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ميز بيضي شكل

ب��اور كنيد عي��ن واقعيت اس��ت ،در
فوتب��ال ما مي��زي به ص��ورت بيضي
وج��ود دارد كه صندليه��اي اطراف
اين ميز كه تعدادش هم زياد نيست در
اشغال گروهي از مربيان قرار گرفته است ،اين آقايون هرگز دستخوش تغييرات نميشوند .هميشه پشت اين
ميز صاحب يك صندلي هستند ،از اينرو فوتبال دربست در مشت همين چند مربي قرار دارد .جالب اين است
كه همين آقايان مدعي هس��تند كه فوتبال ناپاك اس��ت ،اما هرگز به درآمد خود در فوتبال اشارهاي ندارند.
جالبتر اينكه خروجي آنها در فوتبال عدد صفر را نش��ان ميدهد ،اما دريافتيشان قابل شمارش نيست .به
همين خاطر برخي از همين آقايان در طول يك فصل سه تيم را به خود ديدهاند .حتي در اين جابجايي فرزند
يا قوم و خويش خود را به همراه دارند كه باز منبع درآمد حس��اب ميش��ود ،باز بگوييد فوتبال ما ناپاك است.
آقايان لطفاً س��ري به آن ميز بيضي ش��كل بزنيد تا مشخص ش��ود كه در اين فوتبال چه مسائلي در حال رقم
خوردن است .خروجي صفر! درآمد ميلياردي!

حل يك معما

بازگشت استيلي

حـــس��اب حميد اس��تيلي با ديگران جـــداست .از آن
دست بازيكنان و مربيان دوست داشتني ميباشد .اخالق،
روش ،منش و كردارش نمونه ميباشد.
استيلي هيچگاه و در هيچ شرايطي كسي را از باال به پايين
نگاه نكرد .نگاهي خيرانه دارد چون درد را بصورت كامل با
پوست و اس��تخوان خود لمس كرده است .اكنون اين مرد
سرد و گرم چش��يده فوتبال كش��ورمان پس از يك دوره
اس��تراحت طوالني مجددا ً خيال بازگش��ت به فوتبال را
دارد .باشگاه نفت و تيم نفت كه تفكر جديدي در آن حاكم شده است ،خواهان حميد استيلي جهت در دست
گرفتن س��كان مربيگري تيمش است .چه كسي بهتر از اس��تيلي .هم شخصيت مربيگري دارد ،هم دانش به
روز مربيگري را همراه دارد ،هم مردي آش��نا به زير و بم كامل فوتبال اس��ت .كارنامه ورزشي و اخالقي او يك
نمونه و شاخص و متمايز با ديگران است ،مربيگري در تيم نفت براي استيلي گرچه پاي او را مجددا ًبه فوتبال
باز ميكند ،اما چندان هم بزرگ نيس��ت .چون در فوتبال براي خودش جيب ندوخته است .او براي فوتبال از
خُ ب ،اين جناب الكس��اندر نوري مربي ايراني مقيم آلمان تيم وردربرمن بوندسليگا آلمان چند روزي در هفته
خودش هزينه كرده است ،اما برداشت آنچناني نديده است.
گذش��ته ميهمان اهالي فوتبالمان بود .حتي اين جناب در اين فرصت ،ديدار تيم ملي فوتبال ايران با ازبكستان
را به تماشا نشس��ت و حضورش در ورزشگاه آزادي تجديد خاطره شد ،اما كسي نپرسيد كه اين آقا به چه منظور
به تهران آمد و سپس به آلمان بازگشت .هركس نكتهاي را در ذهن ميگذراند ،اما در البهالي شنيدهها اين خبر
بيجهت لقب پرفس��ور را به خود نگرفته اس��ت ،به گوش رسيد .ايش��ان روي دو بازيكن ايراني نظر مثبت پيدا كردهاند ،رامين رضائيان و مهدي طارمي .البته بد
يك مربي آگاه و باهوش به حساب ميآيد .اصوالً نيس��ت بدانيد كه اخيرا ًمهدي طارمي به يك پيشنهاد نزديك به  3ميليارد توماني يكي از باشگاههاي قطر پاسخ
اهل جنجال و هياهو نيس��ت .ب��ا تمركز برروي منفي داد و گفت ،ليگ ستارگان قطر محلي براي رش��د و ديده شدن نيست .از اينرو فوتبال قطر را نميپسندم،
كارهاي��ش به دنبال رفع و رجوع مس��ائل خود و بيشك پاسخ نه به پيش��نهاد نزديك به  3ميليارد تومان و آمد و رفتنهاي اخير برخي از مربيان اروپايي مهدي
تيمش اس��ت .لحظهاي كه متوجه ش��د سروش طارمي را بر آن داش��ته تا براي راهيابي به فوتبال اروپا بيشتر فكر كند و تمركزش را برهم نريزد .حيف نيست باور
رفيعي در حال پرواز به س��مت و سوي تيم الخور كنيد كه توانايي بازيكنان فوتبال كشورمان فراتر از حضور در ليگ كشورهاي عربي است.
قطر است ،بالفاصله س��يامك نعمتي را از پيكان در فوتبال ليگهاي عربي فقط پول خوب فراوان وجود دارد ،فوتبال عربي محل و جايگاه فوتباليستهاي پا به سن
گرفت تا جاي خالي س��روش پر ش��ود .با شايان گذاش��ته و يا در حال خداحافظي و يا كنار كشيده ش��ده از فوتبال حرفهاي است .فوتبال عربي هيچ محلي از رشد
مصلح از سپيدرود به اين خاطر به توافق رسيد تا همراه ندارد .جهت نمونه به تيمي كه سروش رفيعي در قطر براي خود انتخاب كرده است اندكي توجه كنيد.
به جابجاييها در خط دفاع پايان دهد و سازمان 1ـ الخور قطر تيم يازدهم ليگ قطر است ،گويا در فوتبال قطر بين  12تا  14تيم حضور دارند.
دفاعي تيم پرس��پوليس هم به آرامش برس��د و هم چهرهاي قابل قبول پيدا كند .دست ديگر زمزمههاي 2ـ الخور قطر هنوز پايش به فوتبال ليگ قهرمانان آسيا باز نشده است.
كاميابي را هم ش��نيد تا به بازگشت نوراللهي روي خوش نشان دهد .دست آخر دو هوايي شدن بيرانوند را 3ـ الخور قطر تماش��اگري در فوتبال قطر ندارد .اگر هم وجود داشته باشد بس��يار اندك و قابل شمارش برروي
احس��اس كرد تا باب مذاكره را با رشيد مظاهري از ذوبآهن باز كند .حال لقب پرفسور به درستي برازنده سكوها هستند.
برانكو هس��ت يا نيست .نه سرو صدايي دارد و نه اهل ايجاد همهمه است .سر به زير در راه به قدرت رساندن اين آمار و ارقام باعث ش��ده تا س��روش رفيعي براي پيوند خوردنش به تيم الخور قطر دچار ترديد شود.هرچند
سرانجام نتوانست از دو میلیترد تو.مان بگذرد و به قطر رفت.
پرسپوليس است.

سياست برانكو

لياقت و توانايي

اين اميرخان قلعهنوعي ذاتاً يك مدير و يك مربي آگاه و توانمند و به روز اس��ت .هيچگاه بدون تيم نمانده اس��ت.
تقريباً به همه جا س��ر كشيده است .هرجا كه رفته فوتبال آن شهرس��تان و فوتبال نماينده آن شهر و استان احيا
شده و به قدرت رسيده است.
چون آدم كوچكي نيس��ت ،قد كوتاهي دارد ،اما دانش فنياش گس��ترده به دراز و پهناي قاره كهن است .مسائل
فوتبال را خوب درك ميكند ،درس��ت مانن��د دوران جوانياش كه در مركز زمين هر تيم ش��رايط بازي را خوب
درك ميكرد .اكنون كه چند ساليست در كس��وت مربيگري گام برميدارد همچنان نمونه ديده ميشود .خوب
ميبيند ،خوب ميچيند ،خوب تمرين ميدهد ،به روز تمري��ن ميدهد و در تغييرات و تعويضها در حد و اندازه
تأثيرگ��ذار عمل ميكند .از اينرو او هيچ وقت بدون تيم نميماند و نمانده اس��ت .اكنون و پس از يكي دو هفته بعد
از جدايي از تراكتورس��ازي به تيم ذوبآهن رفت تا اكنون براساس توانايياش فوتبال ذوبآهن را متحول سازد.
بيشك به اين مربي به روز و با لياقت و توانايياش تيم ميدهند .چيزي كه اكنون ذوبآهنيها به آن رسيدهاند.
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