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دراگان اسکوچيچ 
سعيد احمديان

   گزارش
اين روزه��ا پاي 
تماش��اي  ثابت 
بازي هاي ليگ برتر است و در سه هفته اي که از 
شروع دوباره ليگ برتر پس از کرونا گذشته، هر 
هفته تماش��اگر ويژه يکي از بازي ها بوده است. 
آنتون يوسنيک اسلوونيايي و امالدن زانجر کروات، 
دستياران خارجی اسکوچيچ هم خودشان را به 
ايران رسانده اند و س��رمربي کروات اين روزها در 
دفتر کارش در مجموعه پک مجموعه ورزش��ي 
آزادي تهران تنها نيست و آناليز بازي هاي ليگ و 
لژيونرها يک��ي از برنامه ه��اي ثاب��ت روزانه او و 
دستيارانش اس��ت. نکته مبهم اين روزها غيبت 
دستياران داخلي اسکوچيچ است، در حالي بيش 
از س��ه هفته از بازگش��ت س��رمربي ک��روات به 
کشورمان براي زير نظر گرفتن بازي هاي ليگ و 
همچنين برنامه ريزي براي بازي هاي باقي مانده 
در مرحله اول انتخابي جام جهاني مي گذرد که 
کريم باقري و وحي��د هاش��ميان غايبان بزرگ 
نيمکت تيم ملي فوتبال هستند. دو مربي که اواخر 
سال گذشته رس��ماً به عنوان دستياران داخلي 
اسکوچيچ معرفي شدند، اما با وجود شروع به کار 
جدي اس��کوچيچ در تي��م ملي فوتب��ال، هنوز 
جلسه اي مشترک با سرمربي کروات نداشته اند تا 
حرف و حديث ها درباره حضورشان روي نيمکت 

تيم ملي کشورمان باال بگيرد.
  چراهاشمياننميآيد؟

بهمن سال گذش��ته، پس از انتخاب اسکوچيچ 
يکي از بحث هاي داغ رونمايي از دستياران ايراني 
س��رمربي جديد تيم ملي بود، ب��ه خصوص که 
فدراس��يون فوتبال با درس��ي که از زمان حضور 
کارلوس کي روش گرفته بود، يکي از شرط هاي 
اصلي که براي مربيان بعدي تيم ملي گذاش��ت، 
حضور دستياران ايراني در کادر فني تيم ملي بود. 
کي روش به استفاده از دستياران داخلي چندان 
رغبتي نش��ان نمي داد و اين مسئله سبب شد تا 

چنين تجربه اي در زمان حض��ور مربيان بعدي 
تکرار نش��ود. پس از انتخاب م��ارک ويلموتس، 
وحيد هاش��ميان که پيش از اين پيشنهادهاي 
س��رمربيگري در تيم هاي پاي��ه را رد کرده بود، 
اين بار به فدراسيون فوتبال بله گفت و به عنوان 
دست راست س��رمربي بلژيکي کارش را در تيم 

ملي بزرگساالن آغاز کرد. 
هرچند حضور ويلموتس طوالني نشد و اين مربي 
بلژيکي با حاشيه هاي فراواني از ايران رفت، اما با 
انتخاب اسکوچيچ از هاشميان به عنوان يکي از 
گزينه هاي اصلي دستياري سرمربي جديد کروات 
تيم ملي نام برده ش��د و گفته شد که ملي پوش 
سابق تيم ملي فوتبال به کارش ادامه مي دهد و 
روي نيمکت کنار دست اس��کوچيچ مي نشيند. 
ارديبهشت امسال هم اسکوچيچ به صورت رسمي 
از انتخاب هاشميان به عنوان يکي از دستيارانش 
خبر داد: »وحيد هاشميان با فدراسيون قرارداد 

دارد و جزو کادرفنی تيم ملی است.«
در حالي اس��کوچيچ به صراحت از ادامه حضور 
هاشميان به عنوان مربي تيم ملي در کادر فني تيم 
بزرگساالن خبر داده بود که اين مربي تا به امروز 

در رد يا قبول اين پيشنهاد صحبتي نکرده است، 
س��کوتي که به وضعيت مبهم هاشميان در تيم 
ملي دامن زده، به خصوص که او با وجود حضور 
اسکوچيچ  در ايران هنوز براي شروع فعاليتش در 

تيم ملي به کشورمان بازنگشته است.
آخرين واکنش هاش��ميان درباره حضورش در 
کادر اس��کوچيچ به صحبت هايش در 26 اسفند 
سال گذشته در يک برنامه تلويزيوني بر مي گردد 
که عنوان کرده بود شروطي براي حضور در تيم 
ملي دارد. حال به نظر مي رسد تأخير او در شروع 
کارش در تيم مل��ي به اين مس��ائل برمي گردد. 
هاشميان در برنامه سالم صبح بخير شبکه سوم 
در واکنش به ادامه حضورش در تيم ملي فوتبال 
با حضور اسکوچيچ گفته بود: »سرمربی جديد و 
فدراسيون فوتبال عالقه دارند که من همکاری ام 
را با تيم ملی ادامه دهم، اما من هم شروطی دارم. 
اگر بدانم می توانم به تيم ملی کشورم کمک کنم 
بی ش��ک در اين تيم می مانم، در غير اين صورت 
فوتب��ال ايران به ح��دی مربي دارد ک��ه بتوانند 
به اس��کوچيچ و تيم ملی کمک کنند و موضوع 

نگران کننده ای وجود ندارد.«

  آقاکريمدودلشدهاست
عالوه بر هاشميان، وضعيت ديگر مربي ايراني تيم ملي 
فوتبال هم مشخص نيست و اختالفات فدراسيون 
فوتبال و باشگاه پرسپوليس سبب شده کريم باقري 
که سال گذشته به عنوان دستيار ايراني اسکوچيچ به 
صورت رسمي معرفي شد، فعالً کارش را در تيم ملي 
شروع نکند. 14اسفند سال گذشته بود که باقري پس 
از جلسه با اسکوچيچ رسماً به عنوان يکي از اعضاي 
کادر فني تيم ملي معرفي شد و خودش را سرباز تيم 
ملي عنوان کرد: »خدمت به تيم ملی افتخار بزرگی 
است و من خودم را سرباز تيم ملی می دانم. همه با هم 

برای موفقيت  تيم ملی تالش می کنيم.«
با گذشت چهار ماه از اعالم رسمي حضور باقري در 
کادر فني تيم ملي فوتبال به نظر مي رسد حضور 
مربي پرس��پوليس در کنار اس��کوچيچ با مشکل 
مواجه ش��ده و پرسپوليس��ي ها که اين روزها در 
آستانه قطعي کردن چهارمين قهرماني متوالي شان 
هستند، مايل به جدايي باقري نيستند. اگرچه هفته 
گذشته فدراسيون فوتبال به باقري اولتيماتوم داد 
که بين تيم ملي و پرسپوليس يکي را انتخاب کند، 
با اين حال يحيي گل محمدي مخالف جدي حضور 
آقا کريم در تيم ملي است: »کريم با باشگاه قرارداد 

دارد و اگر بمانم مطمئن باشيد او هم مي ماند.«
 افش��ين پيرواني، مدي��ر تيم پرس��پوليس هم با 
انتقاد از مذاکره فدراسيون فوتبال با مربي اي که با 
پرسپوليس قرارداد دارد، گفته است: »گل محمدی 
هم گفته اس��ت تفکر حرفه ای می گوي��د نبايد با 
مربی ای که با يک باشگاه قرارداد دارد صحبت شود. 
باقری با باشگاه قرارداد دارد و از سرمايه های ماست، 
به همين دليل کادر فنی و باشگاه دوست دارند که 
او در کنار تيم باش��د، مگر اينکه خودش تصميم 
ديگری بگيرد.« با وجود اين حرف و حديث ها، کريم 
باقري هم مانند وحيد هاشميان سکوت کرده است، 
مسئله اي که سبب شده فعاًل ماجراي دستياران 
ايراني اسکوچيچ يکي از ابهامات جدي اين روزهاي 

نيمکت تيم ملي فوتبال باشد.
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شیوا نوروزی

 پيروزي پاريسي ها 
بدون ماسک و فاصله گذاري 

پاری سن ژرمن که با ناتمام ماندن ليگ لوشامپيونه فرانسه به قهرمانی 
اين فصل رسيد، در چارچوب ديداری دوستانه به مصاف تيم لوآور رفت 
و با 9گل حريف خود را درهم کوبيد. پاريسي ها قدرتنمايي کردند، اما 
نکته جالب توجه اين بازی نه تعداد گل هاي به ثمر رسيده که راه پيدا 
کردن تماشاگران به ورزشگاه بود. تماشاگرانی که نه ماسکی بر صورت 
داشتند و نه فاصله اجتماعی را رعايت کردند. 5هزار نفر اجازه حضور در 
اين بازی را داشتند که فاصله گذاري را رعايت نکردند و کنار هم روي 
سکوها نشس��تند تا هيچ اثري از پروتکل هاي بهداش��تي در اين بازي 
نباشد. اين در شرايطي بود که در حال حاضر مهم ترين مسابقات فوتبال 

جهان بدون تماشاگر برگزار مي شود.

 تأخير در پرداخت پاداش
اجحاف در حق ورزش بانوان است

عدم پرداخت به موقع پاداش ها تأثير منفی 
در فوتس��ال بانوان دارد. در حال حاضر با 
اينکه ش��رايط کرونا مش��کالت زيادی را 
برای کل کش��ور ايجاد کرده، ولی پاداش 
مصوب دو س��ال پيش را بايد همان موقع 
پرداخت می کردند. تيم بانوان برای رسيدن 
به افتخارات بزرگ مش��قت های زيادی را 
تحمل می کند، به ويژه در اين دوره که تيم 
ما قهرمان آسيا شد، به جای اينکه تشويق 
و حمايت شود پاداش وعده داده شده را نيز نمی پردازند، در حالي که برای 
تيم آقايان خيلی راحت هزينه می کنند!  انتظار می رود که حق و حقوق 
تيم بانوان نيز به موقع پرداخت شود. اين يک اجحاف بزرگ در حق فوتسال 
و حتی ورزش بانوان است. بحث تبعيض بين تيم های خانم ها و آقايان در 
فوتبال بايد حل شود. البته بين آنها تفاوت هايی وجود دارد، ولی در مقايسه 
با زحمتی که کشيده می شود و تالشی که صورت مي گيرد تا مقام آسيايی 
کسب کنند بايد انتظارات شان برآورده شود. افتخاراتی که فوتسال بانوان 
کسب کرده برای فدراسيون و ورزش کشور آورده های زيادی داشته است. 
در سيستم ورزش ايران شعارهای زيادی داده می شود، در اين سال ها در 
خصوص عدالت جنسيتی بارها صحبت شده است. خود کميته بين المللی 
المپيک و وزارت تالش هايی انجام دادند، ولی هيچ کدام از شعارها عملی 
نشده است،  به ويژه در بحث پاداش ها که هميشه نسبت به پاداش آقايان 
ناچيز بوده است، بايد ديد مشکل از کجاست که کار گره می خورد و نفر 
آخری که بايد تصميم نهايی را بگيرد برابري جنسيتی را فراموش می کند، 
در صورتی که اين شعارها بارها داده شده و دکتر سلطانی فر و صالحی اميری 
در اظهارات شان به اين موضوع اشاره داشته اند. اين پاداش حق بانوان است 
و سختی کار آنها نسبت به آقايان بيشتر اس��ت از اين رو نياز به نگاه ويژه  

مسئوالن دارند. اميدواريم شعارها به واقعيت تبديل شود. 

طلب دختران فوتسال،  پول خرد فدراسيون است
دو سال از تکرار 

شميم رضوان
   چهره

ن��ی  م����ا قهر
فوتسال بانوان 
در آس��يا می گذرد، اما نه فقط هن��وز خبری از 
پاداش ها نيس��ت که حاال برخی مدعی هستند 
پاداش اين قهرمانی معنوي  بوده است. مسئله ای 

که در کنار بدقولی ها باع��ث دلخوری و رنجش 
بازيکنان و کارفنی سابق تيم فوتسال بانوان شده، 
به طوری که شهرزاد مظفر، سرمربی سابق اين 
تيم می گويد مسئوالن اگر مرهم نيستند حداقل 
با حرف های شان اس��تخوان الی زخم نباشند: 
»ديگر خسته شده ايم. تعهدات آنقدر باقی ماند 
که به دور بعدی مسابقات قهرمانی آسيا رسيديم 
و اگر کرونا نبود االن بايد در مسابقات بوديم. ما در 
ورزش بانوان در هيچ رش��ته تيمی و توپی اين 
موقعيت و موفقيت را نداريم. حيف است اينقدر 
بی اهميت باشيم. مس��ئوالن قبل از مسابقات 
می آيند عکس شان را می گيرند، قول می دهند و 
می روند، اما بعد از مس��ابقات تعهدات و قول ها 
عملی نمی شود. اين موضوع تأثير منفی روی تيم 
می گذارد و بازيکنان برای مسابقات بعدی ديگر 
اعتمادی به حرف ها و قول ها ندارند. مسئله اين 
اس��ت که مطالبات و پاداش های اندک ما برای 
فدراس��يون فوتبال حکم پول خ��رد را دارد، اما 
متأسفانه تنها جوابی که می تواند در خصوص اين 
بی توجهی به آن رسيد، اين است که ما اولويت 
چهارم فدراسيون هم نيستيم که اگر بوديم در 

اين دو سال نوبت به ما هم می رسيد.«

کرونا به جان مديران ورزش افتاد
تمامی نشست ها،       بازتاب
جلس��������ات 
کميس��يون ها و واحدهای مختلف کميته ملی 
المپيک به دستور صالحی اميری به صورت مجازی 
برگزار می شود. بعد از مثبت اعالم شدن تست پنج 
نفر از کارکنان کميته ملی المپيک و همچنين 
افزايش شيوع کرونا و ابتالی پيمان فخری، رئيس 
مرکز نظارت بر تيم های ملی و سرمربی تيم ملی 
شمشيربازی سابر ايران به ويروس کرونا، رئيس 

کميته ملی المپيک برگزاری تمامی نشست های 
حضوری در اين کميته را لغو کرد. در اين راستا و 
برای جلوگيری از شيوع هرچه بيشتر کرونا، فعاًل 
بازدي��د مس��ئوالن کميته مل��ی المپي��ک از 
فدراسيون ها هم انجام نمي شود. اين قوانين حتی 
جلسه هيئت اجرايی کميته ملی المپيک را هم به 
تعويق انداخته است. هرچند که هنوز مشخص 
نيست بعد از تعويق يک هفته ای، جلسه اين هيئت 

چگونه برگزار خواهد شد.

فريده شجاعی

نايب رئيس اسبق فدراسيون فوتبال
وحيد وکريم هنوز»بله« را نگفته اند

گزارش»جوان«ازوضعيتمبهمدستيارانايرانیدراگاناسکوچيچدرتيمملیفوتبال

دنیا حیدري

سوءمديريت کرونايی در ورزش
همين دو روز پيش بود که معاون وزير به همه فدراسيون های ورزشی 
تذکر داد پروتکل های بهداشتی را رعايت کنند، اما هيچ کس نيست به 

خود آقايان تذکر بدهد که کرونا را جدی بگيرند! 
در روزهايی که ويروس مهلک در کشورمان آمار مبتاليان و فوت شده ها 
را افزايش داده، نه جلسات وزارتخانه ورزش و کميته ملی المپيک لغو 

شده و نه مجامع عمومی و انتخابی فدراسيون ها. 
کرونا کوچک و بزرگ يا رئيس و مرئوس نمی شناسد. اين ويروس توانايی 
اين را دارد که هر کس��ی را مبتال کند و فرد مبتال ش��ده نيز ناخواسته 
چندين نفر را درگير خواهد کرد. چند ماه از لغو مس��ابقات و ليگ های 
ورزشی )البته به غير از فوتبال( می گذرد و ورزشکاران در تمام سطوح 
تمرينات خود را برای حفظ آمادگی در منزل انجام می دهند. از طرفی 
مسابقات باشگاهی رشته های مختلف به خاطر اين بيماری نيمه تمام 
باقی ماند و هر کس��ی هم اعتراض می ک��رد، کرونا بهان��ه خوبی برای 
مختومه اعالم کردن مسابقات بود. با اينکه تمرينات چند رشته به صورت 
محدود، آن هم با رعايت پروتکل ها به تازگی شروع شده، ولی رزمی کاران، 
کشتی گيران و رشته های تيمی اين اجازه را هم ندارند. حال يک سؤال 
مطرح می شود و آن اينکه نقش مديران ارشد ورزش در رعايت مقررات 
بهداشتی و برنامه ريزی از گسترش کرونا در بين اهالی ورزش چيست؟

ابتالی پن��ج نفر از کارمن��دان کميته مل��ی المپيک ب��ه کرونا خبری 
نگران کننده است، به ويژه که يکی از آنها رئيس مرکز نظارت بر تيم های 
ملی کميته ملی المپيک و سرمربی تيم ملی شمشيربازی است. متأسفانه 
در روزهايی که اخبار اوج گيری کرونا در کشور از طريق رسانه های جمعی 
و مجازی پخش مي شود، همه جلسات کميته طبق برنامه برگزار شده، 
معاون وزير برنامه های بازديد از فدراسيون ها را لغو نکرده و حتی مجامع 
انتخاباتی فدراس��يون ها و همچنين هيئت های استانی نيز انجام شده 
است. با اينکه حتی گفته   می شد کميته ملی المپيک از اين پس جلساتش 
را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد، اما شنيده می شود نشست هيئت 
اجرايی هفته آينده حضوری انجام خواهد شد. به نظر می رسد آقايان نه 
تنها برنامه ای برای پشت سر گذاشتن بحران کرونا در ورزش ندارند، بلکه 
اعتقادی نيز به استفاده از تکنولوزی های جديد برای کاهش مراودات 
ندارند. در اين مدت بسياری از رشته ها خواهان شروع تمرينات و گرفتن 
اجازه رسمی برای اين کار شدند و حتی ورزشکاران شان نيز نسبت به 
افت فاحش خود هشدار دادند. تأکيد بر حفظ سالمت ورزشکاران، اما 
اجازه ش��روع تمرينات را به آنها نداده، ولي در بحث مديريتی خبری از 
اين حساسيت ها نيست. علت اين همه اصرار برای جمع کردن مديران 
سازمانی در اتاق جلس��ات واقعاً چيست؟ اين جلس��ات قرار است چه 
خروجی برای ورزش داشته باشند که ريسک ابتالی عده زيادی به کرونا 

و انتقال آن به افراد بيشتر را می پذيريد؟ 
عجيب است که در اين چند ماه هيچ تالش��ی برای برگزاری جلسات 
ضروری به صورت آنالي��ن نش��ده و عجيب تر اينکه هي��چ اعتراضی 
هم صورت نگرفته اس��ت!  ای کاش س��تاد مقابله با کرونا و فدراسيون 
پزشکی - ورزشی هم نسبت به جلسات مديريتی در حوزه ورزش کمي 
حساسيت نشان می دادند و به راحتی اجازه برگزاری گردهمايی های 

غيرضروری و شلوغ را نمی دادند.

زورآزمايي المپيک و کرونا 
IOCوژاپنقصدیبرایلغوبازیهاندارند!

تصور    می شد تعويق يک ساله المپيک چاره س��از باشد و بحران کرونا تا 
سال 2021 در کشورهای مختلف دنيا فروکش کند و طی يک سال آينده 
بساط اين ويروس از جهان برچيده شود و مشکلی برای برگزاری المپيک 
نباشد. شينزو آبه، نخست وزير ژاپن و يوريکو کويکه فرماندار توکيو هم 
موافقت کردند که برای برقراری ايمنی در توکيو با هم همکاری داشته 
باشند. اما به رغم تمام تالش ها، ويروس منحوس کرونا همچنان دست 
از سر دنيا برنداش��ته و حاال نگرانی ها با نزديک تر شدن به زمان برپايی 
المپيک بيشتر و بيشتر شده اس��ت. اگرچه ژاپن به عنوان ميزبان اين 
دوره از المپيک، عملکرد نسبتاً موفقی در مقابله با کرونا داشته است، اما 
به تازگی نرخ ابتال به کوويد -19 در توکيو افزايش داش��ته و آمار کرونا 
در ژاپن نش��ان می دهد که بيش از دو س��وم مبتاليان مربوط به توکيو 
است. مسئله ای که ابراز نگرانی مقامات بهداش��تی ژاپن را از برگزاری 
بازی های المپيک و پارالمپيک س��ال آينده به دنبال داش��ته اس��ت. 
متخصصان پزشکی ژاپن نگران هستند برگزاری بازی ها شمار مبتاليان 
به ويروس کرونا را افزايش دهد. دايچی موری، پزشک تيم کنترل عفونت 
بيمارستان دانشگاه اوساکا در اين باره می گويد که اگر ما المپيک را برگزار 
کنيم، اين عفونت ها افزايش خواهد يافت و هيچ شکی در اين نيست که 
برگزاری المپيک می تواند خطرات بيشتری برای سالمتی مردم داشته 
باشد. اکنون با توجه به ممانعت از ورود افراد از خارج کشور، اين ويروس 
به سختی تحت کنترل اس��ت، اما با برگزاری رويدادی مانند المپيک، 
ويروس قطعاً وارد کشور می شود و شمار مبتاليان افزايش می يابد. آتسو 
هامادا، استاد دانشگاه علوم پزشکی توکيو هم بر اين باور است که حتی 
اگر واکسن کرونا نيز قبل از المپيک س��اخته شود غيرممکن است که 

بتوان آن را در سراسر جهان پخش کرد.
باوجود اين يوريکو کويکه، فرماندار توکيو معتقد اس��ت که مسابقات 
المپيک بايد سال آينده ميالدی به عنوان »نماد وحدت جهانی« در برابر 

همه گيری ويروس کرونا برگزار شود. 
کميته بين المللی المپيک، اما به رغم ابراز نگرانی ها و آمار رو به افزايش کرونا، 
هنوز تصميمی برای لغو اين رقابت ها نگرفته و باخ صراحتاً گفته است که در 
حال سازماندهی مسابقات هستيم: »لغو بازی ها  به دليل فشارهايی که بود، 
می توانست برای IOC راحت تر باشد، خصوصاً که ما حق بيمه هم داريم، 
اما در حال سازماندهی بازی ها هستيم، نه لغو آن. بايد ببينيم آيا می توانيم در 
برنامه ها پيشرفتی داشته باشيم يا در خدمات ارائه شده به شرکت کنندگان، 
حمل و نقل و ديگر مسائل. بحران نشان داده ما نياز به همبستگی بيشتری در 
ورزش و جامعه داريم. من اميدوارم اين امر به همکاری بيشتر فدراسيون های 

بين المللی و سازمان دهندگان بازی ها منجر شود.«
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