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 »شهروند« گزارش می دهد؛ 

تغییرمتوالی سبک فوتبال ایران با حضور مربیان خارجی مختلف
حشمت مهاجرانی :  مربیان شرق اروپا به سبک فوتبال ایران می خورند هومن افاضلی: سبک های روز فوتبال در دنیا متفاوت نیست     

تریبون

گفت وگوی »شهروند« با آتیال حجازی به بهانه چهارمین سالگرد اسطوره فقید 

پدرم می گفت خدا هیچ رفتاری را بی پاسخ نمی گذارد
بعد از بازی با جوبیلو اشک می ریختند، بعدا  هم آن رفتارها را کردند

شهروند| 4 س��ال مثل برق و باد از پرواز ابدی ناصر 
حجازی گذش��ت. در این 4 س��ال اتفاقات مختلفی در 
فوتبال ایران رخ داده که ش��اید اگر حج��ازی زنده بود، 
واکنش های مختلفی نس��بت به آن نش��ان می داد. در 
همین راس��تا روز گذشته مراس��م چهارمین سالگرد 
درگذش��ت ناصر حجازی در بهش��ت زهرا)س( بسیار 
باشکوه برگزار شد و مردم زیادی در کنار پیشکسوتان 
 و اهال��ی ورزش ی��اد اس��طوره اس��تقاللی ها را گرامی

 نگه داش��تند. بعد از این مراس��م آتی��ال فرزند مرحوم 
حجازی از مردمی که دیروز بر س��ر مزار پدرش حضور 
یافتند تشکر می کند و حرف هایی را بر زبان می آورد که 
خواندن آن خالی از لطف نیست. گفت وگوی »شهروند« 

با آتیال حجازی را در ادامه می خوانید: 
*4 سال از درگذش�ت پدرت گذشته اما انگار 

مردم هنوز او را از یاد نبرده اند...
من دست تک تک این مردم را می بوسم. از یک هفته 
قبل تعداد زی��ادی از هواداران ناصرخ��ان با من تماس 
می گرفتند و یا به در منزل مراجعه می کردند تا از زمان 
مراسم باخبر ش��وند. امروز)دیروز( هم دیدید که چقدر 
استقبال باش��کوهی داشتند. اینها نش��ان می دهد که 
مرحوم پدرم چقدر عزیز بوده و من بابت این مسائل به 
خودم می بالم. از تمام مردمی که از تهران و شهرستان ها 
خودش��ان را به مراسم رساندند تش��کر می کنم. قطعا 
وظیفه کسی نیست که به مراس��م سالگرد پدرم بیاید 
اما لطف کردند و باحضورشان باعث برگزاری مراسمی 

باشکوه شدند.
* چقدر جای خالی پدرت را احساس می کنی؟

جای او نه تنها در خانه ما که در فوتبال هم خالی است. 
هیچ کس نمی تواند این جای خال��ی را پر کند. حاال با 

گذشت 4 سال از فوت ناصرخان واقعا احساس تنهایی 
می کنم و آرزویم این اس��ت که یکبار دیگر صدایش را 

بشنوم. 
*در این 4 سال فوتبال ایران چقدر تغییر کرده 

است؟
خوش��حالم که هم��ه فهمیده اند پدر من همیش��ه 
حقیقت را می گف��ت. ناصر خان در آخری��ن روزهایی 
که در قید حیات بود پیش بینی ای��ن روزهای فوتبال 

و به ویژه اس��تقالل را کرده بود و حاال می بینید که همه 
حرف هایش درس��ت از آب در آمده اس��ت. فقط برایم 
جالب است که رفتارهایی که با پدرم کردند را با برخی 

آقایان انجام نمی دهند.
*بیشتر توضیح می دهی؟

یادم هست سال 86 وقتی اس��تقالل 3 بازی نتیجه 
نگرفت، پدرم را به قدری تحت فشار قرار دادند که برخی 
ش��ب ها خوابش نمی برد. همین امس��ال اگر هرکس 

دیگری جز آقایان روی نیمکت اس��تقالل بود،  هفته ها 
قبل برکنار می شد اما تیم به مرز نابودی کشیده شد و 

آقایان همچنان ماندند و کار کردند. 
*روابط ناصر حجازی و امیر قلعه نوعی همیشه 
پر از حرف و حدیث بوده؛ با علم به این تفاسیر فکر 
می کنی با رفتن قلعه نوعی مشکالت استقالل حل 

شود؟
استقالل نه تنها در کادرفنی، در همه بخش ها مشکل 
دارد. این باش��گاه نیاز به یک دگرگونی اساسی و تزریق 
خون تازه دارد. شاید در همه بخش ها نیاز است اتفاقاتی 
رخ بدهد. این را هم باید بگویم استقالل را افراد اطرافیان 
امیر قلعه نوعی که با پاچه خواری دنبال پس��ت و مقام 

بودند به این روز انداختند.
*بحث بازگش�ت خودت به استقالل با حضور 
منصوریان هم مطرح اس�ت؛ این موضوع صحت 

دارد؟
اول اجازه بدهید منصوریان س��رمربی شود،  بعد این 
سوال را از من بپرسید. من آتیال حجازی عاشق استقالل 
هستم و هروقت بخواهند با جان و دل کار می کنم. رفاقت 
خوبی هم با منصوریان دارم و به نظرم حق علیرضا است 
که به نیمکت استقالل برسد؛ البته اگر مثل برخی افراد 

به او هم زمان بدهند و اجازه دهند کارش را انجام دهد.
*حرف خاصی باقی نمانده است؟

پدرم همیشه اشک های آقایان)قلعه نوعی(  و  مصاحبه 
های  انتقادی وقتی تیم در ب��ازی با جوبیلوایواتا باخت 
و قهرمان آس��یا نش��د را مثال می زد. بعد هم که همه 
می دانند چ��ه کارهایی انجام دادن��د.  آدم ها می توانند 
اینگونه هم باشند؛ ناصر خان می گفت خدا هیچ کاری 

را بی پاسخ نمی گذارد.

 امروز، بسکتبال بعد از 6 ماه از بالتکلیفی خارج می شود

ریاست مشحون 17 ساله می شود؟
   شاهین طبع در گفت وگو با »شهروند«:  رئیس 

جدید به دنبال منافع شخصی نباشد

شهروند| بعد از گذشت بیش از 6 ماه از پایان دوره 
ریاست محمود مش��حون در فدراسیون بسکتبال 
و اداره این فدراس��یون با سرپرس��ت موقت، امروز 
 16 نامزد برای تکیه زدن به صندلی ریاس��ت با هم

 رقابت می کنند.
انصراف دهنده ها

16 نفر ب��رای حض��ور در انتخابات فدراس��یون 
بس��کتبال ثبت نام کرده بودن��د که ه��ر 16 نفر از 
س��وی مراجع ذی ص��الح تأیید صالحیت ش��دند. 
البته مشخص اس��ت که مثل هر انتخابات دیگری 
بیش��تر نامزدها قب��ل از برگزاری مجم��ع از حضور 
در انتخابات انصراف دهن��د. از همین حاال می توان 
انصراف خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال که در 
جمهوری چک حضور دارد و مهران سررشته که اعالم 

کرده به نفع مشحون کنار می رود را پیش بینی کرد.
بازگشت مشحون بعد از 6 ماه؟

محمود مشحون با 74 سال سن همچنان پا پس 
نکشیده و حتی با وجود بازنشستگی می تواند در این 
انتخابات شرکت کند. از زمانی که با درخواست مجوز 
مش��حون برای حضور در انتخابات از س��وی دولت 
موافقت ش��د، نامزدهای دیگر شانس خود را بسیار 
کاهش یافته دیدند چون به نظر می رسد رئیس قبلی 
بعد از 6 ماه بار دیگر بتواند به اتاقش در فدراس��یون 
باز گردد. البته ممکن است مشحون نیز یک تصمیم 
غیرمنتظره در سر داش��ته باشد و انصرافش را اعالم 

کند؛ چون قبال چنین زمزمه هایی وجود داشت. 
ویژگی های رئیس جدید

مهران شاهین طبع، کارشناس بسکتبال درباره 
انتخابات امروز فدراس��یون به »شهروند« می گوید: 
»امیدوارم امروز در مجمع انتخاباتی اتفاقاتی بیفتد 
که به سود بسکتبال باش��د. شاید برای من به عنوان 
یکی از اعضای کوچک جامعه بسکتبال شخص مهم 
نباش��د اما معتقدم هر فردی که در راس فدراسیون 
قرار می گیرد،  نباید منافع شخصی را در نظر بگیرد. 
در ضم��ن بهتر اس��ت نامزدها به مربی ی��ا بازیکن 
خاصی برای رای آوردن خود تکیه نکنند و تبلیغات 
آنها نیز براساس برنامه ریزی باشد. متاسفانه شرایط 
تیم ملی کش��ورمان نیز خیلی مساعد نیست و باید 
هر چه سریعتر به این بحث رس��یدگی شود.« وی 
با این جمالت صحبت های خود را به پایان می برد: 
»من ش��رایط خوبی را برای تیم ملی بس��کتبال در 
مسابقات پیش روی قهرمانی آسیا متصور نیستم؛ 
رئیس جدید نیز زمان زیادی ندارد تا بتواند سرمربی 
را انتخاب کرده و تیم را آماده حضور در این مسابقات 

سرنوشت ساز کند.«

رقابت

  احتمال تغییر در کادرفنی تیم امید| امضا 
نش��دن قرارداد اعضای کادرفنی تیم امید احتمال 
ایجاد تغییرات در کادرفنی تیم امید را افزایش داده 
است. شنیده می شود از کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ایمیلی مبنی بر این که م��درک مربیگری خاکپور 
درجه A نیس��ت و نمی تواند روی نیمکت بنشیند 
به فدراس��یون فوتبال رسیده اس��ت. از سوی دیگر 
مرتضی محصص،  رئیس کمیته فنی فدراس��یون 
فوتبال نیز کدهای جدیدی داده که به نظر می رسد 
اتفاقات جدیدی برای تیم امید در راه اس��ت. در این 
مصاحبه محصص گفته است:  »امیدوارم خاکپور از 

تیم امید جدا نشود.«
 ش�رط شمس�ایی برای تیم ملی فوتسال| 
وحید شمسایی پس از اعالم خبر سرمربیگری اش 
در تیم ملی فوتس��ال یک شرط جالب برای فعالیت 
گذاش��ته اس��ت. او می گوید: »در صحبت��ی که با 
افتخاری انجام دادم قرار بر این شد که اگر خسوس 
به تیم ملی بازنگردد، من تیم ملی را برای تورنمنت 
پرتغال آماده کنم اما با صراحت به او گفتم تا زمانی 
که کلمه »سرمربیگری موقت« روی اسم من باشد 

در تیم ملی سمتی ندارم.«
 حض�ور ژاوی در قط�ر قطع�ی ش�د| ژاوی 
هرناندس، که از س��ال 1998 برای تیم اول بارس��ا 
بازی می کند، س��رانجام تصمیم خود برای جدایی 
از بارس��ا را عملی خواهد کرد. او فصل گذشته قصد 
رفتن به لیگ ایاالت متحده را داشت اما درنهایت با 
اصرار انریکه راضی به ماندن در بارس��لونا شد. با این 
وجود ژاوی فصل آینده برای السد قطر بازی خواهد 
کرد. او دراین باره گفته است:  »زمان رفتن رسیده و 
نیاز به تغییر فضا دارم. پیشنهاد جذابی از سوی السد 

دریافت کردم که دورنمای خوبی دارد. «

 صرفا جهت اطالع!

  ژوزه مورینیو به عنوان مربی برتر سال 2015 لیگ 
برتر انگلیس انتخاب شد.

  فرزند 13 س��اله علیرضا فغانی با انتشار عکسی از 
پدرش در اینستاگرام نسبت به اتفاقات پیش آمده در 

تبریز واکنش نشان داد.
    فدراسیون والیبال ایران با درخواست باشگاه پروجا 
مبنی بر فعالیت کواچ در این باشگاه و تیم ملی ایران به 

صورت همزمان موافقت نکرد.
  پتروشیمی بندرامام با شکست شهرداری گرگان به 

مقام سومی لیگ بسکتبال رسید.
  په په رینا بعد از یکس��ال حضور در بایرن به ناپولی 

بازگشت.
    با اعالم تاج مدیران 4 باشگاه آسیایی دیدار دوستانه 

سنگاپور و آرسنال را از نزدیک تماشا می کنند.
   دیگوی آرژانتینی به عنوان بدنساز جدید تیم ملی 

فوتبال و جانشین میکو انتخاب شد. 
  تیم ملی والیبال بانوان ای��ران در دیدار پایانی خود 
در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا برابر چین 

مغلوب شد اما به دور بعدی صعود کرد.

پاش�ازاده:  من، شایس��ته ترین فرد برای هدایت 
استقالل هستم!

کفاشیان:  کمیته و دپارتمان داوری باهم هماهنگ 
نبودند/ باشگاه تراکتورس��ازی مقصر اتفاقات پایان 

بازی است
اسبقیان:  خواهان محرومیت برای فغانی هستیم

اصفهانیان: ق��راری بر محرومی��ت طوالنی مدت 
فغانی نداریم

تیتر بازی

ورود اولین و بهترین ها
ش�هروند| از مرگ اولین مرب��ی قهرمان جهان 
تا شکست ناباورانه تیم ملی کش��ورمان مقابل رژیم 
صهیونیس��تی، هفته ای خاص در تاری��خ فوتبال و 

ورزش ایران و جهان شکل گرفت؛ از اول تا 8 خرداد!
روز قهرمان

از اول خ��رداد تقریب��ا بی حادثه ک��ه بگذریم  به 
دومین روز س��ومین و آخرین برج اولین فصل سال 
می رسیم. در 24 می  سال1901 )برابر با دوم خرداد 
1280 شمسی(، »خوزه ناسازی« سرمربی اروگوئه 
در جام جهانی 1930)اولی��ن دوره رقابت ها( به دنیا 
آمد. او به عنوان س��ازنده اولی��ن امپراتوری فوتبالی 
آمریکای جنوبی، سال ها با تاکتیک های نوین، سرآمد 
سایر همتایانش بود و سرانجام س��ال 1968در سن 
67  سالگی درگذشت. در همین روز اریک کانتونای 
افس��انه ای هم به دنیا آمد. س��تاره جنجالی فوتبال 
فرانس��ه، حاال در روز 49 س��الگی به اندازه روزهای 
خوب فوتبالی در س��ینما هم خاطره خ��وب برای 

یادآوری دارد!
روز بلوری

سوم خرداد 59 سال پیش، حبیب اهلل بلور به عنوان 
س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد ایران انتخاب شد. 
او سال 1340 تیم ملی کشتی آزاد ایران را با 5 مدال 
طال، یک نقره، یک برنز و یک مقام پنجمی به مقام 

قهرمانی جهان در یوکوهامای ژاپن رساند.
تولد  پاسارال

روز چهام خ��رداد، اتفاقی به بزرگ��ی تولد دانیل 
پاسارال، س��تاره فوتبال آرژانتین و سرمربی خرافی 
چند سال پیش آلبی سلسته رخ داد. او که 4 خرداد 
62 سال پیش به دنیا آمد، عالوه بر دوران بازی، بیشتر 
شهرت خود را مدیون کنار گذاشتن ستاره  هایی مانند 

باتیستوتا و اورتگا به دلیل داشتن موی بلند است.
 روزهای رئالی

55 سال پیش در روز 5 خرداد، دیدار پایانی فصل 
1959-1958 جام باشگاه های اروپا بین رئال مادرید 
و رنس فرانسه در ورزشگاه »نکیر« اشتوتگارت برگزار 
شد. مانتوس و دی اس��تفانو به ترتیب در دقایق 2 و 
57 گل زدند تا غول س��فیدپوش برای چهارمین بار 
متوالی، قهرمان چهارهمین دوره جام باش��گاه های 
اروپا شود. یک سال قبل از این اتفاق، ایران در دومین 
بازی خود در س��ومین دوره بازی های آس��یایی در 
توکیو مقابل رژیم اشغالگر قدس 4 بر صفر شکست 
خورد و از دور مس��ابقات حذف شد. 43 سال پیش 
در چنین روزی، یک مسابقه فوتبال جذاب و دیدنی 
برای خداحافظی لئویاش��ین دروازه بان افس��انه ای 
شوروی بین س��تارگان سرشناس جهان و منتخب 
شوروی برگزار ش��د و در حضور 102 هزار تماشاگر 
با تس��اوی 2 بر2 به پایان رسید. همچنین 5 خرداد 
103 سال پیش، شناگر انگلیس��ی به نام جیسی از 
انگلیس نخستین بار فاصله بین فرانسه و انگلستان 
در دریای مانیش را در زمان 22 س��اعت و 35 دقیقه 

شنا کرد.
پرسپولیس منچستر

39 سال پیش در روز 6 خرداد پرسپولیس تهران 
در یک دیدار دوستانه با منچستر یونایتد به تساوی 
یک بر یک رس��ید. این مس��ابقه در حضور 25 هزار 
تماشاگر ورزشگاه امجدیه برگزار شد. علی پروین و 

استوارت پیرسون زننده گل های 2 تیم بودند.
ایران برزیلی

38 س��ال پیش در روز 7 خ��رداد، تیم ملی ایران 
در یک دیدار دوس��تانه مقابل برزیل به تساوی 2 بر 
2 دست یافت. این دیدار در حضور 30 هزار تماشاگر 
ورزش��گاه تختی برگزار شد و علیرضا عزیزی و ناصر 

نورایی گلزنان تیم ایران بودند.
قهرمان  منفور

روبرتودی متئ��و، بازیکن و س��رمربی ایتالیایی- 
سوئیس��ی، 8 خرداد 45 س��ال پیش حوالی آلپ به 
دنیا آمد. او که درخشان ترین دوران بازی خود را در 
چلسی گذراند در هیبت سرمربی، بزرگترین افتخار 
تاریخ آبی های لندن)قهرمانی در لیگ قهرمانان( را 
رقم زد اما ظاهرا چون اس��م بزرگی نداشت، اواسط 

فصل 2013-2012 از سوی آبراموویچ اخراج شد! 

تاریخ نگار

ش�هروند| فوتبال ایران در گذر از آماتوریسم و در 
تالش برای حرفه ای  شدن، دست نیاز به سوی مربیان 
خارجی دراز کرد و در هر دوره مطابق میل و س��لیقه 
زعمای خود به یک سبک روی آورد. اگر امروز بیشتر 
از مربیان پرتغالی و اروپای التین بهره می بریم، زمانی 
سبک بالکانی و مربیان کروات، غایت هدفمان بودند و 

در سال های بسیار دورتر، مجارهای جادویی! 
شروع با مجارها

نزدیک شدن به مراکز قدرت از خصوصیات روسای 
فدراسیون وابس��ته به دربار در دوران پهلوی دوم بود. 
در روزهای درخش��ش و یکه تازی مجارستان در دهه 
50، فوتبال ما با کمی تأخیر در دهه 60 میالدی، اولین 
مربیان خارجی خود را از بین آنها انتخاب کرد. فردی 
به نام ژوزس و سپس مربی نامدارتری به نام مساروش، 
س��کان مربیگری تیم مل��ی را به دس��ت گرفتند. در 
این دوران چه در رده ملی و چه در س��طح باشگاهی، 
تحت تأثیر مجارها و به طورکلی فوتبال ش��رق اروپا، 
ش��یوه فوتبال ما کامال قدرتی بود و تکنیک چندان 
مورد توجه قرار نداش��ت تا این رایکوف با خود رهاورد 

جدیدی آورد.
روزهای  تاکتیکی 

سبک پایه ریزی شده توسط او درواقع اولین 4-4-2 
واقعی در ایران بود. در این دوره گوش های کالسیک 
نقش خود را پیدا کردند و فوتب��ال برای ما تلفیقی از 
قدرت و سرعت شد، نه فقط سرزنی و قدرت بدنی. در 
طالیی ترین روزهای تاریخ فوتبال به لطف سرمایه ای 
که از طریق ف��روش بی رویه نفت به دس��ت می آمد، 
مربیان گران اما موفقی به نام فرانک اوفارل)سرمربی 
منچس��تر یونایتد( و راجرز هم به ایران و پرسپولیس 
آمدند اما تیم های شهرس��تانی هم به همان نسبت از 
این خوان بهره مند بودند. س��بک غرب اروپا و به طور 
 خاص انگلیس��ی)بازی مبتنی بر س��انتر از جناحین

 و سرزنی( فوتبال ایران را به سمتی برد که سال های 
بعد واژه فوتبال »علی اصغری« را به طعنه مد کرد. این 
نوع فوتبال، یک مدل انگلیسی کامل بود. در ذوب آهن، 
شخصی به نام لیادین بیش��ترین تأثیر را داشت. این 
مربی از ش��رق اروپا با ایده های نوی��ن آمد و به اعتقاد 
بازیکنان آن دوره ذوب آهن، تاثیری ماندگار از خود به 

جا گذاشت.
بعد از انقالب

پ��س از انقالب و وق��وع جنگ تا مدت��ی خبری از 
مربیان خارجی نبود تا این که باز هم کروات ها و مربیان 
کشورهای شرق اروپا، نیمکت های ما را قبضه کردند. 
از یورگن گده آلمانی که بگذریم، حاجی انور)یکی از 
3 سرمربی تیم امید در راه المپیک 1996( و استانکو، 
یکی از اولین شرقی های ساکن نیمکت های فوتبال ما 
بودند. اولی خیلی زود رفت ام��ا دومی پس از ناکامی 
در تیم ملی، سر فرصت نمونه تهاجمی خیلی خوبی 
از پرسپولیس ساخت و با تیم قرمزپوش 2 سال متوالی 
قهرمان ایران شد. مربیان کروات و حوزه بالکان با رفتار 
احساسی که از خود نش��ان می دادند )مثال بالژویچ با 
نام بردن از ایران به عنوان وطنش و مش��کی پوشیدن 
در برنامه نود به مناسبت ایام شهادت امام حسین)ع(، 
کلی هوادار پیدا کرد( در قلب مردم جا داشتند. در این 
بین ایویچ فقید با مد کردن موضوعی به نام تمرین با 
»مدیسین بال« قدرت بدنی و تکنیک بازیکنان را باال 
برد و نتیجه آن ش��د که در جام جهانی 1998 دیدیم. 
فوتبال ما چه به لحاظ تاکتیکی و چه از نظر س��بک 
بازی با کروات ها سازگار بود، مثل همه تاریخ خود در 
هر برهه به سمت سازگاری هایش می چرخید و بر این 

اساس مربی خارجی استخدام می کرد.
روزهای  پرتغالی

پس از حضور نه چن��دان تاثیرگذار)البته به لحاظ 
تاکتیکی( امثال برانکو و موفقیت های اسکوچیچ، لوکا 

و کرانچار، سران فوتبال ما نقش��ه راه را عوض کردند 
و برخالف عرب ه��ا که به دنبال مربیان فرانس��وی و 
اس��پانیایی رفتند، روی گزینه مربی پرتغالی دست 
گذاش��تند. کی روش، مانوئ��ل ژوزه و تون��ی اولیویرا، 
فوتبال ما را پرتغالی کردند. س��بک کامال مقتصدانه 
آنها برای نتیجه گیری کامال مناس��ب اس��ت و عالوه 
بر این ش��خصیت بزن به��ادر و عالقه من��د به بازی 
روانی آنها باعث ش��ده فوتبال ما پ��س از هر باخت بر 
ارکان کنفدراس��یون آسیا فش��ار بیاورد! به طورکلی 
ش��لوغ بازی خاص مربیان پرتغالی، فوتبال دفاعی و 
عالقه مند به پرس آن ها، همان چیزی که به ش��کل 
تکامل یافته ت��ری در فوتب��ال روز اروپا نتیجه بخش 
اس��ت و فوتبال ایران پس از یک دوره کوتاه و ناموفق 
برزیلی شدن با اس��تخدام امثال ویرا، انگار فعال قصد 
ادامه روزهای پرتغال��ی را دارد! در هر دوره ای، مربیان 
خارجی براساس نیاز روز فوتبال ما استخدام شده اند 
و حاال گردونه به کام این مردان دفاعی دارای تبحر در 

بازی های کالمی و شلوغ کاری می چرخد!
 افاضلی:  

فوتبال در همه دنیا یکسان شده است
هومن افاضلی، کارشناس فوتبال درباره سیر حضور 
مربیان خارجی در ایران و اس��تقبال از پرتغالی ها در 
سال های اخیر به »شهروند« می گوید:  » سال ها قبل 
اینطور بود که سبک تمام کش��ورها از هم جدا بود و 
فوتبال هر کش��وری س��بک خاص خودش را داشت 
اما دانش فوتبال االن در تمام دنیا پخش شده و همه 
کش��ورها می توانند در فیلدهای متفاوت پیش��رفت 
کنند. اگر توجه کنید االن دیگر بازی بارسلونا و بایرن 
تفاوت چندانی با ه��م ندارد چون اص��ول فوتبال در 
تمام دنیا تقریبا یکسان ش��ده است. مثال رایکوف که 
یک مربی کامال معمولی ب��ود و حتی مربیان داخلی 
یوگسالوی نیز بعضا او را نمی شناختند،  توانست روی 

فوتبال ما تأثیر بسزایی بگذارد چون ما از دانش روز دنیا 
محروم بودیم.« وی همچنین می افزاید:  »پس انتخاب 
سبک بازی به ایده نفرات برمی گردد که چطور فکر و 
عمل می کنند. کشورها و حتی باشگاه ها می گویند ما 
می خواهیم با این سبک فوتبال بازی کنیم،  پس این 
مربی را اس��تخدام می کنیم. فوتبال ما نیز نسبت به 
گذشته که متعلق به تمام ایران بود، تغییر کرده چون 
فوتبال خیابانی از خیلی از مناطق به ویژه ش��هرهای 
بزرگ خارج شده است. به همین دلیل بیشتر بازیکنان 
فوتبال ایران بیشتر مربوط به شمال کشور هستند که 
فوتبال را فیزیکی و قدرتی دنبال می کنند. به همین 

خاطر ما دیگر شاهد امثال علی کریمی نخواهیم بود.«
مهاجرانی و تأکید بر مربیان شرق اروپا

حشمت مهاجرانی،  سرمربی اسبق تیم ملی حضور 
مربیان خارجی در فوتبال ایران به »شهروند« می گوید: 
 »در فوتبال جهان به طورکلی چند استایل وجود دارد. از 
شرق اروپا بگیر تا آمریکای جنوبی و فوتبال انگلیسی. 
در این میان مربیانی از ش��رق اروپا زیاد به ایران آمدند 
و شرایط زندگی شان نیز مثل شرایط زندگی ایرانیان 
اس��ت. در ضمن فوتبال شرق اروپا میکس��ی از سایر 
سبک هاس��ت که هم تکنیک درون آن نهفته اس��ت 
و هم تاکتیک. مثال فوتب��ال انگلیس همواره قدرتی و 
فیزیکی بوده اما فوتبال شرق اروپا همه چیزهایی که 
الزم اس��ت را در خود جای داده است.« او در پایان این 
جمالت را به صحبت هایش اضافه می کند: »سوابق این 
مربیان هم نشان می دهد که در ایران تاثیرگذار بوده اند. 
مثال رایکوف توانست فوتبال ایران را تغییر دهد. البته 
این را هم بگویم که امکانات و بازیکنان به مربی نشان 
می دهد که با چه سیس��تمی بازی کند. نباید بگوییم 
که صد درصد حمله کننده باشیم یا دفاع مطلق کنیم. 
عالیق مردم به فوتبال هجومی کمی احساسی است،  

اگرچه االن در تیم ملی فقط دفاع کننده هستیم.«

عکس نوشت

 شیخ کویتی زیر تابلوی خلیج فارس

ش��یخ احمد برای حضور در نشس��ت ش��ورای 
المپیک آسیا به تهران سفر کرده و با مسئوالن ورزش 
کشورمان دیدارهایی داشت. رئیس کویتی شورای 
المپیک آس��یا در جریان این مالقات ها مجبور شد 
مقابل نقشه ایران بنشیند که روی آن نام خلیج فارس 

حک شده بود. 

شهروند| در فاصله یک هفته مانده تا برگزاری انتخابات ریاست بزرگترین 
نهاد فوتبالی دنیا 2 نفر از نامزدها که در چند ماه اخیر تبلیغات گس��ترده ای 
برای حضورشان انجام داده بودند،  کناره گیری خود را اعالم کردند تا حاال این 

انتخابات دوئلی میان شاهزاده اردنی و سپ بالتر باشد. 
انصراف فن پراگ

فن پراگ،  رئیس فدراس��یون فوتبال هلند که  از حمایت برخی کشورهای 
اروپایی هم برخوردار بود، صبح پنجشنبه مربع نامزدهای انتخاباتی فیفا را به 
مثلث تبدیل کرد و انصرافش را اعالم کرد. او با حمایت از شاهزاده حسن بی علی 
اعالم کرد حامیان او به این نامزد اردنی رای بدهند تا شاید بعد از سالیان سال 

شاهد تغییراتی در رأس فیفا باشیم. 
فیگو هم کناره گیری کرد

لوئیس فیگو که از ابتدا هم به اعتقاد خیلی از کارشناسان با ورود به انتخابات 
فیفا اشتباه بزرگی را مرتکب شده بود،  با وجود عزم راسخی که قبال از آن برای 
رقابت با بالتر داشت،  ترجیح داد میدان رقابت را خالی کند. فیگو که سال های 

زیادی از خداحافظی او از مستطیل سبز نمی گذرد البته بعد از انصراف بار دیگر 
بالتر را از کنایه های خود در امان نگذاش��ت و انتخابات فیفا را هم زیر 

س��وال برد:  »در چند ماه اخیر، نه تنها شاهد میل به تغییر در فیفا 
بودم، بلکه ش��اهد اتفاقاتی در  سراس��ر دنیا بودم که هر کسی که 
خواهان فوتبال آزاد، پاک و دموکراتیک در سراس��ر دنیاس��ت را 
شرمسار  می کند.  با چشمان خودم دیدم روسای فدراسیون هایی 
که یک روز مدیران فیفا را با شیطان مقایسه می کردند و  روز بعد 
روی س��ن طوری از آنها حرف می زدند که انگار عیسی مسیح 
هس��تند. معتقدم آنچه در  روز 29 می در انتخابات رخ خواهد 

داد، طبیعی نخواهد بود. «

دوئل پیرمرد 80 ساله و شاهزاده اردنی
با کنار رفتن فیگو و فن پراگ به نظر می رسد باید شاهد 
یک دوئل در انتخابات روز 8 خرداد فیفا باشیم. سپ بالتر 
که به واسطه ریاست طوالنی مدتش در فدراسیون جهانی 
فوتبال هواداران زی��ادی دارد و ش��اهزاده اردنی که مورد 
حمایت برخی از چهره ه��ای مطرح فوتبال 
دنیا است،  باید با هم رقابت کنند تا رئیس 
4 سال آینده بزرگترین نهاد فوتبالی دنیا 
مشخص شود. با این که خیلی از بزرگان 
فوتبال دنیا بالتر را به فس��اد هم متهم 
کرده اند اما باز هم بعید به نظر می رسد 
که این پیرمرد 80 س��اله با البی های 
قدرتمندی که برقرار ک��رده،  نتواند از 

پس شاهزاده اردنی برآید.

فیگو و فن پراگ با اتهام به بالتراز انتخابات  کناره گرفتند

به بهانه ناپاکی

  ستون 
 ثابت

شنبه ها


