
مارات�ن لی�گ 
دنيا حيدري
    گزارش

هجدهم امشب 
ب�ه پای����ان 
می رسد. لیگی که روشن شدن تکلیف باال و 
پایین جدول آن به بازی آخر کش�یده ش�ده 
اس�ت. بازی هایی که امشب به طور همزمان و 
برای بسته شدن پرونده این فصل از رقابت های 
لی�گ برت�ر س�اعت21:30 انجام می ش�ود.

با جا ماندن استقالل و پدیده از کورس قهرمانی، 
حاال همه نگاه ها در آخرین دیدار لیگ هجدهم 
به بوشهر و اصفهان است، جایی که پرسپولیس و 
س��پاهان آخرین تالش  خود را برای کسب جام 
این فصل از رقابت های لی��گ برتر می کنند، اما 
باید دید همای س��عادت بعد از ای��ن 90 دقیقه 
حساس روی دوش کدام مربی می نشیند، برانکو 

یا قلعه نویی. 
   آخرین فرصت 

همه نگاه ها امشب به ورزشگاه تختی جم و نقش 
جهان اصفهان است. پرسپولیس برای هت تریک 
قهرمانی تنها به یک امتیاز نیاز دارد. قهرمانی که 
می توانس��ت هفته ها قبل به نام یاران برانکو زده 
شود اگر این تیم بعد از پیروزی برابر سایپا اسیر 
نوار تساوی ها نمی شد. حاال اما سرخپوشان تنها 
یک 90 دقیقه دیگر پیش رو دارند و البته رقیبی 
که مترصد کوچک ترین لغزش��ی برای قاپیدن 
جام قهرمانی است. س��پاهان اما برای باال بردن 
جام هجدهم باید هر سه امتیاز بازی با استقالل 
خوزستان را به نام خود بزند. کاری که نباید برای 

شاگردان قلعه نویی چندان سخت باشد. سقوط 
اس��تقاللی های خوزس��تان به عنوان قعرنشین 
جدول از هفته ها قبل مس��جل ش��ده و این تیم 
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، اما برتری 
مقابل نماینده س��قوط کرده خوزس��تان زمانی 
برای زردپوش��ان اصفهانی فایده خواهد داشت 
که پارس جنوبی دومین باخ��ت این فصل را به 
پرسپولیس تحمیل کند. باختی که می تواند بعد 
از سال ها قهرمانی را از آن سپاهان کند. البته از 
دست دادن جام، آن هم بعد از ماه ها صدرنشینی 
چیزی نیس��ت که برانکو به این سادگی ها به آن 
رضایت دهد. او که به طور ضمنی رضایت خود را 
برای ادامه همکاری با سرخپوشان تا 1402 اعالم 
کرده، می خواهد ب��ا هت تریک قهرمانی کارنامه 
کاری خود را در پرسپولیس پربارتر کند. برانکو 
با کس��ب جام این فصل که نخس��تین قهرمانی 
خارج از خانه پرس��پولیس لقب خواهد گرفت، 
اولین مربی کرواسی می شود که توانسته با یک 
تیم خارجی به س��ه قهرمانی دس��ت یابد. البته 
به ش��رط آنکه شاگردان او به س��بک هفته های 
گذش��ته با هدر دادن موقعیت ها فرصت طالیی 
قهرمان��ی را تقدیم رقیب زردپ��وش و اصفهانی 
خود نکنند و بتوانند از پارس جنوبی که در 11 
بازی گذشته تنها یک امتیاز گرفته، آن هم برابر 
استقالل خوزستان امتیاز الزم را به جیب بزنند. 
آنچه حساسیت این بازی را بیش از پیش کرده، 
اظهارات چند روز قبل تارتار است. سرمربی پارس 
جنوبی گفته بود دوست دارد پرسپولیس قهرمان 

شود. شاید او تصورش را نمی کرد که کار قهرمانی 
به هفته آخر و بازی با پارس در جم بکشد و این 
اظهارنظر او را در مظان اتهام قرار دهد. تارتار اما 
با بیان اینکه »پروین و ابراهیمی یادم دادند که 
ش��رافتم را به هیچ چیز نفروش��م«، آب پاکی را 
ریخت روی دست همه آنهایی که خود را آماده 

اتهام زنی کرده بودند. 
   جدال کسب سهمیه 

استقالل شاید تصورش را هم نمی کرد که به این 
شکل از کورس قهرمانی جا بماند. در حالی که تا 
هفته گذشته عالوه بر استقالل، پدیده هم شانس 
قهرمانی داش��ت، با دو تساوی هر دو تیم شانس 
خود را همانند تراکتوری که پیشتر از این کورس 
جا مانده بود از دست دادند. حاال استقالل همه 
تمرکزش روی کسب سهمیه است و نتیجه ای که 
لیگ را آبرومندانه به پایان برساند. البته حریف 
آبی پوشان پایتخت برای بقا می جنگند و این کار 
فرهاد مجیدی تازه کار را سخت می کند. رقیب 
اصلی استقالل 54 امتیازی در این راستا پدیده 
مشهد اس��ت. تیمی که برای کسب سهمیه باید 
از سد ماشین سازی عبور کند که هفته گذشته 
مدعی عنوان قهرمانی را در تهران متوقف کرد. 
تیمی که با یک برد خانگی می تواند همه چیز را 
در گام آخر به سود تراکتورسازان تبریزی تمام 
کند تا پدیده س��همیه لیگ قهرمان��ان را هم از 
دست بدهد، هرچند که تراکتور تنها در صورتی 
می تواند از شکست احتمالی پدیده سود ببرد که 

بتواند فوالد را در خوزستان به زانو درآورد.

   شام آخر
همه تقالی هفته آخر اما تنه��ا به تالش مدعیان 
قهرمانی برنمی گردد. در ش��بی که برخی تیم ها 
برای یک��ی، دو پله صعود یا حت��ی اعاده حیثیت 
تالش می کنند، نفت مسجدسلیمان و سپیدرود 
رشت برای بقا می جنگند. س��پیدرود برای فرار از 
سقوط ناچار به کسب برتری برابر استقاللی های 
پایتخت اس��ت. تیمی که در این بازی خانگی به 
دنبال کس��ب بهترین نتیجه برای کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیاست و عبور از سد آن در آزادی 
کار ساده ای نخواهد بود. با این حال نادر دست نشان 
تأکید دارد که تیمش باید با دست پر تهران را ترک 
کند: »رقیب س��قوط ما نتایج خوبی نگرفت تا ما 
هنوز هم امیدوار باش��یم و حاال بازی با استقالل 
آخرین سنگر ماست تا در لیگ بمانیم. می خواهیم 
تنها سهمیه اس��تان گیالن را در لیگ برتر حفظ 
کنیم و برای این هدف تا آخرین نفس می جنگیم.« 
نفتی های مسجدس��لیمانی هم البته کار چندان 
ساده ای ندارند. نفتی ها با یک امتیاز بیشتر یک پله 
باالتر از رقیب رش��تی خود قرار دارند، اما برای بقا 
باید ذوب آهنی را از سد راه بردارند که این روزها نه 
فقط در لیگ که در لیگ قهرمانان آسیا هم نتایج 
قابل توجهی کسب کرده و شکست دادن این تیم 
بدون شک کار آسانی نیس��ت، حتی اگر بازی در 
مسجدسلیمان باش��د، مگر آنکه دو تیم به سبک 
گذشته نتایج را به یک شکل واگذار کنند که در آن 
صورت همه چیز به سود نفتی های مسجدسلیمان 

که یک امتیاز بیشتر دارند، تمام می شود.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5653پنج شنبه 26 ارديبهشت 1398 |  10 رمضان 1440|

 مسابقات جهانی تکواندو 
با کارشکنی انگلیسی ها شروع شد

 بازی کثیف روباه پیر 
در شیاپ چانگ منچستر

مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در حالی روز گذشته در شهر منچستر 
آغاز شد که انگلیس میزبان در اقدامی برنامه ریزی شده و غیرورزشی از 
صدور به موقع ویزا برای اعضای تیم ملی کشورمان خودداری کرد تا این بار 
دشمنی خود با کشورمان را از طریق ورزش به همه ثابت کند. تکواندوی 
ایران یکی از وزنه های تکواندوی جهان محسوب می شود و تأخیر در صدور 
ویزا برنامه ریزی کادر فنی و هوگوپوشان را دچار مشکل کرده است. تا زمان 

درج این خبر، میرهاشم حسینی مسابقات را از دست داده است.
  تالش های ادامه دار

درخشش در مسابقات جهانی 2019 یکی از اصلی ترین برنامه تیم های ملی 
بزرگساالن تکواندو بود. برگزاری اردوهای منظم و آمادگی ملی پوشان قبل 
از رقابت ها نوید روزهای خوبی را به تکواندوی ایران می داد. طبق برنامه قرار 
بود همه کاروان تکواندو چند روز زودتر به منچستر سفر کنند تا با برگزاری 
چند جلس��ه تمرینی با قدرت به جنگ رقبا بروند، اما سنگ اندازی های 
مسئوالن سفارت انگلیس در ترکیه برنامه ها را تغییر داد. اعضای تیم با 
فاصله چند روز از هم و با تأخیر فراوان به محل برگزاری رقابت ها رسیدند. 
میرهاشم حسینی و عرفان ناظمی مردانی هستند که روز گذشته همچنان 
منتظر صدور روادید خود بودند. آرمین هادی پور نیز بامداد دیروز همراه با 
پوالدگر رئیس فدراسیون راهی انگلیس شد. سجاد مردانی کاپیتان تیم 
ملی و آرش فرهادیان مدیر تیم های ملی هم روز گذش��ته ویزای خود را 
دریافت کردند. این در حالی است که هادی پور و میرهاشم حسینی باید 
امروز روی ش��یاپ چانگ بروند. عدم تمرکز، دیر رسیدن به مسابقات و 
تضعیف روحیه تکواندوکاران عواقب کارشکنی است که انگلیسی ها مسبب 
آن هستند. دیروز در اولین روز رقابت ها محمدحسن افکن در وزن 58-، 
مهال مؤمن زاده در 46- و اکرم خدابنده در 73- روی شیاپ چانگ رفتند. 
آرمین  هادی پور و میرهاشم حسینی دو نماینده امروزمان هستند. فردا هم 

ناهید کیانی، پریسا جوادی و امیرمحمد بخشی به جنگ رقبا می روند. 
   مدعیان دروغگو

کارشکنی در صدور ویزا در کشوری اتفاق افتاده که مدعی حقوق بشر و 
جدایی سیاست از ورزش اس��ت. در منشور المپیک صراحتاً عنوان شده 
که همه ورزشکاران باید بدون دغدغه و تبعیض ویزای کشورهای میزبان 
مسابقات ورزشی را دریافت کنند. زیر پا گذاشتن منشور المپیک از سوی 
مدعیان دروغگو موجب شد تا کمیته ملی المپیک کشورمان روز گذشته 
نامه اعتراضی به IOC ارسال کند و خواهان توضیح آنها شود. کمیته ملی 
المپیک برای حل مشکالت با کمیته ملی المپیک انگلیس نیز مکاتباتی 
داشته است. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس هم ابراز امیدواری 

کرد مقامات انگلیس ویزای همه تکواندوکاران کشورمان را صادر کنند.
   جنگ برای موفقیت 

فریبرز عسگری که به دلیل مشکالت پیش آمده برای شاگردانش دیر 
به منچستر سفر کرد به مردم قول داد تا همه ملی پوشان در مسابقات 
جهانی با تمام قوا به میدان بروند. سرمربی تیم ملی تکواندو در گفت وگو 
با مهر، کارشکنی های صورت گرفته از سوی میزبان را نکته منفی این 
رقابت ها خواند: »صادر نشدن روادید برخی از اعضای تیم مشکل بزرگی 
بود که در روحیه اعضای تیم تأثیر منفی گذاشت. تک تک اعضای تیم 
ملی ماه هاست که با پشت سر گذاشتن تمرینات سخت و فشرده خود را 
آماده می کنند و حق شان نبود که این چنین به مسابقات اعزام شوند. با 
این حال ما با اتحاد همیشگی برای کسب افتخاری که برای آن زحمت 
کشیده ایم، تالش می کنیم. رقابت ها جهانی است و همه با آمادگی باال 
آمده اند. ما نیز همانند گذشته یکی از مدعیان سرسخت در همه اوزان 
هستیم. بچه ها هم قسم شده اند با تمام وجود برای پیروزی مقابل رقبای 
خود هرچه در توان دارند به کار گیرند. شبانه روز شاهد سختی کشیدن، 
وزن کم کردن و دیگر مسائل بودم، حاال وقت نتیجه گرفتن است. به همه 

مردم ایران قول می دهیم با همه وجود بجنگیم.«
   شیطنت های تمام نشدنی

مدیر تیم های ملی تکواندو رفتار میزبان رقابت های جهانی را شیطنت آمیز 
خواند. آرش فرهادیان که در این روزها همراه با سایر مسئوالن فدراسیون 
پیگیر گرفتن ویزای تکواندوکاران است، در گفت  وگو با »جوان« به تأثیرات 
منفی کارشکنی انگلیسی ها اشاره و عنوان کرد: »همه مراحل گرفتن ویزا 
را به موقع و کامل انجام دادیم و جالب تر اینکه بسحاق، مربی تیم ملی یک 
هفته دیرتر از سایرین اقدام کرد، اما ویزایش به موقع و بدون مشکل صادر 
شد. واقعاً چه بهانه ای برای این ش��یطنت می توانند بیاورند. ورزشکاران 
ما بارها به انگلیس س��فر کرده اند و حتی برخی از آنها تنها دو ماه از اتمام 
ویزای انگلیس شان گذشته، اما باز هم دچار مشکل شدند. از طرق مختلف 
فدراسیون، کمیته ملی المپیک، IOC و وزارت خارجه پیگیر ماجرا هستیم. 
به هر حال همه می دانند ورزشکاری که ویزایش دیر صادر می شود و روز 
مسابقه می رسد تا چه اندازه راندمانش پایین می آید. انگلیسی ها باید بابت 
این رفتار خجالت زده باشند. این رفتارها ما را یاد دفاع مقدس می اندازد، 
زمانی که همه دنیا علیه ما بودند، اما جوانان کشورمان مردانه جنگیدند. از 

مدعیان دموکراسی و حقوق بشر باید منتظر رفتارهای بدتر هم باشیم.«

90 دقیقه تا جام
هت تریک برانکو یا قهرماني دراماتیک سپاهان، خط پایان هجدهمین دوره رقابت هاي لیگ برتر

اشتباهات داوري ارثیه فصل بعد لیگ!
پرونده رقابت های لیگ برتر فوتبال امشب بسته می شود. رقابت هایی که 
هرچند سال به سال به هیجان و شور و نشاط آن افزوده می شود، اما هر سال 
بر معضالت و مشکالت آن نیز اضافه می شود. با این تفاوت که مشکالتي 
که از آنها حرف به میان می آید در فوتبال حرفه ای  دنیا سال هاست که رفع 
شده، اما اینجا در لیگ مثاًل حرفه ای  ما نه تنها حل نشده که هیچ کدام از 

مسئوالن نیز حاضر به پذیرش وجود این اشکاالت و معضالت نیستند.
لیگ هجدهم امشب تمام می شود، لیگ دسته اول هم هفته گذشته به 
پایان رسید، اما این پایان، شروع حاشیه ها و سروصداهاست. سروصداهایی 
که سال هاست که به خاطر وجود مشکالت و معضالت بوده، اما اقدامی 
براي رفع آنها انجام نشده است. نمونه بارز و انکارناپذیر این مسئله بحث 
داوری های فوتبال است. داور جزئي از فوتبال است و اشتباهات او نیز به طور 
طبیعي جزئي از فوتبال محسوب می شود، اما در فوتبال باشگاهي ما این 
اشتباهات دیگر از مرز طبیعي بودن گذشته است. مروري بر اشتباهات 
تأثیرگذار داوران در جری��ان رقابت های فوتبال ای��ن فصل چه در لیگ 
برتر و چه در لیگ های دس��ته اول و دوم مؤید این حقیقت تلخ است که 
اشتباهات داوري در بس��یاري از مواقع روي نتایج بازی ها تأثیر مستقیم 
داشته و سرنوشت بعضي تیم ها را تغییر داده است. این مسئله اي است که 
گریبانگیر تمامي تیم های حاضر در فوتبال کشور در تمامي سطح ها بوده 
و هیچ تفاوتي بین رنگ ها و سالیق در این مورد وجود ندارد، تنها تعداد این 

اشتباهات براي تیم های مختلف با هم فرق می کند.
پرونده این فصل فوتبال باشگاهي ایران امش��ب بسته می شود و تیم ها 
می روند براي بازار نقل و انتقاالت و آماده می شوند براي شروع فصل جدید. 
حاال سؤال اینجاست مسئوالن فوتبال کشور و به ویژه کمیته داوران براي 
پاسخگویي به حجم عظیم شکایت ها بابت ناداوری ها و اشتباهات مردان 
س��یاهپوش چه فکري خواهند کرد. اصاًل براي جلوگی��ري از بروز این 

اشتباهات و کم شدن آنها در فصل جدید تمهیدي اندیشیده اند؟ 
داوري فوتبال به اندازه خود آن در ایران حرفه ای نشده، آن هم در دوراني 
که فوتبال جهان با بهره گیری از تکنولوژي در تالش است تا اشتباهات و 

تصمیمات جنجالی را به حداقل ممکن برساند.
اس��تفاده از کمک داور ویدئویي که عماًل غیرممکن است، چون نسخه 
داخلي آن جواب نداد و براي وارد کردن نمونه های خارجي نیز با مشکل 

مالي روبه رو هستیم، پس راه حل چیست؟ 
این سؤالی است که آقایان حاضر در کمیته داوران باید به آن پاسخ دهند. 
همان هایی که حتي حاضر به قبول اشتباهات متعدد داوران نیستند و 

همیشه سعي دارند با فرافکني از زیر بار پاسخگویي فرار کنند.
یک فصل دیگر فوتبال تمام می ش��ود و تیم ها می رون��د تا با هزینه های 
زیاد آماده فصلي تازه شوند، اما تمام تیم ها از همین حاال نگران وضعیت 
قضاوت ها در فصل بعد هس��تند، نه تنها آنها بلکه ه��واداران تیم ها نیز 
نگران هستند، چون هر چقدر این طرف از سوي باشگاه ها و تیم ها هزینه 
شود، آن طرف خبري نیست و قرار نیس��ت اتفاق خاصي رخ دهد. انگار 
این اشتباهات ارثیه ای اس��ت که از فصلي به فصل بعد منتقل می شود، 
پس نگرانی ها و اعتراضات فصل طبیعي اس��ت. از یاد نبریم که برخي از 
اعتراض های پرحاشیه همین فصل مربوط به اشتباهات تأثیرگذار داوري 

بود، ولي آیا درسي که باید از این همه حاشیه گرفته می شد، گرفته شد؟
پاسخ بی شک منفي اس��ت، این را می توان از آخرین حرف های داوود 
رفعتي، رئیس دپارتمان داوري فدراسیون فوتبال متوجه شد، وقتي در 
خصوص یکي از بارزترین اشتباهات داوران لیگ آسمان و ریسمان به هم 
بافت و در نهایت هم حاضر به پذیرش اشتباه نشد تا همه از همین حاال 

نگران وضعیت داوری ها در فصل آینده فوتبال باشند.
لیگ تمام ش��د و معضالت آن همچنان پابرجاست. لیگ دوباره شروع 
خواهد شد و معضالت همچنان ادامه دارد، این داستاني تکراري و تمام 
نشدني است که سال هاست با آن دس��ت به گریبان هستیم. داوري و 
اشتباهات آن تنها یک بخش مهم آن است که بیشتر به چشم می آید، 
واال باید به مسئله بلیت فروشی، حق پخش، کانون های هواداران و هزار و 
یک معضل دیگر لیگ هم پرداخته شود، اما عجالتاً از آقایان سئول نشین 
فوتبال عاجزانه درخواست داریم براي فصل آینده فکري اساسي به حال 

داوری های لیگ بکنند.

فريدون حسن

 قول 10 روزه داورزني
 به مدال آوران معترض

نشست نمایندگان مدال آوران معترض بازی های آسیایی و پاراآسیایی 
جاکارتا با محمدرضا داورزنی و شروین اسبقیان، معاون ورزش حرفه ای و 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان صبح دیروز در وزارت ورزش برگزار شد.

در این نشست بهداد سلیمی، حس��ین کیهاني، پیمان نصیري، امین 
بوداغی و حمیدعلي صمیمي رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین به 
نمایندگي از ورزشکاراني که صبح دوشنبه در اعتراض به عدم پرداخت 
و کم ش��دن میزان پاداش مدال آوران بازی های آسیایي و پاراآسیایي 

جلوي وزارت ورزش تحصن کرده بودند، حضور داشتند.
پیمان نصیری، قهرمان دو 1500 متر بازی های پاراآس��یایی جاکارتا در 
پایان این نشست به ایسنا گفت: »مسائل و مشکالت مدال آوران بازی های 
آسیایی و پاراآس��یایی را مطرح کردیم. داورزنی به ما گفت 80 درصد از 
منابع مالی مربوط به پاداش مدال آوران تأمین ش��ده و آن را به حس��اب 
فدراسیون ها واریز کردند. معاون وزیر تأکید کرد که تالش وزارت بر این 
است تا مبلغ پاداش ها را که به صورت حواله است، افزایش دهند. البته ما 

عنوان کردیم که باید مبلغ حواله ها معادل سکه ها باشد«.
نصیري ادامه داد: »به داورزنی گفتیم قرار ب��ود در صورتی که وزارت 
جواب قانع کننده ای به ما ندهد، به مجلس برویم که وی گفت ظرف 10 
روز آینده پیگیر این مس��ئله خواهیم بود. به هر صورت ما بعد از تاریخ 
اعالم شده اگر از سوی وزارت پاسخی دریافت نکنیم برای حل مشکالت 

خود به مجلس خواهیم رفت .«

چالش سالتو بارانداز
محمد بنا مردانش را دوباره به خط کرده اس��ت. این بار هدف رقابت هاي 
قهرماني جهان در قزاقستان است و آقاي خاص کشتي فرنگي خوب می داند 
که شرایط کامالً متفاوت با مسابقات قهرماني آسیا و دشوارتر از آن است. بنا 
خودش گفته بود که فرنگي کاران راه درازي تا رسیدن به سطح اول جهان 
پیش رو دارند. حرفي که به نظر تعارف مي آم��د، اما تمرینات ویژه او براي 
فرنگي کاران تا حدود زیادي ثابت کرده که حق با سرمربي است. بنا دیروز 
شاگردانش را وادار کرد که فقط روي فن چهار امتیازي سالتو بارانداز تمرین 
کنند. تمریني سخت که هرچند شاگردانش آن را انجام دادند، اما چالشي 
براي آنها بود تا حداقل به این نتیجه برسند که نگرانی های سرمربی شان 

بیهوده نیست و واقعاً با سطح اول کشتي فرنگي جهان فاصله دارند.

ام�روز و ف�ردا 
سعيد احمديان

      فوتبال
کردن ه����اي 
فدراس���یون 
فوتبال س�رانجام به خط پایان رسید، آن هم در 
دقیقه 90 تا س�رمربي جدید تیم مل�ي فوتبال 
همانطور که مهدي تاج وعده داد، حداقل هفته 
آخر لیگ را ببیند و حرف رئیس فدراسیون زمین 
نماند! مارک ویلموتس دیروز به ایران آمد تا پس 
از مذاکرات نهایي و امضاي قرارداد، بعد از دو سال 
خانه نشینی چالش جدیدش را در ایران آغاز کند.
پرواز بامداد سه ش��نبه بروکس��ل – تهران یک 
مهمان ویژه ب��راي فوتب��ال ما داش��ت. مارک 
ویلموتس، نامي که بعد از این بیشتر از هر زمان 
دیگري به گوش ه��واداران فوتبال ایران خواهد 
خورد و قرار اس��ت به عنوان جانش��ین کارلوس 
کي روش روي نیمک��ت ایران بنش��یند، آن هم 
پس از اینکه لیستي بلندباال از مربیان مشهوري 
از زیدان و مورینیو گرفته تا علي دایي از زمستان 
گذش��ته تا امروز براي هدایت تیم ملي فوتبال 
گوش به گوش چرخی��د. قرعه ام��ا در پایان به 
نام ویلموتس بلژیکي خورد، سرمربي سابق تیم 
ملي بلژیک و ساحل عاج، مربي جواني که دیگر 
از امروز براي ایراني ها چهره  ناشناخته ای نیست 
و می تواند امیدوار باشد فالورهایش در شبکه های 
اجتماعي در روزهاي آینده یک رشد خیره کننده 

داشته باشد.
   استقبال بي حاشیه نمی شود

ویلموتس بلژیکي در حالي بامداد دوشنبه مهر 
ورود به ایران روی پاسپورتش خورد که حضورش 
چندان هم بي حاش��یه نبود. اگر زمس��تان 89 
براي استقبال از خاویر کلمنته معروف پله برقی 
فرودگاه امام با توجه به حضور پرشور مسئوالن 
نزدیک بود س��قوط کند و آبروریزي به بار آورد، 
این بار هم استقبال از س��رمربي جدید تیم ملي 

فوتبال حاش��یه های منحصربه ف��رد خودش را 
داشت تا نشان دهد استقبال هایمان اگر حاشیه 

نداشته باشد، انگار چیزي کم دارد.
 ی��ک روز مانن��د 9 س��ال پی��ش لشکرکش��ي 
فدراس��یوني ها براي عکس گرفتن با س��رمربي 
معروف اسپانیایي می رفت که کلمنته زیردست 
و پا له ش��ود، یک بار هم مانند بام��داد دیروز که 
همراه��ان ویلموت��س جایي براي نشس��تن در 
تنها ماش��ین در نظر گرفته ش��ده، نداش��تند و 
بیرون هاج و واج نظاره گر مس��ئوالن فدراسیون 
بودند که براي نشستن کنار دست ویلموتس در 
ماشین تشریفات خودشان را به ندیدن زده بودند، 
انگار که مهمان هایشان در فرودگاه لنگ  نه  انگار 

در هوا مانده اند!
البته این تنها حاشیه حضور ویلموتس در ایران 
نبود. حضور پررنگ مشاور پرکار رئیس فدراسیون 
فوتبال هم از دیگر مس��ائلي است که باید به آن 
عادت کرد، آن هم حضور مش��اوري که گویا در 
سیستم مهدي تاج بیشتر از یک مدیر مسئولیت 

دارد. محمدرضا س��اکت هرچند سال گذشته با 
توجه به بازنشس��ته بودن پس از کشمکش های 
فراوان از دبیرکلي فدراسیون فوتبال کنار گذاشته 
ش��د، اما با حکم مهدي تاج به عنوان مشاور در 
فدراس��یون ماندني شد. مش��اوري که اتفاقات 
چند ماه گذشته نشان می دهد یک دبیرکل سایه 
براي فدراسیون است، از حضور مداوم با تیم ملي 
در اردوي قط��ر و جام ملت ه��ا در امارات گرفته 
تا همراهي تاج در مجلس. بامداد سه ش��نبه هم  
ساکت یکي از استقبال کنندگان ویلموتس بود 
و حضور پررنگ مشاور تاج در کنار سرمربي تیم 
ملي فوتبال گویاي این است که دور زدن قانون 
بازنشس��ته ها را باید بقیه دس��تگاه های اجرایي 

کشور هم از فدراسیون فوتبال یاد بگیرند!
  داروندار فوتبال ایران را دید

با تمام این حاش��یه ها اما ویلموتس دیروز برنامه 
کاري فش��رده ای داش��ت. او پس از چند ساعت 
اس��تراحت در هتل با همان تیپ همیشگی اش 
که پیراهن سفید از آن جدا شدني نیست به غرب 

تهران و مجموعه ورزشي آزادي رفت تا امکاناتي 
را که مهدي تاج در مذاکره با این مربي وعده  داده 
بود از نزدیک ببیند. از زمین پک گرفته که میراث 
کي روش است تا زمین شماره 2 کمپ مجموعه 
آزادي، تاج دست ویلموتس را گرفت و نقطه به نقطه 
مجموعه آزادي را نشان سرمربي بلژیکي داد تا این 
مربي دس��تش بیاید که قرار است با چه امکاناتي 
کارش را آغاز کند و البته فدراس��یون گربه را دم 
حجله کشت تا ویلموتس مانند کي روش در آینده 

از کمبود امکانات گالیه نکند و نق نزند. 
 او در این بازدید که با توجه به پنهان کاری فدراسیون 
فوتبال بدون حضور خبرنگاران و عکاسان صورت 
گرفت، در یک رسم نانوشته با برنامه ریزی مسئوالن 
فدراسیون در برنامه درختکاري هم شرکت کرد و 
یک نهال کاشت. نهالي نمادین اما همه در انتظار 
کاش��ت نهال او در تیم ملي فوتبال ایران هستند. 
نهالي که هواداران فوتبال امیدوارند خیلي زود به بار 
بنشیند و فوتبال ملي در روزهاي پس از کي روش 

روزهاي بهتري را تجربه کند.
  کمربندهایش را محکم بست

ویلموت��س بعد از مش��اهده هس��ت و نیس��ت 
امکانات فوتبال و کاش��ت نهال، به دفتر تاج در 
آکادمي ملي فوتبال رفت تا س��نگ های آخرش 
را با رئیس فدراس��یون وا بکند و پس از مذاکره 
نهایي حضورش در تیم ملي فوتبال رسمي شود. 
ویلموتس بلژیک��ي امروز ه��م  بازی های هفته 
پایاني لیگ را رصد خواه��د کرد تا برنامه هایش 
را براي برپایي اولین اردوي تیم ملي نهایي کند، 
به خصوص ک��ه تیم ملي در خردادم��اه دو بازي 
تدارکاتي خواهد داشت. 16 خرداد با سوریه در 
ورزشگاه آزادي و 21 خرداد هم با کره جنوبي در 
ورزشگاه جام جهانی سئول، دو محک جدي براي 
مرد بلژیکي نیمکت ایران است که از یک شروع 

سخت براي او در کشورمان حکایت دارد. 

ويلموتس نهال موفقیت کاشت؟!
حاشیه نگاري »جوان« از حضور گزینه نهایي سرمربیگري تیم ملي فوتبال در تهران

ويلموتس به زمان نیاز دارد 
انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی 
جدید، تیم ملی را از بالتکلیفی نجات داد. 
در وهله اول  باید دید ک��ه او چه اهداف و 
نقطه نظراتی دارد و چ��ه برنامه هایی برای 
فوتبال ایران در نظر گرفته اس��ت. در هر 
صورت همه ما امیدواری��م حضور او باعث 
رشد و اعتالی فوتبال ایران شود. خیلی ها 
در مورد عملکرد گذشته این مربی صحبت 
می کنند. با این حال شاید مارک ویلموتس 
نتایج خوبی در عرصه سرمربیگری نگرفته باشد، اما او نیاز به زمان دارد 
تا بتواند عملکرد خودش را نش��ان دهد. امکانات نقش بسیار مهمی در 
عملکرد این س��رمربی دارند و با توجه به ویژگی های او و شرایط ما، این 
فرد مناسب ترین گزینه برای سرمربیگری بود. البته باید به یک نکته هم 
توجه داشت و آن اینکه درست است فوتبال بلژیک، فوتبال صاحب سبکی 
اس��ت و در اروپا خیلی از کارشناسان و فوتبالیس��ت های بزرگی در آنجا 
رشد کرده اند، اما نمی توان تنها به این شاخص برای ارزیابی یک سرمربی 
اکتفا کرد. فاکتورها و مسائل دیگری هستند که شایستگی یک سرمربی 
را نشان می دهد مثل توانایی ها فنی و توانمندی های جامعه شناختی و 
روان شناختی. برای ارزیابی یک مربی باید به آمار و نتایج آن مربی مراجعه 
کرد. در حال حاضر نمی توان گفت مارک ویلموتس دقیقاً چه ویژگی هایی 

دارد، اما زمان نشان می دهد او چه عملکردی خواهد داشت.

بيژن ذوالفقارنسب

  پیشکسوت فوتبال ایران

شیوا نوروزی


