 
پيگيري هاي ويژه اي كرد. سؤال اينجاست وزارت 
ورزش��ي كه اينقدر پيگير پرداخت مبلغ است، 
چگونه در زمان انعقاد قرارداد نظارت بر مفاد اين 
قرارداد نداشته است. مكانيسم انتخاب بايد چه 
سيكلي را طي كند؟ آيا آن فدراسيون كميته فني 
ندارد؟ درباره يك قرارداد بين المللي دو ساحت 
وجود دارد، بخش فني و ديگري ساختار بخش 
قراردادي. دو سيستم بايد به موازات يكديگر كار 
كنند. محال است كه وزير ورزش در جريان اين 
اتفاقات نبوده و از وي نظرخواهي صورت نگرفته 
باشد يا اگر هم پيشنهاد از جانب افراد ديگري داده 
شده، وي موافقت نكرده باشد، مخصوصاً در مورد 
سرمربيگري تيم ملي فوتبال جزو محاالت است 
كه اين اتفاقات بدون اطالع شخص وزير ورزش 

افتاده باشد. «
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فريدون حسن 

وداع با مربي تمام نشدني
عصر دوشنبه خبري در سطح شهر پيچيد كه غصه دارمان كرد. پرويز 
ابوطالب، مربي نام آش��ناي فوتبال ايران دار فاني را وداع گفت. مردي 
كه عمرش را در راه تربيت نوجوانان و جوانان فوتبال ايران صرف كرد 
و ثمره آن هم تربيت شاگردان زيادي بود كه افتخارات و پيروزي هاي 
زيادي نصيب فوتبال ايران كردند. استاد ابوطالب در دوران مربيگري 
هدايت تيم هايي چون راه آهن و استقالل را برعهده داشت، اما اوج كار او 
مربيگري در تيم هاي ملي زير 17سال، جوانان، اميد و بزرگساالن ايران 
بود. استاد ابوطالب از جمله مردان تمام نش��دني فوتبال بود كه حتماً 
جاي خالي اش از اين به بعد بيشتر حس خواهد شد. افسوس كه تا وقتي 

بود، قدر اين مربی تمام نشدنی آنچنان كه بايد دانسته نشد. 

دستبرد دوباره فوتبالي ها به جيب مردم
سوء مديريت و تحميل هزينه به بيت المال از سوي فوتبالي ها تمامي 
ندارد، در حالي اي��ن روزها با افش��اگري هاي صورت گرفت��ه قرارداد 
فاجعه بار ويلموتس جايي براي دفاع تاج باقي نگذاشته است كه ديروز 
بار ديگر برگي ديگر از سوء مديريت هاي حاكم بر فوتبال ايران رو شد. 
عصر ديروز بود كه احمد سعادتمند، مديرعامل استقالل اعالم كرد كه 
حكم محكوميت استقالل درباره شكايت هاي ش��فر و بويان ناديف به 
باشگاه رسيده و اگر تا چند روز ديگر كه احتماالً تا هفته آينده است يك 
ميليون دالر  معادل 18 ميليارد تومان مي شود به اين دو شاكي پرداخت 
نشود، آبي ها با خطر كسر امتياز و سقوط روبه رو خواهند شد. شفر 550 
هزار دالر براي فصلي كه روي نيمكت اس��تقالل نبود مي خواهد و به 
بويان كه پس از جدايي از اس��تقالل، با 40 ه��زار دالر با تيم جديدش 
قرارداد امضا كرد، براي ش��ش ماه حضور و تنها سه بازي، استقاللي ها 
بايد 320 هزار دالر پرداخت كنند! چنين جريمه هايي خروجي مديريت 
مديراني اس��ت كه امروز بدون اينكه بابت چنين ضرر و زياني و بستن 
قراردادهايي كه تنها جيب دالالن را پر كرده است، محاكمه شوند، در 
خانه شان نشسته اند تا امروز يك ميليون دالر ديگر از بيت المال به جيب 
يك مربي و يك بازيكن ديگر پرداخت شود، بدون اينكه حساسيتي در 
نهادهاي نظارتي و قضايي بابت اين حيف و ميل از جيب مردم به وجود 

بيايد، زيبا نيست؟! 

خون فوتبالي هاي ميليارد ر رنگين تر از مردم نيست
نقدي بر تازه ترين بهانه جويي هاي مخالفان آغاز ليگ برتر

ورزشكار خارج از اردو هم حقوق مي خواهد
تأكيد وزارت و كميته ملي المپيك  به حفظ آمادگي المپيكي ها

شواهد و اظهارات 
IOC مسئوالن

و شوراي المپيك 
آس��يا خبر از احتمال برگزاري مسابقات المپيك 
توكيو و بازي هاي س��احلي چي��ن در تاريخ مقرر 
مي دهد؛ مس��ئله اي كه باعث برگزاري جلسه روز 
گذشته ستاد عالي بازي هاي المپيك و پارالمپيك با 
محوريت حفظ آمادگي ورزشكاران شد. وزير ورزش 
در اين جلس��ه كه با محوريت بازي هاي ساحلي 
چين برگزار شده بود، تأكيد داشت براي حضور در 
رويدادهاي ورزشي بايد مالحظاتي را داشته باشيم 
كه مهمترين آن، رعايت مسائل بهداشتي است كه 
با توجه به شيوع ويروس كرونا بايد مورد توجه ويژه 
قرار گيرد: »حضور موفق در مسابقاتي كه قرار است 
چهاريا پنج ماه آينده برگزار شود، نيازمند اين است 
كه اردوها و تمرينات از هم اكنون آغاز شود. رعايت 
مسائل بهداشتي و دس��تورات ستاد ملي مقابله با 
كرونا بايد در دستور كار باش��د. اين موضوع يكي 
از الزامات اس��ت؛ چراكه اولويت اصلي ما سالمت 

ورزشكاران است.« 
صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك نيز اگر 
چه بر اين باور است كه در صورت بروز موج جديد 
كرونا در آسيا، بحث قرنطينه مجدد و عدم كشف 
واكسن اين ويروس، امكان برگزار نشدن المپيك 
توكيو و بازي هاي س��احلي چين وجود دارد، اما 
تأكيد مي كن��د با توجه به اينك��ه هيچ مكاتبه اي 
مبني بر لغو مسابقات ساحلي و همچنين المپيك 

و پارالمپيك براي كش��ورها ارسال نش��ده بايد با 
رعايت نكات شرايط را براي آماده سازي ورزشكاران 
مهيا كرد: »نمي ت��وان با احتمال لغو مس��ابقات، 
برنامه ها را تعطيل كنيم بلكه باي��د از هم اكنون 
براي آماده سازي ورزش��كاران براي حضور موفق 
در رويداد هاي المپي��ك و پارالمپيك و بازي هاي 
س��احلي برنامه ريزي ه��اي الزم را انج��ام دهيم. 
براي تداوم تمرينات ملي پوشان، امكاناتي را براي 
المپين ها تهيه كرديم تا در منازلش��ان تمرينات 
خود را پيگي��ري كنند، همچني��ن در كنار تهيه 
اين ملزومات خدمات روانشناسي را هم براي اين 

عزيزان مهيا كرديم.«
با اين وجود اما هادي ساعي، پرافتخار ترين المپين 
ايران و همچنين مدير فني تيم ملي تكواندو تأكيد 
دارد كه تمرينات انفرادي براي ورزشكاران مثل سم 
است: »تمرين انفرادي با تمرين زير نظر كادرفني 
تف��اوت دارد. وقتي ورزش��كاران در كنار يكديگر 
تمرين مي كنند شرايط شان با تمرين انفرادي خيلي 
متفاوت است. تمرينات گروهي باعث انگيزه گرفتن 
بچه ها از يكديگر خواهد شد. تمرين انفرادي براي 
ورزشكار مانند سم است كه آرام آرام به بدن او تزريق 
مي شود و بي انگيزگي به دنبال دارد و به همين دليل 
هم هس��ت كه به دنبال گرفتن مج��وز تمرينات 
گروهي هستيم. ضمن اينكه ورزشكاران زماني كه 
در اردو هستند حقوق مي گيرند و متأسفانه بايد 
قبول كنيم كه روز مزد هستند. درحالي كه آنها در 

اين شرايط نيازمند حمايت هستند.«

تنه��ا 20روز ب��ه 
ش��روع دوب��اره 
ي  بت ه��ا قا ر

ليگ باقي مانده اما مخالفت ها ب��ا برگزاري ادامه 
رقابت هاي ليگ همچنان به قوت خود باقي است. 
مخالفت هايي كه البته به نظر مي رسد بيشتر از سر 
شكم سيري است تا نگراني بابت شيوع كرونا باشد. 
درحالي كه تمام فعاليت هاي كاري در كشور از سر 
گرفته شده و شاغلين تمام عرصه ها سر كار خود 
در حالي حاضر مي شوند كه با خطر جدي ابتال به 
كرونا روبه رو هستند فوتباليست هاي ناز پرورده 
كه قرار است با انواع و اقسام امكانات و تجهيزات و 
آزمايش ها بيايند و بازي كنند باز هم ناز مي كنند و 

از خطرناك بودن وضعيت مي گويند. 
 تراكتور يكي از مخالفان سرسخت شروع دوباره 
ليگ بود كه چن��دي پيش نيز بح��ث انصراف از 
رقابت ه��اي ليگ نوزدهم را پيش كش��يد و حاال 
شواهد و قرائن نشان از فراهم شدن شرايط براي 
انصراف اين تيم از مسابقات ليگ برتر را مي دهد. 

مثبت اعالم شدن تست شش نفر از اعضاي 
اين تي��م )مربي��ان و بازيكن��ان( عدم 
بازگشت سه بازيكن اصلي اين تيم به 
تبريز )اشكان دژاگه، مهاجم الجزايري 
و مسعود شجاعي( از داليل آنها براي 

مخالفت با ادامه ليگ است.
 اما جداي اين مس��ائل 

فرافكني هاي برخي 
بازيكنان اين تيم 

ط��ي روزهاي 
گذشته بسيار 
جالب توجه 
 . س��ت ا
ن  س��ا سا

ري،  نص��ا ا
مهاجم اين تيم مي گويد 
كه آرام��ش از خانواده ها 
شده اس��ت:  گرفت��ه 
و  ش��غل  فوتب��ال   «

حرفه ماس��ت اما فوتب��ال زمان��ي ارزش دارد كه 
شرايط عادي باشد و س��المتي ما و خانواده  مان 
در خطر نباش��د، اما با ش��رايط موجود آرامش از 

خانواده هاي ما گرفته شده است.«
احسان حاج صفي نيز مي گويد چه ارگاني سالمت 
ما را تضمين مي كند: »اين مسئله تمركز ما را به هم 
زده است. پروتكل هايي مشابه ليگ هاي اروپايي 
ابالغ شده اما امكانات ما با آنها قابل مقايسه نيست 
و امكان رعايت برخي موارد بهداشتي وجود ندارد. 
به نظر مي رس��د س��المت بازيكنان براي آقايان 
كمترين اهميتي ندارد كه تا اين اندازه به برگزاري 

ادامه بازي ها اصرار دارند.«
جالب اينكه اين بازيكنان كوچكترين اش��اره اي 
به بقيه مردم نمي كنند كه چگونه سر كار حاضر 
مي ش��وند و آيا خانواده آنها نبايد نگران باشند ؟ 
از اين بازيكنان بايد پرس��يد ك��ه آيا نگراني فقط 
شامل حال ش��ما و خانواده تان مي شود ؟ يا اصاًل 
اگر شانسي براي قهرماني داشتيد آيا بازهم اينقدر 
نگ��ران خطر كرون��ا بوديد و تهديد مي ش��ديد ؟ 
به طور حتم خون فوتبالي ها رنگين تر از خون 
مردم نيست. البته اين تنها تيم تبريزي 
نيست كه با برگزاري ليگ مخالف است 
و قائم مقام شهرخودرو هم با انتقاد از اين 
تصميم مي گويد كه بازيكنان اين تيم با 
استرس تمرين مي كنند: »وضعيت مشهد 
قرمز است. حتي مجبوريم براي برپايي 
اردو به تهران بياييم و با وضعيت 
فعلي ام��كان برگزاري بازي ها 
در مشهد نيز وجود ندارد 
اما نمي دانم آقايان 
برچه اساس��ي 
ن  همچن��ا
اصرار به ادامه 
بازي ها دارند 
وقت��ي حتي 
دكت��ر نمك��ي، 
وزير بهداش��ت هم مي گوي��د اوضاع 

عادي نيست.«

یک مربی و صد مرباخور! 
گزارش »جوان« از سهم خواهي مركز تجاري – فرهنگي ايران و هلند در قرار داد مارك ويلموتس

بازگشایي استخر آزادي براي تيم ملي شنا 
تيم ملي شنا در آستانه آغاز تمرينات در استخر آزادي قرار گرفت. پس از 
شيوع ويروس كرونا استخرها يكي از مكان هاي پرخطر و حساس بودند 
كه با تعطيلي مواجه شدند. مجوز بازگشايي استخرهاي سرپوشيده در 
مناطق زرد و قرمز هنوز براي عموم صادر نشده است. فدراسيون شنا 
براي آغاز تمرينات ملي پوشان كه براي كسب سهميه المپيك در تالش 
هستند در حال بازگشايي استخر آزادي است. محسن رضواني، رئيس 
فدراسيون شنا خبر بازگشايي استخر آزادي را براي تمرينات ملي پوشان 
تأييد كرد. قرار اس��ت هفته آينده مجوزهاي الزم براي آغاز تمرينات 

ملي پوشان شنا در استخر آزادي صادر شود. 
تغيير نام خيابان »تختي« در روز ملي پهلواني!

محمدرضا طالقاني، رئيس س��ابق فدراسيون كشتي گفت: » همزمان 
با روز ملي گراميداشت فرهنگ پهلواني در كشور نام خيابان تختي به 
شهناز تغيير پيدا كرد. خيلي ناراحت و متأسفم در روزي كه مسئوالن 
روز فرهنگ پهلواني را گرامي داش��تند، نام خيابان تختي در شميران 
تهران كه جهان پهل��وان تختي به همراه خانواده اش س��ال ها در آنجا 
زندگي مي ك��رد، تغيير پيدا كرد. چرا بايد ش��عار احت��رام به فرهنگ 
پهلواني را بدهيم اما در عمل حتي نام خياباني را كه تختي و خانواده اش 
سال ها در آنجا زندگي كرده اند، در روز پهلواني تغيير دهيم. نام تختي 
را برمي داريد و بعد روز پهلواني را تبريك مي گوييد؟ اميدوارم مسئوالن 

هر چه سريعتر در تصميم خود تجديد نظر كنند. 

سعيد احمديان 
مردي كه دغدغه اش فوتبال بود

در روزهايي كه هرچه از فوتبال مي ش��نويم فساد اس��ت و زد و بند و 
البي گري و به هدر دادن بيت المال، ش��نيدن خبر از دست دادن يكي 
از بزرگترين مربيان اين رش��ته ناراحتي ها و دغدغه ها را بيشتر از قبل 

كرد. 
آنها كه كمي قديمي ترند، پرويز خان ابوطالب را خوب مي شناس��ند؛ 
مردي كه تقريباً تمام دوران مربيگري خود را صرف پرورش استعداد هاي 
ناب فوتبال ايران كرد. يك نگاه گذرا به ليست پر و پيمان شاگردانش كه 
هر كدام بزرگي از بزرگان فوتبال ايران هستند به خوبي ثابت مي كند 
كه پرويز ابوطالب چه زحماتي براي فوتبال ايران كشيد. حسين فركي، 
حس��ن روش��ن، نصراهلل عبداللهي، محمد دادكان، اكبر ميثاقيان، در 
سال هاي دور، جواد زرينچه، حسن شيرمحمدي، ناصر محمدخاني، 
غالمرضا فتح آبادي، فرش��اد پيوس، بهتاش فريبا، مرتضي يكه، بيژن 
طاهري، امير قلعه نويي و رحيم يوسفي از نس��ل بعد از انقالب و كمی 

جلوتر جواد نكونام، سبوشهبازيان، سپهر حيدري و... .
نكته جالب توجه در خصوص پرويز ابوطالب اينكه او از نسلي است كه 
اخالق و تحصيل و ورزش را با هم آموخته بود، از نسلي كه پرويز دهداري، 
معلم اخالق ورزش ايران را در خود دارد. ابوطالب به شاگردانش فوتبال 
و اخالق را با هم ياد مي داد و ثمره تالش هاي او نسلي بودند كه بيشتر 
از آنكه به فكر پول باشند به فوتبال فكر مي كردند. جاي تأسف است كه 
در طول سال هاي گذشته امثال پرويز ابوطالب خارج از گود ماندند تا 
فوتبال به دست كس��اني بيفتد كه از آن كيسه اي براي خود دوختند و 
مشغول خالي كردن جيب مردم و بيت المال شدند. پرويز ابوطالب يكي 
از آخرين بازماندگان نسلي است كه اخالق و منش پهلواني در ورزش 
را مقدم تر از هر چيز مي دانستند، نسلي فراموش نشدني و تكرار ناپذير، 

نسلي با كارنامه اي پر افتخار. 
اينكه چرا امثال ابوطالب در طول اين س��ال ها كنار گذاشته شد و كار 
فوتبال به دست نااهالن افتاد، بماند براي بعد اما واقعيت تلخي است كه 
با دور ماندن ابوطالب ها از فوتبال كار به جايي رس��يده كه امروز شاهد 
انواع و اقسام موارد فس��اد در فوتبال هستيم چه در خارج از مستطيل 
سبز و چه درون آن. درد امروز فوتبال ايران دوري اجباري امثال پرويز 
ابوطالب از آن اس��ت، مرداني كه در تربيت ش��اگرد آنچه بيش از همه 
برايش��ان اهميت داشت اخالق بود و درس��ت كار كردن، نه زد و بند و 

تباني و ميلياردي دريافت كردن. 
امثال پرويز ابوطالب از گود دور ماندند يا بهتر اس��ت بگوييم دور نگه 
داش��ته ش��دند تا امروز از ثمره حضور مديران ناالي��ق حتي برخي از 
شاگردان ابوطالب هم به راحتي راه را كج كنند و سر از بيراهه در بياورند. 
پرويز ابوطالب يكي از آخرين بازماند ه هاي نسلي است كه معتقد بودند 
فوتبال فقط پول نيست، نكته مهمي كه البته مديريت امروز حاكم بر 
فوتبال كشور سعي دارد آن را برعكس جا بيندازد و متأسفيم كه بگوييم 
با دور ماندن امثال پرويز ابوطالب اين مديريت فاس��د در رس��يدن به 

هدفش موفق هم شد. 
بيرون ماندن امثال پرويز ابوطالب از وجهي ديگر نيز به فوتبال ضربه زد. 
پرويز ابوطالب اعتقاد شديدي به سرمايه گذاري در فوتبال پايه داشت و 
همواره به درستي معتقد بود راه موفقيت در رده بزرگساالن از پرداختن 
به رده هاي پايه مي گذرد و هر موفقيتي به غير از اين راه، تنها تصادفي 
و مقطعي خواهد بود. ناگفته پيداست كه با بيرون ماندن امثال ابوطالب 
از چرخه تصميم گيري و آموزش فوتبال كشور تمام توجهات به سمت 
نتيجه گرايي آن هم در رده بزرگساالن معطوف شد و كار به جايي رسيد 
كه پايه هاي فوتبال ايران نابود شد و امروز شاهديم كه حسرت رسيدن 

به المپيك 44 ساله شده است. 
پرويز ابوطالب از جمع ما رفت. حتماً در مراسم تشييع و وداع با مردي 
كه خوب فوتبال را مي فهميد، خيلي ها براي ژست گرفتن خواهند آمد 
و حرف هايي زده مي شود كه بيشتر دردمان بگيرد. اما حقيقت اين است 
كه چندتايي بيشتر از اين نسل باقي نمانده اند بياييد تا قبل از آنكه خيلي 

دير شود بيشتر و بهتر قدرشان را بدانيم. 

به بهانه آغاز ليگ اسپانيا و ايتاليا از جمعه 
سالم دوباره به فوتبال با دربي هاي بزرگ

با فروكش كردن كرونا در اروپا، ليگ ه��اي فوتبال در اين قاره به مرور در 
حال بازگشايي اس��ت. پس از اينكه آلماني ها از ماه گذشته بوندس ليگا 
را از س��ر گرفتند، از بامداد جمعه اس��پانيا  و ايتاليا هم دومين و سومين 
كشورهايي هستند كه مسابقات شان را پس از وقفه طوالني و چند ماهه 
آغاز مي كنند تاتماش��اگرها  را  نه در ورزش��گاه هاي خالي  بلكه جلوي 

تلويزيون  ميخكوب كند. 
  اسپانيا و ايتاليا به آلمان رسيدند

بوندس ليگا، اولين ليگ اروپايي بود كه 27 ارديبهشت گذشته بازگشايي 
شد. تا ژرمن ها كه به خوبي توانسته بودند كرونا را مديريت كنند و تعداد 
افراد مبتال و فوت ش��ده را به حداقل برسانند، با شروع دوباره رقابت هاي 
فوتبال آن هم با سخت ترين پروتكل هاي بهداشتي توانسته اند آرام آرام 
بازگشت به شرايط عادي را كليد بزنند. ش��روع بوندس ليگا و برگزاري 
مس��ابقات كه بدون مش��كالت حاد تا امروز پيگيري ش��ده است، ساير 
كشورهاي اروپايي را هم از تصميم لغو كامل ليگ هاي فوتبال شان منصرف 
كرد. در اين بين تنها فرانس��وي ها بودند كه به گفته مربيان و بازيكنان 
لوشامپيونه با يك تصميم عجوالنه، ليگ فوتبال شان را نيمه تمام اعالم و 

پاري سن ژرمن را به عنوان قهرمان معرفي كردند. 
با اين حال مقامات ليگ هاي ايتاليا، اسپانيا و انگليس به رغم اينكه شرايط 
حادتري از نظر تعداد مبتاليان و فوت شدگان نسبت به فرانسه داشتند، 
دندان روي جگر گذاشتند تا با عبور از شرايط قرمز كرونا، فوتبال باشگاهي 
را پيگيري كنند. در همين راس��تا از ماه گذشته با صدور مجوز تمرينات، 
باشگاه هاي اين سه كشور تمرينات شان را آغاز كرده اند و در هفته هاي اخير 
هم تاريخ رسمي ليگ جزيره، الليگا و سري آ اعالم شد تا شمارش معكوس 
هواداران فوتبال در انگليس، اسپانيا و ايتاليا براي تماشاي تجربه متفاوتي 
از فوتبال آن هم از خانه ها آغاز شود. در اين راستا ليگ اسپانيا از 23 خرداد، 
ليگ ايتاليا از 31 خرداد و جام حذفي اين كشور از 23 خرداد و ليگ انگليس 
از 28 خرداد آغاز مي شود تا اين كش��ورها نيز جا پاي آلماني ها بگذارند و 

خودشان را آماده تجربه فوتبال باشگاهي در دوران پسا كرونا كنند. 
  شروع دوباره ايتاليايي ها با دربي ايتاليانو

بامداد جمعه براي ايتاليايي ها مي تواند يك روز هيجان انگيز باشد، آنها 
پس از پشت سرگذاشتن چهار ماه وحشتناك و ثبت آمار باال در تلفات 
كرونا، با شيب نزولي ش��يوع اين ويروس خطرناك  مي توانند تماشاگر 
يك بازي تماشايي در شروع دوباره رقابت هاي فوتبال در ايتاليا باشند. 
19 اسفند سال گذش��ته بود كه با افزايش ش��يوع كرونا به خصوص در 
استان هاي شمالي ايتاليا، رقابت هاي فوتبال در اين كشور تعطيل شد و 
حاال پس از نزديك به سه ماه رقابت هاي باشگاهي در ايتاليا با برگزاري 
مسابقات جام حذفي از سر گرفته مي شود. با توجه به اعالم  فدراسيون 
فوتبال ايتاليا، افتتاحيه ايتاليايي ها در دوران پس��ا كرونا دربي جذاب 
ايتاليانو اس��ت و طبق برنامه از س��اعت 23:30 روز جمعه 23 خرداد، 
ورزشگاه تورين ميزبان بازي برگشت يونتووس و ميالن در بازي برگشت 
نيمه نهايي اس��ت. بازي رفت دو تيم 24 بهمن س��ال گذش��ته در سن 
سيرو به تساوي يك – يك به پايان رسيد تا مشخص شدن تكليف تيم 
فيناليست به بازي برگشت و تورين كشيده شود. بازي برگشت قرار بود 
14 اسفند به ميزباني شاگردان س��اري برگزار شود، اما باال رفتن شيوع 
كرونا در ايتاليا سبب شود تا اين بازي لغو و به زمان ديگري موكول شود، 
مسابقه اي كه حاال قرار اس��ت بعد از يك تعويق 3/5 ماهه، جمعه شب 
سوت شروع آن زده شود تا يك پاي فينال كوپا ايتاليا مشخص شود. در 
ديگر مس��ابقه نيمه نهايي هم ناپولي و اينتر روز شنبه 24 خرداد با هم 

بازي مي كنند. 
ليگ ايتاليا كه هم اكنون يوونتوس 63 امتيازي و التزيوي 62 امتياز در 
باالي جدول سري آ رقابت نزديكي براي قهرماني دارند، از 31 خرداد با 
انجام بازي هاي عقب افتاده آغاز مي ش��ود و از دوم تير با برگزاري هفته 

بيست و هفتم ادامه پيدا مي كند و 2 مرداد به پايان مي رسد. 
  آغاز الليگا با دربي بزرگ

فوتبال در اسپانيا هم كه از 22 اسفند به دليل شيوع كرونا تعطيل شده بود، 
از 23 خرداد و پس از سه ماه دوباره سوت آغاز رقابت هاي آن زده مي شود. 
در حالي باشگاه هاي اسپانيايي تمرينات شان را از اواخر ارديبهشت آغاز 
كرده اند كه در بارسا و رئال با اختالف يك امتيازي در رده هاي اول و دوم 
جدول جنگ سختي در هفته هاي باقي مانده براي قهرماني دارند. شروع 
الليگا هم مانند فوتبال ايتاليا با يك مسابقه جذاب خواهد بود. طبق برنامه 
اسپانيايي ها، رقابت هاي الليگا با شروع بازي هاي هفته بيست و هشتم، 
ساعت 30 دقيقه بامداد جمعه با يك دربي آغاز مي شود و سويا و بتيس 
در دربي جنوب اس��پانيا به مصاف هم مي روند، مس��ابقه اي كه در بين 
ورزشي نويسان اسپانيا به دربي بزرگ)El Gran Derbi( معروف است و 

خشن ترين و احساسي ترين دربي اسپانياست. 
هواداران فوتب��ال براي تماش��اي بازي تيم ه��اي رئال و بارس��ا مقابل 
حريفانشان هم بايد تا يك ش��نبه منتظر بمانند، بارسا ساعت 30 دقيقه 
بامداد يك شنبه مهمان مايوركا است و رئال س��اعت 22 با توجه به زير 

تعمير رفتن سانتياگو برنابئو، در ورزشگاه دومش ميزبان ايبار است.

شيوا نوروزي
     گزارش يک

شميم رضوان 
     چهره

دنيا حيدري 
     چهره

مانی سعيدی

هر
م ی | 

اس
 عب

ضا
در

حم
م


