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بعضی از اسمها با تاریخ یک باش ـ ـ ــگاه فوتبال گره خورده است .یکی از آنها
پائولو مالدینی اس ـ ـ ــت که هر بار اس ـ ـ ــمش آورده میش ـ ـ ــود ،ذهن بیدرنگ
به س ـ ـ ــمت بازیهای درخش ـ ـ ــان او در ترکیب میالن میرود .آغاز راه طوالنی
مالدینی در جمع روسونریها به  20ژانویه  1985برمیگردد .در آن بازی میالن

در جریان بازیهای س ـ ـ ــری  Aبه مصاف اودینزه رفت .در اواسط بازی بود که
سرجیو باتیستنی مصدوم شد و نیلس نیلدهولم سوئدی ،مربی آن روزهای
میالن مجبور شد مالدینی 16س ـ ـ ــاله را به بازی بفرس ـ ـ ــتد .مالدینی از همان
اولین بازی خود با شماره  3وارد زمین ش ـ ـ ــد که قبال پدرش چزاره مالدینی آن

را میپوشید .نکته جالب اینجاست که مالدینی در آن سال فقط همان یک
بازی را انجام داد اما از فصل بعد و در 17ســـــــالگی بـــــــه بازیکن ثابت میالن در
دفاع راست تبدیل شد .نتیجه  24سال حضور او در میالن 902 ،بازی و  25جام
مختلف برای این تیم بود.

روزشمار

آغاز سلطنت مالدینی در میالن

 20ژانویه 1985
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در دهههای گذشته
جریانساز فوتبال
خوزستان بود ،امروز
مورد بیمهری مسؤوالن
ورزش خوزستان
ِ
قرار گرفته است
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التزیو

پارما

توئیت فوتبالی

از تیم محبوب خوزستانیها ،استقالل اهواز ،خبر دارید؟

مهرداد میناوند ،پیشکسوت پرسپولیس
ک ـ ـ ــه کال در فضای مجازی معموال جنجالس ـ ـ ــاز
است به دلیل ابتال به بیماری کرونا به قرنطینه
رفته است.
مهدی رس ـ ـ ــولپناه ،رئیس هی ـ ـ ــات مدیره
باشگاه پرسپولیس به دلیل انتشار ویدئوهای
جنجالی و ادعاهای تند علیه یحیی گل محمدی
و بعضی بازیکنان پرسپولیس از طرفداران این
تیم عذرخواهی کرد .او در همین حال اعالم کرد
استعفا نداده و به کارش ادامه میدهد.

توماس فرانک ،س ـ ـ ــرمربی تیم برنتفورد با
تعریف و تمجید از س ـ ـ ــامان قدوس گفت« :او
بس ـ ـ ــیار جاهطلب اس ـ ـ ــت .هم قدوس و هم ما
میدانیم که او س ـ ـ ــطح باالتری دارد .سامان به
ثبات در بازی و تمرین نی ـ ـ ــاز دارد .او بهتر و بهتر
میشود».
دیروز خبر رس ـ ـ ــید پن ـ ـ ــج نام ـ ـ ــزد انتخابات
ریاست فدراسیون فوتبال یعنی حیدر بهاروند،
ش ـ ـ ــهابالدین عزیزی خ ـ ـ ــادم ،عل ـ ـ ــی کریمی،
کیوم ـ ـ ــرث هاش ـ ـ ــمی و مصطفی آجرل ـ ـ ــو تأیید
صالحیت شدند .س ـ ـ ــاعاتی بعد از انتشار این
خبر اما فدراس ـ ـ ــیون فوتب ـ ـ ــال در بیانیهای به
تکذیب آن پرداخت و اعالم ک ـ ـ ــرد  19بهمن ماه
تازه اسامی تأیید شده اعالم خواهد شد.
احم ـ ـ ــد م ـ ـ ــددی ،مدیرعامل اس ـ ـ ــتقالل با
حمایت از محمود فکری گفت« :از روز اول بنده
و اعضای هیات مدیره گفتهایم که از آقای فکری
و برنامههای ایشان حمایت میکنیم .سرمربی
ته ـ ـ ــای قب ـ ـ ــل از بازی با
محترم ه ـ ـ ــم در صحب 
تراکتور به این نکته اش ـ ـ ــاره کرد و انشاءا ...این
همدلی و یکدلی منجر به کس ـ ـ ــب جام و شادی
دل هواداران خواهد شد».

پرویز مظلومی با انتق ـ ـ ــاد از برنامه لیگ برتر
گفت چرا پرس ـ ـ ــپولیس که دو بازی کمتر از آنها
دارد باید دو روز بیشتر استراحت کند؟ ابراهیم
ش ـ ـ ــکوری ،مع ـ ـ ــاون اجرای ـ ـ ــی و س ـ ـ ــخنگوی
پرس ـ ـ ــپولیس اما با انتقاد از این حرفها گفت:
«لطفا درباره تیم خود صحبت کنید .استفاده از
نام تیمهای بزرگ ب ـ ـ ــرای خودنمایی و نالههای
نخنما ،ترفند مناس ـ ـ ــبی برای رس ـ ـ ــیدن به اوج
نیست».

روزهای تیره آبی اهواز
استقالل اهواز تیم
باسابقه خوزستانی
که روزگاری روزنه
امید و مرکز شور
جوانان اهوازی
بود و در سال85
نایبقهرمان لیگ
برتر فوتبال ایران
شد امروز در لیگ
دسته  3روزهای
سیاهی را سپری
میکند و هیچ
بعید نیست در
پایان فصل به لیگ
استانی سقوط کند

گرچه علیرضا
فصل گذشته
با پرسپولیس
قرارداد داشت ولی
مدیرعامل وقت
قرمزها یک متمم
به قراردادش
اضافه کرد تا امروز
بیرانوند خواهان
آن باشد

مـ ـ ـی ـ ــان خ ـ ــاط ـ ــرات
زینب مرزوقی
ف ـ ــوتـ ـ ـب ـ ــالدوسـ ـ ـت ـ ــان
خـ ــوزس ـ ـتـ ــانـ ــی ،ن ــام ــی
ورزش
قدیمی و بلندآواز ه پیدا
یشــود کــه ایــن روزهــا
مـ 
حال خوشی ندارد؛ نامی که در دهه  70و  80چنان
شور و فریادی را در استادیوم تختی اهواز به راه
میانداخت که کمتر حریفی میتوانست پیروز
از آن مــی ــدان خـ ــارج شـ ــود .بــاش ـگــاهــی ک ــه تا
ُ
چند سال گذشته به قهرمانکش معروف بود
ولــی چند ســالــی اســت در بــاتــاق بیمدیریتی
گرفتار شده است .استقالل اهواز تیم باسابقه
خوزستانی که روزگ ــاری روزنــه امید و مرکز شور
جوانان اهوازی بود و در سال 85نایبقهرمان
لیگ برتر فوتبال ایران شد امروز در لیگ دسته
ســه روزهـ ــای سیاهی را سـپــری میکند و هیچ
بعید نیست در پــایــان فصل بــه لیگ استانی
سقوط کند!
سیاوش بختیاریزاده ،سرمربی اسبق این تیم
در گفتوگو با جامجم میگوید :پیشکسوتان
فــوتـبــال خــوزس ـتــان از وضـعـیــت ای ــن روزه ــای
استقالل اهــواز متعجب نیستند چــرا که آنان
از پیشینه فوتبال خوزستان مطلعاند .او به
سایر تیمهای خوزستانی مانند شاهین اهواز
و جنوب اهواز که دیگر هیچ نام و نشانی از آنها
باقی نمانده است اشاره میکند .بختیاریزاده
میگوید« :ام ــروز استقالل اهــواز دقیقا مسیر
یک ـنــد و در آخـ ــر ن ـیــز به
مهــا را ط ــی م ـ 
ایـ ــن ت ـی ـ 
مهــای شاهین اه ــواز و جنوب
ســرنــوشــت تـیـ 
یشــود ».او تصریح میکند« :در
اه ــواز دچــار م ـ 
خوزستان چند تیم داشتیم که اگر امــروز سرپا
بودند ،میتوانستند ساالنه بازیکنان متعددی

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر
اینکه علیرضا بیرانوند از پرسپولیس
به فیفا شکایت کرده است .این خبر
در کانال رسمی یکی از خبرگزاریهای
کشور منتشر شد و بعد به تلویزیون
کشید .حال آنکه علیرضا میگوید به
فیفا ش ـ ـ ــکایت نکرده ،بلکه وکیل او
پرونده را به کمیت ـ ـ ــه تعیین وضعیت
برده اس ـ ـ ــت .بیرانوند بعد از جدایی از
پرس ـ ـ ــپولیس تصور میکرد به دلیل
س ـ ـ ــود  700هزار دالری به این باشگاه،
دستمزدش را تمام و کمال بگیرد ولی
وقتی مبلغ واریزی در حسابش را دید،
جا خورد.
باش ـ ـ ــگاه پرس ـ ـ ــپولیس بخ ـ ـ ــش
قابلتوجهی از رقم قرارداد او را کاهش
داد .همچنین آپشنهای قراردادش
حذف ش ـ ـ ــد تا صدای اعتراضش بلند
شود .زمانی که بیرانوند پرسپولیس
را ت ـ ـ ــرک ک ـ ـ ــرد ،قهرمانی ای ـ ـ ــن تیم تا
حدودی زیادی در لیگ برتر مس ـ ـ ــجل
ش ـ ـ ــده بود و زمان زیادی هم به پایان
رقابتها نمانده ب ـ ـ ــود .بیرانوند تصور

به تیم ملی ایــران معرفی کنند امــا اکنون این
او در ادامه با افسوس به روزهای اوج استقالل
مهــا از م ـیــادیــن و مـحــافــل فــوتـبــالــی حــذف
تـیـ 
یک ـنــد« :در ده ــه  80حمایت
اه ـ ــواز اش ـ ــاره م ـ 
شدهاند و هیچکس سراغ آنها را نمیگیرد».
ب ـ ـ ــرادران شـ ـفـ ـیـ ـعزاده ،اس ـت ـقــال را پــرچ ـمــدار
ظ ــاه ــرا پ ـی ـش ـک ـســوتــان ف ــوتــب ــال خــوزس ـتــان
فوتبال خوزستان کــرده بــود .در فوتبال امــروز،
مهــا تــاشهــای بسیاری
ب ــرای ن ـجــات ای ــن تـیـ 
پول حرف اول را میزند .استقالل اهــواز در آن
کردهاند اما هیچکدام راه به جایی نبرده است.
لهــا اس ـت ـعــدادهــای فــراوانــی را بــه فوتبال
ســا 
ب ـخ ـت ـیــاریزاده م ـیگــویــد« :نـمــایـنــدگــان بــایــد از
کشور معرفی کرد».
طریق نجات ورزش و علیالخصوص فوتبال
بــخــتــی ــاریزاده ب ــه ت ـجــربــه مــرب ـی ـگــری خ ــودش
خوزستان به جوانان کمک کنند و به فریادشان
یگــویــد:
یکـنــد و مـ 
در اسـتـقــال اه ــوز اشـ ــاره مـ 
برسند .روی سخنم با نمایندگان این دوره نیز
«هنگامی که در سال  95سرمربیگری این تیم
ه ـســت؛ چ ــرا کــه دی ــر یــا زود
را بهعهده گرفتم ،از هزینه
مهــای قدیمی
راهـ ــی ک ــه ت ـی ـ 
شـخـصـیام ب ــرای پــول غــذا و
خــوزس ـتــان ط ــی ک ــردهان ــد را
بلیت هواپیمای بازیکنان
سایر تیمهای خوزستانی تا
خرج میکردم .خاطرم هست
حذف نامشان طی خواهند
نک ــه تـیـمــم بـتــوانــد
بـ ــرای ایــ 
کرد».
تــم ــری ــن کــن ــد چــم ــن زم ـیــن
شهید سلیمی را خودم کوتاه
بختیاریزاده:
ک ـ ــردم .ام ـ ــروز ام ــا اسـتـقــال
ضعف مدیریت؛ پاشنه
در خوزستان چند تیم
اهواز کسی را کنار خود ندارد
آشیل ورزش خوزستان
داشتیم که اگر امروز سرپا
و تنها عــاشـقــان واق ـعــی آن،
بـ ـخـ ـتـ ـی ــاریزاده در تحلیل
بودند ،میتوانستند
هوادارانش هستند».
وضعیت فوتبال خوزستان ساالنه بازیکنان متعددی
ت ـصــریــح م ـیک ـنــد« :مشکل
به تیم ملی ایران معرفی
مــا ضـعــف مــدیــریــت اســت.
استقالل اهواز
کنند اما اکنون این تیمها
در تــم ــام ورزش اسـ ـت ــان و
حسرت روزهای دور
از میادین و محافل
در ادوار مختلف مــا بــا این
علی خـ ــوشذات یکی دیگر
فوتبالی حذف شدهاند
م ـش ـکــل مـ ــواجـ ــه ب ــودی ــم.
از سرمربیان ادوار گذشته
و هیچکس سراغ آنها را
هـمـیـشــه شــاهــد مــدیــرانــی
اس ـت ـقــال اه ـ ــواز اسـ ــت .او
گیرد
ی
نم
کشــب ــه در
ه ـس ـت ـیــم کـ ــه یــ 
م ـیگــویــد :افـ ـ ــرادی ک ــه بــایــد
راس مدیریت ورزش خوزستان قرار میگیرند و
درباره شرایط نابسامان استقالل اهواز صحبت
مانند یک رئیسجمهور در ورزش استان ظاهر
یکــردنــد ،هیچ حــرف و سخنی درب ــاره شرایط
مـ 
میشوند .سرانجام بدون هیچگونه تاثیرگذاری
نــابـســامــان اسـتـقــال اهـ ــواز مـطــرح نـکــردنــد تا
نیز از صحنه ورزش استان حذف میشوند».
امـ ــروز شــاهــد ای ــن وضـعـیــت اسـفـبــار باشیم.

خ ــوشذات ادامــه مـیدهــد« :تمام ه ــواداران و
ت ـیــم و ن ـبــود ی ــک ابــرم ـی ـل ـیــاردر ک ـنــار آن کسی
هرکس که روزهــای طالیی استقالل اهــواز را به
نای جنگیدن برای استقالل اهــواز نــدارد ».این
چشم دیده حسرت نام بلند این تیم و روزهای
تحلیل خ ــوشذات از دالیــل نبود انگیزه برای
یخــورد .ایــن تیم در مقاطع
باشکوهش را م ـ 
نجات استقالل اهواز از ورطه پیش آمده است.
مختلف ب ــازی ک ــرده و همیشه م ــورد حمایت
او میگوید« :انـگـیــزهای جــدی در مــدیــران برای
هــواداران پرشور خود قرار میگرفت .استقالل
نـجــات اسـتـقــال اه ــواز نمیبینیم .استقالل
اه ــواز پــس از دوران طــای ـیاش بهدلیل نبود
اهواز یک جریان در دل اهواز بود .در سالهای
برنامه بلندمدت و عدم وجود ساختار افول کرد
گذشته استقالل اهــواز با درخشیدن در لیگ
و ریزش این تیم آغاز شد».
یکــرد و
بــرتــر م ــردم شهر را ام ـیــدوار و دل ـگــرم م ـ 
وی م ـع ـت ـقــد اسـ ــت ک ــه در ف ــوتــب ــال ب ـ ــرای در
در بحث جامعهشناسی روی روان مــردم این
اوج مـ ــانـ ــدن پ ــایـ ـ هه ــای
شهر تاثیر مثبت میگذاشت.
قـ ـ ـ ـ ــوی ،زی ـ ــرس ـ ــاخ ـ ــت و
اگ ـ ــر م ـ ـسـ ــؤوالن کــم ــک کـنـنــد
ب ــرن ــام ــه الزم اسـ ـ ــت .او
همچنان اف ــرادی وجــود دارنــد
یگ ــوی ــد« :هـ ــر چ ـنــد که
مـ ـ 
ک ــه بـ ــرای بــازگ ـشــت اسـتـقــال
یت ــوان یک
در فــوت ـبــال مــ 
اهـ ــواز بــرنــامــه و ه ــدف داشـتــه
شبهبازیکنان قوی جذب
باشند».
ک ــرد ام ــا در نهایت بــدون
س ــرم ــرب ــی س ــاب ــق اس ـت ـقــال
خوشذات:
زیرساخت ،ترکیب و تیم
اه ـ ــواز م ـیگــویــد« :افـ ـ ــرادی در
استقالل اهواز یک
ـرد.
قــوی ری ــزش خــواهــد کـ
ت ــی ــم وجـ ـ ــود داش ــتـ ـن ــد کـ ــه از
جریان در دل اهواز بود
در ک ـنــار ای ــن مــوضــوع ما
ظرفیتهای استقالل اهواز در
در سالهای گذشته
در استقالل اهــواز شاهد
زمان اوجش به نفع خودشان
استقالل اهواز با
این بودیم که افرادی وارد
اســتــفــاده کــردنــد و ه ـ ــواداران
درخشیدن در لیگ برتر
باشگاه و تیم شدند که از
واقــعــی اســتــقــال اهـ ــواز تمام
مردم شهر را امیدوار و
استقالل اهواز پلهای برای
افـ ـ ــرادی ک ــه از نـ ــام اس ـت ـقــال
دلگرم میکرد و در بحث
م ـطــرح ش ــدن خــودشــان
اه ــواز ســوءاســتــفــاده کــردنــد را
جامعهشناسی روی روان
استفاده کردند».
م ـیشــنــاســنــد .از ای ــن مهمتر
مردم این شهر تاثیر مثبت
بــا اس ــم آوردن دیــگــر دردی از
میگذاشت
استقالل اه ــواز دوا نمیشود
بیانگیزگی مسؤوالن
چــرا کــه نیاز استقالل بــه میان آوردن نامهای
برای نجات استقالل اهواز
قدیمی نیست .استقالل اهواز امروز به همت
«هنوز هم راههایی بــرای نجات استقالل اهواز
مسؤوالن استان و اهواز نیاز دارد و میتواند با
وجــود دارد امــا خیلیها انـگـیــزهای بــرای انجام
حداقلها دوباره سرپا شود».
ایــن کــار نــدارنــد .شاید بهدلیل درآم ــدزا نبودن

بیرانوند به فیفا شکایت نکرده

پشتپرده درخواست  5میلیاردی علیرضا
میکرد با توجه به سود  700هزار دالری
انتقالش ،باشگاه به خاطر چند هفته
پایانی ،از قرارداد او کم نکند و حداقل
آپشـ ـ ـ ـنهای قراردادش را بپ ـ ـ ــردازد.
باشگاه پرس ـ ـ ــپولیس اما چنین کاری

نکرد و اعتقاد داشت اقدامش قانونی
بوده است.
آنها تاکی ـ ـ ــد داش ـ ـ ــتند دریافت پول
رضایتنامه از انتق ـ ـ ــال علیرضا هر چند
س ـ ـ ــود بوده ولی یک امتیاز از س ـ ـ ــوی

بیرانون ـ ـ ــد به حس ـ ـ ــاب نمیآمده ،چرا
که به هر حال او این ق ـ ـ ــرارداد را امضا
کرده بود .حاال علیرض ـ ـ ــا پرونده را به
کمیته تعیین وضعیت برده تا بتواند
از باش ـ ـ ــگاه س ـ ـ ــابقش پنج میلیارد و

 70میلیون تومان بگی ـ ـ ــرد ولی آیا آن
رقم تمام و کمال به ق ـ ـ ــرارداد آخرش
با پرس ـ ـ ــپولیس مربوط میش ـ ـ ــود؟
بیرانوند به نزدیکانش گفته بخش ـ ـ ــی
از این پ ـ ـ ــول مرب ـ ـ ــوط به س ـ ـ ــال 96

اس ـ ـ ــت .او تاکید کرده پرس ـ ـ ــپولیس
تسویهحساب قرارداد دو فصل قبل
را به او نداده است .مبلغ  1/5میلیارد
هم به متم ـ ـ ــم ق ـ ـ ــراردادی برمیگردد
که انصاریفرد ب ـ ـ ــا بیرانوند امضا کرد.
هر چن ـ ـ ــد علیرضا فصل گذش ـ ـ ــته با
پرس ـ ـ ــپولیس قرارداد داش ـ ـ ــت ولی
مدیرعامل وقت قرمزها یک متمم به
قراردادش اضافه کرد تا امروز بیرانوند
خواهان آن باش ـ ـ ــد .باشگاه میگوید
چون این متمم رس ـ ـ ــمی و با سربرگ
پرس ـ ـ ــپولیس نبوده قابلاس ـ ـ ــتناد
نیس ـ ـ ــت ول ـ ـ ــی بیرانوند تاکی ـ ـ ــد دارد
امضای مدیرعامل سابق قرمزها پای
آن خورده و باید پرداخت شود.
پرسپولیس همچنین به خاطر آنکه
بیرانوند پیش از پایان فصل به بلژیک
رفت ،ی ـ ـ ــک میلی ـ ـ ــارد و  250میلیون از
قرارداد این بازیک ـ ـ ــن کم کرد .مجموع
رقمهای درخواستی بیرانوند به عدد
پنج میلیارد و  70میلیون رسیده است
و باید دید کمیته تعیین وضعیت به
نفع کدام طرف رای میدهد.

