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درســت همزمان با ســفر دراگان 
اســکوچیچ به کرواســی برای سپری 
کردن تعطیــات، زمزمه هــای عدم 
حمایت فدراسیون از این مربی دوباره 
اوج گرفته انــد. عــده ای هم همچنان 
به هر قیمتی خواهان زدن ســرمربی 
تیم ملی هســتند. آنها که در رویا سیر 
می کنند، یک مربی بزرگ خارجی در 
مقیاس جهانی برای نیمکت تیم ملی 
می خواهند اما این خواسته حقیقتا چقدر 
با توانایی های فدراسیون فوتبال در ایران 
همخوانی دارد؟ آیا گرفتن نیمکت ایران 
از دراگان، در نهایت این نیمکت را به یک 
مربی بزرگ تر می رساند؟ آیا محتمل تر 
نیســت که این نیمکــت در نهایت در 
اختیار یــک مربی پرادعــا و نه چندان 

کاربلد داخلی قرار بگیرد؟
اگر می خواهید همــه واقعیت ها را 
در مورد شرایط تیم ملی ایران بدانید، 
کافی است »دلیل« ماندن اسکوچیچ 
در ایران با وجــود تعطیلی رقابت های 
لیگ را از فدراســیون فوتبال بپرسید. 
چرا اســکوچیچ این روزهــا در ایران 
حضور داشت؟ آیا او در ایران مانده بود 
که با وجود تعطیلــی لیگ، بازی های 
حذفی را زیر نظر بگیــرد؟ آیا او مانده 
بود که به تماشای دیدارهای لیگ یک 
برود؟ اسکوچیچ در ایران مانده بود چون 
فدراسیون فوتبال نتوانسته بود بدهی 
مالیاتی اش را تسویه کند و این مربی به 
لحاظ قانونی اجازه ترک ایران را نداشت. 
پس وقتــی درباره تیــم ملی صحبت 
می کنیم، باید بدانیــم که این تیم چه 
مجموعه ای را به عنوان پشــتیبان در 

کنار خــودش دارد. مجموعه ای که از 
پس ساده ترین هزینه ها نیز برنمی آید، 
تا خرخره در مشکات بزرگ مالی فرو 
رفته، حساب هایش مســدود شده و 
توانایی برداشت از حسابش در فیفا را 
ندارد. تازه به همــه این ها، بدهی های 
گذشــته  و یک جریمه ســنگین در 
پرونده مارک ویلموتــس را هم اضافه 
کنید تا متوجه شوید که اوضاع چقدر 
بحرانی و خطرناک اســت. نام بردن از 

مربیان بــزرگ خارجی در این مقطع، 
کار ســاده ای به نظر می رسد. روبرتو 
مانچینــی، مارچلو بیلســا و لئوناردو 
ژاردیم گزینه های جذابی هستند اما 
فدراسیون فعلی حتی توانایی به خدمت 
گرفتن »بدل« آنها را هــم ندارد، چه 
برسد به اینکه بتواند با خودشان توافق 
کند! آنهایی که با اصرار بیش از حد به 
دنبال مربی خارجی بزرگ هستند، در 
حقیقت فقط راه را برای مربیان داخلی 

هموار می کنند. کســانی که برخاف 
اســکوچیچ، کوچک ترین نقشی در 
رساندن ایران به جام جهانی نداشتند 
اما منتظر ســاده ترین فرصت هستند 
تا نیمکت را تصاحب کنند و به همین 
سادگی و بدون هیچ زحمت و مرارتی، 
تجربه مربیگری در جــام جهانی را به 

دست بیاورند.
خیلی از هــواداران تیم ملی، دلیل 
اشــتباهی را برای نگرانــی انتخاب 

کرده اند. بله، باید نگران تیم ملی باشیم 
اما نه به خاطر اینکه اسم سرمربی تیم 
ملی دراگان اسکوچیچ است. باید نگران 
باشــیم چون تیمی مثل کره جنوبی، 
بازی دوستانه با برزیل را قطعی کرده و 
همین حاال همه برنامه های اردویی اش 
را چیده اما یک حریــف قطعی برای 
تیم ملی ایران در برنامه تدارکاتی قرار 
نگرفته اســت. باید نگران باشیم، نه به 
خاطر ســرمربی تیم ملی، بلکه به این 
خاطر که فدراسیون هنوز راضی نشده 
قرارداد دستیاران ایرانی اسکو را تمدید 
کند و آنها را در موقعیت تثبیت شده ای 
روی نیمکت تیم ملی قرار بدهد. باید 
نگران باشیم، چراکه در فدراسیون هیچ 
رنگ و بوی دلچسبی از حمایت از تیم 
ملی دیده نمی شود و همه فقط سرگرم 
کار خودشان هســتند. اگر مطالبه  ای 
هم باشــد، باید از اعضای فدراسیون 
صورت بگیرد که معلوم نیست چرا در 
انتخاب مســیر دیدارهای تدارکاتی 
برای تیم و امضای قرارداد با دستیارها 
تعلــل می کنند و معلوم نیســت چرا 
کوچک تریــن برنامه ای بــرای تغییر 
دادن شرایط و درآمدزایی برای فوتبال 
ایران ندارند. البته که دراگان هم به وقت 
خودش در جایگاه پاسخگویی به مسائل 
فنی قرار می گیرد اما فعا او کارش را به 
درستی انجام داده و تیم ملی را از یک 
مسیر به شدت سخت و بحرانی، به جام 
جهانی رسانده است. تیم ملی فقط در 
دو مقطع مختلف قبل از برگزاری جام 
جهانی، اردوی تدارکاتی خواهد داشت 
و بازیکنان هم در زمان بسیار کوتاهی 
در اختیار تیم ملی هستند. این زمان 
برای لژیونرها حتی کوتاه تر هم خواهد 

شــد. طبیعتا در این بازه زمانی کوتاه، 
حتی بــه فرض محال اگــر یک مربی 
خارجی بزرگ هم جذب شود، فرصت 
کافی را برای ساختن تیم دلخواه و پیاده 
کردن ایده هایش نخواهد داشــت. در 
چنین شرایطی اسکو بهترین انتخاب 
برای نیمکت تیم ملی است. او باید به 
مســیری که در تیم ملی شروع کرده، 

تداوم ببخشد.
باتکلیفی فدراسیون، شرایط سختی 
برای تیم ملی ساخته و مدیران این نهاد 
هم خودشان را پشــت تردیدها علیه 
اسکوچیچ پنهان می کنند تا در نهایت 
اگر تیم ملی هم نتیجه نگرفت، همه چیز 
را به اســکو ربط بدهند. وضعیت فعلی 
امکانات تیم، اصا شبیه شرایط تیمی 
نیست که می خواهد راهی رقابت های 
جام جهانی شود و حتی سودای صعود 
از گروهش را در سر دارد. وضعیت فعلی 
تیم ملی، اصا امیدوارکننده نیست و 
بازیکنان و سرمربی هیچ نقشی در این 
شــرایط ندارند. اگر قرار به انتقاد است، 
مدیرانی باید در مظــان این انتقاد قرار 
بگیرند که این وضعیت را برای تیم ملی 

به وجود آورده اند. 

درباره یک نگرانی اشتباه برای تیم ملی

آدرس تماما غلط! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مویس، فان خال، ژوزه مورینیو، اوله گنار سولسشــر، رالف 
رانگنیک و حاال اریک تن هاگ. عصر بعد از فرگوسن یک عصر 
توفانی برای باشگاه یونایتد بوده و باشگاه در همه این سال ها حتی 
یک بار قهرمانی لیگ برتر را به دست نیاورده است. حاال نوبت یک 
مربی جدید است که روی نیمکت این تیم دیده شود. تیمی که 
»روی کین« آن را »بی شباهت« به تیمی که در آن بازی کرده 
می داند و گری نویل، آن را به عنوان یک تیم کاما فروپاشیده 
توصیف می کند. تیمی که هوادارانش را از شدت عصبانیت به 
مرز انفجار رسانده است. هواداران فوتبال کم و بیش با سرمربی 
فعلی آژاکس و مربی بعدی یونایتد آشنا هستند اما بد نیست که 
اریک تن هاگ را قبل از پذیرفتن این مســئولیت بزرگ، کمی 

بیشتر بشناسیم.
یک مدافع متوسط

اریک تن هاگ به عنوان بازیکن، یک مدافع کاما معمولی و 
متوسط بود. نه آنقدر خوب که از لیگ هلند به بهترین لیگ های 
فوتبال اروپا برود و نه آنقدر بد که جایگاهش را در سطح اول فوتبال 
هلند از دست بدهد. او در سه مقطع مختلف برای توئنته بازی 
کرد و بهترین روزهای دوران فوتبالش را در این تیم پشت سر 
گذاشت. یک قهرمانی در جام حذفی، مهم ترین افتخار او در این 
باشگاه به حساب می آمد. این دوران برای اریک کاما معمولی و 
کم هیجان سپری شد اما در دوران مربیگری، ناگهان همه چیز به 

شدت برای او تغییر کرد.

از اوورمارس تا گواردیوال
مارک اوورمارس یکــی از اولین افرادی بــود که به توان 
مربیگری تن هاگ باور داشت. ستاره سرشناس فوتبال هلند 
به عنوان سهام دار باشگاه دسته اولی »گو اهد ایگلز« تن هاگ 
را برای این تیم انتخاب کرد و آنها با هدایت این مربی جوان بعد 
از 17 سال طعم صعود را چشیدند. همین موفقیت بزرگ کافی 
بود تا باشگاه بایرن مونیخ، تن هاگ را برای تیم دومش در نظر 
بگیرد و او رسما مربی تیم »ب« این باشگاه شود. این اتفاق در 
روزهایی رخ داد که گواردیوال نیز سرمربی تیم اصلی باشگاه 
بود. حاال همان دو نفر باید در دربی های منچستر به عنوان دو 
مربی روبه روی هم قرار بگیرند. تجربه بعدی تن هاگ در باشگاه 
اوترخت هلند رقم خورد. رســاندن این تیم به رده های باالی 
جدول، اتفاقی بود که همه هواداران فوتبال در هلند را متوجه 

استعداد مربیگری اریک کرد.
این تیم مدرسه ای

تبدیل شــدن تن هاگ به یک مربی در ابعــاد جهانی، در 
باشــگاه بعدی اش اتفاق افتاد. او با ســتاره های جوانی مثل 
دلیخت و دی یانگ، یک تیم رویایی برای آژاکس ساخت. تیمی 
که انگار مستقیما برآمده از باورها و نقشه های یوهان کرویف 
بود. این تیم هم فوتبال جذابی بازی می کرد و هم عالی نتیجه 
می گرفت. همه می دانستند جدایی تن هاگ از این باشگاه فقط 
در صورتی رقم می خورد که او به سراغ نیمکت یک تیم بزرگ تر 
برود. چراکه آژاکسی ها به هیچ وجه خواهان جدایی این مربی 
نبودند. البته خروج ناگهانی اوورمارس از باشــگاه، شرایط را 

برای تن هاگ کمی دشوار کرد اما باز هم دلیلی نداشت که این 
مربی با تمایل باشگاه با خروج روبه رو شود. با این حال پیشنهاد 
یونایتد چیزی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. تن هاگ 
حاال قرار اســت روی نیمکت یکی از بزرگ ترین باشگاه های 

فوتبال اروپا دیده شود.
بهترین فصل، بدترین باخت

آژاکس برای اولین بار از سال 1997، با تن هاگ به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا رســید. اتفاقی که برای این باشگاه 

فراموش نشدنی به نظر می رسد. آنها در مسیر رسیدن 
به نیمه نهایی، ابرقدرت هایی مثل یوونتوس و رئال 
مادرید را به خاک و خون کشیدند. تیم رویایی آژاکس 
برای بردن اروپا همه چیز داشت اما یک غفلت ساده 

روبه روی تاتنهام در شب هت تریک 
لوکاس مورا، همــه چیز را از این 

تیم گرفت و همه رویاهای 
آژاکس را به باد داد. این 

بدترین شکست 
ر  د ممکــن 
بهترین فصل 
ممکن برای 

آژاکس بود. در 
چند فصل بعدی این باشگاه هیچ وقت 
دوباره به چنین جایگاهی نزدیک 
نشــد. البته جدایــی چند مهره 

کلیدی نیز در این مورد بی تاثیر 
نبود.

فلسفه تن هاگ
فلسفه کاری سرمربی 
جدیــد یونایتــد، بر 

فوتبال مالکانه اســتوار اســت. او همچنین عاقه بسیار 
زیادی به پرس شــدید از باال دارد. اتفاقی که این مربی را 
به یورگن کلوپ شــبیه می کند. تن هــاگ همچنین به 
خاطر انعطاف پذیری تاکتیکی اش ســتایش می شــود. 
این ســتایش ها وقتی اوج گرفتند که او دوشان تادیچ و یا 
هالر را در پست مهاجم 9 کاذب در زمین قرار داد. آژاکس 
با تن هاگ، یــک تیم دونده و پرطراوت با سیســتم بازی 
3-3-4 است. تیمی که عاقه زیادی به بازی مالکانه 

و بازیسازی از عقب زمین دارد.
نیمه پر، نیمه خالی

درباره تن هاگ، دو نگرانی وجود دارد. اول اینکه 
می گویند او به اندازه کافی مقتدر 
نیســت و ممکن است کنترل 
رختکن تیمی مثل یونایتد 
را از دست بدهد. دوم 
هم اینکه او تا 51 
سالگی، هنوز 
یــت  ا هد
قدرت های 
اروپایــی را 
بر عهده نداشته و 
این تجربه برایش کمی دشوار خواهد 
بود. با ایــن وجود تردیــدی وجود 
ندارد که مــرد هلندی بــه لحاظ 
فنی، از قابلیت های فوق العاده ای 
برخوردار اســت. او امید زیادی 
دارد که به سرنوشــت مربیان 
بعد از فرگوســن در یونایتد 

دچار نشود.

باورش سخت است که فوتبال ایران این همه وقت، انرژی و 
هزینه را برای یک مربی مثل اندره آ استراماچونی صرف کرده 
است. دیدارهای این فصل لیگ قهرمانان آسیا، عیار واقعی این 
مربی را نشان داده اند. مردی که هفته قبل، هشت گل از االهلی 
خورد تا یکی از تحقیرآمیزترین نتایج تاریخ باشگاه الغرافه را 
رقم بزند. او و تیمش حتی در صعود در یک گروه نسبتا ساده 
نیز ناتوان هستند و این نشان می دهد که این مربی حقیقتا 
ضعیف تر از قواره ای است که در فوتبال ایران برایش در نظر 

گرفته اند. آندره آ استراماچونی در همه تجربه های کاری اش 
پشت سر هم شکست خورده است. او به فوتبال ایران لطفی 
نکرد. این فوتبال ایران بود که اجازه داد یک مرد همیشــه 
بازنده بعد از دو سال بدون شغل بودن، ناگهان یک پیشنهاد 
خوب به دســت بیاورد و فرصتی برای دوباره دیده شدن در 
معرض ذره بین ها داشته باشد. او قبل از پذیرفتن پیشنهاد 
استقال، یک بازنده زنجیره ای بود. اصا چرا راه دور برویم؟ اگر 
استراماچونی واقعا یک شخصیت برنده داشت، تیم صدرنشین 
لیگ برتر ایران را در میانه کار رها می کرد؟ اگر او به خودش 
مطمئن بود، حاضر می شد فرصت بردن لیگ برتر ایران را به 
همین سادگی از دست بدهد؟ او اطمینان داشت که در ادامه 
راه موفق نخواهد شد و به همین خاطر تصمیم گرفت استقال 
را به عنوان یک مربی صدرنشین ترک کند. باقی ماجرا، چیزی 

جز خبرسازی نبود. همان چهره های مطبوعاتی در ایتالیا 
که پول می گرفتند تا از عظمت استراما بگویند، جو تازه ای 
به راه انداختند و مدیران و هواداران استقال را به دنبال خود 
کشاندند. استراماچونی در ظاهر از باز نکردن چمدان ها بعد از 
ترک ایران صحبت می کرد اما در عمل حتی حاضر به ماقات 
با مدیران استقال هم نمی شد. او تصمیمش را گرفته بود اما 
همزمان در تهران، همه را فریب می داد. استراماچونی به لحاظ 
مالی با ترک استقال، هوشمندانه ترین تصمیم را گرفت. از 
یک طرف او با توجه به قراردادی که بسته بود، یک رقم سنگین 
را از استقال طلب کرد و از سوی دیگر، توانست پیشنهاد یک 
باشگاه ثروتمند عربی را به دست بیاورد و پول خوب دیگری 
از این راه به جیب بزند. تلخ اســت کــه در فوتبال ایران، چه 
افسانه هایی برای او سرودند. تلخ است که عده ای در فوتبال 

ایران او را تا حد بزرگ ترین مربیان دنیا باال بردند. چه هوادارانی 
که روبه روی ساختمان وزارت ورزش برای بازگرداندن او اشک 
ریختند. حاال همه فهمیده اند که رفتن این مربی، اصا هم 
اتفاق بدی نبود. استقال حاال در دست های امنی قرار دارد 
و مربی اش هم شبانه تهران را ترک نمی کند. استقال حاال 
یکی از بهترین فصل های تاریخش را می گذراند و نیازی به 
یک مربی مثل استراما ندارد. مردی که با رفتن ناگهانی اش 
در اوج، تصویری کاما غیرواقعی از خودش در فوتبال ایران به 
یادگار گذاشت. مردی که در نقش یک مربی بزرگ فرو رفت 
اما در واقعیت، آن چیزی نبود که از بیرون به نظر می رسید. 
او در واقعیت، همین بازنده ای است که روی نیمکت باشگاه 
الغرافه می بینیم! همین مربی که حتی نمی تواند به صعود از 

گروهش در آسیا فکر کند.

هیاهویی که ارزش اش را نداشت

بازنده ذاتی! 

همه چیز درباره سرمربی جدید یونایتد

 در جست وجوی اریک!

چهرهبهچهره

روبرتو مانچینی، مارچلو 
بیلسا و لئوناردو ژاردیم 

گزینه های جذابی هستند 
اما فدراسیون فعلی حتی 
توانایی به خدمت گرفتن 
»بدل« آنها را هم ندارد، 

چه برسد به اینکه بتواند با 
خودشان توافق کند!
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حریف باریج اسانس تغيير كرد
تیم والیبال بانوان باریج اســانس کاشــان که 
با قهرمانــي در لیگ برتر ایران بــه عنوان نماینده 
کشورمان در جام باشــگاه هاي آسیا معرفي شده، 
از امروز کار خود را در ایــن رقابت ها آغاز مي کند. 
این مســابقات در یــک گروه به صــورت گروهی 
برگزار می شــود و تیم های اول و دوم جدول برای 
کسب مدال طا و تیم های ســوم و چهارم برای به 
دســت آوردن مدال برنز رقابت می کنند. ابتدا قرار 
بود نماینده ایــران در مرحله گروهي با نمایندگان 
قرقیزستان، ژاپن، تایلند، قزاقستان یک و قزاقستان 
دو رقابت کنــد، اما انصراف ژاپن از این مســابقات 
برنامه را با تغییر مواجه کرد. به این ترتیب ازبکستان 
جایگزین ژاپن شد و باریج اســانس در نخستین 
دیدار خود مقابل قرقیزســتان قرار مي گیرد. این 
دیدار ساعت 17 به وقت محلي برگزار مي شود. نکته 
مهم این رقابت ها براي باریج اسانس کاشان حضور 
الساندرا کمپدلي سرمربي تیم ملي ایران در کنار تیم 
است. او با هدف بررسي و تماشاي عملکرد بازیکنان 
ایران و همین طور تماشاي مسابقات حریفان آسیایي 
همراه با تیم عازم قزاقستان شده است. به این ترتیب 
شاگردان فرزانه خمســه فرصت خوبي در اختیار 
دارند تا خودشان را به سرمربي تیم ملي نشان دهند 
و با جلب رضایت اله، راه شان را به سمت رسیدن به 
ترکیب تیم ملي تا حدودي هموار کنند. مونا آشفته، 
مونا خواجه کایی، شبنم علیخانی، نگار کیانی، هاله 
متقیان، سمانه سیاوشی، مهسا کدخدا، کاپیتان، 
مریم حبیبی، زهرا صالحــی، زهرا کریمی، آیتک 
سامت، هانیه محتشمی، الهه پورصالح و زویا خالقی 
ترکیب تیم باریج اسانس کاشان را در این مسابقات 

تشکیل مي دهند. 
    

 حدادي دوباره
 اردوي آمریكا مي خواهد!

احســان حدادي 
ور  ل آ مــدا تنهــا 
دوومیدانــي ایــران 
در المپیــک، مدتي 
است براي حضور در 
بازي هاي آســیایي 
2022 اردوي خود را در جزیــره کیش آغاز کرده 
اســت. او که چهار مدال طاي المپیک آسیایي را 
در کارنامه دارد، مي خواهد در بهترین شرایط آماده 
حضور در بازي هاي هانگژو 2022 شود تا یک مدال 
طاي دیگر به این آمار اضافه کند. حدادي به تازگي 
اعام کرده است که قصد دارد براي یک اردوي 15 
روزه و دو مسابقه بین المللي در اواخر اردیبهشت، به 
آمریکا سفر کند. این پرتابگر دیسک ایران پیش از 
این نیز براي مسابقات مختلف در آمریکا اردو داشته 
و حاال در حالي دوباره قصد تکرار اردو در ینگه دنیا را 
کرده که طي چند ماه گذشته، مسئوالن فدراسیون 
روي برگزاري اردوهاي داخلي تاکید ویژه داشته اند. 
حاال هم گویا این سفر بدون هماهنگي با فدراسیون 
است و آنها در جریان این اردو و شرایط آن نیستند. 
حمیدرضا فردین پور مدیر تیم هاي ملي دوومیداني 
اعام کرده که فدراســیون برنامه اي براي اردوي 
آمریکا ندارد و او با توجه به اینکه ویزاي این کشور را 
دارد، مي تواند با هزینه شخصي این اردو را برگزار کند. 
او برگزاري اردوي برون مرزي با هزینه شخصي براي 

سایر ورزشکاران دوومیداني را نیز بامانع دانست. 
    

 ستاره واليبال ایران
 در مراسم درفت

مراســم درفت لیگ والیبال کره در حالي روز 
پنجشنبه هشــت اردیبهشــت 1401 به صورت 
آناین در هتل »چئونگدام ریورا« شهر سئول برگزار 
می شود که یکي از ستاره هاي والیبال ایران در این 
برنامه حضور دارد. در فاصله بین روزهای دوم اسفند 
1400 تا 11 فروردیــن 1401، 72 بازیکن مرد و 
49 بازیکن زن برای حضــور در لیگ کره، تقاضای 
رسمی خود را به ثبت رساندند که در بین آنها، صابر 
کاظمی نیز حضــور دارد. البته نام صابر کاظمی به 
عنوان بازیکن تیم العربی قطر به ثبت رسیده است. 
فدراسیون والیبال کره جنوبی نیز لیست بازیکنان 
حاضر در مراســم درفت )انتخــاب بازیکن( لیگ 
برتر والیبال این کشور را  اعام کرد که در بین آنها، 
ملی پوش ایرانی فصل گذشته تیم شهرداری ارومیه 
نیز دیده می شود. توماس ادگار )استرالیا(، لیبرمن 
آگامس )کلمبیــا(، لوکا وتــوری )ایتالیا( و تیس 
ترهورست )هلند(، چهره های شاخصی هستند که 

خواهان بازی در وی-لیگ شده اند.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


