
استقالل پس از 
سعيد احمديان

    گزارش
يک باخت و يک 
مساوي، امروز 
در هفته س�وم ليگ برتر فوتب�ال مقابل نفت 
مسجدسليمان که شهر اولين ها لقب گرفته، 
اس�ت. گرفت�ه   ه�دف  را  ب�رد  اولي�ن 

قطار ليگ برتر بعد از دو هفت��ه تعطيلي دوباره 
به راه افتاده و به ايس��تگاه سوم رس��يده است. 
رقابت های هفته سوم که از پنج شنبه آغاز شده 
بود فردا ه��م با برگزاري چهار دي��دار ادامه پيدا 
می کند تا پس از فروکش کردن بازي هاي ملي، 

بار ديگر با برگزاري ليگ تنور فوتبال داغ بماند.
 نفت مسجدسليمان- استقالل، 19:45

يک باخ��ت و ي��ک ب��رد، کارنام��ه اس��تقالل با 
اس��تراماچوني پيش از آغاز هفته س��وم اس��ت. 
کارنام��ه ای نااميد کننده که اخم ه��ای هواداران 
استقالل را که اميد زيادي به تيم شان در آغاز ليگ 
نوزدهم بس��ته بودند، درهم کرده است. آبي ها در 
چنين شرايطي امروز مهمان نفت مسجدسليمان 
هستند، مس��ابقه ای که اس��تقاللی ها اميدوارند 
پايان ناکامی هايشان در ليگ نوزدهم باشد تا آنها 
در هفته های آينده بتوانن��د در قامت يک مدعي 
خودشان را در جدول رده بندی باال بکشند. با اين 
حال نمايش اس��تقالل تا اينجاي ليگ چنگي به 
دل هواداران اين تيم نزده است، به خصوص که با 
نشستن سرمربي ايتاليايي و جذب بازيکنان جديد، 
خيلي ها انتظار داش��تند اين تيم در فصل جديد 

بتواند از همان ابتدا در جمع مدعيان قرار بگيرد.

البته هنوز براي س��نجش کارنامه استراماچوني 
در استقالل زود اس��ت، اما سرمربي ايتاليايي به 
خوبي می داند که ادامه اي��ن روند در هفته های 
آينده ليگ و بيشتر شدن فاصله با تيم های باالي 
جدولي، می تواند استراماچوني را خيلي زودتر از 
آنچه فکرش را می کن��د، روي لبه تيغ قرار دهد. 
اين در ش��رايطي اس��ت که نتايج اس��تقالل در 
همين دو هفته اول انتقاداتي را متوجه سرمربي 

خوش پوش آبي ها کرده است.
با اين حال آبي پوشان می گويند به زمان احتياج 
دارند و ب��ا توجه ب��ه تغييرات زي��اد در ترکيب 
استقالل، اين تيم زمان بيش��تري می خواهد تا 
با س��رمربي جديدش در جمع تيم های مدعي 
قهرماني ق��رار بگي��رد. نگاهي به دو ب��ازي اول 
استقالل در فصل جديد به خوبي گوياي اين است 
که موتور بازيکنان جديد اين تيم هنوز روش��ن 
نشده است و آنها نتوانسته اند انتظاراتي را که از 
آنها می رود، برآورده کنند و همين مسئله سبب 
شده تا اس��تقالل نتواند در هفته های اول و دوم 

هوادارانش را راضي به خانه هايشان بفرستد. 
حال پس از باخت به ماشين س��ازی و تساوي با 
فوالد، استراماچوني و شاگردانش به تنها چيزي 
که در بازي امروز فکر می کنن��د، اعاده حيثيت 
است. کس��ب تنها يک امتياز از 6 امتياز ممکن 
در دو هفته اول ليگ برتر و ق��رار گرفتن در رده 
سيزدهم جدول رده بندی سبب شده آبي ها در 
بازي امروز تنها به 3 امتياز بازي و دش��ت اولين 
برد، آن هم در مسجدس��ليمان که شهر اولين ها 

لقب گرفته، بينديشند. بردي که می تواند اميد 
را به اردوگاه آبي ها برگرداند و آنها را خيلي زود 
از بحران اول فصل جدا کند تا با روحيه  خوبي به 
استقبال دربي بروند که يک ش��نبه هفته آينده 

برگزار می شود.
در سوي ديگر اما نفت مسجدس��ليمان اگرچه 
فصل گذشته در هفته های پاياني توانست مجوز 
ماندن بگيرد، اما در دو هفته اول ليگ از استقالل 
بهتر نتيجه گرفته اس��ت و با دو تساوي و کسب 
2 امتياز در رده دهم جدول ق��رار دارد. نفتي ها 
هفت��ه اول، تراکت��ور گران ترين تيم لي��گ را با 
نتيجه بدون گل متوق��ف کردند و هفته دوم هم 
در دربي خوزستان برابر صنعت نفت يک – يک 
به تساوی رسيدند تا با اندوخته 2 امتيازي شان 
امروز در مسجدسليمان ميزبان استقالل باشند. 
نفتي ها که با مهدي تارتار فص��ل جديد را آغاز 
کرده اند با توج��ه به متوقف ک��ردن تراکتور در 
ورزشگاه خانگی شان براي استقالل هم نقشه های 
زيادي در س��ر دارند تا آبي ه��ا روز آرامي را در 

مسجدسليمان پيش رو نداشته باشند.
تارتار در همين راستا در گفت وگويي با خبرگزاري 
تسنيم براي آبي ها خط و نش��ان کشيده است: 
»استقالل در دو بازی گذشته به هدفش نرسيده 
است و حاال آنها در آس��تانه دربی تهران، انگيزه 
زيادی دارند تا برابر ما نتيجه بگيرند. قطعاً تالش 
استقالل در اين بازی چند برابر خواهد بود و اين 
کار ما را سخت می کند، ولی نفت مسجدسليمان 
هم تيم شايسته ای است. ما در زمين خودمان به 

چيزی جز برد برابر استقالل فکر نمی کنيم و اين 
پتانسيل را داريم که به هدفمان برسيم.«

   ساير بازي هاي امروز
عالوه بر مصاف نفت مسجدسليمان و استقالل، 
امروز در ادامه هفته س��وم ليگ برتر فوتبال سه 
بازي ديگر هم برگزار می شود تا ماراتن بازي هاي 
اين هفته در نهايت فردا با بازي پرس��پوليس و 
صنعت نفت به پايان برسد. در يکي از مهم ترين 
ديدارهاي امروز در اصفه��ان ذوب آهن ميزبان 
تراکتور اس��ت. ش��اگردان منصوريان که با يک 
مساوي و يک باخت و کسب تنها يک امتياز در 
رده يازدهم قرار دارند، روز سختي برابر تراکتور در 
فوالدشهر خواهند داشت، به خصوص که تراکتور 
با دنيزلي و خريدهاي گران قيمتش با شکس��ت 
دادن پرسپوليس در هفته دوم نشان داد که در 
ليگ نوزدهم می خواهد يکي از مدعيان قهرماني 
باشد و به س��ال ها انتظار هواداران تبريزي براي 

رسيدن به جام پايان دهد.
شاهين شهرداري بوشهر هم که با عبداهلل ويسي 
و کسب دو باخت و صفر امتياز در رده آخر جدول 
قرار گرفته، ام��روز ميزبان پيکانی اس��ت که با 
حسين فرکي مانند شاهين نتيجه گرفته و تنها 
به خاطر گل خورده کمت��ر در رده يکي مانده به 
آخر جدول قرار دارد. س��ايپا هم که با يک برد و 
يک مساوي شروع خوبي در ليگ نوزدهم داشته، 
ميزبان نساجي مازندران اس��ت که مانند سايپا 
نتيجه گرفته اس��ت تا نبرد دو تيم 4 امتيازي و 

بدون شکست ليگ، جذاب باشد. 
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امروز؛ مصاف نفت مسجدسليمان و استقالل در هفته سوم ليگ برتر فوتبال

شیوا نوروزی

مسی بازی اول لیگ قهرمانان را از دست داد
ليونل مس��ی دو هفته پيش در مراسم بهترين های يوفا مش��تاق بازی با 
دورتموند در هفته اول ليگ قهرمانان اروپا بود. با اين حال حضور س��تاره 
بارس��لونا در ديدار سه شنبه کاماًل منتفی شده اس��ت. ارنستو والورده اين 
موضوع را تأييد کرد: »بعيد به نظر می رسد مسی در شروع ليگ قهرمانان ما را 
همراهی کند. احتماالً مسی بتواند برابر گرانادا بازی کند. گرچه غيبت ليونل 

مسی مهم است، اما مواقعی بوده که او بازی نکرده و ما پيروز شده ايم.«

دخه آ در یونایتد ماندنی شد
داويد دخه آ با منچس��تری ها بر س��ر تمديد قرارداد به توافق نهايی رس��يد. 
دروازه بان منچستريونايتد در فصل قبل نتوانست مانند گذشته عملکرد خوبی 
داشته باشد. قرارداد اين بازيکن تا تابستان 2۰2۰ اعتبار دارد و اکنون يونايتد 
پيشنهاد تمديد قرارداد با دستمزد س��االنه ۱3 ميليون پوند بدون ماليات را 
برای اين بازيکن آماده کرده که با موافقت او مواجه شد. دخه آ سال 2۰۱۱ به 
منچستريونايتد پيوست و با اين تيم قهرمانی در ليگ برتر، جام حذفی، ليگ 
اروپا و جام اتحاديه را تجربه کرده و 36۰ بار برای اين تيم به ميدان رفته است.

آلگری دلیل موفقیت رونالدو را فاش کرد
ماسيمليانو آلگری، س��رمربی س��ابق يوونتوس از نقطه قوت کريس رونالدو، 
فوق ستاره پرتغالی يوونتوس پرده برداشت و گفت که اين نقطه قوت باعث موفقيت 
او شده است: »به نظرم نقطه قوت کريس سطح ذهنی اوست و اين تفکرش است 
که رونالدو را روزبه روز موفق تر می کند. او به  رغم اينکه به سن 35 سالگی رسيده، 
اما هنوز هم به دنبال قهرمانی و جوايز فردی است. شما وقتی تمرينات رونالدو را 

می بينيد فکر می کنيد يک پديده جوان در حال تمرين است.«

فريدون حسن

حامد قهرمانی

زور سیف به زورخانه رسید!
دست از سر ورزش برنمی دارند، حتی اگر پرونده های بزرگ و حل نشده 
فساد و اختالس داشته باشند. ورزش گويا تبديل به حياط خلوتي براي 
بيشتر خوردن و بيشتر چاپيدن اين آقايان شده است. خبر عجيب بود، 
البته نه براي ما که به حضور فعاالن سياسي در ورزش عادت کرده ايم. 
آدم هايی که حتي يک عکس با ش��ورت ورزشي هم ندارند، اما ناگهان 
سر از پست های مديريتي ورزش درمی آورند و می شوند تصميم گيرنده 

ورزش کشور.
ولی اهلل س��يف، رئيس س��ابق بانک مرکزي با پرون��ده مفتوح و حکم 
ممنوع الخروجی در حالي که بايد براي اتهامات خود پاسخگو باشد، صرفاً 
به دليل روابط سياسي ناگهان تصميم گيرنده يکي از فدراسيون های 
ورزشي می شود. خبری که ديروز روي خروجي سايت فدراسيون قرار 
گرفت و البته خيلي زود هم تأييد شد تا بيشتر تأسف بخوريم به حال 
ورزشي که توسط سياستمداران اداره می شود و نبايد هم جز شکست 
چيزي براي آن متصور بود. نکته جالب اينکه در حکم سلطاني فر براي 
سيف آمده است که او از پيشکسوتان اين رشته بوده و حاال چند ميل و 
کباده زده جاي سؤال است که حتماً آقاياني که اين انتخاب را کرده اند 
براي اين پرسش هم پاسخ خواهند داشت. درست مثل ادعاهايی که در 

خصوص بقيه سياسيون حاضر در ورزش وجود دارد.
دکتر حسابداری ديروز حاال منصبی ورزشی گرفته است. منصبی که 
بدون ترديد با رابطه بازی به دست آمده، ارتباطي که بدون هيچ شکي 
نقش مهم و تأثيرگذاری در انتخاب غيرعقالنی اين متهم در فدراسيون 
ورزش های زورخانه ای  داشته است. انتخابي که يک دهن کجی روشن 
به منتقدان دولت و عالقه مندان و دلسوزان ورزش کشور است. ولی اهلل 
س��يف که پرونده مفتوح در دادگاه برای مس��ائل ارزی بانک مرکزی 
دارد، چگونه توانسته در فدراس��يون ورزش های  زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی مس��ئوليت بگيرد و چه ارتباطی بي��ن او و مهرعليزاده در اين 

انتصاب وجود دارد؟! 
آيا گرفتن مسئوليت او در فدراسيون ورزشی پيامی سياسی به منتقدان 
دولت دارد؟  اينها س��ؤاالتی است که همه منتظر ش��نيدن پاسخ آنها 

هستند، هرچند که بعيد است کسي پاسخي براي آنها داشته باشد.
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سفر به سیرجان، هم فال و هم تماشا
حضور سرمربی تيم ملی فوتبال در ورزشگاه حس و حال يکی از بازی های 
ليگ برتر را تغيير داد. اولين بازی هفته را دو تيم گل گهر سيرجان و پارس 
جنوبی برگزار کردند. دو تيمی که بازی هايشان شايد حساسيت زيادی به 
نسبت تيم های مدعی نداشته باشد، اما از نظر مارک ويلموتس تماشای 
ديدار آنها ارزش زيادی داشت. سيرجانی ها و جمی ها بعد از 9۰ دقيقه 
بازی به تساوی يک – يک رضايت دادند، اما نکته اصلی اين بازی سفر 
ويلموتس به شهر س��يرجان بود؛ س��فری که هم فال بود و هم تماشا. 
سيرجانی ها هم برايش سنگ تمام گذاشتند و سرمربی خارجی تيم ملی 
را با شهرشان آشنا کردند. ويلموتس طبق قولی که داده بود در ورزشگاه 
حاضر شد و بازی را زير نظر گرفت. احتماالً هدف اصلی سرمربی تماشای 
بازی تيم های ميانه جدول و غيرتهرانی است تا از اين طريق استعدادهايی 
را که در ليگ برتر حضور دارند، شناسايی کند. بعد از اين اتفاق، حاال بقيه 

تيم ها در شهرهای مختلف منتظرند تا پذيرای ويلموتس باشند.

فاز مثبت ویلموتس برای جوانان آینده دار
رفتار حرفه ای  مارک ويلموتس فوتبال ملی ايران را به آينده اميدوار کرده است. 
حضور سرمربی تيم ملی در شهرهای مختلف، آن هم برای تماشای بازی های 
ليگ برتر را بايد به فال نيک گرفت و در صورتی که اين پروسه ادامه دار باشد، 

قطعاً می توان منتظر حضور چهره های جديد و باانگيزه ای  در تيم ملی بود.
در تمام هشت سالی که کارلوس کی روش در ايران حضور داشت و سکان 
هدايت تيم ملی کشورمان را برعهده داشت، همواره اين انتقاد به او وارد بود 
که چرا دستيار سابق فرگوسن مانند ساير مربيان حرفه ای  دنيا عالقه ای  به 
ديدن بازی های ليگ ندارد. اين انتقاد بارها از سوی مربيان داخلی مطرح 
شد و هر بار نيز با واکنش های نه چندان حرفه ای  کی روش همراه بود. ضمن 
اينکه در اين سال ها مديريت فدراسيون نيز ترجيح می داد به اين مسئله 
بی تفاوت باشد و روی حرف مرد پرتغالی حرفی نزند. همين خاطرات تلخ 
برای جامعه فوتبال کافی بود تا در زمان انتخاب سرمربی جديد و عقد قرارداد 
با ويلموتس همه نگران تکرار اين مسائل باشند. البته هنوز زمان زيادی از 
شروع همکاری با مرد بلژيکی نگذشته، اما در همين مدت اندک نيز رفتارهای 
او ما را به آينده اميدوار کرده است. سفر ويلموتس به سيرجان فاز مثبتی را به 
ليگ برتر تزريق کرده و حاال بازيکنان ناشناخته، گمنام و جامانده از تيم ملی 
می دانند که سرمربی تيم ملی روی تيم های ليگ حساب کرده و منتظر است 

تا ستاره های ايرانی بدرخشند و آنها را به اردوی تيم ملی دعوت کند. 
تأکيد زياد کی روش بر استفاده از لژيونرها و بازيکنان دورگه و پرورش يافته در 
خارج از کشور يکی ديگر از انتقادهای هميشگی عليه اين مربی بود. از آنجا که 
سرمربی قبلی عمالً اعتقادی به ليگ برتر نداشت، در کل اين هشت سال تنها 
چند بازی را تماشا کرد. در همان معدود ديدارها نيز تنها به رفتن به ورزشگاه 
آزادی بس��نده می کرد و به ندرت حاضر به سفر به شهرهای ديگر  می شد. 
اين هم يکی ديگر از داليلی اس��ت که حضور ويلموتس در شهر سيرجان 
را پررنگ تر جلوه داد. آقای سرمربی عالوه بر تماشای بازی گل گهر و پارس 
جنوبی، از امکانات ورزشگاه سيرجان نيز بازديد کرد. او حتی دعوت ميزبان 
برای بازديد از معدن گل گهر را هم با کمال ميل پذيرفت. جدا از بحث های 
فنی، ويلموتس با اين رفتارها نش��ان داد که راه و رسم به دست آوردن دل 
مردم و هواداران را می داند. با اين روحيه قطعاً سيرجان آخرين شهری نيست 

که سرمربی به آنجا سفر و يکی از بازی های ليگ را تماشا کرده است. 
تيم های غيرتهرانی قطعاً به اندازه سرخابی ها به چشم نمی آيند. پرسپوليس 
و اس��تقالل حتی اگر نتايج ضعيفی هم بگيرند باز هم بازيکنانشان آنقدر 
مورد توجه رسانه های مختلف هستند که سرمربی تيم ملی آنها را فراموش 
نکند، اما در شهرهای ديگر نيز هستند بازيکنانی که اسم و رسم دار نيستند، 
ولی پتانسيل درخشش و ستاره شدن را دارند. س��ردار آزمون و عليرضا 
جهانبخش، دو لژيونر اين روزهای فوتبال ايران نه اس��تقاللی بودند و نه 
پرسپوليسی. در صورتی که ويلموتس به تغيير نسل، استفاده از نيروی جوان 
و کشف استعدادهای ناب می انديشد، بهترين کار زير نظر گرفتن بازی های 
ليگ برتر و حتی ليگ يک است. قطعاً هستند بازيکنانی که با کمی انگيزه 
و توجه شکوفا می شوند و توانايی های يک جوان ايرانی را در مستطيل سبز 
به عرصه نمايش می گذارند. در اين بين تالش کادر فنی، جديت سرمربی و 
برنامه های بلندمدت فدراسيون نقش مهمی خواهد داشت. ويلموتس پس از 
تعطيالت چند روزه  خود، طبق برنامه قرار است دربی تهران را زير نظر بگيرد 
و انتظار می رود فدراسيون برای ادامه اين روند برنامه ريزی کند. تيم ملی، 
انتخابی جام جهانی را در پيش دارد و نسلی که کی روش بر آن تأکيد زيادی 
داشت، بعضاً به سن بازنشستگی رسيده اند. ضمن اينکه ويلموتس بايد اين 
فرصت را به ديگر بازيکنان هم بدهد تا آنها نيز شانس  خود را برای پوشيدن 
پيراهن تيم ملی امتحان کنند. نگرانی اصلی اينجاست که با حساس شدن 
رقابت های انتخابی، سرمربی تيم ملی بی خيال استعداديابی شود و آقايان 
در فدراسيون نيز همانند زمان کی روش فقط به گرفتن نتيجه، صعود به جام 

جهانی و اضافه کردن ستاره هايشان فکر کنند. 

هادی پور نقره ای شد، کاپیتان برنزی

دستگیری رئیس، حاشیه جدید بوکس
جنجال بوکس با       حاشيه
پادرميانی رئيس 
کميته ملی المپيک به پايان رسيد. بوکس ايران 
روزهای پرحاشيه ای را پشت سر می گذارد. روز 
گذشته نيز اخبار حاشيه ای  اين رشته وارد فاز 
تازه ای  ش��د. انتش��ار خبر دس��تگيری رئيس 
فدراسيون بوکس در حالی مطرح شد که شاکی 
سرپرست سابق تيم ملی بود. داستان از جايی 
شروع شد که سال گذشته عيسی گل محمدی 
در مصاحبه ای  انتقادهايی را از ثوری در رسانه ها 
مطرح کرده بود و رئيس فدراسيون نيز به شيوه 

خود پاس��خ او را داده بود. سرپرست سابق اما از 
طريق مجامع قضايی اظهارات رئيس فدراسيون 
را پيگيری کرد و در نهايت نيز حکم جلب ثوری 
صادر شد. ديروز حس��ين ثوری در حالی که در 
محل فدراسيون حضور داشت، بازداشت شد. با 
ش��دت گرفتن جنج��ال اهالی بوک��س، رضا 
صالحی اميری برای پايان دادن به اين کش وقوس 
وارد عمل ش��د و گل محمدی را راضی کرد تا از 
شکايتش صرفنظر کند. با اينکه رئيس فدراسيون 
بوکس آزاد شد، اما با اوضاعی که اين رشته دارد 

بايد منتظر حواشی جديدی باشيم. 

در ادام�ه رقابت ه�ای واليب�ال      واليبال
قهرماني آسيا، تيم ملي کشورمان 
امروز در مهم ترين بازي مرحله گروهي به مصاف استراليا می رود. 
مسابقه ای که به با توجه به قطعي شدن صعود دو تيم به يک چهارم 
ب�ود. خواه�د   A گ�روه  صدرنش�يني  جن�گ  نهاي�ي، 

مرحله گروهي مس��ابقات واليبال قهرماني آسيا که از جمعه به 
ميزباني کشورمان آغاز شده است، امروز با برگزاري هشت بازي به 
پايان می رسد تا چهره هشت تيم صعود کننده به مرحله يک چهارم 
 ،A نهايي مشخص شود. در ادامه اين رقابت ها و از بازي هاي گروه
تيم کشورمان در سومين بازي به مصاف استراليا می رود. شاگردان 
کوالکوويچ پس از رويارويي با سريالنکا و قطر، امروز در مهم ترين 
بازی شان مقابل استراليا قرار می گيرند. برخالف بازي با سريالنکا 
که کوالکوويچ تيم کشورمان را با ترکيب دوم راهي ميدان کرد، 
به نظر می رسد در بازي با استراليا، تيم کشورمان با ترکيب اصلي 
راهي ميدان شود تا س��تاره های واليبال ايران کم کم خودشان را 

براي قهرماني گرم کنند. تيم کشورمان در آخرين بازي رسمي، 
خردادماه امسال در ليگ ملت های واليبال توانست استراليا را 3 بر 
صفر شکست دهد. عالوه بر اين شاگردان کوالکوويچ پيش از آغاز 
مسابقات قهرماني آسيا هم در دو بازي تدارکاتي به مصاف استراليا 
رفتند که توانستند اين تيم را با نتايج 3 بر 2 و 3 بر صفر شکست 
دهند. حاال مصاف امروز ايران و استراليا چهارمين رقابت دو تيم 
در سه ماه گذشته است و با توجه به نتايج رقم خورده در سه بازي 
گذشته، به نظر می رسد واليباليست های کشورمان کار سختي براي 
ثبت يک پيروزي ديگر در قهرماني آسيای تهران پيش رو نداشته 
باشند تا به گفته کوالکوويچ  يک گام ديگر به قهرماني نزديک شوند: 
»همه از ما در اين مسابقات انتظار قهرمانی دارند، اما بايد قدم به 
قدم جلو برويم.« در طرف ديگر استراليا در شرايطي برابر ايران قرار 
می گيرد که با دو برد مقابل قطر و سريالنکا، صعودش را همراه تيم 
کشورمان به مرحله يک چهارم نهايي قطعي کرده است و مسابقه 

امروز دو تيم جنگ صدرنشيني گروه A خواهد بود.

 جنگ صدرنشیني ایران و استرالیا 
در والیبال قهرماني آسیا

آرمين هادی پور و سجاد مردانی       چهره
در مرحله دوم گرندپری 2۰۱9 
به ترتيب مدال های نقره و برنز را به گردن آويختند. رقابت های 
گرندپری در شياپ چانگ ژاپن در جريان است و در دومين روز 
اين رقابت ها شاگردان فريبرز عسگری دو مدال ديگر را نيز برای 
کشورمان به ارمغان آوردند. هادی پور ديروز نماينده وزن اول 
ايران بود و در حالی که به فينال صعود کرده بود مقابل حريف 
کره ای  شکست را پذيرفت و روی سکوی نايب قهرمانی ايستاد. 
ملی پوش وزن 58- بعد از شکست حريفانی از کرواسی، استراليا و 
اسپانيا خود را برای گرفتن دومين مدال طالی تيم ملی در ژاپن 
آماده کرده بود، اما رقيب کره ای  مانع از تحقق اين رؤيا 
ش��د. مردانی نيز در س��نگين وزن و در ديدار 
نيمه نهايی نتوانس��ت از پ��س تکواندوکار 
کره ای  برآيد و از صعود به فينال بازماند. 
کاپيتان تيم ملی برای گرفتن مدال برنز 
رقبايی از روسيه و برزيل را مغلوب 
کرد. نکت��ه جالب اينکه س��عيد 
رجبی ديگر نماينده کشورمان با 
قبول شکست از نماينده کره از 
رسيدن به مدال بازماند. پيش از 
اي��ن و در روز اول مس��ابقات 
ميرهاشم حسينی تنها مدال 
طالی ايران در گرندپری ژاپن 

را به دست آورده بود.

اين تيم المپيک برو نيست، اما ...
فرصتي که مجیدي نباید از دست بدهد

از همان روز اول هم می شد اين روزها را پيش بينی کرد. روزي که فرهاد 
مجيدي با کمترين سابقه ممکن در سرمربيگري ناگهان نفر اول نيمکت 
تيم فوتبال اميد ايران شد. تيمي که بزرگ تر و کارکشته تر از مجيدي 
نتوانسته بودند به اوضاعش سروسامان دهند. تيمي که قرار است رؤيای 
44 ساله فوتبال ايران در صعود به المپيک را به حقيقت تبديل کند.

همه خوب می دانستيم که باال بردن اين وزنه در حد و توان مجيدي نيست، 
خوب می دانستيم که به مجيدي بايد فرصت داد، اما تيم اميد و شرايطي 
که اين تيم دارد اين فرصت نبود، چراکه زماني وجود ندارد و مجيدي بايد 

اميدهاي فوتبال ايران را به المپيک ببرد، اما ...
اما با اولين شکست ها انتقادها شروع شد. دو شکست بد مقابل ازبکستان در 
دو بازي دوستانه حاال سيل انتقادها را به  سوی مجيدي روان کرده است. 
اينکه مربيگري فقط کت و شلوار پوشيدن نيست، اينکه مجيدي به عنوان 
سرمربي تيم، حتي بازيکنانش را نمی شناسد و نمی داند در کدام پست بازي 
می کنند و اينکه فدراسيون در انتخاب او اشتباه کرده، مواردي است که طي 
روزهاي گذشته حسابي سروصدا به راه انداخته است. تيم اميد باخته، بد 
هم باخته، اما سؤال اينجاست؛ کدام يک از اين منتقدان نمی دانستند اين 

تيم با مجيدي به جايي نمی رسد؟
 فوتبال ايران و مديريت ناکارآمد آن قبالً هم سابقه چنين ستاره سوزی هايی 
را داشته است. قبالً هم شاهد بوديم که بازيکنان بزرگ تر از مجيدي يک شبه 

سرمربي شدند و بعد از اولين شکست طومارشان براي هميشه بسته شد.
فدراسيون فوتبال در روزهايي که بابت اتفاقات تلخ ورزشگاه ها و مسائل 
حاشيه ای  ليگ به ش��دت تحت فش��ار بود در اقدامي کاماًل شعاري به 
برخي چهره های جوان ميدان داد، از جمله فرهاد مجيدي و اس��م اين 
کار را هم گذاشت جوانگرايي، اما اين جوانگرايي حداقل در تيم اميد و 
در خصوص فرهاد مجيدي از همان اول شکست خورده بود. با اين حال 
در آن روز صداي کسی درنيامد. هيچ کس انتقاد نکرد که چگونه سکان 
هدايت تيمي را که قرار است به جنگ حريفان تا بن دندان مسلح برود به 
دست جواني سپرده اند که سابقه مربيگری اش حتي به تعداد انگشتان 

يک دست هم نمی رسد.
امروز می توان خيلي راحت فرهاد مجيدي را کوبيد، له کرد و کار را به جايي 
رساند که براي هميشه از فوتبال ايران محو شود. اين رسم فوتبال ماست که 
سرمايه سوز باشد. رسم فوتبال ماست که فرصت سوزي کند و چه فضايي 
بهتر از تيم اميد و چه کسي بهتر از مجيدي براي پروژه جديد. فدراسيون 
فوتبال اين روزها در سکوت کامل فقط نظاره گر است. انتخاب مجيدي 
اشتباه بود، اما حاال که انتخاب شده نياز به حمايت دارد و اين حمايت بايد 

از سوي فدراسيون فوتبال صورت گيرد.
عالوه بر آنچه گفته شد، فرهاد مجيدي هم بايد بداند که به چه محيطي پا 
گذاشته و چه مسئوليت خطيري را قبول کرده است. بنابراين کوچک ترين 
رفتارش هم به عنوان يک بازيکن بزرگ و ستاره و هم به عنوان سرمربي تيم 
اميد زير ذره بين است و مورد انتقاد قرار می گيرد. او بايد بداند که قرار نيست 
تمام خواسته هايش برآورده شود و از همه مهم تر براي پيشبرد اهدافش نياز 

به مشاوراني کارآمد دارد، نه آنها که نزديکانش محسوب می شوند.
شکست در بازي تدارکاتي امري طبيعي است، اما وقتي پاي تيم اميد 
هميشه شکست خورده ايران به ميان می آيد، آن وقت داستان متفاوت 
می شود. اميدهاي ايران به باختن و نرفتن به المپيک عادت کرده اند و در 
اين راه نام های بزرگي را هم با خود غرق کرده اند. فرهاد مجيدي دانسته يا 
ندانسته در اين گرداب افتاده، گردابي که اگر درايت کشتي باني و هدايت 
تيمش را نداشته باشد و بخواهد با فرافکني با آن مواجه شود، شکستش 
حتمي خواهد بود. مجيدي و تيمش کار بس��يار سختی پيش رو دارند 
و به طور حتم حريفان مراحل بعدی، جدی تر و س��خت تر از ازبکستان 
هستند و سطح فوتبالشان قابل مقايسه با اين تيم نيست. اين را مجيدي 

حتماً خوب می داند.
اميدهاي فوتبال ايران با چند نمايش اخير تقريباً به همه فهمانده اند که بايد 
قيد حضور در المپيک 2۰2۰ را هم مانند المپيک های قبلي زد، اما با تمام 
اين حرف ها فرهاد مجيدي هنوز اين فرصت را دارد تا با نوع بازي و شيوه 
رهبري تيمش کاري کند که نام خود را به عنوان يک مربي تأثيرگذار در 
فوتبال ايران مطرح کند. کاري که هرچند سخت است، اما نشدنی نيست، 
البته به شرط آنکه مجيدي همانند دوران بازي حرفه ای  عمل کند و خودش 

آتش بيار معرکه براي به حاشيه بردن تيمش نشود.

به دنبال اولین برد در شهر اولین ها


