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رابطه فدراســیون فوتبال و دراگان 
اسکوچیچ، همیشه رابطه پرفرازونشیبی 
بوده اســت. او در شــرایطی ســرمربی 
تیم ملی ایران شــد که کم تر کسی این 
مسئولیت بزرگ را قبول می کرد. کافی 
بود ایران در آن مقطع یک مســابقه را از 
دست بدهد تا دیگر شانسی برای رسیدن 
به جام جهانی نداشته باشد. در حقیقت 
اسکو یک تیم بحران زده را تحویل گرفت و 
یک تیم برنده به فوتبال ایران هدیه داد. با 
این وجود حتی بعد از قطعی شدن صعود 
به جام جهانی، نوع رفتار فدراسیون با این 
مربی چندان احترام آمیــز نبود. رییس 
ســابق فدراســیون همواره با »تردید« 
درباره این مربی حرف می زد و این رویه در 
دوران سرپرستی ماجدی نیز حفظ شده 
اســت. زمان زیادی به شروع رقابت های 
جام جهانی باقی نمانده اما فدراســیون 
فوتبال همچنان موضع شفاف و قاطعی 
در مورد اســکوچیچ ندارد. آیا این مربی 
مورد حمایت فدراسیون فوتبال است؟ 
نمی دانیــم. آیا این مربــی مورد غضب 
فدراسیون فوتبال است و به زودی برکنار 
خواهد شد؟ باز هم نمی دانیم. اگر هواداران 
تیم ملی به چنین وضعیتی دچار شده اند، 
پس دیگر شرایط بازیکنان چگونه است؟ 

آیا بازیکنی که نمی داند ســرمربی اش 
تا همین چند هفتــه دیگر روی نیمکت 
تیم ملــی باقی خواهد ماند، بــا انگیزه و 
اشتیاق کافی در اردوی تیم ملی حاضر 
خواهد شــد؟ این رفتار دوگانه به شدت 
به تیم ملی لطمه می زند و عجیب است 
که فدراسیون فوتبال همچنان قصد ندارد 
رفتار صادقانه تری را در این خصوص در 
پیش بگیرد. این سیاست تا همین جا هم 
به شدت به ضرر فوتبال ایران تمام شده 
و هیچ کس نمی داند که تا کجا ادامه پیدا 
خواهد کرد. واضح به نظر می رسد که هیچ 
تیمی با رفتاری شبیه به این، در درازمدت 
در زمین فوتبال جــواب نمی گیرد و در 
تورنمنت سخت و حساســی مثل جام 

جهانی موفق نمی شود.
دیگر وقتش رســیده که فدراسیون 
فوتبال تعارف را کنــار بگذارد و تصمیم 
نهایی در مورد ســرمربی را اتخاذ کند. 
اگر واقعــا آنها موافق ادامــه همکاری با 
اسکوچیچ هستند، باید حمایت قاطع شان 
از این مربی را نشــان بدهنــد. آنقدر که 
این پیام مســتقیما به گوش بازیکنان و 
هواداران تیم ملی برسد و همه بدانند که 
اسکو بدون اما و اگر، سرمربی تیم ملی در 
رقابت های جام جهانی خواهد بود. اگر هم 
هدفی به جز این وجود دارد، فدراسیون 
نباید زمان را از دست بدهد. اگر واقعا آنها 

اسکوچیچ را نمی خواهند، بهتر 
است به جای نیش و کنایه زدن 
در مصاحبه ها، به دنبال نقشه 
مدونی برای پایان همکاری با 
این مربی باشند. آنها قبل از 
برکناری اسکو، باید بدانند 
که چه چیزی در انتظار تیم 

ملی خواهد بود. اگر اسکوچیچ 
برکنار شود، تیم ملی به یک مربی 

بزرگ خارجی نیاز دارد. 
اگر قرار است برای 

جانشینی اسکو 
به سراغ مربیان 
داخلی برویم، 
بهتر است اصال 
به دنبال چنین 

تصمیمــی 
 . شــیم نبا

چراکــه همــه 
موافقــان برکناری 

این مربی، بدون تردید 
مخالف مربیــان داخلی 

روی نیمکت تیم ملی ایران 
هستند. با شــرایط فعلی نیز 
جذب مربی خارجی، بســیار 
سخت خواهد بود. اصال کدام 
مربی بزرگ را سراغ دارید که 
حاضر باشد در چنین شرایطی 

با فدراسیون فوتبال ایران کار کند؟ کدام 
مربی حاضر است بدون اردوی مناسب، 
دیدار تدارکاتی از پیش تعیین شــده، 
دســتمزد خوب و به موقع و همچنین 
دریافت پاداش، هدایت تیم ملی را بپذیرد؟ 
حتی کســی مثل کی روش که ســابقا 
سرمربی تیم ملی بوده نیز چنین چیزی 
را قبول نخواهد کرد. فراموش نکنیم که 
در دوران کی روش، یک »دســتیار« از 
کادر فنی به دلیل نداشتن بلیت »فرست 
کلس« قید همراهی با تیم را زد. حاال برای 
سرمربی تیم ملی بلیت عادی می گیرند و 

آب از آب تکان نمی خورد!
چرا ماجرای اســکوچیچ 
این همه کشــدار است و 
هرگز به پایان نمی رسد؟ 
چون فدراســیون از جو 
فعلی اســتقبال می کند. 
تا وقتی اسکو سوژه بحث 
باشــد، کم تر کســی به 

ضعف های مفرط فدراسیون نشــین ها 
می پــردازد و از مشــکالت بــزرگ در 
برگزاری دیدارهای دوســتانه و اردوها 
صحبت می کند. به همین دلیل اســت 
که ماجدی و رفقا تصمیــم نهایی را در 
مورد این مربــی نمی گیرند. هرچقدر 
که این تعلل طوالنی تر باشد، تیم ملی 
هم بیشتر ضربه خواهد خورد. هر چقدر 
که این انتظار طوالنی تر شود، تیم ملی 
از رویاهای بزرگش در جام جهانی دورتر 

خواهــد شــد. این 
حقیقــت تلخی 

اســت که باید 
قبــول کنیم. 
این ماجرایی 
است که باید 
در فوتبــال 
ایران پذیرفته 

شود.

روزنامه صبح 
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چرا ماجرای اسکوچیچ این 
همه کشدار است و هرگز 
به پایان نمی رسد؟ چون 

فدراسیون از جو فعلی 
استقبال می کند. تا وقتی 

اسکو سوژه بحث باشد، کم تر 
کسی به ضعف های مفرط 

فدراسیون نشین ها می پردازد 
و از مشکالت بزرگ در 

برگزاری دیدارهای دوستانه و 
اردوها صحبت می کند
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از مربيگري سيدجالل
 تا قرارداد يحيي

نام سیدجالل حســیني همیشه به عنوان 
یکــي از بهتریــن مدافعــان پرســپولیس و 
همین طور تیم ملي به یاد آورده خواهد شــد. 
کسي که بارها باعث نجات دروازه تیمش شده 
و ستاره زمین بوده است. او از جمله بازیکناني 
است که تا 40 سالگي دست از تالش نکشید و 

وارد زمین شد.
 سیدجالل 10 آذر ســال 1397 زماني که 
از لیســت نهایي کارلوس کي روش براي جام 
جهاني روســیه خط خورد، تصمیم گرفت با 
تیم ملي خداحافظي کند. حاال گویا او تصمیم 
گرفته با چمن ســبز هــم خداحافظي کند و 
کارش را روي نیمکت ادامه دهد. ســیدجالل 
فصل گذشته بیشتر روي نیمکت پرسپولیس 
دیده مي شد و با این حال هر زمان که به زمین 
مي رفت، براي تیم هر کاري مي کرد. براي فصل 
جدید اما زمزمه ها مبني بر اینکه او در لیســت 
یحیي گل محمدي نیست خیلي زود آغاز شد. 
در این وانفسا رضا درویش مدیرعامل باشگاه 
پرســپولیس از احتمال حضور سیدجالل در 
جمع مربیان فصل آینده خبــر داد تا نام این 
بازیکــن همچنــان در کنار تیم ســرخپوش 

پایتخت دیده شود. 
هدف سیدجالل کمک به پرسپولیس است 
و این تصمیم قطعا باعث خوشحالي هواداران 
نیز خواهد شــد. چراکه حســیني طرفداران 
زیــادي دارد که نمي خواهند نــام او را در تیم 

دیگري بشنوند. 
از ســوي دیگر یکي از مهم ترین خبرهاي 
مربوط به پرسپولیس، میزان قرارداد سرمربي 
این تیم اســت. کســي که در مسیر ششمین 
قهرماني متوالي ســرخ ها موفق نبود اما مورد 
حمایت باشگاه قرار گرفت. طي چند روز اخیر 
شایعه اي مطرح شده بود که رقم قرارداد یحیي 
گل محمدي براي دو فصل آینده 40 میلیارد 
تومان اســت. رقمي که توسط درویش در یک 

برنامه تلویزیوني تایید شد. 
درویــش در این بــاره گفت:»ایــن رقم 
قراردادش نیســت ولی شــاید همین حدود 
باشد. شاید کمی کمتر از این مقدار باشد، ولی 
این موضوع ربطی به رقم قــرارداد ندارد چون 
گل محمدی خودش اعالم کرد حاضر اســت 
بدون اینکه مبلغی بگیرد از باشگاه جدا شود.« 
به این ترتیب مي توان لقب »سرمربي میلیون  
دالري«  را به یحیي داد. مربي اي که قرار است 
در دو فصل روزانه 54 میلیــون و 794 هزار و 
520 تومان دســتمزد بگیرد تا به نوبه خودش 

یکي از رکوردداران فصل جدید باشد!

احمدکهنی جهانی شد
مرحله مقدماتي مســابقات ژیمناستیک 
هنري قهرماني آسیا در حالي در قطر به پایان 
رسید که یکي از نمایندگان کشورمان راهش را 
به مسابقات جهاني باز کرد. مهدی احمدکهنی 
ژیمناست کشورمان در مجموع 6 وسیله امتیاز 
834/77 را کســب کرد و با قرار گرفتن در رده 
دوازدهم جواز حضــور در رقابت های قهرمانی 
جهان در انگلیس را به دست آورد. کشورهای 
چین، ژاپن، کره جنوبی، چین تایپه، قزاقستان، 
ازبکســتان و هند هرکدام با دو ورزشکار و یک 
ژیمناســت از فیلیپین به همراه احمدکهنی 
مسافر انگلیس شدند. در پایان بخش تیمی هم، 
ایران با کســب 234/233 امتیاز بعد از چین، 
ژاپن، چیــن تایپه، کره جنوبی، قزاقســتان و 

ازبکستان در رده هفتم آسیا قرار گرفت.

خبر ورزشی

منهای فوتبال

آدرنالین

در نقد فدراسیون و ادبیات همیشگی اش در مورد سرمربی تیم ملی

شهامت گمشده! 

تابستان گذشته بود که سروش رفیعی و سجاد شهباززاده با 
پیشنهاد رسمی استقالل روبه رو شدند. هر دو نفر اما در سپاهان 
ماندند تا این فصل گزینه جدی پرسپولیس شوند. حاال هر دوی 
آنها باالخره تصمیم به ترک ســپاهان گرفتند و فصل را در دو 
باشگاه متفاوت شروع خواهند کرد. سومین حضور سجاد در 
استقالل و سروش در پرسپولیس، در لیگ بیست و دوم رقم 
خواهد خورد. دو ستاره ای که یک دوره موفق و یک دوره ناموفق 
را در این دو باشگاه پشت سر گذاشته اند، حاال قرار است برای 
سومین بار خودشــان را در تیم موردعالقه محک بزنند. یک 
تجربه جذاب و یک شانس دوباره برای دو بازیکنی که راه شان 

دوباره از هم جدا شده است.
بین خریدهای تازه اســتقالل و پرسپولیس در بازار نقل و 
انتقاالت، شباهت های زیادی وجود دارد. به نظر می رسد هر 
دوی آنها از دوران نوجوانی و قبل از پیوســتن به سرخابی ها، 
طرفدار پروپاقرص یکی از این تیم هــا بودند. هر دو نفر بعد از 
درخشــش در لیگ برتر، فرصت بازی برای تیم محبوب شان 

را به دســت آوردند اما درســت وقتی همه چیز بسیار خوب 
پیش می رفت، تصمیم گرفتند ماجراجویی شان را در کشور 
دیگری ادامه بدهند. هر دو نفر نیــز دوباره فرصت بازی برای 
این تیم ها را به دســت آوردند اما این بار اصال موفق نبودند و 
در نهایت با نظر ســرمربی، تمرین های تیم را ترک کردند و 
به باشگاه دیگری رفتند. سرنوشــت آنها را در باشگاهی مثل 
سپاهان به هم رساند. جایی که شهباززاده آقای گل رقابت های 
لیگ برتر شد و سروش رفیعی هم یکی از بهترین پاسورهای 
لیگ لقب گرفت. این دو نفر فصل گذشته هم در عضویت تیم 
محرم بودند اما چندان فوق العاده ظاهر نشــدند. با این وجود 
نام هر دو در این پنجره نقل و انتقاالت بارها به گوش رســید. 
پرسپولیسی ها که خواهان بازگرداندن احمد نوراللهی بودند، 
در این زمینه شکســت خوردند و تصمیم به برگرداندن یکی 
دیگر از هافبک های سابق شــان گرفتند. استقاللی ها هم که 
شاهد نزدیک شدن شهباززاده به پرسپولیس بودند، بالفاصله 
برای ربودن او از جمع قرمزها تالش کردند و موفق شدند این 
ماموریت را به درســتی انجام بدهند. حاال سجاد اولین خرید 
رسمی این فصل استقالل به حساب می آید. او در شرایطی به 

جمع نفرات تیم اضافه شده که هواداران باشگاه در اعتراض به 
سکوت و انفعال نقل و انتقاالتی، در مقابل ساختمان استقالل 
تجمع کرده بودند. این روزها زمزمه هایی درباره بازگشــت 
کاوه رضایی به اســتقالل نیز به گوش می رسد اما به هر حال 
شــهباززاده اولین خرید رسمی تیم بوده اســت. سروش اما 
تنها یکی از خریدهای پرشمار پرســپولیس در پنجره شلوغ 
نقل و انتقاالتی است. تیمی که با خرید بیرو، پورعلی گنجی، 
اسماعیلی فر و چند مهره جوان و همچنین تمدید با ستاره هایی 
مثل سرلک و ترابی، ترکیب فوق العاده ای برای فصل جدید در 

اختیار دارد.
دومین جدایی این دو بازیکن از باشگاه شان در شرایطی 
رقم خورد که به نظر می رسید شانس چندانی برای بازگشت 
آنها وجود نخواهد داشــت. شــهباززاده در 9 مسابقه، حتی 
یک گل هم بــرای این تیم به ثمر نرســاند و شــرایط تلخ و 
ناراحت کننده ای را تجربه کرد و این بار راهی القطر در لیگ 
قطر شد. ســروش نیز با تصمیم مســتقیم گابریل کالدرون 
و قبل از شروع فصل، در فهرســت مازاد سرخ ها قرار گرفت. 
این در حالی بود که او در هفته هــای آخر لیگ برتر هجدهم 
نیز در پرسپولیس نیمکت نشین شــده بود. به هر حال خود 
کالدرون خیلی زود از پرسپولیس رفت اما زمان زیادی طول 
کشــید تا رفیعی دوباره به تیم برگردد. به نظر می رسد هر دو 
خرید، مهره های بســیار مهمی در فصل تازه برای دو باشگاه 
هستند. اســتقالل بعد از جدایی قطعی ژستد، یک مهاجم 

سرزن و بلندقامت می خواهد و ســجاد می تواند به خوبی در 
ترکیب اصلی این تیم قرار بگیرد. قرمزها در سراســر فصل 
گذشــته نیز در طراحی حمــالت و انتقال بازی با مشــکل 
روبه رو بودند و حضور ســروش ظرفیت هــای هجومی این 
تیم را افزایش خواهد داد. در نتیجه هر دو خرید، خریدهای 
بسیار مهمی برای سرخابی ها هستند. دو ستاره که امیدوارند 
بعد از دو فصل ناکامي در جام گرفتن با سپاهان، این فصل را 
در تیم محبوب شــان با جام به پایان برسانند. دو بازیکني که 
دیگر چندان جوان نیســتند اما همچنان انرژی زیادی برای 

درخشیدن در لباس آبی و قرمز دارند.
می گویند پستچی ســه بار در نمی زند یا در واقع، شانس 
همیشه منتظر شما نخواهد ماند. برای ســروش و سجاد اما 
شانس سومی هم وجود داشته است. دو بازیکني که اولین بار 
با میل و اراده شخصی تیم محبوب را ترک کردند، دومین بار 
علی رغم میل باطنی از تیم جدا شــدند و حاال ســومین بار 
با تصمیم باشــگاه و روبه روی دوربین های پرشــمار دوباره 
برگشــته اند. بدون تردید این آخرین شانس بزرگ آنها برای 
تبدیل شدن به ســتاره های بزرگ در استقالل و پرسپولیس 
خواهد بود. اگر این بار هم پای یک جدایی زودهنگام وســط 
باشــد، دیگر همه چیز را در جمع ســرخابی ها باید برای آنها 
تمام شده بدانیم. ســروش و ســجاد، فصل مهمی را شروع 
می کنند و در این فصل، مهره های بسیار مهمی برای تیم شان 

خواهند بود.

تیم رویایی استیو کر، دوباره روی سکوی اول ان.بی.ای قرار گرفت. شروع گلدن 
استیت در دیدارهای فینال با بوستون ســلتیکس، چندان درخشان نبود. آنها حتی 
در این سری دو-یک از حریف عقب افتادند اما با قدرت برگشتند و با سه برد متوالی، 
قهرمانی را جشن گرفتند. سه شکست پیاپی، اتفاقی است که هرگز در فینال ها برای 
بوستون رخ نداده بود. با این وجود گلدن استیت این بار بی رحم و شگفت انگیز نشان 
داد. پیش از این آخرین تجربه حضور آنها در فینال به سال 2019 برمی گشت. جایی 
که این تیم روبه روی تورنتو رپترز شکست خورد و شانس رسیدن به جام قهرمانی را 
از دست داد. قبل از آن اما آنها دو دوره متوالی با شکست دادن کلیوند، قهرمان ان.بی.
ای شده بودند. آنها در طول تاریخ »هفت بار« قهرمان لیگ بسکتبال آمریکا شده اند 
و چهار قهرمانی این باشگاه در همین سال های اخیر به دست آمده است. گلدن با این 
موفقیت باالتر از شیکاگوبولز افسانه ای به سومین تیم پرافتخار تاریخ ان.بي.ای بدل 
شده است. بوستون و لیکرز با 17 قهرمانی، پرافتخارترین تیم های تاریخ این لیگ به 

شمار می روند. گلدن استیت سال های بسیار ســختی را پشت سر گذاشت تا دوباره 
به فرم دلخواه برگردد. در دو فصل اخیر مصدومیت های شــدید استفن کری و کلی 
تامپسون، آنها را وادار کرد تا با ترکیبی جوان به مصاف رقبا بروند. طرفداران زردها اما 
به خوبی صبر کردند تا دوباره همه چیز عادی شود. نکته جالب در مورد موفقیت دوباره 
گلدن استیت با این نسل طالیی، »درفت« شدن سه ستاره کلیدی این تیم است. در 

حقیقت باشگاه استفن کری، تامپسون و دریماند گرین را بدون قراردادهای نجومی 
و از طریق درخشیدن در لیگ بسکتبال دانشگاهی آمریکا جذب کرده است. نفراتی 
که سال هاست در کنار هم بازی می کنند و دیگر برای هم، مثل یک خانواده هستند. 
این فصل البته درخشــش جوردن پول نیز در کنار این نفرات، تاثیر بسیار زیادی در 
موفقیت گلدن استیت داشت. جوردن پول به لحاظ موفقیت در پرتاب های آزاد با 92 

درصد پرتاب سالم، بهترین بازیکن این فصل به شمار می رفت.
این موفقیت بیشتر از همه، به ســه نفر تعلق دارد. اول از همه به سرمربی همیشه 
جذاب این تیم یعنی استیو کري که پنج بار به عنوان بازیکن و حاال چهار بار به عنوان 
سرمربی، فاتح رقابت های ان.بی.ای شده است. کسی که می گویند صاحب بهترین 
کارنامه تاریخ این لیگ به شمار می رود. نفر دوم، استف کری است که حاال چهارمین 
قهرمانی را جشــن می گیرد و به عنوان بهترین بازیکن سری  فینال نیز انتخاب شده 
است. خیلی ها قهرمانی آخر او را به درخشش کوین دورنت ربط می دادند اما استف 
نشان داد که چه توانایی هایی دارد. او در این فصل رکورد سه امتیازی های تاریخ ان.بی.
اي را هم شکست. نفر بعدی این فهرست هم کلی تامپسون است. شاید خیلی ها بعد از 
این مصدومیت شدید دیگر در زمین بسکتبال دیده نمی شدند اما تامپسون، با قدرت 
برگشت و نشان داد که برایش بن بستی وجود ندارد. آنها بهترین و شایسته ترین تیم 

برای بردن این عنوان بودند. تیمی که تک تک رقبا را در مسیر قهرمانی خرد کرد.

سروش، سجاد و یک شانس دوباره

پستچی سه بار در می زند

یک قهرمانی دیگر برای جنگجویان تمام نشدنی سن فرانسیسکو

سبد طاليی! 

چهره به چهره

اتفاق روز

آریا طاري 

»دراگان مربی تیم ملی است، با او قرارداد داریم اما تیم ملی از هر کسی باالتر است!« جمالت رییس فدراسیون فوتبال 
ایران در مورد مرد کروات نیمکت تیم ملی کامال دوپهلو به نظر می رسند. این درست همان ادبیاتی است که قبل از ماجدی 
نیز در فدراسیون دیده شده و ظاهرا همچنان هم دیده خواهد شد. فدراسیون نه به حمایت از اسکوچیچ می پردازد و نه 
قید همکاری با او را می زند. این بالتکلیفی بیشتر از هر چیزی مستقیما تیم ملی را هدف قرار داده است. سوال کلیدی 

اینجاست که چرا فدراسیون شهامت تصمیم گرفتن و ایستادن پای این تصمیم را ندارد؟


