
 بلندقامتان ایرانی 
شیوا نوروزی
    گزارش

برای تثبیت جایگاه 
خود در لیگ ملت ها 
هفته سوم این رقابت ها را آغاز می کنند. بازی های 
لیگ ملت های والیبال از فردا دوباره از سر گرفته 
می شود و در شروع هفته سوم تیم ملی کشورمان 
در ش��هر ارومیه مقابل کانادا صف آرایی می کند. 
ش��اگردان کوالکووی��چ تالش می کنن��د که در 
بازی های خانگی با عملکردی درخشان بیشترین 
امتیاز را ب��ه اندوخته ه��ای خود اضاف��ه کنند. 
نتایج به دس��ت آمده در شش بازی اول و جایگاه 
خوب تیم ملی در جدول رده بندی امیدها را برای 
درخشش هرچه بیش��تر تیم افزایش داده است. 
از آنجا که س��ه بازی این هفته به میزبانی ارومیه 
برگزار می ش��ود، این بهترین فرصت اس��ت تا با 
حداکثر توان از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران 
پرشور استفاده کنیم، هوادارانی که فرهنگ واالی 

ایرانی را به رخ دنیا خواهند کشید. 
   امید مضاعف

ایران در دو هفته نخست لیگ ملت ها عملکرد قابل 
تحس��ینی داش��ت. کوالکوویچ با انتخاب بهترین 
نفرات سعی کرد تیمی یکدست، هماهنگ و متحد 
را در این دوره راهی رقابت ها کن��د. در بازی های 

برگزار شده، این مسئله کاماًل مشهود بود تا جایی 
که هماهنگی خوبی بین ملی پوشان دیده می شد. 
تیم کش��ورمان تا اینجای کار از شش بازی برگزار 
شده 16 امتیاز کسب کرده و با پنج برد و یک باختی 
که به دست آورده، رده دوم جدول را در اختیار دارد. 
این تیم حاال در شرایط میزباني انگیزه مضاعفي دارد 
تا در مقابل تماشاگران خودي موفقیت دو هفته اول 
را تکرار کند. در بین تیم های حاضر در رقابت ها تنها 
برزیل صدرنشین اس��ت که هنوز طعم شکست را 
نچشیده اس��ت. از آنجا که در وهله نخست تعداد 
بردها جایگاه تیم ها در ج��دول را تعیین می کند، 
بلندقامتان باید حواسشان را جمع کنند تا با حداقل 
اشتباه در میدان ظاهر شوند. ایتالیا، چین، آلمان، 
آرژانتین و ژاپن تیم هایی هس��تند که برابر ایران 

دست ها را به نشانه تسلیم باال برده اند. 
   یک تغییر

آسیب دیدگی یکی از بازیکنان، کادر فنی را مجبور 
کرد که با تغییر اس��تراتژی های خود یک گزینه 
دیگر را جایگزین کند. ج��واد معنوی نژاد که در 
هفته دوم رقابت ها در بازی برابر آرژانتین مصدوم 
شد، فعالً قادر به همراهی تیم ملی نیست. مچ پای 
او آسیب دیده و به گفته مسئوالن تیم معنوی نژاد 
باید زمان زیادی را برای طی کردن دوران نقاهت 

تحمل کند. به جای او مرتضی ش��ریفی به جمع 
اردونشینان اضافه شده تا جای خالی معنوی نژاد 
را پر کند. این بازیکن اهل ارومیه برای درخشش 

مقابل همشهری هایش انگیزه های زیادی دارد. 
   دست کم نگیریم

رقیب فردای ما تیمی است که رده ششم جدول را 
در اختیار دارد. تیم ملی کانادا چهار پیروزی کسب 
کرده و دو دیدار را نیز با شکست پشت سر گذاشته 
است. این تیم برابر بلغارستان و صربستان شکست 
خورده و پرتغال، آرژانتین، استرالیا و آلمان را از 
پیش رو برداشته اس��ت. کانادایی ها در نخستین 
بازی  خود در هفته سوم باید با تیم کشورمان در 

سالن غدیر ارومیه روبه رو شوند. 
   مردم ایران قابل احترام  هستند

سرمربی تیم والیبال لهستان پیش از شروع هفته 
سوم تالش کرد اظهارات ضدایرانی کوبیاک علیه 
مردم کشورمان را تلطیف کند. کاپیتان لهستان 
که ب��ه خاطر اظه��ارات توهین آمیزش با ش��ش 
جلسه محرومیت از سوی FIVB روبه رو شده در 
سفر تیمش به ارومیه لهستان را همراهی نمی کند. 
ویتال هنین، سرمربی لهستان در گفت وگو با فارس 
به میزبانی خوب کشورمان اشاره کرد: »بی صبرانه 
منتظر شروع مسابقات هستیم. من دو بار به ایران 

آمده ام و خاطرات خیلی خوبی ه��م دارم. مردم 
ایران همیش��ه به من احترام گذاشته اند و انتظار 
دارم یک بار دیگر نیز همین جو را ش��اهد باش��م. 
موضوع کوبیاک به فدراس��یون لهستان مربوط 
می شود و در بحث کالن باید به آن پرداخت. به هر 
حال وی نظر شخصی اش را مطرح کرد و در مقابل 
هم شش جلسه محروم شد. به نظر من ملت ایران 
خوب و قابل احترام هستند. صحبت های کوبیاک 
کاماًل شخصی بود و حرف و حدیث های زیادی هم 
ایجاد کرد. در نهایت نیز با صدور رأی محرومیت 
پرونده بسته ش��د.  ای کاش فدراسیون لهستان 
و فدراس��یون جهانی برای تصمیم گیری در این 
خصوص کمی هم منافع تیم ملی لهس��تان را در 
نظر می گرفتند.« هواداران در سالن غدیر منتظرند 
تا بیانیه عذرخواهی کوبیاک خوانده شود. هنین در 
این خصوص گفت: »واقعیت این است که ما برای 
والیبال به ایران آمده ایم. فکر می کنم در شرایط 
دیگری بهتر بت��وان از ایرانی ها دلجویی کرد. من 
با خواندن بیانیه پیش از مس��ابقه موافق نیستم، 
اما تصمیم گیرن��ده نهایی در ای��ن خصوص هم 
فدراسیون لهستان است. فکر می کنم فدراسیون 
لهستان با من موافق باشد، اما باید منتظر ماند و 

دید که چه اتفاقی رخ می دهد.«
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 برگزاري گردهمایي پیشکسوتان 
به همت کمیته ملي المپیک 

دورهمي گنجينه هاي ورزش در سئول
کمیته ملي المپیک دیروز میزبان موسپید کرده های ورزش بود، پیشکسوتان 
رشته های مختلف که به همت این کمیته دور هم جمع شده بودند تا دیداري 
تازه کنند. قهرمانان روزهاي دور و نزدیک ورزش ایران که حاال گرد پیري به 
صورت آنها نشسته، اما مدال ها و افتخاراتشان که چند وقتي است در موزه 
ملي ورزش به نمایش گذاشته شده است، مایه غرور و افتخار ایرانی هاست. 
حاال در روزهایي که کمتر فدراسیون و باشگاهي و حتي وزارت ورزش به 
پیشکسوتان بها  می دهد، کمیته ملي المپیک تصمیم گرفت پیشکسوتان 
ورزش را دور هم جمع کند تا قدردان خاطرات خوشي باشد که این قهرمانان 

براي ورزش کشورمان در دهه های مختلف ساخته اند.
   فرصتي براي قدرداني 

مراسم که شروع می شود، سر به هر سمت می چرخانید یک چهره نامدار 
می بینید. چهره هایی که در یک طبقه باالتر از محل برگزاري مراس��م، 
مدال ها و افتخاراتشان در قالب موزه ورزش به نمایش گذاشته شده است. 
سه هفته پس از افتتاح موزه ملي ورزش حاال شناسنامه های تاریخ ورزش 
ایران به کمیته ملي المپیک آمده بودند، از محمد نصیري و حسین رضازاده 
قهرمانان وزنه برداری گرفته تا ابراهیم جوادي و محمدعلی صنعت کاران 
قهرمانان کشتي؛ فوتبالي ها هم بودند، حسن حبیبي، حسین شمس و 
خیلی های دیگر که در کنار دیگر قهرمانان رش��ته های مختلف ورزشي 
یک جمع ممتاز و ویژه را تشکیل داده بودند که کمتر در سال های اخیر 
شاهد چنین گردهمایي بوده ایم، به خصوص که کم پیش آمده در ورزش 
کشورمان به پیشکسوتان بها داده شود و خیلی از آنها با وجود مدال های 

غرورانگیزشان فراموش  شده اند.
حضور دوباره پیشکسوتان دور هم سبب شده بود براي خیلی هایشان پس 
از سال ها دیداري تازه و نقل خاطره های تلخ و شیرین داغ شود و دور هر 
میزي خاطره های ناب که تاریخ ورزش ایران است، نقل شود. فرهاد مجیدي 
هم چهره غافلگیرکننده برنامه دیروز بود. بحث وجدل بر سر حضور او در 
تیم امید که این روزها به اختالف فدراسیون فوتبال و کمیته ملي المپیک 
کشیده، سبب شده بود تا مجیدي دیروز در کمیته ملي المپیک حضور پیدا 
کند، آن هم همزمان با جلسه پیشکسوتان تا گمانه زنی ها درباره حضورش 

براي جلسه با مسئوالن کمیته ملي المپیک باال بگیرد.
   سرمایه های مادي و معنوي ورزش

در این مراسم بهرام افشارزاده به عنوان رئیس مجمع پیشکسوتان پشت 
تریبون رفت و از فلس��فه برگزاري مراس��م صحبت کرد: »در فرهنگ ما 
پیشکسوتی از مراتب و درجات مریدان محس��وب می شود که به دلیل 
قداستش به تدریج وارد فضای عرفانی و اعتقادی زورخانه ها شد و به کسی 
اطالق می شود که از همه باسابقه تر باشد. در مرام پهلوانی بدون تردید با 
توجه به ارزش و اعتبار بزرگان ورزش و نقش الگویی و اسطوره ای پهلوانان 
که سمبل جوانمردی و میهن دوس��تی و ایمان هستند به کارگیری واژه 

پیشکسوت در مواردی که این مصادیق وجود ندارد، اعتباری ندارد.«
افشارزاده همچنین از لزوم توجه به پیشکسوتان گفت: »با توجه به ارزش 
باالی پیشکسوتان که مانند س��رمایه های مادی و معنوی در بدنه ورزش 
کشور همانند رود جاری هس��تند به اهمیت نقش انجمن پیشکسوتان 
ورزش ایران باید پرداخته شود. این انجمن در سال 79 با هدف تکریم و ایجاد 
ارتباط برای انتقال تجارب پیشکسوتان به جامعه ورزشی جوان تأسیس شد 
و تا به امروز با حضور قهرمانان و بزرگان از هیچ کوششی دریغ نکرده است.« 
رئیس انجمن پیشکسوتان ورزش در پایان هم بخشي از اقدامات این انجمن 
را تشریح کرد: »این انجمن ضمن عیادت از پیشکسوتان و دلجویی به دلیل 
برخی بی مهری ها و از صحنه ورزش به دور ماندن با وجود تجارب گرانبها، 

در مناسبت های مختلف به تکریم آنها می پردازد.«
   پیشکسوتان با ارزش تر از خزانه بانک مرکزي

رضا صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک هم به عنوان میزبان این برنامه 
در صحبت هایش پیشکسوتان را سرمایه های ورزش عنوان کرد: »پیشکسوتان 
میزبان هس��تند و ما مهمان. افرادی که اینجا جمع شده اند سرمایه های ما 
هس��تند. اگر امروز ورزش ما می درخشد و ورزش��کاران با غیرت روی سکو 
می روند، به خاطر وجود این پیشکسوتان است. هر کدام از این چهره ها یک 

تاریخ، یک کتاب و ریشه تنومند درخت ورزش کشور هستند.«
رئیس کمیته ملي المپیک تأکید کرد که این سرمایه ها از خزانه بانک مرکزي 
هم ارزشمندترند: »پیشکسوت یعنی معرفت، فضیلت، جوشش،  انسانیت، 
هویت، غیرت و غرور ایرانی و این افتخار ماست. همه اینها سرمایه ما و تاریخ ساز 

هستند و این سرمایه ها از خزانه بانک مرکزی برای ما ارزشمندتر است.«

حمایت هواداران برگ برنده والیبال در ارومیه است

ما الگوی علي یف و علی یف الگوی ماهماهنگ و اميدوار آماده هفته سوم ليگ ملت ها
وقتي تصاویر المار نور علي یف کشتی گیر اوکرایني روي سکوي قهرماني 
در فضاي مجازي پر شد و دست به دست گشت به خیلي ها ثابت شد که 
ورزش چه قدرتي در شکستن دیوار تحریم ها و چه صالبتي در رساندن 
پیام انقالب اسالمي در اوج تبلیغات استکبار جهاني علیه نظام اسالمي 
ایران دارد. وقتي علي یف با لباس منقش به تصویر رهبر فرزانه انقالب 
اسالمي روي سکو رفت، خودمان هم غافلگیر شدیم. غافلگیر از اینکه 
این حرکت هنوز از سوي ورزشکاران خودمان هم انجام نشده، اما حاال 
فرسنگ ها دورتر از ایران ورزشکاري شیعه و معتقد با انجام این کار بزرگ 
و تحسین برانگیز به دنیا ثابت می کند که ایران اسالمي، آرمان ها، رهبر 
و شهداي آن را نمی توان پشت دیوار تحریم اقتصادي و بایکوت خبري و 

تبلیغات سوء از دید جهان پنهان کرد.
حرکت جالب توجه و بزرگ علي یف در روزهایي انجام ش��د که بازیکن 
تیم ملي والیبال لهستان با توهین به مردم ایران سعي در بازي در زمین 
دشمنان قسم خورده ایران داشت، اما علي یف با حرکت شجاعانه خود 
باز هم تمام نگاه ها را به سمت ایران و رهبري آن جلب کرد و جالب اینکه 
تنها به این هم بسنده نکرد و با به میان آوردن نام شهداي دفاع مقدس و 

مدافع حرم عماًل ثابت کرد که بسیار فراتر از اینها فکر می کند.
اقدام بزرگ علي یف هرچند با واکنش های خوب مسئوالن بسیج و ورزش 
کشور روبه رو شد، اما نباید به این بسنده کرد. علي یف از ما الگو گرفته و 
حاال خود تبدیل به الگویي براي ورزش و ورزشکاران ما شده است تا ثابت 
کند فریاد به حق انقالب اس��المي ایران که از زبان حضرت آقا به گوش 
می رسد خاموش شدني نیست، حتي اگر تمام دنیا براي خاموش کردن 
آن متحد ش��وند. عرصه ورزش بهترین فرصت و مکان براي ابالغ پیام 
انقالب و رهبري به دنیاس��ت. علي یف با این اقدام خود براي چندمین 
بار به ما نشان داد که نباید میدان بزرگ ورزش و رقابت های بین المللی 
را براي اثبات حقانیت خود دست کم بگیریم. این جادوي ورزش است. 
اگر سال هاست در این خصوص قلم فرس��ایي و گردهمایی ترتیب داده 
می شد که می ش��ود از طریق ورزش حرفمان را به دنیا بزنیم، هیچ گاه 
نمی توانستیم اینگونه که علي یف انجام داد، موفق باشیم. به طور حتم کم 
نیستند ورزشکاران خارجي با چنین مسلک و مرامي و حتماً این اقدام 
علي یف براي آنها الگویي خواهد بود که فریاد حق طلبی و ارادت خود به 

آرمان های انقالب را به گوش جهانیان برسانند.
علي یف ثابت کرد که اگر تا دیروز در میادین ورزشي تنها می توانستیم 
با فریادهاي یا حس��ین، یا علي و یا زهرا اعتقادمان را فریاد بزنیم حاال 
باید گامي بزرگ به جلو برداریم و از رهبر عظیم الش��أنمان و ش��هداي 
گرانقدرمان هم در کنار ائمه اطهار بدون ترس حرف بزنیم. علي یف کاري 
کرد کارستان و به دنیا نشان داد انقالب اسالمي ایران و ارزش های آن 
بایکوت شدني نبوده، نیست و نخواهد بود. علي یف به ما هم ثابت کرد که 
نباید هیچ گاه دست از آرمان هایمان برداریم و حق نداریم برابر دشمنان 
قس��م خورده انقالب و رهب��ري در تمام عرصه ها به خص��وص میادین 
ورزش��ي قدمي به عقب برداریم. علي یف براي برخي داخلي ها هم الگو 
شد، همان هایی که این روزها با برخي به اصطالح اعتراض ها و ایرادهاي 
من درآوردی می خواهند کار ورزش را به جایي برس��انند که از خطوط 
قرمز نظام و منویات رهبري هم عبور کند. علي یف فرسنگ ها دورتر از 
ایران ثابت کرد که حتي روي سکوي قهرماني هم می شود والیتمدار بود 
و از والیت دفاع کرد. علی یف ثابت کرد اندیشه امام و آرمان های انقالب 
اسالمی مرز و جغرافیا نمی شناسد و هر کجا عالم آزاده ای وجود داشته 

باشد به خمینی  و مردانش اقتدا خواهد کرد.

فريدون حسن

در 3 وزن انتخابي برگزار می شود
شهرام هروی، سرمربي تیم ملي کاراته از برگزاري مسابقات انتخابي در 
برخي اوزان براي حضور در رقابت های قهرمانی آس��یا خبر دادو اظهار 
داشت: »همانطور که از شروع اردوهای سال گذشته اعالم کرده بودیم 
مهم ترین معیار انتخاب بازیکنان برای رقابت های قهرمانی آسیا در ابتدا 
رنکینگ المپیکی و سپس شرایط اردویی و عملکرد بازیکنان در شش 
مرحله لیگ جهانی 2019 خواهد ب��ود و در نهایت هم با نظر کادر فنی 
نفرات اعزام��ی معرفی و انتخاب می ش��وند. در جمع بندی نهایی، کادر 
فنی مجی��د حس��ن نیا در وزن 60- کیلوگرم، بهمن عس��گری در وزن 
75- کیلوگرم و سجاد گنج زاده در وزن 84+ کیلوگرم را برای رقابت های 
قهرمانی آس��یا انتخاب و فیکس ک��رد. نف��رات اوزان 55-، 67- و 84- 

کیلوگرم پس از برگزاری مبارزه انتخابی مشخص خواهد شد.«

نمی توانيم به ورزشکار قفل و زنجير بزنيم
غالمرضا ش��عباني بهار، رئیس فدراس��یون تیروکمان در خصوص عدم 
بازگش��ت جاللي پور ملی پوش ایران از مس��ابقات هلند گفت: »ما که 
نمی توانیم به ورزشکار قفل و زنجیر بزنیم! ورزشکار باید ِعرق ملی داشته 
باشد. برادر جاللی پور دو روز در هلند حضور داشت و برادرش را تشویق 
می کرد. بعد از مسابقه او به ناهار رفت ما هم یک سرپرست داریم و یک 
حراست، وقتی شب نیامد سریع به سفارت اطالع دادیم. این موضوع به 
پلیس هم گزارش داده شد. شب همان روز پلیس به ما اطالع داد او را در 
خانه برادر جاللی پور در بلژیک دیده اند و این ورزشکار در آنجاست. او گفته 

سه روز ویزا دارد و به ایران برمی گردد، حاال نمی دانیم که می آید یا نه.«

مدافعان حرم الگوي من هستند
پنج ساله بود که با خانواده از باکو به کیف رفت، اما این مهاجرت باعث نشد 
تا المار نور علي یف و خانواده اش از اعتقادات محکم خود دست بردارند. 
عشق و عالقه به خاندان عصمت و طهارت همیشه در این خانواده موج 
می زده و حاال با ارادت به رهبر عظیم الش��أن انقالب اسالمي و شهداي 
گرانقدر ایران اسالمي تکمیل شده است. ارادت به اهل بیت، او را راهي 
مشهد و قم و در نهایت در س��ال 2016 راهی زیارت اربعین کربال کرد و 
عشق به انقالب اسالمي ایران هم این ورزشکار را ابتدا راهي حرم بنیانگذار 
انقالب و بعد از آن حضور بر سر مزار شهداي دفاع مقدس و مدافع حرم 
کرد و در نهایت به این انجامید که با پیراهن منقش به تصویر مقام معظم 
رهبري روي س��کوي قهرماني برود. علي یف می گوید: »پیراهن را چند 
سال پیش هدیه گرفتم و همان زمان نذر کردم که در اولین قهرماني آن 
را بپوشم. الگویم در زندگي شهداي مدافع حرم و مشخصاً شهید حججي 
است. در مشهد بودم که خبر شهادت او را شنیدم. در موردش مطالعه کردم 
و عاشق راه و مسلک او و بقیه شهداي مدافع حرم شدم.« قهرمان اوکرایني 
کشتي درباره آرزوهایش هم عنوان می کند: »آرزوي دیدار با رهبر عزیزم 
را دارم. می خواهم سیماي نوراني ایشان را ببینم و بر دستانشان بوسه بزنم. 

امیدوارم که این فرصت براي من و خانواده ام فراهم شود.«

ضعف ها و قوت هاي ایران با ویلموتس 
برد و باخت بازی های تدارکاتي خیلی مهم 
نیست، مخصوصاً در ش��رایطی که مربی 
جدید انتخاب شده؛ بیش��تر نیاز است که 
بازیکنان را بهتر بشناسد. مقابل کره جنوبي 
در بیشتر جاها ضعف دیدم و در خیلی نقاط 
هم قوی بودیم. زمانی که ما حمله می کنیم 
در برگشت و در دفاع تعلل داریم و در خط 
دفاعی هم نشان دادیم که همدیگر را خوب 
پوشش نمی دهیم. همین سبب شد در خط 
دفاع اشتباهات فاحشی داشته باشیم. یک گل خوردیم و دو پاس اشتباه 
دادیم که قطع شد و کره روی دروازه ما ایجاد خطر کرد و این به خاطر این 
بود؛ زماني که از فاز حمله به دفاع تغییر حالت می دهیم، بازیکنان ما با تأخیر 
به خط دفاعی کمک می کنند، باید این اشتباهات را به حداقل برسانیم. 
مطمئناً ویلموتس اینها را دیده و هرچه بازی های تدارکاتی بیشتری برگزار 
شود این مشکالت را می تواند رفع کند. نمی توان در این مدت کوتاه انتظار 
زیادی از ویلموتس داش��ت، ولی انتظار داریم نفراتی که مدت ها در کنار 
هم بازی می کنند، عملکرد بهتری داشته باشند. البته نشانه هایی از بازی 
هجومی در تیم تحت نظر ویلموتس دیده می شود، اما شناخت کاملی از 
فوتبال ما ندارد. با این حال احساس می کنم تیم ما در بازی برابر سوریه و 
کره در فاز هجومی بهتر عمل  کرد و به بازیکنان تیم آزادی عمل بیشتری 
داده شده بود، مخصوصاً بازیکنانی که در بازی هجومی تخصص بیشتری 
داشتند. امیدوارم این کار در آینده ادامه داشته باشد و عالوه بر این در بخش 
دفاع انفرادی و تیمی کار بیشتری شود تا تیم کاملی داشته باشیم. همچنین 
نفراتی که پا به سن گذاشته اند باید کم کم از تیم کنار بروند و به تیم نیروی 
جوانی تزریق شود. در مجموع معتقدم این بازی ها می تواند به ویلموتس 
کمک کند و او نیاز به زمان دارد تا تفکرات خ��ودش را به تیم ارائه دهد. 
مطمئناً با دیدن بازی های لیگ چون مربیگری سلیقه ای است، بازیکنان 
دیگری و همین طور جوان ترها نیز به تیم اضافه می شوند، آن وقت می توانیم 

درباره کار آقای ویلموتس و تیمش قضاوت کنیم.

ابراهیم قاسمپور 

کارشناس فوتبال

سعيد احمديان

 سردرگمی های آبی 
از استراماچوني تا رحمتي و پاتوسي

نیمکت استقالل 
شمیم رضوان

    بازتاب
همچنان بالتکلیف 
یک نام است. نامی 
که هر روز چندین بار تأیید و تکذیب می شود و با 
وجود گذشت روزها هنوز نمی توان گفت تأییدیه ها 

درست است یا تکذیبیه ها. 
استراماچونی می آید، استراماچونی نمی آید. این 
لب کالم همه اخباری اس��ت که این روزها حول 
نیمکت استقالل می چرخد. نیمکتی که مجیدی 
را به امید جذب یک ایتالیایی دست به سر کرد. 
مردی که سابقه نشستن روی نیمکت اینتر ایتالیا، 
اس��پارتا پراگ جمهوری چک و پاناتینایکوس 
یونان را دارد، اما هن��وز نمی توان قاطعانه گفت 
که طبق ادعاهای مطرح ش��ده با ق��راردادی دو 
س��اله حضور روی نیمکت آبی پوشان تهرانی را 
هم می تواند تجربه می کند یا نه.  اگرچه باشگاه 

استقالل خوش��امدگویی ویژه ای برای سرمربی 
ایتالیایی خود منتشر کرده و استراماچونی نیز در 
واکنش به این خوشامدگویی زیر متن قابل توجه 
استقالل نوش��ته »مأموریت جدید، همه با هم.  
برای درک یک رؤیا. از هواداران بزرگ استقالل 

تشکر می کنم. ممنونم«.
با این ح��ال همچن��ان اخب��ار ضدونقیضی در 
خصوص حضور این مربی ایتالیایی در استقالل 
به گوش می رس��د و گفته می شود که دستیاران 
استراماچونی که به جای بازدید از امکانات باشگاه 
به ورزشگاه آزادی برده شده بودند رضایت چندانی 
از امکانات آبی پوشان نداشتند و همین مسئله هم 
حضور او در ایران را منتفی کرده اس��ت. در طول 
سه هفته گذش��ته بارها گفته شد که حضور این 
مربی در ایران منتفی شده، با وجود این اوایل هفته 
بود که استقاللی ها از توافق با سرمربی ایتالیایی 
خبر دادند و تأکی��د کردند که او ط��ی روزهای 
آینده)سه ش��نبه( وارد تهران می شود. برخالف 
وعده های داده ش��ده، دوش��نبه این دستیاران 
اس��تراماچونی بودند که برای بازدید از امکانات 
استقالل وارد تهران شدند شاید چون این مربی 
پیشتر در خصوص قرارداد با استقاللی ها به مشکل 
خورده بود و مدعی شده بود حرف هایی که زدند با 
آنچه روی کاغذ آمده، یکی نبوده است. با این حال 
به نظر می رسید خوشامدگویی استقالل به معنای 
پایان کار باش��د، اما هنوز هم اخبار ضد و نقیض 
زیادی به گوش می رسد، به طوری که با وجود تمام 
تأییدیه های غیررسمی باشگاه، کامران منزوی 
عضو هیئت مدیره استقالل در گفت وگویی 
تلویزیونی می گوید: »فتحی توافقات اصلی را 
با استراماچونی انجام داده بود و دستیارانش 
به ایران آمدند تا از امکانات باش��گاه دیدن 
کنند. االن منتظر هس��تیم که جواب او 
را بگیریم.«  البته تمام مس��ئله استقالل 
این روزها اس��تراماچونی نیست و جدایی 
احتمالی رحمتی که به رغم تکذیب ها گفته 
می شود چشم پدیده او را گرفته از یک سو و داستان 
آیاندا پاتوسی که در فصل نقل و انتقاالت زمستانی 
فصل قبل به تیم فوتبال اس��تقالل پیوست و در 
شش ماه حضور در این تیم عملکرد خوبی نیز از 
خود به جای گذاشته و حاال به شدت مورد توجه 
العین قرار گرفته نیز از سوی دیگر استقاللی ها 

را با چالش مواجه کرده است!

اخبار ضد و نقیض و بالتکلیفی نیمکت قهرمان

برانکو مي آید، برانکو نمي آید!
نیمکت تیم قهرمان 

دنیا حیدري
      حاشیه

همچن��ان  لی��گ 
بالتکلیف اس��ت. با 
وجود ادعاهای عرب، مدیرعامل پرس��پولیس که 
به رغم شواهد و مدارک با اطمینان از ادامه همکاری 
با برانکو می گوید و تأکید دارد که به محض فراهم 
ش��دن پول، س��رمربی کروات سرخپوشان برای 
پنجمین فصل متوالی سکان هدایت این تیم را به 
دست می گیرد، سایت اسپورت نت کرواسی عصر 
سه شنبه به نقل از برانکو نوشت: »اطمینان دارم که 
باشگاه پرسپولیس تمامی طلبم را می دهد، اما این 
تابستان ایران را ترک خواهم کرد. پیشنهاداتی از 
نقاط مختلف جهان دارم. من سرمربی هستم و تنها 
سؤالی که باقی می ماند، این است که کجا مربیگری 
خواهم کرد.« جمالت برانکو کوتاه، اما واضح بودند و 
صدالبته برخالف تمام گفته های این چند روز عرب 
و نشان می داد نگرانی خبرنگارانی که در کنفرانس 
خبری، مته��م به تحت تأثیر ق��رار گرفتن فضای 
مجازی شده بودند، بی مورد نبوده است! با وجود این 
مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس در واکنش به 
حرف ه��ای جنجال��ی برانکو مدعی ش��د که این 
مصاحبه مربوط به قبل از توافق با مرد کروات است 
و مثل همیش��ه روی این مس��ئله تأکید کرد که 
سرمربی پرس��پولیس به دلیل داش��تن قرارداد، 
نمی تواند از جمع سرخپوشان جدا شود: »سه شنبه 
نامه ای به برانکو و وکیلش ارسال کردیم مبنی بر 
اینکه طلب فصل گذش��ته  و پیش ق��رارداد فصل 
پیش رو آماده است و خواستار شماره حساب شدیم. 
وکیل برانکو جواب نامه ما را داد و شماره حسابی 
برایمان فرستاد تا هرچه س��ریع تر برای پرداخت 
طلب برانکو اقدام کنیم. درحالی  م��ا برای فراهم 

کردن پول س��رمربی و ادامه همکاری با او تالش 
می کنیم که برخی به دنبال شایعه سازی هستند. 
البته عرب در شرایطی مدام یک سال باقیمانده از 
قرارداد برانکو را پیش می کشد که نه فقط برانکو، 
بلکه هر بازیکن و مربی خارجی طبق قانون اگر یک 
ماه از پرداخت مطالباتش بگذرد و موفق به دریافت 
حق و حقوق خود نش��ود، می تواند ق��راردادش را 
یک طرفه فسخ کند، چه برسد به برانکو که به گفته 
شخص مدیرعامل پرسپولیس تمام دریافتی هایش 
در نیم فصل اول مطالبات فصل قبل بوده و تنها 500 
هزار یورویی که قبل از رفتن دریافت کرده از مبلغ 
قرارداد امسال این مربی بوده است. با این شرایط 
یعنی برانکو به واسطه طلبی که از باشگاه دارد و زمان 

زیادی هم از آن می گذرد در صورت فراهم نشدن 
پول، مش��کلی بابت جدایی ن��دارد و قرارداد 
یک س��اله ای که دارد برایش دست و پاگیر 
نخواهد ش��د. البته چلنگر، مترجم سابق 
برانکو مدعی است که سرمربی سرخپوشان 
صحبتی از جدایی نکرده و تنها به وجود 
برخی ابهامات در شرایط پیش رو اشاره 
داشته است: »پس از خروج برانکو از 
استادیوم و تماشای دیدار کرواسی و 
تونس با او در خصوص این مصاحبه 

صحب��ت کردم ک��ه گفت م��ن چنین 
صحبتی نکرده ام. برانکو تأکید کرد که چندین 

سال پرافتخار و فراموش نش��دنی در پرسپولیس 
داشته و اگرچه مطالبات انباشته شده ای دارد که او 
را دچار ابهام ک��رده، اما نگفته اس��ت که چندین 
پیشنهاد در خاورمیانه دارد. او تنها گفته ابهاماتی 
وجود دارد و مشخص نیست که ماجرا چگونه قرار 

است حل وفصل شود.«


