در گذرگاه فوتبال

 اكبر عزيزي

لطف ًا بفرمائيد

سروشرفيعيبهتيمالخورقطرپيوندخورد.بههمينسادگي.اوزماني
از پرسپوليس جدا شد كه نميبايس��ت جدا ميشد .او خيلي راحت و
بدون آنكه كس��ي بخواهد سدي مقابلش قرار دهد از پرسپوليس جدا
ش��د و به تيم الخور قطر پيوس��ت .اين نقل و انتقال هيچ سودي براي
پرسپوليس نداش��ت! حتي يك دينار! چون اين هنر در نزد مديران باشگاههاي ايراني قرار دارد كه بازيكنانشان برخالف تمام
دنيا ،زماني قصد ترك باش��گاه را دارند ،ديناري به باشگاه قبل نخواهند داد و با س��ينههاي سپر شده از باشگاه قبلي به باشگاه
جديد انتقال مييابند .آيا از اين نوع هنر را در جايي س��راغ داريد .بيدليل نيس��ت كه ميگويند هنر نزد ايرانيان اس��ت و بس.
انتقال س��روش رفيعي از تيم پرس��پوليس به الخور قطر هيچ درآمدي ،هيچ سودي براي پرسپوليس نداشت .بد نيست بدانيد
كه س��روش رفيعي براي پيوند خوردن به تيم الخور قطر براي يك سال دو ميليارد و دويست ميليون تومان آنهم بدون ماليات!
دريافت كرده است .آيا هنر در نزد مديران باشگاههاي ايراني قرار ندارد ،اگر غير از اين است ،لطفاً بفرمائيد!
يكي نيس��ت از مديران باهنر باش��گاه پرسپوليس جويا شود ،س��روش چگونه به قطر رفت ،با چه كسي مذاكره داشت .مذاكره
او با باش��گاه الخور چگونه صورت گرفت .مگر قرار نيس��ت در راه انتقال بازيكنان به ساير تيمها باش��گاهها وارد مذاكره شوند.
آيا اين بند در زمان عقد قرارداد س��روش با پرسپوليس قيد شده بود يا خير .مش��خص است كه سروش خود اقدام به جدايي از
پرس��پوليس کرده است ،زيرا در قراردادش با پرسپوليس هيچ نكتهاي وجود نداشت كه بخواهد باشگاه پرسپوليس در جريان
نقل و انتقالش قرار بگيرد .آفرين صد آفرين رو به مديران باهنر باشگاه پرسپوليس.

پدر عشق بسوزد!

چهل و اندي س��ال است كه فوتبال ما نتوانس��ته به بازيهاي المپيك راه يابد .تا اين لحظه به قباي هيچ بني و
بش��ري هم برنخورده است .درخصوص تيم فوتبال اميد بايد گفت ،هركس از راه ميرسد ،چيزي را به سمت
و سوي اين تيم پرتاب ميكند تا راهيابي به المپيك تعريف آرزو را به خود بگيرد .اخيرا ًاقدامي صورت گرفت
و مربي تيم فوتبال اميد ايران براي تش��كيل تيم اميد جهت حض��ور در رقابتهاي مقدماتي بازيهاي المپيك
انتخاب ش��د .اين اقدام را به فال نيك ميگيريم ،چون در همه دورهها مربي تيم درست در دقيقه  90انتخاب
ميشد و نوع برخورد درخصوص انتخاب ديرهنگام مربي اينگونه تعريفي همراه داشت .المپيك بيالمپيك.
از اينرو باالتر از چهل س��ال پش��ت درهاي راهيابي به المپيك گرفتار آمدهايم ،اما اينبار مربي تيم به سرعت
باد و برق انتخاب ش��د .و ليكن اگر و اماها هنوز باقي مانده است .اميرحسين پيرواني به عنوان سرمربي براي
تيم اميد انتخاب ش��د .پيرواني چندي پيش همراه با تيم ملي فوتبال جوانان ايران در مسابقات جام جهاني
ناكام ماند و تيم ملي جوانان ايران از راهيابي به مراحل باالتر بازماند ،عمده دليل اين ناكامي به مس��ائل فني
ارتباط داش��ت .اكنون او به تيم اميد ايران راه يافته اس��ت .اصوالً پيرواني را يك مربي تحصيلكرده و به روز
ميدانيم ،اما انتخاب او به تنهايي براي تيم ملي اميد ايران كافي و كامل نيست .عملكرد او در تيم ملي جوانان
ايران چنين نش��ان ميدهد كه او در روزهاي س��خت و بازيهاي بزرگ ،به عنوان مرد اول آن توانايي فني باال
را در اختيار ندارد .بهتر آن بود كه پيرواني در همان تيم جوانان ابقاء ميش��د .البته حضور او در كنار تيم ملي
امي��د ايران با توجه به اينكه بازيكنان تيم اميد كه به زودي ش��كل خواهد گرفت و فراخواني در اين خصوص
انجام خواهد ش��د و نيز همان بازيكنان تيم ملي جوانان ايران خواهند بود ،ميتوان حضور پيرواني را در كنار
تيم از منظري مفيد تلقي كرد و آن را با ارزش به حساب آورد ،اما براي راهيابي به بازيهاي المپيك و شكستن
طلسم باالي چهل سال ناكامي و عدم راهيابي به بازيهاي المپيك ،بار فني پيرواني به عنوان سرمربي جوابگو
نخواه��د ب��ود و نميتواند گرهاي را باز كند .بايد به فك��ر تقويت فني تيم اميد باش��يم .اميدها به مربي نامدار
احتياج دارن��د .اميدها به يك مربي باتجربه احتي��اج دارند .اميدها به يك مربي ب��زرگ و دنيا ديده نيازمند
هس��تند ،مثل كارلوس كيروش .آنوقت حضور پيرواني ميتواند در كن��ار تيم اميد به عنوان نفر دوم تعريف
پيدا كند .البته صد افسوس كه در كميتهاي كه كارش انتخاب مربيان براي تيمهاي پايه است ،مردان عاشق
و دلسوز فراوان ديده ميش��وند .اما اين افراد نميدانند كه عاشقي و دلسوزي را بايد چگونه ارائه و يا بروز داد.
بسوزد پدر اين نوع دلسوزي و عاشقي!! كه همه چيز را وارونه ميكند.
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درخواست پنج ميلياردي پروين

هفتهاي كه گذش��ت شاهد انجام دو
حركت و دو اقدام خبرس��از از سوي
علي پروين بوديم.
س��لطان دي��روز و ام��روز فوتب��ال
اينروزه��ا رفت و آمدش به باش��گاه
پرس��پوليس پرش��مار ش��ده است.
رواب��ط او ب��ا طاه��ري مديرعام��ل
باش��گاه و جناب جعفرخان كاشاني
كه از بزرگان فوتبال به شمار ميآيد
بسيار صميمي و عميق و پرمعنا شده
است .چون همه از رنگ قرمز هستند
و براي اقتدار و اعتالي پرسپوليس از مشورت غافل نيستند .اما دو خبر و اقدامي كه علي پروين هفته گذشته
از خود بروز داد ،از اين قرار است.
اقدام اول جواب رد براي قرار گرفتن در جمع اعضاي هيئت رئيس��ه باش��گاه پرس��پوليس .البته منتقمي و
ذوالفقار نسب به اين پيشنهاد پاسخ مثبت دادند ،اما پروين نپذيرفت.
اقدام دوم اينكه ،پروين گفته اس��ت ،پرسپوليس براي تيم ش��دن نياز به پنج ميليارد تومان پول دارد ،البته
پروين هرگز نگفت اين پنج ميليارد در كجا و در چه اموري بايد صرف ش��ود ،فقط نياز باش��گاه پرسپوليس را
بر زبان آورد.
اي كاش س��لطان فوتبال نيازهاي پرسپوليس را بر روي كاغذ ميآورد تا معلوم شود كه نياز پرسپوليس فقط
همان پنج ميلياردي است كه پروين بر زبان آورده است يا آنكه...

حتم ًا خبري
هست

عليكريميبهپيشنهادپذيرشسرمربيگري
تي��م فوتبال نفت جواب منف��ي داد .اتفاقاً در
خصوص مس��ائل نيز رقم قاب��ل توجهاي به
كريمي ارائه ش��ده بود .به دنبال آن يك تيم
دسته اولي نيز به س��راغ كريمي رفت تا بلكه
او را راضي به نشستن برروي نيمكت تيمش
كند .اما كريمي باز هم پاسخ منفي داد .اتفاقاً
تيم مورد نظر از آنها دست تيمهايي است كه
سر سفرهاش هميش��ه غذاي چرب ديده ميشود .با اينحال كريمي باز پاسخ منفي داد ،اما بدانيد كه كريمي
اخيرا ًدر كالس مربيگري  Cآسيا شركت داش��ت ،دست به كار شده تا به مدرك مربيگري بينالمللي دست
يابد .او در تدارك س��فر به آلمان است و حتي چمدانهايش را بسته است .مدركي كه كريمي به دنبال دريافت
آن اس��ت از آن دس��ت مداركي اس��ت كه اجازه خواهد داد تا دارنده مدرك در هر كشوري اقدام به مربيگري
كند .يعني تعريف مربي حرفهاي را پيدا خواهد كرد .اش��تباه نكرده باشيم ،پشت پرده خبرهايي وجود دارد.
گويا كريمي به دنبال تيمي اس��ت كه فراتر از باشگاه ميباشد .گويا كريمي به افق دور چشم دوخته است و در
نظر دارد تا فعاليت مربيگرياش در س��طح گس��ترده دنبال كند .اتفاقاً توانايي اين كار را هم دارد ،چون هنر
بازي او فراتر از قاره آس��يا در گوش شنيده ش��د و اصوالً كريمي در فوتبال ايران نامي آشنا براي اهالي فوتبال
بينالمللي دارد.

