8

ورزشی

دوشنبه  27اردیبهشت   5 -1400شوال   17- 1442می   - 2021سال بیستم  -شماره  5435

اخبار کوتاه

گلمحمدی :احمدینژاد استقاللی بود ،ما حرفی زدیم؟

درخواست سلطانیفر
از وزیر بهداشت برای بازگشایی باشگاهها

وزیر ورزش بازگشــایی
بخــش
باشــگاههای
خصوصــی در ورزش و
ادامه فعالیتشان با هدف
ارتقا سطح سالمتی مردم
و افزایش نشاط اجتماعی
در دوره کرونــا را از وزیر
بهداشــت خواستار شد .به
نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،آیین امضای تفاهم نامه همکاری
مشــترک میان وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی و وزارت ورزش و جوانان همزمان با مراسم اختتامیه پروژه ملی کنترل
وزن و چاقی دانش آموزان امروز یکشــنبه با حضور مســعود سلطانی فر زیر
ورزش و جوانان ،ســیدرضا صالحی میری رئیس کمیته ملی المپیک همراه با
سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزیر آموزش و پرورش
در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در حاشیه این مراسم مسعود سلطانی فر در گفتگو با وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی اهمیت فعالیت باشگاههای بخش خصوصی ورزشی را مورد
توجه قرار داد و گفت :بدون شک حفظ سالمتی مردم در درجه اهمیت برای
مســئوالن قرار دارد اما ورزش به عنوان پارامتری مهم برای سالمتی میتواند
در این دوران هم مثمر ثمر واقع شود.
در این بین باشــگاههای بخش خصوصی ورزشی طالیه داران فعالیتهای
ورزشــی هستند که با شــیوع کرونا دچار آسیب شــدید اقتصادی شدند که
امیــدوارم زمینه فعالیت آنها بار دیگر بوجود آید .ســلطانی فر از دکتر نمکی
درخواســت کرد که با توجه بــه رعایت الزامات صد در صــدی پروتکلهای
بهداشــتی ،مجوز فعالیت باشــگاههای خصوصی در ورزش که با چالشهای
فراوان دست و پنجه نرم میکنند ،صادر شود.

سوریان:

کسب کرسی به رایزنیهای فراتر از حوزه ورزش
نیاز دارد

نایب رئیس فدراسیون
کشــتی گفــت :کســب
کرسی در اتحادیه جهانی
کشــتی کار بسیار سختی
اســت و بــه رایزنیهای
فراتر از حــوزه ورزش نیاز
دارد« .حمید ســوریان»
روز یکشــنبه در گفتوگو
با خبرنگار ایرنا درباره تالشهای فدراســیون برای کســب کرسی در اتحادیه
جهانی کشتی اظهار داشت :کار بسیار سختی است.
متاســفانه در گذشته فرصتسوزی شــده و حال باید زیرساختها فراهم
شــود و از رایزنهای فرهنگی کمک بگیریم که در حال تالش برای کســب
کرسی هستیم.
وی اظهار داشــت :کار فراتر از حوزه رایزنیهایی که در حوزه ورزش اتفاق
میافتد و باید واقع بینانه به موضوع نگاه کرد .کار بســیار ســختی را پیش رو
داریــم و البته با توجه به جایگاه و مدالهایی که ایران دارد و اینکه قهرمانان
زیــادی داریم با این وجود تالش خود را در این راه انجام خواهیم داد .دارنده
 ۷مدال طالی جهان و المپیک درباره اینکه برنامه فدراســیون عالوه بر کسب
کرســی راهکاری برای حفظ آن در دارد؟ تصریــح کرد :این دو موضوع جدا
از هم است.
اکنون موضوع مهم کســب کرسی اســت که امیدواریم این اتفاق بیافتد.
هرچند زمان بَر است.
مســاله بعد از کسب کرسی و حفظ و نگهداری جایگاه است و طبیعات کار
بسیار مشکلی است .امیدوارم که این اتفاق بیافتد که کرسی را بگیریم و باید
ببینم فضا چه شکلی خواهد بود.
توقع از کشتی همیشه باال بوده
وی دربــاره این موضوع که امید ورزش ایران به کســب مدال کشــتی در
المپیک است ،گفت :انتظار و توقع از کشتی باال بوده و ورزش اول کشور است
که این طبیعی است و ورزش ملی محسوب میشود.
از زمان مرحوم جهان پهلوان تختی و قهرمانانی همچون «امامعلی حبیبی»
و «عبداهلل موحد» که مدالهای خوشرنگی گرفتیم تا به امروز این روند ادامه
یافته و موظف هســتیم تا مسیر را برای موفقیت تیم فراهم کنیم و امیدواریم
که در این رویداد با وجود داشــتن  ۱۱ســهمیه اسباب خوشی و خوشحالی
مردم شویم.
دارنــده مدال طــای بازیهای المپیــک  ۲۰۱۲لندن یادآور شــد :البته
میتوانســتیم ســهمیه کامل را بگیریم که متاســفانه بر اثر یک اشتباه یک
ســهمیه تیم ملی کشــتی فرنگی از دست رفت و با  ۱۱ســهمیه عازم توکیو
خواهیم شــد .البته کیفیت کار مهمتر اســت و ملیپوشان کشتی کشورمان
ظرفیت و توانایی باالیی دارند.
پیشبینی تعداد مدالها در المپیک ســخت اســت ،اما امیدوارم بهترین
نتیجه را کسب کنیم.
نابغه کشــتی فرنگی جهان به عنوان نماینده رســمی فدراســیون کشتی
ایران برای حضور در انتخابات هیأت رئیســه اتحادیه جهانی کشــتی معرفی
شد .انتخابات هیات رئیســه اتحادیه جهانی کشتی قرار است مهر ماه امسال
در حاشــیه رقابتهای کشــتی قهرمانی جهان در نروژ برگزار شود .البته این
انتخابات قرار بود شــهریور ســال  ۹۹در خالل پیکارهــای جوانان جهان در
صربستان برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.
فدراســیون کشــتی ایران با توجه به سوابق ارزشــمند قهرمانی «حمید
ســوریان» در رقابتهای المپیک و جهــان و همچنین محبوبیت این قهرمان
ملی کشــورمان در بین کشــتیگیران دنیــا ،وی را بعنوان نماینده رســمی
کشــورمان برای حضور در انتخابات هیات رئیســه به اتحادیه جهانی کشتی
معرفی کرد.

طرح شکایت فدراسیون جودو ایران به کاس

فدراسیون جودو ایران
علیه رای کمیته انضباطی
فدراسیون جهان در دادگاه
حکمیت ورزش ()CAS
طرح شــکایت کرد .طرح
شــکایت فدراسیون جودو
ایران بــه کاس به گزارش
خبرگــزاری صداوســیما،
کمیته انضباطی فدراســیون جهانی بعد از مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن،
جودو ایران را تعلیق دائم کرد ،به همین علت فدراسیون جودو ایران پروندهای
را در دادگاه حکمیت ورزش تشکیل داد و پس از فراز و نشیبهای فراوان در
نهایت دادگاه حکمیت ورزش رای کمیته انضباطی فدراســیون جهانی ،مبنی
بر تعلیق نا محدود با قبول پیش شرط را ابطال و پرونده را به کمیته انضباطی
فدراسیون جهانی ارجاع داد.
بعــد از اعــام رای دادگاه حکمیت ورزش و رفع تعلیق دائم ،مســئوالن
فدراســیون جودو کشــورمان رایزنیهای فراوانی را انجام دادند تا اینکه تیم
ملی جودو ایران توانست در فروردین امسال در مسابقات جودو قهرمانی آسیا
(قرقیزستان) شرکت کند.
در حاشــیه مسابقات قهرمانی آسیا دیدار رسمی رئیس فدراسیون ایران با
رئیس فدراسیون جهانی جودوانجام شد که ویزر مجددا بر اجرای پیش شرط
تعیین شــدهای که مغایر با منشور المپیک بوده و قبال توسط دادگاه حکمیت
ورزش باطل اعالم شده بود اصرار داشت.
بعد از مســابقات قهرمانی آســیا ،کمیته انضباطی فدراسیون جهانی بدون
دعوت از حضور نمایندگان ایران به  ۴ســال محرومیت جودو ایران رای داد.
باتوجه به تصمیمات اخیر فدراسیون جهانی ،مسئوالن فدراسیون جودو ایران
با هماهنگیهای الزم و جلســات مشترک با مسئوالن وزارت ورزش و جوانان،
کمیته ملی المپیک و مشــاوره با وکالی مجرب ورزش به این نتیجه رسیدند
کــه در فرصت باقی مانده برای احقاق حق قانونی جودو ایران بازهم دردادگاه
حکمیت ورزش بر علیه این رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو که
با موازین حقوقی منطبق نیست ،پروندهای تشکیل دهد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس میگوید
برخی با برگزاری جسلههایی خوابهای بدی
برای این تیم دیدهاند.
یحیــی گل محمــدی دربــاره وضعیت
پرســپولیس پس از دیدار برابر اســتقالل و
حواشی این دیدار به صحبت پرداخت و گفت
که هواداری یک مسوول از یک باشگاه ایرادی
ندارد چراکه به طور مثال محمود احمدینژاد
هم طرفدار اســتقالل بود .او در این گفتوگو
عنوان کرد که برخی با برگزاری جلســههایی
خوابهای بدی برای پرسپولیس دیدهاند.
در ادامه گفتوگوی یحیی گلمحمدی را
با ایسنا میخوانید:
ابتدا درباره شرایط پرسپولیس بعد از
داربی صحبــت کنید .بعد از برد در یک
بازی بزرگ ،شــرایط تیمتان را چطور
ارزیابی میکنید؟
داربی یک بازی در لیگ بود و ســه امتیاز
بیشتر نداشــت .خوشحالیم ســه امتیاز را
گرفتیــم و خیلــی برایمان مهــم بود چون
میتوانیــم در کورس قهرمانــی باقی بمانیم.
االن رقابــت جدی بــا ســپاهان داریم البته
تیمهای دیگر هم هستند؛ باید بینیم وضعیت
چطور اســت اما بازی مهمی را بردیم و این
برد را بــه هواداران تبریک میگویم .تا دیروز
(شــنبه) برای برد خوشــحال بودیم اما االن
دیگر تمرکز ما روی تمرین و بازیهای آینده
اســت .االن هم باید خودمــان برای بازی در
جام حذفی برابر شــاهین بندر عامری آماده
کنیم .شرایط آب و هوایی آنجا سنگین است
و از طرف دیگر تیم حریف انگیزه زیادی دارد
تا برابر ما عملکرد خوبی داشــته باشد .ما هم
در نبود چند بازیکن مصدوم به آنجا میرویم
که این کار ما را سختتر میکند.
در اواخــر دیدار پرســپولیس برابر
اســتقالل اتفاقاتی رخ داد که بازی را
به حاشــیه برد .چه دلیــل باعث بروز
درگیریهای آخر بازی بود؟
ما هیچوقت این مسائل را تایید نمیکنیم
و هیچوقت هم شــروع کننــده این ماجراها
نبودیــم .بازیکنــان ما دنبال این حاشــیهها
نیســتند و همیشــه ســعی کردیم اخالق و
مســائل فنی را درون زمین نشان بدهیم .در
جریان بازی چند بــار بازیکنان حریف روی
زمین افتــاده بودند که ما در شــرایطی که
میتوانســتیم حمله کنیم ،توپ را به بیرون

خوابهای بدی برای پرسپولیس دیدهاند

زدیم .اتفاقات پایان بازی اتفاقات خوبی نبود
و نباید اتفاق میافتاد .داربی شــرایط خاص
خــودش را دارد و اولیــن بار نیســت که در
داربی چنین اتفاقی رخ میدهد .در خیلی از
داربیهای قبلی هم اتفاقاتی به مراتب بدتر از
ایــن رخ داده اما باید مدیریت روانی و روحی
خوبی داشــته باشیم تا شاهد چنین اتفاقاتی
نباشیم.
حاشــیههای داربی همچنان ادامه
دارد .توییت محمدجواد آذریجهرمی و
در ادامه واکنش فرهاد مجیدی که باعث
انتشار بیانیه از سوی هر دو باشگاه شد.
نظر شما درباره این موضوع چیست؟
هر مســوولی حــق دارد هــواداری خود
را نســبت به تیمــی اعالم کنــد .مگر آقای
احمدینژاد اســتقاللی بــود و یا نوه و نتیجه
حضــرت امام خمینی (ره) هوادار اســتقالل
بودند ،ما حرفی زدیم؟ ما هیچوقت نســبت
به استقاللی بودن مســووالن حرفی نزدیم.
باشــگاه اســتقالل هم باید چنینن رفتاری
کند .آقــای آذریجهرمی هوادار دو آتیشــه
پرســپولیس اســت و این کــه بخواهند این
همه فشار به او بیاورند درست نیست .آنها
ذهنها را به ســمت آقــای جهرمی منحرف
میکنند تا واقعیتها را پوشش بدهند.

در جام حذفی سال گذشته نتوانستید
به فینال برسید ،آیا امسال برنامه جدی
دارید تا در جام حذفی هم موفق ظاهر
شوید و جام بگیرید؟
مــا در همه بازیها با تمــام وجود و تمام
قوا وارد زمین میشویم و با تمام وجود برای
برد بازی میکنیم .این وظیفهای است که بر
دوش همه ما است .گاهی ممکن است موفق
باشــیم و گاهی هم موفق نباشیم .با توکل بر
خدا پیش میرویم.
بحث جدایی بازیکنان در پایان فصل
باعث نگرانی بازیکنان شــده اســت.
جدایی کنعانــیزادگان تا بحث جدایی
احمد نوراللهی .آیا در این زمینه باشگاه
مساله تمدید قراردادها را جدی دنبال
میکند؟
فشردگی مســابقات آنقدر زیاد است که
کار را ســخت میکند .مــا همه تالشمان را
انجام دادیم تا باشــگاه قــرارداد بازیکنان را
تمدید کند .هم نامه نوشــیتم و درخواســت
رســمی دادیــم و هم بــه صورت شــفاهی
درخواســت خودمان را گفتهایم .به امید خدا
اتفاقات خوبی رخ بدهد.
مباحث و مشــکالت مالی این روزها
گریبان پرســپولیس را گرفته اســت.

نگران نیســتید این موضوع تیم شما را
به حاشیه ببرد؟
مشــکالت مالی از اول فصل وجود داشت.
از شــروع فصل تــا به حال بایــد  ۷۵درصد
قراردادها پرداخت میشــد که انجام نشــده
اســت .ضمن ایــن که تا به حــال به غیر از
 ۸۰۰دالر ،اعضای باشــگاه هیچ پاداشی هم
دریافت نکردهاند.
این مشــکالت ،تیم را اذیت میکند و نوع
پرداختی که دارنــد و مثال  ۵درصد و یا ۱۰
درصد در بازه زمانی طوالنی میدهند ،باعث
ایجاد مشــکالت زیادی برای همه ما شــده
اســت .باید فکری برای حل مشــکل شود.
بازیکنــان روی قراردادی کــه امضا کردهاند،
حساب میکنند و اگر به موقع پرداخت نشود
مشــکالت زیاد میشــود و بازیکنان را اذیت
میکند .واقعا حیف اســت چون بازیکنان با
تمام وجود تالش میکنند اما از آن طرف آن
طور که شایســته این بازیکنان است با آنها
برخورد نمیشود.
برخی معتقداند رویهای ایجاد شــده
مبنی بر این که اگر باشــگاهی قبل از
بازی درباره داوری بیانیه بدهد و یا مربی
در کنار زمین بــه داوری اعتراض کند،
روند قضاوتها به سود تیمش میشود.

شما این موضوع را قبول دارید؟
بحث بیانیههــای قبل از مســابقات یک
بحــث غیرحرفهای اســت .این که بــا بیانیه
میخواهیم داور را تحت فشــار قرار بدهیم،
گاهی جواب میدهد و همه روی این موضوع
کار میکنند .قبل از داربی هم از سوی باشگاه
رقیب بیانیهای صادر شــد کــه این کار واقعا
غیرحرفهای بود .مــا آرامترین نیمکت لیگ
برتر را داریم اما گاهی از این آرام بودن سوء
استفاده میشود .وقتی نیمکت تیم حریف با
فریاد میخواهد نظــر داوری را برگرداند و با
فریاد نظر داوری برمیگردد ،ما هم میگوییم
پس فریاد بزنیم تا بتوانیــم از حقمان دفاع
کنیم.
البتــه منظور مــن بازی داربی نیســت؛
کلی صحبت میکنم .این واقعا شــکل خوبی
ندارد و به ویژه حاال که اســتادیومها خلوت
اســت و صداها میپیچد و همه میشنوند و
این شــکل بدی دارد .باید از خودمان شروع
کنیم و از این جهت همیشــه از نیمکت تیم
خودم خواستم آرام باشند و از سایر نیمکتها
هم خواهش میکنم نســبت به این موضوع
حساســیت بیشتری داشته باشــند و اجازه
بدهند داوران تمرکز داشــته باشند .این یک
واقعیت است و به یک قانون تبدیل شده که
اگر مربیای کمتر صحبت کند ،حق تیمش را
میخورند .متاسفانه داوران ما هم تحت تاثیر
فریاد هستند.
یکــی از راههای کاش اشــتباهات
داوری ،ورود  VARبــه فوتبال ایران
است .آیا باشگاه پرســپولیس در این
زمینه درخواستی نداده است؟
 VARنیاز به امکانات و تجهیز ورزشگاهها
است .نمیدانم امکانش را داشته باشیم .بعید
میدانم بتوانیم امکانات مورد نیازش را فراهم
کنیم و هر کسی این موضوع را مطرح میکند
بیشتــر حالت شــعار دارد .امیــدارم روزی
 VARبــه فوتبال ایــران بیاید تا حق تیمها
ضایع نشود.
به عنوان نکته پایانــی آیا صحبتی
دارید؟
میخواهــم خطــاب به هــواداران بگویم
خبرهایی شــنیدم کــه جلســههایی قرار
است برگزار شــود که خوابهای بدی برای
پرسپولیس دیدهاند و بیشتر هم نمیخواهم
درباره آن صحبت کنم.

آزار آبیها توسط خط حمله سرخها

تحلیل محصص از عملکرد استقالل و پرسپولیس ،زنگ خطر به صدا درآمد
رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال ضمن بیان
اینکه مخالف قانون منع استفاده از بازیکن و مربی خارجی
اســت ،به تحلیل دربی  ۹۵پرداخت و اظهار امیدواری کرد
بازیکنانی مثل «بوفون» به ایران بیایند.
دیدار تیمهای پرســپولیس و استقالل در هفته بیست و
ســوم لیگ برتر با یک گل به سود پرسپولیس تمام شد و
در پایان این مســابقه ،درگیریهایی بین بازیکنان دو تیم
رخ داد.
مرتضی محصص رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال و
مدرس  ،AFCدر گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به نکات
مثبت دربی و مشکل استقالل در این مسابقه ،از تعویضهای
پرسپولیس در نیمه دوم به عنوان یکی از دالیل افت مسابقه
یاد کــرد .محصص با بیان اینکه خط حمله پرســپولیس،
اســتقالل را در این مسابقه آزار داد« ،شیخ دیاباته» مهاجم
اســتقالل را دور از آمادگی و فرم مطلوب توصیف کرد که
نتوانسته کارهای ترکیبی با مهدی قایدی انجام بدهد.
محصــص همچنین ضمــن اظهار امیــدواری به اینکه
درگیریهای دربی به تیم ملی لطمه نزند ،به درخواســت
فرهاد مجیدی برای اســتفاده از یک مربی خارجی اشاره و
اعالم کرد که مخالف قانون منع اســتفاده از بازیکن و مربی
خارجــی اســت و باید به مجیدی و هــر مربی دیگری که
خواهان دستیار از کشور دیگر است ،کمک شود.
مشروح گفتگوی مهر با مرتضی محصص در ادامه میآید:
ابتدا میخواهیم ارزیابی شما را از بازی پرسپولیس
و اســتقالل بدانیم .آیا شما هم به کیفیت پایین این
مسابقه اذعان دارید؟
مرتضی محصص :قبل از صحبت در این ارتباط الزم است
که مقدمهای بگویم که از خود بازی مهمتر اســت .دو تیم
قبل از دربی زحمات زیادی کشیده بودند و با آمادگی خوبی
دربی را شروع کردند.
اســتقالل بعد از مدتها تا جایی که توانست به شکل
اصلی خود نزدیک شد .حتی فرشید اسماعیلی هم در نیمه
دوم وارد زمین شــد .یحیی و گل محمــدی هم بازی را با
دو مهاجم شــروع کرد .کام ً
ال مشخص بود که از دو مهاجم
خواسته شده بود پستهای  ۹۰و  ۱۰را بین هم تقسیم کنند؛
یعنی اگر یک بازیکن به عمق رفت ،دیگری در میانه زمین
بماند و برعکس .تحرک خط حمله پرسپولیس خوب بود و
استقالل را آزار داد.
در خط حمله استقالل و از شروع بازی ،شیخ دیاباته
در ترکیب قرار نداشت .فکر میکنید استراتژی فرهاد
مجیدی برای خط حمله استقالل چطور تعریف شده
بود؟
احســاس من این بود کــه دیاباته از بــازی قبل کمی
مصدومیت داشت .مطهری و قایدی در خط حمله استقالل
تاثیرگذار بودند بخصوص در نیمه اول .قایدی برای استقالل
نعمت است چون در تنگنا خوب پاس میدهد و توپ را هدر
نمیدهد .باید به هر دو کادر فنی اســتقالل و پرسپولیس
تبریک گفت .نباید فراموش کنیم که دربی حساسیت باالیی
دارد و یکــی از مهمترین بازیهــای فصل برای هر دو تیم
است .به مربیان استقالل و پرسپولیس تبریک میگویم چون
تیمشان آمادگی خوبی داشت .هر دو مربی تیم مقابل را به
خوبی آنالیز کرده بودند .استقالل بعد از چند بازی ،از کانال
مرکزی کارهای ترکیبی خوبی را با میلیچ ،قایدی ،مطهری
و حتی مهدی پور انجام داد .نحوه بازی اســتقالل در نیمه
نخست اصرار زیاد از کنارهها نبود چون فضای زیادی در آن
قسمتها وجود نداشت .با این حال ضد حمالت پرسپولیس
خیلی موثر بود و روی همین برنامه هم به گل رسید.
چالش بازیکنان دو تیم در طول مســابقه مشهود
بود و در انتهای بازی به درگیری انجامید.
این درگیری آخر مســابقه یک زنگ خطر است .فوتبال
ما نباید دشمن فوتبالمان باشد .این درگیریها نباید باعث

شــود هر دو تیم تضعیف شــوند .اســتقالل و پرسپولیس
سرمایههای فوتبال هســتند و باید دیدمان را عوض کنیم.
این درگیریها شاید در فوتبال اروپا هم باشد ولی نه با این
وســعت و شــدت .باید نحوه برخورد با داوران را هم تغییر
بدهیــم وگرنه خودمان ضرر میکنیــم .من نیمه اول بازی
را خیلی پسندیدم .پرســپولیس خوب ضد حمله میزد و
استقالل خیلی خوب کنترل بازی را در اختیار داشت .اینکه
دربی تا چه حد به تیم ملی هم کمک میکند اهمیت دارد.
تعدادی از بازیکنانی که در دربی حضور داشتند ،پیراهن تیم
ملی را در دیدارهای پیــش رو مقابل بحرین و عراق بر تن
خواهند داشــت .نباید شرایط دربی به سمتی برود که تیم
ملی لطمه ببیند.
در واقع شما به این دربی از نظر فنی نمره قبولی
میدهید؟
وقتی به صورت کلی به بازی نگاه میکنیم ،نکات مثبت
زیادی در آن دیده میشود .بی انصافی است اگر از کادر فنی
و بازیکنان دو تیم انتقاد کنیم .میتوانســتیم بازی بهتری
شاهد باشیم ولی یک مقدار جو انتقاد ،منفی گرایی ،حمله
و توهین را باید کنار بگذاریم .این فضا به ما کمک نمیکند.
مجبور به تمجید بیهوده نیســتیم ولی نباید کل بازی را در
 ۱۵دقیقه آخر که کمی کسل کننده بود خالصه کرد .باید
نکات مثبت را هم دید.
دلیل افت بازی در نیمه دوم را چه چیزی میدانید؟
به نظرم تعویضهای پرسپولیس تاثیرگذار بود .سیامک
نعمتی و کمال کامیابی نیا از زمین بیرون آمدند .بسته شدن
فضاها در نیمه دوم هم میتواند یکی از دالیلش باشد .عالوه
بر این پرســپولیس بعد از گل کمی شکل دفاعی گرفت که
البته حق ایــن تیم بود تا از گلش دفاع کند .به نظرم تاثیر
بازیکنان ذخیره و تعویضی پرســپولیس بیشتر از استقالل
بود.
خط حمله استقالل نه تنها در دربی بلکه در بازی
با ذوب آهن هم گلزنی نکرد .این تیم در چهار مسابقه
آخر خود یک گل از نقطه پنالتی به ثمر رسانده است.
مشکل گلزنی استقالل ناشی از چیست؟
به نظرم دیاباته بــا روزهای خوبش فاصله دارد .کارهای
ترکیبی بین دیاباته و قایدی کمتر رخ میدهد .شاید دیاباته
از فرم اصلی دور اســت ولی بازیکن تاثیرگذاری اســت .به
نظرم حضور آرش رضاوند هم در دربی میتوانســت خیلی
به اســتقالل کمک کند چون خیلی خوب در دفاع و حمله
حاضر میشود اما او محروم بود.
خیلی از هواداران و حتی کارشناســان موفقیت
استقالل در لیگ قهرمانان آسیا و قبل از آن را حاصل
حضور فراز کمالوند در کادر فنی این تیم میدانستند.
شما با این نظر موافق هستید؟
در فوتبال باید دنبال مربیای باشید که هم دانش داشته
باشد هم تجربه .فراز کمالوند هر دو ویژگی را دارد .او کمک
خیلی خوبی برای اســتقالل بود اما حتماً بین او و مجیدی
برای جدایی توافقی وجود داشته است.
اســتقالل در دقایقی از دربی تیم برتــر میدان بود ولی
بدشانسی آورد .صحبت درباره صحنهای که میگویند پنالتی
بوده در صالحیت من نیســت ولی شکل و روند بازی با سه
هافبک مرکزی خیلی به استقالل کمک میکرد .باید بیشتر
منتظر بمانیم .استقالل چهارشنبه بازی حیاتی با ذوب آهن
دارد .اســتقالل با این میل به پیــروزی که در دربی از خود
نشان داد و با این ترکیب میتواند نتیجه خوبی بگیرد.
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل خواهان استفاده
از یک مربی ایتالیایی در کادر فنی است ولی قانون
منع استفاده از بازیکن و مربی خارجی مواجه است.
آیا شما به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون با این
قانون که میتواند تبعات منفی برای فوتبال کشورمان
داشته باشد ،موافق هستید؟

دنیای فوتبال حتی با پنج ســال پیــش هم فرق کرده
اســت .همه ما به واسطه عِرق ملی ،بازیکن و مربی ایرانی را
دوست داریم ولی آن روزها دیگر گذشته است .اگر مجیدی،
گل محمدی یا هر مربی ایرانی دیگر نیاز به دســتیار خوب
خارجی دارد باید به آنها کمک شــود .به عنوان مثال برای
یک مسابقه شبیه به دربی ،ابعاد ذهنی و روانی مهمتر است.
مربی وقتی آسایش ذهنی نداشته باشد ،کار سختی خواهد
داشت .من هم شنیدهام مجیدی دنبال آوردن مربی خارجی
است .امیدوارم شرایطش فراهم شود و به خواستهاش برسد.
خیلیها میگویند بازیکن  -مربی خارجی یا داخلی؟ جواب
این سئوال ،کیفیت است نه داخلی و خارجی بودن .اگر در
داخل کشــور این ظرفیت را نداریم ،مربی حق دارد دستیار
خارجی بیاورد .برای بازیکن هم همینطور .من مخالف این
قانون هســتم .اگر نیاز به بازیکن خارجی است ،باشگاه باید
بتواند آنرا جذب کند .بزرگترین مشکل تیمهای ما در لیگ
قهرمانان آســیا برابر تیمهایی بوده که بازیکنان خارجی در
کالس جهانی داشــتند مثل الســد ،الدحیل ،الهالل و…
تیمهای حاشــیه خلیج فارس اگر بازیکن خارجی نداشته
باشند ،تیمهای معمولی خواهند بود.
آیا به عنوان رئیس کمیته فنی فوتبال درخواست
لغو این قانون را به فدراسیون دادهاید؟
من شخص
خیر؛ درخواست ندادهام .مسئله این نیست که ِ
تصمیم بگیرم .این واقعیت فوتبال اســت .فوتبال ایران باید
یک اســتاندارد برای خودش داشته باشد تا بتواند خود را با
آن مقایسه کند .ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا و ایران تیمهای
برتر آسیا هستند ولی باید دید تیمهای دیگر خود را به چه
شکل آماده میکنند .ما نمیتوانیم خودمان را جدا کنیم و با
فرمول عجیب و غریب پیش برویم.
اگر در کشور خودمان در بعضی از بخشها ضعف داریم
و نمیتوانیم آن را رفع کنیم ،چرا نتوانیم متخصص خارجی
بیاوریم؟ االن «بوفون» دارد از یوونتوس جدا میشود .باید از
همین حاال به تیمی که این بازیکن را به خدمت میگیرد،
تبریک گفت .بوفون شــاید دیگر دروازه بان موثری نباشد
اما وجودش ،سراســر زندگی حرفهای است .او میتواند الگو
باشــد و آن را به تیمی که در آن مشــغول میشود ،تزریق
کند .کشورهای حاشیه خلیج فارس و بخصوص قطر از این
پتانسیل استفاده میکنند.
شــما ببینید «ژاوی هرناندز» در تیم السد چه تاثیراتی
گذاشته اســت .اگر میخواهیم رو به جلو برویم و پیشرفت
کنیــم باید بدانیــم اســتانداردهایمان چیســت .اگر هم
میخواهیم پسرفت کنیم که این بحث دیگری است .ناچار
هستیم برای پیشرفت ،خودمان را با بهتر از خودمان مقایسه
کنیم .امیدوارم باشگاههای ما هم بتوانند تعدادی از بازیکنان
فوق العاده دنیا مثل بوفون را جذب کنند.

از این بحث بگذریم .چنــدی پیش خبری مبنی
بر مذاکره فدراســیون فوتبال با برانکو ایوانکوویچ
سرمربی سابق پرســپولیس برای قبول هدایت تیم
ملی منتشــر و بعد از چند روز تکذیب شد .آیا در
کمیته فنی فدراسیون بحثی در این خصوص صورت
گرفته بود؟
فکر میکنــم جوابی که آقــای عزیزی خــادم رئیس
فدراســیون فوتبال در این مورد داد ،بسیار روشن بود .من
هم مثل شــما این خبر را شــنیدم ولی دور از واقعیت بود.
برانکــو در عمان اســت و دارد کارش را میکند .ما در تیم
ملی« ،دراگان اســکوچیچ» را داریم کــه یک مربی مطلع
اســت .او شاید اسم بزرگی نداشته باشد اما مردم نمیدانند
چقدر دانش و اطالعات دارد .عالوه بر این ،تیم ملی بســیار
شایستهای داریم.
چقدر امید دارید تیم ملی با اســکوچیچ از این
مرحله صعود کند و در نهایت راهی جام جهانی قطر
شود؟
کار تیم ملی در بحرین ســخت اســت .هوای بحرین به
شدت گرم و شــرجی اســت و تیم ملی کار درستی برای
انتخاب جزیره کیش برای برپایی اردو قبل از سفر به بحرین
گرفت ولی میتوانم بگویم بحرین حتی از کیش هم رطوبت
باالتری دارد.
اســکوچیچ تا االن نتایج بدی نگرفته است ولی آزمایش
اصلی او در بحرین خواهد بود .خیلی به اســکوچیچ ایمان
دارم .نمیخواهم از او تعریف بیجا کنم ولی میتواند به تیم
ملی کمک کند .من رزومه دستیاران اسکوچیچ را هم کامل
مطالعه کردهام .کادر فنی خوبی داریم.
همه چیز بســتگی به وحدت و همبستگی بازیکنان ما
دارد .فاکتور برنده تیم ملی در این چهار بازی همبســتگی
و اتحاد است .کار تاکتیکی اسکوچیچ در تیم ملی آنقدرها
سخت نیست .کار ســخت ،ایجاد هماهنگی و همدلی بین
بازیکنان است .این کار به حرف راحت است ولی شما با ۲۳
بازیکن با شخصیتها و گذشتههای متفاوت روبرو هستید.
اگر توانایی متقاعد کردن بازیکنان وجود نداشته باشد ،حتی
با بزرگترین تئورسینها هم به موفقیت نمیرسیم.
اســکوچیچ در حال حاضر مورد احترام بازیکنان است.
او مربی باهوشــی است و همیشــه قبل از حرف زدن ،فکر
میکند.
اســکوچیچ با مربیان بزرگی در کرواسی ،اسپانیا و دیگر
نقاط دنیا کار کرده اســت .پیشــگو نیســتم ولــی با همه
مشــکالتی که داریم به تیم ملی خوشــبین هستم .البته
امیدوارم درگیریهای دربی به تیم ملی ســرایت نکند .اگر
فوتبال ما دشــمن فوتبالمان شود ،اســکوچیچ که هیچ ،با
«گواردیوال» و «یورگن کلوب» هم مشکل حل نمیشود.

