
گروه ورزشی - تیم ملی فوتبال 
ایران پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر هنوز ســرمربی خود را نشناخته 
اســت. فدراسیون فوتبال ایران که با 
کارلــوس کی روش پرتغالی در جام 
جهانی حذف شد، همچنان در حال 

بررسی گزینه های مختلف است.
در شــرایطی که گفته می شود 
هیات رئیســه فدراســیون فوتبال 
مخالف حضور مربی خارجی است 
اما ظاهرا رایزنــی هایی با بعضی از 
مربیــان غیر ایرانی صــورت گرفته 

است.
مهدی تــاج در روزهای اخیر 
تاکید کرده است که انتخاب سرمربی 
برای تیم های ملی بزرگساالن و امید 
ایران در اولویت بوده و کارها در حال 

انجام است.
هفته گذشته بود که وب سایت 
عربی زبــان »کوره« خبر داد »هکتور 
کوپــر« آرژانتینی یکی از گزینه هایی 

اســت که مدنظر ایران قــرار دارد؛ 
هرچنــد که مهدی تــاج این خبر را 

شایعه دانست.
بــا این حال روزنامه معتبر آاس 
اسپانیا خبری را در ارتباط با نیمکت 
تیم ملی ایران منتشــر کرد و مدعی 
شــد »پاکو خمز« اســپانیایی که در 
حال حاضر هدایــت تیم تراکتور را 
بر عهــده دارد، از گزینه های اصلی 

فدراســیون فوتبال ایران به 
جای کارلوس کی روش 

محسوب می شود.
روزنامــه  ایــن 
خبــر  ابتــدای  در 
خود آورده اســت: 
ایران  »فدراســیون 
معتقد اســت مربی 
اســپانیایی ســطح 
این کشور  فوتبال 
را بــه میزان قابل 
توجهی باال برده 

است.«
آاس خبــر خود را اینطور 
ادامه داده است: » ماجراجویی 
ایرانی پاکــو خمز می تواند 
جهش قابل توجهی داشــته 

باشد. 
 AS همانطــور کــه
مطلــع شــده، ســرمربی 

تراکتورســازی در بیــن گزینــه ها 
حضور دارد تا هدایت تیم ملی ایران 
را بر عهــده بگیرد. در این کشــور 
آســیایی، آنها کامــًا از بازی تیم و 
رشــد تاکتیکی ای که خمز تنها در ۶ 
بازی لیگ داشــته است، شگفت زده 

شده اند.
در داخل فدراســیون ایران که 

در حال ارزیابی گزینه های متعددی 
برای جانشــینی کی روش اســت، 
سرمربی اسپانیایی پیروان زیادی در 
بیــن مدیران دارد. پس از گرفتن تیم 
هفتم و رساندن آن به رده پنجم، با ۹ 
امتیاز کمتر از پرسپولیس صدرنشین 
و چهار امتیاز کمتر از رده ســوم که 
امکان کسب سهمیه لیگ قهرمانان را 

فراهم می کند، کم چیزی نیست.«
روزنامه اســپانیایی همچنین با 
اشــاره به عملکرد خمز در تراکتور 
و ســوابق مربیگری او آورده است: 
»خمــز تراکتور را یــک دنده دیگر 

گذاشته است. 
او در ۶ بــازی تحــت هدایت 
تراکتور، ۱۱ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن 
را به دست آورده است یعنی سه برد، 
دو تســاوی و یــک باخت. خمز در 
بــازی ماقبل آخر مقابل گل گهر رده 
سومی به تســاوی دست یافت. آنها 
در آخریــن دیدار ۱-۳ ذوب آهن را 

شکست دادند.
پاکو خمــز در مورد تمرین در 
خارج از اســپانیا تجربه دارد. او قبًا 
در ســال ۲۰۱۷ چمدان های خود را 
به مکزیک بسته بود تا هدایت کروز 
آزول را بــر عهده بگیــرد. او فصل 
گذشــته برای احیا و نجات با ایبیزا 

به اسپانیا بازگشت. 
ایــن مربی در ۵۲ ســالگی می 
تواند در کنــار رایو، ایبیزا، کوردوبا، 
گرانــادا، الس پالماس، کروز آزول 
و کارتاخنــا بــه نیمکت تیــم ایران 

بپیوندد.«

خمز تراکتور را یک دنده دیگر گذاشــته اســت. او در ۶ بازی 
تحت هدایت تراکتور، ۱۱ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن را به دست 
آورده اســت یعنی سه برد، دو تساوی و یک باخت. خمز در 
بازی ماقبل آخر مقابل گل گهر رده ســومی به تساوی دست 
یافت. آنها در آخرین دیدار ۱-۳ ذوب آهن را شکســت دادند.
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گروه ورزشــی - اردوی آماده ســازی تیم ملی کشــتی آزاد در حالی برگزار شد که پژمان درستکار در این 
اردو غیبت داشت.

اردوی تیم ملی کشــتی آزاد برای حضور در تورنمنت زاگرب در حالی از هفته پیش در خانه کشــتی شهید 
مصطفی صدرزاده آغاز شــد که پژمان درســتکار، ســرمربی تیم ملی در اردو حاضر نبود و دستیاران او عملکرد 
آزادکاران را زیر نظر داشــتند و طبق برنامه رضا اطری، یونس امامی، حســن یزدانی، علی ســوادکوهی، امیرعلی 

آذرپیرا و امیرحسین زارع به کرواسی اعزام شدند.
غیبت درستکار در اردوی آزادکاران در آستانه اولین تورنمنت رنکینگ دار، حاشیه ساز شده و از طرفی او در 
مسابقات قهرمانی کشور به عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی هم غایب بود، غیبتی که بسیار سوال برانگیز 
شده و برخی کارشناسان و اهالی کشتی را وادار به انتقاد کرده که چرا سرمربی تیم ملی در سال قبل از المپیک که 

کشتی رویداد های بسیار مهم و حساسی را در پیش دارد آزادکاران را رها کرده است.
بر اســاس اخبار مختلف گفته می شــود درستکار در ایران حضور نداشته و برای پیگیری کار های شخصی و 

دیدار با خانواده، به آمریکا سفر کرده است.
در همین راستا علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که همواره نسبت به نظم و انضباط تاکید داشته و بار ها 

اعام کرده اســت در کار با کســی تعارف ندارد درباره غیبت پژمان درستکار، گفت: پژمان 
دقیقاً ۴ ماه پیش )نامه آن موجود اســت( از ما برای اواخر بهمن ماه جهت رســیدگی به 
 مشکات شخصی مرخصی بدون حقوق خواسته بود که یکباره مشکل او اواخر دی ماه 

پیش آمد.
وی تصریح کرد: پژمان از پیش مرخصی گرفته بود و بعد از ۲ سال آمده مرخصی 
بگیرد، به او بگویم نه؟ ان شااهلل خدا کمک کند مشکل شخصی او رفع شود و سریع 
برسد تیمش را جمع وجور کند. او از ۴ ماه پیش درخواستش را به ابراهیم مهربان 

داده بود، من هم آن زمان موافقت کرده بودم. ما دعا می کنیم مشکلش حل شود 
تا ۸-۷ روز دیگر شاید هم کمتر به بچه ها برسد.

رئیس فدراســیون کشــتی با بیان اینکه درستکار هم انسان است 
و باید بعد از ۲ ســال از مرخصی اش استفاده کند، گفت: ما دنبال 

می کنیم که اگر روادید درســتکار درست شد، به مسابقات 
زاگرب برسد و در کرواسی کنار بچه ها باشد.

رقابت هــای بیــن المللــی کشــتی آزاد و 
فرنگی کرواســی به عنوان نخستین تورنمنت 

رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشــتی در سال 
جدید میــادی، روز های ۱۲ تا ۱۶ بهمن 

ماه در زاگرب برگزار خواهد شد.

درستکاربهزاگربمیرسد؟
گروه ورزشی - قضاوت  داوران 
در لیــگ برتر فوتبــال در حالی مورد 
هجمــه قرار گرفته که از جامعه داوری 
با امکانات آماتوری که برای آنها در نظر 
گرفته می شود، این انتظار وجود دارد که 

بدون اشتباه و حرفه ای عمل کنند.
نیم فصل دوم هم با ســوت های 
بحث برانگیز و جنجالی آغاز شده و گویا 
قرار نیست لیگ بیست و دوم یک هفته 
بدون جار و جنجال هایی به پایان برسد. 
آخرین آن هم بازی فوالد و پرسپولیس 
بود که قرمزها معترض قضاوت موعود 
بنیادی  فر بودند و باخت شان را متوجه 

اشتباهات داوری می دانستند.
چنین قضاوت هــای پرحرف و 
حدیثی در فصل جاری ســبب شده 
داوران همواره در ســیبل انتقادات 
قــرار بگیرند و واکنش های زیادی 
علیــه آنها صــورت بگیرد. رئیس 
کمیته داوران هم هفته گذشته تهدید 
کرد که با داوری که اشــتباه تاثیرگذار 

انجام دهد، مماشات نخواهد شد.
ماننــد همیشــه داوران تبدیل به 
متهمان شماره یک شده اند که از مربی 
و بازیکــن و مدیر هم بــا ادبیاتی تند 
پس از هر باخت آنها را مورد شــماتت 
قرار می دهد و سوت هایشــان را دلیل 
شکست و ناکامی می دانند. اگر چه در 
بعضی از این حاشیه ها مربی و بازیکن 
سعی کرده اند کم کاری و ضعف شان را 
به گردن داور بیندازند. البته قابل انکار 
نیســت که در برخی از بازی های لیگ 

چــه در فصل جــاری و چه دوره های 
گذشــته یک سوت اشتباه نه تنها نتیجه 
یک مسابقه بلکه سرنوشت یک تیم را 
تغییر داده و هزینه ســنگینی را تحمیل 
کرده است. به طور قطع چنین اشتباهاتی 
پذیرفته نیست و همان طور که خداداد 
افشاریان عنوان کرده است با آن برخورد 
خواهد شــد و مجازات و تنبیه در نظر 

گرفته می شود.
برخورد با اشــتباه یــک داور که 
سرنوشــت یک تیم و مسابقه را تغییر 
می دهد، اجتناب ناپذیر است و همه بر 
آن تاکید دارند، اما در کنار برخوردهای 
انضباطی و هجمه هایی که علیه داوران 
صورت می گیرد، بایــد ببینیم که چه 

شرایط و چه امکاناتی را برای داوران در 
نظر گرفته ایم که حاال انتظار داریم آنها 
قضاوت های بدون نقصی داشته باشند.

شاید قبل از اینکه شمشیر نقد علیه 
داوری برکشیده شود، باید شرایطی که 
بــرای قضاوت یک داور در نظر گرفته 
می شود را هم سنجید و سپس انتظارات 

را از آنها لیست کرد.
البتــه هــر گونه کمبــود و عدم 
رسیدگی به وضعیت داوران، نمی تواند 
توجیه کننــده یک اشــتباه تاثیرگذار 
باشــد و اکثریت جامعــه داوری هم با 
وجود مشــکات زیادی که بر سر راه 
آماده سازی مناسب شــان وجود دارد، 
همواره سعی می کنند بهترین قضاوت 

را داشــته باشــند.با این حال یک داور 
وقتی با شــرایط مناسب آماده قضاوت 
یک مسابقه شود نســبت به زمانی که 
با انواع و اقســام مشکات و نداشتن 
حتی کمترین امکانــات بخواهد یک 
بازی را سوت بزند، تفاوت وجود دارد. 
جامعــه داوری در حالی هر هفته مورد 
هجمه  های مختلف قرار می گیرد که چه 
از نظر حقوق و دستمزدی که می گیرند 
و چه امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته 
می شــود، از حداقل ها هــم برخوردار 
نیســتند و در سخت ترین شرایط آماده 
قضاوت یک دیدار می شــوند. یکی از 
مهم ترین دغدغه هــای داوران بحث 
معیشتی است و دســتمزدهای فعلی 

در پایین ترین ســطح قرار دارد و حتی 
افزایش آن در سال های اخیر هم سبب 
نشده دســتمزد یک داور، حتی به حد 

متوسط هم برسد.
عاوه بر این و با وجود تاش هایی 
که برای رســیدگی به داوران می شود، 
داور و ۲ کمــک داور بــرای قضــات 
یک مســابقه از داشــتن هدست های 
مخصوص سیســتم ارتباطی رادیویی 
که در فوتبال دنیا اســتفاده می شود هم 
محروم هستند و با تکنولوژی اولیه ایرپاد 
در جریان بــازی با همدیگر در ارتباط 
هســتند.این تنها یک نمونه از مصائب 
داوران در لیــگ ایران اســت و چنین 

مشکاتی جامعه داوری کم ندارد.
عــاوه بر این تســریع در ورود 
کمــک داور ویدئویــی هــم یکی از 
ضرورت هایی اســت کــه می تواند به 
داوران بــرای انجــام یک قضاوت بی 
اشــتباه کمک کند، سیســتمی که در 
فوتبال روز دنیا نزدیک به ۵ سال است 
استفاده می شود اما هنوز استادیوم های 

ایران مجهز به این سیستم نشده است.
حال با توجه به این شرایط همان 
طــور که از جامعــه داوری انتظار یک 
قضاوت بی نقص و بدون اشتباه وجود 
دارد، در طرف مقابل نیز باید امکانات و 
تجهیزات الزم هم در اختیار داوران قرار 
بگیرد تا شــاهد آن باشیم که اشتباهات 
داوری به مرور کمتر شود و مانند امروز 
شاهد چنین جنجال هایی در لیگ برتر و 

دسته های پایین تر نباشیم.

امکاناتآماتوری،انتظاراتحرفهای

»پاکو خمز« که در حال حاضر هدایت تیم فوتبال تراکتور تبریز را بر عهده دارد و نتایج خوبی
 با این تیم به دست آورده، از گزینه های اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران است.

باشگاهتراکتوررضایتمیدهد؟

»پاکو خمز« اسپانیایی گزینه جدید 
سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران
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آدرس: شهرک میرمهنا
F1 فاز خدماتی 
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به مدیریت موسوی 

آدرس: باالتر از بازار رویامال، 

سـاخـتمــان اداری میـالد، طبقه2

076-44467602

امالک نیک

امالک
                راسخ

امالک
           پرشین

به مدیریت حسین راسخ 
076-44472289

آدرس: بلوار فردوسی 
خیابان ابن سینا

ساختمان گنجینه1
طبقه سوم
 واحد24

076-91030030

امالک کاخ
به مدیریت آرمین مثنی

آدرس: فاز7صدف، 

مرکز خرید سلطانیه
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