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چنــد روز از ســفر دراگان 
اسکوچیچ به تهران برای برگزاری 
جلســه با اعضای هیات ريیسه 
فدراسیون سپری شده اما هنوز 
تکلیف تیم ملی روشن نیست. 
روزها به ســرعت می گذرند و 
هیچ کس نمی داند چه سرنوشتی 
در انتظار ايران خواهد بود. پاسخ 
منفی مربیان ايرانــی به زمزمه 
حضور در جــام جهانی نیز کار را 
برای فدراسیون نشین ها دشوار 
کرده است. بزرگ ترين بن بست 
ايران ايــن روزهــا در خیابان 
سئول ساخته شده است. جايی 
که ساکنان فدراسیونش ديگر 
نمی دانند بايد چــه تصمیمي 
بگیرنــد. قاعدتا ادامــه دادن 
با اســکوچیچ در اين شــرايط 
منطقی تر بود اما همین فدراسیون 
چنان اقتدار سرمربی اش را خرد 
کرده که عمال راهی برای خروج از 

بیراهه برای اين تیم وجود ندارد.

تا همین چند روز قبل، سرنوشت 
تیم ملی واضح به نظر می رسید. قرار 
بود هدایت ایران از اسکوچیچ گرفته 
شود و نیمکت تیم ملی در اختیار یک 
مربی ایرانی قــرار بگیرد. تا اینجا همه 
چیز در فدراســیون برنامه ریزی شده 
بود. فدراسیونی که توان جذب مربی 
خارجی را نداشــت، قطعه های پازل 
را طوری در کنار هم قرار داد که بتواند 
زمینه را برای برکناری دراگان فراهم 
کنــد. خروجی جلســه کمیته فنی 
نیز چنین چیزی بود. فدراســیونی ها 

اما فکــر یک چیــز را نکــرده بودند. 
اینکه یک ســرمربی ایرانی حاضر به 
پذیرفتن این پیشــنهاد نباشد! آنها 
انتظار داشــتند مربیان وطنی برای 
این پیشنهاد سرودســت بشکنند و 
به ســرعت برای امضای قــرارداد به 
ساختمان فدراسیون مراجعه کنند. 
این پیش بینی اما تمامــا غلط از کار 
درآمد. انتخاب اول فدراســیون برای 
قرار گرفتن در این موقعیت، علی دایی 
بود. مردی که در بین مردم محبوبیت 

زیادی دارد و در بین هواداران تیم ملی 
نیز چهره ای موجه و موقر به حســاب 
می آیــد. دایی به عنوان ســتاره ای با 
149 بازی ملی و همچنین یک تاجر 
باهوش، هرگز خــودش را وارد چنین 
موقعیتی نمی کنــد. او خیلی زود به 
فدراسیون جواب منفی داد و به شکل 
هوشمندانه ای خودش را از این بازی 
شوم کنار کشــید. دایی نمی خواست 
وارث مردی باشد که با چنین سناریویی 
از تیم ملی برکنار شده است. او به خوبی 

از چنددستگی در تیم ملی آگاه است و 
اصال دوست ندارد که مسئولیت ناکامی 
احتمالی در جام جهانی را بپذیرد. نفر 
بعدی امیر قلعه نویی بود که او هم تمایل 
چندانی به کار در تیم ملی نداشــت. 
قلعه نویی این روزها آرامش زیادی در 
گل گهر دارد و نمی خواهد خودش را 
در تب و تاب جام جهانــی قرار بدهد. 
او یک خاطره بســیار بد از هدایت تیم 
ملی دارد و عالقه ای به تکرار آن خاطره 
نشان نمی دهد. نفر سوم نیز جواد نکونام 

بود که از تجربه دایی و قلعه نویی درس 
گرفت. این مربیان برای نشستن روی 
نیمکت تیم ملی عجله کردند و این اتفاق 
مسیر مربیگری شان را برای همیشه 
تغییر داد. نکو هنوز در ابتدای راه است 
و نمی خواهد خودش را با چنین دردسر 

بزرگی روبه رو کند.
زمان به سرعت در حال سپری شدن 
اســت و تیم ملی همچنان سرمربی 
ندارد. جذب مربیــان خارجی برای 
این فدراســیون غیرممکــن به نظر 
می رسد و فعال داخلی ها نیز چیزی به 
جز پاسخ منفی برای ساکنان خیابان 
سئول ندارند. شــاید راهکار مدنظر 
فدراســیون، زمان خریدن است. آنها 
قصد دارند وقــت را بگذرانند و کمی 
بعد ادعا کنند که دیگــر زمان کافی 
برای تغییر ســرمربی وجــود ندارد. 
در حقیقــت آنها با ایــن تاکتیک هم 
اسکوچیچ را ابقا می کنند و هم تالش 
به خرج می دهند تا از مســئولیت این 
تصمیم شانه خالی کنند و همه چیز 
را به زمان ربط بدهنــد. زمانی هم که 
تیم ملی در رقابت هــای جام جهانی 
شرکت می کند، فدراسیون جدید روی 
کار خواهد بود و همه انتقادها متوجه 
مدیران بعدی فدراســیون می شود. 
با این حال هــواداران فوتبال در ایران 
آنقدر فراموش کار نیســتند که نقش 
فدراسیون فعلی در این بلبشو را از یاد 
ببرند. مثل همیشــه این پیش بینی 
اعضای فدراسیون هم کامال غلط خواهد 
بود. آنها از یک ســو بــا تحقیر مداوم 
اسکوچیچ، جایگاه این مربی را متزلزل 
کردند اما از ســوی دیگر متوجه این 
حقیقت شدند که جایگزینی برای اسکو 
ندارند. برگزاری جلســه کمیته فنی 

در این شرایط، یک اشتباه مهلک بود. 
جالب اینکه گفته می شود فردی که از 
بدنه فدراسیون نیز در این جلسه حضور 
داشته نیز علیه اسکوچیچ صحبت کرده 
و حتی اطالعات محرمانه ای را نیز به 
بیرون درز داده است. همه این ها یعنی 
تیم ملی این روزها در آشفتگی محض 
به سر می برد و فدراسیون مقصر اصلی 

رقم خوردن تمام این اتفاقات است.
اگر بنا به برکناری اسکوچیچ بود، 
فدراسیون باید ابتدا با گزینه مدنظرش 
به توافق می رسید. آنها اسکوچیچ را به 
لبه پرتگاه بردند و ناگهان متوجه شدند 
که جانشــینی برای این مربی ندارند. 
بیانیه تازه فدراسیون نیز نشان می دهد 
که احتمال حضور مربی ایرانی در این 
تیم کمرنگ شده است.  فدراسیون حاال 
در اوج استیصال به سر می برد و شرایط 
بسیار نگران کننده ای دارد. شرایطی 
که تیم ملــی را در اوج ناامیدی راهی 
رقابت های جام جهانــی خواهد کرد. 
شــرایطی که موجب می شود ایران با 
کم ترین اعتماد بــه نفس و نازل ترین 
سطح از اتحاد خودش را به قطر برساند. 
این دستپخت فدراسیون فوتبال برای 

تیم ملی است.

روزنامه صبح 
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به توافق می رسید. آنها 
اسکوچیچ را به لبه پرتگاه 

بردند و ناگهان متوجه 
شدند که جانشینی برای 

اين مربی ندارند
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دومين برد دختران آزمون

تیم ملي فوتبال زنان ایران که با ســرمربي جدید 
راهي تورنمنت کافا شده بود، به دومین برد خود در این 
مسابقات دست پیدا کرد. دختران مریم آزمون در این 
بازي مقابل تاجیکستان به میدان رفتند و پنج بر صفر به 
پیروزي رسیدند. افسانه چترنور )دو گل(، هستی فروزنده 
)دو گل( و ملیکا متولی گل زنان ایران در این دیدار بودند. 
فروزنده همچنین در پایان ایــن بازي به عنوان برترین 
بازیکن زمین انتخاب شد. ملی پوشــان ایران در اولین 
دیدار خود در تورنمنت کافا مقابل قرقیزستان به میدان 
رفتند و پیروز شدند. تیم کشورمان در سومین مسابقه 
خود، یکشنبه )۲۶ تیر( به مصاف ترکمنستان می رود. 
عارفه سیدکاظمی، ملیکا متولی، فاطمه امینه برزجانی، 
فاطمه عادلی، حدیث بساط شیر، زهرا معصومی نژاد، 
سارا ظهرابی نیا، رقیه جاللی نسب، افسانه چترنور، شبنم 
بهشت و هستی فروزنده ترکیب ابتدایی ایران در این دیدار 
بودند. فوتبال بانوان از زماني که دوباره به مسیر مسابقه 
برگشته، دســت به اتفاقات بزرگي زده است. انتخابات 
فدراسیون فوتبال به زودي برگزار مي شود و هر کدام از 
نامزدها به صندلي ریاست تکیه بزنند، نباید این تیم را 
دوباره در سایه فراموشي قرار بدهند. وقفه در حمایت و 
برنامه ریزي از این تیم لطمات جبران ناپذیري در پیش 

دارد که رییس جدید باید آنها را در نظر بگیرد. 

فدراسيون به دنبال معافيت امين
بدون شک امین اسماعیل نژاد یکي از ستاره هاي تیم 
ملي والیبال در لیگ ملت ها است. تیمي جوان شده که 
بسیاري براي نخستین بار این میدان را تجربه مي کنند 
اما توانستند با تحمیل نخســتین شکست به آمریکا و 
عبور از لهستان و صربستان نشان دهند چقدر توانمند 
هستند. آنها خودشان را به جمع هشت تیم برتر مسابقات 
رساندند و حاال کار براي شان جدي تر و سخت تر است. 
اسماعیل نژاد که برابر لهستان 10 امتیاز متوالي از سرویس 
براي ایران به دست آورد، خیلي زود پیشنهادات از لیگ 
ترکیه و لیگ ایتالیا گرفته است اما مشخص نیست او بتواند 
از لژیونرهاي جدید والیبال ایران باشد یا خیر. چراکه هنوز 
یک سال از خدمت سربازي او باقي مانده است. در همین 
راستا تعدادي از ملي پوشان ســابقه در فضاي مجازي 
خواهان معافیت او شــدند تا در جاي دیگري به کشور 
خدمت کند. این موضوع را فدراسیون هم در دست اقدام 
دارد و به دنبال معافیت او است. محمدرضا داورزني در این 
باره گفت:»اسماعیل نژاد سال گذشته در لیگ برتر سرباز 
بود. او یکی از پدیده های والیبال دنیا است. داریم تالش 
می کنیم. اگر بازی های آسیایی انجام می شد، گرفتن 
سکو برای مشموالن خدمت سربازی معافیت داشت 
که این بازی ها کنسل شد. تالش می کنیم مشکل امین را 
حل کنیم. معافیت ایشان بر می گردد به موافقت فرمانده 
کل قوا مگر اینکه در مسابقات قهرمانی جهان روی سکو 
برویم که بازیکنان به صورت اتوماتیک معاف می شوند.« 

    
تركيب آزادكاران كامل شد

تیم ملي کشتي آزاد کشورمان مسابقات جهاني را در 
پیش دارد اما ترکیب اصلي این تیم بعد از تورنمنت تونس 
تکمیل خواهد شد. طبق چرخه انتخابي، رحمان عموزاد 
در ۶۵ کیلوگرم و یونس امامی در ۷4 کیلوگرم با کسب 
عنوان قهرمانی کشور و کســب مدال طالی قهرمانی 
آسیا به عضویت تیم اعزامی به جهانی در آمدند. کمی 
بعد امیرمحمد یزدانی در ۷0 کیلوگرم با قهرمانی در جام 
تختی به دوبنده تیم ملی رسید. در ادامه مرحله نهایي 
انتخابي 19 تیر برگزار شد و رضا اطری در ۶1 کیلوگرم، 
حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم پور در 9۲ 
کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در 9۷ کیلوگرم و 
امیرحسین زارع در 1۲۵ کیلوگرم به لیست مسافران 
رقابت های جهانی اضافه شــدند. با این حساب تنها دو 
ملي پوش باقي مي مانند تا ترکیب نفــرات اعزامی به 
صربستان کامل شود. کادر فني در نظر دارد در تورنمنت 
تونس که آخرین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهاني است، 
تکلیف دو نفر آخر را روشن کند. به این ترتیب علیرضا 
سرلک و احمد جوان در ۵۷ کیلوگرم و علی سوادکوهی و 
محمد نخودی در ۷9 کیلوگرم در تورنمنت تونس محک 
خواهند خورد. یونس امامي هم براي آمادگي بیشتر در 

جهاني در تونس وارد تشک مي شود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

فدراسیون فوتبال در موقعیت اره

وقتی سئول، بن بست شد!

صعود به جام جهانی، یک موفقیت بــرای فوتبال ایران به 
حساب می آید اما این موفقیت همیشه به مسائل عجیب و غریبی 
گره خورده است. می توان گفت که ایران در هیچ مقطعی بدون 
دردسر، اختالف و حاشیه راهی رقابت های جام جهانی نشده 
است. این موقعیت بیشتر از ارتقا دادن فوتبال ایران، این فوتبال 
را در حواشی غرق کرده و فضایی دوقطبی در اطراف تیم به وجود 
آورده است. قاعدتا باید همه از موقعیت جذابی مثل جام جهانی 
لذت ببرند اما این اتفاق در ایران به جنگ های بزرگ داخلی گره 

خورده است.

جام جهانی 98
ایوویچ، سرمربی وقت تیم ملی بعد از شکست در یک دیدار 
پرحرف و حدیث دوستانه برابر رم از کار برکنار شد. مسابقه ای 
که هنوز بعضی ها آن را یک توطئه دسته جمعی علیه آن مربی 
می دانند. ایران در نهایت با هدایت جالل طالبی راهی رقابت های 
جام جهانی شد. خیلی ها اعتقاد داشتند که با توجه به قرار گرفتن 

در گروه مشترک با آمریکا، سرمربی تیم ملی در این رقابت ها باید 
ایرانی باشد. با این حال خیلی از بازیکن های تیم موافق حضور 
طالبی نبودند و او را به لحاظ فنی در سطح تیم ملی نمی دانستند. 
نفراتی مثل خداداد عزیزی این اعتراض را حتی در طول جام نیز 
به نمایش گذاشــتند. بدون تردید با یک مربی بزرگ، آن نسل 
شانس زیادی برای رســیدن به دور حذفی جام جهانی داشت. 
ایران روبه روی یوگسالوی فوتبال بسیار خوبی بازی کرد و مقابل 
آلمان نیز عملکرد قابل قبولی داشت؛ با این وجود تنها برد تیم 
ملی در آن جام برابر آمریکا به دست آمد. چنددستگی در تیم 
ملی با هدایت طالبی، خودش را در جام ملت های ۲000 نشان 
داد. تیمی که در جام جهانی درخشیده بود، در جام ملت های 
لبنان به شدت به مشکالت اردویی برخورد کرد و خیلی زود از 
تورنمنت کنار رفت. رابطه بد بین بازیکن ها اجازه نداد آن تیم 

پرستاره در لبنان نتیجه بگیرد.

جام جهانی 2006
»توی چشــم هایم نگاه می کردند و پاس نمی دادند!«. این 
جمله علی دایی به اندازه رکوردهای ملی این چهره شهرت پیدا 

کرده است. مقصود شهریار از این جمله، برخی همبازی ها در 
تیم ملی سال ۲00۶ هستند. ایران با ستاره های زیادی راهی جام 
جهانی شد و همه انتظار داشتند این تیم یکی از شگفتی سازهای 
تورنمنت لقب بگیرد. ایران قبل از آن جام در بهترین رده تمام 
تاریخش در رنکینگ فیفا قرار داشت اما مشکالت آشکار درون 
اردویی، شــانس موفقیت را از آن تیم گرفت. در تیم برانکو دو 
دسته بازیکن وجود داشتند. دوستان علی دایی و ستاره هایی 
که اصال رابطه خوبی با این مربی نداشــتند. این چنددستگی 
به شکل وحشتناکی خودش را در تیم ملی نشــان داد. ایران 
روبه روی مکزیک به سختی شکست خورد و در نبرد دوم با پرتغال 
نیز خیلی زود از جام کنار رفت. آن تیم حتی نتوانست آنگوال را 
نیز شکســت بدهد. جالب اینکه مدتی بعد علی دایی خودش 
سرمربی تیم ملی شد و خیلی از مخالفان سابقش را دیگر به این 

تیم دعوت نکرد!

جام جهانی 2014
قبل از سرنوشت سازترین نبردهای ایران در مرحله مقدماتی 
جام جهانــی ۲014، مهدی رحمتی و کارلــوس کی روش به 
بن بست رسیدند. شکست خانگی روبه روی ازبکستان با خروج 
بد رحمتی از دروازه، کاری کرد که رابطه این دو نفر تا مرز نابودی 
برود. بالفاصله سیدمهدی اعالم کرد که برای مدتی از تیم ملی 
می رود اما این انتظار دیگر به پایان نرسید و او هرگز به تیم ملی 
برنگشت. رحمتی در آن مقطع با اختالف بهترین گلر فوتبال 

ایران بود اما دوران فوتبال این سنگربان بدون حتی یک حضور در 
جام جهانی به پایان رسید. اختالف بین او و سرمربی پرتغالی، برای 
مدت زیادی استقاللی ها را علیه این مربی شوراند اما در نهایت 
خیلی ها باور داشتند که کارلوس تصمیم درستی گرفته است. 
حاشیه بعدی برای تیم زمانی ایجاد شد که کی روش، خلعتبری 
را درست قبل از رقابت های جام جهانی از فهرست نهایی خط زد. 
بازیکنی که یکی از بهترین های ایران در مقدماتی جام جهانی 

بود، به همین سادگی شانس حضور در جام را از دست داد.

جام جهانی 2018
اوج تنش ها و درگیری ها در اطراف تیم ملی در جام جهانی 
۲01۸ شکل گرفت. مدتی قبل از شروع جام، کی روش گروهی از 
بازیکنان پرسپولیس را برای چند روز از تیم ملی خط زد. او قبل از 
شروع جام هم در یک تصمیم باورنکردنی، سیدجالل حسینی را 
از تیم ملی کنار گذاشت تا انتقادها علیه خودش را پررنگ تر کند. 
کی روش که آن روزها با برانکو زاویه شدیدی داشت، با این کار 
فضای دوقطبی فوتبال ایران را پررنگ تر کرد. شاید اگر آن فضا 
شکل نمی گرفت، این مربی می توانست در موقعیت فعلی به تیم 
برگردد اما فضایی که در اطراف او وجود داشت عمال جلوی این 
اتفاق را گرفت. کی روش حتی به محض برگزاری سومین مسابقه 
در جام جهانی، به سرعت تنش ها را با انتقاد مستقیم از برانکو به 
تیم برگرداند و اصال اجازه نداد هواداران تیم ملی از نمایش های 

خوب ایران در این جام لذت ببرند.

مرور همه تنش های تیم ملی قبل از حضور در جام جهانی

جام جهانی، جنگ ایرانی! 

چهره به چهره

 آريا   رهنورد 

روز گذشته براي بسکتبال ایران بسیار بااهمیت آغاز شد. چراکه تیم ملي ایران در 
کاپ آســیا برابر حریفي به میدان رفت که اخیرا دست و پا گیرش شده بود. بسکتبال 
قزاقستان هیچ وقت تیمي نبوده که بخواهد براي ایران دردساز شود اما آنها در دو بازي 
اخیر در انتخابي جام جهاني مقابل بسکتبال کشورمان به پیروزي رسیدند تا به چشم 
بیاید. دیروز اما آسمانخراش هاي ایران شکستي را به این تیم تحمیل کردند تا هم انتقام 
سخت دو بازي اخیر را بگیرند و هم نشــان دهند که جایگاه شان کجاست. بازي برابر 
قزاقستان دومین مسابقه بسکتبال ایران در کاپ آسیا بود. آنها این تیم را با حساب 9۶ 
بر ۶0 و اختالف 3۶ امتیازي شکست دادند تا با روحیه براي برد سوم و صدرنشیني در 

گروه به مصاف ژاپن بروند. 
در این بازي حامد حدادي به عنوان کاپیتان همراه با بهنام یخچالی، ارســالن 
کاظمی، محمد جمشیدی و سجاد مشایخی ترکیب ایران را تشکیل دادند. در نیمه 
اول، جمشیدي و یخچالي ســتاره هاي بازي بودند که در همان ابتداي کار نتیجه را 
11-پنج به سود ایران رقم زدند. یخچالي در آخرین دقایق کوارتر نخست با یک پرتاب 
سه امتیازي نتیجه را به ۲1-10 تغییر داد. تالش قزاق ها براي مهار حمالت ایران تا 
کاهش اختالف به سه امتیاز موفق بود اما در نهایت ایران ۲۷-۲4 پیروز این وقت بود. 

در کوارتر دوم این حامد حدادي بود که خودنمایي کرد و این وقت از بازي نهایتا 9-1۵ 
به سود ایران پایان یافت.

در نیمه دوم ایران دفاع پرفشار تمام زمین را انجام داد تا حمالت قزاق ها یکی پس از 
دیگری خراب شود. این بار نویت کاظمي بود که ستاره میدان باشد. با دفاع و ضدحمالت 

با خیال راحــت مظفري، ایران اختالف به ۲۵ امتیاز رسید تا ارمغاني 
رضایي فر و پذیرفته را به جاي نفرات 

اصلي از جمله یخچالی، مشایخی 
و جمشــیدی وارد بازي کند. 
این کوارتر ۲۸-9 به ســود 
ایران پایان یافت. درنهایت 
در آخرین دقایق این بازي، 

قزاق ها که 9۲-۵۶ عقب بودند 
و به جــاي بــازي جوانمردانه 
خطاهاي غیرورزشــي انجام 
مي دادند این کوارتر را با نتیجه 
۲۶-1۸ و بازي را با حساب 9۶-

۶0 واگذار کردند. 
در این دیدار شاگردان سعید 
ارمغانــی 31 ریباند دفــاع و 14 
ریباند حملــه، ۲۵ حمله موفق 

روی اشتباهات حریف، 33 ضدحمله موفق، 13 اقدام موفق در موج دوم حمالت، 44 
اقدام موفق در منطقه رنگی و 3۷ پرتاب موفق را خارج از منطقه رنگی به ثبت رساند. 
حامد حدادی سنتر و کاپیتان تیم ملی ایران، با کسب 1۲ امتیاز، 10 ریباند، پنج پاس 

بالک ضمن ثبت دبل دبل، با تاثیرگذاری ۲۲ بهترین گل، یــک توپ ربایی و یک 
بازیکن زمین شد.

ایران حاال باید آماده مهم ترین بازي خود در 
این مرحله از رقابت هاي کاپ آسیا شود. ایران 
و ژاپن در آخرین بازي دور مقدماتي ساعت 
1۵ روز یکشنبه به مصاف هم مي روند و تیم 
برنده به عنوان صدرنشین مستقیم راهي 
مرحله یک چهارم نهایي مي شود. محمد 
جمشیدي در توصیف رقیب ژاپني عنوان 
کرده »آنها تیمی با بازیکنان شوتیســت 
خوب هستند که کار را سخت می کند. در 
انتقال توپ و ضد حمالت سریع هستند. 
با همه این شــرایط اما برای کسب برد به 
مصاف ژاپن می رویم.« بــرد در این بازي 
هم مي تواند ادامه راه تیم را آسان تر کند و 
هم سعید ارمغاني از انتقادهایي که به او وارد 

مي شود، فاصله بگیرد. 

برد دلچسب بسکتبال برابر قزاق ها

انتقامجویان پارسي

اتفاق روز


