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ذوالفقارنسب:

ویلموتس به زمان نیاز دارد

مربیان جوان ایرانی باید کنار او باشند

پیشکسـوت فوتبـال ایـران میگویـد شـاید مـارک
ویلموتـس نتایـج خوبـی در عرصـه سـرمربیگری
نگرفتـه باشـد امـا او نیـاز بـه زمـان دارد تـا بتوانـد
عملکـرد خـودش را نشـان دهـد.
بیـژن ذوالفقـار نسـب پیشکسـوت فوتبـال ایـران در
گفتوگـو بـا ایسـنا ،در بـاره انتخـاب شـدن مـارک
ویلموتـس به عنوان سـرمربی تیـم ملی فوتبـال ایران
اظهـار کرد :درسـت اسـت که فوتبـال بلژیـک ،فوتبال
صاحب سـبکی اسـت و در اروپـا خیلی از کارشناسـان
و فوتبالیسـتهای بزرگـی در آنجـا رشـد کردنـد امـا
نمیشـود تنهـا بـه ایـن شـاخص بـرای ارزیابـی یک
سـرمربی اکتفا کرد فاکتورها و مسـائل دیگری هسـتند
کـه شایسـتگی یـک سـرمربی را نشـان میدهـد مثل
تواناییهـا فنـی و توانمندیهـای جامعـه شـناختی و
روان شـناختی.
وی ادامـه داد :بـرای ارزیابـی یـک مربـی باید بـه آمار
و نتایـج آن مربـی مراجعـه کـرد .مـن االن نمیتوانـم
بگویـم مـارک ویلموتـس دقیقاً چـه ویژگیهایـی دارد
امـا زمـان نشـان میدهـد او چـه عملکـردی خواهـد
داشـت .او بازیکـن بسـیار خوبـی در سـطح اروپـا
بـوده اسـت و در دوران مربیگـری خـود در ردههـای
فوتبـال ملـی بلژیـک سـرمربیگری کـرده اسـت امـا
نتایـج شـاخصی نگرفته اسـت .چنانچه قـرارداد خوبی
بـا او منعقد شـده باشـد و افراد بـا تجربـهای همراه او
باشـند میتواند سـرمربی خوبی بـرای تیم ملـی ایران
باشد.
ایـن پیشکسـوت فوتبـال در ادامـه اظهـار کـرد:
ویلموتـس نیـاز بـه زمـان دارد .امکانـات عوامـل
بسـیار مهمـی    در عملکـرد ایـن سـرمربی دارنـد و
بـا توجـه بـه ویژگیهـای ایـن مربـی و شـرایط مـا
ایـن فـرد مناسـبترین گزینـه بـرای سـرمربیگری
بود.
وی در مـورد مبلـغ قـرارداد کـه چیـزی حـدود یـک
میلیـون دالر پیـش بینـی شـده اظهـار کرد :ایـن رقم،
رقـم متعارفـی در عرصـه بینالمللی اسـت شـما نباید
ایـن رقـم را تبدیـل بـه ریـال کنیـد چـون در عرصـه
بینالمللـی ایـن رقـم قـرارداد برای ایـن نـوع مربیان
ً
کاملا طبیعـی و متعـارف اسـت.
او افـزود :فدراسـیون حتمـاً باید برنامههـای خودش را
در جزئیـات قـرار داد بـا او در نظر بگیـرد و باید مربیان
جـوان ایرانـی را برای کسـب تجربه در کنـار او در نظر
بگیـرد .ایـن کارشـناس فوتبـال در پایان گفـت :برای
آغـاز بایـد دید که او چه اهـداف و نقطـه نظراتی دارد و
قرار اسـت چـه برنامههـای برای فوتبـال ایـران پیاده
کنـد امیـدوارم حضـور او باعث رشـد و اعتلای فوتبال
ایران شـود.
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس :

حاصل ورزش پهلوانی  ،اخالق خوب و
از خود گذشتگی است

مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس در جمــع ورزش
دوســتان محلــه قصرالدشــت شــیراز گفــت  :حاصــل
ورزش پهلوانــی  ،جوانمــردی  ،اخــاق خــوب و از
خــود گذشــتگی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
 ،حیدرعلــی کامیــاب کــه عصــر روز ســه شــنبه 24
اردیبهشــت مــاه در جمــع مــردم ورزش دوســت
محلــه قصرالدشــت در مجموعــه ورزشــی شــهدای
ایــن منطقــه ســخن می    گفــت بــا بیــان اینکــه
حاصــل ورزش اخــاق خــوب و از خودگذشــتگی
اســت افــزود  :اهالــی ایــن منطقــه دارای فرهنــگ و
تمــدن خــوب و دیرینــه هســتند و مردمانــی مومــن و
انقالبــی در آن رشــد و تربیــت یافتــه انــد .
وی تصریــح کــرد  :جوانــان قصرالدشــت در هشــت
دفــاع مقــدس حضــور پــر رنگــی داشــتند و شــهدای
ورزشــکار زیــادی را تقدیــم اســام و انقــاب کردنــد
و یکــی از خصوصیــات بــارز ایــن جوانــان مطالبــه
گــری از طریــق مجــاری قانونــی بــوده و چنانچــه
حقــی از آنــان ضایــع شــود بــا اخــاق مــداری و
صحــه صــدر بدنبــال دریافــت احــکام بــه حــق
خودشــان هســتند .
مدیــرکل ورزش و جوانــان کــه حامــل خبــر خوبــی
بــرای آقایــان و بانــوان ورزشــکار قصرالدشــت بــود
بــا بیــان اینکــه ایــن مجموعــه ورزشــی بــا تعامــات
انجــام شــده از شــهرداری شــیراز خریــداری و
تحویــل اداره کل ورزش و جوانــان گردیــده اســت
خاطرنشــان کــرد  :از زمــان تاســیس ایــن مــکان

ورزشــی بــه مــدت  8ســال بــا یــک مدیریــت
توانمنــد خدمــات فرهنگــی مناســبی بــه ورزشــکاران
ارائــه می    شــد و قهرمانــان زیــادی هــم از ایــن
مجموعــه معرفــی شــده و در میادیــن بیــن المللــی و

کشــوری افتخــار آفرینــی کردنــد ولــی پــس از مــدت
کوتاهــی برخــی مدیــران وقــت ورزش و جوانــان ،
مجموعــه شــهدای قصرالدشــت در اختیــار شــهرداری
قــرار گرفــت و مدیریتــش تغییرکــرد کــه متاســفانه
مــردم ایــن محلــه بــه مــدت  5ســال نتوانســتند بــه
نحــو مطلــوب و شایســته ای از ایــن مــکان ورزشــی
اســتفاده نماینــد.
دبیــر شــورای عالــی ورزش اســتان بــا اشــاره
بــه اینکــه شــرایط ورزشــی بایــد بــرای جوانــان
قصرالدشــت براحتــی انجــام شــودخطاب بــه
مســئولین جدیــد مجموعــه شــهدا گفــت  :در حــال

حاضــر مهمتریــن وظیفــه بــرای پیشــرفت و توســعه
ایــن مــکان ورزشــی حفــظ انســجام  ،وحــدت و
همدلــی اســت و بــا مراقبــت بیشــتر و عبــرت از
گذشــته فقــط بــه دنبــال خدمــات بهتــر بــرای
اهالــی قصرالدشــت باشــید تــا ناکامـی    و تلخی  هــای
ســالهای گذشــته بــرای جوانــان عزیزایــن محلــه
جبــران شــود .
حیدرعلــی کامیــاب بــا بیــان اینکــه مجموعــه
شــهدای قصرالدشــت بــزودی مــورد تعمیــر و
بازســازی قــرار می    گیــرد تصریــح کــرد  :بــا اعتبــاری
کــه بــرای ایــن مجموعــه در نظرگرفتــه ایــم پــس از
مــاه مبــارک رمضــان  ،یــک زورخانــه در قســمتی از
ایــن ورزشــگاه احــداث می    شــود و عــاوه برنصــب
تجهیــزات ورزشــی  ،بــرای افــرادی کــه در حــال
آمــوزش فوتبــال و ســایر رشــته  های ورزشــی نیــز
می    باشــند کمک  هــای خوبــی انجــام می    دهیــم
.مدیــرکل ورزش و جوانــان در ادامــه صحبتهــای
خــود خطــاب بــه حاضریــن در جلســه گفــت  :یکــی
از برنامه  هــای موثــر دســتگاهها ایجــاد اشــتغال
زایــی بــرای جوانــان اســت و پــس از راه انــدازی
بخشــهای مختلــف ایــن مجموعــه ورزشــی تعــدادی
از بچه  هــای خــوب و توانمنــد محلــه قصرالدشــت
را در ایــن فضــا مشــغول بــکار خواهنــد شــد و
همچنیــن درآمــد حاصــل ازورزشــگاه شــهدا  ،بــرای
نگهــداری بهتــر خــود مجموعــه اســتفاده می    گــردد
و بــرای بانــوان ورزشــکار هــم برنامــه ریــزی قابــل
توجهــی بــه همــت مدیریــت مجموعــه خواهیــم
داشت .

کارگاه آموزشی اصول پایه سوارکاری در جنوب استان فارس برگزارشد
کارگاه آموزشـی اصـول پایـه سـوارکاری بـا
مدرسی  هاشـم ذنوبـی مربـی لول یک بیـن المللی
و رئیـس کمیتـه پـرش بـا اسـب اسـتان فـارس
در سـالن همایـش شـهر وراوی شهرسـتان مهر
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و
اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس
،بـه نقل از هیات سـوارکاری اسـتان  ،ایـن کارگاه
دو روزه بـا هـدف آمـاده سـازی افراد عالقـه مند
بـه فراگیـری اصـول و مبانـی پایـه سـوارکاری
بـا حضـور  ۳۴نفـر از شهرسـتان های المـرد ،
مهر،گراش،جهـرم ،داراب از اسـتان فـارس و
شهرسـتان های عسـلویه و پارسـیان و بوشهر از

اسـتان بوشـهر برگزارگردیـد.
صـادق انصـاری رئیـس هیـات سـوارکاری
شهرسـتان المرد و حسـین علیـزاده رئیس هیات
سـوارکاری شهرسـتان مهـر دو نفـر از روسـای
جدیـد هیـات سـوارکاری شهرسـتانهای جنوبـی
اسـتان هسـتند کـه کمـر همـت بـرای توسـعه
اصولی و اسـتاندارد ورزش سـوارکاری بسـته اند
و در مـدت زمـان انـدک فعالیـت ایـن دو نیـروی
جـوان و تحصیـل کـرده  ،ضمـن هماهنگـی و
ارتبـاط مسـتمر بـا هیـات سـوارکاری اسـتان
فـارس در بحـث ارائـه آموزش  های نویـن و پایه
سـوارکاری اقدامات بسـیار خوبی را در دستور کار
قـرار داده انـد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال:

به دنبال یک قرارداد حرفهای با ویلموتس هستیم

سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال میگویــد در حــال رایزنــی بــا
ویلموتــس بــر ســر مفــاد قــرارداد هســتند تــا یــک قــرارداد حرفـهای منعقــد
شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،مــارک ویلموتــس از صبــح دیــروز در حــال بازدیــد از
امــکان ورزشــی فوتبــال ایــران اســت و نشسـتهای را بــا رئیــس فدراســیون
فوتبــال برگــزار کــرده امــا هنــوز قــراردادی میــان دو طــرف بــه امضــا
نرســیده اســت.
ابراهیــم شــکوری ،سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال در اینبــاره بــه
شــبکه خبــر گفــت :مذاکــره بــا ویلموتــس در مراحــل پایانــی قــرار دارد ولــی
قــراردادی میــان دو طــرف امضــا نشــده اســت .بایــد بــر ســر مفــاد ایــن
قــرارداد بــه توافــق برســیم کــه مشــکلی وجــود نداشــته باشــد .انشــاءاهلل در
روزهــای آینــده قــرارداد نهایــی میشــود .مــا بــه دنبــال یــک قــرارداد حرف ـهای هســتیم.
سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال بــا بیــان ایــن کــه ویلموتــس در حــال بازدیــد از امکانــات فوتبــال ایــران اســت،
اضافــه کــرد :بــه محــض امضــای قــرارداد اطالعرســانیهای الزم صــورت میگیــرد .کامــ ً
ا حرفــهای پیــش میرویــم
و تــا زمانــی کــه قــرارداد نهایــی نشــود ،از طریــق مراجــع رسمی    اطالعرســانی انجــام نمیشــود چــرا کــه در صــورت
قطعــی نشــدن قــرارداد ،مشکلســاز میشــود.وی خاطرنشــان کــرد :نمیخواهیــم مشــکالت در قراردادهــای قبلــی تکــرار
شــود .بــه همیــن دلیــل شــفاف و صادقانــه پیــش میرویــم .دو طــرف بــه طــور صریــح خواســتههای خــود را مطــرح
کردند.شــکوری در واکنــش بــه ایــن ســوال کــه برخــاف او ،مهــدی تــاج سه شــنبه شــب انتخــاب ویلموتــس بــه عنــوان
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال را تأییــد کــرده و از طرفــی رونــد انتخــاب ویلموتــس در ایــران برخــاف ســایر کشــورها
طوالنــی شــده اســت اظهــار کــرد :شــرایط اقتصــادی و سیاســی مــا بــا ســایر کشــورها متفــاوت اســت .بــه همیــن علــت
دســت بــه عصــا پیــش میرویــم .امــروز مســابقات لیــگ برتــر برگــزار میشــود و تمرکــز هــواداران روی بازیهــای
لیگبرتــر اســت و بعــد از آن اطالعرســانی میکنیم.سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال خاطرنشــان کــرد :موفقیــت
تیــم ملــی بیــش از هــر چیــزی اســت و اگــر قــرارداد خــوب منعقــد شــود ،موفقیــت تیــم ملــی هــم تضمیــن میشــود.
شــکوری بــا بیــان ایــن کــه ویلموتــس تنهــا گزینــه فدراســیون فوتبــال نبــود ،افــزود :گزینههــای زیــادی در دســترس مــا
بودنــد امــا بــا ویلموتــس بــه توافــق رســیدیم .بایــد روی همــه بندهــای قــرارداد مذاکــره کنیــم تــا نتیجــه نهایــی حاصــل
شــود .در حــال حاضــر تــاج بــا او جلســه برگــزار کــرده اســت .ویلموتــس در جریــان اهمیــت تیــم ملــی میــان هــواداران
اســت .او از جــو ایــران رضایــت دارد ولــی عقــد قــرارداد خــوب بســیار مهــم اســت .بــه همیــن علــت هیــچ عجلـهای نداریــم.
او در واکنــش بــه ایــن ســوال کــه ویلموتــس در دوران مربیگــری خــود دســتاوردهای زیــادی نداشــته اســت ،تاکیــد کــرد :او
نســل طالیــی بلژیــک را پــرورش داده اســت امــا بعــداً در بــاره کارنامــه او صحبــت میکنیــم .ایــن صحبتهــا کــم لطفــی
در حــق ویلموتــس اســت .او میتوانــد بــه فوتبــال ایــران کمــک کنــد .بــا ایــن وجــود فع ـ ً
ا در حــال مذاکــره هســتیم و
تــا زمــان عقــد قــرارداد منتظــر میمانیــم.

برتری پلنگ افکن مقابل نایب قهرمان المپیک

 ۲تکوانــدوکار ایــران کار خــود را در رقابتهــای قهرمانــی جهــان
 ۲۰۱۹بــا برتــری مقابــل رقبایشــان آغــاز کردنــد امــا اکــرم خدابنــده
در نخســتین مبــارزه مقابــل حریــف قــزاق شکســت خــورد و از دور
رقابتهــا کنــار رفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،در آغــاز رقابتهــای تکوانــدوی قهرمانــی
جهــان  ۲۰۱۹کــه در منچســتر انگلیــس در حــال برگــزاری اســت،
محمدحســن پلنــگ افکــن نماینــده وزن  -۵۸کیلوگــرم ایــران در
مبــارزه نخســت خــود برابــر جفرســون اُچــوآ از کلمبیــا بــا نتیجــه ۱۵
بــر  ۴بــه برتــری رســید .وی در دور بعــد نیــز مقابــل تاوین  هانپــراب
از تایلنــد نایــب قهرمــان المپیــک ریــو  ۲۰۱۶و دارنــده مــدال برنــز بازیهــای یونیورســیاد و قهرمانــی آســیا بــه روی شــیاپ
چانــگ رفــت و در یــک مبــارزه ســخت بــا نتیجــه  ۱۷بــر  ۱۵بــه برتــری رســید.
امــا در بخــش دختــران نیــز مهــا مومـنزاده نماینــده وزن  -۴۶کیلوگــرم ایــران در دیــدار نخســت برابــر آینــور یواشــپای
از قزاقســتان بــا نتیجــه  ۲۱بــر یــک بــه برتــری رســید و راهــی دور بعــد شــد .وی در دور بعــد و در مرحلــه یــک شــانزدهم
نهایــی مقابــل «جوردیــن اســمیت» نماینــده میزبــان کــه مــدال برنــز قهرمانــی اروپــا بزرگســاالن را در کارنامــه دارد ،بــا
نتیجــه  ۱۷بــر  ۷بــه برتــری رســید و راهــی دور ســوم شــد.
اکــرم خدابنــده تکوانــدوکار وزن  -۷۳کیلوگــرم و ملیپــوش باتجربــه ایــران در مبــارزه نخســت مقابــل «کانســل دنیــز»
قــزاق ،نایــب قهرمــان بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸در حالی کــه تــا یــک دقیقــه مانــده بــه پایــان مبــارزه پیــش بــود امــا
به دلیــل افــت بدنــی در نهایــت بــا نتیجــه  ۲۵بــر  ۱۹شکســت خــورد و از دور رقابتهــا کنــار رفــت.

بنابـه گفته  هاشـم ذنوبـی مـدرس ایـن دوره ،
توانایی  هـای بسـیار خـوب و اسـتعدادهای
نهفتـه ای در شهرسـتانهای جنوبی اسـتان فارس
وجـود دارد کـه بـا برنامـه ریـزی مناسـب و ارائه
آموزش  هـای نویـن  ،در آینـده نزدیـک شـاهد
شـکوفایی رشـته پـرش و تربیـت سـوارکاران
آینـده دار در ایـن شهرسـتان ها خواهیـم بـود.
شـرکت کنندگان در این کارگاه آموزشـی به دوره
کارگاه  هـای پنـج گانـه پیـش نیـاز مربـی گـری
درجـه  ۳سـوارکاری راه خواهنـد یافـت .
گفتنـی اسـت کالس  هـای عملـی ایـن دوره در
باشـگاه سـوارکاری امیـد زمان شهرسـتان المرد
برگزارشـد.

مدیرکل ورزش وجوانان فارس:
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«پاک فطرت» می    تواند به ژیمناستیک فارس کمک کند

مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس
بـا بیـان اینکـه کمـال پـاک فطـرت
فـردی از خانـواده ورزش اسـت افـزود:
او میتوانـد بـه ژیمناسـتیک اسـتان
کمـک کنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه
خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل
ورزش و جوانـان فـارس  ،حیـدر علـی
کامیـاب که در مراسـم تکریم و معارفه
سرپرسـتان قدیـم و جدیـد هیـات
ژیمناسـتیک اسـتان فـارس سـخن
می    گفـت بـا یـاد کـردن از مرحوم عباسـعلی توانا رئیـس فقید هیأت ژیمناسـتیک اسـتان از زحمات ساسـان
مبینـی در زمـان تصـدی مسـئولیت سرپرسـتی این هیأت تشـکر کرد و افـزود «آقای» مبینـی علیرغم تمام
مشـغله  هایی کـه دارد ،همیشـه و همـه وقـت نه تنها بـرای ورزش ژیمناسـتیک بلکـه برای تمام رشـتههای
ورزشـی از جملـه فوتبـال وقـت گذاشـته اسـت.
وی از مبینـی و پـاک فطـرت بـه عنـوان خدمتگـزاران ورزش یـاد کـرد و افـزود :سرپرسـت جدیـد هیـأت
ژیمناسـتیک میتوانـد بـا مـراودات خود زمینه توسـعه سـخت افزاری ایـن ورزش را در اسـتان فراهم سـازد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس از پیـش بینی طـرح احداث یک سـالن تخصصی ژیمناسـتیک در مجموعه
ورزشـی پـارس شـیراز خبـر داد و بـا تاکیـد چندبـاره در خصـوص فقر سـرانه ورزشـی در شـهر شـیراز افزود:
بـا توجـه بـه اسـتقبال گسـترده و انبـوه جمعیتـی کـه در ژیمناسـتیک اسـتان فعـال اسـت،احداث این سـالن
تخصصـی بـرای شـیراز ضروری اسـت.
کامیـاب در عیـن حـال از پـاک فطـرت خواسـت تا بـا توجه به مسـئولیت خـود در اسـتانداری فارس توسـعه
ایـن ورزش در روسـتاهای اسـتان را پیگیـری کند.
وی وجـود حداقل  هـای الزم بـرای فعالیت ورزشـکاران در رشـته ژیمناسـتیک در روسـتاها و شهرسـتان  های
اسـتان را یـک اتفـاق خـوب بـه وقـوع پیوسـته در چنـد سـال اخیـر دانسـت و گفـت :توجـه بـه روسـتاها و
شهرسـتان  ها می    توانـد باعـث ظهـور و رشـد اسـتعداد  هایی نظیـر سـعید رضـا کیخـا در ورزش ژیمناسـتیک
شود.
وی ادامـه داد اینکـه اسـتعدادی نظیـر کیخـا در شـیراز رشـد و نمـو کـرده دلیل نمیشـود که ما در روسـتاها
بـه دنبال اسـتعدادهای ناب در رشـته ژیمناسـتیک نباشـیم.
مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس بـا تقدیر از خانواده ورزش ژیمناسـتیک اسـتان به خاطر اسـتمرار فعالیت و
افتخارآفرینی  هـا چـه در دوران حیـات مرحـوم توانـا و چه پس از درگذشـت وی گفت:این رشـته مـادر و پایه
همـواره در اسـتان فـارس جزو چند رشـته نخسـت و پر اهمیت اسـتان بوده اسـت.
کامیـاب نظـم و انضبـاط حاکـم بـر ژیمناسـتیک را حاصـل تعالیـم ایـن ورزش بـه هنرجویـان دانسـت و
گفت:یکـی از دالیـل موفقیـت ژیمناسـتیک فـارس وجـود همیـن نظـم و انضبـاط حاکـم بـر آن اسـت.
گفتنی اسـت در این مراسـم از زحمات ساسـان مبینی که پس از درگذشـت عباسـعلی توانا سرپرسـتی هیات
ژیمناسـتیک اسـتان را برعهـده داشـت تقدیـر و سـید کمـال پـاک فطـرت بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد این
هیـأت معرفی شـد.

دعوت از ورزشکاران فارسی به اردوی تیم ملی هندبال کشور

 5هندبالیست استان فارس به اردوی تیم ملی هندبال آقایان کشور دعوت شدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانان فـارس ،محمدعلی
قاسـمی    (نیروی زمینـی کازرون)  ،فـرزاد رسـتمی    (فرازبام خائزدهدشـت) محمـد صفری(نیـروی زمینـی
کازرون) علـی رحیمی    (فـوالد مبارکـه سـپاهان) و میثـم نـوروزی (نیـروی زمینی کازرون)  5فارسـی هسـتند
کـه بـه همراه سـایر ملـی پوشـان در ایـن اردو حضـور دارند.
نخسـتین اردوی آمادگـی تیـم ملـی بزرگسـاالن آقایـان از  27اردیبهشـت مـاه تـا  2خـرداد در تهـران بدون
حضـور لژیونرهـا برگزار می    شـود.
تیـم ملـی هندبال بزرگسـاالن کشـور خود را برای شـرکت در مسـابقات انتخابـی المپیـک  (2020توکیو) که
بـه میزبانـی قطـر برگزار می    شـود آمـاده می    کند.

جاللی:

مقایسه ویلموتس و کیروش درست نیست
باید  ۳سال به او فرصت دهیم

ســرمربی تیــم فوتبــال نســاجی مازنــدران
میگویــد :بایــد بــه ســرمربی جدیــد تیــم ملــی
فرصــت ســه ســاله داد.
مجیــد جاللــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در
بــاره انتخــاب مــارک ویلموتــس بــه صحبــت
پرداخــت .او در بخشــی از صحبتهــای خــود
بــه نبــود برنامــه در فوتبــال ایــران اشــاره کــرد
و گفــت :اگــر در فوتبــال برنامــه داشــته باشــیم
خــوب میدانیــم کــه چــه اتفاقــی قــرار اســت
رخ دهــد .مــا در حــال حاضــر روی مــوج خواســته
هــواداران ســوار شــدهایم .البتــه ســرمربی تیــم
فوتبــال نســاجی انتخــاب ویلموتــس را گزینــه
مناســبی بــرای تیــم ملــی دانســت .در ادامــه
گفتوگــوی خبرنــگار ایســنا را بــا مجیــد
جاللــی میخوانیــم:
* بــه عنــوان ســوال اول میخواهیــم
نظــر شــما را در بــاره مــارک ویلموتــس
بدانیــم .آیــا او گزینــه خوبــی بــرای
تیــم ملــی فوتبــال ایــران اســت؟
اگــر بــه گذشــته برگردیــم و فلســفه فوتبــال
ویلموتــس را بررســی کنیــم میبینیــم او دوســت
داشــته در هــر جایــی کــه کار میکنــد ثمــرهای
بــه جــا بگــذارد .او پــس از جدایــی از محــل
کارش اثــرات خوبــی بــرای فوتبــال گذاشــته
اســت .بــرای همیــن اســت کــه او را معمــار
نســل طالیــی فوتبــال بلژیــک میداننــد .بــرای
همیــن حضــور او امتیــاز ویــژهای بــرای فوتبــال
ایــران اســت یعنــی در حالــی کــه میتوانــد تیــم
ملــی را هدایــت کنــد میتوانــد معمــار نســل
آینــده فوتبــال ایــران باشــد .انتخــاب ویلموتــس
بســیار خــوب اســت امــا امیــدوارم زمانــی کــه
بــه ایــران میآیــد تــا کارش را شــروع کنــد
تســلیم فضــای نتیجــه گرایــی فوتبــال ایــران
نشــود .چــون بــه اعتقــاد مــن توانایــی ســاخت
تیــم را کــیروش هــم داشــت امــا او درگیــر
نتیجــه گرایــی شــد .ک ـیروش مســیرش را بــه
راهــی بــرد کــه مــا میخواســتیم و بــه همیــن
خاطــر توانســت هشــت ســال در فوتبــال مــا
کار کنــد .امیــدوارم بتوانیــم از وجــود ویلموتــس
طــوری اســتفاده کنیــم کــه بــرای آینــده ،تیــم
بســیار قدرتمنــدی داشــته باشــیم چــون او واقعـ ًا
میتوانــد نســل خوبــی بــه فوتبــال ایــران
معرفــی کنــد.
* در صحبتهایتــان اشــاره کردیــد
کــه ویلموتــس معمــار نســل طالیــی
فوتبــال بلژیــک اســت .چنیــن
شــاخصهای را کـیروش هــم داشــت و

بــه او میگفتنــد معمــار نســل طالیــی
فوتبــال پرتغــال اســت امــا نتایجــی
کــه میخواســتیم بــا کــیروش
بــه دســت نیامــد .فکــر میکنیــد
ویلموتــس واقعــاً توانایــی ســاختن
تیــم ملــی قدرتمنــدی بــرای ایــران
دارد؟
فضــای افــکار عمومی    کــه در کشــور مــا
وجــود دارد ایــن اســت کــه همــه میگوینــد
مــا میخواهیــم پیــروز باشــیم و ببریــم.

فلســفه خــودش پایــدار بمانــد و کارش را انجــام
بدهــد فرامــوش نکنیــد بــرای آوردن ایــن مربــی
ســرمایه گــذاری خوبــی انجــام میدهیــم کــه
بایــد دســتاوردی هــم بــه دســت بیاوریــم.
* برخــی میگوینــد از نظــر رفتــاری و
ســبک کاری ویلموتــس نقطــه مقابــل
کــیروش اســت ،آیــا شــما ایــن
موضــوع را قبــول داریــد؟
مربیــان را نبایــد بــا یکدیگــر مقایســه کــرد .هــر
کســی شــیوه و ســبک کاری خــودش را دارد.

پیــروزی در یــک بــازی و ســاختن یــک بــازی
بــا هــم متفــاوت اســت .وقتــی شــما بــازی را
میســازید در نهایــت برنــده خواهیــد شــد امــا
بــرای ســاختن بــازی نیازمنــد زمــان هســتید.
در حالــی کــه افــکار عمومــی    و فضایــی کــه
در فوتبــال ایــران حاکــم اســت زمــان کافــی
را در اختیــار شــما قــرار نمیدهــد بنابرایــن
وقتــی مربــی مثــل کــیروش بــه ایــران
میآیــد فضــا را ارزیابــی میکنــد و در راهــی
کــه مــا میخواهیــم حرکــت میکنــد .شــاید در
نهایــت راهــی کــه مــا میخواهیــم نتیجــهاش
یافتــن یــک تیــم بــرای آینــده نباشــد امــا مــا
میگوئیــم میخواهیــم در جــام ملتهــای
آســیا قهرمــان بشــویم یــا میگوئیــم تیــم ملــی
بایــد بــه جــام جهانــی بــرود .مــن میگویــم از
خیلــی روشهــا میتــوان اســتفاده کــرد و تیــم
را بــه جــام جهانــی بــرد و یــا در بازیهــای
مختلــف بــه پیــروزی رســید امــا ســاختن بــازی
روش خــودش را دارد .مــن امیــدوارم زمــان
کافــی را بــه ایــن مربــی جدیــد بدهیــم تــا در

اینکــه بخواهیــم کــیروش و ویلموتــس را بــا
یکدیگــر مقایســه کنیــم بــرای فوتبــال مــا بســیار
خطرنــاک اســت .بایــد ایــن را بدانیــم در همــه
دنیــا هــر مربــی ســبک و شــیوه کاری خــودش
را دارد .در حوزههــای مدیریتــی و فنــی هــر
کســی راه خــودش را مــیرود .نمیتوانیــم بــه
خاطــر ایــن موضــوع مربیــان را مقایســه کنیــم.
آن چیــزی کــه بایــد مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد
نتیجـهای اســت کــه مربیــان در انتهــا بــه دســت
میآورنــد .اینکــه او را بــا بقیــه مقایســه بکنیــم
و شــیوههای کاریاش را بســنجیم بــه نتیجـهای
نمیرســیم .اگــر میخواهیــم ویلموتــس نتیجــه
بگیــرد .حداقــل بایــد دو تــا ســه ســال بــه او
زمــان بدهیــم و بعــد کارش را قضــاوت کنیــم.
امــکان دارد در ایــن میــان گروهــی طرفــدار
ســبک کاری کــیروش باشــند یــا گروهــی
کار مربــی دیگــری را بپســندند .از ایــن نــوع
کشــمکشها در فوتبــال همیشــه وجــود دارد.
* شــما از زمــان کافــی بــرای مربــی
جدیــد تیــم ملــی صحبــت میکنیــد

ایــن در حالــی اســت کــه اگــر
او تیــم ملــی را بــه جــام جهانــی
نبــرد شــاید اهالــی فوتبــال تــاب
ماندنــش را نداشــته باشــند .آیــا فکــر
نمیکنیــد کســب نتیجــه هــم بــرای
فوتبالدوســتان ایرانــی بســیار مهــم
اســت؟
شــما درســت میگوئیــد فضــای افــکار
عمومــی    در کشــور مــا نتیجــه گراســت .مــا
همیشــه غرامــت ایــن نــوع دیــدگاه را میدهیــم.
همیشــه بایــد رونــد کاری یــک مربــی را گروهی
کارشناســی بررســی کننــد تــا ببیننــد اص ـ ً
ا بــه
ســوی پیشــرفت حرکــت میکنــد یــا خیــر؟
ایــن کارشناســان اگــر ببیننــد مربــی جدیــد
راهــی را مــیرود کــه دو ســال آینــده فوتبــال
ایــران شــرایط بهتــری خواهــد داشــت .در ایــن
شــرایط بایــد از مربــی حمایــت کــرد و صبــر
کنیــم و از بعــد نتیجهگرایــی خــارج شــویم.
تــا بــه حــال فکــر کردهایــم کــه چــرا در لیــگ
قهرمانــان آســیا سالهاســت بــه قهرمانــی
نرســیدهاید چــون وقتــی ضربــات ایســتگاهی
را از تیمهــای باشــگاهی حــذف کنیــد دیگــر
کســب نتیجــه بــرای باشــگاههای مــا ســخت
میشــود چــون مــا نیــاز بــه یــک دگرگونــی
تاکتیکــی داریــم .بایــد بــرای آن هــم غرامتــی
بپردازیــم .اگــر صبــر کنیــم و برنامــه درســتی
داشــته باشــیم قطعــ ًا در آینــده میتوانیــم
برداشــت خوبــی از فوتبــال ایــران داشــته باشــیم.
ابتــدا بایــد تکلیفمــان را بــا فوتبــال مشــخص
کنیــم و دقیقــ ًا ببینیــم چــه میخواهیــم.
* شــما از مقایســه نکــردن مربیــان
بــا یکدیگــر صحبــت کردیــد امــا
خیلیهــا میخواهنــد بداننــد از نظــر
کارشناســان فوتبــال ایــران ویلموتــس
بزرگتــر اســت یــا کــیروش؟
مطــرح کــردن اینگونــه مســائل آزار دهنــده
اســت .مطمئــن باشــید کــه فوتبــال مــا بــه
مســائل مهمتــر از مربــی بــزرگ نیازمنــد اســت.
بزرگتریــن مربــی را هــم کــه بیاوریــد و برنامــه
نداشــته باشــید نمیتوانیــد نتیجــه بگیریــد.
اگــر برنامــه داشــته باشــید ابتــدا میرویــد و
ســاختار فوتبــال را درســت میکنیــد یعنــی
زیرســاختهای الزم را فراهــم میکنیــد تــا
تیــم مشــکلی از نظــر تمرینــات نداشــته باشــد.
مــن میگویــم اول بایــد بــه فکــر ســاختن
ســاختارهایمان باشــیم و وقتــی ســاختارها فراهــم
شــد برویــم و مربــی بــزرگ بیاوریــم.

