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همان طور که پیش بینی می شد، 
دوران حضور دراگان اســکوچیچ در 
فوتبال ایران رســما به پایان رسید و 
کی روش دوباره روی نیمکت تیم ملی 
قرار گرفت. اســکو که تا آخرین روزها 
مشغول تماشای رقابت های لیگ برتر 
از نزدیک بود و به گفته خودش توجهی 
به حواشی تغییر ســرمربی تیم ملی 
نداشت، ســرانجام کار را متوقف کرد، 
اســم تیم ملی ایران را از روی صفحه 
اینستاگرامش برداشــت و در دیدار با 
نایب رییس جدید فدراسیون، رسما 
پیام برکنــاری را دریافت کــرد. این 
برکناری در فضایی کامال نامحترمانه 
رقم خورد. فدراســیون می توانست 
برخورد بهتری با اســکوچیچ داشته 
باشد. می توانست برای او یک مراسم 
ساده ترتیب بدهد. حداقل می توانست 
یک ویدیوی قدردانی برای این مربی 
بســازد اما هیچ کاری انجام نداد و این 
پایان زشــت را برای اســکوچیچ رقم 
زد. پایان زشــتی که عادت همیشگی 
فوتبال ایران اســت. فوتبالی که انگار، 
به ســرزمینی برای آدم های ناسپاس 
تبدیل شده است. پیام این برخورد با 
اسکوچیچ، روشن به نظر می رسد. اگر در 
فوتبال ایران سروصدا راه نیندازی، اگر 
در فوتبال ایران داد نزنی و هوار نکشی، 
اگر در فوتبال ایران به همه توهین نکنی 
و با چند بیانیه زمیــن و زمان را به هم 
ندوزی، احترامت را نگه نمی دارند. البته 
که اسکوچیچ هم یک مربی کامل نبود 
و ضعف های خاص خودش را داشــت 
اما کاری که او در همیــن مدت برای 

 فوتبال ایران انجام داد، فراموش نشدنی 
به نظر می رسید.

اسکوچیچ در شرایطی سرمربی تیم 
ملی ایران شد که چشم انداز وحشتناکی 

برای تیم ملی وجود داشت. کافی بود 
یکی از نبردهای مرحله اول مقدماتی را 

از دست بدهیم و تنها یک بار بلغزیم که 
دیگر جایی در جام جهانی نداشته باشیم 

و حتی به دور دوم انتخابی هم نرسیم. 
همزمان بحران کرونا نیز وجود داشت 
و تصور می شد یک مربی خارجی در این 
شرایط اصال به ایران نمی آید. اسکوچیچ 
اما از راه رسید و کارش را با تمرکز زیادی 
شروع کرد. بحران بعدی، از دست رفتن 
میزبانی تیم ملی بود و ایران ناچار شد 
برای انجام چهار مسابقه باقی مانده به 
بحرین سفر کند. اسکو حتی از پس این 
ماجرا هم برآمد و تیم ملی با قدرت و به 
عنوان صدرنشین از گروهش به مرحله 
بعدی رســید. در این مرحله نیز همه 
چیز خوب پیش رفت. حتی ناسازگاری 
بازیکنی مثل مهدی طارمی، جلوی یک 
صعود مقتدرانه به جام جهانی را نگرفت 
و تیم ملی سریع ترین صعود ممکن را 
به جام جهانی تجربه کرد. فوتبالی که 
در یک قدمی حذف از جام جهانی بود 
با مرد کروات احیا شد و فدراسیونی که 
هیچ پولی در بساط نداشت، پاداش جام 
جهانی را برای خودش قطعی دید. با این 
حال سهم اسکوچیچ از این فوتبال، تنها 
ناسپاسی بود. مدیران جدید که با وعده 
تغییر مربــی روی کار آمده بودند، این 
وعده را خیلی زود عملی کردند. حاال تیم 
ملی یک سرمربی جدید دارد و دوران 
اسکوچیچ در فاصله دو ماه تا جام جهانی 
رسما به پایان رسیده است. یک تصمیم 
بحث برانگیز که بدون تردید در صورت 
نتیجه نگرفتن ایــران در جام جهانی، 
بسیار جنجالی خواهد شد. تصمیمی 
که اگر به یک نتیجه عالــی برای تیم 
ملی ختم شود، قربانیان زیادی خواهد 

گرفت. 

قهرمانی آسیا؛ شاید آری شاید نه  
هندبال زنان هرچقدر سال گذشته روزهای خوب 
زیاد دید، ســال جاری را خیلی خوشحال کننده آغاز 
نمی کند. آنها سال گذشته توانستند برای نخستین 
بار در قهرمانی آســیا جواز حضور در قهرمانی جهان 
را بگیرند و در این میدان خوش بدرخشند. دختران 
هندبال اما امسال در آخرین لحظات توانستند راهی 
بازی های کشــورهای اسالمی شــوند و حاال هم در 
شرایطی که باید برای حضوری پرقدرت در قهرمانی 
آسیا و کسب دوباره ســهمیه جهان تالش کنند، لب 
تیغ لغو اعزام گام برمی دارند. آنها به تازگی سرمربی 
خارجی خود را هم از دســت دادند. فدراسیون اعالم 
کرده مشــکل مالی دلیل این لغو احتمالی است اما 
مشکالت اخیر فدراســیون احتماالت دیگر را هم به 
وجود می آورد. نوزدهمین دوره مســابقات قهرمانی 
آســیا به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود و ایران 
در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکســتان، هند 
و استرالیا همگروه شد. اگر آنها به این رقابت ها اعزام 
نشــوند قطعا جای شــان در رقابت های قــاره کهن 
خالی خواهد بود. علیرضا پاکدل از شــرایط سخت 
مالی فدراســیونش صحبت می کنــد. او در این باره 
می گوید:»به زنان بها دادیم، نتیجه هم گرفتیم اما امروز 
فدراسیون در یک شرایط سخت مالی قرار گرفته است . 
۹ اعزام بین المللی در ۶ ماه اول ســال شوخی نیست. 
۱۸ میلیارد تومان تا امروز هزینه های فدراسیون بوده 
است. بودجه پنج سال گذشته فدراسیون که از وزارت 
می گرفته را جمع کنید اندازه این عدد نیســت.« او 
حاضر اســت جریمه احتمالی را هم به جان بخرد و با 
شــرایط مالی فعلی تیم را اعزام نکند. پاکدل معتقد 
است اگر جریمه ای هم شامل حال فدراسیون شود عدد 
کمتری نسبت به هزینه های اعزام دارد. در هر حال در 
این میان این تنها تیم هندبال بانوان است که آسیب 
می بیند. آنها به خوبی در مسیر پیشرفت به خوبی گام 
برمی داشــتند و حاال باید بار دیگر با مشکالت بسیار 

مواجه شوند و ترمزشان کشیده شود. 

سقوط والیبال در رنکینگ جهانی
تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار مرحله 
یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان به مصاف 
برزیل رفت و با حساب ســه بر صفر شکست خورد 
تا به این ترتیب از صعود بــه یک چهارم نهایی ایران 
رقابت ها باز بماند و حذف شود. والیبال ایران پس از 
اتمام مرحله یک هشتم نهایی، با دو پله سقوط در رده 
دهم جهان ایستاد. این ســقوط ایران در رده بندی 
جهانی در حالی است که تیم ملی پس از اتمام مرحله 
گروهی و شکست مقابل هلند، با ۲۷۳ امتیاز در رده 
هشتم جهان قرار گرفته بود. والیبال ایران در ادامه با 
وجود شکست مقابل برزیل و نتیجه گرفتن رقبا با دو 
پله سقوط در رده دهم ایستاده و ۲۶۷ امتیازی است. 
این در حالی اســت که تیم ملی والیبال ژاپن رقیب 
اصلی ایران در آسیا با عملکرد خوب با ۲۷۷ امتیاز در 

رده هفتم جهان قرار دارد. 
    

صعود آسمانخراش ها 
رقابت های پنجره چهــارم انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۳ بسکتبال، اوایل شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد. 
تیم ملی ایران با برد مقابل ژاپن و باخت برابر استرالیا 
به کار خود در این پنجره پایان داد تا در پاور رنکینگ 
تیم های قاره آسیا - اقیانوسیه یک پله صعود کند. در 
این رده بندی که بر اساس قدرت و شانس تیم ها برای 
صعود به جام جهانی ۲۰۲۳ اعالم می شود، تیم ملی 
ایران نسبت به قبل از پنجره چهارم انتخابی ها یک پله 
صعود کرده تا در رتبه پنجم آسیا قرار بگیرد. یکی از 
دالیل صعود ایران دو باخت قزاقستان مقابل چین و 
بحرین است. پنجره پنجم )ایران با چین و استرالیا( 
آبان برگزار می شود و پنجره ششم که پنجره پایانی 
است )ایران با ژاپن و چین( اسفندماه برگزار خواهد 
شد. ایران در گروهF  مرحله دوم انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۳ با تیم های استرالیا، چین، ژاپن، قزاقستان و 
بحرین هم گروه است، البته شاگردان ارمغانی در این 
مرحله طی پنجره های چهارم، پنجم و ششم فقط با 

تیم های ژاپن، چین و استرالیا دیدار می کنند.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

پایان همکاری با اسکوچیچ

سرزمینناسپاسها!

کاراکتر ساپینتو اصال شبیه تیمش نیست. او را با 
جنب و جوش همیشگی اش در کنار زمین و عصبانیت 
خاص پرتغالی اش می شناسیم. هرچقدر که به تیم این 
مربی نگاه می کنیم اما نشانه ای از برانگیختگی در آن 
نمی بینیم. در حقیقت به نظر می رسد که ساپینتو 
بیشتر از بازیکنانش روی رسانه ها تاثیر می گذارد! 
یک تساوی بدون گل و کم رمق دیگر در لیگ برتر، 
حاصل کار مردی بود که تیمش پنج هفته بعد از شروع 
لیگ، فقط تیم های تازه وارد را برده است. این تیم 
هنوز شمایل یک مدعی را ظاهر نکرده و تیم کامال 

متوسطی به نظر می رسد.

ساپینتو و هراس از سرنوشت توخل!
هواداران استقالل در پایان نبرد با پیکان، اصال از کیفیت 
تیم شان راضی به نظر نمی رســیدند. آنها آشکارا به شیوه 
بازی این تیم نقد داشتند و دومین تساوی بدون گل متوالی 
آبی ها در لیگ را اصال نمی پسندیدند. اگر نشانه ها را کنار هم 
قرار بدهیم، اوضاع برای استقالل اصال خوب نیست. تیمی 
که فقط تازه واردهای لیگ برتر را برده، فقط در یکی از پنج 
بازی  اش بیشتر از یک گل زده، فقط در دو بازی موفق شده 
دروازه رقبا را باز کند و مجموعا در پنــج بازی فقط و فقط 
چهار بار توپ را از خط دروازه تیم هــای روبه رو عبور داده 

است، تیمی نیست که بتواند قهرمانی لیگ را از آن خودش 
کند. البته که هنوز باید صبر کرد و قضاوتی عجوالنه در مورد 
ساپینتو انجام نداد اما شاید حتی خود این مربی نیز نگران 

روبه رو شدن با سرنوشتی شبیه توماس توخل است. 
مردی که در همین شروع فصل به شکلی عجیب 
از هدایت چلسی برکنار شد. خارجی بودن، فعال 
یک امتیاز برای ســاپینتو به حساب می آید. اگر 
او یک مربی ایرانی بــا یک قرارداد معمولی بود، 
خیلی زود در یک قدمی برکناری قرار گرفت 

اما باشگاه فعال روی مرد پرتغالی نیمکتش 
حســاب می کند. هرچند که اگر شــرایط 
عوض نشــود، ســاپینتو زمان زیادی روی 
نیمکت باشــگاه دوام نخواهد آورد. او فعال 
شــروع امیدوارکننده ای در فوتبــال ایران 

نداشته است.

این جشن را خراب نکنید
همانند دیدار خانگی قبلی استقالل، 

این هفته هــم بانوان در اســتادیوم 
آزادی حاضــر بودند امــا این بار به 
شکل عجیبی به طبقه دوم استادیوم 

آزادی رفتند و از زمین مسابقه کمی دور 
شدند. عجیب است که وقتی همه چیز خوب 
پیش مــی رود و بانوان در اســتادیوم راحت 

هستند، این چنین جای شــان در ورزشگاه تغییر می کند. 
به طور کلی باید شرایطی را فراهم آورد که بانوان به بهترین 
شکل به تماشای دیدار تیم شان بنشینند. فعال اما بهترین 
صندلی ها به مردان اختصاص پیدا کرده و بدترین جایگاه ها 
برای بانوان در نظر گرفته شده است. البته شوق رفتن آنها به 
استادیوم به حدی است که هیچ چیز مانع شان نمی شود اما 
نباید از این شوق سوءاستفاده کرد و آنها را با شرایطی دشوار 

روی سکوها قرار داد.

حق دارند اتوبوس برانند
پس از مســابقه با پیکان، ساپینتو به شدت 

بازی حریف منتقد بود. حتی بــه ســبک 
دستیار او خسرو حیدری 
نیز باور داشــت که تیم 
ملی روبه روی اســپانیا 
نیز انقــدر دفــاع نکرده 
اســت! شــنیدن چنین 
صحبت هایی در فوتبال 
حرفه ای امــروز، کمی 
ناامیدکننده است. پیکان 
هم مثل هر تیم دیگــری، حق دارد 
که روبه روی استقالل اتوبوس پارک 
کند. درســت همان طور که در همه 
لیگ های دیگر دنیا نیــز تیم های 
کوچک تر چنین شیوه ای را روبه روی 
تیم های پرســتاره اتخاذ می کنند. 
اســتقاللی ها چه انتظاری از پیکان 
دارند؟ اینکه این تیم با ۱۱ نفر حمله کند 
و دفاعش را خالی بگذارد و به راحتی گل 

بخورد؟ اینکه سه امتیاز را به سادگی تقدیم تیم حریف کند؟ 
طبیعی است که پیکان برای یک امتیاز بجنگد و با چنگ و 
دندان همین یک امتیاز را برای خودش حفظ کند. رقابت 
پیکان با استقالل به لحاظ ابزار و داشته ها، یک رقابت کامال 
نابرابر است. هیچ اشکالی هم ندارد که تیمی با یک ترکیب 
جوان، روبه روی یکی از پرمهره ترین تیم های لیگ اتوبوس 
بچیند. این دیگر مشکل استقالل است که با دو جین مهاجم 
و این همه ستاره، نمی تواند دفاع تیمی مثل پیکان را باز کند.

بی  نظم و بی نقشه
اســتقالل در بعد فنی، چیز زیادی برای عرضه در این 
هفته ها نداشته است. وقت نگاه کردن به شیوه بازی این تیم، 
نشــانه ای از تمرین ها دیده نمی شود. در حقیقت استقالل 
اصال تیم منظمی نیست و طرح و برنامه آن برای حمله کردن 
و ســاخت بازی، به هیچ وجه در تیم دیده نمی شود. بدون 
تردید ساپینتو نقشه های فنی زیادی دارد اما حداقل تا امروز، 
اصال نتوانسته این نقشه ها را عملی کند. ادامه این وضعیت 

برای این مربی بسیار نگران کننده خواهد بود.

امتیازهای کوچک، حسرت  بزرگ
استقالل در شروع فصل برنامه نســبتا راحتی داشت. 
آنها به جز تقابل با سپاهان، نبردهای بسیار کم دردسری با 
مس، ملوان، پیکان و نفت مسجدسلیمان داشتند. با چنین 
برنامه ای، استقالل باید بین ۱۲ تا ۱۳ امتیاز به دست می آورد 
اما فقط هشت امتیاز گرفت تا در همین هفته ها سه امتیاز از 
پرسپولیس عقب بیفتد. این امتیازهای به ظاهر ساده، بعدها 
به حسرت های بسیار بزرگی برای استقالل تبدیل خواهند 
شد. شاید آبی ها در پایان فصل حســرت این امتیازهای از 

دست رفته را بخورند.

پنج نکته درباره تساوی خانگی استقالل

حوصله مان سر رفت، رئیس!

چهره به چهره

آریا   طاری 

صفر، یک، دو و سه. روند گل های زده پرسپولیس در 
این فصل به وضوح نشان می دهد که آن ها هفته به هفته 
بهتر شده اند. تیمی که فصل را بدون گل زده در دو بازی 
اول شروع کرده بود، بازی سوم را به سختی با یک گل 
برد، در بازی چهارم دو بار دروازه حریف را باز کرد و در 
بازی پنجم نیز سه گل به ثمر رساند. تیم یحیی حاال به 
تنهایی در صدر جدول دیده می شود و با یک برد در هفته 
ششم، می تواند با خیال راحت به تعطیالت اردوی ملی 
برود. آنها این هفته روبه روی هوادار، سیمای کاملی از 
یک تیم مدعی را ظاهر کردند. تیمی که با یک نمایش 
کامال برتر، نفس حریف را گرفت و یک برد بسیار خوب 

به دست آورد.

لوکا، گرگ محوطه ها! 
دومین حضور متوالی لوکادیا در ترکیب پرســپولیس، به 
دومین گل او برای باشــگاه ختم شد. بازیکنی که باز هم با یک 
جاگیری بسیار خوب، به موقع پاس دانیال اسماعیلی فر را قطع 

کرد و گل اول بازی را به ثمر رســاند. این گل برای تیم یحیی 
اهمیت بسیار زیادی داشــت. چراکه عمال دفاع هوادار را جلو 
کشید و مدل بازی تیم رقیب را عوض کرد. لوکا برای دومین هفته 
پیاپی، از اولین بخت گل زنی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد 
تا تفاوتش را با بسیاری از مهاجمان ایرانی نشان بدهد. قرمزها در 
شروع فصل نیز صاحب چنین موقعیت هایی می شدند اما این 
توپ ها را به سادگی از دست می دادند. لوکادیا می توانست در این 
مسابقه گل دیگری هم بزند اما توپش از باالی دروازه به بیرون 
رفت. او به جز گل زنی به خاطر تاثیر در ساخت بازی و حمالت 

پرسپولیس، یک عملکرد عالی در این تیم داشته است.

این بازیکن »معمولی« نیست
در اولین هفته های لیگ برتر، کم تر بازیکنی به اندازه سعید 
صادقی مورد نقد قرار گرفته بود. بازیکنی که با سروصدای زیاد 
و یک قرارداد ویژه راهی پرسپولیس شد اما نتوانسته بود خودی 
نشان بدهد. سعید اما باالخره ثابت کرد که یک بازیکن معمولی 
نیست. او تاثیر مهمی روی گل اول تیمش روبه روی هوادار داشت 
و دو گل بعدی را نیز خودش با حرکاتی استثنایی و ضرباتی دقیق 
به ثمر رساند. کیفیتی که سعید در این نبرد از خودش نشان داد، 

برای هواداران باشگاه به شدت امیدوارکننده به نظر می رسید. 
او با این فرم، می تواند خودش را بــه اردوی اتریش و حتی جام 

جهانی برساند.

کلین شیتی که از دست رفت
بعد از نزدیک به ۴۴۰ دقیقه، دروازه پرسپولیس باالخره در 
این فصل باز شد. خوردن این گل از روی نقطه پنالتی اما چندان 
نگران کننده به نظر نمی رسید. چراکه مدافعان پرسپولیس باز 
هم مطمئن نشان دادند و در این بازی هم مرتکب اشتباه چندانی 
نشدند. سرخ ها این فصل در دفاع بسیار مطمئن عمل می کنند 
و به رقبا فرصت خاصی برای گل زنی نمی  دهند. این کیفیت، 
موجب می شود که آنها کم تر با تهدیدهای هجومی تیم رقیب 
روبه رو شوند و با خیال راحت تری فوتبال بازی کنند. بیرو حتی 
در روز از دست رفتن کلین شیت روبه روی پنالتی شجاعیان، 
نمایش بسیار خوبی داشت و طبق معمول پاس های دقیق زیادی 

نیز برای هم تیمی ها ارسال کرد.

روزی که ساکت، ساکت بود
یکی از نکات جالب نبرد هوادار و پرسپولیس، سکوت ساکت 
الهامی در کنار زمین بود. او را همیشه با جار و جنجال های خاص و 
اعتراض مداوم به داور می شناختیم اما این بار خبری از آن الهامی 
همیشگی نبود و او جریان مســابقه را با آرامش خاصی دنبال 
کرد. اگر این مربی بتواند همین رویه را حفظ کند و از ماجراهای 
همیشگی  فاصله بگیرد، عمر دوران مربیگری اش در فوتبال ایران 

بدون تردید طوالنی تر خواهد شد. ساکت همیشه به خاطر این 
ماجراها کمی به عقب رانده شده است.

بازیکنی برای یک عمر
یحیی گل محمدی در دوران مربیگری در پرسپولیس، به 
ندرت به مهره های جوان فرصت عرض اندام داده است. او جوانان 
زیادی را راهی تیم های دیگر کرده امــا ظاهرا به بازی محمد 
عمری عالقه دارد و این فصل هم همــواره او را به عنوان یکی از 
ذخیره ها به زمین می فرستد. عمری این بار هم نمایش خوبی 
داشت و با یک فرار عالی در عمق دفاع حریف، یک کارت قرمز را 
به هوادار تحمیل کرد. او باز هم نشان داد که می تواند آینده خط 
میانی پرسپولیس را بیمه کند و بازیکن بسیار مهمی برای این 

تیم باشد. 

سطح قضاوت؛ عقب تر از فوتبال
شاید ســطح فوتبال در ایران چندان باال نباشد اما سطح 
داوری بدون شک از آن هم پایین تر است. گروه داوری مسابقه 
پرسپولیس و هوادار هم مرتکب چند اشتباه بزرگ شدند. داور 
این مسابقه باید سروش رفیعی را از پرسپولیس و یک بازیکن را از 
هوادار به خاطر خطای بسیار خشن از زمین اخراج می کرد اما در 
هر دو مورد به سراغ کارت زرد رفت و تصمیم شجاعانه ای نگرفت. 
گروه داوری در اعالم پنالتی به سود هوادار نیز مرتکب یک اشتباه 
فاجعه بار شدند. آنها در حالی این صحنه را پنالتی اعالم کردند 

که توپ به طرز واضحی بیرون از محوطه جریمه بود.

6 نکته درباره بردی که جایگاه قرمزها را در صدر جدول محکم کرد

صادقینیو، لوکالدو!

اتفاق روز

آریا    رهنورد 


