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شیوا نوروزی

 ساپینتو! اینجا ایران است
نه چاله میدان!

آوردن ریکاردو ساپینتو به ایران و راضی کردنش برای پذیرفتن هدایت 
استقالل خرج هنگفتی روی دست اس��تقالل گذاشت، باشگاهی که 
دولتی است و فقط خدا می داند این مربی برای هر روز سرمربیگری در 
استقالل چند هزار دالر از بیت المال به جیب می زند. آن زمان که مدیران 
باشگاه از به خدمت گرفتن او سرمست بودند و به خود می بالیدند فقط 
صحبت از شور و هیجان ساپینتو و عالقه شدیدش به فوتبال بود، اما حاال 
که هفته هفتم لیگ برتر به پایان رسیده، مربی پرتغالی آن روی سکه را 
به همه نشان داده و با حمله به داور و درگیری و رفتارهای چاله میدانی، 

شور و هیجان در مستطیل سبز را برایمان معنا کرده است!
فوتبال ایران پر از یاغی های ریز و درشت است که در زمان مقتضی در 
زمین یا خارج از زمین عرض اندام می کنند. تعداد آنها نیز بسیار زیاد 
است و هر بار مدل های جدیدی از هنرشان را رو می کنند. سرمربی 
خارجی استقالل اما فعاًل دست بقیه را از پش��ت بسته و یک تنه بار 
حاشیه سازی لیگ را به دوش کشیده است. او که از همان هفته اول 
فصل و نخستین حضور رسمی اش روی نیمکت آبی ها جنجال آفرینی 
را آغاز کرد، این بار بعد از اینکه داور یک پنالتی به ضرر تیمش اعالم 
کرد به سمت قاضی میدان یورش برد و اگر دخالت حاضران در زمین 
نبود احتماالً داور بازی را به باد کتک می گرفت. ساپینتو اعضای تیم 
گل گهر را نیز بی نصیب نگذاشت و به قصد حمله به آنها یقه باز کرد و 
خوشبختانه باز هم جلوی او را گرفتند تا بیش از این آبروریزی نکند. 
ساپینتو به عنوان یک بازیکن و مربی شناخته  شده پرتغالی به ایران آمد 
و قرار بود اصول حرفه ای را در اس��تقالل پیاده کن��د. منتها هرچه پیش 
می رویم ت��ازه می فهمیم خصوصیات اخالقی هیچ س��نخیتی با فوتبال 
حرفه ای ندارد. حتی در رینگ بوکس و ورزش های رزمی نیز نمی توان هر 
رفتاری را انجام داد. این رشته ها نیز هر کدام اصول و قواعد خاص خود را 
دارند و رعایت اخالق سرلوحه ورزشکاران آنهاست. دقیق تر که نگاه کنید، 
می بینید رفتارهای غیرقابل کنترل ساپینتو بیشتر در دعواهای خیابانی 
کاربرد دارد. باید تأسف خورد به حال یکی از دو قطب اصلی فوتبال کشور 
که با گذشت تنها هفت بازی سرمربی اش دست کم چند بار جنجال به پا 
کرده و در جدیدترین شاهکارش نیز با تمام قوا به سمت داور حمله ور شده 
است. این ضعف باشگاه استقالل و مدیرانش است که هنوز نتوانسته اند به 
سرمربی خارجی خود بفهمانند در ایران و البته در کنار زمین چگونه باید 
رفتار کند. ساپینتو باید بداند که اینجا چاله میدان نیست که هر طور دلش 
خواست رفتار کند. شاید هم تصور کرده با اتفاقات چند روز گذشته اوضاع 
اینقدر به هم خ��ورده که او هر کاری دلش بخواه��د می تواند انجام دهد. 
هرچند مربیان حرفه ای نیازی به چنی��ن آموزش هایی ندارند، ولی از بد 
روزگار باز هم از مربی خارجی شانس نیاوردیم و باید منتظر اتفاقات بدتر 
از این هم باشیم. او تازه پایش به فوتبال ما باز شده و نباید سهم اطرافیانش 
در بروز این رفتارها را نادیده گرفت. ش��اید برخی ها با دادن مشاوره های 

غلط به او گفته اند یاغی ها در فوتبال ایران موفق ترند. 
خالصه هرچه هست باید خیلی زود مقابل اینگونه سرکشی  ها ایستاد 
و اجازه تکرار آن را نداد. قرار نیست هر مربی یا بازیکنی هر وقت دلش 
خواست به زمین برود و با قلدری از خجالت همه دربیاید. وقتی سرمربی 
اینگونه رفتار کند، چطور می توان از بازیکن ج��وان توقع رفتار موجه 
در زمین را داش��ت. برخورد قاطع و اعمال جریمه ای سنگین و بدون 
اغماض کمترین انتظاری است که از کمیته انضباطی داریم و امیدواریم 

توصیه ها و فشارها اجازه یاغی گری دوباره به ساپینتو را ندهد.

 مدیرکل هم موافق بازگشت طالقانی
به فوتبال خوزستان نیست

شرایط حاکم بر فوتبال خوزس��تان در سال های اخیر دلیل خوبی 
است تا به رغم تمایل فدراسیون به بازگش��ت رئیس سابق هیئت 
فوتبال استان، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان موافق این مسئله 
نباشد. با این وجود درست چند روز بعد از س��فر تاج و قنبرزاده به 
خوزستان و دیداری که با رئیس سابق هیئت فوتبال داشتند، حرف 
برگزاری مجمع انتخاباتی در 12 مهرماه مطرح شد. تصمیمی که با 
مخالفت سرپرست هیئت فوتبال این استان به دلیل عدم مهیا بودن 
شرایط و همچنین مخالفت جدی بنی تمیم، مدیرکل ورزش استان 
مواجه شد. بنی تمیم بر این باور است که فوتبال استان خوزستان 
برای رهای��ی از بحرانی که مدیری��ت قبلی به ب��ار آورده، نیازمند 
مدیریتی جدید است و سرپرست هیئت فوتبال نیز تأکید دارد که 
مجمع باید براساس قوانین برگزار ش��ود. مجمعی که دبیر هیئت 
فوتبال مسئول برگزاری آن است، اما فدراسیون قصد دارد با نادیده 
گرفتن تغییرات ایجاد شده در این پست، مسئولیت برگزاری مجمع 
انتخاباتی را برعهده دبیر قبلی بگذارد. حال آنکه بعد از تغییرات ایجاد 
شده در هیئت فوتبال استان خوزستان در پی کنار گذاشتن طالقانی، 
دبیر این هیئت نیز توسط عبدالعظیم آل کثیر، سرپرست انتخابی 
تغییر کرد و این دبیر جدید است که باید مجمع انتخاباتی را برگزار 

کند، نه دبیر برکنار شده سابق! 

فريدون حسن

رونمایی از شهرداری گرگان در هفته دوم

گ برتر 
 لی

 بسکتبال 

بدون تماشاگر شد

هفته دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال در حالی عصر امروز 

حامد قهرمانی
برگزار می شود که هنوز فدراس��یون و سازمان لیگ بسکتبال       خبر

نتوانسته اند برنامه ریزی درستی را برای برگزاری این مسابقات 
انجام دهند. هفته اول در حالی برگزار شد که چند بازی به تعویق افتاد و حاال هم خبر می رسد 
ادامه مسابقات با نظر سازمان لیگ بدون حضور تماشاگران خواهد بود. جالب اینکه سازمان 
لیگ اعالم کرده در صورتی که اداره کل ورزش و جوانان استان های میزبان مجوز ورود تماشاگر 
را اخذ کنند برگزاری مسابقات با حضور تماشاگر از نظر فدراسیون بالمانع است، اما در صورت 
عدم امکان برگزاری مس��ابقات در هر یک از اس��تان ها، آن مس��ابقه در تهران بدون حضور 

تماشاگران برگزار خواهد شد.
این تنها یک مورد از اشکاالت بی شمار در شروع لیگ برتر بسکتبال است و باید تمام این موارد 
را کنار انتقادهای زیاد سرمربیان تیم ها از شرایط مالی باشگاه ها و سختی های حضور در تهران 
برای برگزاری بازی گذاشت. با این وجود امروز بعدازظهر از س��اعت 16 دیدارهای هفته دوم 

برگزار می شود، اما باید دید با ادامه این روند آیا لیگ برتر بسکتبال به انتها می رسد یا نه!
عصر امروز ش��هرداری گرگان که بازی هفته قبلش مقابل ذوب آهن به تعوی��ق افتاد میزبان 
آویژه صنعت مشهد است. مدافع عنوان قهرمانی در این فصل بازیکنان بزرگی را به خدمت گرفته 
و حاال می خواهد خودی نشان دهد. کاله مازندران هم میزبان نبوغ اراک است، دیداری که به 
نظر نمی رسد بازی سختی برای میزبان باشد. تیم کاله نیز دیدار اولش مقابل صنایع هرمزگان 

به تعویق افتاد، اما اراکی ها در مشهد به آویژه صنعت باختند.
در اصفهان ذوب آهن میزبان توفارقان آذرشهر است. آذرشهری ها لیگ را با برد شروع کردند و 
حاال می خواهند در اصفهان به روند پیروزی های شان ادامه دهند، اما ذوب آهن حریف آسانی 
برای آنها نخواهد بود، آن هم در خانه خود. نفت آبادان و صنایع هرمزگان نیز در آبادان رودرروی 
هم قرار می گیرند. هر دو تیم بازی اول خود را با پیروزی پشت سر گذاشته اند و حاال نمی خواهند 
خاطره خوب هفته اول با تلخی همراه شود. در رفسنجان مهرام تهران میهمان مس این شهر 
است. هرچه مهرام قدرتمندانه شروع کرده، مس رفسنجان نتوانسته چندان خودنمایی کند. 
هرچند به سختی هفته اول را باخته، اما خود رفسنجانی ها هم خوب می دانند که مهرام میهمانی 
نیست که راحت میدان را واگذار کند. در نهایت مس کرمان و رعد پدافند دو بازنده هفته اول در 

تهران مقابل هم قرار می گیرند تا یکی از آنها اولین برد فصل خود را دشت کند.

تابع: قصد ثبت نام در انتخابات را ندارم

مراسم 7 هزار نفری روز ملی  پارالمپیک در آزادی
 مراسم روز ملی پارالمپیک در سالن 12هزار نفری ورزشگاه آزادی 

اشرف رامین
برگزار خواهد شد. نشس��ت خبری دبیر هیئت اجرایی کمیته  ملی       بازتاب

پارالمپیک روز گذشته برگزار شد و محمد تابع در خصوص برنامه های 
این روز و همچنین نحوه برگزاری انتخابات کمیته توضی��ح داد. با توجه به کاهش محدودیت های 
کرونایی قرار است بعد از گذشت دو سال، 24 مهرماه مراسم روز پارالمپیک با حضور 7هزار نفر برگزار 
شود. تابع با تأکید بر این موضوع، برگزاری این مراسم را بهانه ای برای آشنایی معلوالن با ورزش خواند: 
»در تقویم رسمی ایران روز 24 مهر به نام روز ملی پارالمپیک نامگذاری شده است. با اینکه در دو سال 
گذشته به دلیل کرونا این مراسم به صورت محدود برگزار شد، اما امسال سالن 12هزار نفری آزادی 
میزبان 7 هزار نفر خواهد بود. امیدواریم همه س��ازمان های مربوطه همکاری الزم را برای برگزاری 
هرچه بهتر این مراسم داشته باشند،  به ویژه که امسال میهمانان خارجی نیز در مراسم حضور خواهد 
داشت. مراسم این دوره با پیام اندرو پارسونز رئیس IPC برگزار می شود و واحد راشد رئیس کمیته 
پارالمپیک آس��یا و دبیر این کمیته میهمانان ویژه ما خواهند بود. در حقیقت این فرصتی اس��ت تا 
خانواده ها، معلوالن را از خانه بیرون بیاورند تا آنها را با رشته های ورزشی آشنا کنیم. این گام اول است 

و ما می توانیم از این مراسم به عنوان استعدادیابی استفاده کنیم.« 
به گفته دبیر اجرایی کمیته  ملی پارالمپیک، انتخابات این کمیته 22آذرماه برگزار خواهد شد: »تاریخ 
انتخابات 22 آذرماه است و دعوتنامه ها برای اعضای مجمع هم 45 روز زودتر از انتخابات یعنی اوایل 
آبان ماه ارسال خواهد شد. در خصوص انتخاب نفرات حاضر در مجمع نیز باید بگویم اساسنامه ما با 
کمیته المپیک تفاوت دارد و انتخاب برخی افراد منوط به تصمیم هیئت اجرایی است، نه انتخاب در 
کمیسیون. قطعاً برای نامزدهای پست های مختلف شرایطی تعیین خواهد شد که البته سختگیرانه 
نخواهد بود.« تابع با تأکید بر اینکه اجباری برای حضور نماینده شورای پارالمپیک آسیا در انتخابات 
پیش رو وجود ندارد، افزود: »فعاًل تصمیمی برای حضور در انتخابات ندارم. ضمن اینکه بحث انتخاب 
محمد پوالدگر به عنوان رئیس جدید این کمیته را نیز اولین  بار از شما اصحاب رسانه می شنوم.« دبیر 
اجرایی کمیته ملی  پارالمپیک با تمجید از شیوه مدیریتی محمود خسروی وفا گفت: »نحوه مدیریت او 
مثال زدنی است و بالطبع با تغییر مدیریت مشکالتی ایجاد خواهد شد. البته امکان دارد پیشرفت هایی 
نیز حاصل شود. با این  حال بعید است کسی مثل خسروی وفا بتواند کمیته پارالمپیک را اداره کند. 
ضمن اینکه او هیچ وقت پارالمپیک را تنها نخواهد گذاشت و امیدواریم در آینده این کمیته به روند 

رو به رشد خود ادامه دهد.«

تی�م مل�ی فوتبال 
دنیا حیدری

   گزارش  یک
همچنان زیر ذره بین 
رسانه های دنیا قرار 
دارد و این بی ارتباط با عملکرد یوزهای ایرانی 

در وین زیر نظر کی روش نیست.
حضور مجدد ک��ی روش روی نیمک��ت تیم ملی 
فوتبال ایران با واکنش های بس��یاری همراه بود. 
بس��یاری موافق و برخی نیز مخالف حضور دوباره 
او در تیم ملی بودند. هرچند تصمیم نهایی را تاج 
از مدت ها قبل گرفته بود و ن��ه موافقت ها تأثیری 
در این مورد داش��ت و نه انتقاد مخالفان، اما همه 
واکنش ه��ا به موافق��ان و مخالف��ان داخلی ختم 
نمی شد. بعد از بازگشت دوباره کی روش به ایران، 
تیم ملی فوتبال یک بار دیگر مورد توجه رسانه های 
دنیا قرار گرفت. تیمی ک��ه برخی چون انگلیس با 
لحنی تحقیرآمیز از همگروهی با آن ابراز شادمانی 
و خرس��ندی  کردن��د در اندک زمان��ی کوتاه بعد 
از تغییراتی ک��ه در کادر فنی آن ص��ورت گرفت 
چنان توجهات را به خود جمع کرد که بسیاری از 
رسانه های معتبر دنیا بابت قدرت تیم ملی فوتبال 

ایران هشدار دادند. 
    

اگرچه کی روش فرصت زیادی برای آماده س��ازی 
تیمش جهت حضور در جام جهانی قطر را ندارد، 
اما برپایی اردوی 10 روزه اتری��ش و برگزاری دو 
بازی دوس��تانه مقابل اروگوئه و س��نگال توانست 
یک بار دیگر اقتدار فوتبال ایران را به رخ بکش��د، 
آن هم در ش��رایطی که به زعم بس��یاری تیم ملی 

در مصاف با این دو حری��ف تدارکاتی نقاط ضعف 
بسیاری داشت که تا آبان ماه باید برطرف شود. اما 
با وجود همین کاستی ها نمایش تیم ملی تمجید 
رسانه های معتبر دنیا را به دنبال داشت، خصوصاً 
که درس��ت در روزهایی که تیم ملی فوتبال ایران 
برابر حریفان تدارکاتی خود عملکردی قابل قبول 
به نمایش  می گذاش��ت، دیگر تیم های گروه B با 
کس��ب نتایج ضعیف و غیرقابل انتظار انگشت نما 

شدند و انتقادهای بسیاری را به جان خریدند.
    

بازگش��ت ک��ی روش اگرچه در روزهای نخس��ت 
با بدقلق��ی مخالفان هم��راه بود، اما بع��د از ورود 
او به ایران ش��عله انتقادها تا ان��دازه زیادی پایین 
کش��یده ش��د تا تیم ملی با همدلی، همبستگی و 
حمایت های همه جانب��ه خ��ود را در اندک زمان 
باقیمانده برای حضوری مقتدرانه در جام جهانی 
مهیا کند، به طوری که انتقادهای تند و تیز گذشته 
جای خود را به گوشزد اشتباهات و اشاره به نقاط 
ضعف تیم داد. مواردی که به نظر می رسد بیشتر 
باب مشورت است که به زبان می آید، نه به جهت 

خرده گرفتن از مرد پرتغالی. 
بررسی روند آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای 
حضور در جام جهانی با پایان یافتن اردوی اتریش 
خاتمه نیاف��ت، به طوری که بعد از گذش��ت چند 
روز از بازگشت ملی پوشان به ایران، این بار نشریه 
»الشرق  االوسط« عربستان است که در گزارشی به 
روند آماده سازی ایران با هدایت کی روش پرداخته 
است: »با وجود فراز و نشیب های زیاد در اردوی تیم 

ملی ایران در چند ماه گذشته و برکناری اسکوچیچ 
با درخواست برخی از بازیکنان با بازگشت کی روش 
آرامش به اردوی ایران برگشته است. پیروزی ایران 
مقابل اروگوئه پرستاره نش��ان داد، انگار کی روش 
از ایران نرفته و ادامه هش��ت سال مربیگری اش را 
در روی نیمکت این تیم انج��ام می دهد. ایران در 
مقابل اروگوئه پیروزی بزرگ��ی را دقایق پایانی با 
گلزنی مهدی طارمی به دست آورد. تیم ملی ایران 
بعد از چند م��اه بحرانی با بازگش��ت کی روش در 
مسیر درست قرار گرفته و با پیروزی مقابل اروگوئه 
پیامی قاطع برای رقبایش در جام جهانی مخصوصاً 
برای انگلیس اولین رقیبش در جام فرستاده و اعالم 

کرده است حریف و لقمه آسانی نخواهد بود.«
    

تمجید رسانه های اروپایی و آس��یایی از تیم ملی 
فوتبال ایران طی روزهای گذش��ته نشان می دهد 
کی روش به خوبی توانس��ته در این مدت کوتاه از 
عهده جمع کردن تیم ملی بیاید و چهره یک تیم 
مقتدر را از ایران به نمایش بگ��ذارد، به طوری که 
حتی رس��انه های سعودی نیز نتوانس��تند از کنار 
آن به سادگی عبور کنند و الشرق االوسط صراحتاً 
از زبان کی روش به حریف��ان ایران در جام جهانی 
اخطار داده و نوشته است: »پیام قاطع کی روش به 

امریکا و انگلیس؛ ایران حریف راحتی نیست.«
کی روش ک��ه بعد از دو حضور در ج��ام جهانی با 
ایران به همکاری خود با تیم ملی پایان داده بود، 
بعد از بازگش��ت مجدد تاج به فدراسیون فوتبال 
یک بار دیگر هدایت تیم ملی را به دس��ت گرفت. 

البته تنها تا پایان ج��ام جهانی قطر. مرد پرتغالی 
که به گفته نب��ی، نایب رئیس اول فدراس��یون با 
قرارداد ماهانه 50 هزار یورو روی نیمکت تیم ملی 
نشسته و پنج دس��تیارش جمعاً روی هم ماهانه 
30 هزار یورو دریافت می کنند در راس��تای روند 
آماده س��ازی تیمش برای حضور در جام جهانی 
قرار است هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا را به تماشا بنشیند، مصاف تیم های پورتو و 
بایرلورکوزن که مهدی طارمی و سردار آزمون را 
در اختیار دارند. مهاجمان اصلی تیم ملی فوتبال 
ایران که سرمربی تیم ملی قصد دارد عملکرد آنها 

را از نزدیک ببیند.
    

اما آنچه این روزها و درست زمانی که کی روش در 
تکاپوی آماده سازی شاگردانش و زیر نظر گرفتن 
آنها برای حضور در جام جهانی است ذهن بسیاری 
را به خود مش��غول کرده، مدت زم��ان حضور این 
مربی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران است. نبی 
پیشتر گفته بود که قرارداد کی روش در فاز اول تا 
پایان جام جهانی است. تاج نیز در نشست خبری 
17 ش��هریور ماه مدعی ش��ده بود جام ملت ها در 
قرارداد کی روش نیست. اما آنچه مسلم است اینکه 
فدراسیون با ادامه همکاری با کی روش بعد از جام 
جهانی بی تمایل هم نیست. هرچند هیئت رئیسه 
ادامه همکاری با او را منوط به ادامه شرایط فعلی، 
یعنی پرداخت ماهانه 50 هزار یورو کرده است، اما 
بی ش��ک همه چیز در این زمینه به نتیجه گیری 

کی روش در جام جهانی بستگی دارد.
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تنش و اغتشاش سودی برای ما ندارد 
طی روزهای گذش��ته برخی چهره های 
ورزش��ی کش��ور در فض��ای مج��ازی 
رفتارهایی از خود نشان دادند که آب به 
آسیاب دشمن ریخت و جالب است که 
شبکه های معاند نظام هم هر روز بر این 
اختالف پراکنی ها می دمند و با برجسته 
کردن نظرات این افراد سعی دارند آتش 
اختالف و اغتشاش را در کشور روشن نگه 
دارند. حتی با استفاده از کلی گویی های 
چهره های ورزشی جهان سعی دارند آنها 
را هم نگران مردم ایران نشان دهند، اما در این میان واکنش چهره های 
ورزشی معتقد و متعهد به کشور، مردم و نظام بسیار جالب توجه است. 
واکنش هایی که رسانه های معاند اصاًل آنها را نمی بینند. طی روزهای 
گذشته چهره های زیادی از ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و مدیران 
ورزش کش��ور با اعالم نظر صریح خ��ود صف جامعه متعهد و دلس��وز 
ورزش را از معاندان جدا کرده اند و این اظهارنظرها همچنان ادامه دارد. 
چهره هایی که پیش از این هم ثابت کرده اند در سختی و آرامش کنار 

مردم ایران هستند.
مصطفی کارخانه، س��رمربی اس��بق تیم ملی والیبال می گوید: »همه 
ما متعلق به این مملکت هس��تیم. این مملکت صاح��ب دارد. آقا امام 
زمان)عج( صاحب اصلی این مملکت اس��ت. ما رهبر، رئیس جمهور و 
مجلس داریم. ای��ن مملکت به خوبی به راه خ��ود ادامه می دهد و جلو 
خواهد رفت. ممکن اس��ت در جاهایی از کش��ور نقص ها و اشتباهاتی 
وجود داشته باشد، اما ما داریم در این مملکت زندگی می کنیم. مملکتی 
که جمهوری اسالمی است و خون بهای شهدای ماست. ما باید اتحاد و 
همبستگی داشته باشیم و برای این موضوع تالش کنیم. تنش، هیجان 
و اغتشاش هیچ سودی برایمان نخواهد داشت و نقش ترمز را در راه اعتال 
و پیشرفت کشور ایجاد می کند. قدر مملکت خودمان را بدانیم و اتحاد 
و همبستگی داشته باشیم. آینده کشور در دستان جوان های ماست. 
این جوان ها هم به خوبی قدر مملکت و کشور را می دانند. الزمه رشد و 

پیشرفت ما اتحاد و همبستگی است.«

184 کشته و 180 مجروح در فوتبال اندونزی

روز سیاه فوتبال
شاید تا شنبه شب کسی اصاًل نمی دانس��ت که اندونزی هم فوتبال دارد و 
لیگ آن اینقدر هوادار به ورزشگاه می کشاند که فقط در یک شب 184نفر 
از آنها به کام مرگ می روند. جالب است که حاال عنوان می شود اگرچه این 
ازدحام یکی از مرگبارترین رویدادهای تلفات جمعی در یک بازی فوتبال 
در تاریخ این کشور بوده، ولی خشونت در مسابقات فوتبال در اندونزی کاماًل 
رایج است، به همین خاطر ورزشگاه ها اغلب فقط به هواداران تیم میزبان 

اجازه حضور تماشاگر را می دهند!
جهان فوتبال خاطرات تلخ زیادی از کش��ته ش��دن ه��واداران فوتبال در 
جای جای دنیا دارد. اتفاقاتی که بیش��تر آنها به س��بب ازدحام جمعیت و 

درگیری های هواداران افراطی تیم ها با مأموران پلیس بوده است.
اما بدون تردید اتفاقی که ش��نبه شب در جریان مس��ابقات فوتبال لیگ 
اندونزی رخ داد، نمونه وحشتناکی بود که آمار کشته شدگان آن در تاریخ 
فوتبال بی سابقه بوده و حتماً در حافظه فوتبال دوستان جهان نقش می بندد. 
بازیکنان تیم آرما به طور حتم اتفاقات تلخ پایان دیدارشان مقابل سورابایا را 
فراموش نخواهند کرد، همانطور که بازیکنان سورابایا از برتری 3 بر 2 مقابل 
آرما با عنوان تلخ ترین پیروزی تاریخ شان یاد خواهند کرد. اما آرمایی ها حتی 
تصورش را هم نمی کردند که شکست شان باعث هجوم هواداران به داخل 
زمین و دخالت پلیس و نیروهای ضدشورش شود و کار به جایی برسد که 

صدها نفر زیر دست و پا بمانند و کشته و مجروح راهی بیمارستان شوند.
پلیس مجبور شد برای متفرق کردن هواداران از گاز اشک آور استفاده کند و 
همین عاملی شد تا همه ناگهان به سمت درهای خروجی هجوم آورند. نیکو 
افینتا، رئیس پلیس جاوای شرقی به خبرنگاران گفت: »کشته  شدگان هنگام 
خروج از ورزش��گاه کانجوروهان در مالنگ دچار مشکالت تنفسی و خفگی 
شدند. حداقل دو افسر پلیس در میان کشته  شدگان هستند و دست کم 34 نفر 

در محل حادثه و بسیاری دیگر در بیمارستان جان باختند.«
   فروش بیش از ظرفیت بلیت

اما اتفاقات فقط به ورزش��گاه محدود نش��د و هواداران دو تیم در بیرون 
ورزشگاه هم با پلیس به زد و خورد پرداختند و حتی خودروهای پلیس 
را به آتش کش��یدند. وزیر ارش��د امنیت کش��ور اندونزی در یک پست 
اینستاگرامی عنوان کرد ورزش��گاه بیش از ظرفیت خود پر شده بود. او 
گفته است، 42 هزار بلیت برای ورزش��گاهی صادر شده که می توانست 
فقط 38هزار نف��ر را در خود جای دهد. صبح دیروز ه��م جوکو ویدودو، 
رئیس جمهور اندونزی در یک س��خنرانی ویدئویی به فدراسیون فوتبال 
دستور داد تمام مسابقات لیگ برتر این کش��ور را تا پایان تحقیقات لغو 
کند. در این میان ش��نیدن حرف های رئیس بیمارستان عمومی منطقه  
کانجوروهان هم جالب توجه است. دکتر پرابوو می گوید: »بسیاری از این 
مشکالت و تلفات به خاطر کمبود اکسیژن اتفاق افتاده، چون احتماالً افراد 
تحت تأثیر دود بیش از حد موجود در فضا ق��رار گرفته بودند. این قضیه 
از یک مجموعه اتفاقات آب خورده است. مشکالت تنفسی ناشی از دود، 
سپس زیر دست و پا رفتن و کمبود اکسیژن دالیل این فاجعه بوده است. 
این چیزی است که ما بعداً آن را با یکسری تحقیقات و معاینات به اثبات 

خواهیم رساند. بعدها گزارشاتی در این زمینه ارائه خواهیم داد.«
در همین حال، یکی از بازماندگان این فاجعه، ریان دوی کاهیونو )22 ساله( 
ساکن منطقه کادمانگانست که دچار شکس��تگی استخوان دست راست 
شده است، گفت: »پس از س��قوط هواداران دیگر زیر دست و پا له شدم تا 
اینکه استخوانم شکست. در آن زمان در جایگاه شرقی بودم. من با نامزدم در 
استادیوم بودم، اما هنوز نمی دانم او کجاست.« یکی دیگر از حاضران نجات 
یافته در این  باره گفت: »بسیاری از مادران، افراد مسن و بچه های کوچک 
درمانده به نظر می رسیدند. آنها آنقدر قوی نیستند که به جمعیت بپیوندد تا 
از استادیوم خارج شوند و به نظر می رسید در اثر اصابت گاز اشک آور در حال 

خفگی هستند. همه خروجی ها پر بود و ترافیک ایجاد شده بود.«
   فیفا در شوک 

جیوانی  اینفانتینو، رئیس فیفا در واکنش به اتفاقات اندونزی با به کار بردن 
لفظ روز سیاه فوتبال گفت: »دنیای فوتبال به دنبال حوادث تلخی که در 
پایان بازی آرما اف س��ی و پرسبایا سورابایا در ورزش��گاه کانجوروهان در 

اندونزی رخ داد در شوک به سر می برد.«
وی افزود: »این یک روز سیاه برای همه فوتبال دوستان و یک تراژدی فراتر از 
درک است. من عمیق ترین تسلیت خود را به خانواده ها و دوستان قربانیانی 

که در پی این حادثه تلخ جان خود را از دست دادند، ابراز می کنم.«
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فوتبالذره بین جهان ملی ایران زیر تیم 
 ترس از تیم ملی ایران
به جای تمسخر نشست

مصطفی کارخانه

سرمربی سابق تیم ملی والیبال

پذیرفتن هدایت تیم ملی کشتی فرنگی مسئولیت 
سختی است و حسن رنگرز این ریسک را پذیرفته 
تا نش�ان دهد جانش�ین شایس�ته ای برای محمد 
بنا خواه�د بود. عملک�رد ضعیف فرنگ�ی کاران در 
مس�ابقات جهانی عامل اصلی تغییرات در این تیم 
بود و حاال مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران 
در خانه کشتی تمرینات امیدهای فرنگی را زیر نظر 
دارد. تیم ملی کشتی فرنگی امیدها زیر نظر رنگرز 
تمرین می کند تا با آمادگی باال راهی مسابقات جهانی 
اسپانیا شود. این اولین محک سرمربی جدید خواهد 
بود و پس از تیم بزرگساالن، مسابقات جام جهانی را 
پیش رو دارد. انتظار می رود با ایجاد تغییرات جدید، 
کش�تی فرنگی ایران خیلی زود دوب�اره به روزهای 
درخش�ان خود برگردد و ملی پوش�ان این رشته با 

مدال های خوشرنگ خود دل مردم را شاد کنند.


