
۱۳ 1894 ســال هفتــم | شــماره     1۳98 2 بهمــن    | ورزشیچهارشــنبه  
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

واکنش

سوژه روز

ان یر تبال ا ی فو ا نوشــت بر ز سر و ر

وها« را برد ز میِن آر ســیل »ز

مدیران باشگاه ها و فدراسیون برای دیدار با مسئوالن AFC عازم مالزی می شوند

گزارش »شهروند« از تیم فوتبالی که در نقطه صفر مرزی در انتظار نگاه ویژه مسئوالن است

 قهر موقتی مجیدی 
از استقالل

تمرین روز گذشته استقالل در 
زمینی به نام مدرن در جنوب 

تهران در منطقه 17 برگزار شد که 
البته این زمین چمن مصنوعی 

داشت. برگزاری تمرین در این 
شرایط موجب ناراحتی شدید 

فرهاد مجیدی شد و این مربی 
در جریان تمرین امروز بارها 

عصبانیت خود را نشان داد. 
مجیدی با آغاز تمرین محکم 

تاکتیکی متوجه شد که احتمال 
دارد بازیکنان تیمش مصدوم 

شوند و به همین علت با 
ناراحتی تمرین تیمش را 

15دقیقه زودتر از موعد مقرر 
تعطیل کرد و از بازیکنان 

خواست به کار تاکتیکی پایان 
بدهند و خودش نیز با ناراحتی 

ورزشگاه را ترک کرد. این درحالی 
است که زمین مجموعه ورزشی 

انقالب )محل تمرین 
استقاللی ها( به دلیل بارش برف 
شرایط مطلوب ندارد. مسئوالن 
باشگاه استقالل بعد از ناراحتی 

فرهاد مجیدی، شرایط را برای 
برگزاری تمرینات این تیم در 

زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی 
فراهم کردند و قرار است 

تمرینات این تیم از امروز در 
مجموعه ورزشی آزادی پیگیری 

شود. 

گزینه خارجی هدایت 
تیم ملی کیست؟

بعد از منتفی شدن حضور 
برانکو در تیم ملی، خیلی ها از 
علی دایی به عنوان سرمربی 

جدید تیم ملی نام می برند، 
به خصوص آنکه فدراسیون 

فوتبال هم مذاکره با او را تأیید 
کرده و به نظر می رسد او بیشتر از 

امیر قلعه نویی برای هدایت 
تیم ملی شانس داشته باشد. 
این وسط تنها چیزی که باعث 

شده نتوان با قطعیت درباره 
انتخاب دایی صحبت کرد، 

احتمال انتخاب مربی خارجی 
برای جانشینی مارک ویلموتس 
است. حیدر بهاروند ،سرپرست 
جدید فدراسیون فوتبال هم در 
این خصوص اعالم کرده که یک 

گزینه خارجی نیز دارند. اما این 
گزینه کیست؟ جیانی 

دی بیاسی، سرمربی ایتالیایی که 
نامش برای جایگزینی 

ح بود،  استراماچونی نیز مطر
گزینه خارجی فدراسیون فوتبال 

است. دی بیاسی سابقه 
کارکردن در تیم های کارپی، 
مودنا، برشا، تورینو، لوانته، 

اودینزه و تیم ملی فوتبال آلبانی 
را در کارنامه اش دارد. 

   ]حسین جمشیدی[  شاید در برابر خسارت های جانی و مالی که سیل اخیر به مردم 
سیستان وبلوچستان وارد کرد، نابودشدن یک زمین فوتبال خیلی به چشم نیاید، اما اگر 
بدانیم که ماجرای این زمین فوتبال چه بوده و هر هفته چه انگیزه ای برای نوجوانان و جوانان 
مناطق محروم بلوچستان به وجود می آورد، به این نتیجه می رسیم که مسئوالن نه تنها برای 
بازسازی این زمین بلکه باید برای بهبود وضع و تبدیل شدن آن به یک زمین استاندارد فوتبال 
تالش کنند. در یکی از مناطق مرزی بلوچستان و جایی که فقط یک ساعت با مرز پاکستان 
فاصله دارد، عشق و عالقه به فوتبال آن قدر موج می زند که از دل همان زمین های خاکی چند 
تیم حرفه ای بیرون آمده است. حاال زمینی که عشق به فوتبال در آن موج می زد، به خاطر سیل 

اخیر بلوچستان غیرقابل استفاده شده است و نیاز به نگاه ویژه مسئوالن دارد. 

یخچه یک زمین خاکی در نقطه صفر مرزی تار
روستای »مغ« در نزدیکی شهرستان سرباز در استان سیستان وبلوچستان، نوجوانان 
و جوانانی دارد که از 20 سال قبل عاشقانه برای فوتبال بازی کردن مشقت های زیادی را 
تجربه کردند. سعیدالدین بزرگ زاده که باعث و بانی تشکیل تیم پرشین سرباز در این منطقه 
مرزی است، در تشریح خاطرات خود به »شهروند« می گوید: »از  سال 73 که من دانش آموز 
سوم ابتدایی بودم، با حضور پنج نفر بازی های بومی و محلی را آغاز کردیم، حتی تماشاچی هم 
داشتیم، اما به تدریج به سمت فوتبال رفتیم. فوتبال وقتی در روستای ما رونق گرفت که 
مردم از شبکه سه مسابقات فوتبال را تماشا می کردند؛ وگرنه قبل از آن کسی آشنایی خاصی 
با فوتبال نداشت. این تیم بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه حاال هر روز در زمینی که در اختیار داریم، 
تمرینات مان برگزارمی شود و آکادمی سعید نزدیک به 150 فوتبالیست حرفه ای را در خود جای 
داده است.« جالب است بدانید این تیم با بیش از 20 سال سابقه از ابتدا تا همین حاال دغدغه 
یک زمین برای تمرین و مسابقه داشته و دارد. ابتدا زمینی در اختیار تیم سرباز بود که در مسیر 
رودخانه قرار داشت و بعد از هر بارش باران، اعضای تیم با بیل و کلنگ باید در این منطقه 
کوهستانی برای برگرداندن زمین به حالت اولیه ساعت ها کار می کردند. بعد از چند  سال سعید 
بزرگ زاده و برادرانش توانستند زمین دیگری را ایجاد کنند که فضای بهتری در اختیارشان 
قرار داده بود، اما آن زمین را هم بعد از چند سال فردی خریداری کرد و سپس مسکونی شد تا 
دومین زمین از چنگ تیم سرباز بیرون بیاید. بعد از مدتی، خشکسالی در بلوچستان باعث 
شد اعضای تیم از یک زمین کشاورزی برای محل تمرینات خود استفاده کنند. سومین زمین، 
آخرین زمین تیم سرباز بود که در سال های اخیر با تالش اعضای تیم و رضایتی که از صاحبان 
زمین های اطراف گرفتند، بزرگ و بزرگ تر شد و حاال قابلیت بازی فوتبال به صورت 9 به 9 را دارد. 

این زمین میزبان فوتبالیست هایی از حدود 30 روستا در اطراف شهرستان سرباز است. 

تیم پرشین سرباز چگونه جهانی شد؟
شاید با وجود تمام دردسرهایی که برای ایجاد یک زمین فوتبال در منطقه مرزی وجود 
داشت، کمتر کسی از اعضای این تیم تصورمی کرد روزی آنها در سطح ایران و حتی جهان 
نمایندگانی داشته باشند. شناخته شدن این تیم و حضور آن در لیگ پرشین خیلی اتفاقی 
رقم خورد. زمینی که تیم پرشین سرباز در آن تمرین می کند، نزدیک به جاده است.  سال 94 
وقتی در یکی از روزهای تابستان سعید بزرگ زاده و شاگردانش درحال تمرین در نخستین 
ساعات صبح برای فرار از گرمای طاقت فرسا بودند، ناگهان متوجه حضور افرادی در کنار جاده 

شدند که فوتبال بازی کردن آنها در ساعت 6 صبح با شکلی منظم و باانگیزه باال مجذوب شان 
کرده بود. آن افراد نمایندگانی از جمعیت امام علی بودند که به صورت اتفاقی از آن منطقه عبور 
می کردند. مالقاتی بین دوطرف شکل گرفت و بعد از معرفی بیشتر تیم سرباز، جمعیت امام 
علی، بزرگ زاده و تیمش را به تورنمنت پنج جانبه ای در تهران دعوت کرد. بزرگ زاده آن لحظات 
را برای خودش و اعضای تیم تحقق یک رویا توصیف می کند: »باورمان نمی شد که می خواهیم 
به تهران برویم و در یک تورنمنت بازی کنیم. برخی از مردم ما را مسخره می کردند و می گفتند اگر 
به تهران بروید، شما را برای جنگ به سوریه می برند! حتی برخی والدین بازیکنان می ترسیدند 
فرزندان شان دزدیده شوند و می گفتند آقای مربی آنها را جایی نبر چون کلیه هایشان را 
می فروشند! اما ما به آن افراد اعتماد کردیم و وقتی به تهران آمدیم، فهمیدیم همه چیز واقعی و 
حتی فراتر از تصورمان است.« تیم سرباز از آن زمان وارد لیگ پرشین شد که بیشتر کودکان کار 
در آن شرکت می کنند. نمایش خیره کننده تیم سرباز که با نام پرشین سرباز شناخته می شود، 
شگفتی همه را در پی داشت و نمایندگان این تیم هر  سال در چند رده سنی در تورنمنت های 
مختلف شرکت می کنند، حتی در رده سنی نوجوانان، تیمی به تورنمنتی از اسپانیا اعزام شده که 
دو نفر از فوتبالیست های حاضر در آکادمی سعید در آن حضور دارند. این تیم نه تنها از حالت 

محلی خارج شده، بلکه شهرت ملی و جهانی هم پیدا کرده است. 

سیلی که زمین آرزوها را نابود کرد!
جمعیت امام علی )ع( رویاهای تیم پرشین سرباز و نوجوانان منطقه سرباز را به واقعیت 
تبدیل کرد و آنها هر روز هفته بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنند، با عشق و عالقه به تمرین 
در زمین خاکی خود می پردازند. این تیم که در محروم ترین نقاط با نظم خاصی کار خود را دنبال 
می کند و حتی لباس هایی متحدالشکل دارد، اصلی ترین مشکلش را نداشتن یک زمین 
استاندارد می داند. حاال تصور کنید همان زمین خاکی که به پایگاهی ورزشی و البته مهربانی در 
منطقه سرباز تبدیل شده، در سیل اخیر سیستان وبلوچستان زیر آب رفته و خسارت زیادی 
دیده است. با اینکه شدت خسارت سیل در منطقه سرباز به علت کوهستانی بودن مثل 
سایر مناطق نبوده، اما این زمین هم خسارت قابل توجهی دیده است و نیاز به بازسازی دارد. 
فعال تمرینات تیم پرشین سرباز تعطیل است تا بلکه با همت اعضای تیم و خاکبرداری از طریق 

لودر بازهم سطح صافی برای تمرین فوتبال پیدا کند. 

استعدادها در انتظار نگاه ویژه 
فقط سیل اخیر مشکل تیم پرشین سرباز نیست. جمعیت امام علی )ع( برای خرید زمین 
محل تمرین این تیم وعده هایی داده، اما هنوز صاحب زمین برای فروش آن راضی نشده است. 
سعید بزرگ زاده در بخش پایانی صحبت های خود به »شهروند« می گوید: »سعی کردیم صاحب 
زمین را راضی کنیم. خیلی از بچه هایی که با ما تمرین می کنند، بچه اعتیاد و طالق هستند و اگر 
همین دلخوشی یعنی فوتبال را هم نداشته باشند، معلوم نیست به چه راهی کشیده خواهند 
شد. این زمین باید خریداری شود و نیاز به بازسازی برای تبدیل شدن به یک زمین استاندارد 
فوتبال دارد. شاید به صورت تخمینی بتوانم بگویم این کار نیاز به 500، 600 میلیون تومان دارد که 
آن را تقبل کند، انقالبی ورزشی نه تنها در منطقه ما بلکه در  اگر یک خیر یا نهاد ورزشی 
سیستان وبلوچستان رخ می دهد. من قول می دهم اگر امکانات الزم فراهم شود، حتی 

می توانیم از همین منطقه به تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های خارجی بازیکن بدهیم.« 

]شهروند[   اگرچه هنوز پرونده حضور تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیای 2020 
بسته نشده و دیروز خبر امیدوارکننده ای توسط مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعالم 
شد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان بر موضع قبلی اش برای برگزاری دیدارهای 
پلی آف استقالل. و شهرخودرو پافشاری دارد. بعد از جلسه ای که روز دوشنبه با حضور 
نمایندگان چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، مسئوالن فدراسیون و وزارت 
ورزش برگزار شد، با اینکه مواضع هر چهار باشگاه یکسان به نظر می رسید، شایعاتی در 
صفحات هواداری به وجود آمد. پرسپولیسی ها تیم شان را قربانی استقالل و شهرخودرو 
می دانستند، چون تصور می کردند AFC فقط میزبانی ایران در مرحله پلی آف را نپذیرفته 
است؛ اگرچه به گفته مسئوالن، این تفسیر اشتباه بود. از سوی دیگر استقاللی ها هم اعتقاد 
داشتند پرسپولیس و سپاهان نامه تهدیدآمیز به AFC را امضا نکردند. باشگاه استقالل هم 
در واکنش به این شایعات دیروز نامه ای که به امضای نمایندگان هر چهار باشگاه رسیده 
بود را منتشر کرد. بعد از اینکه ایرانی ها در یکی از بندهای نامه خود به AFC درخواست برگزاری 
جلسه فوری با مسئوالن بلندپایه کنفدراسیون فوتبال آسیا را داده بودند، این موضوع با 
موافقت دبیرکل AFC همراه شد. بعد از اعالم این خبر، بالفاصله مدیران چهار باشگاه ایرانی 
به همراه ابراهیم شکوری به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ایران برای سفر به مالزی اقدام 
کردند تا  احتماال فردا در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه ای مهم و سرنوشت ساز را 
برگزار کنند. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا منتظر این جلسه نماند و شب گذشته 

مکان برگزاری دو دیدار پلی آف استقالل و شهرخودرو را در کشور امارات اعالم کرد. 
سایت رسمی AFC برنامه مسابقه شهرخودرو و استقالل با حریفان بحرینی و کویتی خود را 
 در سایت خود قرار داده و میزبان این بازی ها را هم کشور امارات انتخاب کرده است.

به این ترتیب شهرخودرو باید در شهر شارجه به مصاف الرفاع بحرین برود و استقالل در دبی 
میزبان الکویت است. البته این در حالی است که نمایندگان ایران این میزبانی ها را پس از 
سیاسی کاری AFC قبول نکرده اند و قرار است روز پنج شنبه به دیدار دبیر کل AFC بروند. 
تاکنون که باشگاه های ایرانی با پشتیبانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از موضع خود حتی 
یک قدم هم کوتاه نیامدند و تأکید کردند که فقط در ایران میزبان رقبای خود خواهند بود. 
فرصت چندانی هم تا برگزاری بازی پلی آف استقالل و شهرخودرو برابر تیم های کویتی و بحرینی 
باقی نمانده و شاید اگر همین در جلسه پنجشنبه فردا هم تصمیم به برگزاری بازی نمایندگان با 
این تیم ها در کشور دیگری گرفته شود،  برای تهیه بلیت و رزرو هتل، مدیران این دو باشگاه به 
مشکل بربخورند. شایعاتی پیرامون رزرو بلیت هواپیما توسط استقاللی ها برای سفر به دوحه 
دیروز منتشر شد که خلیل زاده خیلی زود آن را تکذیب کرد. بنابراین پیش بینی می کنیم بعد از 
جلسه امروز نمایندگان باشگاه های ایرانی با رئیس یا دبیرکل AFC نتیجه می توان دو اتفاق 
باشد؛ یا همه تیم های ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا به خاطر سلب میزبانی از سوی 
AFC انصراف می دهند یا با رضایت AFC مسابقاتی که ایرانی ها میزبان آن هستند؛ مثل روال 

قبلی در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان برگزار می شود..  

عالقه استون ویال، پورتو و بیرمنگام به جذب مهاجم بوشهری

طارمی، بمب ایرانی نقل و انتقاالت اروپا
منتشر  اخبار  ]شهروند[   
اروپایی  رسانه های  در  شده 
نشان می دهد مهدی طارمی در 
را  خود  فوتبال  خوبی  مسیر 
 دنبال می کند و امکان دارد در 
ماه های آینده شاهد حضور او در 
و  سبز  قاره  بزرگ تر  تیم های 
از  پرتغال  معتبرتر  لیگ هایی 

باشیم. طارمی که به آرزوی دیرینه خود برای بازی کردن در اروپا با ملحق  شدن به باشگاه 
ریوآوه  رسیده،  با عملکرد خوب خود در ترکیب این تیم مورد توجه باشگاه های بزرگ 
پرتغال و دو تیم از لیگ برتر  انگلستان قرار گرفته است. چند روز قبل یکی از خبرنگاران 
مشهور رسانه های پرتغالی در توییتی نوشته بود که  طارمی با عملکرد قابل قبولش 
احتمال دارد به تیم بزرگ پورتو منتقل شود و تیم نقل و انتقاالتی این باشگاه  برای جذب 
طارمی با مدیریت و کادر فنی به توافق نهایی هم در این باره رسیده است. البته هنوز 
خبرهای تازه  تر درباره احتمال انتقال طارمی به پورتو در رسانه ها منتشر نشده بود که 
رسانه معتبر اسکای اسپورتس رسما خبر  داد که باشگاه معروف آستون ویال انگلیس 
خواهان به خدمت گرفتن مهاجم تیم ملی ایران است. همچنین  روزنامه رکورد پرتغال 
هم در شماره روز گذشته خود به عالقه باشگاه استون ویال و بیرمنگام برای جذب مهدی 
 طارمی اشاره و گزارشی منتشر  کرد. باشگاه بیرمنگام در لیگ دسته اول انگلیس و 
استون ویال در لیگ برتر  حضور دارد. استون ویال بعد از قطعی کردن قرارداد ساماتا به 
دنبال یک مهاجم دیگر است و به همین دلیل  مهدی طارمی را مدنظر قرارداده است که 
بعد از پیوستن به ریوآوه از تیم الغرافه توانسته است در 13 دیدار در  لیگ پرتغال 6 گل به 
ثمر برساند. یکی از مسئوالن باشگاه تیم استون ویال با تأیید این خبر به اسکای اسپورت 
 گفته است: »ما درحال بررسی این انتقال هستیم و فعال چیزی نمی توان گفت. با 
مسئوالن تیم ریوآوه درباره به  خدمت گرفتن طارمی مذاکره کرده ایم و این مذاکرات در 
روزهای باقیمانده نیز ادامه خواهد داشت.« در شرایط  کنونی مهدی طارمی درباره  اتفاقات 
اخیر سکوت کرده و هنوز واکنشی به احتمال انتقالش به تیم های  بزرگ تر نشان نداده 

است.  

 1۳ نفر رد صالحیت شدند تا فرد موردنظر رئیس شود

عجیب ترین انتخابات فوتبالی در گرگان
]شهروند[   انتخابات هیأت فوتبال استان گلستان روز گذشته در شرایطی در گرگان 
برگزار شد که همه شاهد  یک اتفاق بی سابقه و حیرت انگیز بودند. برای تصدی عنوان 
ریاست هیأت فوتبال استان، قاسم کوهستانی، سید  صادق موسوی، منصور دمیرچی 
و علیرضا افروشه چهار مدیری بودند که با ارایه مدارک به دبیرخانه ثبت نام کرده  بودند. 
منتهی برگزارکنندگان انتخابات هیأت فوتبال گلستان با استفاده از قوانین آیین نامه ای و 
سخت گیرانه به  جز کوهستانی که در چهار سال گذشته رئیس هیأت بود،  بقیه نامزدهای 
ریاست را رد صالحیت کردند. به این  ترتیب با حضور حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون 
فوتبال و عبدالکاظم طالقانی عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته  استان ها مجمع 
انتخاباتی هیأت فوتبال این استان با حضور تنها یک نامزد برگزار شد و همه مطمئن 
بودند  که قاسم کوهستانی با اکثریت آرا چهار سال دیگر رئیس خواهد ماند. اتفاقات روز 
مجمع اما همان طور که اشاره  شد در تاریخ فوتبال ایران و شاید جهان بی سابقه بود. 
بسیاری از اعضای مجمع که به رد صالحیت سه نفر از  نامزدهای انتخاباتی انتقادی جدی 
داشتند و خواهان تغییر در مدیریت هیأت فوتبال بودند در روز رأی گیری با  وجود حضور 
یک نامزد ریاست باز هم حاضر نشدند به کوهستانی رأی بدهند. درواقع رئیس هیأت در 
شرایطی با   15 رأی در انتخابات در سمت خود ابقا شد که 13 نفر دیگر از اعضای مجمع رأی 
سفید به صندوق انداختند و  اگر یک نفر دیگر رأی سفید در صندوق می انداخت مجمع 
انتخاباتی باطل می شد و اتفاقی تاریخی رخ می داد که  یک مدیر که رئیس هیأت بود بدون 
داشتن رقیب نتوانست از مجمع رأی اعتماد بگیرد. چند نفر از اعضای  مجمع هیأت 
فوتبال گلستان هم البته به این مهندسی انتخابات به شدیدترین شکل ممکن انتقاد 
کردند و با انتقاد  از بهاروند و طالقانی اعالم کردند آنها فقط برای پیروزی در انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال باعث رخ دادن  چنین اتفاقاتی در انتخابات هیأت  های فوتبال 
استان ها شده اند تا حامیان خودشان رئیس هیأت باقی بمانند. در  همین انتخابات 
هیأت فوتبال گلستان اما حاال این 13 رأی سفید اعتراضی به خوبی نشان می دهد که 
حدود نیمی  از جامعه فوتبال استان، قاسم کوهستانی رئیس فعلی را قبول ندارد و 
صندلی خالی را به او ترجیح می دهد. پس  باید دید هیأت فوتبال با نداشتن حمایت نیمی 

از جامعه استان چگونه فعالیت خواهد داشت.  

ملی پوشان هندبال در نقش سربازان وطن
تیم ملی هندبال ایران دوشنبه شب در چارچوب مسابقات هندبال قهرمانی آسیا 
برابر کویت و در حضور 10 هزار تماشاگر کویتی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 28 بر 24 برابر 
این تیم به پیروزی رسید. در ابتدای این دیدار، بازیکنان کشورمان با ادای احترام به پرچم 
جمهوری اسالمی ایران خود را به عنوان سربازان وطن معرفی کردند که این تصاویر بازتاب 
بسیاری در فضای مجازی داشت و در پایان این دیدار نیز علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون 

هندبال این پیروزی را به روح بلند سپهبد شهید قاسم سلیمانی تقدیم کرد. 

خبرگرافی

وضعیت زمین تیم پرشین سرباز بعد از سیل


