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با عملكرد درخشــاني كه تيم ملي 
فوتبال ايــران در مقدماتي جام جهاني 
2022 قطر داشته، حضور اين تيم در اين 
رقابت ها قطعي به نظر مي رسد. تا حدي 
كه شــايد بتوان گفت فقط يك معجزه 
مي تواند يوزپلنگ هاي ايران را از تجربه 
ششــمين جام جهاني باز دارد. فوتبال 
ايران در حالي كه در مرحله قبل فاصله اي 
تا حذف از رقابت ها نداشت، حاال به دنبال 
ثبت ركــورد زودترين حضــور در جام 
جهاني اســت. ثبت 12 پيروزي و يك 
تســاوي در 13 بازي، آمار فوق العاده اي 
است كه اســكوچيچ و تيمش در مسير 
قطر ثبت كرده اند. آماري كه باعث شده 
اســكوچيچ باالتر از پنج سرمربي سابق 
تيم ملي كه حداقــل در 13 بازي روي 
نيمكت تيم ملي نشسته اند، قرار بگيرد. 
دراگان اسكوچيچ، كارلوس كي روش، 
افشين قطبي، علي دايي و امير قلعه نويي 
پنج ســرمربي آخر تيم ملي هستند كه 
ماموريت همه شــان به جــز قلعه نويي 
رســاندن تيم به جام هاي جهاني بوده 
است. در نتيجه تيم ملي دو بار با كي روش 
به جام هاي جهانــي 2014 ريو و 2018 
روســيه صعود كرد و حاال اسكوچيچ با 
بهترين آمار در راه بردن تيم به قطر است. 
ناگفته نماند قبل از اسكوچيچ، ويلموتس 
هدايــت تيم ملــي را برعهده داشــت. 
مربي اي كه فوتبال ايران را با عملكرد بدي 
كه داشت تا مرز حذف از مسابقات برد و 
از طرف ديگر بعد از قطع همكاري، براي 
دريافت مبلغ قراردادش شكايت كرد تا 
يك خسارت سنگين به مشكالت مالي 
فوتبال ايران اضافه شود. در همين راستا 
نگاهي خواهيم داشت به 13 بازي نخست 

پنج سرمربي اخير تيم ملي. 

اسكوچيچ؛ بر قله آمار
ديدار دوســتانه برابر ازبكســتان 
نخســتين تجربه دراگان اسكوچيچ 
روي نيمكت تيم ملي بود. بازي كه در 
تاشكند برگزار شد و نتيجه آن دو بر يك 
سود به سود ملي پوشان ايران رقم خورد. 
تيم ملي ايران در ادامه دو ديدار دوستانه 
ديگر هــم برابر بوســني و هرزگوين و 
سوريه برگزار كرد كه در هر دو مسابقه 
توانســت پيروز ميدان باشد. بعد از اين 
سه ديدار دوســتانه اما نوبت بازي هاي 
رسمي در مقدماتي جام جهاني 2022 
قطر بود تا اسكوچيچ رسما زير ذره بين 
قرار بگيرد. رونــد بردهاي اين مربي اما 
تا هفت بازي ادامه پيدا كرد. اسكوچيچ 
و تيمش در مقدماتي جام جهاني ابتدا 
هنگ كنگ را سه بر يك شكست دادند، 
سپس بحرين را سه بر صفر از پيش رو 
برداشتند و در بازي سوم برابر كامبوج 
قرار گرفتند و اين تيم را با نتيجه 10 بر 
صفر گلباران كردنــد. بازي بعدي تيم 
با عراقي بود كه هميشه حريف مهمي 
براي فوتبال به حساب مي آيد. نتيجه 
اين ديدار هم يك بر صفر به سود ايران 
شد تا نوار بردهاي تيم اسكوچيچ ادامه 
پيدا كند. يوزپلنگ هاي ايران در ادامه به 

مصاف سوريه، عراق و امارات رفتند و به 
ترتيب صاحب  بردهاي يك بر صفر، سه بر 
صفر و يك بر صفر شدند. تا اينكه سرانجام 
كره جنوبي ترمز بردهاي ايران را كشيد 
تا اسكوچيچ طعم تساوي را هم بچشد. 
در اين ديدار كه در تهران برگزار شد، اين 
كره جنوبي بود كه گل اول بازي را به ثمر 
رساند تا به نخســتين برد در ورزشگاه 
آزادي اميدوار شــود. اما در دقيقه 76 
عليرضا جهانبخش گل تســاوي را به 
ثمر رساند تا هم اميد كره اي ها را نااميد 
كند و هم شكست را از تيم ملي دور نگه 
دارد. تيم ملي با هدايت اســكوچيچ در 
ادامه به مصاف لبنان رفت و در حالي كه 
فاصله اي تا نخستين شكست نداشت، 
با يك كام بك تماشــايي در وقت هاي 
اضافه به پيروزي دو بر يك رسيد. ديدار 
با سوريه هم آخرين بازي تيم ملي بود 
كه با برد سه بر صفر شاگردان اسكوچيچ 
همراه بود. به اين ترتيب تيم اسكوچيچ 
توانســته با 37 امتياز و ميانگين 2.76 
امتياز بهترين عملكرد را از آن خود كند. 
كي روش؛ 28 امتياز در 13 بازي 

شــروع كارلوس كي روش پرتغالي 
در تيم ملي هم با ديدار دوســتانه برابر 
ماداگاسكار بود. كي روش كه بايد تيم را 
براي صعود به جام جهاني آماده مي كرد، 
ماداگاسكار را شكست داد تا با برد براي 
ديدار با مالديو آماده شــود. ايران البته 
توانست دو برد خوب را برابر مالديو با نتايج 
چهار بر صفر و يك بر صفر در مقدماتي 
جام جهاني 2014 ثبت كند. شاگردان 
كي روش اندونزي را هم با سه گل شكست 
دادند اما در بازي چهارم در دوحه با قطر 
به تساوي يك-يك رسيدند. كي روش 
كه معموال عالقه اي نداشت تا تيم هاي 
بزرگ را براي ديدار دوســتانه انتخاب 
كند، شــاگردانش را برابر فلسطين به 

ميدان فرســتاد. اين ديدار درنهايت با 
نتيجه پرگل هفت بر صفر به سود ايران 
به پايان رسيد. ايران با كي روش در ادامه 
بازي هايش در مقدماتــي جام جهاني 
برابر بحرين قرار گرفت و يك پيروزي 6 
بر صفر در تهران و يك تساوي يك-يك 
در خانه حريف را ثبت كرد. در ادامه آنها 
اندونزي را چهار بر يــك بردند، با اردن 
)بازي دوستانه( و قطر به تساوي دو-دو 
رضايت دادند و نخستين شكست شان 
را در بازي دوســتانه با آلباني با نتيجه 
يك بر صفر تجربه كردند. سيزدهمين 
بازي كه كــي روش روي نيمكت ايران 
بود نيز در ادامــه مقدماتي جام جهاني 
بود كه موفق به شكســت يك بر صفر 
ازبكستان شــد. به اين ترتيب كارلوس  
كي روش در 13 بازي نخست خود 28 
امتياز كسب و ميانگين امتيازي 2.15 را 
ثبت كرد. كي روش با وجود اينكه صعود 
سختي به جام جهاني 2014 داشت، اما 
تا جام جهاني بعــدي روي نيمكت تيم 

ملي ابقا شد. 
قطبي؛ ضعيف ترين سرمربي

در بين اين پنج ســرمربي، قطبي 
ضعيف ترين آمار را دارد. قطبي با اينكه 
در ماموريت رساندن تيم به جام جهاني 
2010 آفريقاي جنوبي شكست خورد، 
اما فرصت حضور در جام ملت ها را نيز 
به دست آورد كه باز هم نتيجه نگرفت 
تا بدون دســتاورد خاصي تيم ملي را 
ترك كند. در هر حــال قطبي كارش را 
با شكست در ديدار دوستانه برابر چين 
آغاز كرد. او در بازي هــا مقدماتي جام 
جهاني 2010 با كره شمالي مساوي كرد، 
امارات را شكست داد و يك تساوي ديگر 
اين بار برابر كره جنوبي به دست آورد. پنج 
بازي بعدي تيم ملي با هدايت قطبي همه 
دوستانه بودند. در اين بازي ها تيم ملي 

برابر ايسلند و بوسني و هرزگوين پيروز 
شد، با بوتســوانا و ازبكستان به تساوي 
رســيد و برابر بحرين شكست خورد. 
قطبي در مقدماتي جام ملت هاي آسيا 
نيز يك برد و يك شكست برابر اردن ثبت 
كرد. امپراطور در يك ديدار دوســتانه 
ديگر هم اين بار برابر مقدونيه مساوي 
كرد و در سيزدهمين بازي خود در جام 
دوســتانه قطر به ميزبان باخت. به اين 
ترتيب قطبي بــا 17 امتياز و ميانگين 
1.3 در 13 بازي نخســت، آمار بدي را 

به نام خود زد. 
دايي؛ پرامتياز تر از كي روش

درســت اســت كه بعد از نشستن 
ناگهاني علي دايــي روي نيمكت تيم 
ملي، حرف و حديث هاي بسياري ايجاد 
شد اما او با كسب 30 امتياز و ميانگين 
2.3 آماري بهتر از كي روش در 13 بازي 
نخســت خود ثبت كرد. البته اين آمار 
نتوانست به شهريار براي رساندن تيم 
به جام جهاني كافي باشد و او درنهايت 
بعد از تساوي با عربســتان در تهران، 
اخراج شــد. دايي در نخستين تجربه 
سرمربيگري تيم ملي در ديدار دوستانه 
با بحرين شكست خورد. او در ادامه در 

مقدماتي جام جهاني 2010 با كويت به 
تساوي رسيد، ديدار دوستانه با زامبيا را 
برد و در بازگشت به مقدماتي جام جهاني 
يك تساوي برابر امارات و سه برد در تقابل 
با امارات، سوريه و كويت ثبت كرد. دايي 
در ادامه در هر چهــار بازي تيم ملي در 
مسابقات غرب آســيا برابر فلسطين، 
قطر، سوريه و اردن پيروز شد. تيم ملي با 
هدايت دايي ديدار دوستانه با آذربايجان 
را برد اما برابر عربستان در مقدماتي جام 
جهاني مساوي كرد تا براي آخرين بار 

شهريار را روي نيمكت داشته باشد. 
قلعه نويي؛ ناكام در جام ملت ها

زماني كه امير قلعه نويي روي نيمكت 
تيم ملي نشست، هدف موفقيت در جام 
ملت هاي آســيا بود. هدفي كه ژنرال 
نتوانســت به خوبي از عهده آن بربيايد 
تا سرانجامش بعد از حذف از اين جام، 
اخراج از تيم ملي باشــد. قلعه نويي در 
13 بازي نخست خود روي نيمكت تيم 
ملي 26 امتياز به دست آورد و ميانگين 
2 را ثبت كرد. قلعه نويي ابتدا تيمش را 
در ديداري دوســتانه به مصاف امارات 
فرستاد و پيروز ميدان شــد. او در ادامه 
در مقدماتي جام ملت ها با سوريه و كره 
جنوبي مســاوي كرد و در ديدار دوم با 
سوريه برنده شــد. تيم قلعه نويي در دو 
ديداري كه در تورنمنت دوستانه جام 
ال جي داشــت نيز عراق را شكست داد 
و با اردن مساوي كرد. تيم ژنرال بعد از 
پيروزي برابر كره جنوبي در مقدماتي 
جام جهاني، دوباره ســراغ بازي هاي 
دوستانه رفت و دو پيروزي برابر امارات 
و قطر، يك تساوي مقابل بالروس و يك 
شكست برابر مكزيك را به ثبت رساند. 
بازي سيزدهم قلعه نويي روي نيمكت 
ايران در مسابقات غرب آسيا بود كه ايران 

به تساوي با عراق رضايت داد. 

نگاهي به 13 بازي نخست پنج سرمربي تيم ملي

اسكوچيچ بر قله آمار

اتفاق روز

آذر، ماه بســيار مهمي براي هندبال بانوان 
ايراني اســت. چراكه اين تيم در ايــن ماه بايد 
براي نخستين بار در مسابقات قهرماني جهان 
به ميدان برود. رقابت هايي كه به واسطه كسب 
عنوان چهارم در قهرماني آســيا، به آن راه پيدا 
كردند. اين بيســت وپنجمين دوره از مسابقات 
هندبال قهرماني زنان جهان است كه از 10 تا 28 
آذر به ميزباني اسپانيا برگزار مي شود. تيم ملي 
ايران نيز طبق برنامه با 16 بازيكن در تاريخ هشتم 
آذر به محل اين مسابقات اعزام مي شود. در اين 
مسابقات 32 تيم حضور دارند كه در هشت گروه 
با هم رقابت خواهند كــرد. تيم ملی ايران نيز در 
گروه C اين مسابقات با رومانی، نروژ و قزاقستان 
همگروه است. ناگفته نماند كه ايران، قزاقستان، 
ازبكستان، ژاپن، چين و كره جنوبی سهميه آسيا 
در اين مسابقات است. اولين اردوی تيم ملی از 

1۹ تا 26 آبان و با حضور 27 بازيكن انجام شد و 
قرار است دومين و آخرين اردو نيز از اول تا هشتم 
آذر در محل فدراسيون هندبال انجام شود و طبق 
اعالم عزت اهلل رزمگر، بالفاصله بعد از اردوي دوم، 
تيم عازم اسپانيا مي شــود. اهميت حضور تيم 
ملي هندبال بانوان در رقابت هاي جهاني آنقدر 
زياد هســت كه برنامه هاي ليگ بر اساس اردو و 
تمرينات تيم ملي تغيير يابد. در همين راســتا 
هفدهمين دوره از مسابقات ليگ برتر هندبال 
زنان كه به صورت متمركز با حضور هشت تيم از 
10 آبان آغاز شده بود، با يك وقفه دو ماهه روبه رو 
مي شــود تا تيم ملي با فراغ بال خودش را آماده 
آوردگاه جهاني كند. به اين ترتيب مرحله دوم اين 
مسابقات بعد از پايان قهرماني جهاني و از دهم يا 

يازدهم دي ماه از سر گرفته مي شود.  
اينكه هندبال بانوان توانســت خودش را به 
ميدان جهاني برساند اتفاق بسيار مثبتي است 
كه مي تواند در صورت حمايــت و برنامه ريزي 

افق هاي روشــن تري را روي اين رشته باز كند. 
اما طبيعتا در تجربه نخست، انتظارات از اين تيم 
متفاوت خواهد بود. به خصوص كه سرمربي تيم 
ملي هندبال بانوان هم تاكيد كرده است كه ايران 
در گروه سختي قرار دارد اما با اين حال دختران 
هندبال بــراي ادامه تاريخ سازي شــان تالش 
خواهند كرد. خديجه قانع دربــاره گروه ايران 
چنين توضيح مي دهد:»گــروه C رقابت های 
قهرمانی جهان كه تيم ملی ايران در آن با تيم های 
ملی نروژ، رومانی و قزاقســتان همگروه شده، 
بسيار گروه سخت و دشــواری است. نروژ مدال 
برنز المپيك 2020 را كســب كرده و قهرمان 
اروپا اســت، رومانی نيز يكی از بهترين تيم های 
اروپايی است و عنوان پنجمی رقابت های اروپا 
را در كارنامه دارد و قزاقستان هم تيم با انگيزه و 
خوبی است كه می توانم بگويم در تمام دوره های 
رقابت های جهانی حضور داشته است. بنابراين 
كار بسيار ســختی در پيش داريم اما با اين حال 

اميــدوارم عملكرد خوبی در نخســتين تجربه 
حضور در رقابت های زنان جهان داشته باشيم 
و بتوانيــم رنكينگ تيم ملی هندبــال بانوان را 

ارتقا دهيم.« 
او همچنين درباره آماده سازي تيمش تصريح 
كرد:»با توجه به اينكه بازيكنــان از ليگ برتر پا 
به اردو گذاشــته بودند، يك مقدار خسته بودند 
اما با اين حال تمرينات خوبی را سپری كرديم. 
برنامه و هدف كادر فنی در ايــن اردو تمرين بر 
روی فاز ســرعت و تمركز روی فازهای مختلف 
دفاعی بازيكنان بود. تمركز روی سيستم های 

دفاعی بيشتر به اين جهت بود تا بتوانيم با توجه 
به ميانگين قدی كوتاه تر نسبت به حريفان خود 
در رقابت های اسپانيا از سيســتم های دفاع باز 
بهره بگيريم تا روی سرعت و ميانگين قدی بهتر 
حريفان تاثير بگذاريم.« قانع افزود:»همچنين 
اردوی دوم آماده سازی تيم ملی از اول آذر برگزار 
می شــود و در پايان اردو به رقابت های قهرمانی 
جهان اسپانيا اعزام می شويم. در اردوی بعدی نيز 
همين روند تمرين در فاز سرعت و سيستم های 
دفاعی را ادامه می دهيم و البته روی تاكتيك های 

حمله تمركز می كنيم.« 

دختران هندبال در گروه سخت قهرماني جهان

تالش براي ادامه تاريخ سازي 

ديدار با سوريه هم آخرين 
بازي تيم ملي بود كه با 

برد سه بر صفر شاگردان 
اسكوچيچ همراه بود. به 

اين ترتيب تيم اسكوچيچ 
توانسته با 37 امتياز و 
ميانگين 2.76 امتياز 

بهترين عملكرد را از آن 
خود كند

زماني كه امير قلعه نويي 
روي نيمكت تيم ملي 

نشست، هدف موفقيت 
در جام ملت هاي آسيا بود. 

هدفي كه ژنرال نتوانست به 
خوبي از عهده آن بربيايد تا 
سرانجامش بعد از حذف از 
اين جام، اخراج از تيم ملي 

باشد
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نقره آسيايي كامپوند بانوان
تيم كامپوند بانــوان ايران با تركيب گيســا 
بايبوردی، راحله فارســی و كوثر خشــنودی كيا 
در فينال مســابقات قهرمانی آســيا مقابل تيم 
كره جنوبی با نتيجه 235 بر 22۹ شكست خورد 
و به مدال نقره اين بازی ها دست يافت. تيم ايران 
در دور نخســت مســابقات حذفی به مصاف تيم 
بنگالدش رفت و با نتيجه 227 بر 226 به پيروزی 
رسيد و راهی مرحله نيمه نهايی شد. تيم ايران در 
مرحله نيمه نهايی با نتيجه 227 بر 220 مقابل هند 
به پيروزی رســيد و حريف كره جنوبی در ديدار 
فينال شــده بود. همچنين تيم كامپوند ميكس 
ايران با تركيب گيســا بايبوردی و امير كاظم پور 
در ديدار رده بندی مسابقات پس از تساوی 154-
154 مقابل قزاقستان در تير طاليی مقابل اين تيم 
به برتری دست يافت و مدال برنز اين بازی ها را از 
آن خود كرد. تيم ايران پيش از اين دور نخســت 
مســابقات حذفی به مصاف تيم بنگالدش رفت و 
با نتيجه 157 بر 154 به پيروزی رســيد و راهی 
دور نيمه نهايی شد. ايران در ديدار نيمه نهايی به 
مصاف كره جنوبی رفت و پس از تساوی 156-156 
كار به تير طاليی كشيده شد و در نهايت با شكست 
ايران مقابل كره، تيم كشورمان از صعود به فينال 

بازمانده بود.

    
 پينگ پنگ بازان

 به آمريكا مي روند
مسابقات تنيس روی ميز قهرمانی جهان سه 
روز ديگر در آمريكا آغاز می شــود. ايران در اين 
مسابقات ســه نماينده دارد كه نوشاد عالميان و 
اميرحســين هدايی در جدول انفرادی و نوشاد 
و نيمــا عالميان در جــدول دو نفره بــه رقابت 
می پردازند. در همين راستا جميل لطف ا...نسبی 
سرمربی تيم ايران به همراه يكی از اعضای هيات 
رييسه صبح روز گذشــته )جمعه( راهی آمريكا 
شدند. از آنجا كه برادران عالميان و هدايی در اروپا 
مسابقه داشتند، نوشاد و نيما از فرانسه به آمريكا 
می روند و هدايی هم از مجارستان راهی آمريكا 
شــد. در اين ميان ويزای مهرداد علی قارداشی 
رييس فدراســيون تنيس روی ميز ايران صادر 
نشده است. نكته اين است كه قارداشی قرار است 
در اين مسابقات كاپ قهرمانی دو نفره را اهدا كند 
و در حال حاضر در انتظار صدور ويزا به سر می برد. 
البته گفته می شود ويزای رييس كنفدراسيون 
آسيا نيز هنوز صادر نشده است. قرار است مجمع 
عمومی و انتخابات فدراسيون جهانی تنيس روی 
ميز نيز در اين رويداد برگزار شــود. پينگ پنگ 
بانوان ايران نماينده اي در اين دور از مسابقات با 
توجه به تغيير قوانين مسابقات ندارد. اگر قوانين 
تغيير نمي كرد، ندا شهســواري كه رنكينگ زير 
200 دارد، مي توانست به اين مسابقات اعزام شود. 

    
 خداحافظي 

سرمربي محبوب ووشو
حســين اوجاقی كه در دوران قهرمانی خود 
هم ســابقه درخشــانی با مدال های متعددی از 
خود به جای گذاشــت، ســال های زيادی است 
كه روی نيمكت مربيگری تيم ملی ووشو حضور 
دارد و همواره هم تيمش در ميادين آســيايی و 
جهانی موفق بوده اســت. او كه سابقه حضور در 
كادرفنی تيم ملی فوتبــال در زمان كی روش را 
هم دارد، از چندی پيش به عنوان رييس سازمان 
ورزش شهرداری تهران مشــغول فعاليت شده؛  
در حالی كه عــالوه بر هدايت تيم ملی ووشــو، 
نايب رييسی اين فدراسيون را هم برعهده دارد. 
حاال اوجاقی اعالم كرده به خاطر ســمت جديد 
خود بايد تمام وقت در خدمت ورزش شهرداری 
تهران باشــد و نمی تواند ديگر به راه خود در تيم 
ملی ووشــو ادامه دهد. بدين ترتيب در شرايطی 
كه ووشــو يكی از رشــته های مدال آور ايران در 
بازی های آسيايی اســت؛  در فاصله كمتر از يك 
ســال مانده تا بازی های آسيايی هانگژوی چين 
بايد سرمربی جديدی برای اين تيم انتخاب شود. 
البته كه ووشوي ايران ستاره هاي بزرگي دارد كه 
مي توانند وزنه هاي خوبي روي نيمكت تيم ملي 
باشند اما كار آنها با توجه به عملكرد بسيار قوي 
اوجاقي طي ســال ها حضور در راس كادر فني، 
بسيار سخت خواهد بود. حال بايد ديد تيم ملي 
بدون اوجاقي هم مي تواند به مسير طاليي خود 

ادامه دهد يا نه. 

منهای فوتبال

آريا رهنورد

آريا طاري 


