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خبر فوتبال

تغییر اساسنامه و تبریک اینفانتینو

فدراسیون هم به جام جهانی 
صعود کرد

با انتشار پیغام تبریک جانی اینفانتینو، رئیس فیفا،   
به شــهاب الدین عزیزی خادم، به نظر می رسد پروسه 
وقت گیر و طوالنی مدت اصالح اساسنامه فدراسیون 
فوتبال به ســرانجام رسیده باشد. به گزارش »ورزش 
سه«، این خبری است که ظهر دیروز روی وب سایت 
فدراســیون فوتبال منتشــر شــد و غالمرضا رفیعی، 
مشاور حقوقی فدراســیون، ضمن اعالم خبر تبریک 
رئیس فیفا، در گفت وگویی دیگر این  بار با یک بخش 
خبری در شــبکه ورزش، خبر از اتمام پروسه اصالح 
اساســنامه فدراســیون فوتبال ایران داد. این مسئله 
به آن معناســت که فدراســیون فوتبال هوشمندانه 
و بــدون آنکه مســیر خــود را به ســمت مجلس، 
کمیسیون ها و رأی گیری در صحن َکج کند، با استفاده 
از قوانین موجود کشــوری و مصوبه های پیشین، این 
کار را به سرانجام رسانده است. دو روز پیش بود که 
رفیعی با انتشار یک بیانیه مفصل درباره موضوعات 
مربوط به این مسئله پراهمیت، نکاتی تازه  را مطرح 
کرد که البته همان طور کــه انتظار می رفت برخی از 
نمایندگان مخالف مجلــس اقدام به مصاحبه علیه 
این ادعــا کردند. با این حال از آنچه امروز در ســایت 
فدراســیون فوتبال منتشر شده و مورد تأیید مشاوران 
عزیزی خادم قرار گرفته است، می شود به این نتیجه 
رسید که فدراســیون فوتبال ایران به تعهد خود که 
در دوره مسعود ســلطانی فر به فیفا داده بود، عمل 
کرده اســت؛ اینکه شــخصیت حقوقی فدراســیون 
فوتبال تبدیل به یک مؤسســه غیردولتی بشــود. بنا 
بر صحبت های پیشــین مشاور حقوقی عزیزی خادم، 
ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران به مؤسســه غیرانتفاعی غیردولتی تغییر کرده 
است؛ استناد فدراســیون فوتبال به این تغییر، قانون 
مدیریــت خدمات کشــوری مصوب ســال 1386 و 
همچنیــن دادنامه هیئــت عمومی دیــوان عدالت 
اداری بوده اســت که در آن فدراسیون به عنوان یک 
مؤسســه غیردولتی با اساسنامه مستقل و متفاوت از 
اساسنامه های سایر فدراسیون های آماتوری مصوب 
تیرماه 1400 در نظر گرفته شــده و خارج از شــمول 
دســتگاه های اجرائــی مذکور در قانــون 5 مدیریت 
خدمات کشــوری اســت. با اتمام این پروســه، دیگر 
خطری فدراســیون فوتبال ایران را تهدید نمی کند و 
همچنین فدراســیون فوتبال ایران به عنوان یک نهاد 
مســتقل با هر رئیس یا هیئت رئیســه ای به کار خود 

ادامه خواهد داد.
توضیحــات غالمرضــا رفیعی، مشــاور حقوقی 
فدراســیون فوتبال: فیفا اساســنامه هیچ کشوری را 
تأییــد نمی کند بلکــه اقدامات قضائی در کشــور ما 
افتــاده که منجر به تحقق بند 1 و 87 شــده اســت؛ 
همچنین مســتندات قانونی و مواضع خودمان را به 
فیفــا اعالم کردیم. ما قوانین و مقررات خود به عالوه 
آرای وحــدت  رویه دیــوان عدالــت اداری را قبل از 
منقض شــدن مهلت فدراســیون جهانی برای فیفا 

فرستادیم.
بر اساس مدارک ارسال شده، فیفا ضمن تبریک به   

ما، اظهار امیدواری کرده است که دیگر جای نگرانی 
وجود نداشته باشد.

اقدامات ما منطبق با نظر فیفا و بر اساس قوانینی   
بوده که در داخل کشور وجود داشته است. از نظر ما 
این اتفاق محقق شده است و دالیل قانونی خودمان 

را داشتیم.
بر اســاس رأی دیوان عدالــت اداری و همچنین   

قانون اهداف، وظایف و اختیارات ورزش که توســط 
شورای نگهبان تأیید شده، مستندات فدراسیون برای 
ارســال به فیفا و اعالم »غیر دولتی« بودن فدراسیون 

بوده است.

سعید افروز نامزد دریافت جایزه 
بهترین ورزشکار جوان سال ۲۰۲۱ شد

دریافت    نامزدهــای  آســیا  پارالمپیــک  کمیتــه 
جایزه بهترین ورزشــکار ســال ۲0۲1 قــاره کهن در 
بخش جوانان را اعالم کــرد. به گزارش کمیته ملی 
پارالمپیک، در میان اســامی اعالم شــده، نام سعید 
افروز، ملی پوش پرافتخار ایران در رشــته دو ومیدانی 
نیز به چشــم می خورد که در ســال گذشته میالدی 
و در اولیــن تجربه حضور در بازی هــای پارالمپیک، 
موفق به کســب مدال طالی بازی هــای پارالمپیک 
توکیو شــد. عــالوه برافروز، آوانی لکهــارا از هند در 
رشــته تیراندازی، بونی بوســتینگ از مالزی در رشته 
وزنه برداری، یوئان جیانگ از چین در رشــته شــنا و 
جئونــگ هون جو از کره در رشــته تکواندو به عنوان 
نامزدهای دریافــت این جایزه معرفی شــده اند. در 
روزهای گذشته نیز روح اهلل رستمی در بخش مردان 
و هاشــمیه متقیــان در بخش زنان به عنــوان نامزد 

دریافت این جایزه معرفی شدند.

اوبامیانگ رسما به بارسلونا پیوست
مهاجم ســابق آرسنال بعد از پشت سر گذاشتن   

تست پزشــکی بارسلونا رســما با این تیم قرارداد 
امضا کرد. به گزارش ایســنا و به نقل از اسپورت، 
سرانجام باشگاه بارسلونا خرید جدید خود در خط 
حمله را اعالم کــرد. آبی اناری ها با پیر اوبامیانگ، 
مهاجم ســابق آرســنال قرارداد امضا کردند تا او 
رسما کار خود را با تیم آغاز کند. این سومین خرید 
بارسلونا از لیگ جزیره است. آبی اناری ها پیش از 
این هم ترائوره و فران تورس را جذب کرده بودند.

 دراگان پانزدهمین مربی 15 تایی تیم ملی

اسکوچیچ با اختالف در صدر
دراگان اســکوچیچ در بــازی بــا امــارات بــرای   

پانزدهمیــن بازی روی نیمکت تیم ملی نشســت. به 
گزارش فوتبال 360؛ تیم ملی با اســکوچیچ، روزهایی 
فراموش نشدنی را پشت ســر می گذارد. این روند تیم 
ملی همراه با رکوردشکنی های متعدد بوده و صعود 
زودهنگام ایران را به جام  جهانی در پی داشته است. 
اســکوچیچ در بازی بــا امارات بــرای پانزدهمین بار 
ســرمربی تیم ملی بود. این مربــی پانزدهمین مربی 
تاریخ تیم ملی اســت که حداقل 15 بازی در تیم ملی 
مربیگری کرده است. اسکوچیچ نسبت به مربیانی که 
چنین آماری داشــتند، عملکرد متمایزی داشته  است. 
14 پیروزی، یک تســاوی، صفر شکســت، 37 گل زده، 
5 گل خورده، 11 کلین شیت حاصل کار اسکوچیچ در 
تیم ملی بوده است. تیم ملی تحت هدایت دراگان در 

تمام دیدارها موفق به گل زنی شده است.
دراگان باالتر از دایی، مایلی و کی روش

دراگان اســکوچیچ در شروع کار خود در تیم ملی، 
عملکرد خیره کننده ای داشــت و توانست در 10 بازی 
متوالی به پیروزی دســت یابد. این بیشترین تعداد برد 
متوالی تیم ملی در طول تاریخ است و بیشترین تعداد 
پیروزی پیاپی که یک سرمربی در شروع کار خود داشته 
است. روند بردهای تیم ملی، برابر کره  جنوبی متوقف 
شــد. پیش از این بهترین عملکرد در 15 بازی ابتدایی 
متعلق به علی دایی، محمــد مایلی کهن و کارلوس 
کی روش بود که در 15 بازی نخست خود در تیم ملی 
10 پیروزی به دست آورده بودند. اسکوچیچ تنها مربی 
تاریخ تیم ملی اســت که در 15 بازی اول خود بیشتر 
از تعداد انگشتان دست، پیروز شده است. اسکوچیچ 
به جز دیدار با کره  جنوبی در تمام مسابقات به پیروزی 

رسیده است.
باالترین درصد برد برای دراگان

اسکوچیچ در 15 بازی 14 بار به پیروزی دست یافته 
که به معنای کسب برد در 93 درصد بازی هاست. این 
با اختالف باالترین میزان پیــروزی یک مربی در تاریخ 
تیم ملی ایران است. علی دایی و محمود بیاتی، با 63 
درصد برد دو مربی ای هســتند که پس از اسکوچیچ 
بیشترین درصد پیروزی را داشتند. دایی در ۲4 مسابقه، 
15 بار به پیروزی رســید و بیاتی هم در 16 دیدار 10 بار 
برنده شد. کارلوس کی روش که رکورددار مربیگری در 
تیم ملی است، از صد بازی، در 61 دیدار برنده شد و در 
رده چهارم بیشــترین درصد پیروزی در تاریخ تیم ملی 
است. محمد مایلی کهن و برانکو ایوانکوویچ مشترکا 
پنجم هســتند. برانکــو در 55 مســابقه 33 بار پیروز 
شــد و مایلی کهن در 40 مســابقه، ۲4 بار برنده شد. با 
کارنامه ای که اسکوچیچ در تیم ملی به جای گذاشته 
است، بعید است در پایان دوران مربیگری خود در تیم 

ملی این رکورد را از دست بدهد.

واکنش امیر عابدزاده به پیشنهاد 
باشگاه سویای اسپانیا

دروازه بان تیم ملی فوتبــال ایران می گوید حضور   
در اللیگای اســپانیا هدف و آرزوی همیشگی اش بوده 
است. به گزارش مهر، امیر عابدزاده پس از درخشش 
در چارچــوب دروازه تیــم ملی ایران گفت: همیشــه 
دوســت داشــتم انرژی خوبــی بگیرم و همــان را به 
مردم کشــورم بدهم. از اینکه باعث خوشــحالی آنها 
شدم واقعا خوشــحالم. دروازه بان تیم ملی ایران که 
در سه دیدار گذشــته در ترکیب اصلی حضور داشت 
و توانست دروازه خود را بسته نگه دارد، درباره شادی 
همیشــگی اش پس از هر پیروزی افزود: دســتم روی 
قلبم است و با اسم »اهلل« وارد زمین می شوم و انرژی 
می گیرم. این تنها منبعی است که از آن انرژی می گیرم. 
شادی همیشگی من پس از هر برد همین است که زانو 
می زنم تا شــکرگزاری کنم. دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ایــران که در تیم پونفرادینا اســپانیا )اللیــگا ۲( بازی 
می کند، در واکنش به پیشــنهاد باشگاه سویای اسپانیا 
به او در نقل و انتقاالت زمستانی تصریح کرد: امیدوارم 
که اتفاقات خوبی بیفتد. مسئوالن باشگاه )پونفرادینا( 
با من صحبت کردند که تا آخر فصل بمانم. ان شاءاهلل 
تابستان هرچه قسمت باشد. هر موقع به فکر پیشرفت 

بوده ام، اتفاقات خوبی برایم افتاده است.

اتفاق عجیب درباره رامین رضاییان
در شــرایطی که شایعه شــده بود رامین رضاییان   

بــه الدحیل برمی گــردد، این بازیکن رســما تیمی در 
قطــر ندارد. به گزارش فرارو، رامیــن رضاییان، مدافع 
راســت ســابق تیم ملی ایران، یکی از سوژه های داغ 
نقل وانتقــاالت ایران اســت. او هفته هاســت که به 
پرسپولیس لینک شده و به نظر می رسید حضورش در 
این باشگاه قطعی خواهد بود. با وجود این  اما اتفاقاتی 
که در فوتبال قطر رخ داد، بازگشــت او به پرسپولیس 
را پیچیــده کرده اســت. رامین رضاییــان بازیکن تیم 
الدحیل قطر است که به تیم السیلیه این کشور قرض 
داده شــده است؛ اما السیلیه با فســخ قرارداد رامین 
رضاییان یــک بازیکن خارجی دیگر را جایگزین او کرد 
تا رســما رامین در این باشــگاه جایی نداشته باشد. از 
طرف دیگــر، رضاییان که بازیکن الدحیل محســوب 
می شود، جایی برای بازگشت در ترکیب تیم سابق هم 
ندارد، چون آنها هــم هیچ بازیکن خارجی ای را برای 
ورود رامیــن رضاییان به تیم خــارج نکرده اند. به این 
ترتیب، رامین این روز ها در قطر رسما بدون تیم مانده 
تا دوباره شــایعه حضورش در باشگاه پرسپولیس به 
گوش برسد. به عبارتی شاید پرسپولیس یکی از آخرین 
امید هــای رامین برای نیم فصــل دوم فوتبال در نقاط 

مختلف دنیا باشد.

تیم ملــی فوتبــال ایــران این روزها بــا دراگان 
اســکوچیچ در ابرهــا ســیر می کند. شــاگردان این 
مربی کــروات، در پانزدهمین بازی تحت فرماندهی 
دراگان، موفق به ثبت چهاردهمین پیروزی شدند تا 
بــا خیالی راحت، صدر جــدول را از کره جنوبی که 
چند دقیقه ای با برتری برابر ســوریه، آن را در اختیار 
گرفته بود، پــس بگیرند. ایران که پنجشــنبه هفته 
گذشــته توانسته بود با برتری برابر عراق، جواز ورود 
به رقابت های جام جهانی ۲0۲۲ قطر را به دســت 
بیاورنــد، برای ایســتادن در ســید دوم جام جهانی 
نیاز دارد تا بازی هــای باقی مانده را هم ببرد. برتری 
برابــر امارات که روز سه شــنبه رقم خــورد، یکی از 
ســه مأموریت سختی اســت که ملی پوشان دارند. 
دراگان در شــرایطی ایــن روزها با تیــم ملی، یکی 
پس از دیگری به پیروزی می رســد که کارنامه بسیار 
خوبی در خط دفاعی دارد و تیمش در 11 بازی اخیر 
فقــط دو بار دروازه اش باز شــده اســت. این اتفاق 
در شــرایطی رخ داده که تغییــر و تحوالتی در خط 
دروازه تیم ملی شــکل گرفته و این بار دیگر خبری از 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان و ستاره تیم ملی در جام 
جهانی، در ترکیب نیســت. به طور مشخص، در سه 
دیدار اخیر تیم ملی، اســکوچیچ، علیرضا بیرانوند را 
روی نیمکت نشــانده و امیر عابدزاه، پسر احمدرضا 
عابدزاده، یکی از اسطوره های ایران را به دروازه بان 

فیکس تیم ملی تبدیل کرده است.
امیــر برخــالف دیگــر ژن هایــی کــه در فضای 
اجتماعی ایران از آنها به خوبی یاد نمی شــود، »ژن 
خوب« به معنای واقعی نشــان داده است. تازه ترین 
نشانه اش، بسته نگه داشــتن دروازه تیم ملی در سه 
بازی اخیر اســت. او در این رقابت هــا، هربار که به 
میدان رفته، کلین شــیت کرده تا نشان دهد بی دلیل 
نیست که جای بیرانوند را در ترکیب اصلی تیم ملی 
گرفته است. گل نخوردن، تنها شاخصه متفاوت پسر 
عابدزاده بزرگ نیســت، چون امیر برخالف بسیاری 
دیگــر از دروازه بان های ایرانی، به شــکل و ســیاق 
هم تایان اروپایی اش، بازی با پای بسیار خوبی دارد و 
همواره می تواند با پاس های کوتاه، بلند و پاس های 
قطــری، وضعیت خط دفاعی تیــم رقیب را متزلزل 
کنــد. بــرای تیمی کــه وینگرهای تندوتیــزی مانند 
علیرضا جهانبخــش و گل زن های آمــاده ای مانند 
مهدی طارمی و سردار آزمون دارد، چه چیزی بهتر 
از داشــتن یک دروازه بان خوب که توانایی باالیی در 

دقت پاس های کلیدی داشته باشد؟
امیر عابــدزاده، بااین حال جایــگاه کنونی اش را 
به راحتی به دســت نیاورده اســت. او ســال ها در 
فوتبال اروپا تالش کرده و مدت هاســت که پشــت 
خط دروازه بان برجسته ای همچون علیرضا بیرانوند 
مانده اســت. عابــدزاده که در زمــان حضورش در 

پرتغال به عنوان یکی از برترین بازیکنان لیگ شناخته 
می شــد، در اوج هم شانســی بــرای بازی کردن در 
ترکیب تیم ملی با حضور علیرضا بیرانوند نداشــت 
ولی هرگز در مسیری که برای خودش تعریف کرده 
بود، تســلیم نشد. او که تشــنه رقابت با ستاره های 
بزرگ دنیا از جمله علیرضا بیرانوند است، این رزوها 
بیش از هر زمان دیگری تبدیــل به مهره ای کلیدی 
در تیم ملی ایران و باشــگاهش اللیگای دو اســت. 
حضور امیر عابــدزاده در ترکیب اصلی ماریتیمو در 
پرتغال و انتخابش به عنوان یکی از برترین بازیکنان 
فصل کافی بود تا مهارت هــای این دروازه بان فراتر 
از پرتغال دیده شــود؛ اما او انتخاب بحث برانگیزی 
داشــت و به باشگاه پونفرادینا، در دسته دوم اسپانیا 

رفت.
عابدزاده در شــرایطی چنین انتخابی کرد که به 
نظر می رســید توانایی حضور در تیم های به مراتب 
مطرح تــر را دارد؛ اما گذر زمان نشــان داد او در این 
تصمیم گیــری نیز هوشــمندانه عمل کرده اســت، 
چــون عالوه بر آنکــه به کشــور موردعالقه اش در 
عرصه فوتبال رفته، توانســته نظر باشگاه های بزرگ 
اسپانیایی از جمله سویا را هم جلب کند. همین حاال 
شایعات زیادی اســت که خبر می دهد عابدزاده در 
تابســتان پیش رو ممکن است پونفرادینا را ترک کند 
و به ســویا برود. این موضوع در حالی در رســانه ها 

مطرح شــده و خود عابدزاده هم به طور ضمنی آن 
را گوشزد کرده که امیر فرصت دارد با همین باشگاه 
کنونــی اش هم به اللیــگا برســد. پونفرادینا بعد از 
سپری شــدن ۲5 هفته از اللیگای دو این روزها با 41 
امتیــاز در رده پنجم جدول رده بنــدی قرار دارد و با 

صدر جدول فقط هشت امتیاز فاصله دارند.
اتفاقا بررســی آمار همین تیــم، اهمیت حضور 
امیرعابدزاده در ترکیب پونفرادینا را نشــان می دهد. 
عابــدزاده به محض ورودش به این تیم اســپانیایی 
به دروازه بان شــماره یــک تبدیل شــده و عملکرد 
بی نظیری داشــته اســت. در ۲5 هفته ای که از این 
رقابت ها گذشــته، او ۲0 بار درون دروازه ایســتاده و 
در این مدت فقط 15 بار دروازه اش باز شــده است! 
ثبت آمار هشت کلین شــیت در این مدت، به خوبی 
ارزش های امیر عابدزاده در پونفرادینا را مشــخص 
کند. بااین حال فاکتور اصلی که می تواند اهمیت این 
دروازه بان ایرانی را در این باشــگاه اســپانیایی نشان 
دهــد، مربوط به پنج بازی ای اســت کــه او غیبت 
داشــته و در زمین حاضر نشده اســت. نکته جالب 
اینکــه پونفرادینا در هیچ کــدام از این دیدارها برنده 
نشــده و به غیر از یک تســاوی، چهار بازی دیگر را 
باخته اســت! برای اولین بار، امیــر در هفته چهارم 
از فهرســت بیرون ماند که پونفرادینــا بازی را ۲ بر 
صفر به تنریفه واگــذار کرد. او بازی هفته نهم برابر 
سوســیداد را هم از دست داد که بازی مساوی شد. 
در هفته شــانزدهم و هفته بیســتم، امیر عابدزاده 
به دلیــل حضــور در تیــم ملی ایــران، بــازی برابر 
بورخوس و تنریفه را از دســت داد که هر دو بازی با 
نتایج یک بر صفر و ۲ بر یک به سود رقبا رقم خورده 
است. سرانجام، امیر عابدزاده یک بازی دیگر را هم 
در هفته بیست و دوم و به دلیل ابتال به کرونا از دست 
داد کــه آن بازی را هم پونفرادینا با نتیجه ۲ بر صفر 
به اویدو باخت! نکته مهم تر اینکه در ۲0 بازی ای که 
عابدزاده در این فصل در ترکیب این تیم اســپانیایی 
قــرار گرفته، آنهــا فقط دو بار شکســت خورده اند، 
شــش بار برنده شده اند و بقیه دیدارها هم با نتیجه 
مســاوی به پایان رســیده اســت. همان طورکه در 
ابتدای مطلب عنوان شد، از این ۲0 بازی، فقط در 1۲ 
بازی، تیم های مختلف حاضر در اللیگای دو اسپانیا 

توانسته اند دروازه امیر عابدزاده را باز کنند.
او کــه ایــن روزهــا بیــش از هر زمــان دیگری 
به آرزویــش در دنیــای فوتبال نزدیک شــده، حاال 
ملموس ترین نمونه واقعی »ژن خوب« ایرانی است 
کــه نه تنها در ایران بلکه در اســپانیا هم طرفداران 

زیادی برای خودش پیدا کرده است.

تولد دوباره »ژن خوب« در ایران

 شــرق: تیــم ملی هندبــال مــردان ایران بــاز هم 
بالتکلیف شد. این بار هم مثل همیشه، کشمکش ها 
بر ســر انتخاب ســرمربی برای این تیم است. تیمی 
که با کســب عنوان چهارمی آســیا و جــواز صعود 
بــه جــام جهانی به کشــور برگشــته اما ســرمربی 
خارجی اش همراهش نیســت. صحبت از »مانوئل 
مونتایا فرناندز« اســت؛ مربی سرشناســی که به او 
لقب پروفسور اســپانیایی دادند. فدراسیون هندبال 
در شرایطی پروســه طوالنی مدتی را برای استخدام 
فرناندز پشت سر گذاشت که انتظار می رفت بتواند او 
را حداقل تا بازی های آسیایی ۲0۲۲ حفظ کند؛ اما او 
ترجیــح داده که دیگر با ایرانی ها کار کند و به همین 

تجربه اندک قناعت کرده است.
فدراســیون هندبــال قــرارداد فرنانــدز را برای 
شــش ماه و با هدف حضوری موفق در رقابت های 
قهرمانی آســیایی ۲0۲۲ عربستان بسته بود. هرچند 
در این بین گفته می شــد اگر این مرد اسپانیایی بتواند 
به درســتی تیم ملی ایران را در این رویداد حســاس 

هدایت کند، قرارداد او را تجدید خواهند کرد.
حاال اما بعد از اتمام قرارداد شــش ماهه فرناندز 
)1۲ بهمــن( و نتیجه رضایت بخشــی کــه او با این 
تیم به دســت آورده، خبر رســیده کــه بالفاصله در 
عربســتان از هندبالیست های کشــورمان جدا شده 
و به کشــورش باز گشــته اســت. هرچنــد خودش 
هم در پیامی کوتاه در صفحه شــخصی اش، رســما 
اعالم کــرده به همــکاری اش با تیم ملــی هندبال 
ایران خاتمه داده اســت. فرنانــدز، در متنی که برای 
خداحافظی با تیم ملی منتشر کرده، دلیل جدایی اش 
از هندبالیست های ایرانی را این گونه بیان کرده است: 
»بعــد از این مدت حضور در ایــران و صعودمان به 
مسابقات قهرمانی جهان سال ۲0۲3 صالح دیدم که 
هدایت تیم ملی مردان را ادامه ندهم. شما بازیکنان 
شگفت انگیزی هستید و من همیشه شما را در قلبم 
نگــه می دارم اما اختالفات دربــاره نیازهای یک تیم 
ملی باعث شد این تصمیم را بگیرم. اینکه بخواهید 
جزء اولین ها باشــید خیلی بیشــتر از کار و موفقیت 
در زمین نیاز دارید. از همه شــما که در این مدت در 
این کشــور بزرگ، به من کمک کردید و باعث شــدید 
احســاس کنم در خانه ام هستم تشــکر می کنم«. از 
صحبت هــای فرناندز پرواضح اســت که او به دلیل 
دراختیارنداشــتن شــرایط و امکانــات ایدئال چنین 
تصمیمی گرفته اســت. طبیعی اســت یک سرمربی 
حرفه ای مثل مانوئل که عناوین قهرمانی و افتخارات 
زیادی را با تیم های آســیایی و اروپایــی دارد، توقع 
زیرســاخت ها و برنامه هایی در حد و اندازه خودش را 

داشته باشد.
ســجاد استکی، ســتاره تیم ملی کشــورمان، در 
رقابت های قهرمانی آسیایی اخیر نیز بر این موضوع 
تأکیــد می کنــد. او در واکنش به باخت هــای ایران 
مقابل بحریــن و قطر می گوید: »تیم هــای بحرین و 
قطر خیلی از ســطح هندبال آسیا فاصله گرفته اند و 
سبک بازی شان در سطح جهانی است. این دو کشور 
در هفت، هشت سال گذشته تیم هایشان را به خوبی 
حفظ کردند. مربی های تاپ دنیا را اســتخدام کردند. 
سعی کردند همیشــه در حال مسابقه دادن باشند و 
در تورنمنت های مختلف شرکت کنند. ما نمی توانیم 
بعد از ســه، چهار مــاه اردو و تمرین انتظــار این را 

داشته باشیم که این تیم ها را ببریم«.
جدای از این بحــث، مربیانی در قواره فرناندز که 
در سطح یک مربیگری دنیا فعالیت می کنند، همواره 
قیمت باالیی دارند و نهایتا می توانند برای یک دوره 
اندک درباره رقم قرارداد خود تخفیف قائل شــوند. 
متأســفانه ازآنجاکه ایــران درحال حاضــر به لحاظ 
اقتصادی در وضعیت بدی به ســر می برد و نوسان 
پی در پی ارز هم موجب شده فدراسیون های ورزشی 
دستشــان در اســتخدام مربیان طراز اول دنیا بســته 
باشد، دیگر نمی توان مثل گذشته به حضور مدت دار 

مربیان خارجی در تیم های ملی امیدوار بود.
مســئولیت تیم ملی هندبال در حالی بعد از فراز 
و نشیب بســیار به مانوئل سپرده شد که کمتر کسی 
فکــرش را می کرد او بتواند تنهــا در یک بازه زمانی 
پنج، شــش ماهه، آن هم بــا محدودیت های کرونا 
بتوانــد این تیم را جهانی کند؛ امــا فرناندز در همین 

زمان کوتاه حضور در تورنمنت قطر و اســپانیا را در 
دســتور کارش قرار داد که خیلی به نفع ملی پوشان 
شــد. البته که او اردوی مشترک رومانی را هم برای 
شــاگردانش در نظر گرفته بود کــه به دلیل درگیری 

بازیکنان با کرونا این سفر لغو شد.
به هر شکل مرد اســپانیایی فراتر از آن چیزی که 
همه فکرش را بکنند عمل کرد و اگر قدری شــانس 
با شــاگردانش یــار بود و اســیر میزبانــی ناعادالنه 
عربســتانی ها نمی شــدند، عالوه بر جواز صعود به 
جــام جهانی ۲0۲3، با کســب مدال برنــز به خانه 

برمی گشتند.
با همه این اوصاف به نظر می رســد فدراســیون 
هندبــال نیز از قطع همکاری مانوئــل فرناندز با تیم 
ملی مردان ناراحت نیســت. علیرضا پاکدل، رئیس 
فدراسیون هندبال، روز گذشته دراین باره به رسانه ها 
گفــت: »موضوع قرارداد یک بحث دوطرفه اســت، 
ممکن بود ما به این نتیجه برســیم کــه دیگر با این 
مربــی ادامه ندهیم یــا برعکس. ما هیچ مشــکل، 
اختالف، دعوا و داســتانی با مانوئل نداشــتیم. حتی 
قــرار بــود او بعد از مســابقات بــه ایــران بیاید اما 
به دلیل بحث طوالنی شدن پروسه خروج از کشور با 
تمام شــدن مدت اقامتش در ایران ترجیح داد زودتر 
به اســپانیا و نزد خانواده اش بازگــردد. قرارداد او تا 
1۲ بهمن یعنی تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا بود. 
مــا هم اکنون به تصمیم او که دیگر نمی خواهد کنار 
تیم ملی باشــد، احتــرام می گذاریــم. هندبال ایران 
یک برنامه داشــت که رســیدن به مسابقات جهانی 
بود و با حضور فرناندز به آن هدف رســیدیم و از او 

قدردانی می کنیم«. از ســال 83 که »یوری کلیم اف« 
روســی به عنوان اولین مربی خارجی، مسئولیت تیم 
ملــی هندبال ایران را بر عهده گرفت تا االن هشــت 
مربی روی نیمکت این تیم نشسته اند که حاال نوبت 
به نهمین مربی رسیده است. آن طورکه پاکدل عنوان 
کرده، ســرمربی بعدی این تیــم هم خارجی خواهد 
بــود. اما اینکه آیا ســرمربی بعدی بــه این زودی ها 
انتخاب شــود و پای میز مذاکــره بیاید، اصال معلوم 
نیست. انتخاب فرناندز برای مسابقات قهرمانی آسیا 
چیزی حدود یک ســال زمان بــرد و در نهایت هم به 
اینجا ختم شــد. تیم ملی هندبال تا شــش ماه دیگر 
بایــد آماده حضــور در بازی های آســیایی ۲0۲۲ که 
بزرگ ترین رویداد ورزشی قاره است، شود و مشخص 
نیست با این شرایط تکلیف این تیم چه می شود. تیمی 
پرستاره و جوان که بعد از هشت سال طلسم شکنی 
کــرد و جواز صعود به جام جهانــی را گرفت. با این 
اوصاف بعید به نظر می رســد فدراسیونی ها در این 
مقطــع کوتاه بتوانند کاری از پیش ببرند و جانشــین 
خوبی برای فرنانــدز پیدا کنند. مگر تنها با این هدف 
که نامش یک مربی خارجی باشــد و فقط این تیم را 
در بازی های آســیایی کوچ کند. بهترین عناوینی که 
تیم ملی هندبال ایران در آسیا به آنها دست یافته، با 
حضور مربیان خارجی بوده که اولین آن به بازی های 
آســیایی ۲006 دوحــه برمی گردد. این تیــم با یوری 
کلیم اف به مدال برنز رســید. اوج عملکرد درخشان 
هندبالیســت های ایرانی در بازی های آسیایی ۲010 
گوانگجو با بروت ماچک بود که نسل طالیی این تیم 
به عنوان نایب قهرمانی رسید. در شرایطی که انتظار 
می رفت فدراســیون با ماچک همکاری اش را ادامه 
بدهد اما به دلیل اختالف نظرهای موجود فدراسیون 
بــا او قطع همکاری کــرد. در ادامه کاســتلر رافائل 
اسپانیایی که مربی تیم هندبال سبزوار بود، به عنوان 
مربی تیم ملی معرفی شد و بعد از سال ها تیم ایران 
را در رقابت های قهرمانی آسیا روی سکو برد و سوم 
شــد. با تمام اینها آنچه از تاریخچه مربیان خارجی 
در تیــم ملی هندبال مــردان ایران دیده می شــود، 
باید گفت کــه هیچ وقت عزم و اراده ای جدی  درباره 
حفظ مربیان خارجی این تیم نشــده و هر مدیری که 
روی کار آمــده، به صورت مقطعــی و تنها با هدف 
نتیجه گرفتن در نزدیک ترین مسابقه پیش رو نسبت به 
جذب گزینه های خارجی برای این تیم قدم برداشته 

است.
فدراســیون هندبال در یک دهه اخیــر جدای از 
اســتخدام متعدد مربیان خارجی، ید طوالیی هم در 

عزل و نصب رؤسای مختلف داشته است.

 پروفسور اسپانیایی با هندبال ایران خداحافظی کرد
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