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علــی مــرادی پــس از آنکــه بــا حکــم دیــوان عدالــت اداری از ریاســت فدراســیون وزنــه بــرداری ایران رفــت ،از فهرســت نامزدهــای انتخابات ریاســت فدراســیون جهانی
ل اخیــر از ســوی چهرههــای سرشــناس وزنهبــرداری در ایــران مــورد انتقــاد واقــع شــده،
وزنهبــرداری نیــز کنــار گذاشــته شــد .بــا برکنــاری مــرادی کــه در یــک ســا 
بــه صــورت موقــت دارنــده مــدال نقــره وزنهبــرداری آن مســابقات ،ســجاد انوشــیروانی جانشــین او شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب بــا از دســت دادن حمایــت فدراســیون
وزنهبــرداری ایــران ،مــرادی نمیتوانــد در انتخابــات فدراســیون جهانــی وزنهبــرداری کــه هفتــه جــاری در تیرانــای آلبانــی برگــزار میشــود شــرکت کنــد.
طبــق گفتــه عضــو ســابق تیــم ملــی وزنهبــرداری ایــران ،در مــدت ریاســت مــرادی بــر فدراســیون وزنهبــرداری ایــران ،ورزشــکاران ایــن کشــور حقــوق خــود را دریافــت
نکردهانــد و از امــکان ضعیفشــان و رفتــار نامناســبی کــه بــا آنهــا صــورت گرفتــه اســت ،شــکایت داشــتند.
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ســرمربی تیــم ملــی بوکــس ایــران گفــت :کاش مــدال
دانیــال ش ـهبخش بــا مــن کســب نمیشــد ،چــرا کــه
بــه جای حمایت ،حاشــیه بیشــتر شــد .علیرضا اســتکی
ســرمربی تیــم ملــی بوکــس ایــران در حاشــیه مراســم
رونمایــی از تندیــس ماســیس هامبارســومیان و تجلیــل
از پیشکســوتان اظهــار کــرد :ســال پیش و در ارمنســتان
بــود کــه او را شــناختم .از معرفــت و خاکی بــودن او واقعاً
کیــف کــردم.وی دربــاره تاثیــر ایــن نــوع مراســمات بــر
آینــده بوکــس ایــران نیــز تاکیــد کــرد :از ایــن تجلیــل
فدراســیون و کمیتــه خوشــحال هســتم .جامعــه بوکس
درخواســت تجلیــل از او را داشــته نــه فقــط مــن ،بنــده
هــم عضــو کوچکــی از ایــن جامعــه هســتم .ســرمربی
تیــم ملــی بوکــس ایــران گفــت :خــدا بــه نــام مــا یــک
افتخــاری را ثبــت کــرده و خســتگی  90ســاله بوکــس

االن بــه بــار نشســت .متاســفانه نمیدانــم چــرا ایــن
مســئله بــه جــای حمایــت بیشــتر باعــث حاشــیه شــد
و نمیدانــم دالیــل برخــی انتقــادات چیســت؛ اصــ ً
ا
میگویــم کاش ایــن اتفــاق رخ نمـیداد .اســتکی تصریح
کــرد :امیــدوارم اختالفــات و حواشــی حــل بشــود ،چــه
بــا مــن یــا هــر کــس دیگــری بوکــس موفــق باشــد و
همینطــور موفــق پیــش بــرود .هــر زمــان هــم کــه نیاز
باشــد ،بــا کمــال میــل میتوانــم پســتم را بــا دســتور
فدراســیون واگــذار کنــم و مربی بعــدی را تشــویق کنم.
وی دربــاره برنامههــای تیــم ملــی نیــز گفــت :اردوهــای
خــود در خــارج را تعطیــل کردهایــم و از سهشــنبه
ت شــروع میشــود .در مســابقات بازیهــای
تمرینــا 
اســامی نیســتیم و آیبــا هــم فعــا هیــچ برنامـهای بــه
مــا نــداده اســت .فعــا نمیدانیــم چــه بایــد بکنیــم.

برانکو با تمجید از دوران حرفهای سیدجالل حسینی :او کیفیت الزم برای مربیگری را دارد
ســیدجالل حســینی کاپیتــان تیــم فوتبــال پرســپولیس ســرانجام در آســتانه
اعــام رســمی بازنشســتگی قــرار گرفــت ،بازیکنــی کــه بــا  9قهرمانــی در
تاریــخ لیــگ برتــر ،عنــوان پُرافتخارتریــن بازیکــن تاریــخ لیــگ را یــدک
میکشــد و قطعــاً یکــی از ماندگارتریــن چهرههــای تاریــخ ایــن رقابتهــا
خواهــد بــود.
مــاره چهــار بــه یادماندنــی تیــم ملــی ایــران و باشــگاه پرســپولیس حــاال
بــا  115بــازی ملــی و  256بــازی بــرای پرســپولیس از مســتطیل ســبز
خداحافظــی خواهــد کــرد و طبــق اعــام رضــا درویــش از فصــل آینــده
عضــوی از کادر فنــی پرســپولیس خواهــد بــود ،بازیکنــی کــه همــواره و در
تمــام طــول دوران فوتبــال خــود مــورد تمجیــد ســرمربیانش قــرار گرفتــه و
حتــی کارلــوس کــیروش ســرمربی وقــت تیــم ملــی پیــش از جــام جهانــی

 2018روســیه نیــز پــس از خــط زدن نــام او از لیســت جــام جهانــی و
خداحافظــیاش از بازیهــای ملــی ایــن بازیکــن را یــک فــرد حرفــهای
و بینظیــر خوانــد.در همیــن راســتا برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی ســابق
پرســپولیس در گفتوگــو یــی دربــاره خداحافظــی ســیدجالل حســینی از
دنیــای فوتبــال اظهــار داشــت :ســیدجالل یــک اســطوره اســت ،بازیکنــی بــا
بیشــترین جــام در فوتبــال باشــگاهی ایــران .بــرای او احتــرام ویــژهای قائلــم
و بســیار افتخــار میکنــم کــه او زمانــی بازیکــن مــن بــوده اســت.
وی در واکنــش بــه ایــن پرســش کــه آیــا ســیدجالل مربــی موفقــی خواهــد
بــود یــا خیــر ،گفــت :کســی نمیتوانــد پیشبینــی کنــد در آینــده چــه
اتفاقــی خواهــد افتــاد ،امــا ســیدجالل کیفیــت الزم بــرای مربیگــری را
دارد ،البتــه تأکیــد میکنــم کــه همــه چیــز بــه او بســتگی دارد.

رقابت جذاب روی نیمکت تیمها در لیگ بیستودوم

بیسـتودومین دوره لیــگ برتــر فوتبــال در حالــی کمتــر از
 ۲مــاه دیگــر آغــاز میشــود کــه همــه چیــز بــرای شــروع
یــک رقابــت هیجــان انگیــز روی نیمکتهــای جــذاب
تیمهــا فراهــم شــده اســت.
فصــل بیســت و دوم لیــگ برتــر فوتبــال ایــران ،قــرار
اســت از اواخــر مردادمــاه یعنــی حــدود  50تــا  60روز
دیگــر آغــاز شــود ،مســابقاتی کــه حضــور ســرمربیان
جدیــد و البتــه ادامــه فعالیــت ســرمربیان مطــرح و موفــق
قبلــی از همیــن االن مشــخص میکنــد ،دارای جذابیــت
و حساســیتهای خاصــی خواهــد بــود .نســبت بــه فصــل
قبــل ســه چهــره مطــرح از جمع ســرمربیان تیمهــای لیگ
برتــری ایــران جــدا شــدهاند .مطمئنــاً بــا اهمیتتریــن
ِ
لیــگ بیســت و دوم ،فرهــاد مجیــدی اســت کــه
غایــب
تیمــش را بــا رکــورد دســتنیافتنی شکســت ناپذیــری
در  30هفتــه لیــگ بــه قهرمانــی رســانده اســت .مجیــدی
درحالــی دســت اســتقالل را بعــد از یــک قهرمانــی بــزرگ
در پوســت گــردو گذاشــت و بــه امــارات رفــت کــه بــه
ســختی میــراثداری بــرای جاگزینــی او پیــدا شــد .غایــب
دیگــر دارای اهمیــت فصــل بیســت و دوم محــرم نویدکیــا،
اســطوره سپاهانیهاســت کــه بعــد از عــدم کســب نتایــج
مطلــوب در دو فصــل قبلــی ترجیــح داد از حضــور در فصل
ســوم کنارهگیــری کنــد ،آن هــم درحالــی کــه او کمــاکان
روی ســکوهای ورزشــگاه نقــش جهــان حامیــان زیــادی
بــرای ادامــه فعالیــت در ســپاهان داشــت .دیگــر غایبــی که
میتــوان جــای خالــی او را در لیــگ بیســت و دوم احســاس
کــرد ،ســاغالم از تراکتــور اســت .ایــن مربــی ترکیــهای

نیــز بــا وجــود مقبولیــت نســبی در بیــن پرشــورها در
نهایــت بــا مســئوالن ایــن باشــگاه بــه توافــق نرســید و
یــک بــار دیگــر ایــران را تــرک کــرد .جدایــی ســه مربــی
اســتقالل ،ســپاهان و تراکتــور ،منجــر بــه حضــور مربیان
مطــرح خارجــی در ایــن باشــگاهها شــد .مســئلهای کــه
مطمئنـاً منجــر بــه شــروع یــک چالــش جدیــد در بیــن
مدعیــان لیــگ برتــر خواهــد شــد .مربیــان جدیــد فوتبال
باشــگاهی ایــران را در کنــار دیگــر مربیــان موفــق و مطرح
ایرانــی در فصــل بیســت و دوم بررســی کردهایــم .ترتیــب
نــام مربیــان براســاس رتبــه تیمهایشــان در فصــل
بیســت و یکــم آمــده اســت .هشــتمین مربــی خارجــی
اســتقالل از پرتغــال آمد ،کســی کــه همبازی کریســتیانو
رونالــدو در اســپورتینگ لیســبون بــود .ایــن مربــی در 10
ســال دوران حرفــهای ســرمربیگریاش  14تیــم در
کشــورهای مختلــف عــوض کــرده و تنهــا افتخــار قابــل
مالحظـهاش قهرمانــی بــا اســتاندارد لیــژ در جــام حذفــی
بلژیــک بــوده اســت .بــا ایــن وجــود ســاپینتو بــا 45
بــازی ملــی و  10گل زده و همچنیــن هدایــت تیمهایــی
چــون اســپرتینگ لیســبون و ســتاره ســرخ بلگــراد
فــردی شــناخته شــده در دنیــای فوتبــال بــه حســاب
میآیــد .از ســویی دیگــر خارجــی بــودن ایــن مربــی
تــا حــدی فشــار ســنگین هــواداران را بــرای ادامــه پیــدا
موفقیتهــای ایــن تیــم کاهــش داده ،اتفاقــی کــه قطعـاً
بــرای یــک مربــی ایرانــی نمیتوانســت رخ دهد .ســاپینتو
در نخســتین صحبتــش بعــد از امضای قــرارداد با باشــگاه
اســتقالل روی عــدد چهــار آبیهــا مانــور داد و گفــت« :از

شمس :اقدام مربیان تیم ملی فوتسال در هیچ تیمی انجام نمیشود
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال ایــران،
صحبــت از قطعــی شــدن دیــدار بــا آرژانتیــن را
اقدامــی بــرای اســتفاده تبلیغاتــی برخــی اعضــای
هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبــال دانســت.
حســین شــمس دربــاره شــرایط تیــم ملــی
فوتســال ایــران پــس از لغــو دیــدار بــا آرژانتیــن،
بــه خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری تســنیم گفــت:
بــرای ســفر بــه آرژانتیــن بایــد  45روز قبــل از
ســفر جهــت دریافــت ویــزا و تهیــه بلیــت اقــدام
شــود ،امــا ظاهــرا ً کاری انجــام نشــده بــود.
دعوتنامــه بــازی بــا آرژانتیــن از طــرف کمیتــه
فوتســال ایــن کشــور صــادر شــد؛ ایــن در حالــی
اســت کــه دبیــرکل فدراســیون بــرای دعــوت
یــک تیــم بایــد اقــدام و قــرارداد برگــزاری بــازی
را ارســال کنــد .در قــرارداد اعــام میشــود
اگــر تیمــی بــازی را لغــو کنــد ،چقــدر بایــد
جریمــه بدهــد .وی بــا اشــاره بــه برگــزاری
مجمــع فدراســیون فوتبــال در تاریــخ  10خــرداد
تصریــح کــرد :دوســتان میخواســتند در آســتانه
مجمــع فدراســیون فوتبــال ،از بــازی بــا آرژانتیــن
اســتفاده تبلیغاتــی کننــد تــا رأی بیاورنــد .روزی
کــه مــن گفتــم ملیپوشــان بهجــای آرژانتیــن
بــه میــدان آرژانتیــن میرونــد ،اعــام کردنــد
کــه ســفر بههــم خــورده اســت .صحبتهــای
مدیــران فدراســیون فقــط میــان خودشــان
کاربــرد دارد و نمیدانــم چــه زمانــی میرســد
کــه آقایــان ،بیعرضگــی خــود را گــردن سیاســت
نیندازنــد .ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال
در مــورد احتمــال حضــور ایــن تیــم در تورنمنــت
شــشجانبه تایلنــد خاطرنشــان کــرد :مســئوالن
فدراســیون دنبــال حضــور تیــم ملــی در تورنمنــت

تایلنــد هســتند کــه تایلندیهــا اعــام کردهانــد
فدراســیون بایــد هزینــه ســفر را پرداخــت کنــد.
مدیــران فدراســیون گفتهانــد پــس چــرا ایــن
هزینــه را بــرای تیــم جوانــان نگرفتیــد؟ آن زمــان
علــی صانعــی ســرمربی تیــم جوانــان بــود و
چهــرهای محبــوب بــه شــمار م ـیرود .بــه همیــن
دلیــل تیــم او را رایــگان دعــوت کردنــد .شــمس
حضــور ایــران در تورنمنــت تایلنــد را در هال ـهای
از ابهــام دانســت و اظهــار داشــت :هــر تیــم بایــد
پــول بلیــت ســفر را بدهــد .تایلندیهــا هزینــه
ســفر تیــم جوانــان را بهخاطــر صانعــی پرداخــت
کردنــد و دلیــل نــدارد ایــن کار را بــرای همــه
تیمهــا انجــام دهنــد .امیــدوارم ایــن ســفر

انجــام شــود تــا بازیکنــان در فاصلــه  10روز تــا
جــام ملتهــای آســیا ،در تورنمنــت معتبــری
شــرکت کــرده باشــند .تاکنــون حضــور تیمهــای
مراکــش ،فنالنــد ،ویتنــام و تایلنــد در ایــن
تورنمنــت قطعــی شــده اســت .وی دربــاره اینکــه
سرپرســت کمیتــه فوتســال از احتمــال بــازی بــا
تیــم ملــی اســپانیا ســخن گفتــه اســت ،بیــان
کــرد :نمیدانــم خیابانــی بــه نــام اســپانیا داریــم
یــا خیــر! در زمــان عبــاس ترابیــان هفتـهای یــک
ســفر خــارج از کشــور میرفتیــم ،امــا حــاال
مســئوالن امــور بینالملــل فدراســیون حرکتــی
نمیکننــد .بنــدگان خــدا بیشــتر گرفتــار اســتان
خودشــان و ســخنگویی هســتند و بــه کارهــای

دیگــر نمیرســند .ســرمربی پیشــین تیــم
ملــی فوتســال ایــران در ادامــه انتقــادات خــود
از فدراسیوننشــینان عنــوان کــرد :آنهــا فکــر
میکننــد اگــر بــا مربــی اســپانیا تمــاس بگیرنــد،
ســفر قطعــی میشــود و بــه بازیکنــان میگوینــد
ســوار هواپیمــا شــوید! برنامــه فیفادیهــای تیــم
ملــی اســپانیا تــا ســه ســال آینــده پُــر اســت و
بــه نظــرم (مدیــران فدراســیون) میخواهنــد تــا
مجمــع شــهریور رأی جمــع کننــد .در همیــن
راســتا میبینیــم ناگهــان ســرمربی تیــم ملــی
فوتبــال بانــوان و کاپیتــان تیــم ملــی فوتســال
عــوض میشــوند! شــمس در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه آیــا هماهنگــی مربیــان تیــم ملــی
فوتســال بــا مربیــان ســایر تیمهــا را درســت
میدانــد یــا خیــر ،بــه تســنیم گفــت :اگــر
مربیــان ســایر تیمهــا ایــن کار را میکننــد،
پــس کار مــا هــم درســت اســت .چنیــن چیــزی
در دنیــا وجــود نــدارد و ســرمربی تیم ،درخواســت
بــازی تدارکاتــی را بــه مســئول کمیتــه فوتســال
میدهــد .دپارتمــان بینالملــل نامــهای تهیــه
و بــه دبیــرکل فدراســیون ارســال میکنــد؛ نــه
اینکــه هیــچ قــراردادی بســته نشــود .قواعــدی در
ایــن زمینــه وجــود دارد کــه در زمــان احســان
اصولــی رعایــت نمیشــود .کارشــناس فوتســال
کشــورمان راجــع بــه همــکاری خــود بــا باشــگاه
لیــگ برتــری قنــد کاتریــن آمــل تصریــح کــرد:
مربــی موفقــی ماننــد رضــا کــردی داریــم و
امیــدوارم نتایــج قابــل قبولــی بگیریــم کــه
مــردم آمــل از مــا راضــی باشــند .مــن بهعنــوان
مشــاور مدیرعامــل باشــگاه قنــد کاتریــن فعالیــت
میکنــم .

ابهام در اعزام ساروی و گرایی به جام پیتالنسکی

ایــن تیــم انتقــاد کــرد.
پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل از رعایــت
منصــور رشــیدی دربــاره ابتــای  17بازیکــن
نشــدن پروتکلهــای بهداشــتی توســط بازیکنــان
در حالــی کــه هنــوز محمدعلــی گرایــی و محمدهادی عملکــرد آنهــا در مســابقات خارجــی نیــز از ســوی
تیــم فوتبــال اســتقالل بــه ویــروس کرونــا
ســاروی در تورنمنــت بینالمللــی بعــد از مســابقات کادرفنــی تیــم ملــی بررســی شــود.
اظهــار داشــت :وقتــی  17نفــر دچــار ویــروس
جهانــی محــک نخوردهانــد ،بایــد دیــد جــام متئــو تــا امــروز از جمــع ملیپوشــان ســال 2021
کرونــا میشــوند ،مقصــر خودشــان هســتند.
پلیکونــه آخریــن مســابقه تدارکاتــی فرنگــیکاران کشــتی فرنگــی ایــران کــه امســال نیــز مدعــی
امــکان دارد در اردوهــا ،ســفر بــه شهرســتانها
پیــش از حضــور در جهانــی بلگــراد بــوده یــا خیــر.
حضــور در مســابقات جهانــی بلگــراد هســتند ،تنها
یــا حتــی خــارج از مســابقات و تمرینــات
گیر
تیــم منتخــب کشــتی فرنگــی ایــران بــا  7کشــتی
محمدعلــی گرایــی و محمدهــادی ســاروی در هیچ
راهــی ایتالیــا شــد و طــی دو روز اول و دوم تیــر مــاه میدانــی کشــتی نگرفتهانــد.
در جــام متئوپلیکونــه شــرکت کــرد .در پایــان ایــن کاپیتــان گرایــی کــه قــرار بــود یکــی از
تورنمنــت بینالمللــی ،فرنگــیکاران کشــورمان بــا کشــتیگیران اعزامــی بــه تورنمنــت رنکینــگ
طــای محمــد حســینوند پناهــی در  55کیلوگــرم ،اتحادیــه جهانــی در آلماتــی باشــد بــه دلیــل
 2مــدال نقــره امیــن کاویانینــژاد در  77کیلوگــرم و مصدومیــت ایــن مســابقه را از دســت داد و تنهــا
رســول گرمســیری در  82کیلوگــرم و همچنیــن برنــز یــک مبــارزه نیمـهکاره مقابــل حریــف آلمانـیاش
محمدجــواد رضایــی در وزن  67کیلوگــرم بــه کار خود در مبــارزه خداحافظــی اســتابلر داشــت کــه ایــن
خاتمــه داد.
کشــتی  5-6بــه ســود او در جریــان بــود.
تعــدادی از فرنگــیکاران در شــرایطی در ایــن جــام ســاروی امــا هنــوز در هیــچ مســابقهای بعــد از
محــک خوردنــد کــه بعــد از برگــزاری جــام تختــی پیکارهــای جهانــی اســلو روی تشــک نرفتــه اســت.
و محمدهــادی ســاروی ،ایــن دو کشــتیگیر بــه جــام
بــه عنــوان ســومین مرحلــه از چرخــه داخلــی درشــرایطی کــه گفتــه میشــد جــام متئــو
پیتالنســکی کــه در فاصلــه زمانــی مناســبی با مســابقات
انتخابــی تیــم ملــی فرنگــی در ســال  ،2021مدعیــان پلیکونــه آخریــن تورنمنــت بینالمللــی شــاگردان
جهانــی بلگــراد اســت ،روانــه لهســتان خواهنــد شــد؟
دوبنــده تیــم ملــی ،در مســابقات قهرمانــی آســیا ،محمــد بنــا پیــش از جهانــی بلگــراد اســت ،بایــد
ضمــن اینکــه کادرفنــی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی
تورنمنتهــای قزاقســتان و ایتالیــا کشــتی گرفتنــد تــا دیــد بــه واســطه عــدم محــک محمدعلــی گرایــی

تعییــن خواهــد کــرد کــه در دو وزن  77و  97کیلوگرم
بــا توجــه به عملکــرد ســایر مدعیــان در مســابقاتی که
روی تشــک رفتهانــد ،مســابقه داخلــی بیــن نفــرات
منتخــب و گرایــی و ســاروی برگــزار خواهــد شــد؟

مــن نخواهیــد کار خارقالعــادهای انجــام بدهــم ،فقــط
میخواهــم چهــار قهرمانــی بــرای تیــم بــزرگ اســتقالل
بیــاورم» .موضعگیــری کــه خیلــی منطقــی و حرفـهای بــه
حســاب نمیآیــد و منجــر بــه بــاال رفتن توقعــات هــواداران
اســتقالل خواهــد شــد .گلمحمــدی در بازگشــتش بــه
پرســپولیس بــه عنــوان ســرمربی ،تیــم قهرمــان نیــم
ـل گابریــل کالــدرون را تحویــل گرفــت و موفــق شــد
فصـ ِ
رونــد قهرمانیهــای ایــن تیــم بــا برانکــو را ادامــه دهــد.
گلمحمــدی میــراثدار خلـ ِ
ـف تیمــی شــد کــه برانکــو آن
را ســاخت 2 .قهرمانــی پیاپــی یحیــی بــا پرســپولیس ،ایــن
تیــم را بــه رکــورد افســانهای  5قهرمانــی پیاپــی رســاند.
ایــن تنهــا افتخــارات مــرد آن روزهــای آرام قرمزهــا در
ایــن ســه ســال نیســت .گلمحمــدی پرســپولیس را مثــل
برانکــو ،یــک بــار بــه فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا رســاند
و بــا ایــن تیــم یــک بــار قهرمانــی ســوپرجام را بــرد .عــاوه
بــر ایــن دو قهرمانــی ایــن مربــی بــا ذوبآهــن در جــام
حذفــی و البتــه یــک قهرمانــی دیگــر در ســوپرجام ،ایــن
فــرد را بــه یکــی از مربیــان پرافتخــار فوتبــال ایــران تبدیل
کــرده اســت .گلمحمــدی فصــل قبــل کارش را در رتبهای
بهتــر از دومــی در لیــگ بــه پایــان نبــرد ،امــا بــا وجــود
خریدهــای خوبــی کــه پرســپولیس بــرای فصــل پیـشرو
انجــام داده میتــوان انتظــار داشــت ،پرســپولیس بــرای
ی کــم شــانس نخواهــد بــود.
پــس گرفتــن عنــوان قهرمانـ 
ســرمربی ســرخها انگیــزه زیــادی بــرای اثبــات خــودش در
فصــل بیســت و دوم خواهــد داشــت و ایــن عاملــی اســت
ت روی ســکوها را افزایــش دهــد.
کــه میتوانــد حساســی 

ورزشی

سپاهان برای قهرمانی به غیر از
مربی به بازیکن هم نیاز دارد

مربــی پیشــین تیــم فوتبــال ســپاهان معتقــد اســت این
تیــم بــرای قهرمانــی بــه غیــر از ســرمربی بــه ابزارهــای
دیگــری هــم نیــاز دارد.
قاســم زاغینــژاد در گفتوگــو بــا خبرنــگار ورزشــی
خبرگــزاری تســنیم ،دربــاره تغییــرات فنــی در تیــم
فوتبــال ســپاهان و ســرمربیگری ژوزه مورایــس ،اظهــار
داشــت :اتفاقاتــی بــرای ســپاهان در ایــن مــدت رخ داد که
منجــر جدایــی محرم نویدکیا شــد .شــاید فشــاری کــه از
ســوی هــواداران و مســئوالن کالن وجــود داشــت ،منجــر
بــه ایــن شــد کــه محرم فکــر کنــد در ایــن مقطع بایــد از
تیــم جــدا شــود و در زمانــی دیگــر بــه تیــم کمــک کنــد.
وی در ادامــه افــزود :انتخــاب مربــی جدیــد نیــز بــا
رویکــردی کــه در ســپاهان وجــود دارد ،قطعاً بــا مطالعه و
کارشناســی بــوده اســت .ایــن یــک تصمیم منطقــی بوده
اســت کــه در ایــن مقطــع ســرمایهگذاری بیشــتری روی
ســرمربی داشــته باشــیم .بــا توجــه بــه عقبــه قــوی ایــن
مربــی ،بــه نظــر میرســد اتفــاق خوبــی بــرای ســپاهان
رخ داده اســت ،ولــی اینکــه تصــور کنیــم صرفـاً بــا غنــی
شــدن از ســوی مربــی ،میتوانیــم موفــق باشــیم ،اینطــور
نیست .
مربــی پیشــین ســپاهان اشــاره کــرد :بــه غیــر از مربــی و
کادر فنــی ،بحــث بازیکن هــم وجــود دارد و باید اطالعاتی
خوبــی بــه ایــن مربــی ارائــه شــود تــا بتوانــد بازیکنــان
خوبــی جــذب کنــد .همچنیــن بایــد اطالعــات خوبــی
دربــاره حریفــان ســپاهان داده شــود تــا ایشــان بتوانــد
انتظــارات را بــا ضریــب اشــتباهات پاییــن بــرآورده کنــد.
باشــگاه بایــد در جــذب بازیکــن تیــم خیلی خــوب و قوی
عمــل کنــد ،چون چنــد مهــره تاثیرگــذار تاکنــون از تیم
جــدا شــدهاند .اگــر شــرایط بــه گونـهای باشــد کــه جذب
بازیکنــان ایرانــی ســطح بــاال ،فراهم نباشــد ،میتواننــد از
چنــد بازیکــن قابــل و باکیفیــت خارجــی اســتفاده کنند.
همچنیــن ظرفیــت بازیکنان آکادمی ســپاهان نیــز وجود
دارد کــه میتــوان بــرای آینــده باشــگاه روی آنهــا نیــز
حســاب کــرد .زاغینــژاد دربــاره انتخــاب دیگــر اعضــای
کادر فنــی ســپاهان تصریــح کــرد :معمــوالً هــر ســرمربی
یــک کمــک اول همــراه خــودش مــیآورد ،ولــی اگــر
ایشــان باهــوش باشــد کمکــی را کنــار خــودش مـیآورد
کــه شــناخت خوبــی از بازیکنــان و تیمهــای ایرانــی
داشــته باشــد .امیــدوارم چنیــن اتفاقــی رخ بدهــد و بــا
مشــاورههایی کــه در ابعــاد فنــی و مدیریتــی بــه ایــن
مربــی ارائــه میشــود اتفاقــات خوبــی رقــم بخــورد.
وی دربــاره اینکــه آیــا میتــوان انتظار داشــت ســپاهان در
فصــل نخســت حضــور ایــن مربی قهرمــان شــود ،تصریح
کــرد :وقتــی یــک برنامــه ســه ســاله در دســتور کار قــرار
گرفتــه میشــود ،یعنــی مدیریــت کالن پیشبینــی
کــرده اســت کــه شــاید در ســال اول قهرمانــی میســر
نشــود و کســب ایــن عنــوان را در دو ســال آینــده
میتــوان انتظــار داشــت و ایــن انتظــار بیجایــی نیســت.
اینکــه ســپاهان بتوانــد در ســال نخســت نیــز قهرمــان
شــود ،دور از دســترس نیســت ،ولــی ایــن مســتلزم جذب
ابزارهــای الزم بــرای ســرمربی تیــم اســت .در باالتریــن
ســطح دنیــا نیز اگــر توانایــی بازیکنان جوابگــوی قهرمانی
نباشــد ،ایــن اتفــاق بــرای هیــچ تیمــی رخ نمیدهــد.
قهرمانــی در فصــل نخســت بــه بازیکنانــی کــه جــذب
میشــوند بســتگی دارد ،چــرا کــه دیگــر مدعیــان نیــز
بیــکار نبــوده و شــرایط را ســخت کردهانــد.
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