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اعزام با کمک نهادهای دیگر

فدراسیون دوومیدانی باالخره بعد از گذشت 
چند ماه از بازی های آسیایی تکلیف دو ملی پوش 
خود را روشــن کرد. کاری که البتــه با دخالت و 
حمایت نهادهای دیگری موفق به انجامش شد. 
احســان حدادی در حالی کــه چهارمین مدال 
طالیش را در بازی های آسیایی ضرب کرد مدت ها 
منتظر ماند تا فدراسیون برنامه هایی را که همیشه 
در لفظ اجرایش می کرد عملی کند. او و فدراسیون 
حتی دچار اختالفات شــدیدی هم شــدند اما 
درنهایت بــا ورود و حمایت کمیته ملی المپیک 
اردوی حدادی مشخص شــد و او امشب راهی 
آمریکا می شود تا زیر نظر مک ویلکینز تمریناتش 
را دنبال کند. از سوی دیگر همچنین حسن تفتیان 
ســریع ترین مرد ایران هم راهی فرانسه شد تا با 
همت مســئوالن اســتان خود اردوی یک ماه و 
نیمه ای را در پاریس زیر نظر اونتانن گای پشــت 
سر بگذارد. تفتیان هم یکی دیگر از بالتکلیف هایی 
بود که مدت ها منتظر تصمیمات فدراسیون ماند. 
درنهایت هم اداره کل ورزش اســتان خراســان 
رضوی طی جلسه ای با مجید کیهانی هزینه های 
اردو و مربی تفتیان را قبول کرد. این در حالی است 
که سهم فدراسیون از این اعزام تنها تامین هزینه 
بلیت رفت و برگشت تفتیان و البته عوارض خروج از 
کشورش است. اینکه فدراسیون تا این اندازه خود 
را در هزینه های اعزام ملی پوشش سهیم می کند 

جای تعجب دارد!  
    

مالیی صدرنشین ماند
در پایــان نخســتین مرحلــه رقابت های 
گرنداسلم ســال 2019، فدراســیون جهانی 
جودو با ثبت امتیازات ایــن تورنمنت معتبر، 
جدیدترین رده بندی بهترین هــای جهان را 
اعالم کــرد. در این رده بندی ســعید مالیی از 
مدال برنزی که در پاریس کســب کرد، 500 
امتیاز به دســت آورد و با 6624 امتیاز جایگاه 
خود را در صدر جــدول تثبیت کرد. مالیی در 
حالی در دیدار رده بندی برنز گرفت که به دلیل 
مواجه نشدن با نماینده رژیم اشغالگر قدس تن 
به باخت مصلحتی داد تا به فینال نرود. »فرانک 
دی ولــت« هلندی که در گرنداســلم پاریس 
غایب بود  با 4750 امتیاز دوم است و »ساساکی 
تاکاشــی« ژاپنی که در این مسابقات شکست 
خورد با 4467 امتیاز جایگاه سوم را در اختیار 
دارد. مالیی در ســال هایی کــه عضو تیم ملی 
بوده بارها طعم تلخ شکست اجباری را چشیده 
است. با توجه به حضور پرقدرت رژیم اشغالگر 
در جودو، نگرانی های بسیاری درباره مالیی که 
حضور در المپیک را در پیش دارد، به وجود آمده 
است. او در دوره قبل المپیک هم به این بازی ها 
راه پیدا کرد و این بار نمی خواهد بدون مدال از 
این رقابت ها برگردد اما سایه شوم نماینده رژیم 

اشغالگر هیچ وقت از سر او کم نمی شود.
    

حجاب بانوان بوکس
 تصویب شد

مجوز حجاب زنان بوکسور باالخره از سوی 
اتحادیه جهانی بوکس اعالم شد و آنها از این پس 
اجازه خواهند داشــت در مسابقات بین المللی 
با حجاب شــرکت کنند. هیات اجرایی اتحادیه 
جهانی بوکس در نشستی که در استانبول داشت، 
اعالم کرد این تصمیم به خاطر دالیل مذهبی و 
با تغییر یونیفورم ورزشکاران اتخاذ شده است. به 
دنبال تغییرات ایجاد شده در حجاب، اتحادیه 
جهانی بوکس اجازه حضور در مســابقات را به 
زنان مســلمان خواهد داد. این پوشش اسالمی 
در رشــته های دیگر از جمله تکوانــدو، کاراته، 
ووشو، شمشــیربازی، والیبال و بسکتبال نیز 
مورد تایید قرار گرفته اســت. تصویب حجاب 
برای بوکس زنان خبر خوبی برای بوکس ایران 
است که مدت هاست برای راه اندازی بوکس زنان 
تالش می کند و با تصویب پوشش زنان مسلمان 
مسیر پیش رو هموار خواهد شد. موضوع حائز 
اهمیت اما این است که فدراسیون بوکس ایران 
چه برنامه هایی برای پیشبرد بوکس بانوان دارد؟ 
بوکس آقایان تا همین چند وقت پیش حتی از 
پخش تلویزیونی نیز بی بهره بود و با مشــکالت 
بســیاری دســت و پنجه نرم می کرد. آیا باید 
بوکس بانوان را هم به صورت نمایشی و در لفظ 
ببینیم یا با همت این فدراسیون می توان به آینده 

دخترهای بوکسور امیدوار بود؟

منهای فوتبال

طرح استفاده از داوران پشت دروازه، اولین بار در لیگ 
قهرمانان اروپا مورد آزمایش قــرار گرفت. یوفا که در برابر 
تکنولوژی مقاومت می کرد، تصمیم داشت به کمک »عامل 
انسانی« سطح قضاوت بازی ها را باالتر ببرد. این طرح اما در 
نهایت هیچ موفقیتی به همراه نداشت و با شکست روبه رو 
شد. داوران اضافه ای که در بیشتر دقایق مسابقه بیکار بودند 
و هیچ استفاده ای نداشــتند، گاهی در لحظات حساس و 
کلیدی مرتکب اشتباه می شدند. در لیگ قهرمانان چندین 
بار توپ به طور کامل از خط دروازه عبور کرد اما این داورها 
با وجود نزدیک بودن به صحنه، اشتباه تشخیص دادند و 
فاجعه بار ظاهر شدند. این  طرح شکست خورد و دیگر مورد 

استفاده قرار نگرفت تا سرانجام یوفا نیز مقابل تکنولوژی 
سر تعظیم فرود بیاورد. فوتبال ایران اما مدتی بعد به سراغ 
این طرح شکست خورده رفت و نسخه آن را برای لیگ برتر 
پیچید. اگر این نقشــه کمی و فقط کمی موثر و مفید بود، 
خودش را در اروپا نشان می داد اما طرحی که در آن مقیاس 
با ناکامی روبه رو شده، طبیعتا در فوتبال ایران نیز اثرگذار 
نخواهد بود. میزان کارایی این طرح را می شود از تصمیم های 
داورها در شروع نیم فصل دوم لیگ برتر سنجید. داور پشت 
دروازه درست به صحنه رقم خوردن پنالتی فوالد خوزستان 
برابر پرسپولیس نزدیک است اما در فاصله ای چند قدمی، 
نمی تواند برای رسیدن به تصمیم درست به داور کمک کند. 
در چند مسابقه دیگر نیز ماجراهایی از این دست رخ داده اند 
تا ثابت شود حضور این داورها، چیزی به جز یک »تزئین« 

ساده و بی اثر برای هر مسابقه نیست.

پس از آن که جنجال های داوری در پایان نیم فصل اول لیگ 
برتر به اوج رسید، حرف و حدیث های زیادی در مورد استفاده از 
کمک داور ویدئویی در این لیگ مطرح شد. کمیته داوران حتی 
با حضور علیرضا فغانی، نسخه بومی شده این تکنولوژی با امکانات 
و قابلیت های کم تر نسبت به نسخه اصلی را مورد آزمایش قرار داد 
و اعالم کرد که به زودی در چند استادیوم بزرگ ایران، وی.ای.آر 
را راه اندازی می کند. قبل از شروع نیم فصل دوم اما کمیته داوران 
از تصمیمش منصرف شد و قید کمک داور ویدئویی را زد. آنها 
اعالم کردند که به جای پرداخت هزینه های سرسام آور نصب 
دوربین در ورزشگاه های مختلف، برای قضاوت هر مسابقه از دو 
داور بیشتر استفاده می کنند. اگر فدراسیون فوتبال بودجه الزم 

را برای پیاده کردن جزئیات کمک داور ویدئویی در استادیوم ها 
ندارد، مجبور نیست راه های شکســت خورده دیگر را مورد 
آزمایش قرار بدهد. شاید در شــرایط فعلی حتی تکنولوژی 
هم راه نجات داوری ایران نباشــد. آموزش درســت و کشف 
اســتعدادهای جوان داوری، نیاز کلیدی این روزهای فوتبال 
ایران است. اگر پای استعدادهای تازه به سطح اول لیگ باز شود، 
داوران پراشتباه قدیمی دیگر به حاشیه رانده می شوند. سرعت 
معرفی داورهای جدید به فوتبال ایران حاال بسیار کند است و 
همین موضوع موجب می شود داوران پرسابقه حتی با اضافه 
وزن و سابقه محرومیت به دلیل تخلفات مالی، همچنان مشغول 
قضاوت دیدارهای حساس باشــند. داوری در ایران، به هوای 
تازه ای نیاز دارد. موضوعی که به مراتب بیشتر از تکنولوژی و یا 
طرح ناامیدکننده داور دکور برای عوض شدن جریان قضاوت ها 

مفید خواهد بود و مي تواند شرایط را تغییر دهد.

نکته به نکته

هواي تازه نیازمندیمطرح شكست خورده

آریا طاری

در تراکتور زنوزی، مربیان از امنیت 
شــغلی چندانی برخوردار نیســتند. 
جان توشــاک با وجود اسم بزرگش به 
محض گرفتن چند نتیجه ناامیدکننده 
برکنار شد و تقوی نیز با وجود رسیدن به 
محبوبیت روی ســکوهای یادگار امام، 
خیلی زود نیمکت باشگاه را ترک کرد. 
حاال نوبت به ژرژ لیکنز رسیده است که 
به عنوان ســرمربی تراکتورسازی در 
دیدارهای حساس لیگ برتر این تیم را 

هدایت کند. او که در دوران بازی سال ها 
به عنــوان یک مدافع در باشــگاه های 
مختلف بلژیــک به میــدان رفته بود، 
بالفاصلــه بعد از آویختــن کفش ها به 
مربیگری روی آورد و در باشــگاه هایی 
مثــل اندرلخت و بروژ مشــغول به کار 
شــد. این مربی برای مدتی در ترابوزان 
اسپور ترکیه نیز کار کرد و سپس برای 
دو ســال هدایت تیم ملی بلژیک را بر 
عهده گرفت. او زمانی نیز سرمربی تیم 
ملی الجزایر شــد و حدود یک سال نیز، 
سرمربی تیم ملی مجارستان بود. تنها 

تجربه آسیایی این مربی کهنه کار پیش 
از حضور در فوتبال ایران، به دوران بسیار 
کوتاه کار در باشــگاه الهالل عربستان 
برمی گردد. یــک قهرمانی در لیگ و دو 
قهرمانی در جام حذفی بلژیک، مهم ترین 
افتخارات دوران مربیگری مردی هستند 
که هیچ وقت سابقه هدایت باشگاه های 
بزرگ اروپایی را نداشته است. نام او در 
دنیای فوتبال و کارنامه مربیگری اش، به 
مراتب کوچک تر از جان توشاک به نظر 
می رسد اما او برخالف سرمربی ولزی، 
رابطه خوبی با ستاره های تراکتورسازی 

برقرار کرده و امیدوار است برای مدتی 
طوالنی روی نیمکت این باشــگاه دوام 
بیاورد. لیکنز در دو مســابقه اول روی 
نیمکت تراکتورسازی، چهار امتیاز به 
دست آورده است. او شروع نسبتا خوبی 
با این تیم داشــته اما به خوبی می داند 
که برای ساختن یک تیم مدعی، نباید 
هیچ امتیازی را به ســادگی از دســت 
بدهد. آزمون روز جمعه برای او، به شدت 
دشوار خواهد بود. این مربی ابزار الزم را 
برای نتیجه گرفتن در تراکتورسازی در 
اختیار دارد اما فردا باید روبه روی تیمی 

قرار بگیرد که هم از یک سرمربی کاربلد 
اســتفاده می کند و هــم در همه نقاط 
زمین از حضور ستاره  های زیادی بهره 
می برد. استقاللی ها برای درخشش در 
یادگار امام، روی نمایش خوب رحمتی 
و البته بهترین خــط دفاعی این فصل 
فوتبال ایران حساب می کنند. اگر وریا 
غفوری و علی کریمی به این بازی برسند، 
ترکیب آبی ها کامل تر نیز خواهد شد. 
امید نورافکن به عنوان یکی از خریدهای 
جدید این تیم، همچنان در ترکیب ثابت 
باقی خواهد ماند و داریوش شجاعیان 
نیز پس از ســپری کردن مصدومیت، 
کمــک بزرگی برای تیم شــفر خواهد 
بود. این تیــم برای خــط حمله به جز 
مرتضی تبریزی، روح ا... باقری و اللهیار 
صیادمنش، ایسما و منشا را نیز در اختیار 
دارد تــا نگرانی زیادی در مــورد تعداد 
بازیکن نداشته باشد. تراکتوری ها نیز 
پس از سپری کردن پرهزینه ترین نقل 
و انتقاالت در تاریخ فوتبــال ایران، در 
نیم فصل نیز کوین کنستانت را با رقمی 
نجومی در اختیــار گرفته اند. بازیکنی 
که البته حضورش مقابل اســتقالل در 
هالــه ای از ابهام قــرار دارد. تراکتور در 
خط حمله با استوکس یک تهدید بالقوه 
برای هر دفاعی محسوب می شود. آنها 
ســتاره های پرتجربه ای مثل مسعود، 
دژاگه و حاج صفــی را در اختیار دارند و 
در عین حــال از مهره های جوانی مثل 
دانیال اســماعیلی فر و احسان پهلوان 
نیز بهره می برند. همه ابــزار الزم برای 
نتیجه گرفتن در اختیار شــفر و لیکنز 
قرار دارد اما ستاره ها هیچ وقت »تنها« 
دلیل برای رسیدن به موفقیت نیستند. 
»صدوسی وهشت«. این مجموع سن دو 
مربی نبرد امروز است. عددی که درصد 
زیادی از آن، در متن فوتبال سپری شده و 
این اتفاق هنوز هم ادامه دارد. هم ژرژ و هم 
وینفرد، در سال های گذشته دیدارهایی 

به مراتب حســاس تر از این را پشت سر 
گذاشته اند و تجربیات زیادی برای منتقل 
کردن به فوتبال ایران در اختیار دارند. 
پیش از این در طول فصل، ثابت شــده 
که در فوتبال ایران همیشه جایی برای 
پیرمردها هست و حاال دوئل دو پیرمرد، 
حساس ترین دیدار هفته هجدهم از لیگ 
برتر هجدهم را می سازد. شفر در استقالل 
خستگی ناپذیر نشان داده و با تمام وجود 
برای بازگرداندن این باشگاه به شرایط 
آرمانی تالش کرده است. برای قضاوت 
لیکنز هنوز کمی زود است اما مسابقه 
امروز، به اولیــن قضاوت ها در مورد این 
مربی بال و پر خواهد داد. هر دو مربی به 
خوبی می دانند که باختن در این جدال، 
عواقب سنگینی برای تیم شان خواهد 
داشت. اســتقالل و تراکتور در تعقیب 
مدعیان اصلی قهرمانی هستند و یک 
اشتباه کوچک در بازی های بزرگ، آنها 
را از ادامه این تعقیب و گریز باز می دارد. 
دو تیم فصل را خوب شــروع نکرده اند 
اما به تدریج نشان داده اند که مایه های 
نبرد برای قهرمانی را دارند. شــطرنج 
امروز بین دو مربی پرتجربه، بخشی از 
معادله  قهرمانی را برای این دو تیم روشن 

خواهد کرد.

تراکتور-استقالل؛ مچ اندازی دو پیرمرد خستگی ناپذیر

صد و سی و هشت!

اتفاق روز

تراکتورسازی و استقالل، ستاره های زیادی در اختیار دارند. هر دو تیم در شروع فصل نیز پرستاره بودند و در پنجره 
زمستانی نقل و انتقاالت، کهکشانی تر نیز شدند. با این وجود کلیدی ترین مردان دو تیم برای مسابقه امروز، سرمربیان 

کهنه کار استقالل و تراکتور هستند. وینفرد شفر پس از چهار پیروزی متوالی در لیگ برتر، تیمش را برای »پنج  ستاره« شدن 
در یادگار مهیا می کند. لیکنز نیز در سومین تجربه حضور در فوتبال ایران، در جست وجوی دومین پیروزی اش خواهد بود.

نماینده هندوستان در مرحله پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا، به اندازه تیم ملی این کشور در 
جام ملت ها، غافلگیرکننده نشان نداد. مینرو 
پنجاب برابر سایپا حرفی برای گفتن نداشت 
و خیلی زود تسلیم نارنجی ها شد. تنها هشت 
دقیقه طول کشــید تا آرش رضاوند گل اول 
ســایپا را از روی نقطه پنالتــی وارد دروازه 

حریف کند. 
آرمان رمضانی و ســاموئل سارفو دو گل 
دیگر برای تیم شــهریار به ثمر رســاندند و 
ســرانجام رضاوند ضربه آخر را به هندی ها 
زد. سایپا به سادگی از این مرحله عبور کرد تا 
خودش را برای دومین نبرد در مرحله پلی آف 
آماده کند. پس از پایان جــدال نارنجی ها با 
رقیب هندی، نوبت به ذوب آهن رســید که 
در زمین خــودش از الکویت کویت میزبانی 
کند. تصور می شد ذوبی ها کار دشواری برای 
کنار زدن این حریف نداشته باشند اما مسابقه 
به شــکل غیرمنتظره ای برای علیمنصور و 
شاگردها دشوار شد. تیمی که در لیگ هنوز 

در حسرت رســیدن به پیروزی با سرمربی 
جدیدش به سر می برد، در پایان 90 دقیقه با 
الکویت به تساوی بدون گل رسید. سرانجام 
در وقت های اضافه اما خرید جدید این تیم با 
یک ضربه سر تماشایی، دروازه الکویت را باز 
کرد تا ذوب هم به سالمت از این مرحله عبور 
کند. تا اینجا همه چیز بــه کام فوتبال ایران 
رقم خورده اما ادامه راه کامال دشــوار به نظر 
می رسد. چراکه سایپا و ذوب حریفان سختی 
را در دور نهایــی پلی آف پیــش رو خواهند 
داشت و بدون تردید رفت و برگشتی نبودن 
مســابقه ها، به ضرر این دو تیم خواهد بود. 
چراکه سرنوشــت آنها تنها با یک مسابقه در 

زمین تیم های رقیب مشخص خواهد شد.
ســایپا برای رســیدن به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان 2019 آســیا، بایــد با الریان 
قطر مســابقه بدهد. گونزالــو فریرا، هونگ 
میونگ کــو، لوکا بورخس و ریــواس، چهار 
ســتاره خارجی تیم قطری هستند. تیمی 
که سه شنبه آینده در دوحه از نماینده ایران 

میزبانی خواهد کرد. ماموریت ذوب آهن نیز 
برای رسیدن به دور گروهی، طاقت فرسا به 
نظر می رســد. اصفهانی ها که در این فصل 
از لیگ برتــر فقط یک بار طعــم پیروزی را 
چشــیده اند، پس از کنار زدن الکویت باید 
خودشان را برای نبرد با تیم پرستاره الغرافه 
آماده کنند. این بازی نیز به میزبانی کشــور 
قطر برگزار خواهد شد. اضافه شدن خلعتبری 
می توانســت یک امتیاز بزرگ برای ذوبی ها 
باشد اما این بازیکن نیز با مصدومیت شدید 
روبه رو شــده و ادامه فصل را از دست داده تا 
همه امیدها برای گل زنی در تیم منصوریان 

به اوساگونا دوخته شود. 
فوتبال ایران در دو دوره گذشــته، چهار 
تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان داشته 
است. از ســال 2009 به بعد ایران همیشه 
بیشــتر از دو نماینده در مرحله گروهی این 
تورنمنت داشته اما حاال بعید نیست که پس 
از نزدیک به یک دهه، تنها دو نماینده ایران 
در دور گروهی لیگ قهرمانان آســیا شرکت 

کنند. سایپا و ذوب در فصل گذشته کیفیت 
فوق العاده ای داشــتند اما حکایت این فصل 
هر دو باشگاه، کمی متفاوت به نظر می رسد. 

شــکل برگزاری بازی ها و فرســتاده شدن 
نمایندگان لیگ برتر به الیــه دوم پلی آف، 
اوضاع را برای فوتبال ایران دشوار کرده است.

نمایندگان فوتبال ایران از اولین مرحله پلی آف لیگ قهرمانان عبور کردند

صعود نیمه کاره!

تراکتور در خط حمله با 
استوکس یک تهدید بالقوه 

برای هر دفاعی محسوب 
می شود. آنها ستاره های 
پرتجربه ای مثل مسعود، 

دژاگه و حاج صفی را در 
اختیار دارند و در عین 

حال از مهره های جوانی 
مثل دانیال اسماعیلی فر 
و احسان پهلوان نیز بهره 

می برند
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