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ه�����م  هفد
رقابت های لیگ 
برتر عصر امروز ب�ا برگزاری دو دیدار بس�ته 
می شود، جایی که پرسپولیس و تراکتور بعد از 
تغیی�رات مش�هود در آزادی به مص�اف هم 
می روند و نفتی های مسجدسلیمان و آبادان 
نیز در دربی خوزستان مقابل هم قرار می گیرند.

نخس��تین آزمون یحیی بعد از بازگشت دوباره به 
پرسپولیس، بی تردید یکی از سخت ترین آزمون های 
او در نیم فصل دوم رقابت های این فصل است. یحیی 
که روزهای خوبی را با شهرخودرو سپری کرده بود 
و برای ادامه کار با نماینده مشهد حتی دست رد به 
سینه تیم امید زد، حاال فصل جدید را با تیمی جدید 
آغاز کرده، با پرسپولیس��ی که پیش��تر هم تجربه 
نشستن روی نیمکت آن را داشته است. هرچند که 
کار او با توجه به قهرمانی های پی درپی برانکو و روند 
موفقیت کالدرون به مراتب س��خت تر از تجربه ای 

است که پیشتر داشته است. 
   رویارویی دوباره با تراکتور در عرض یک ماه

آزمون س��خت یحی��ی در بازگش��ت دوب��اره به 
پرس��پولیس س��اعت 15:15برابر تراکتورسازان 
در آزادی آغ��از می ش��ود. تیمی ک��ه در نیم فصل 
اول نخس��تین باخت را به سرخپوش��ان تحمیل 
کرد. هرچند که از آن زمان ت��ا به امروز، هر دو تیم 
دستخوش تغییرات زیادی شده اند. مصطفی دنیزلی 
برنده بازی رفت جای خود را به ساکت الهامی داده 
و تراکتورسازان که شروع خوبی با مربی ترک تبار 

داش��تند، بعد از افتی محس��وس حاال با سرمربی 
وطنی بار دیگر جانی تازه گرفته اند و خود را در بین 
مدعیان باالی جدول جای داده اند. پرسپولیس هم 
اگرچه نخستین باخت فصل را برابر سرخپوشان 
تبریزی متحمل شده بود، اما با مرد آرژانتینی روند 
بسیار خوبی را در پیش گرفت و به صدر هم رسید. 
با این حال کالدرون به رغم گرفتن نتایج قابل قبول 
در پرس��پولیس ناچار به ترک سرخپوشان شد تا 
امروز پرس��پولیس با هدایت یحیی و برابر تراکتور 
صف آرایی کند. دیداری که نتیجه آن برای تثبیت 
جایگاه سرخپوشان تهرانی اهمیت زیادی دارد و 
همین طور برای تراکتورسازان اگر می خواهند در 
صورت پیروزی نفتی های آبادان با سقوط مواجه 
نشوند. مسئله مهم اما در خصوص بازی عصر امروز 
پرسپولیس مصاف دوباره یحیی با تراکتور در عرض 
یک ماه است. س��وم دی ماه بود که سرمربی فعلی 
سرخپوشان همراه با شهر خودرو به مصاف تراکتور 
رفت و به شکست سنگین 3 بر یک تن داد و حاال او 
بار دیگر مقابل تراکتورسازان تبریزی قرار گرفته، اما 
این بار با صدرنشین لیگ و تیمی متفاوت که شاید 
انتقام شکس��ت یک ماه قبل یحیی را از شاگردان 
س��اکت الهامی بگیرد. بدون تردید رسیدن به این 
هدف کار چندان ساده ای نیس��ت و این تازه آغاز 
راه دشوار یحیی در پرسپولیس حداقل در یک ماه 
پیش رو است که او باید با تک تک مدعیان لیگ یکی 
پس از دیگری دیدار کند. حاال باید دید سرخپوشان 
می توانند با س��رمربی جوان خود به موفقیت های 

پرسپولیس ادامه دهند یا نه.

   نمی دانستم اوضاع به این شکل است
یحیی با تجربه ای که از رویارویی تازه با تراکتورسازان 
دارد، امیدوار به کس��ب نتیجه ای قابل  قبول است: 
»وقت کم بود و فرصت زی��ادی برای انجام کارهای 
تاکتیکی نداش��تیم و نتوانس��تیم خودمان را برای 
بازی حساس و مهمی که مقابل تراکتور داریم آماده 
کنیم، اما به رغم عدم دس��تیابی به هماهنگی های 
الزم، مطمئنم که تماشاگران یک بازی زیبا را شاهد 
خواهند بود که امیدوارم نتیجه آن به سود ما باشد، 

چراکه برای این هدف است که به میدان می رویم.«
اما آنچه پیش از مصاف با سرخپوشان تبریزی زبان 
گل محمدی را به گله از باشگاه باز می کند همان 
داستانی است که کالدرون نیز بر آن تأکید داشت: 
»بازیکنان تیم مش��کالت آزاردهنده ای دارند. از 
وقتی آمده ام قرار بود پرداختی داش��ته باشند، اما 
فقط وعده و وعید می دهند. ام��روز هم بازیکنان 
کمی شاکی بودند. می دانستم مشکل مالی وجود 
دارد، اما نمی دانستم اوضاع تا این حد بد است، همه 
طلبکارند؛ از برانک��و و کالدرون گرفته تا بازیکنان 
فعلی تیم. خودم هم هنوز پولی دریافت نکرده ام.«

   دربی خوزستان 
مهم ترین بازی امروز اما مصاف سرخپوشان تهرانی 
و تبریزی نیست و پرونده بازی های هفته هفدهم 
با دربی جنوبی ها بس��ته می ش��ود. درس��ت یک 
ربع)س��اعت 15:30( بعد از به صدا درآمدن سوت 
بازی پرس��پولیس – تراکتور، س��یدرضا مهدوی 
سوت آغاز  دیدار دو تیم نفت مسجدسلیمان و نفت 
آبادان را به صدا درمی آورد. برزیلی های آبادان این 

فصل با اسکوچیچ فراتر از حد انتظار ظاهر شده اند 
و بعد از س��ال ها توانس��تند در بین مدعیان باالی 
جدول جای بگیرند و حاال با پیروزی برابر نفتی های 
مسجدس��لیمان می توانن��د خود را حت��ی به رده 
دوم جدول هم برس��انند. البته در صورت شکست 
تراکتور مقابل پرسپولیس. آبادانی ها که شش هفته 
است طعم باخت را نچشیده اند، در صورت برتری 
مقابل همنام مسجدس��لیمانی و عبور از سد یاران 
تارتار، بیش از پیش قدرت و اقت��دار خود را به رخ 
لیگ نوزدهم می کشند. با وجود این گذشتن از سد 
میزبان کار چندان ساده ای هم نیست، خصوصاً که 
تارتار با کسب هشت برد، پنج مساوی و تنها چهار 
باخت ثابت کرده که به این سادگی ها حاضر به دادن 

امتیاز به هیچ حریفی نیست.
   سپاهان به صدر نرسید 

در ادامه رقابت های هفته هفدهم که عصر جمعه 
اس��تارت خورده بود، س��پاهان اصفهان در تبریز 
برابر ماشین سازی به تساوی بدون گل رسید. در 
حالی که تصور   می شد سرمربی زردپوشان که این 
روزها گفته می شود یکی از کاندیداهای نشستن بر 
نیمکت تیم ملی است از این فرصت برای بازگشت 
به صدر استفاده کند، اصفهانی ها تنها با یک امتیاز 
تبریز را ترک کردند تا در ص��ورت پیروزی امروز 
نفتی های آبادان به رده سوم جدول سقوط کنند. در 
دیگر بازی های دیروز، پیکان یک بر صفر به نساجی 
مازندران باخت، ذوب آهن با نتیجه مشابه پارس 
جنوبی را از سد راه برداشت و گل گهر سیرجان نیز 

برابر سایپا به تساوی یک-یک تن داد.
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پرسپولیس– تراکتور با چاشنی انتقام شیوا نوروزی

سعید احمديان

تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در خانه کشتی 
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس 
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر روز سه شنبه هشتم بهمن ماه و همزمان با شب 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در محوطه بیرونی خانه کشتی شهید 
مصطفی صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. فدراسیون 
کش��تی از عموم مردم عزیز ایران، به ویژه جامعه کشتی و ورزش کشور و 
اصحاب رسانه دعوت می کند تا در این مراسم فرهنگی حضور بهم رسانند.

جوابیه وزارت ورزش
به دنبال درج مطلب »سرکار گذاش��تن المپیکي ها« در تاریخ 25 دي  
سال جاري وزارت ورزش در جوابیه اي اعالم کرد: »آمار و مستندات بیانگر 
عمل به وظایف قانوني وزارت ورزش و جوانان در استخدام قهرمانان بوده 
و از همه مهم تر وزیر ورزش باز هم تأکی��د دارد که این وزارتخانه بعد از 
المپیک نیز به تکلیف خود در قبال تحقق آیین نامه استخدام قهرمانان 
پایبند است و وزارتخانه ها و دیگر نهادها هم امید است در همین راستا 

عمل کنند و پاسخگوي عملکرد خود در این زمینه باشند.«

سرمربی واقعی بارسلونا لیونل مسی است! 
کیکه ستین هفته گذشته بعد از انتخاب 
ب��ه عن��وان س��رمربی جدی��د بارس��لونا 
در مصاحب��ه ای گفت: »حت��ی در خواب 
و رؤیای خود هم نمی دیدم ک��ه روزی به 
عنوان س��رمربی بارس��لونا انتخاب شوم. 
هرگز فکر نمی کردم که این باشگاه من را 
انتخاب کند.« بعد از ناکامی لوئیس فن خال 
هلندی باشگاه بارسلونا تصمیم گرفت که 
در سیاس��ت های خود تغیی��ر ایجاد کند. 
آنها بعد از فن خال نه به دنبال نام های بزرگ، بلکه در جست وجوی سبک 
بازی خوب بودند و در همین راستا نیز مربی های خود را انتخاب کردند. 
به طور خالصه می توان گفت که بارسلونا طی سال های اخیر مربیان کم نام 
و نشانی را روی نیمکت خود نشانده است. حاال اما سبک بازی بارسا نه بر 
اساس روش یوهان کرایوف، بلکه تا حد زیادی توسط بازیکنان و به خصوص 
لیونل مسی پیش می رود. درون رختکن، مسی رهبری به تمام معناست که 
دیدگاه های جزئی درباره نحوه فوتبال بازی کردن دارد. اگرچه بارسا این 
موضوع را تکذیب می کند، اما مسی قدرتی فراتر از یک بازیکن دارد و در امور 
نقل و انتقاالت و حتی انتخاب سرمربی تیم نیز صاحب نظر است و بعضی 
اوقات مسی برای تیم تصمیم گیری می کند. به عنوان مثال او در تابستان 
گذشته به طور مستقیم از رئیس باشگاه یعنی بارتومئو درخواست کرد 
که نیمار را به خدمت بگیرد. شیوه بازی بارسا بر اساس مشورت سرمربی 
با بازیکنانی نظیر لیونل مسی، س��رخیو بوسکتس و جرارد پیکه تعیین 
می شود. مربی که به بارسا می آید باید خودش را با مسی سازگار کند. در 
حال حاضر مربیان بارسا نمی توانند سبک بازی خود را به بازیکنان دیکته 
کنند، بلکه برعکس بازیکنان تعیین کننده همه چیز هستند. این موضوع 
نشان می دهد که سرمربی یک نقش معمولی در باشگاه دارد و نه بیشتر 
از آن. بارسلونا حتی اگر با کیکه ستین به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان نیز 
دست پیدا کند، به نظر می رسد که حضورش در این تیم دائمی نخواهد 
بود، چراکه آنها بازیکنان بزرگ زیادی در اختیار دارند، به همین خاطر باید 

یک مربی بزرگ نیز هدایت شان را بر عهده بگیرد.

سایمون کوپر

ESPN 

امنیت و آرامش ايران سوغات جام تختي
در روزهایي که کنفدراسیون فوتبال آسیا با یک توطئه سعودي- امریکایي 
بر طبل ناامني و عدم برگزاري مس��ابقات بین المللی ورزش��ي در ایران 
می کوبد، شیراز آخر هفته گذشته میزبان رقابت های کشتي فرنگي جام 
بین المللی تختي بود. رقابت هایی که با حضور کشتی گیرانی از ارمنستان، 
تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و نمایندگان کشورمان برگزار 
شد تا با حضور تیم های خارجي، بي اساس بودن ادعاي سعودي ها عیان 
شود. در پایان این مسابقات که با قهرماني تیم کشورمان به پایان رسید 
در وزن 55کیلوگرم پویا ناصرپور، در 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد، در 
63 کیلوگرم میثم دلخانی، در 67 کیلوگرم حسین اسدی، در 72 کیلوگرم 
امین کاویانی نژاد، در77 کیلوگرم پژمان پشتام، در 82 کیلوگرم مهدی 
ابراهیمی، در87 کیلوگرم بهروز هدای��ت، در 97 کیلوگرم محمدهادی 

ساروی و در 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی به مقام قهرماني رسیدند.

ظرفیت مبارزه با هر تیمي را داريم

ورامیني ها به دنبال جبران در اصفهان
هفت��ه یازدهم       واليبال
رقابت های لیگ 
برتر والیبال از ساعت 17 امروز با برگزاری شش 
دیدار برگزار می ش��ود. دیدار تیم های س��ایپا 
تهران - شهرداری گنبد، ش��هرداری ارومیه - 
پیکان و سپاهان – شهرداری ورامین سه دیدار 
مهم هفته به ش��مار می روند. تیم صدرنشین 
شهرداری ورامین که در شروع دوباره مسابقات 
نخستین شکست را متحمل شد، امروز مهمان 
سپاهان است. سپاهان نیز در آخرین بازی خود 
نتیجه را مقابل شهرداری ارومیه واگذار کرده  و 

حاال ب��ا حمای��ت تماش��اگرانش ب��ه پیروزي 
می اندیش��د. ش��هرداری ارومیه نیز که با آغاز 
مسابقات پیمان اکبری را به عنوان سرمربی در 
اختیار دارد دو پیروزی متوالی کس��ب کرده و 
امروز در خانه میزبان تیم جوان پیکان اس��ت. 
شاگردان ناصر شهنازی در سایپای تهران این 
هفته در خانه میزب��ان تیم ش��هرداری گنبد 
هستند. در سایر دیدارها؛ کاله با خاتم اردکان، 
شهداب یزد با پیام خراسان و سیرجان با راهیاب 
ملل روبه رو می ش��وند. ش��هروند اراک نیز این 

هفته استراحت دارد.

سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي 
فریدون حسن

      کشتی
بع��د از پایان رقابت ه��ای جام 
جهان پهلوان تختي با انتقاد از 
شرایط حاکم بر کشتي به عدم رسیدگي مسئوالن به این رشته 
اشاره کرد و گفت که نباید از کشتي در المپیک توقع باال داشت. 
محمد بنا که شاگردانش را براي حضور در بزرگ ترین آوردگاه 
ورزش جهان آماده می کند، خوب می داند ک��ه در این رویداد 
بزرگ تمام نگاه ها براي مدال آوری به کش��تي است. بنابراین با 
قبول این توقع فراهم شدن شرایط مناسب را زمینه ساز کسب 
پیروزي و موفقیت عنوان می کند. محمد بنا گفت: »همیش��ه 
نزدیک به المپیک که می شویم، همه چیز به کشتی ختم می شود 
و همه از کشتی انتظار مدال و درخشش دارند. من باید بار دیگر 
به اظهارات وزیر ورزش اش��اره کنم. وی چندی پیش گفت در 
المپیک توقع چهار مدال را از کشتی دارند که البته توقع نابجایی 
نیست، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که کشتی در طول تاریخ 

طوالنی حضورش در المپیک همواره با فراز و فرود همراه بوده 
است. با توجه به همین موضوع باید گفت شرایط و امکانات کنونی 
کشتی به هیچ عنوان در حد المپیک نیست.« سرمربي تیم ملي 
کشتي فرنگي ادامه داد: »البته تمامی مسئوالن وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک نهایت سعی و تالش خود را به کار بسته اند، 
اما باز هم بنا بر دالیل مختلف مال��ی و اقتصادی نمی توان این 
شرایط را مطلوب دانست. باید به این حقیقت هم اشاره کرد که 
کاستی های مالی و اقتصادی برای تمامی رشته ها از جمله فوتبال 
هم وجود دارد و متولیان ورزش نیز با جدیت به دنبال برطرف 
کردن آن هستند، اما این شرایط به هیچ وجه برای مدال آوری 
کشتی در المپیک کافی نیست. با توجه به این تنگناها و مشکالت 
نباید توقع زیادی از کشتی داشت. هرچند که ما همواره به خاطر 
مردم و مسئوالن با تمام وجود برای مدال جنگیده ایم و  این بار هم 
با تمام توان تالش خواهیم کرد. اگر موفق بودیم و مدال گرفتیم 

که هیچ؛ اما اگر نتوانستیم هم نمی توانند که ما را بکشند!«

شرایط کشتي المپیکي نیست

بنا: مدال نگیريم، نمي کشنمان!

س��رمربي تیم       چهره
لیبال  مل��ي وا
ایران بر این باور است که شاگردانش پتانسیل 
مبارزه ب��ا ه��ر تیم��ي را در المپی��ک دارند. 

کوالکوویچ که پس از کسب سهمیه المپیک با 
والیبال ایران اکنون در صربستان بسر می برد 
در گفت وگو با یکي از س��ایت های این کشور 
گفت: »ش��اید ایران نتواند به م��دال  المپیک 
دس��ت پیدا کند، ولی پتانس��یل مبارزه با هر 
تیمی را دارد تا عنوانی بهتر از المپیک 2016 
ریو و رس��یدن به یک چهارم نهایی را کس��ب 
کند.« کوالکوویچ در ادامه به سختی های کار 
مربیان در المپی��ک هم اش��اره و عنوان کرد: 
»شرکت در المپیک برای یک مربی چندان هم 
خوب و ایده آل نیس��ت، چون دهکده بازی ها 
بسیار شلوغ اس��ت و تا حد زیادی اهمیت این 
رویداد بی نظیر را خدشه دار می کند. این حرف 
من شاید گستاخانه به نظر برسد، اما مربیانی 
که در المپیک بوده اند مرا درک می کنند، 
چراکه در المپیک، بدترین شرایط تمرین، 
زندگ��ی و حمل و نق��ل را دارید. از طرف 
دیگر المپیک، بزرگ ترین رویداد ورزشی 
جهان اس��ت و وقت��ی وارد زمین می ش��وید، 
اهمی��ت و عظمت آن را می بینی��د. حضور در 
دهکده بازی های المپیک ه��در دادن انرژی 
است و این مورد واقعاً مرا در المپیک ها اذیت 
می کند. با این حال،  حضور در المپیک آرزوی 

هر ورزشکاری است.«

نخستین آزمون یحیی روی نیمکت سرخپوشان

انتظار واقع بینانه از المپیکي ها داشته باشید
کمتر ورزشکار و مربي المپیکي این روزها از شرایطي که براي مسابقات 
توکیو دارد، راضي اس��ت و در فاصله هفت ماه مانده به المپیک 2020، 
چشم انداز روشني از نتیجه کاروان ایران در بازی های تابستان آینده دیده 
نمی شود. انتقادهاي محمد بنا که جمعه شب مطرح شد، آخرین نمونه از 
وضعیتي است که المپیکی های کشورمان دارند. سرمربي تیم ملي کشتي 
فرنگي باز هم تأکید کرد که شرایطي که در حال حاضر براي ملی پوشان 
کشتي فراهم شده در حد طالي المپیک نیست. حرف بنا این است که 
مسئوالن و متولیان ورزش انتظار نداشته باشند که با این شرایط کشتي در 
توکیو مدال درو کند. عالوه بر کشتي که شانس اول مدال آوری در توکیو 
است، در بقیه رشته ها هم وضعیت به مراتب سخت تر است، مانند بچه های 
تیراندازي که یکي از مربیان این رشته دیروز در انتقادي قابل تأمل گفته بود 

»سهمیه المپیک داریم، اما فشنگ براي تمرین نداریم.«
اوضاع و احوال سختي که ملی پوشان کشتي و تیراندازي دارند را در دیگر 
رش��ته هایی که براي حضور یا کسب سهمیه المپیک تالش می کنند هم 
می توان کم و زیاد مش��اهده کرد، اوضاعي که امیدوار کننده نیست. البته 
بدیهي است که با توجه به مشکالت اقتصادي و تحریم های ظالمانه ای که 
هر روز عرصه را براي مردم سخت تر می کند، کمتر ورزشکاري انتظار دارد 
که همه چیز در اردوهاي آماده سازی و رسیدگی هایی که به یک المپیکي 
می شود، در بهترین شرایط باشد. به هر حال المپیکي ها نیز با درک وضعیتي 
که کشور دارد، متوجه هستند که نسبت به المپیک گذشته با وجود چند 
برابر شدن هزینه ها، بودجه ورزش افزایش قابل توجهي نداشته و عملي شدن 

برنامه های آماده سازی در حد ایده آل، انتظار چندان قابل قبولي نیست. 
مس��ئوالن وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک هم به گفته خودشان تا 
جایي که توانسته اند سعي کرده اند شرایط مناسبي را با توجه به بودجه ای 
که تخصیص داده شده به وجود آورند. با وجود چنین شرایطي این وضعیت 
سخت و بودجه اندک گویا سبب نشده تا متولیان ورزش در سطح انتظاراتي 
که از کاروان ایران در توکیو دارند، تغییري ب��ه وجود آورند. از یک طرف 
محدودیت های بودجه ای با توجه به شرایط کشور دست شان را براي فراهم 
کردن یک تدارک ایده آل بسته، اما از طرف دیگر این انتظار به خصوص در 
وزارت ورزش وجود دارد که کاروان المپیکي کشورمان با یک آماده سازی 
متوسط و حتي کمتر از آن، یک نتیجه ایده آل در توکیو کسب کند. چنین 
انتظاري را به وض��وح وزیر ورزش بارها تکرار ک��رده و درباره انتظارش از 

رشته ای مانند کشتي گفته است که چهار مدال طال باید بگیرند.
انتظارات وزیر ورزش در حالي است که اهالي کشتي چنین نتیجه ای را 
خروجي یک شرایط آماده سازی ایده آل می دانند، شرایطي که محمد بنا 
جمعه شب در حاشیه مسابقات کشتي فرنگي جام تختي در شیراز بر آن 
تأکید کرد که امروز شرایط ایده آل نیست و با وضعیت مطلوبي که منجر به 

کسب مدال طالي المپیک شود، فاصله دارد.
حال در چنین شرایطي بهتر است مسئوالن ورزش با درک واقعیت هایی 
که در ورزش کشور با توجه به تحریم ها وجود دارد، انتظاراتشان را هم در 
این سطح از ورزشکاران بیان کنند، به خصوص که مسئوالن نمی توانند از 
شرایط آماده سازی 20 درصدي، توقع موفقیت صددرصدي در المپیک 
داشته باشند. به طور قطع بیان انتظارات دور از واقعیت عالوه بر اینکه فشار 
را روي ورزش��کار افرایش می دهد، سبب می شود المپیکي ها در شرایط 
پراسترس و پرفشاري، آن هم با یکسري امکانات محدود آماده مسابقات 
شوند، فشاري که عالوه بر افت روحي یک ورزشکار المپیکي باعث می شود 

تا توانایی های او هم تحلیل برود.
در فاصله هفت ماه تا المپیک بهتر است مسئوالن وزارت ورزش و کمیته 
ملي المپیک با کاهش انتظارات غیرواقع��ی، زمینه ای را فراهم کنند که 
المپیکی های کشورمان در وضعیتی آرام و بدون فشار کاذب براي کسب 
افتخار در المپیک تالش کنند. در همین راستا همان طور که محمد بنا در 
آخرین مصاحبه اش اش��اره کرده، کشتي گیران با وجود کمبودهایي که 
وجود دارد با تمام توان براي موفقیت خواهند جنگید و مسئوالن هم بهتر 
اس��ت با تالش براي فراهم کردن امکانات حداقلي در بیان انتظاراتشان، 
تعداد و رنگ مدال ها را فاکتور بگیرند. چنین پیش بینی واقع بینانه ای سبب 
می شود کاروان المپیکي کشورمان از محمد بنا و ملی پوشان کشتي گرفته 
تا رشته های دیگر هم به این نتیجه برسند که مدیران ورزش با پرهیز از 
به وجود آوردن انتظارات غیرواقعي، انتظار عملکردي متناسب با شرایط 

سخت کشور را دارند و چیز بیشتري از آنها نمی خواهند.

 ادعای سرمربی ایتالیایی: 
فقط جزئیات قرارداد باقی مانده!

از فدراسیون انکار از دبیاسی اصرار
جانی دبیاسی گزینه ایتالیایی هدایت تیم ملی فوتبال مذاکره با فدراسیون 
کشورمان را تأیید کرد. در شرایطی که مدیران فدراسیون فوتبال ایران تمام 
تالش شان را برای مخفی نگه داشتن واقعیت ها انجام می دهند و حتی صراحتاً 
اخبار منتشر شده را تکذیب می کنند، اما این بار نیز مصاحبه یک مربی خارجی 

دروغ فدراسیون را فاش کرد و اجازه پنهان کاری بیشتر را به آنها نداد! 
    

بالتکلیفی های نیمکت تیم ملی نه تنها تمامی ن��دارد، بلکه هر روز که 
می گذرد اخبار ضدونقیض جدیدی به گوش می رس��د. عصر جمعه بود 
که سایت فدراسیون فوتبال خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه هیچ گونه 
مذاکره ای  با دبیاسی انجام نشده و اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف 
کذب است. علوی، سخنگوی فدراسیون با اشاره به این موضوع گفت: »این 
موضوع به صورت رسمی تکذیب می شود. فدراسیون فوتبال هیچ گونه 
مذاکره ای با دبیاسی نداش��ته و این مربی گزینه سرمربیگری تیم ملی 
ایران نیست.« در حالی که آقایان در خیابان س��ئول تصور می کردند با 
مصاحبه   دو جمله ای  سخنگو همه چیز تمام شده، مصاحبه مربی ایتالیایی 
رشته هایشان را پنبه کرد. انتشار مصاحبه دبیاسی با یک رسانه ایتالیایی 
خبر مذاکره فدراس��یون با این مربی ایتالیایی را تأیید کرد. البته قبل از 
سخنگوی فدراسیون، بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال نیز ایتالیایی 

بودن گزینه خارجی تیم ملی را تکذیب کرده بود.
جالب اینکه مربی 63 س��اله در گفت وگو با »italiasera« اعالم کرده که 
فقط جزئیات قراردادش با تیم ملی کشورمان باقی مانده است: »اکنون فقط 
جزئیات نهایی در قرارداد با ایران باقی مانده است، اما تا وقتی نهایی نشود و 
قرارداد را امضا نکنیم، نمی توان آن را رسمی دانست. من پنج سال و نیم با تیم 
ملی آلبانی بودم و با آنها به یک هدف غیرمنتظره رسیدیم.« دبیاسی منتظر 
است تا به زودی تکلیف آینده کاری اش مشخص شود: »کار در تیم باشگاهی 
یا ملی برای من فرقی ندارد. مهم این است که چقدر درگیر کار شوم. چیزی 
که اهمیت دارد اینکه ابتدا هدف را تعیین کنید و سپس به آن هدف برسید. 
به حضور در یک تیم در سری A ایتالیا برای سرمربیگری هم نزدیک بودم، 
اما وقتی فرصتی پیدا کردم که به آنجا )ایران( بروم، این پیشنهاد را نپذیرفتم. 
به احترام مربی  که در حال حاضر در این تیم حضور دارد، اس��م باش��گاه را 
نمی گویم.« گزینه ایتالیایی تیم ملی که تجربه سرمربیگری تیم ملی آلبانی را 
در کارنامه دارد به موفقیت هایش با این تیم اشاره کرده است. به نظر می رسد 
دبیاسی بدش نمی آید دوباره به عنوان سرمربی هدایت یک تیم ملی را برعهده 

بگیرد و چالش مربیگری در آسیا را بپذیرد.
   از استقالل تا تیم ملی 

جانی دبیاسی گزینه آشنایی برای فوتبال کش��ورمان به شمار می رود؛ در 
روزهایی که استقالل درگیر جدایی استراماچونی بود، نمایندگان باشگاه 
مذاکره ای  با او داشتند که البته نتیجه نداد و در نهایت سکان هدایت آبی  های 
پایتخت به فرهاد مجیدی سپرده ش��د. به خاطر همین آشنایی بود که نام 
دبیاسی در کنار دو گزینه ایرانی قرار گرفت. این مربی تجربه هدایت تیم های 
باشگاهی کارپی، اسپال، مودنا، برشا، تورینو، لوانته، اودینزه و آالوس را در 
کارنامه دارد. ضمن اینکه دبیاسی شش سال سرمربی تیم ملی آلبانی بوده و 
شرایط کاری در تیم های ملی را به خوبی می داند. با این حال ابهام اصلی این 
است که مذاکره با مربی ایتالیایی در حالی صورت گرفته که آقایان بر ایرانی 
بودن گزینه نهایی جانشینی مارک ویلموتس پافشاری می کنند. در یکی، دو 
هفته اخیر از علی دایی و امیر قلعه نویی به عنوان گزینه های وطنی تیم ملی 
نام برده شده و جالب تر اینکه هنوز نتیجه نهایی مذاکره با این دو گزینه ایرانی 

با فدراسیون برای پذیرفتن هدایت تیم ملی مشخص نشده است. 
نیمکت تیم ملی فوتبال همچنان بالتکلیف تصمیم نهایی فدراس��یون 
است و با ادامه این روند معلوم نیس��ت آقایان چه زمانی سرمربی جدید 
را انتخاب کنند. ضمن اینکه دوراهی انتخاب بین مربی ایرانی و خارجی 
کالف انتخاب سرمربی تیم ملی را پیچیده تر هم کرده است. هنوز کسی به 
درستی نمی داند علت این همه تکذیب و کتمان واقعیت از سوی فدراسیون 
چیست! وقتی همه رسانه های داخلی اخبار مذاکره با دبیاسی را منتشر 
کرده اند چرا این اخبار باید از سوی رسانه های اروپایی تأیید شود، در حالی 
که این وظیفه فدراسیون ماست که مردم را در جریان مذاکرات قرار دهد. 
سوءمدیریت همیشگی در فدراس��یون این بار در خصوص پرونده جانی 
دبیاسی نمود پیدا کرد و بعید نیست تا انتخاب سرمربی جدید باز هم شاهد 

تکذیب ها و انکارهای دیگری از سوی آقایان باشیم.


