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 استعفای سرمربي كاراته 
دم المپيك!

به نظر می رســد پس از انتصاب محســن 
آشــوری به عنوان سرپرســت نایب رییســی 
فدراسیون کاراته از سوی سیدحسن طباطبایی 
رییس این فدراســیون، کاراته ایران در آستانه 
المپیک وارد حواشی جدی شده است. پس از 
اما و اگرهای زیاد در ماه های گذشــته مبنی بر 
بازگشت محسن آشوری به فدراسیون کاراته، 
سیدحسن طباطبایی سرانجام در فاصله نزدیک 
تا المپیک در تصمیمی غیرضــروری حکم به 
نایب رییســی وی داد. با توجه بــه اختالفات 
شدید میان کادر فنی تیم ملی کاراته با آشوری، 
مشخص نیست چرا رییس فدراسیون کاراته که 
خود وظیفه جلوگیری از ورود حاشــیه به تیم 
ملی را دارد، تا پایان المپیک صبر نکرد و در حالی 
که کاراته باید در آرامش خود را مهیای حضور 
در این میــدان بزرگ کند، دســت به انتصاب 
اخیر زد. به دنبــال این اتفاقات، سیدشــهرام 
هروی، ســرمربی موفق تیم ملــی کاراته که 
پس از ســال ها تالش تیمش را مهیای حضور 
در المپیک می کرد، از حضور در تمرینات تیم 
ملی خودداری کرد و در جلسه ستاد بازی های 
المپیک با سرپرســتان و ســرمربیان تیم های 
ملی نیز حاضر نشد. شنیده ها حاکی است وی 
به دلیل اتفاقات اخیر و بــروز برخی اختالفات، 
استعفای خود از سرمربیگری تیم ملی را اعالم 
کرده و به  واسطه حاشیه سازی های اخیر قصدی 
برای حضور در تمرینات ندارد. این اتفاقات در 
حالي رقم خورده است که کاراته با وجود اینکه 
نخســتین و تنها حضورش در المپیک را پیش 
رو دارد، حساب ویژه اي روي مدال آوري اش در 

این رقابت ها باز شده است. 
    

ناراحتي ندا شهسواري براي 
نرسيدن به توكيو

اردوی تیم ملی تنیــس روی میز زنان ایران 
چند روزی اســت که با حضور مهشید اشتری، 
شــیما صفایی و مریم فرعی به ســرمربیگری 
حمیده ایرانمنش و مربیگیری منصوره رضایی 
آغاز شده است. ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی 
ایران به دلیــل ابتال به کرونا در قرنطینه به ســر 
می برد و پس از منفی شــدن تست خود به جمع 
اردونشــینان اضافه خواهد شــد تا خود را برای 
حضور در مســابقات قهرمانی آسیا که ۱۰ تا ۱۸ 
شهریور برگزار می شود، آماده کند. ندا شهسواری 
که نتوانســت ســهمیه المپیک را هم به دست 
بیاورد، در این باره گفت:»سهمیه را نگرفتم و نشد. 
چهار سال پیش در مســابقات انتخابی از رقیبم 
عقب بودم و بردم اما امســال جلو بودم و باختم. 
ورزش همین است. حس می کنم از نظر آمادگی 
بدنی، تمرینی و فنی از دور قبل آماده تر بودم اما 
به دلیل شیوع کرونا مسابقات برون مرزی برگزار 
نشــد که شــرکت کنیم و از این فضا دور بودیم، 
شاید این هم تاثیر داشت. خیلی ناراحت هستم 
که نتوانســتم به المپیک توکیو بروم و سومین 
حضورم در این بازی ها را تجربه کنم اما قصد دارم 
که دو سال و نیم دیگر در انتخابی المپیک ۲۰۲۴ 

شرکت کنم و سهمیه بگیرم.« 
    

ريكرو بانوان المپيكي نشد
در ادامــه مســابقات تیرانــدازی بــا کمان 
کســب ســهمیه المپیک، ملی پوشــان ریکرو 
بانوان در بخش انفرادی به رقابــت پرداختند و 
هیچ کدام شان موفق به کســب سهمیه نشدند. 
مهتا عبداللهی پس از استراحت در دور نخست، 
در دور دوم بــه مصاف کمانــداری از آذربایجان 
رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رســید. وی 
در ادامه در مصاف با کمانداری از رومانی ۶ بر پنج 
شکست خورد و حذف شــد. شیوا شجاع مهر نیز 
پس از اســتراحت در دور نخست، در دور دوم به 
مصاف کمانداری از یونان رفــت و با نتیجه ۶ بر 
چهار شکست خورد و حذف شد. همچنین زهرا 
نعمتی در دور اول و دوم با قرعه استراحت روبه رو 
بود. وی در نخستین مسابقه مقابل کمانداری از 
سوئیس قرار گرفت که با نتیجه ۶ بر پنج مغلوب 
شد و کنار رفت. بر این اســاس کار تیراندازی با 
کمان در مسابقات پاریس بدون کسب سهمیه به 
پایان رسید. این رشــته فقط یک سهمیه توسط 

میالد وزیری کسب کرده است. 

منهای فوتبال

آریا طاری

حــدود یک هفتــه پس از 
صعود تیم ملی بــه دور نهایی 
مرحله انتخابــی جام جهانی، 
دراگان اســکوچیچ روبه روی 
دوربین هــای تلویزیونــی 
صحبت های جالبــی بر زبان 
آورد. صحبت هایی که نشــان 
می دهند او به شــدت آماده 
ادامه همکاری با فدراســیون 
فوتبال است و ظاهرا فدراسیون، 
تمایل چندانی به این همکاری 
ندارد. رییس سابق فدراسیون 
فوتبال، بارها از مارک ویلموتس 
به عنوان یک مربی »نجیب« نام 
برد و بعدها فهمید که مرتکب 
چه اشــتباهی شــده است. 
حاال که ظاهرا یک ســرمربی 
»نجیب« هم گیرمــان آمده، 
متوجه شده ایم که ظاهرا نجابت 
برای یک مربی در ایران، انتخاب 

چندان درستی نیست! 
    

در تیررس سرخابی ها
اولین نکته مهمی که اسکوچیچ 
در ایــن مصاحبــه به زبــان آورد، 
ماجرای پیشــنهاد باشــگاه های 
استقالل و پرسپولیس به این مربی 
بود. ظاهــرا آبی ها قبــل از فرهاد و 
قرمزها قبل از یحیی، به دنبال جذب 
اســکوچیچ بودند اما این اتفاق در 
نهایت عملی نشد. شاید اگر او برای 
مدتی به یکی از این دو تیم می رفت 
و خودش را در این باشــگاه ها اثبات 
می کرد، حضورش در تیــم ملی با 
اقبال بیشــتری روبه رو می شد اما 
به هر حال او بدون ســابقه هدایت 
بزرگ ترین باشگاه های فوتبال ایران، 
ســرمربی تیم ملی شــد و همین 

موضوع در ابتدا، انتقادهایی را علیه 
این مربی رقم زد.

سکوت به سبک اسکو
اســکوچیچ در همه این مدت، 
جواب هیچ انتقادی را نداد و تصمیم 
گرفت تنها ســکوت کند. او هرگز 
روحیــه ای تهاجمی نداشــته و به 
دنبال حمله کردن بــه منتقدانش 
نبوده است. با این حال این ویژگی به 
معنای »ندیدن و نشنیدن« نیست. 
اســکو در برنامه فوتبال برتر، نشان 
داد که اتفاقا خیلــی خوب انتقادها 
را شــنیده اســت. او البته باز هم از 
یک پاسخ تند برای چهره هایی مثل 
علیرضا منصوریان یا مجید جاللی 
طفره رفت اما به شکل کنایه آمیزی 
نشــان داد کــه متوجــه محتوای 
صحبت های آنها شــده است. او به 
مجید جاللــی یــادآوری کرد که 
همین تیم با همین ستاره ها، در دور 
رفت این مرحله چه نتایج اسفباری 

گرفته است.
 سهم قابل مالحظه ای داشتم

خیلی ها حاال از این نسل تیم ملی 
به عنوان نسل طالیی یاد می کنند 
اما اسکوچیچ معتقد است که همین 
چند ماه قبل، هیچ کس با این عبارت 
درباره این نســل صحبت نمی کرد. 
البته که این مربــی، نقش کلیدی 
بازیکنان را در بردن این چهار بازی 
زیر سوال نمی برد اما تاکید دارد که 
نقش قابل مالحظه ای در این صعود 
داشته اســت. چراکه به سختی کار 
کرده و قطعه هــای پازل را برای این 
موفقیت در کنار هم قرار داده است. 
از نگاه دراگان اسکوچیچ، بازیکنان 
زیربنای اصلی موفقیــت تیم ملی 
محســوب می شــوند اما بدون یک 
سرمربی خوب و پرانگیزه، این تیم 
شانسی برای رســیدن به موفقیت 

ندارد. او به همــه یادآوری کرده که 
برای رســیدن تیم به این جایگاه، 
زحمات زیادی در ۱5 ماه گذشــته 

کشیده است.
رابطه احساسی با ستاره ها

شاید رابطه اســکوچیچ با چند 
ستاره بزرگ تیم، آنقدر هم رویایی 
نباشــد اما او درباره خیلی از نفرات 
تیم، با احساســات جالبی صحبت 
می کند. دراگان وحید امیری، احمد 
نوراللهی و مهدی قایــدی را مثل 
پســرانش می داند و معتقد است 

آنها می تواننــد الگوهای خوبی 
برای همه فوتبالیســت های 
ایرانی باشــند. او به ویژه در 
مورد وحید امیری، با عالقه 
عجیبی صحبــت می کند 
و تاکید دارد که اگر ســه 
وحید امیــری در زمین 
داشته باشــد، دیگر با 
هیچ اضطرابی روبه رو 
نخواهد شــد. به نظر 
می رســد رابطه او با 
اکثریت نفــرات تیم 
ملــی، رابطه بســیار 
خوبی است اما شاید 
چند بازیکن بزرگ 
و باتجربه، چندان از 
شرایط فعلی راضی 

به نظر نرسند! 
اسکوچیچ آماده 

است، فدراسیون 
چطور؟

برخــالف چیزهایــی کــه در 
مورد پایان قــرارداد اســکوچیچ 
و فدراســیون گفتــه می شــود، 
اســکوچیچ بــه گفته خــودش تا 
ســال ۲۰۲3 با تیم ملــی قرارداد 
دارد. به گفته او، بــا توجه به چهار 
برد متوالی تیــم ملی در دیدارهای 

رســمی و صعــود بــه مرحله 
بعدی، دیگر نیازی به تمدید 
قرارداد نیست و این قرارداد 
به صورت خــودکار تمدید 
شده است. این ادعا در حالی 
مطرح می شــود که روسای 
فدراســیون بــا قاطعیت از 
پایان زمــان قرارداد قبلی 

این مربی صحبت 
می کننــد. بــدون 
تردید ظرف روزهای 
آینــده، حقیقــت 
این ماجرا مشــخص 
خواهد شــد. اگر قرار 
است فدراسیون بابت 
پایــان همــکاری یک 
غرامت ســنگین به این 
مربی بدهد، طبیعتا موضع 
مدیران تصمیم ساز فوتبال 
ایران در مورد فسخ قرارداد 

تغییر خواهد کرد.

اینجا نجابت جواب نمی دهد! 
اسکوچیچ اصال به جار و جنجال 
عالقه ای ندارد. او به گفته خودش 
نه یک سیاســتمدار اســت و نه 
می خواهــد با ترحــم روبه رو 
شود. اســکو می خواهد مثل 
یک مربی حرفــه ای کارش را 
انجام بدهد و اگر فدراســیون 
به هــر دلیلی خواهــان ادامه این 
همکاری نیســت، باید این مطلب 
را با او در میان بگــذارد. او خودش 
را یک مربــی »نرمــال« می داند 
که نمی توانــد در حــوزه ای فراتر 
 از مســئولیت های همیشــگی اش 

کار کند.
شــاید اگر ایــن مرد کــروات 
کمــی بیشــتر اهل جنجــال بود، 
کمی بیشــتر در رســانه ها دعوا به 
راه می انداخت و علیه فدراســیون 
ســروصدا می کرد، امروز پیشنهاد 
تمدید قرارداد با رقم بیشــتر روی 
میز او قرار داشــت. ظاهــرا اینجا 
 نجابت در نهایت به ضــرر مربی ها 

تمام می شود.

6 پرده از گفت وگوی تلویزیونی سرمربی تیم ملی

نجابت جواب نمی دهد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

آخرین مسابقه انگلیسی ها در مرحله گروهی یورو، امروز 
روبه روی تیم غافلگیرکننده جمهــوری چک برگزار خواهد 
شــد. انگلیس تورنمنت را با پیروزی برابر کرواسی شروع کرد 
اما در مسابقه دوم با اسکاتلند، اصال شبیه یک تیم آماده به نظر 
نمی رسید. جمهوری چک اما مسیری معکوس را طی کرد. آنها 
در مسابقه اول با اسکاتلند فوق العاده ظاهر شدند اما در جدال 
دوم با کرواسی به تساوی رسیدند. پاتریک شیک با سه گل زده، 
یکی از پدیده های این دوره یورو بوده است. این اتفاق در حالی 

رقم خورده که انگلیس در دو بازی گذشته فقط یک گل به ثمر 
رسانده و بازیکنی مثل هری کین هنوز نتوانسته برای این تیم 
گل بزند. نیمکت نشینی جیدن سانچو نیز به شدت هواداران 
انگلیس را عصبانی کرده است. گرت ساوت گیت در دیدار قبلی 
تیمش، فقط دو تعویض انجام داد اما حاضر نشد وینگر آماده 
باشگاه دورتموند را به زمین بفرستد. انگلیس تا اینجا در یورو 
نمایش های کسالت باری داشــته و با این روند، اگر آنها در این 
جام به نتایج خوبی نرسند، سرمربی تیم باید به یک شغل دیگر 
برای خودش فکر کند. یک تساوی نیز می تواند هر دو تیم را به 
عنوان تیم های اول و دوم گروه به مرحله بعدی بفرستد. البته اگر 
این مسابقه با تساوی به پایان برسد، چک در گروه اول می شود 
و انگلیس در رده دوم گروه قــرار خواهد گرفت. انتظار می رود 
در این نبرد، ساوت گیت باالخره دست از لجبازی بردارد و به 

جیدن سانچو بازی بدهد. اتفاقی که شاید شرایط جام ملت ها 
را برای سه شیرها عوض کند. احتمال سوم شدن انگلیس در 
این گروه هم هنوز صفر نیســت. اگر آنها امروز روبه روی چک 
شکست بخورند و در مسابقه همزمان اسکاتلند بتواند کرواسی 
را با نتیجه ای خوب شکست بدهد، انگلیس در رده سوم گروه 
قرار خواهد گرفت و برای صعود، وضعیت معلقی خواهد داشت.
بعد از صعود ولز و نزدیک شدن انگلیس به صعود، اسکاتلند 
سومین تیم بریتانیایی اســت که می خواهد خودش را به دور 
حذفی برساند. آنها با تساوی و شکســت، قطعا از یورو حذف 
می شــوند و فقط در شــرایطی به مرحله بعدی می رسند که 
حداقل با دو اختالف گل، کرواسی را شکست بدهند. ابتالی 
بیلی گیلمور به کرونا، یک کابوس بزرگ برای این تیم به شمار 
می رود. چراکه گیلمور یکی از بهترین های اســکاتلند در این 

جام تا امروز بوده است. در سمت مقابل، فینالیست جام جهانی 
اصال نمی خواهد به همین زودی از جام کنار برود. کرواسی به 
عنوان یکی از تیم های مدعی وارد یورو شد اما نمایشی ضعیف تر 
از حد انتظار داشــت. به نظر می رســد زمانی برای یک تغییر 
نســل در تیم ملی کرواسی از راه رسیده باشــد. آنها باید قید 
مهره های سالخورده را بزنند و به ســراغ ستاره های جوان تر 
بروند. تنها در این صورت می توان به نتایج خوب آنها در دوره 
بعدی جام جهانی امید داشت. اسکاتلند و کرواسی از دو بازی 
گذشته فقط یک امتیاز به دست آورده اند و این نبرد، آخرین 
شانس شان برای رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی خواهد 
بود. امتیاز میزبانی این مســابقه، می تواند به اسکاتلند کمک 
 کند اما درون زمین، کرواسی ســتاره های به مراتب بیشتری 

را در اختیار دارد.  

آریا رهنورد

در زمان امضای قرارداد با عیســی آل کثیر، 
قرمزها هرگز نمی دانســتند که دارنــد یکی از 
مهم ترین خریدهای همه این سال های شــان را 
انجام می دهند. البته که عیسی، فوتبالیست خوبی 
بود و موفق شده بود خودش را در فوتبال ایران به 
اثبات برساند اما هیچ کس تصور نمی کرد او در یک 
زمان کوتاه، این همه گل حساس و کلیدی برای 
تیم به ثمر برســاند. آل کثیر در این مدت، کاری 
کرد که هواداران باشــگاه به سرعت جدایی علی 
علیپور را فراموش کنند. او حاال مرد اول خط حمله 
سرخپوشان به شمار می رود و این بار توانایی اش را 
در زدن گل های حساس، در سوپرجام به نمایش 

گذاشته است.
عیسی هستم، یک گل زن

اولین گل عیسی برای پرسپولیس، در جدال 
آسیایی با التعاون به دســت آمد. او در حالی که 
دومین بازی اش را با لباس سرخ ها انجام می داد، 
توانست دروازه حریف عربستانی را باز کند. اولین 
گل آل کثیر، گل مهمی برای پرسپولیس محسوب 
می شد. چراکه سه امتیاز دیدار برگشت با التعاون، 

نقشی حیاتی در بازگشت این تیم به منطقه صعود 
داشت. عیسی در همان مسابقه نشان داد که چقدر 
آماده اســت و می تواند چه کارهای جذابی برای 

سرخ ها انجام بدهد.
گلی که ژاوی را کشت

در همان تورنمنت، پرسپولیس یک مسابقه به 
شدت سخت و پرفشار را روبه روی السد سپری کرد. 
جدالی که بیشــتر مالکیت توپ و درصد زیادی از 
موقعیت ها در آن به تیم قطری اختصاص داشتند. 
با این حال عیسی باز هم در بهترین زمان ممکن، 

تیر خالص را به رقیب زد. یک ضربه سر تماشایی 
از این مهاجم، دوباره ژاوی را مقابل یک تیم ایرانی از 
آسیا حذف کرد. این بار نوبت آل کثیر بود که رویای 
قهرمانی اسطوره بارسلونا در لیگ قهرمانان آسیا را به 
باد بدهد. این گل، نفس ژاوی و شاگردانش را گرفت.

گل شیرین، گل تلخ
درست سه روز بعد از مسابقه با السد، عیسی بار 
دیگر نقش قهرمان را برای تیمش بازی کرد. او این 
بار تنها با زدن یک گل راضی نشد و توانست دو بار 
توپ را از خط دروازه پاختاکور عبور بدهد. این گل، 
پرسپولیس را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان و فینال 
منطقه غرب آسیا رساند. شــادی گل عیسی اما 
برایش به شدت دردسرساز شد. او به خاطر شادی 
گل جنجالی اش، شانس بازی در فینال غرب آسیا 
و فینال لیگ قهرمانان آســیا را از دست داد و در 

شــرایطی که در نقطه اوج دوران فوتبالش قرار 
داشت، ۶ ماه از همه فعالیت های فوتبالی محروم 
شد. آل کثیر در این ۶ ماه حتی اجازه تمرین کردن 
با تیم را هم نداشــت. او موثرترین و کلیدی ترین 
بازیکن در مسیر رسیدن تیم یحیی به دیدار نهایی 
لیگ قهرمانان بود اما نتوانســت تیمش را در آن 

مسابقه همراهی کند.
بازگشت به ریل

پس از مدت ها محرومیت، عیسی با ۶ دقیقه 
حضور در زمین در مســابقه با پدیده مشــهد، 
اولین تجربه لیگ برتری اش با قرمزها را پشــت 
سر گذاشت. چند روز بعد، او مقابل نساجی روی 
نیمکت حضور داشــت اما در ۲۰ دقیقه پایانی به 
زمین رفت و باالخره توانست در لیگ برتر هم برای 
پرسپولیس گل بزند. این گل، برد سرخپوشان در 

نبرد با نساجی قائمشهر را قطعی کرد.
زلزله در نقش جهان

عیسی باالخره برای اولین بار در یک مسابقه 
لیگ برتری در ترکیب سرخپوشان فیکس شد 
و قابلیت هایش را در همان مسابقه نشان داد. او با 
یک ضربه تماشایی، دروازه سپاهان را در یکی از 
مهم ترین نبردهای فصل برای پرسپولیس باز کرد. 
البته که تیم یحیی در نهایت برنده آن مسابقه نشد 
و در نهایت کار در آخرین ثانیه ها به تساوی کشیده 
شد اما همان یک امتیاز هم در کورس قهرمانی در 
زمین جدی ترین رقیب برای پرسپولیس مفید و 

کارآمد به نظر می رسید.

و حاال... دربی
آل کثیر در اولین تجربــه دربی پایتخت هم، 
برای تیمش گل کاشت. در مسابقه ای که اساسا 
موقعیت های گل زیادی در آن وجود نداشــت، 
عیسی با یک جاگیری به موقع و یک ضربه دقیق، 
تنها گل تیمش را زد. این گل عمال استقالل را از 
کورس قهرمانی عقب انداخت و یحیی و تیمش 
را صاحب یک پیروزی کلیدی کــرد. این اتفاق 
در حالــی رخ داد که در چند دربی قبــل از این، 
پرسپولیسی ها نتوانسته بودند استقالل را شکست 
بدهند. آخرین برد پرسپولیس در شهرآوردها قبل 
از درخشش عیسی، به مسابقه رفت فصل گذشته 

لیگ برتر برمی گشت.
سوپرمهاجم در سوپرجام

عیســی آل کثیر در سوپرجام نشــان داد که 
صرفا یک مهاجم »تمام کننده« نیست و گاهی 
می تواند حمله را خودش شــروع کند. او با یک 
حرکت فردی تماشایی در زمین تراکتور، بازیکن 
مقابل را از پیش رو برداشت و به زیبایی تنها گل 
مسابقه را به ثمر رساند. یحیی و تیمش حاال دیگر 
به بردهای حساسی که عیسی گل زن آنهاست، 
خو گرفته اند. او همیشه در حساس ترین لحظات 
سر می رســد و گره بازی را برای پرسپولیس باز 
می کند. آل کثیر، باز هم مرد اول یک بازی بزرگ 
برای پرسپولیسی ها بود. حتی ۶ ماه محرومیت 
هم نتوانســته تاثیری روی درخشش این ستاره 

داشته باشد. 

آخرین مسابقه انگلیسي ها در مرحله گروهي یورو

بريتانيا عليه چكرواسی! 

مهم ترین گل های آل کثیر برای پرسپولیس

همه معجزه های عيسی

اسکوچیچ اصال به جار و 
جنجال عالقه ای ندارد. 

او به گفته خودش نه یک 
سیاستمدار است و نه 

می خواهد با ترحم روبه رو 
شود. اسکو می خواهد مثل 
یک مربی حرفه ای کارش را 
انجام بدهد و اگر فدراسیون 

به هر دلیلی خواهان ادامه 
این همکاری نیست، باید 
این مطلب را با او در میان 

بگذارد
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