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تونل زمان

از رکوردزنى بانوان
 تا سنگ پرانى اهواز

شهروند| یک ســال قبل هفته پیش رو (2 تا 8 
اردیبهشت ماه 1395) اتفاقات تلخ و شیرینى براى 
ورزش ایران رخ داد که شــاید مهمترین آن افتتاح 

مرکز پزشکى فیفا در تهران بود. 
بانوان رکورد زدند

سوم اردیبهشت  سال قبل مهســا جاور در رشته 
قایقرانــى و در بخش رویینگ تک نفره موفق شــد 
ســهمیه المپیک 2016 را کســب کند. با به دست 
آوردن این سهمیه تعداد بانوان ایرانى در المپیک ریو به 
9 نفر رسید تا رکورد حضور بانوان کشورمان در تاریخ 
شرکت در بازى هاى المپیک شکسته شود. جاور بعد 
از بازگشت از مسابقات کسب سهمیه مورد استقبال 
مسئوالن قرار گرفت و به نوعى این تاریخ سازى به نام 
او ثبت شد. این چهل وسومین سهمیه ایران محسوب 

مى شد که البته بعدا افزایش یافت. 
درگیرى خونین در اهواز

چهارم اردیبهشت 95 پرسپولیس در شرایطى در 
اواخر لیگ پانزدهم مقابل استقالل اهواز قرار گرفت 
که به دنبال قهرمانى بود و از ســوى دیگر آبى هاى 
اهواز در آستانه ســقوط قرار داشتند. شکست تیم 
قدیمى اهواز در بازى خانگى باعث شد هواداران این 
تیم پرسپولیسى ها را با سنگ بدرقه کنند. به سوى 
بازیکنان،  مربیان و مســئوالن پرسپولیس سنگ 
پرتاب شــد اما قربانیان اصلى تعدادى از تماشاگران 
بودند که نتوانســتند از زیر باران سنگ فرار کنند و 
با سرهاى خونین راهى منزل شــدند. این اتفاقات 
درنهایت با محرومیت سنگینى براى استقالل اهواز 

همراه شد. 
افتتاح ایفمارك

ششم اردیبهشت ماه  سال گذشته مرکز ایفمارك 
ایران (مرکز ارزیابى هاى پزشکى و بازتوانى فوتبال 
ایــران تحت لیســانس فیفا)، با حضــور محمود 
گودرزى، وزیر وقت ورزش؛ على کفاشیان، رئیس 
وقت فدراسیون فوتبال؛ نماینده فیفا و برخى روساى 
فدراسیون ها افتتاح شد. این مرکز که ریاست آن به 
زهره هراتیان واگذار شده بود، براى کمک به بحث 
پزشــکى در ورزش ایران مورد بهره بــردارى قرار 
گرفت، اگرچه بعدا با مخالفت کى روش روبه رو شد. 
تمام بازیکنان لیگ برترى در ابتداى هر فصل در این 

مرکز تست هاى پزشکى را پشت  سر گذاشتند.
قهرمانى دانشجویان در آسیا

چند ماه بعد از قهرمانى تیم فوتسال آقایان و بانوان 
ایران در سطح آسیا، تیم فوتسال دانشجویان ایران 
در دومین دوره رقابت هاى قهرمانى آسیا در آلماتى 
قزاقستان، در دیدار فینال مقابل قزاقستان با نتیجه 
12 بر صفر به برترى رسید و مقتدرانه براى دومین 
مرتبه جام قهرمانى را باالى ســر برد. دیدار فینال 
این مســابقات که 8 اردیبهشــت ماه برگزار شد، با 
نتیجه پرگلى همراه شــد تا تفاوت ســطح ایران با 
سایر کشورها مشخص شود. در این دوره از رقابت ها 
8 تیم طى یک هفته در آلماتى قزاقستان به رقابت 
پرداختند که درنهایت ایران، قزاقستان و تاجیکستان 

به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. 

ورزش جهان

غیبت قطعــى نیمار در ال کالســیکو|  
فرجام خواهى باشگاه بارســلونا براى محرومیت 
سه جلسه اى نیمار رد شد و به این ترتیب، این ستاره 
برزیلى غایب بزرگ تیمش مقابل رئال مادرید خواهد 
بود. باشگاه بارسلونا اعالم کرده بود نمى توان ثابت 
کرد دســت زدن نیمار خطاب به داور چهارم بازى 
با ماالگا بوده است، اما کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال اسپانیا این ادعا را رد کرد و محرومیت نیمار 

را کاهش نداد.
درگذشت سرمربى تاتنهام به دلیل ایست 
قلبى|   اوگو اهیوگو  که سرمربى 48 ساله  تیم زیر 
23 سال تاتنهام بود، صبح روز گذشته درگذشت. 
این بازیکن پیشــین تیم ملى انگلیس پنجشنبه 
گذشته در جریان تمرینات زیر 23 سال تاتنهام با 
حمله قلبى روبه رو شد و یک روز پس از این حادثه 

جان خود را از دست داد.
خواستگارى از موتورســوار اسپانیایى در 
نشست خبرى|  پیش از شــروع مسابقات موتو 
جى پى الس آمریکاس اتفاق جالبــى رخ داد. زمانى 
که آلوارو بائوتیســتا در نشســت خبرى حاضر شد 
تا به سواالت خبرنگاران پاســخ بدهد از موتورسوار 
اســپانیایى پرســیدند آیا فردى به نــام گریس را 
مى شناسد؟ او با لبخند گفت : بله مى شناسم، نامزدم 
است. ســپس این فرد در ادامه پرسید: با من ازدواج 
مى کنى؟ بائوتیســتا هم وقتى فهمید این موضوع 
جدى است به این درخواست ازدواج پاسخ مثبت داد.

دستگیرى مظنون جدید در رابطه با حادثه 
دورتموند|  مظنون دیگــرى در رابطه با حادثه 
انفجار اتوبوس دورتموند دستگیر شد. پلیس آلمان 
ابتدا یک فرد عراقــى را به عنوان مظنون اصلى این 
اتفاق دستگیر کرد که مشخص شد این فرد ارتباطى 
به حادثه نداشته است. درنهایت با ادامه تحقیقات 
دیــروز مظنون دیگــرى در رابطه بــا این حادثه 
دستگیر  شد. این فرد 28ســاله آلمانى – روسى 
ســرگئى  نام دارد که هدفش از این کار تروریستى 

مشکالت اقتصادى بوده است.
جنجال تازه مورینیو بر ســر بوســیدن 
یک کاغذ|  ژوزه مورینیو در بازى تیمش مقابل 
اندرلخت در یورولیگ و زمانى که مارکوس راشفورد 
موفق شد گلزنى کند، کاغذى را که به همراه داشت، 
بوسید. این حرکت او از دید دوربین ها پنهان نماند. 
وب سایت دیلى میل مدعى شده این نخستین بار 
نیســت که او این کار را انجــام داده و حتى بعضى 
از کاربران این ســایت مدعى شــدند که وقتى در 

ورزشگاه بودند این کار را از نزدیک دیده اند.
 

کیوسک

مارکوس جادویى

روزنامــه «تلگــراف» پس از برترى ســخت 
شیاطین ســرخ برابر اندرلخت تیتر «مارکوس 
جادویى» را انتخاب کرد و نوشــت:   «مارکوس 
رشــفورد جوان باز هــم نقش پررنگــى در برد 
منچستریونایتد داشت. او در شبى که ایبرا مصدوم 

شد گل صعود تیمش را به ثمر رساند.»

مرسى!

روزنامه اســپانیایى «موندو دپورتیوو»،  با تیتر 
«مرسى» تشکر باشگاه بارســلونا از هوادارانش را 
روى جلد برد. در این بیانیه آمده است:  «از هواداران 
ممنونیم که با وجود حــذف از لیگ قهرمانان به 
دست یوونتوس باز هم این تیم را ایستاده تشویق 

کردند.»

شایعه روز

پاسخ منفى منشا به استقالل

گا دوین منشا، مهاجم نیجریه اى پیکان از معدود 
بازیکنان خارجى باکیفیت اســت که وارد فوتبال 
ایران شده است. منشــا عملکرد خوبى در پیکان 
داشت و توانست توجه اکثر باشگاههاى لیگ برترى 
را به خود جلب کند. درحالى که پرسپولیســى ها 
رسما اعالم کرده اند منشــا را مى خواهند، شنیده 
مى شود باشگاه استقالل هم مشترى پر و پا قرص 
منشا اســت. ظاهرا کاوه رضایى به دلیل بدقولى 
استقالل در پرداخت مطالباتش به دنبال جدایى 
از این تیم اســت و علیرضا منصوریان مى خواهد 
جانشین مناســبى براى مهاجم اول تیمش پیدا 
کند. در همین راستا واسطه باشگاه استقالل با مدیر 
برنامه هاى منشــا وارد مذاکره شده اما این مهاجم 
آفریقایى فعال به استقالل پاسخ منفى داده است. 
البته بدیهى است منشا چون هنوز بازیکن پیکان 
است، نمى تواند با باشگاهى دیگر قرارداد ببندد یا 
این که پولى بگیرد اما مدیر برنامه هاى او مذاکراتى 
با باشگاه هاى دیگر داشته است. ظاهرا دلیل این که 
منشا به استقالل پاسخ منفى داده این است که او 
با پرسپولیس به توافقاتى رسیده و به همین دلیل 
به اســتقالل جواب منفى داده است. بعید نیست 
اگر منشا به پرسپولیس بپیوندد، گران ترین بازیکن 

لیگ برتر شود.

روى خط فوتبال

 تصمیم جدید فدراسیون که اجرایى شدنش در  هاله اى از ابهام است

کسر امتیاز از باشگاه هاى بدهکار
شهروند|  فدراســیون فوتبال باالخره به این نتیجــه رسیده  که براى 
جلوگیرى از ادامه بحران مالى و افزایش پرونده هاى دعوى بازیکنان و مربیان 
با باشگاه ها،  باید برخورد جدى با تیم هایى داشته باشد که حاضر نمى شوند 
احکام کمیته انضباطى را پیرامون محکومیت هاى مالى اجرایى کنند. راه حل 

پیدا شده اما این است؛ کسر امتیاز از تیم هاى بدهکار!
آبروریزى در فیفا

سال هاى  ســال اســت که بازیکنان و مربیان خارجى به فوتبال ایران 
مى آیند و پــس از این که به هر علتــى به پایان کار خود مى رســند براى 
دریافت مطالبات شان به فیفا شکایت مى کنند. جالب اینجاست که آنها با 
پیگیرى هاى حقوقى تقریبا در اکثر موارد باشگاه هاى ایرانى را محکوم به 
پرداخت مطالبات و جرایم دیرکرد آن مى کنند. سابقه بد تیم هاى ایرانى 
در کمیته انضباطى فیفا البته در نقل و انتقاالت زمستانى براى استقالل و 
تراکتورسازى دو باشگاه بزرگ و مردمى فوتبال ایران دردسرساز شد. فیفا 
به خاطر عدم پرداخت بدهى بازیکنان خارجى این دو باشگاه را از فعالیت 
در نقل و انتقاالت محروم کرد. اتفاقى که تلنگرى جدى به مدیریت فوتبال 
ایران وارد و فدراسیون فوتبال را مجبور کرد چاره اى براى جلوگیرى از تکرار 

این اتفاقات بیندیشد.
زور ارکان قضائى  فقط به لیگ دو و سه مى رسد

در فوتبال ایران مدت هاى زیادى اســت که شکایت بازیکنان و مربیان 
داخلى از باشگاه هاى مختلف براى گرفتن مطالبات شان ره به جایى نمى برد. 
در تمام این مدت آراى صادره از ســوى کمیتــه انضباطى هیچ ضمانت و 
قدرت اجرایى نداشته و بعضا فقط شاهد این بودیم که در چند نوبت کمیته 
انضباطى توانسته از تیم هاى دســته دومى و دسته سومى به بهانه بدهى 
امتیاز کسر کند. اما شهامت کســر امتیاز از تیم هاى لیگ یک و لیگ برتر 

بدون هیچ تعارفى وجود نداشته است.
ایرانى ها اجازه شکایت به فیفا ندارند

انتقاد جدى به قوانین داخلى فوتبال ایران این است که مدیران سال ها 
قبل که از بى انضباطى مالى در فوتبال ایران آگاهى کامل داشتند، آیین نامه 
انضباطى را به شکلى وضع کردند که در آن ذکر شده مرجع رسیدگى کننده 
به دعاوى فوتبالى فقط ارکان قضائى فدراسیون فوتبال است و افرادى که 
براى پیگیرى حقوق خود به مراجع قضائى یا بین المللى شکایت کنند با 
محرومیت مواجه خواهند شد. این قانون در شرایطى وضع شده که بازیکنان 
و مربیان خارجى که مشمول این قانون نمى شوند با شکایت به فیفا همیشه 
به حق خودشان دست پیدا کنند. اما ایرانى ها در گرفتن پول خود از باشگاه  ها 
عاجز هستند. حتى وقتى که کمیته انضباطى احکام مختلفى به نقع شاکیان 

داخلى علیه باشگاه ها صادر کرده است.
اوج گیرى انتقادها به عملکرد فدراسیون

برخورد جدى فیفا با باشگاه هاى بدهکار ایرانى و تهدید رسمى فوتبال 
ایران،  مدیران فدراسیون فوتبال را به این فکر انداخته که راه کارى اساسى 
براى جلوگیرى از ادامه این روند پیدا کنند. در یک سال گذشته انتقادها به 
عملکرد فدراسیون و کمیته انضباطى هم به اوج خود رسیده و بازیکنان و 
مربیان داخلى به شدت از عملکرد منفعالنه مسئوالن نسبت به باشگاه   هاى 
بدهکار انتقاد کرده  و ســوال مى کنند که چرا این نهاد در گرفتن حق آنها 

ناتوان است و احکام کمیته انضباطى قابلیت اجرایى شدن ندارد.
سخت گیرى از سال قبل شروع شده بود

فدراسیون فوتبال چند پیش از آغاز نقل و انتقاالت زمستانى اعالم کرد 
هر باشگاهى که قصد جذب بازیکنان جدید در پنجره نقل و انتقال تابستانى 
داشــته باشد باید بخشــى از بدهى هاى خود را تســویه کند. البته بعد از 

محرومیتى که فیفا براى استقالل و تراکتورسازى در نظر گرفت،  این بار با 
تشکیل کمیته تعیین وضع بازیکنان  فدراسیون فوتبال یک مصوبه جنجالى 
صادر کرد که براساس آن باشگاه هایى که در فیفا پرونده هاى حقوقى دارند 
تا زمان حل وفصل شدن تمام این پرونده  ها اجازه جذب بازیکنان خراجى 
جدید نخواهند داشت. البته معلوم نیست فدراسیون بتواند در بازار نقل و 

انتقاالت زیر بار فشارها روى تصمیم خود بماند.
کسر امتیاز از باشگاه هاى بدهکار

هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال طرحى را مصوب کرده که براساس آن 
تمام باشگاه هاى فوتبال ایران باید تسویه حســاب با شاکیان خود انجام 
بدهند و احکام ارکان قضائى را جدى بگیرند. در غیراینصورت همان طور 
که فیفا سختگیرى مى کند، کمیته انضباطى هم این اختیار را دارد که از 
تمام باشگاه هاى بدهکار که حاضر به پرداخت مطالبات شاکیان خود نیستند 
امتیاز کسر کند. درست است که خیلى ها بر این باور هستند فدراسیون به 
خاطر مصلحت اندیشى ها ممکن است باز هم تصمیم بگیرد با باشگاه هاى 
بدهکار مماشــات کند. اما نکته حایز اهمیت این اســت که مهدى تاج و 
همکارانش براى جلوگیرى از این بى نظمى هیچ راه دیگرى جز سختگیرى با 
تمام تیم ها آن هم بدون مصلحت اندیشى پیش رو ندارند. به این ترتیب پروژه 
کسر امتیاز از باشگاه ها با هماهنگى کمیته تعیین وضع بازیکنان و کمیته 

انضباطى آغاز خواهد شد.

آن سوى مرز

صعود السد به فینال جام امیر قطر
تیم فوتبال الســد قطر در دیدار نیمه نهایى 
جام امیر قطر موفق شــد الریان را شکست دهد 
و به فینال این رقابت هــا راه پیدا کند. این دیدار 
با پیروزى 3 بر 2 الســد به پایان رسید. مرتضى 
پورعلى گنجى از ابتدا در ترکیب الســد حضور 
داشــت و عملکرد خوبى را از خــود به نمایش 

گذاشت.

پوالدى در الشحانیه ماندگار شد
با وجود سقوط تیم الشــحانیه به دسته دوم 
لیگ قطر، مهــرداد پوالدى به حضــورش در 
این تیم ادامه مى دهد. الشــحانیه با شکست در 
دیدار پلى آف مقابل تیم قطر شانس بقا در لیگ 
ستارگان را از دست داد اما قرار نیست تغییراتى 
جدى در ترکیب این تیم ایجاد شود. بنابر اعالم 
روزنامه الرایه قطر، از میــان بازیکنان خارجى 
الشحانیه فقط مهرداد پوالدى و امانجوا در تیم 
الشحانیه خواهند ماند،  اما تغییرات چندانى در 

ترکیب الشحانیه ایجاد نمى شود.
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شهروند| با این که برگزارى جشن قهرمانى لیگ 
شانزدهم به دلیل معرفى زودهنگام قهرمان راحت تر 
از ســایر دوره ها به نظر مى آمد اما باز هم نقایصى در 
جریان این مراسم دیده شد و نشان داد که همچنان 
براى رســیدن به کشــورهاى اروپایى باید تالش 
کنیم. پرسپولیس جام را باال برد و به عمان رفت اما 
حاشیه هاى مراسم قهرمانى همچنان ادامه دارد که 
بدون شــک مهم ترین آنها غیبت  هانى نوروزى در 
مراسم بود و درنهایت هم هیچ کس مسئولیت این 
اتفاقات را برعهده نگرفت. حداقل باید امیدوار بود که 
مسئوالن با درس گرفتن از چنین تجربه هایى خود 
را براى برپایى مراسم باشکوه تر در سال هاى آینده 

آماده کنند.
جام 20 میلیونى

یکى از سورپرایزهاى سازمان لیگ در 
جشن قهرمانى که جزو نکات مثبت این 
مراسم بود، کاپ قهرمانى جدیدى بود 
که از آن رونمایى شد. جالب است بدانید 
این جام طراحى جالب و هوشمندانه اى 
داشــته؛ به طورى که از دو قسمت طال و 

کروم تشکیل شده است. کناره هاى جام از 
زره دو ســرباز ایرانى گرفته شده که وسط آن و به 

قول طراح جام در قلب جام خلیج فارس قرار گرفته 
است. به طورى که زره دو ســرباز ایرانى از خلیج 

فارس محافظت مى کند. در قسمت باالیى جام 
نیز دو پیکان وجود دارد که نوك پیکان بازهم 
بر اهمیت خلیج فارس تأکید مى کند. ارزش 
این جام 20 میلیون تومان اعالم شده که از 

سال هاى گذشته قیمت باالترى دارد. فرشاد فرهد، 
طراح جام ســازمان لیگ دراین باره مى گوید: «ما 
امسال سعى کردیم انتقادهایى که در گذشته نسبت 
به شکل ظاهرى جام ها وجود داشت را از بین ببریم 
و اســتقبال مردم نیز خوب بود. فقط کاش سازمان 
لیگ درباره بلند کردن جام به پرسپولیسى ها آموزش 
مى داد تا در هنگام بلند کردن از دستگیره اصلى آن 
استفاده شود و قسمت پشتى و کنارى جام به جاى 

جلوى آن نمایش داده نشود.»
بى نظمى همچنان وجود دارد

در سال هاى اخیر تالش زیادى شده تا بى نظمى 
در مراسم جشــن قهرمانى به حداقل برسد. امسال 
با توجــه با قهرمانــى زودهنگام 
پرسپولیس این فرصت براى 
سازمان لیگ به وجود آمده 
بود تا به خیالى آسوده فقط 
یک جام تهیه کرده و همه 
تمرکز براى برگزارى مراسم 
فقط در تهران باشــد. با این که 
تا زمان باال بــردن جام قهرمانى 
توســط کاپیتان پرســپولیس 
تقریبــا همه چیــز منظم پیش 
مى رفت و بازیکنان منظم روى سکو رفتند 
و مدال خود را از وزیر ورزش تحویل گرفتند 
اما به محض باال بردن جام قهرمانى، همه 
چیز به هم ریخــت. اول از همه این که 
پرسپولیسى ها اســتقرار درستى روى 
سکوى قهرمانى نداشتند و در تصاویرى 

که از دوربین عکاســان ضبط شــده، در هنگام باال 
بردن جام سیدجالل حسینى دیده نمى شود. بعد 
از آن هم یکى از اتفاقات عجیب اســکورت ماموران 
انتظامى همراه با بازیکنان بود که در زمین حلقه اى را 
تشکیل داده و به زعم خودشان از بازیکنان محافظت 
مى کردند. سپس بى نظمى هاى همیشگى را شاهد 
بودیم؛ جایى که هر کسى دستش به جام مى رسید، 
اعم از تدارکات تا ماســاژور و افراد غیرمسئول آن را 
برمى داشت و عکس یادگارى هم مى گرفت. در این 
میان خبرنگاران نیز از جایگاه کوچک و نامناسبى که 
برایشان تدارك دیده شده بود، گالیه داشتند. همین 
اتفاقات پیش آمد که درنهایت منجر به شکسته شدن 
سر پســر علیرضا بیرانوند و به ســرقت رفتن مدال 

کامیابى نینجامید. 
جایگاه اسطوره ها کجاست؟

یکى دیگر از اتفاقات قابل بحث جایگاهى اســت 
که براى پیشکســوتان و اســطوره هاى هر باشگاه 
در نظر گرفته مى شــود. نفراتى چون على پروین، 
احمدرضا عابــدزاده و محمد پنجعلى روز قهرمانى 
پرسپولیس در ورزشگاه حضور داشتند اما نه تنها به 
جشن قهرمانى راه داده نشدند،  بلکه جایگاه خوبى 
براى نشستن هم نداشتند. جایگاه VIP که برخالف 
نامش هر کســى مى تواند در آن حضور یابد و بلیت 
فروشى هم براى این جایگاه انجام مى شود، به نظر 
مکان مناسبى براى اســتقرار اسطوره هاى باشگاه 
پرسپولیس نیست. شاید بهتر باشد نفراتى همچون 
على پروین بتوانند در جایگاه VIP مستقر شوند تا 

پذیرایى مناسبى هم از آنها به عمل بیاید. 

جشن ناقص!
  تنها حسن مراسم قهرمانى پرسپولیس، جام قهرمانى شیک و جدید بود

اشــک هاى فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس نقطه 
سیاه جشن قهرمانى سرخپوشان محسوب مى شد که 
حاشــیه هاى فراوانى را در روزهاى اخیر به وجود آورد. 
حتى کار به جایى رسید که بازیکنان پرسپولیس مثل 
مهدى طارمى علیه مسئوالن باشگاه مصاحبه کردند، 
اگرچه مسئوالن پرسپولیس ماموران انتظامى و سازمان 
لیگ را باعث این اتفاق دانسته اند. خیلى ها سعى کردند 
در روزهاى اخیر از خانــواده نوروزى دلجویى کنند اما 
به هرحال پرسپولیسى ها به قول 2 ساله خود در قبال 

کاپیتان فقیدشان عمل نکردند.
مقصر کیست؟

شــبى که مى توانســت براى یادگار هادى نوروزى 
رویایــى رقم بخورد، بــه یکى از تلخ ترین شــب هاى 

زندگى اش تبدیل شد اما مقصر این ماجرا کیست؟ در 
نگاه اول انگشــت اتهام به سمت باشگاه پرسپولیس و 
سازمان لیگ گرفته شــد اما هیچ کدام از آنها تقصیر را 
بر گردن نگرفتند. على اکبر طاهرى، سرپرست باشگاه 
پرسپولیس دراین باره مى گوید: «من صبح روز بازى به 
پدربزرگ و عموى هانى نوروزى گفتم که طبق قوانین 
سازمان لیگ اجازه نداریم هانى را روى سکو ببریم. قرار 
شد آنها در جایگاه حضور داشته باشند و بعد از اهداى 
جام کنار زمین بیایند که ابتدا با ممانعت ماموران روبه 
رو شدند و سپس هم پدربزرگ هانى ناراحت شده بود 
و او را از ورزشــگاه بیرون برد.» حیــدر بهاروند، رئیس 
ســازمان لیگ در واکنش به ادعاى پرسپولیسى ها به 
«شهروند» مى گوید: «در جریان دعوت پرسپولیسى ها 

از خانواده نوروزى نبودیم چون هیچ نامه اى به ما ارسال 
نکردند. اگر نامه اى دارند، رسانه اى کنند. درست است 
که ما اعالم کرده بودیم فقط کســانى که اى دى کارت 
دارند مى توانند روى ســکو بروند اما هیچ رایزنى براى 

حضور هانى نوروزى در مراسم انجام نشد.»
تالش براى دلجویى از یادگار هادى

بالفاصله بعد از برگزارى جشــن قهرمانــى و وداع 
اشکبار هانى نوروزى با ورزشگاه آزادى، مهدى طارمى 
و محسن مســلمان با حضور در منزل خانواده نوروزى 
سعى کردند از فرزند کاپیتان فقیدشان دلجویى کنند. 
همچنین روز پنجشنبه سیدجالل حسینى در متنى 
به اتفاقات جشن قهرمانى اشــاره کرد: «به رغم ادگار 
رفیقم هادى عزیز در کنار دیگر فرزندان هم تیمى هایم 
شرکت کنم اما به خاطر ندانم کارى و تنگ نظرى برخى 
این تصمیم بزرگ خانواده پرسپولیس به سرانجام نرسید 

و باعث جارى شدن اشک هاى کودکى معصوم باشد.» 
همچنین طاهرى، سرپرست باشگاه پرسپولیس هم 
اعالم کرد که جشــن قهرمانى از ســوى باشگاه بر سر 
مزار هادى نوروزى برگزار مى شــود تا شاید این اتفاق 
پایانى بر حاشــیه هاى اخیر و ناراحتى خانواده نوروزى 

باشد. 

درست است که جشن قهرمانى در طول 16 
دوره لیگ برتر پیشرفت زیادى داشته و این 
سال ها دیگر خبرى از اسب و اتفاقات عجیب 
10 سال قبل نیست اما بهتر است همچنان براى 
برگزارى یک مراســم بدون نقص نگاهى به 
کشورهاى اروپایى بیندازیم. اول از همه این که 
جام قهرمانى لیگ برتر به عنوان یک نماد باید 
مثل تمام لیگ هاى معتبر اروپایى هر ســاله 
یک طرح ثابت داشته باشد. مثال در آلمانى که 
شبیه یک سینى است، به قهرمان بوندس لیگا 
اهدا مى شود، اگرچه شاید طرح مورد عالقه 
همه فوتبالدوســتان آلمانى نباشد. از سوى 
دیگر نه تنها در زمان اهداى جام و مدال بلکه 
بعد از آن هم نباید هیچ فردى به جز مربیان و 
بازیکنان تیم در جشن قهرمانى شرکت کند و 
این اتفاقى است که در اکثر کشورهاى خارجى 
رخ مى دهد و یکى از دالیل شکیل بودن مراسم 
محسوب مى شود. فرهنگ بازیکنان نیز در نوع 
خودش مى تواند تاثیرگذار باشد، اتفاقى که با 
آموزش درست قبل از برگزارى مراسم قطعا 
دور از دسترس نیست. این که هر بازیکنى در 
هر سمتى از زمین به کار مورد عالقه خودش 
مشغول باشد، شکل جالبى را براى مراسم به 
وجود نمى آورد. البته تصویربردارى تلویزیونى 
مى تواند یکى از جذابیت هاى ویژه در جریان 
مراسم قهرمانى یک تیم باشد که به هیچ عنوان 
در این بخش هم با کشورهاى پیشرفته اروپایى 
قابل مقایسه نیستیم. بهتر است مسئوالن براى 
سال هاى آینده کمى هم به آن سوى مرزها 
نگاهى بیندازند تــا اختتامیه لیگ برتر که 
یکى از آزمون هــاى اصلى براى نمره دادن 
به نوع برگزارى لیگ برتر است، شکیل تر 

برگزار شود. 

مقایسه جشن قهرمانى در ایران با آن سوى مرزها

شلوغ کارى بیهوده

چرا   هانى نوروزى جام را باالى سر نبرد؟


