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اظهارات عجيب آقاي بازيگر 
درباره وزنه برداري بانوان

ورزش بانوان هميشه با مشكالت بسيار زيادي 
دست به گريبان بوده است. مشــكالتي كه ديگر 
صحبت از آن به يك بحث تكراري تبديل شده است. 
دختران ورزشــكار ايراني در هر رشته اي بسياري 
از مســايل مثل ناديده گرفته شدن، سهم كم تر در 
بودجه، اعزام نشدن به مسابقه به خاطر شانس كم 
مدال آوري، پخش نشــدن مسابقات شان و حتي 
محروم بودن از حضور خانواده هاي خود در بسياري 
از مسابقات داخلي را مقابل خود ديده اند. اين  دردها 
و مشكالت به خودي خود ســنگ هاي بزرگي در 
مسير آنها قرار مي دهد، حاال در اين ميان گاهي يك 
نفر بيرون از دنياي ورزش هم مي آيد و نسخه هاي 
عجيب براي بانوان ورزشكار مي پيچد! قسمتي از 
مصاحبه داريوش ارجمند بازيگر سينما و تلويزيون 
كه درباره بانوان وزنه بردار و تاثير اين رشته روي بدن 
آنها و باروري شــان صحبت مي كند، به شدت در 
فضاي مجازي وايرال شده است و واكنش ها به آن 
ادامه دارد. ورزشكاران بسياري با بازنشر اين ويديو 
انتقادات خود را به نظــرات ارجمند كه تخصصي 
خارج از رشته وزنه برداري و حتي ورزش حرفه اي 
دارد، مطــرح كردند. از دختــران وزنه بردار ايراني 
گرفته تا ورزشكاران ساير رشته ها و حتي بسياري 
از مردان ورزشكار. ارجمند در صحبت هاي پرايراد 
خود به نابارور شدن دختراني اشاره كرد كه در اين 
رشــته فعاليت مي كنند. او كه اطالعات درستي 
هم از ركوردهاي اين رشــته ندارد، حتما از اين هم 
بي اطالع اســت كه برخالف كشــورمان كه مدت 
كمي است شاهد فعاليت وزنه برداري بانوان است، 
در كشورهاي ديگر سال هاست بانوان به نبرد پوالد 
سرد رفته اند و اگر مشكلي آنها را تهديد مي كرد، تا 
االن ديگر خبري از پرورش بانوان در اين رشته نبود. 
شايد بد نباشد به اين بازيگر محترم سينما و تلويزيون 
يادآوري كرد سكوت هميشه عالمت رضايت نيست 
و گاهي هم خوب مي شود زماني كه نسبت به چيزي 
اطالعات كافي نداريم و صحبت هاي مان كمكي به 
كسي نمي كند، از آن استفاده كنيم. توصيه ديگر به 
ارجمند هم اينكه سري به اينترنت بزند و ببيند چه 
بسيار وزنه برداران زني هستند كه سال هاست ورزش 

مي كنند و مادر هم شده اند. 
    

واليبال زنان در غفلت
مسابقات واليبال قهرماني آسياي زنان در حالي از 
هفتم تا چهاردهم شهريور به ميزباني فيليپين برگزار 
مي شود كه هنوز برنامه فدراسيون براي تيم ملي 
كشورمان مشخص نشده است. حتي در فاصله سه 
ماه تا مسابقات  هنوز اسامی كادر تيم ملی اعالم نشده 
و خبری هم از شروع تمرينات ملی نبود. در رده سنی 
نوجوانان و جوانان هم فدراسيون هيچ برنامه ريزی در 
بخش دختران نداشته است. اين در حالی است كه در 
بخش پسران از همين حاال تمرينات نوجوانان شروع 
شده است. هرچند فريبا محمديان نايب رييس بانوان 
فدراسيون واليبال از آغاز اردوهاي از هفته اول خرداد 
خبر داده اما طبيعتا برگزاری اردو در فاصله سه ماه 
مانده به يك رويداد مهم قطعا نمی تواند ملی پوشان را 
به كسب مقام بهتر در آسيا نزديك كند. حتي حضور 
مربی خارجی نيز در كوتاه مدت پاسخگوی نيازهای 
فدراســيون نخواهد بود. بانوان ايران هيچ وقت در 
آسيا حرفی برای گفتن نداشتند و مهمترين دليل 
آن اين است كه برنامه ريزی بلندمدت برای آنها در 

نظر گرفته نشده است. 
    

 ژيمناستيك بانوان محدود 
در كشور

چندي پيش رونمايي از لباس بانوان ژيمناست 
براي حضور در مسابقات برون مرزي جنجال هاي 
بسيار زيادي را ايجاد كرد. اين جنجال ها سرانجام 
به محدود شــدن حضور آنها در مسابقات داخلي 
به دليل نوع پوشــش انجاميد. مهين فرهادی زاد، 
معاون توســعه زنان وزارت ورزش و جوانان در اين 
باره گفت:»در رشته هايی مثل شنا و ژيمناستيك 
به دليل پوشش های استانداردشان در دنيا،  امكان 
حضور دختران ما وجود ندارد اما اين به معنی عدم 
فعاليت اين رشته ها نيســت. دختران قهرمانی در 
شنا و ژيمناســتيك داريم كه زحمت می كشند و 
فدراســيون برای آنكه تالش های آنها از بين نرود، 
تدابيری را می انديشد. مثل فدراسيون شنا كه دو 
سال پيش مسابقات بين المللی را برای زنان در تبريز 

تدارک ديد.« 

ورزش بانوان

آریا رهنورد

باید بپذیریم که فوتبال ایران، 
بخشی از زشت ترین روزهایش 
را ســپری می کند. از یک طرف، 
هنوز ترکش های دربی در تن و بدن 
فوتبال وجود دارد، از سوی دیگر 
وزیر ارتباطات بــا کری خواندن 
در سطح دبستان، خبرساز شده 
و حسابی فضای فوتبال را به هم 
ریخته است. از دستگیری رییس 
هیات مدیره باشگاه استقالل هم 
نباید به راحتی عبور کرد. موضوعی 
که نشان می دهد انتخاب ها برای 
سرخابی ها چطور این دو باشگاه 
را در مســیر تباهی قرار داده اند. 
به همه این زخم ها، باید ماجرای 
حضور خداداد و فیروز کریمی در 
برنامه خندوانه را هم اضافه کنیم تا 
به یاد بیاوریم که فوتبال ایران عمال 
در یک بن بست فنی-اخالقی قرار 

گرفته است.
    

سوژه داغی به نام آقای وزیر
به محض آن كه ســوت پايان دربی 
بــه صــدا درآمــد، »آذری جهرمی« 
مثل هميشــه در قامت يــك هوادار 
تيفوسی، برای تيم رقيب كری خواند 
و با ستاره های آسيايی استقالل شوخی 
كرد. اين ماجرا آنقدر سريع اتفاق افتاد 
كه حتی فرهاد مجيدی در كنفرانس 
خبری بعد از مسابقه، فرصت داشت تا 
درباره آن اظهارنظر كند. در اينكه ادبيات 

فرهاد هم اصال مناسب يك مربی فوتبال 
نبود، ترديدی وجود ندارد اما ماجرای 
آقای وزير را نمی توان تنها در چند جمله 
خالصه كرد. جهرمی كه ظاهرا شيفته 
فوتبال و البته باشگاه پرسپوليس است، 
بعد از چند روز پاسخ فرهاد را با جمالت 
مثبتی داده و البته به شكل زيرپوستی 
تالش داشته تا كم بودن گل های ملی 
مجيدی را دستمايه شوخی تازه اش قرار 
بدهد. از يك طرف، بايد بپذيريم كه همه 
جای دنيا چهره های سياسی هم درباره 
فوتبال اظهارنظر می كنند اما از سوی 
ديگر، سطح اين واكنش ها معموال خيلی 
باالتر از حرف  زدن از ســتاره يا سياره 
اســت. در فضای ملتهب فوتبال ايران، 
جهرمی می تواند از برد تيم محبوبش 
لــذت ببرد امــا اصرار بــرای كوبيدن 
حريف در جمالت او، فقط شــرايط را 
بدتر می كند. حتی با فرض »اشــتباه« 
بودن نحــوه بروز ايــن واكنش، اينكه 
اســتقاللی ها در مورد يك »استوری« 
اينستاگرامی بيانيه رسمی صادر كنند 
و اينكه پرسپوليسی ها به خاطر آن چه 
»توهين« به وزير می نامند، مشــغول 
شكايت از باشگاه استقالل شوند، ديگر 
واقعا حيرت انگيز به نظر می رسد. باور 
كنيد كليت اين ماجرا آنقدر مهم نيست 
كه تا اين اندازه وقت فوتبال و هوادارانش 
را بگيرد. كاش بين همــه اين خبرها و 
تحليل ها، حداقل به انــدازه دو عبارت 
برای توصيف فنی شــهرآورد هم فضا 
 وجود داشت. اين فضای غبارگرفته اما، 

درست شدنی نيست.

آبروی مان را بردید آقایان!
خداداد عزيزی و فيروز كريمی. قرار 
گرفتن يك فوتباليست درخشان در كنار 
يك مربی تاكتيكی، طبيعتا بايد نتيجه 
خوبی به همراه داشته باشد اما افسوس 
كه ظاهرا باال رفتن ســن، همه چيز را 
تحت الشعاع قرار می دهد. از يك طرف، 
خداداد عزيزی عمال به »دوربينی ترين« 
چهره در بين فوتبالی ها تبديل شــده 
است. در شبكه سه و برنامه ستاره ساز، 
او را می بينيــم. وقتی به ســراغ برنامه 
اينترنتی »شب های مافيا« می رويم، 
باز خــداداد عزيزی پيداســت. او را به 
عنوان مهمان به »خندوانه« هم دعوت 
می كنند و جالب اينكه با اين ســطح 
از مقبوليت در رســانه ملــی، خداداد 
در گفت وگــوی تلويزيونی بــا »ايران 
اينترنشنال« هم ديده می شود. خب، 
بديهی اســت كه يك آدم با حضور در 
اين حجم از برنامــه، ديگر هيچ حرف 
جذابی برای گفتن نداشــته باشــد و 
حرف های عجيب و غريب به زبان بياورد. 
از سوی ديگر، اوضاع فيروز كريمی هم 
همين طور است. آخرين مربی ايرانی 
قهرمان آسيا، زمانی آنقدر بامزه بود كه 
فوتبالی ها با شنيدن شوخی هايش به 
وجد می آمدند اما حاال از او، چيزی به جز 
يك مشت خاطره ساختگی و بی نمك 
باقی نمانده است. دقيقا »بامزه  بودن« 
جايی از دست می رود كه »تالش« برای 
بامزه  بودن اتفاق می افتد! اين دو نفر در 
كنار هم روی آنتن تلويزيون با توهين 
به »نويسندگان« ايرانی و بيكار خواندن 

آنها، يك كشور را به هم ريخته اند. جالب 
اينكه عمال هيچ كس از آنها انتظار چيز 
ديگری نداشته و نويســنده ها هم به 
جای اين دو نفر، از رامبد جوان شــاكی 
شده اند. يعنی كار به جايی رسيده كه 
ديگر هيچ كس توقع سواد از چهره های 
فوتبالی ندارد. آبــروی فوتبال را برديد 
آقايان. كاش كمی ســكوت كنيد و در 
سكوت، به كارهايی كه اين اواخر انجام 
داده ايد كمی بيانديشــيد. كاش كمی 
كتاب بخوانيد تا جهان بينی تان چيزی 
فراتر از لبخندهای چند ثانيه ای باشد. 
نويسنده های ايرانی هم بيكار مانده اند، 
بس كه شما همه تريبون ها را فقط برای 

خودتان خواسته ايد!
آقای هتل دار، پشت میله ها

آن وقت ها كه گفتيم و نوشتيم كه 
پای »هتل دارهــا« نبايد به هر قيمتی 
به فوتبال باز شــود، جناب وزير ورزش 
سرگرم تصميم های منحصربه فردی 
برای دو باشگاه پرسپوليس و استقالل 

بودند. نمی دانيم »مصونيت« سلطانی فر 
برای ماندن در جايگاه وزارت پس از اين 
همه فاجعه بــزرگ و كوچك را چطور 
توجيه كنيم اما خوشبختانه عمر اين 
دولت رو به پايان است و دوران سلطانی فر 
هم به زودی تمام می شود. از وزير بعدی 
هم، توقــع زيادی نداريــم. همين كه 
زندانی های احتمالی و مجرمان بالقوه را 
به پرسپوليس و استقالل نياورد، خودش 
لطف بزرگی اســت! همين كه مجبور 
نشويم سراغ مديران سابق پرسپوليس 
و اســتقالل را از زندان و دندانپزشكی 
بگيريم، خودش تــالش خوبی به هم 

شمار می رود.
عیسی؛ هر شادی یک محرومیت

عيسی آل كثير، باالخره اولين دربی 
زندگی اش را پشت سر گذاشت و باالخره 
توانست در اين مســابقه هم گل بزند. 
تا اينجــا همه چيز خوب بــود و حتی 
بخش اول شــادی های او، جنجالی به 
همراه نداشــت اما آخرين لحظات از 
شادی های گل او، با شكايت مستقيم 
باشگاه استقالل روبه رو شد. ظاهرا عيسی 
نمی تواند بدون جاروجنجال، گل هايش 
را جشن بگيرد. بد نيست حاال كه ليگ 
به مراحل حساسی رســيده و حاال كه 
ای.اف.ســی تا اين اندازه روی تك تك 
حركات نفرات درون زمين حساسيت 
به خرج می دهد، يحيی دو نفر را مامور 
مهار مستقيم عيسی در شادی های بعد 
از گل كند. يعنی بهتر است همين كه 
آل كثير دروازه را باز كرد، دو نفر دست 
و پای او را ببندند تا شكايت و محروميت 
تازه ای برا يش اتفاق نيفتد و باشــگاه را 
دوباره به زحمت نينــدازد. البته از اين 
هم نگذريم كه اگر استقاللی ها تمركزی 
را كــه صرف شــكايت های مختلف از 
آل كثير كرده اند بــرای خريد بازيكن 
 خوب كنار می گذاشــتند، شايد حاال 

برنده دربی بودند! 
کریم، جواهری در قصر

هر چند روز هم كه از دربی سپری 
شود، نمی توان حركات كريم باقری 
را فراموش كــرد. در طول تاريخ هيچ 
فردی وجود نداشته كه بيشتر از كريم، 
مهره های پرسپوليس را »كتك« زده 
باشــد! خيلی ها تصور می كنند اين 
نوع برخورد در فوتبال منســوخ شده 
اما اين افراد، عموما چيزی از فوتبال 
نمی دانند. شايد كريم به لحاظ فنی، 
دانســته های زيادی نداشته باشد اما 
نقش او در موفقيت های اين سال های 
پرسپوليس، انكارنشدنی است. اينكه 
در عصر ستاره های مغرور ميلياردی، 
يك نفر را داشته باشــی كه هر وقت 

الزم شد فوتباليست ها را چپ و راست 
كند و كسی نتواند در مقابلش جيك 
هم بزنــد، واقعا معركه اســت. كريم 
خيلــی زود به درگيری هــای دربی 
هم پايان داد و همه چيز را تمام كرد. 
كاری كه هميشــه در انجامش استاد 
بوده اســت. غيبت يك نفــر مثل او 
روی نيمكت اســتقالل هم احساس 
می شود. يك نفر كه بتواند در چنين 
مواقعــی، بازيكنان را كنــار بزند و از 
بيشتر شدن تنش ها جلوگيری كند. 
اتفاقا بهــزاد غالمپــور روی نيمكت 
استقالل، درســت نقطه مقابل كريم 
بود. در شــرايطی كه استقالل اصال 
زمان نداشت و بيشتر از هميشه به گل 
نياز داشــت، غالمپور با وارد شدن به 
دعوای كودكانه با مهره های حريف، 
زمــان را از اين تيم گرفــت. كاش او 
به جای اين كارهــا، توضيح بدهد كه 
دقيقا چه باليی ســر رشيد مظاهری 

آماده ابتدای فصل آمده است.
 برخورد می کنیم، 

شما استراحت کنید! 
جناب رييس فدراســيون فوتبال 
واقعا زحمت كشــيدند، انرژی صرف 
كردند، خودشان را از نفس انداختند 
و در واكنــش به ماجراهــای دربی، 
به كميته انضباطی دســتور مبارزه 
با خشــونت دادند. از هميــن جا به 
آقای عزيزی خادم، خسته نباشــيد 
می گوييم؛ اما جناب رييس، دســتور 
به بررسی ســاده ترين كاری است كه 
شما می توانيد انجام بدهيد. بد نيست 
روی صندلی رياســت فدراســيون، 
كمی به »علت« اين خشــونت ها هم 
فكر كنيد. بــه ماجراهــای داوری و 
امكاناتی كه وجود ندارد، به مشكالت 
مالی كه اتفاقا فدراسيون شما يكی از 
اصلی ترين داليلش به شمار می رود و 
به هر چيز ديگری كه فضای فوتبال را 
به هم ريخته است. برخورد انضباطی 
را كه يك بچه پنج ساله هم می تواند 

انجام بدهد قربان! 

حاشیه نگاری درباره چهره های خبرساز فوتبال ایران

زشتوزشتتر!

چهره به چهره

آریا طاری

حاال كه بحــث محمدجــواد آذری جهرمی 
و هــواداری اش از پرســپوليس تــا ايــن حد 
جنجال برانگيز شده، بد نيست همه چهره های 
سياســی شــاخصی را مرور كنيم كه در جهان، 
هواداری شان از يك تيم فوتبال را رسانه ای كرده اند. 
اين كامال طبيعی است كه يك سياستمدار هم مثل 
همه افراد عادی ديگر، عالقه زيادی به فوتبال و يك 
تيم خاص داشته باشد اما اساسا در فوتبال ايران 
به چند دليل مشخص، اين صحبت ها با استقبال 
روبه رو نمی شوند. دخالت هميشگی سياست در 
فوتبال ايران از يك سو و مالكيت مشترک دو باشگاه 
بزرگ از سوی ديگر، شرايطی را به وجود می آورد 
كه در فوتبال ايران، هميشه نوعی بدبينی نسبت به 

عاليق فوتبالی سياستمدارها وجود داشته باشد.
والدیمیر پوتین

مرد اول سياست روسيه كه يكی از چهره های 
قدرتمند جهان نيز هست، در سن پترزبورگ متولد 
شده و از كودكی طرفدار باشگاه زنيت بوده است. 
باشــگاهی كه قدرت اول فوتبال روسيه به شمار 
می رود و سردار آزمون را در تركيب اصلی اش دارد. 

پوتين برخی از ديدارهای باشگاه زنيت را از نزديك 
تماشا می كند. در روزهای حضور هالك در تركيب 
زنيت، او فوتباليست مورد عالقه رييس جمهور 

روسيه محسوب می شد.
فیلیپه کالدرون

توئيت زدن در حمايت از يك تيم و يا جشــن 
گرفتن يك پيروزی فوتبالــی، آنقدر هم تجربه 
عجيبی نيست. رييس جمهور سابق مكزيك و 
عضو فعلی مجلس اين كشــور، عالقه زيادی به 
باشگاه موناركاس داشــت و پس از قهرمانی اين 
تيم در ســال 2013 يكی از اولين افرادی بود كه 
اين موفقيت را با توئيتی جشــن گرفت. فيليپه 
كالدرون، هنوز هم يكــی از طرفداران جدی اين 
باشگاه محسوب می شود و حتی برخی بازی های 

تيم محبوبش را در ورزشگاه تماشا می كند.
آنگال مرکل

بارها و بارهــا حضور در اســتاديوم محل 
برگزاری ديدارهای تيم ملی آلمان و حتی رفتن 

به رختكن اين تيم، نشان از عالقه قابل توجه آنگال 
مركل به فوتبــال دارد. صدر اعظم آلمان كه يك 
فوتبالی دو آتشه است، در رده باشگاهی به انرژی 
كوتبوس عالقه دارد و حتی نامش در فهرســت 

طرفداران افتخاری باشگاه نيز ديده می شود. در 
بين بازيكنان فوتبال نيز، مركل هميشه شيفته 

سبك بازی باستين شواين اشتايگر بوده است.
ماریانو راخوی

در اســپانيا با وجود همه تنش هايی كه بين 
رئال مادريد و بارسلونا وجود دارد، سياستمدارها 
معموال تيم های موردعالقه شــان را از رسانه ها 
پنهان نمی كننــد و عالقه ای به انجــام اين كار 
نشان نمی دهند. ماريانو راخوی در سال 2011 
به نخست وزيری كشور اسپانيا رسيد. او متولد و 
بزرگ شده ايالت گاليسيا بود اما به جای عالقه به 

تيم هايی مثل الكرونيا، 
طرفدار سرســخت 
باشگاه رئال مادريد 
به شــمار می رفت. 

درست زمانی كه راخوی به نخست وزير اسپانيا 
رسيد، روزنامه آ.اس فاش كرد كه راخوی برای 25 
سال در عضويت رسمی باشگاه رئال مادريد بوده و 
به عنوان يك هوادار، حتی از تصميم های مهم اين 

تيم سهم داشته است.
رجب طیب اردوغان

عالقه خاص رييس جمهور تركيه به فوتبال 
بر هيچ كس پوشيده نيســت. او در جوانی برای 
مدتی فوتباليست بود اما در نهايت تصميم گرفت 
به سراغ دنيای سياست برود. حتی در اين فضای 
جديد هم، اردوغان كامال از فوتبال دور نشد. او 
به شكل آشكار و پنهان در قدرت گرفتن باشگاه 
»باشاک شهير« در استانبول سهيم بوده است. 
باشگاهی كه 12 سال قبل ناگهان قدرت گرفت و 
با حمايت های اردوغان پيشرفت كرد. تيمی كه 
فقط حدود يك دهه از حضورش در ســطح اول 
فوتبال تركيه می گذرد، حاال قدرت های قديمی 
اســتانبول را به چالش كشــيده و حتی سابقه 
قهرمانی در ليگ فوتبال اين كشور را دارد. اين 
باشگاه اساسا باشگاه پرطرفداری نيست و با توجه 
به حمايت های اردوغان، بســياری از هواداران 
باشگاه هايی مثل گاال، فنرباغچه و بشيكتاش، 
به نوعی از اين تيم متنفر هستند! در  فوتبال 
تركيه، خيلی هــا باشاک شــهير را يك تيم 
فوتبال مصنوعی بدون ريشه و هويت مردمی 
می دانند اما اردوغان هيچ هراسی از حمايت از 

اين باشگاه خاص ندارد.

لوئیز ایناسیو داسیلوا
در فوتبال برزيل، حتی سياســتمدارها هم با 
همه وجود درگير طرفداری از تيم های مختلف 
هستند. لوئيس ايناسيو دا سيلوا در زمان حضور 
در دفتر رياست جمهوری كشور برزيل، طرفدار 
دوآتشه باشگاه كورينتيانس بود. او حتی در چند 
مســابقه خيريه با لباس اين تيم ظاهر شــد و به 
پاسكاری با رونالدو پرداخت! او تاكيد داشت كه 
حتی با وجود مشغله های زياد، فرصت تماشای 
ديدارهای تيم محبوبش را از دســت نمی دهد. 
در زمان رياست جمهوری داسيلوا، فضای كشور 

برزيل فوتبالی تر از هميشه بود.
دیوید کامرون

نخســت وزير ســابق انگلســتان هميشه 
دوست داشته بيشتر از يك چهره سياسی و يك 
تحصيل كرده دانشــگاه آكسفورد، به عنوان يك 
چهره مردمی شناخته شــود. عالقه او به فوتبال 
هم از همين جنس و بيشتر برای تحت تاثير قرار 
دادن ديگران بود. او كه اولين بار در »13 سالگی« 
به تماشای يكی از مســابقه های ويال رفته بود، 
عالقه اش به اين باشگاه را بعد از رسيدن به قدرت 
در ساختار سياسی آشكار كرد. با اين وجود هميشه 
موضوعی بود كه نشــان می داد عالقه كامرون به 
فوتبال تا حدودی »ســاختگی« بوده اســت. او 
10 سال قبل از نخســت وزيری و در زمانی كه در 
پارلمان انگليس حضور داشــت، اعالم كرده بود 

كه اصال يك طرفدار جدی ورزش فوتبال نيست!

به دنبال عالقه جنجالي آذري جهرمي به پرسپولیس

پرچم آقای رئيس جمهور!

بد نیست حاال که لیگ به 
مراحل حساسی رسیده 

و حاال که ای.اف.سی تا 
این اندازه روی تک تک 

حرکات نفرات درون زمین 
حساسیت به خرج می دهد، 

یحیی دو نفر را مامور 
مهار مستقیم عیسی در 
شادی های بعد از گل کند

خداداد عزیزی و فیروز 
کریمی. قرار گرفتن یک 

فوتبالیست درخشان در 
کنار یک مربی تاکتیکی، 
طبیعتا باید نتیجه خوبی 
به همراه داشته باشد اما 

افسوس که ظاهرا باال 
رفتن سن، همه چیز را 

تحت الشعاع قرار می دهد
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