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پرس�پوليس قبل از تس�اوي يك - يك مقابل 
پارس جنوبي جم، در هفته بيست و هفتم ليگ 
برتر با برتري يك گله برابر پديده مش�هد، روي 
كاغذ هم رسما قهرمان ش�د تا شاگردان برانكو 
ديداره�اي آت�ي را بدون اس�ترس پشت س�ر 
بگذارن�د؛ ديدارهايي ك�ه مي توان�د قهرماني 
تيم قرمزپوش پايتخت را ب�ا ركوردهاي تازه اي 
همراه كند.  تا اين لحظه علي عليپور با ١٨ گلي 
كه به ثمر رسانده شانس زيادي براي آقاي گلي 
دارد چراكه با اختالف ۵ گله نس�بت به مرتضي 
تبريزي در صدر جدول قرار دارد. اگر امسال هم 
يك پرسپوليس�ي بتواند آقاي گل شود ركورد 
جالبي به ن�ام برانكو ايوانكوويچ ثبت مي ش�ود 
چرا ك�ه در دو دوره قبل�ي هم آق�اي گل از تيم 
مربي كروات بوده است. البته اين تنها دستاورد 
پروفسور نيس�ت چرا كه اگر در سه بازي آينده 
تيمش گلي دريافت نكند، پرس�پوليس ركورد 
جالبي در گل خورده كمتر نس�بت به رقبا به نام 
خود ثبت خواهد كرد. حال براي بررسي بيشتر 
ش�رايط فني تيم پرس�پوليس در ط�ول فصل 
هفدهم با جالل چراغ پور همكالم ش�ديم تا از 
زبان كارشناس فوتبال ايران بيش از پيش در اين 

باره بدانيم. 

  پرس�پوليس با دو هفته تاخير نسبت به آنچه 
پيش بيني مي شد قهرمان شد و همين موضوع 
انتقاداتي را نسبت به برانكو ايجاد كرد. ناراحتي 

هواداران در اين باره منصفانه بود؟
هواداران طبيعتا دوست دارند تيم شان ببرد. تيم هاي 
زيادي در دنيا هس��تند كه پس از چند برد به يك باره 
مي بازند. در ليگ انگليس منچسترسيتي با آن مربي 
فوق باهوش��ي كه در اختيار دارد در يك نيمه سه گل 
مي خورد. اينها حوادثي است كه در فوتبال رخ مي دهد. 
كسي هم كه هوادار فوتبال مي شود بايد فوتبال را با فراز 
و نشيب خودش دوست داشته باشد. پرسپوليس هم 
از اين قاعده مستثني نيس��ت. اين تيم عملكرد خوبي 

در طول فصل داش��ت و يكي، دو باخت آورد. البته اين 
باخت ها هم فني نبود. در فينال هيچ چيز دقيق نيست. 
فوتبال مثل كاربراتور خودرو نيست كه دقيق كار كند. 
درست است رسانه ها به دنبال اين مسائل هستند كه 
انتقاد كنند اما فوتبال آنقدرها هم حاش��يه دار نيست. 
گاهي اوقات در فوتبال گلي وارد دروازه مي شود كه به 

اشتباهات فردي مرتبط است و به گيم مربوط نيست. 
  پس اينكه هواداران پرسپوليس انتظار داشتند 

تيم شان در هر بازي برنده باشد، درست نيست؟
هواداران پرسپوليس بايد بدانند تيم شان هرچقدر هم 
قدرتمند باشد باالخره در حوادث فوتبال برد و باخت 

وجود دارد. 
  درب�اره قهرمان�ي پرس�پوليس صحبت هاي 
زيادي مطرح مي شد. به طور مثال عنوان مي شد 
به خاطر ضعي�ف بودن س�اير تيم ه�ا همچون 
س�پاهان و اس�تقالل، پرس�پوليس توانس�ت 

قهرمان شود. واقعا اين موضوع تاثير داشت؟ 
براي جواب دادن به اين س��وال ي��ك گام بايد به عقب 
برويم و ببينيم س��پاهان چ��را از قهرماني آس��يا االن 
به اين روز دچار ش��ده اس��ت. يا اس��تقالل خوزستان 
چطور قهرمان ش��د و االن درحال س��قوط است. بايد 
واقع بين باش��يم. برانكو چند كار خ��وب انجام داد كه 
ساير مربيان حتي در اس��تقالل انجام ندادند. برانكو از 
ابتدا كه آمد تمام بازيكناني را كه با اس��تايل فكري او 
همخواني نداشتند كم كم از تيم كنار گذاشت. اين به 
اين معني نيست كه آن بازيكنان ضعيف هستند، االن 
برخي از آن بازيكنان در تيم هاي خودشان از خوب ها 
هس��تند. حرف من اين اس��ت برانكو بازيكناني كه با 
تفكر او متفاوت بودند را كنار گذاش��ت. اين حركت را 
در هيچ تيمي نديديم. س��پاهان يا نف��ت، دايم مربي 
عوض كردند االن هيچ كسي پش��ت كارشان نيست. 
دومين كار مهمي كه برانكو انج��ام داد اين بود كه در 
بازار نقل وانتقاالت بر اس��اس تفكر خود بازيكن جذب 
كرد؛ كاري كه س��اير مربيان انجام نمي دهند. س��اير 
مربيان بر اساس ليس��تي كه ايجنت ها در اختيارشان 
مي گذارند چند بازيك��ن را انتخاب مي كنند اما برانكو 
اين كار را نكرد. در نتيج��ه تيم ها در ابتداي فصل مثل 
موج بازيكنان مي گيرند؛ گويي بازيكنان به پيك نيك 

ساناز عليپور| وقتي داور ديدار فينال جام جهاني ۱۹۹۴ 
سوت پايان بازي را زد و كسي صداي سوتش را نشنيد، به 
علت زيبايي مسابقه، از اين نشنيدن استقبال كرد و به روي 
خود نياورد كه وقت قانوني مسابقه به پايان رسيده است، 
احتماال در آن لحظه داشت اين پرسش عادل فردوسي پور 
را با خود زمزمه مي كرد: »چي��ه اين فوتبال؟« وقتي پس 
از محروميت مارادون��ا از ادامه حضور در همان تورنمنت، 
بيست هزار نفر در داكار� پايتخت بنگالدش � به خيابان 
ريختند و اعالم كردند كه اگر مارادونا به رقابت ها بازنگردد، 
شهر را به آتش مي كش��ند، احتماال يك شهروند چيني 
كه طرفدار فوتبال نبود و اين خبر را از تلويزيون مشاهده 
مي كرد با تعجب اين پرس��ش را در ذهنش مرور كرد كه 
»چيه اين فوتبال؟« يا شايد حتي وقتي منچستريونايتد 
در آن فينال باورنكردني، بازي باخته از بايرن مونيخ را برد 
و قهرماني جام باشگاه هاي اروپا را جشن گرفت، سر الكس 
فرگوسن حين در دس��ت گرفتن جام از خودش پرسيده 

باشد »چيه اين فوتبال؟« اما واقعا چيه اين فوتبال؟
فرانچس��كو توتي پيش��نهاد تيم بزرگ رئ��ال مادريد را 
نمي پذيرد تا به رم، تيم محبوبش، وف��ادار بماند؛ فوتبال 
يعني تعصب.  برزيل يك- آلمان هفت، اين نتيجه حين 
رقابت ه��اي جام جهان��ي ۲۰۱۴ و در خ��اك برزيل رقم 
خورد؛ فوتبال يعني شگفتي  آفريني.  تصوير خيره كننده 
چادرهايي كه ش��ِب پيش از داربي س��رخابي در حوالي 
ورزش��گاه آزادي برپا ش��ده اند و منظره استاديوم مملو از 
جمعيت، چندين س��اعت پيش از آغاز مسابقه؛ فوتبال 
يعني عش��ق.  مارتين پالرمو، مهاجم تيم ملي آرژانتين 
در كوپا آمه ريكا س��ال ۲۰۰۰ در بازي مقابل كلمبيا سه 
پنالتي را خراب مي كند تا تيم��ش با نتيجه ۰-3 مغلوب 
ش��ود؛ فوتبال يعني جس��ارت.  در ميان غول هاي بزرگ 
اروپا، تيم ملي يونان قهرمان يورو ۲۰۰۴ مي شود؛ فوتبال 
يعني پيش بيني ناپذيري.  بازيكنان تيم ملي اروگوئه كه در 
فينال جام جهاني ۱۹۵۰ با شكست برزيل، قهرمان جهان 
ش��دند، مي گويند برزيلي هايي كه آن روز روي سكوهاي 
ماراكانا نشسته بودند، غمگين ترين آدم هايي بودند كه در 
زندگي شان ديدند )تا آنجا كه برخي از بازيكنان تيم ملي 
اروگوئه در مراس��م اعطاي مدال شركت نكردند!( فوتبال 
يعني دنيايي از تراژدي و زماني كه اين واژه ها پشت سرهم 
رديف مي شدند تا اين يادداشت نوشته شود، هواداران رم 
در خيابان هاي شهر در حال پايكوبي بودند؛ فوتبال يعني 
ش��ادي. گل قيچي برگردون رونالدو به جي جي بوفون، 
دريبل هاي خاص رونالدينيو، الكالسيكو، ضربه آزادهاي 
ديويد بكه��ام، فراره��اي كاكا، تيكي ت��اكا، بازيكن هاي 
شماره ده يا حتي در آفسايد قرار گرفتن هاي مكرر فيليپو 
اينزاگي؛ فوتبال يعني زيبايي و...  از نظر رينوس ميش��ل، 
س��رمربي نامدار تيم ملي هلن��د در ده��ه ۸۰ ميالدي، 
فوتبال »جنگ« اس��ت و از ديدگاه برخي ديگر، فوتبال 
نوعي »هنر«. از دي��دگاه نگارنده نيز، فوتبال ش��كلي از 
هنر است؛ هنر هشتم! اما اين به تنهايي نمي تواند پاسِخ 
پرسِش »چيه اين فوتبال؟« باشد. همه تعاريف ذكر شده، 
تعريف مناسبي براي فوتبال هستند اما هيچ كدام تعريف 
كاملي از آن نيستند؛ مسلما كلمات و عبارات هم خانواده 
فوتبال، بسيار بيشتر از مفاهيم انتزاعي ياد شده هستند. 
بهترين تعريف از فوتبال را شايد بتوان از نام نظريه استيون 
هاوكينگ اقتباس كرد: تئوري همه چيز. يعني شايد بتوان 

در مقابل پرسش »چيه اين فوتبال؟« نوشت: همه چيز... 

مسابقات جام باشگاه هاي فوتسال آس��يا قرار است مرداد 
امسال برگزار شود و تيم فوتس��ال مس سونگون قهرمان 
ليگ برتر به عنوان نماينده ايران در اين مسابقات شركت 
خواهد كرد. علي تارقلي زاده، رييس دپارتمان فوتس��ال 
AFC درباره ميزبان اين مس��ابقات توضيح داد: دو كشور 
تايلند و اندونزي درخواست ميزباني براي جام  باشگاه هاي 
فوتسال آسيا داده اند و اين موضوع در مرحله تصميم گيري 
نهايي است. هر دو كشور امكانات خوبي براي ميزباني اين 
مس��ابقات دارند و تصميم نهايي در روزهاي آتي رس��ما 
اعالم خواهد شد. پيش از اين از اندونزي به عنوان ميزبان 

مسابقات در برخي رسانه ها ياد شده بود. ايسنا

رقابت هاي باشگاه هاي غرب آسيا  به ميزباني اردن در امان 
برگزار شد كه تيم بسكتبال دختران كوشا سپهر سبالن 
و پااليش نفت آبادان نيز در اين مسابقات شركت كردند. 
تيم الرياضي لبنان قهرمان مس��ابقات بس��كتبال بانوان 
غرب آسيا شد، هومنتمن ديگر نماينده لبنان مقام دوم و 
الفحيص اردن هم مقام سوم اين رقابت ها را كسب كردند. 
تيم الرياضي لبنان با اي��ن قهرماني به نمايندگي از طرف 
غرب آسيا راهي رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا خواهد 

شد.    فدراسيون بسكتبال

 به بهانه مطرح شدن دوباره پرسش 
»چيه اين فوتبال؟« پس از حذف بارسلونا

تئوريهمهچيز

تايلندواندونزيكانديداي
ميزبانيجامباشگاههايفوتسال

الرياضيلبنانقهرمانبسكتبال
بانوانباشگاههايغربآسياشد

بارسا دوباره از ليگ قهرمانان بيرون افتاده و براي تلخ تر شدن روزگار شان، رئالي ها يكي از چهار 
تيم مرحله نهايي شده اند و دوباره در يك قدمي فتح اروپا قرار گرفته اند.

ارنستو والورده پس از پيروزي بارسا برابر والنسيا در ليگ 
گفت »... نمي توان روزگار را با آن شكس��ت سپري كرد، 
مي توان؟« و س��پس افزود »اگر به گذشته نگاه كنيم، راه 

پيش روي مان را نخواهيم ديد.« 
ولي مگر مي ت��وان در فوتبال به »گذش��ته« نگاه نكرد؟ 

خصوصا اگر آن »گذشته« همين »هفته پيش« باشد. 
بارس��ا ركورد 3۸ س��اله رئال سوس��يداد در ۱۹۸۰ را با 
پيروزي ۱-۲ برابر والنس��يا در نوكمپ و ركورد 3۹ بازي 
بي شكست در الليگا را پشت سر گذاش��ت؛ ركوردي كه 
البته از دوران لوييز انريكه در فصل پيش با پيروزي 3-۲ 
برابر سوس��يداد پس از شكس��ت از ماالگا آغاز شده بود. 
بهترين ركورد بازي هاي بي شكس��ت بارس��ا در ليگ به 
فصل ۱۱-۲۰۱۰ با پپ گوارديوال با 3۱ بازي بي شكست 
بازمي گش��ت و اكنون والورده ورق جدي��دي را بر تاريخ 
باشگاه افزوده. بارساي والورده طي 3۲ بازي ليگ شكست 
نخورده و اگر طي شش ديدار باقيمانده شكست نخورد، 
نخس��تين قهرمان الليگا خواهد بود كه فصل را در ليگ 
بدون  باخت س��پري كرده. هفتمين قهرماني ليگ طي 
۱۰ س��ال پيش روي بارس��ا جلب نظر مي كند كه يعني 
حاكميت كاتاالن ه��ا از دوران گواردي��وال به عصر انريكه 
سرانجام والورده، ولي- و اين »ولي« اهميت نيش عميقي 
مي زند- آيا فتح الليگا و باال بردن جام حذفي در مصاف با 
سويا در اين فصل طرفداران بارس��ا را راضي خواهد كرد؟ 
آيا مرهمي بر زخم بارس��ا پس از شكس��ت از رم در ليگ 
قهرمانان خواهد گذاشت؟ آيا سياهي شكست ۰-3 پس 

از پيروزي شيرين ۱-۴ از ياد خواهد رفت؟ 
»قهرمان��ي دوگانه« بارس��ا گ��ره خورده با »شكس��ت 
تاريخي« شان در ليگ قهرمانان. آن شكست از رم يكي از 
آن شكست هاي چند وجهي بود. از يك سو »مصيبت بار« 
از س��وي ديگر »ناباورانه« و در كنار هم��ه اينها به نقل از 
ماركا هم »مضحك«. س��وت پايان را كه كشيدند چهره 
همه بارسايي ها، از بازيكنان و مربيان گرفته تا طرفداران، 
آميزه اي از تلخي، حيرت و خواب زدگي بود. مگر مي شود؟ 
چگونه؟ چطور؟چهره ليونل مس��ي را هرگز چنان مات 
نديده بوديم. آندرس اينيستا نمي دانست به چه كسي و 

كجا چشم بدوزد، آخرين بازي اروپايي اش- احتماال- در 
آن جامه فرجامي غريب يافته بود. س��رجيو بوس��كتس 
واژه »دردن��اك« را تكرار مي كرد و تكرار. يك جام از س��ه 
جام بارسا از دستان ش��ان پريده بود، ولي گويي همه چيز 
براي شان پايان يافته بود. بارسا طي دو فصل پيشين از آن 
هم در همين مرحله ليگ قهرمانان حذف شده بود، ولي 
نه با اين قصه. آنها فصل پيش در همان ب��ازي اول با يووه 
و دريافت سه گل رس��يدند به آخر خط و در عين حال به 
پيروزي ش��ش گله تاريخي پس از شكست چهار گله در 
پاريس مي نازيدند. ولي امس��ال رم نقش بارسا در نبرد با 

پاري سن ژرمن را برابر خود بارسا برعهده گرفته بود. 

در كنار همه اينها شكست از رم چيزي را عيان ساخت كه 
احتماال در اين فصل پشت پيروزي هاي پياپي پنهان مانده 
بود: »زخم پذيري دور از خانه بارس��ا«. بارسا در اين فصل 
در زمين حريفان بارها به دردسر افتاده بود. تساوي بدون 
گل در زمين المپياكوس و همين طور در تورين برابر يووه 
به تساوي ۱-۱ در زمين چلسي رس��يده و سرانجام گره 
خورده بود به شكست ۰-3 در رم. پرسش »...چرا والورده 
راه حلي براي گشودن گره هاي كور در زمين حريفان پيدا 

نكرده؟« چند باري تكرار شده بود. 
ولي با آنچه بر بارس��لونا در اين فصل گذش��ته پرس��ش 
بزرگ تري برابرمان قرار گرفته »... توفيق باشگاه هاي بزرگ 

را چگونه تبيين مي كنيم؟ شكست هاي شان را چطور؟«، 
»... چرا بارسا با يك شكست در صف ناكام هاي فصل قرار 

گرفته؟«
نبردهاي حذفي/ پلي آف هميشه طعم ديگري داشته اند و 
دراماتيك تر بوده اند. پيروزي در آخرين لحظه و شكست 
در واپس��ين دقايق- همان چي��زي كه در نبرد بارس��ا و 
پاري سن ژرمن و همين طور بارس��ا و رم رخ داد- هميشه 

طعم ديگري داشته. 
در عين حال اكنون ليگ قهرمان��ان معيار »پيروزي هاي 
بزرگ« بزرگان ش��ده. چنان كه رم دور مانده از قهرماني 
سري آ سر به آس��مان مي س��ايد و به يووه حذف شده در 
ليگ قهرمانان مي خندد. ليگ قهرمان��ان با هر معياري 
با اهميت تر از الليگا اس��ت و طرفداران بارسا خوب اين را 
مي دانند. در چنين قابي يكي از شبكه هاي راديويي مادريد 
پس از آن پيروزي بارسا برابر والنسيا و نزديك شدنش به 
قهرماني الليگا به طعنه قصه »جامه جدي��د امپراتور« را 
روايت كرد. حكايت دو خياطي ك��ه ادعا مي كردند جامه 
شاهانه را فقط آنهايي مي بينند كه در خور و شأن مقام شان 
قرار گرفته اند و همه حاضران در قصر به ستايش از جامه 
پرداختند، در حالي كه جامه اي وجود نداشته و دو خياط 

دست هاي شان را نمايشي تكان مي داده اند. 
بارس��ا دوباره از ليگ قهرمانان بيرون افتاده و براي تلخ تر 
شدن روزگار شان، رئالي ها يكي از چهار تيم مرحله نهايي 
ش��ده اند و دوباره در يك قدمي فتح اروپ��ا قرار گرفته اند. 
همان رئال كه فص��ل پيش هم قهرمان ليگ ش��د و هم 
قهرمان اروپا. براي توصيف اهميت قهرماني در اروپا يادمان 
نرفته امپراتوري رئال روي س��تون هاي پنج بار قهرماني 
اروپا دوران دي استفانو بنا شد، در حالي كه در همان عصر 

هم هميشه بهترين تيم ليگ نبود. 
فصل »س��ه گانه« بارس��ا بدل ش��ده به فصل »دوگانه«. 
مي گويند زمان بر هر زخمي مرهم خواهد گذاشت. ولي 
فوتبال- خوب يا بد- گذشته را فراموش نمي كند. پيروزي 
و شكست هاي تاريخي باقي خواهند ماند. نتيجه نهايي 
نبرد رم- بارس��ا در پايتخت ايتاليا نه از ياد رمي ها خواهد 
رفت و نه كاتاالن ها، ولي به دو دليل متف��اوت. با خنده از 
يك سو و اندوه از سوي ديگر. با فرياد شادي از يك سو و آه 

عميق از سوي ديگر. 

دردناك مثل يك حذف غيرمنتظره 

بارسلوناومعمايمرهمآنزخمچاكچاك

فوتبال   اروپا

روزبه مهدي خوش

منهاي فوتبال

زماني كه در بررسي مجدد نمونه هاي دوپينگ وزنه برداري 
در دو المپيك ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ تس��ت هاي زيادي مثبت 
ش��د، كميته بين المللي المپيك به فدراس��يون جهاني 
هش��دار داد در صورتي كه به فكر چاره اي نباش��د شاهد 
حذف اين رش��ته از المپيك خواهد ب��ود. اين اولتيماتوم 
باعث شد فدراسيون جهاني سفت و سخت تر به مبارزه با 
دوپينگ بپردازد و حتي سيستم كسب سهميه را تغيير داد 
تا وزنه برداراني كه به دنبال حضور در المپيك هستند دايما 
در حال دادن تست دوپينگ باشند. اما فدراسيون جهاني 
در تازه ترين تصميم خود اعالم كرد كشورهايي كه از سال 
۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ تعداد دوپينگي هاي آنها بيشتر از ۱۰ نمونه 
باشد با كاهش سهميه المپيك روبرو خواهند شد.  اما ايران 
كه نمونه مثبتي در المپيك ها نداش��ته و در اين سه سال 
اخير هم تالش كرده در رويدادهاي مهم دوپينگ مثبتي 

نداش��ته باش��د، تصورش را هم نمي ك��رد دوپينگ هاي 
قديمي كار دستش دهد و سهميه  اش از االن در المپيك 
توكيو كاهش يابد. اين اتفاق نه تنها ش��وك بزرگي براي 
وزنه برداري بلكه براي كل ورزش ايران محسوب مي شود 
چراكه تعداد رش��ته هايي كه ايران را در المپيك صاحب 
مدال مي كنند به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسند 
و حاال وزنه برداري هم بخواهد تعداد سهميه هايش كاهش 
يابد عمال شانس كسب مدال ايران كم مي ش��ود.  در اين 
ماجرا نداش��تن كرس��ي تاثيرگذار در هيات رييسه يك 
فدراسيون جهاني مهم شايد بيشتر از قبل به چشم آمد زيرا 
زماني كه اين تصميم مهم كه سرنوشت ورزش يك كشور 
را در المپيك رقم مي زند گرفته ش��د، ايران نماينده اي نه 
در هيات رييسه و نه در كميسيون ورزش پاك فدراسيون 
جهاني نداشت تا حداقل تالش كند اين تصميم به گونه اي 

گرفته ش��ود كه به ضرر ايران نباش��د ي��ا تالش هايي كه 
ايران در اين سال هاي اخير داشته به چش��م بيايد. ايران 
وزنه برداراني دارد كه براي خود در جهان برند هس��تند و 
در اين سال ها مسابقات جهاني و المپيك را پاك پشت سر 
گذاشته اند و در حالي كه مي شد از اين مساله به نفع خود 
استفاده كرد اما نداشتن كرسي و نماينده تاثيرگذار باعث 
شده ايران هم مانند كشورهايي ديده شود كه در المپيك 
لندن، ريو و مسابقات جهاني سال هاي اخير دوپينگ هاي 
زيادي داشته اند.  ايران چهره هاي شاخصي در وزنه برداري 
جهان دارد كه هر كدام از آنها در اوزان خود مدعي هستند و 
از االن به كسب مدال المپيك فكر مي كنند اما با اين شرايط 
كه تنها دو نفر از آنه��ا مي توانند به المپيك بروند بنابراين 
ش��اهد غيبت چهره هاي ش��اخص وزنه برداري ايران در 

المپيك توكيو خواهيم بود. 

كاهش سهميه هاي المپيك ايران به دليل دوپينگ هاي قديمي وزنه برداران

مشابه قرارداد فدراسيون فوتبال با 
آديداس را هيچ كجا نمي توان يافت

حذفيوزايرانيازلباسمليپوشان

برخوردهايدوگانه

شوراياميدوشهردارجديد

فدراس��يون فوتبال چندي قب��ل ق��رارداد با آدي��داس را 
ميهن پرس��تانه دانس��ته و اعالم كرده ب��ود از عقد چنين 
قراردادي شرمسار نيست، اين در حالي است كه مشابه اين 
قرارداد را در هيچ فدراس��يون ديگري نمي ت��وان يافت؛ آن 
هم در سالي كه از آن به عنوان س��ال حمايت از توليد ملي 
نام برده مي ش��ود! حاال هدايت ممبيني، سرپرست كميته 
بازاريابي فدراس��يون فوتبال بعد از ماه ها وقفه اعالم كرد كه 
طراحي خاصي براي پيراهن تيم ملي ايران در جام جهاني 
در نظر گرفته نش��ده و تيم ملي با لباس هاي سفيد ساده به 
ميدان مي رود. اين در حالي بود كه در ماه هاي گذشته مانور 
زيادي درب��اره طراحي ويژه لباس ايران داده ش��د و مديران 
فدراسيون فوتبال در تاريخ هاي مختلف به برگزاري مراسم 
رونمايي از لباس تيم ملي اشاره كردند. بعد از صحبت هاي 
هدايت ممبيني، به نظر مي رس��د در فدراس��يون فوتبال 
عده اي حرف درست را به مردم نمي گويند. تنها راه تشخيص 
راست از دروغ، بررس��ي اظهارات مديران فدراسيون در گذر 
زمان اس��ت. اظهارات ممبيني درباره ابعاد مختلف قرارداد 
فدراس��يون فوتبال با آديداس تمام صحبت ه��ا و اظهارات 
مديران فدراس��يون فوتبال از رييس تا كارمند را زير سوال 
مي برد.  ممبيني در بخشي از صحبت هاي خود اعالم كرد: 
»يوز ايراني هم به دليل نوع خاص لب��اس و روزنه هايي كه 
براي تنف��س روي آن وجود دارد حذف ش��د. اگر يوز مانند 
قبل روي پيراه��ن مي ماند، تكنولوژي آديداس زير س��وال 
مي رفت. پيشنهاد داديم طرح يوز بين آرم فدراسيون فوتبال 
و لوگوي آديداس قرار بگيرد كه به دليل ازدحام طرح در آن 
بخش لباس، اين موضوع منتفي شد. پيشنهاد ديگرمان براي 
اينكه يوز پشت پيراهن و بين شماره و اسم بازيكن طراحي 
شود هم منتفي شد. به همين داليل يوز از پيراهن تيم ملي 
حذف ش��د.« اعالم حذف يوز از پيراهن تي��م ملي در حالي 
است كه در طول چهار سال گذشته به عنوان نماد اصلي تيم 
ملي ايران در سطح جهاني معرفي شده بود و همه تيم ملي 
را با اين عنوان ياد مي كردن��د. حتي مهدي تاج، محمدرضا 
س��اكت و صفي اهلل فغان پور، مديران فدراسيون بارها تاكيد 
كردند كه آديداس در حالي طراحي پيراهن تيم ملي است 
و طرح يوز حتما روي اين لباس وج��ود دارد.  با وجود حذف 
يوز، آدي��داس طراحي خاصي هم براي لب��اس تيم ملي در 
نظر ندارد و از پوشاك آماده و س��اده خود استفاده مي كند. 
ممبيني درباره اين موضوع گفته اس��ت: »آديداس پيراهن 
خاصي براي تيم ملي اي��ران طراحي نكرده اس��ت. در اين 
زمان محدود فرصتي براي طراحي لباس وجود نداش��ت.« 
جالب ترين قسمت اظهارات ممبيني مربوط به تكذيب بيانيه 
چند ماه قبل فدراسيون فوتبال بود. فدراسيون فوتبال چند 
ماه قبل كه خبر هم��كاري ايران و آدي��داس را جام جهاني 
منتش��ر كرده بود، در قس��متي از اطالعيه خود به دريافت 
۱۵ درصد درآمد آديداس از محل فروش البس��ه هواداري 
تيم ملي اش��اره و ابراز اميدواري كرد كه تا ۱.۵ ميليون يورو 
)حدود ۱۰ ميليارد تومان( از اين محل درآمد داشته باشد.  
ممبيني ب��ا رد وجود چنين بن��دي در قرارداد فدراس��يون 
فوتبال و آديداس تاكيد كرد: »من به عنوان مسوول كميته 
اقتصادي و بازاريابي فدراسيون مي گويم اين موضوع درست 
نيست. تنها نكته واضح اين است كه به دليل اشتياق فراوان 
ما براي عقد ق��رارداد، محدوديت زمان��ي و اينكه آديداس 
نمي خواست لباس هايش را به همين راحتي وارد بازار كند 
قرار شد اين لباس ها با ۷۰ درصد تخفيف به ما تحويل داده 
شود.« ممبيني در پايان صحبت هاي خود از اصرار و اشتياق 
فدراسيون فوتبال براي عقد اين قرارداد گفت: »اين شركت 
آلماني تمايلي به عقد قرارداد نداش��ت اما با پافشاري ما در 

نهايت  مسووالن  آديداس  رضايت  دادند.«

متاسفانه شاهد هستيم كه با حداكثر رافت و مسامحه با آنها 
برخورد مي ش��ود. اين جريان از التفات ويژه برخوردار است 
و اين درحالي اس��ت كه در مقابل جريان ديگر بهانه تراشي 
شده و با مسائل آن با فوريت برخورد مي شود. كوچك ترين 
موضوعات مربوط به جناح اصالح طلب زير ذره بين اس��ت. 
اتفاقات اخير در مورد ش��هرداري آقاي نجفي و مسائلي كه 
در برج ميالد رخ داده بود، گواه اين مس��اله اس��ت و ديديم 
كه چگونه يك شخصيت ملي با س��ابقه به سرعت احضار و 
پيگيري شد. اين پرسش در افكار عمومي نسبت به جريان 
احمدي نژاد تقويت شد كه با وجود عبور اين جريان از مرزها 
و چنين رفتارهايي چرا اين همه تس��امح و اغماض صورت 
مي گيرد. شايد به اين دليل كه در دوره اي جريان احمدي نژاد 
خدمات ويژه اي به اصولگرايان داش��ته است. موقعيت هاي 
خاص مرتضوي باعث شد كه رس��يدگي به پرونده تاكنون 
زمان ببرد و اين ام��ر حاصلي غير از آس��يب زدن به اعتماد 
افكار عمومي ندارد. به هر صورت اين نوع برخورد هاي دوگانه 
توسط جايگاهي كه مردم از آن انتظار بي طرفي دارند، چندان 
خوب نيست.  اين مساله پرسش هاي جدي گفته و نگفته اي 
ايجاد مي كند. ديديم كه چگونه در بزنگاه ها و در مورد جريان 
احمدي نژاد و مرتضوي حرمت قان��ون و هنجارهاي جامعه 
را رعايت نمي كنند و زماني كه به هر دليلي معيار عدالت به 
سراغ شان مي آيد حاضر نيس��تند مجازات را تحمل كنند. 
اميدوارم كه در آينده يك ن��گاه منصفانه به همه جريانات را 
ش��اهد باش��يم زيرا در اين صورت جامعه احساس امنيت و 

اعتماد   بيشتري خواهد   داشت. 

در عي��ن حال ش��ايد مهم ترين مس��اله در بح��ث مديريت 
شهري پايتخت اين اس��ت كه مردم در چندس��ال اخير در 
انتخابات پياپي به طيف و نگاه و رويكردي خاص راي دادند و 
طبيعتا بايد اين نگاه كه اس��اس آن، برگرفته از مشي و روش 
اصالح طلبي اس��ت در مديري��ت جزيي و كلي ديده ش��ود. 
هم اكنون كميته اي براي بحث بودجه س��ال ۹۸ در مجمع 
تهران تشكيل ش��ده كه اميدواريم بتوانيم ضمن شناسايي 
اولويت هاي بودجه اي پايتخت، جلساتي با كميسيون بودجه 
شوراي ش��هر تش��كيل داده و ابعاد اين مهم را مورد بررسي 
قرار دهيم تا از هم اكنون بتوانيم براي سال ۹۸ اقداماتي موثر 
را به انجام برسانيم. نكته حايز اهميت ديگر اينكه طبيعتا در 
اين جلسه اش��اره اي خاص به مصاديق و اسامي گزينه هاي 
مطرح براي تصدي شهرداري پايتخت نشد و صرفا به معيارها 
و كلياتي در اين بحث بسنده شد. معتقديم انتخاب شهردار 
مشخصا وظيفه اعضاي شوراي ش��هر است و طبيعتا نبايد از 
شوراي ۵۱ نفره انتظار داشته باشيم كه در مصاديق ورود كرده 
و نسبت به رجحان يك گزينه نسبت به ديگري اظهارنظر كند. 

نظرات خود 
را برای ما 
پيامک کنيد
30004753

گفت وگوي »اعتماد« با جالل چراغ پور، كارشناس فوتبال

برانكوبراساستفكراتخودبازيكنميگيردنهليستداللها

آمده اند و بايد جابه جا بش��وند. 
يكي از داليلي كه باعث ش��ده 
اس��تقالل اين روزها هم نتيجه 
بگيرد، به خاطر جذب بازيكن 

بوده است. 
  يعني ش�ما فكر مي كنيد 
ايجنت ها نق�ش مهمي در 
روند نقل وانتق�االت تيم ها 
دارن�د و مربي�ان تاثي�ري 

ندارند؟ 
ش��ما كه خبرنگار هس��تيد به 

خوبي مي دانيد جريان داللي در فوتبال چقدر قدرتمند 
است و چه پول هايي جابه جا مي ش��ود. اين سود مالي 
قاعدتا باعث مي ش��ود ايجنت ها تالش بيشتري براي 
جابه جاي��ي بازيكنان انج��ام بدهند ام��ا در اين ميان 
مربيان بايد س��عي كنند بر اس��اس تفكر خودش��ان 
بازيكناني را كه با تفكرات همخواني دارند جذب كنند. 

مطمئن هم باش��يد اگر برانكو 
چني��ن كاري نمي ك��رد اي��ن 
موفقيت ها كه امروز ش��اهد آن 

هستيم به دست نمي آمد. 
اي�ن  مي كني�د  فك�ر    
موفقيت ه�ا ب�راي برانكو و 

تيمش ادامه داشته باشد؟ 
پيش بيني فوتبال سخت است 
اما قاعدتا تيمي كه با برنامه ريزي 
به اينجا رسيده مي تواند همين 
راه را طي كند. اگر برانكو بماند و 
ثبات مديريت و مربي در پرسپوليس وجود داشته باشد 
تيم پرسپوليس س��ال ها تيم خوبي خواهد بود چراكه 
برانكو باز هم بر اس��اس تفكرات خود اق��دام به جذب 
بازيكن مي كند. البته كار واقعا براي فصل بعد س��خت 
است چراكه استقالل نشان داده سال آينده تيم خوبي 

آماده خواهد كرد.

حميدرضا   صدر

خبر   كوتاه
ادامه از صفحه اول

اگر برانكو بماند و ثبات مديريت و 
مربي در پرسپوليس وجود داشته 
باشد تيم پرسپوليس سال ها تيم 
خوبي خواهد بود چراكه برانكو باز 
هم بر اس�اس تفكرات خود اقدام 
به جذب بازيكن مي كند. البته كار 
واقعا براي فصل بعد س�خت است 
چراكه استقالل نش�ان داده سال 
آينده تيم خوبي آماده خواهد كرد.


