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ژن  قهرماني پرسپوليس 
پرسپوليس س��ال 1400 را هم با جام آغاز کرد تا حداقل از بابت کسب 
جام مطابق س��ال هاي قبل ترک عادت نکرده باشد. سرخ ها که يکي از 
مدعيان اصلي کسب عنوان قهرماني ليگ برتر و جام حذفي هم هستند، 
هرچند دير و به فاصله تقريباً يک س��ال اما براي چهارمين بار پي درپي 
فاتح سوپرجام شدند تا نش��ان دهند که به رغم کسب جام هاي فراوان 
در سال هاي گذشته هنوز اش��تهاي س��يري ناپذيري در کسب جام و 
موفقيت دارند و در اي��ن راه کمتر به حاش��يه ها و تهمت هايي که زده 
مي شود، اهميت مي دهند و کار خودش��ان را پيش می برند. يک شنبه 
شب پرسپوليس با تک گل آل کثير فاتح س��وپرجام شد. مهاجم گلزن 
پرسپوليس هم با به ثمر رس��اندن اين گل نش��ان داد که مي تواند در 
روزهاي سخت و سرنوشت ساز به کمک تيمش بيايد و گل هاي حساسی 
براي اين تيم به ثمر برساند. با قهرماني پرسپوليس در جام حذفي حداقل 
تکليف يکي از مسابقات مشخص شد و حاال بايد ديد که فدراسيون براي 

برگزاري ادامه رقابت ها فوتبال اين فصل چه برنامه اي دارد.

دنیا حیدري

شيوا نوروزي

Dامشب جنگ صعود و حذف در گروه
ايتاليا مقتدرتر از هميشه

هفته سوم رقابت هاي يورو 2020 يک ش��نبه شب با برگزاري دو ديدار 
از گروه A آغاز شد که نتيجه آن صعود مقتدرانه ايتاليا به مرحله بعد و 

اميدواري سوئيس به صعود بود.
  موفقيت هاي بي پايان الجوردي پوشان

برتري يک بر صفر مقابل ولز و صعود مقتدرانه آتزوري به مرحله حذفي بعد از دو 
برد 3 بر صفر مقابل ترکيه و سوئيس بهانه خوبي بود تا بحث رسيدن مانچيني 
به رکورد پوزو سر زبان ها بيفتد، خصوصاً که مانچيني در بازي آخر برابر ولز از تيم 
دوم خود استفاده کرد. با اين وجود ايتاليا با ارائه يک بازي زيبا و کامالً منطقی با 
تک گل دقيقه 39 ستاره آتاالنتا )متئو پسينا( برنده ميدان شد تا خود را به عنوان 
يکي از مدعيان اصلي اين جام معرفي کند. با اين حال سرمربي الجوردي پوشان 
مي گويد که تيمش تازه ابتداي راه است: »بهتر از اين نمي توانستيم عمل کنيم. 
شايد بايد بيشتر گل مي زديم و فيزيکي تر بازي مي کرديم، اما مهم اين است که 
توانستيم با تغيير سه، چهار بازيکن هويت ايتاليا را مانند قبل حفظ کنيم، اما 
حرف زدن از رسيدن به رکورد پوزو در سال 1940 هنوز زود است. او جام هاي 
زيادي را با ايتاليا به دست آورد، ولي ما هنوز اول راه هستيم. هرچند تيمي که به 

مرحله حذفي يورو مي رسد مي تواند قهرمان شود.«
ولز اما به رغم قبول شکست برابر ايتاليا به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به 
سوئيس به مرحله بعد راه يافت تا راب پيچ، سرمربي اين تيم مدعي شود 
مهم صعود بود نه نتيجه: »10 نفره شدن برابر ايتاليا کار ما را سخت کرد، اما به 

هدفمان که صعود بود با قرار گرفتن در جايگاه دوم جدول دست يافتيم.« 
در ديگر بازي اين گروه سوئيس نيز موفق به برتري 3 بر يک مقابل ترکيه شد. 
تيمي که هر سه بازي خود در اين گروه را واگذار کرده بود با قبول آخرين شکست، 
سوئيس را براي صعود به مرحله بعدي اميدوار کرد. سوئيس تيم سوم جدول 
گروه A که به رغم کسب چهار امتياز از سه ديدار خود به دليل تفاضل گل کمتر 
نتوانست به طور مستقيم به مرحله بعد راه يابد حاال بايد عملکرد تيم هاي سوم 

ديگر گروه ها را براي راهيابي به مرحله حذفي زير نظر داشته باشد.
  آخرين فرصت سه شير براي صعود 

 Dدر ادامه رقابت هاي هفته س��وم يورو امش��ب نيز دو ب��ازي در گروه
برگزار مي شود که طي آن انگليس به مهماني چک مي رود و کرواسي از 

اسکاتلند پذيرايي مي کند.
هيچ تيمي در اين گروه در حاش��يه امنيت قرار ندارد، چراکه روي کاغذ 
معادالت مي تواند به سادگي به هم بخورد و جاي تيم هاي صعودکننده با 
آنهايي که بايد خيلي زود با يورو خداحافظي کنند يا چشم انتظار نتيجه 
ديگر تيم ها باشند عوض شود. چک با کسب چهار امتياز از يک برد و يک 
مساوي در صدر گروه قرار دارد و انگليس نيز با نتيجه مشابه اما تفاضل گل 
کمتر رده دوم را در اختيار دارد. کرواسي و اسکاتلند هم با کسب يک امتياز 

به ترتيب سکوهاي سوم و چهارم اين گروه را از در اختيار دارند. 
سه شيرها که کار خود را با پيروزي يک بر صفر مقابل کرواسي آغاز کردند، 
هفته گذشته برابر قعرنشين به تساوي بدون گل رضايت دادند تا سرنوشت شان 
براي صعود از اين گروه به مصاف آخر با جمهوري چک بکشد. تيمي که بعد از 
پيروزي 2 بر صفر مقابل اسکاتلند به تساوي يک – يک با کرواسي رضايت داد، 
اما به دليل گل هاي  زده بيشتر صدر جدول را در اختيار گرفت و حاال در صورت 
قبول باخت برابر چکي هاي صدرنشين و پيروزي يکي از دو تيم اسکاتلند يا 
کرواسي کارش براي صعود گره مي خورد. اما تساوي مي تواند به معناي صعود 
اين تيم به عنوان تيم دوم باشد و برتری صدرنشيني را هم عالوه بر حضور در 
جمع تيم هاي مرحله حذفي براي سه شيرها به دنبال خواهد داشت. هرچند 
که چک هم با توجه به نتايج کسب کرده در دو بازي قبلي به سادگي اجازه 

نمي دهد انگليس به عنوان صدرنشين راهي مرحله بعد شود. 
با وجود رقابت تنگاتن��گ انگليس و چک، تيم ه��اي اول و دوم جدول 
گروه D کرواسي و حتي اسکاتلند قعرنشين هم همچنان شانس صعود 
حتي به عنوان تيم دوم از اين گروه را دارند. مسئله اي که داليچ، سرمربي 
کرواسي نيز به آن تأکيد دارد: »همه تيم کرواسي را حذف شده مي دانند، 
اما همين مسئله به ما انگيزه مي دهد. کرواسي همچنان شانس صعود 
دارد و ما براي همين شانس مي جنگيم.« اسکاتلند اما در حالي به مصاف 
کرواسي مي رود که رس��انه هاي انگليسي از مثبت شدن تست کروناي 

بيلي گيلمور، ستاره اسکاتلند خبر مي دهند.

 کميته المپيک 
بايد پيگير وضعيت ورزشکاران باشد

حدود يک ماه تا المپيک توکيو باقي مانده و 
ورزشکاران در تالش براي حضوري پررنگ 
در اي��ن رقابت ها هس��تند، چراک��ه مدال 
المپيک يک��ي از باارزش تري��ن مدال هاي 
ورزشي در دنياس��ت،  اما بايد حواسمان به 
ورزش��کاراني که راهي المپيک مي شوند 
و آنهايي که با دس��ت پر از اين رويداد مهم 
بازمي گردند، باش��د و تنها چش��ممان به 
موفقيتي که کسب مي کنند، نباشد.  اين 
يکي از مهم ترين داليلي است که باعث مي شود ورزشي ها خواهان وزيري 
ورزشي باشند. وزيري که خوب ورزشکار را بشناسد و ورزش را لمس کند که 
در غير اين صورت مدال را ورزشکار مي گيرد و پز آن را وزير مي دهد. در حالي 
که همه مي دانند ورزشکار بابت کسب هر مدال چه در المپيک و چه در ديگر 
ميادين زحمات زيادی مي کشد. من االن گردن درد و کمردرد دارم، چرا که 
تمام سالمتي را براي کشتي گذاشتم. گفتند کشتي بگيري انگشتت قطع 
مي شود،  اما آتل دستم را باز کردم و روي تشک رفتم. سخت تالش کردم، 
غذا نخوردم، وزن کم کردم و براي کس��ب هر مدال جنگيدم.  چه طالي 
جهاني و چه برنز المپيک که با يک باخت به دس��ت آمد. ناراحت نيستم،  
اما وزارت ورزش هم مسئوليتي در قبال ورزشکار دارد و بايد ورزشکاران 
را تأمين کند. صندوق حمايت از ورزش��کاران از زمان تأس��يس حقوق 
ناچيزي مي دهد که با آن مي توان چهار تا پفک خريد! کميته ملي المپيک 
هم 450 هزار تومان به  قهرمانان حقوق مي دهد. شايسته نيست به خاطر 
حقوق رو بزنيم،  مگر شرايط و تورم را نمي دانند. سه بار نامه نوشتم و نزد 
صالحي اميري رفتم. قبالً رئيس انجمن المپين ها بودم، به همين دليل خيلي 
از ورزشکاران قديمي حرف هاي شان را به من مي زدند و ما هم مشکالت را 
گزارش مي کرديم که اين انجمن تعطيل شد. حاال کميسيون ورزشکاران 
را داريم که هنوز يک جلسه نگذاشته و اعضايش هميشه دعوا دارند. درست 
است که کميته ملي المپيک بارها براي المپيکي ها مراسم تجليل گذاشته 
و صالحي اميري هم کارهايي چون س��اختن المپين ها را  انجام داده که 
نمي توان آنها را ناديده گرفت، اما دو س��ال پيش در خصوص حقوق با او 
صحبت کردم ولی دريافتي ما هنوز همان است که بود. اين قهرمانان بزرگ 
خانواده هستند و انتظاراتي دارند. االن به قهرمانان و مدال آوران جوايزي 
داده مي ش��ود، اما در زمان ما چيزي نبود. زشت است بگوييم حقوق ما را 

اضافه کنند، مگر خودشان نمي دانند وضعيتمان چگونه است.
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کاراته هروي را مي خواهد، نه آشوري

قهرماني آسيا توقعاتم را باال برد نايب 
مهرو کمراني، سرمربي تيم ملي تکواندو بانوان ايران که تيمش      بازتاب
موفق به کسب عنوان نايب قهرماني آسيا در مسابقات لبنان شد 
با اشاره به تابوشکني بانوان ايران در حضور روي سکوي قهرماني آسيا گفت: »خوشحالم که 
تابوي سکونشيني در مسابقات قهرماني آسيا شکسته شد، اما خواسته و توقعاتم باالتر رفته است. 
نايب قهرماني آسيا توقع  مرا برآورده نکرد و از نتيجه به طور کامل راضي نيستم. مشکالت بازيکنان 

را تکنيکي و تاکتيکي نمي بينيم و اعتقاد دارم در مديريت بازي هنوز ضعيف هستيم. بازيکنان ما از 
لحاظ فني، تکنيکي و تاکتيکي هيچ چيزي از بازيکنان بزرگ دنيا کم ندارند، اما براي اينکه با تمام 

توان در مسابقات مهم حضور داشته باشند بايد بار رواني را از روي دوش آنها برداريم. بازيکنان ما اگر 
در يک اردوي مشترک با جيد جونز، بيانکا والکدن يا حتي بازيکنان ازبک که سطح خوبي دارند پا به پا 

شوند، قطعاً اعتماد به نفس شان باال خواهد رفت.«

تيم ملي ايران در حالي عصر امروز 
حامد قهرماني

     خبر
مقابل لهس��تان يکي از حريفان 
س��نتي خود در ليگ ملت هاي 
واليبال قرار مي گيرد که ديروز و در آغاز هفته پنجم و پاياني دور 
مقدماتي اين مسابقات با نتيجه 3 بر صفر مغلوب تيم ملي فرانسه 
شد تا ششمين شکست متوالي خود در اين رقابت ها را تجربه کند.

  ديدار مقابل فرانس��ه بدون ترديد يکي از سخت ترين بازي هاي 
تيم ملي بود. شاگردان آلکنو بعد از قبول پنج شکست تقريباً بدون 
روحيه گام به ميدان گذاشتند. جالب اينکه آلکنو در اين ديدار نام 
امير غفور را هم در ترکيب مردانش قرار داده بود، اما غفور بيشتر 
نيمکت نشين بود تا بازيکن. سعيد معروف هم به خصوص در دو 
دست اول کمتر در زمين حاضر ش��د، اما مطابق چند بازي قبل 
ميالد عبادي پور همچنان به عنوان يکي از نفرات اصلي در زمين 
حضور داشت و همچنان نمايشی ضعيف از خود نشان داد. ايران 
هم در دريافت هاي عقب زمين و هم در رساندن پاس درست به 

حمله دچار مشکل بود و همين عامل اصلي باخت ديروز بود.  با اين 
حال ملي پوشان خسته ايران که به وضوح مي شد اين خستگي را 
در چهره تک تک  آنها ديد پابه پاي فرانسه پيش رفتند و شايد اگر 
کمي دقت و شانس بيشتري داشتند حتي مي توانستند بازنده بازي 
ديروز نباشند. ايران در حالي ديروز باخت که با نگاه به امتيازهاي 
دو تيم، اختالف نزديک دو تيم کاماًل مش��خص است. فرانسه دو 
دست اول را 25 بر 21 برد و در دست سوم هم 25 بر 19 به پيروزي 
رسيد تا در مجموع 3 بر صفر پيروز ميدان شود.  تيم ملي کشورمان 
در دومين بازي اين هفته خود عصر امروز و از س��اعت 17:30 به 
مصاف يکي ديگر از تيم هاي قدرتمند حاضر در اين مس��ابقات 
مي رود. لهس��تان حريف امروز مردان واليبال اي��ران در رده دوم 
جدول رده بندي قرار دارد و تيمي است که تاکنون فقط دو باخت 
در کارنامه داشته است. بازي امروز شايد به لحاظ نتيجه و شرايط 
جدول براي ما چندان مهم نباشد، اما بدون ترديد براي لهستاني که 

مي خواهد به مرحله بعد صعود کند بسيار مهم است.

ششمين باخت متوالي واليبال در ليگ ملت ها

لهستان پرانگيزه حريف امروز ايران

اتفاقي که کمتر کسي منتظر آن بود 
فريدون حسن

     چهره
رخ داد. خبري که ديروز روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار گرفت همه را نگران 
کرد. شهرام هروي، سرمربي موفق تيم ملي کاراته ايران درست پيش 
از رقابت هاي المپيک از تيم ملي استعفا داد. علت را هم بايد در حضور 
دوباره يکي از پرحاشيه ترين مديران کاراته طي سال هاي گذشته در 
فدراسيون عنوان کرد. حسن طباطبايي، رئيس فدراسيون کاراته در 
روزهايي که وظيف��ه دارد آرامش را ب��ه اردوي تيم مل��ي پرافتخار 
کشورمان تزريق کند در اقدامي ش��ائبه برانگيز محسن آشوري را به 
عنوان سرپرست پست نايب رئيسي فدراسيون انتخاب کرد. 
اين در حالي است که طباطبايي از اختالف عميق کادر 
فني تيم ملي و شهرام هروي با آشوري خبر داشت و با 
اتخاذ اين تصميم شهرام هروي از حضور در تمرينات 
تيم ملي خودداري کرد و حتي در جلس��ه س��تاد 
بازي ه��اي المپيک با سرپرس��تان و س��رمربيان 
تيم هاي ملي نيز حاضر نشد تا حاال يکي از تيم هايي 
ک��ه اميد اصل��ي م��دال آوري کاروان ورزش��ي 
کشورمان در توکيو محسوب می شود با چالشي 
جدي روبه رو ش��ود. آنچه مشخص است اينکه 
کاراته ايران براي افتخار آفريني در المپيک به 
حضور شهرام هروي به عنوان مربي موفق کاراته 
محتاج تر است تا حضور مديري امتحان  پس داده 

چون محسن آشوري در فدراسيون کاراته. 

اولين برد پرو و ناکامي کلمبيا
کلمبيا با قبول شکست برابر پرو فرصت صدرنشيني موقت در گروه دوم 
کوپاآمه ريکا را از دس��ت داد. در ادامه بازي هاي فوتبال جام ملت هاي 
امريکاي جنوبي بامداد دي��روز تيم ملي کلمبيا 2 بر ي��ک مقابل پرو 
شکست خورد. کلمبيا که يک بازي هم بيش��تر از برزيل انجام داده با 
چهار امتياز در رده دوم باقي ماند و پرو هم با دش��ت اولين برد به رده 
سوم صعود کرد. در ديگر بازي گروه B، نبرد ونزوئال و اکوادور با تساوي 

2 - 2 به پايان رسيد.

 حضور تماشاگران واکسينه شده 
در جام جهاني قطر

خالد بن خليفه ب��ن عبدالعزي��ز آل ثاني، نخس��ت وزير قطر گفت که 
فقط تماشاگران واکسينه ش��ده اجازه حضور در جام جهاني 2022 را 
خواهند داشت: »نزديک به آغاز جام جهاني قطر اکثر کشورهاي جهان 
شهروندان خود را واکسينه مي کنند. با توجه به اينکه همه کشورها قادر 
به تهيه واکسن براي شهروندان شان نيس��تند، قطر به هواداران اجازه 
نمي دهد بدون دريافت دو دوز واکسن به استاديوم ها وارد شوند. ما در 
حال حاضر در حال مذاکره با شرکت ها براي تهيه يک ميليون واکسن 
ويروس کرونا براي کس��اني که به جام جهاني قطر مي آيند، هستيم. 

هدف اصلي ما محافظت از سالمتي افراد است.«

 بازار داغ اتهام زني در فوتبال 
و سؤال هاي بي جواب!

جنجال و حاشيه سازي جزء جدا نشدني فوتبال ما هستند. فرقي نمي کند 
حق با چه کسی است و چه کسي واقعيت را مي گويد. کافيست پاي يکي 
از تيم هاي پرطرفدار وسط باشد، آن وقت هر انگ و اتهامي به آنها نسبت 

داده مي شود، بدون اينکه راست و دروغ اتهامات مشخص شود. 
داستان پرسپوليسي يا اس��تقاللي بودن وزير ورزش چند سالي است 
بهانه اي شده براي تيم هاي بازنده که مشکالت و نتايج ضعيف شان را 
توجيه کنند. رسول خطيبي اولين و آخرين مربي نيست که وزارت را 
عامل موفقيت هاي پرسپوليس ناميده است. قبل از او بازيکنان و مربيان 
چند تيم ديگر نيز اين ادعا را مطرح ک��رده بودند و عجيب تر اينکه در 

برهه اي هم پرسپوليسي ها مدعي بودند وزير ورزش استقاللي است! 
بازار اتهام زني ها در فوتبال ايران هميشه داغ بوده و زماني بود که خيلي ها 
معتقد بودند فدراس��يون فوتبال به دليل حضور برخي مديران، حامي 
يکي از تيم هاي شهرستاني است. گويا ترفند اتهام زني کماکان يکي از 
شيوه هاي مديريتي و مربيگري محسوب مي شود. البته اين شيوه بارها 
مورد استفاده قرار گرفته و در اغلب موارد نيز جواب داده است. وقتي تيمي 
ناکام می ماند و راه فراري وجود ندارد، اتهام زني انتخاب اول خواهد بود. 

داستان اتهام زني ها تنها يک روي س��که است؛ قصه عدم رسيدگي به 
اتهام هاي مطرح شده نيز آن روي ديگر است. مدير، مربي يا بازيکن با 
خيال راحت مقابل رسانه ها به اين و آن اتهام مي زنند و وزير و وزراتخانه 
را به حمايت از يک باشگاه متهم مي کنند. طرح چنين بحث هايي از بعد 
حقوقي کاماًل قابل پيگيري است و افراد حقيقي يا حقوقي مي توانند از 
اتهام زننده شکايت کنند . ضمن اينکه وزير به عنوان يک فرد حقوقي 
مي تواند در مقام دفاع از خ��ود و وزارت متبوعش برآي��د و اتهام هاي 
وارده را از طريق نهادهاي قضايي پيگيري کند. اصل تعجب همگان اما 
اينجاست که هيچ کدام از اين دو مورد اتفاق نمي افتد، يعني اتهامات 
بارها و بارها مطرح مي ش��وند، اما کس��ي عزمي براي پيگيري ندارد يا 
اينکه نتيجه شکايت صورت گرفته از سوي باش��گاه مورد اتهام هرگز 
اعالم نمي شود. آقايان بيشتر روي صدور بيانيه و مصاحبه با مطبوعات 
و خبرگزاري ه��ا تأکيد دارند تا اينکه با س��ند و م��درک از حق خود و 

هواداران شان دفاع کنند. 
ايراد کار دقيقاً همينجاس��ت. به محض نس��بت دادن س��رخابي ها به 
وزارت ورزش خيلي ها هوس پاسخ هاي کوبنده، تند يا بعضاً تحقيرآميز 
به سرش��ان مي زند تا به اين بهانه هم هرچه دل تنگ شان مي خواهد 
عليه حريف بگويند و هم از خود در مقابل اتهامات دفاع کرده باش��ند. 
کشيده شدن دعوا به رس��انه ها و فضاي مجازي اوضاع را آنقدر شلوغ 
مي کند که هم متهم از پاس��خگويي فرار کند و هم شاکي و اتهام هاي 
واهي به باشگاه ها براي حمايت وزارت از آنها در دعواي لفظي هواداران 
مديران شان گم مي ش��ود و بعد از مدتي کوتاه نيز به دست فراموشي 
س��پرده مي ش��ود. نه وزير براي دفاع از خودش تالش مي کند و نه آن 
باشگاه، ولي دوباره با يک فينال، بازي حساس يا دربي همه آن ادعاها را 

سر زبان ها مي اندازد و آقايان ياد برخورد با خاطيان مي افتند. 
با اين شيوه نمي توان ادامه داد. اگر قرار باشد برنده و بازنده پاي حمايت 
فدراسيون و وزارت را وسط بکشند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود. 
با اتمام عمر دول��ت يازدهم کار س��لطاني فر ه��م در وزارت ورزش به 
زودي تمام خواهد ش��د، ولي چه تضميني وجود دارد وزير آتي ورزش 

به حمايت هاي مشکوک و هدفمند از يک تيم خاص متهم نشود.
 اي کاش سلطاني فر و تيم هاي مورد اتهام به شکل قانوني از خود دفاع 
کنند تا اين مسئله يک بار براي هميش��ه براي افکار عمومي و فوتبال 
ايران حل ش��ود. خيلي ها منتظرند ببينند در دولت بعد وزارت ورزش 
با فرافکني ها، اتهام زني ها و فريب افکارعمومي در حوزه ورزش چگونه 

برخورد خواهد کرد.

شايد آن روز كه 
سعيد احمديان

   گزارش
هدايت تيم ملي 
دراگان  ب�ه  را 
اسكوچيچ سپردند كسي توقع چنين نتيجه گيري 
و موفقيتي را نداش�ت. آن روزها اوضاع اينقدر 
خراب بود كه كمتر كس�ي باور مي كرد سرمربي 
خونه به خون�ه بابل و صنعت نفت آب�ادان بتواند 
مقابل عراق و بحرين، ايران را س�ربلند از زمين 
خارج كند. شايد هم اصالً تيم ملي را به اسكوچيچ 
دادند كه با كمترين هزينه حذف شود و رنگ جام 
جهان�ي قط�ر را ب�ه خ�ود نبين�د، ام�ا ... 
اما تيم ملي با کمترين هزينه برخالف سال هاي 
قبل هم بحرين چرک را برد و هم عراق مدعي را 
تا حاال اسکوچيچ تبديل به موفق ترين مربی شود 
که در هفت بازي رسمي هفت پيروزي بزرگ را 
به دست آورده، اما گويا خرج تراشي و دالل بازی 
خاصيت فوتبال ايران اس��ت و نديدن موفقيت 
عادتي زشت که دست از سر فوتبال برنمي دارد. 
اين روزها بحث، بحث پيچيدن نسخه اسکوچيچ 
اس��ت، به اين بهانه که او بزرگ نيس��ت و ايران 
براي رس��يدن به قطر 2022 يک مرب��ي با نام 
بزرگ مي خواهد. اين روزها باز هم بوي داللي و 
دالل بازي به مشام مي رسد و عزيزي خادم اين راه 

را خوب بلد است. 
  جدايي دراگان كي كليد خورد؟

پس از بازگشت تيم ملي فوتبال از بحرين و صعود 
مقتدرانه با چهار برد از چهار بازي و قرار گرفتن در 
صدر بود که جدايي دراگان اسکوچيچ از تيم ملي 
کليد خورد. مربي  که با وجود کارنامه قابل قبولش 
گويا چندان مورد نظر عزيزي خادم نيست و اين 
مسئله سبب شده به رغم عملکرد خيره کننده اين 
مربي کروات، رئيس فدراسيون فوتبال به دنبال 
تغييرات روي نيمکت تيم ملي براي مرحله نهايي 

انتخابي باشد. 
عزيزي خادم 26 خرداد پس از بازگشت به ايران 
با بيان اينکه قرارداد اسکوچيچ به پايان رسيده 
نش��ان داد که فدراس��يون فوتبال به دنبال يک 
مربي جديد براي نيمکت تيم ملي است: »زحمات 
اسکوچيچ قابل تقدير است، از او ممنونم و تا امروز 
از او حمايت کرديم. از بازيکنان هم همين طور. با 
اين حال اين موضوع را هيئت رئيسه فدراسيون 
تصمي��م مي گيرد. ق��رارداد  اس��کوچيچ با تيم 
ملي ايران تمام ش��ده اس��ت. مبناي تصميمات 
فدراس��يون، جمعي اس��ت و من هم ب��ه عنوان 
عضوي از فدراسيون تابع تصميمات جمع هستم 

و برنامه ريزي خواهم کرد.«
عزيزي خ��ادم 31 خ��رداد و در حاش��يه ديدار 
سوپرجام بين پرسپوليس و تراکتور هم همچنان 
موضع گيري مبهمي داشت تا مشخص شود که 
گمانه زني ها درباره جدايي اسکوچيچ جدي است. 
او اينطور به گمانه زني ها درباره سرنوشت نيمکت 
تيم ملي پاسخ داد: »هنوز زمان داريم و همه بايد 
لذت ببرند . کادرفني و تيم کمک کردند. همه بايد 

اکنون استراحت کنند و لذت ببرند.«
 هيئت رئيسه هماهنگ با رئيس براي تغييرات

جالب اينکه در اين راه عزيزي خادم هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال را هم با خود همراه کرده است، 
اين را مي توان از صحبت هاي احسان اصولي در 
گفت وگويي که اول هفته ب��ا خبرگزاري فارس 
داش��ت به خوبي متوجه ش��د: »ت��ا آنجايي که 
من در جريان هس��تم قرارداد اسکوچيچ با تيم 
ملي به اتمام رس��يده، اما تصميم گيري در مورد 
ادامه همکاري با وي در نشس��ت هيئت رئيسه 
با اطالعات فن��ي و داده هايي ک��ه در اختيار ما 

مي گذارند صورت خواهد گرفت.«
اصولي در پاسخ به اين س��ؤال که آيا با توجه به 
عملکرد خوب س��رمربي تيم ملي، مطرح شدن 
پاي��ان ق��رارداد وي و همچني��ن تصميم گيري 
در هيئت رئيس��ه براي ادامه هم��کاري با او کار 
درستي اس��ت يا خير پاس��خي داده که به نظر 
مي رسد هيئت رئيسه هم چندان توجهي به نتايج 
اسکوچيچ ندارد و موافق تغييرات است: »حتي 
اگر نتايج موفقيت تيم ملي اظهرمن الشمس هم 

باشد، باز هم بايد داده ها را بررسي کنيم.«
 اسكوچيچ: مي توانند تمديد نكنند

در روزهاي��ي ک��ه گمان��ه زني ها درب��اره آينده 
اس��کوچيچ روي نيمکت ايران ب��اال گرفته، اين 
سرمربي بامداد سه شنبه به اس��توديوي برنامه 
فوتب��ال برتر تلويزي��ون رفت و ب��راي اولين بار 
نسبت به اين ش��نيده ها واکنش نش��ان داد. او 
گفت که تا س��ال 2023 با ايران ق��رارداد دارد، 
اما فدراس��يون فوتبال مي تواند ق��رارداد او را به 

صورت مرحله تنظيم ش��ده و مرحله اول آن به 
پايان رس��يده را تمديد نکند: »ق��رارداد من تا 
سال 2023 است، اما طوري تنظيم شده که اگر 
از اين مرحل��ه صعود نکنيم يا ب��ه مرحله نهايي 
جام جهاني نرسيم، فسخ مي شود. قرارداد من تا 
سال 2023 است، اما مشروط به عملکردم است. 
قرارداد من آنجاست و واقعيت را به شما مي گويم. 
قرارداد من در ش��رايط عادي تمديد مي ش��ود 
و الزم به فعال س��ازي و تمديد خودکار نيست، 
فقط اگر نتيجه نمي گرفتم، ق��رارداد به صورت 
اتومات مي توانست فسخ شود يا آن را فسخ کنند. 
در قرارداد من بند زيادي وج��ود ندارد و خيلي 
مختصر است. شايد قرارداد ويلموتس را سه بار 
بايد مرور کنيد، اما قرارداد من مختصر است. هر 
زمان که فدراسيون فکر کند من براي آنها مفيد 

نيستم، مي توانند من را تغيير بدهند.«
صحبت ه��اي اس��کوچيچ درباره عدم جلس��ه 
ب��ا عزيزي خادم پس از بازگش��ت ب��ه ايران هم 
نش��ان داد که اين مربي ک��روات رابطه خوبي با 
رئيس جديد ن��دارد تا جدايي او تقويت ش��ود: 
»بعد از بازگش��ت از بحرين جلس��ه اي نداشتم، 
اما شايد انتظار رابطه خيلي دوستانه اي با رئيس 
فدراسيون فوتبال نداشته باشم و يک رابطه کاماًل 

حرفه اي است.«
 نه كي روش، نه برانكو

حاال دوباره نام هاي زيادي رديف ش��ده اند براي 
نسشتن روي نيمکت تيم ملي، نام هاي آشنايي 
که اگر خوب دق��ت کنيم تاکن��ون هزينه هاي 
بااليي را به فوتبال ايران تحميل کرده اند اما گويا 

فوتبال ايران به حيف و مي��ل پول عادت کرده و 
نمي پسندد که با حداقل هزينه راهي جام جهاني 
ش��ود. اين روزها صحبت از کارلوس کي روش، 
برانکو، گابريل کارلدرون و حتي علي دايي است. 
با اين حال احس��ان اصولي، عضو هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال با تکذيب اين نام ها مي گويد 
اسمي مطرح نشده اس��ت: »من به عنوان عضو 
هيئت رئيسه و مقام مسئول در فدراسيون فوتبال 
مي گويم که هيچ بحثي را در مورد اينکه چه کسي 
باشد يا نباشد مطرح نکرديم. هر نکته اي هم که 
توسط رسانه ها مطرح مي شود قابل احترام، اما 

گمانه زني است.«
مسعود سلطاني فر وزير ورزش و عزيزي خادم هم 
دوشنبه شب در حاشيه بازي سوپرجام بازگشت 
کي روش را تکذيب کرده اند تا معادالت نيمکت 
تيم ملي پيچيده تر ش��ود: »اين موضوع شايعه 
است. حاشيه درس��ت نکنيد.« برانکو هم شايعه 
نشس��تن روي نيمکت ايران را رد کرده اس��ت: 
»هيچ پيشنهادي از ايران ندارم و به آن فکر هم 
نمي کنم. من تحت قرارداد فدراس��يون فوتبال 
عمان هس��تم و به قراردادم به عنوان يک مربي 
حرفه اي پايبند.« حاال با اين تفاسير بايد منتظر 
ماند و ديد سرنوش��ت نيمکت تيم ملي در حالي 
که تنها کمتر از سه ماه تا ش��روع مرحله نهايي 
انتخابي جام جهاني فرصت است، چه مي شود. 
به هر حال در حال حاضر مس��ئله س��پردن تيم 
ملي به اسکوچيچ يا يک مربي بزرگ تر است که 
تا هفته هاي آينده به طور قط��ع بايد تکليف آن 

مشخص شود. 

دالل ها دوباره نسخه »مربی موفق« را می پيچند!
حاشيه اي بر گمانه زني ها درباره جدايي اسكوچيچ و نشستن يك مربي بزرگ تر روي نيمكت تيم ملي فوتبال

ابراهيم جوادي

کارشناس کشتي


