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لزوم حمایت از
جوانگرایی در امر داوری
اگر فوتبال ما به جوانگرایی و تحول جدی در این زمینه نیاز دارد و
همگان از این رویکرد حمایت می کنند،باید در تمام سطوح این تفکر
وجود داشته باشد.یکی از این سطوح مهم و زیر بنایی امر قضاوت و
داوری است که در سنوات گذشته مغفول مانده است.
در فصل جاری و با روی کار آمدن کامرانی فر رویکرد جدیدی در
دپارتمان داوری ایجاد شده و شجاعت استفاده از داوران جوان از قوه
به فعل در آمده است.چندی پیش که آقای فغانی در مسابقات بزرگ
اروپابه عنوان قاضی انتخاب شد دستاورد خوبی نصیب کشورمان شد
.در گذشته دور هم محمد فنایی در فینال جام جهانی حضور یافته و
موجب افتخار و مباهات ورزش ایران شده بود.
برای دسترسی به این موقعیت های ممتاز جهانی و حضور داوران

جوان و تحصیل کرده در میادین بین المللی باید بستر الزم در داخل
کشور فراهم کرد .اینک که داوران قابلی چون محسن ترکی و مظفری
زاده را به دلیل بازنشستگی در مستطیل سبز نمی بینیم ،باید به
جوانها اعتماد کنیم و فضای الزم در اختیارشان بگذاریم.
در بازی پرسپولیس و سایپا تهاجم و اعتراض بازیکنان دو تیم نسبت
به زاهدی فر قاضی میدان تعجب آور بود و اعتراض برانکو و نیمکت
دو تیم باعث شد تا جو ورزشگاه به هم بریزد و تماشاگران طرفدار
پرسپولیس الفاظ زشت و شعارهای سخیف را به کار بگیرند.این
اقدامات ناپسند در بازی استقالل و نفت نیز تکرار شد و به جز داوران
مسابقه ،علی دایی مربی نفت هم از گزند شعارهای تند تماشاگران
استقالل در امان نبود .استمرار این رویه و ایجاد جو نا آرام و دشنام

دادن به داور و مربی قابل تحمل نیست و باید برای آن تدبیری
اندیشید.اینکه با اعالم یک خطای سهوی از سوی داور یا نگرفتن یک
اوت توسط کمک داور به یک باره بازیکنان از کوره در رفته و از هر سو
به قاضی میدان یورش ببرند با هیچ اصول و معیاری سازگار نیست.
در این فضا حتی تماشاگران خردسال و نونهاالن هم لطمه می
بینند.بنا بر این مربیان و بازیکنان تیمها هم باید با خویشتن داری
و متانت مراقب رفتار و اعمال خود باشند تا جو ورزشگاه به خشونت
کشیده نشود .اگر امروز از زاهدی فرها و از داوران تحصیل کرده و
عالقه مند حمایت کنیم ،میتوانیم در بهتر برگزار شدن فوتبال داخلی
کمک کنیم و در آینده به حضور درخشان آنها در میادین بین المللی
مباهات کنیم.

انصاری فرد در کالسی باالتر
آزمون و عزت اللهی در انتظار

خبر انتشار پیوستن کریم انصاری فرد به تیم المپیا کوس یونان موجب خرسندی اهالی فوتبال
شد.سردار آزمون و نادر عزت اللهی دو بازیکن روستوف روسیه هم پیشنهادات متفاوتی دارند .این
دو در حال رایزنی و بررسی همه جانبه هستند تا در سال جدید میالدی تیم مورد عالقه خود در اروپا را
برگزینند.
در سالهای گذشته از پیوستن دژاگه ،منتظری ،جباری،نکونام و پور علي گنجی به لیگ های عربی بهره
ای نبردیم وتنها این بازیکنان از لحاظ مالی منتفع شدند و سود شخصی بردند.
کریم که حاال به مرز پختگی رسیده است با انگیزه بیشتری در تمرینات تیم صاحب نام المپیاکوس
شرکت کرده و بهتر از گذشته کانون توجه کارشناسان خواهد بود.آزمون و عزت اللهی هم که در سنین
جوانی پله های ترقی را طی نموده و به کالس جهانی نزدیک شده اند باید با اعمال مدیریت صحیح ،به
تیمهای اروپایی بپیوندند و مانند جهان بخش توان و تکنیک خود را در کالس باالتر به بوته آزمایش
بگذارند.
حتی اگر پیشنهاد مالی تیمهای انگلیسی و آلمانی اغوا کننده و قابل توجه هم نباشد باید بازیکنان
جوان و آینده دار ما تصمیم عقالیی گرفته و ادامه فوتبال خود را در لیگ جزیره و بوندس لیگا تجربه
کرده و راه مهدوی کیا،وحید هاشمیان و علی دایی را در پیش بگیرندکه در نهایت به سود آنها بوده و تیم
ملی هم از این رهگذر به هدف خواهد رسید.
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