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بیم و امیدهای 
اسکوچیچ

بهروز رسایلیفوتبال ایران
روزنامه نگار

به نظر می رسد بقای مربی کروات تا 
جام جهانی قطعی شده، اما او همچنان 

نگرانی هایی دارد
قطعی شدن بازی دوستانه با کانادا در بامداد روز 
16خرداد اتفاق بســیار خوبی است؛ هم از جنبه 
فنی برای تیم ملی مفید است و هم نشان می دهد 
فدراسیون بالتکلیف فوتبال، آنقدرها هم کار را رها 
نکرده است. این بازی را باید به فال نیک گرفت. 
حتما دراگان اســکوچیچ هم خوشــحال است؛ 
سرمربی کروات تیم ملی که بعد از شکست برابر 
کره جنوبی در بازی تشریفاتی نوروز به شدت خطر 
اخراج را احســاس کرد، اما حاال به نظر می رسد 
جایگاه او دســت نخواهد خورد. حتی تا مدتی 
پس از قرعه کشــی جام جهانی هم برخی بر این 
باور بودند که بهتر اســت یک مربی بزرگ تر به 
جای اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی بنشیند، 
اما اگر اراده ای هم به این منظور وجود داشــت، 
به نظر می رسد عقیم مانده اســت. فقط6ماه به 
آغاز جام جهانی باقی مانده و مسابقات دوستانه 
تیم ملی هم با نظر اســکوچیچ در حال فیکس 
شدن است. بنابراین خیال دراگان راحت شده که 
خودش در قطر هدایت تیم ملی ایران را برعهده 
خواهد داشت. با این حال دغدغه های اسکو برای 

آن روز چندان هم کم نیست.

  کانادا کافی است؟
همه گفتند و ما هم نوشتیم که به دالیل مختلف 
بازی با کانادا یک فرصت خوب و مغتنم برای تیم 
ملی ایران است؛ هم فوتبال شان به آمریکا شباهت 
دارد و هم تیم خوبی هســتند. به هر حال کانادا 
توانسته در 2 بازی 4 امتیاز از ایاالت متحده بگیرد 
و حتما بازی ما و آنها به دردمان خواهد خورد. با 
این حال بی گمان فقط همین یک بازی درست و 
حسابی برای تیم ملی کافی نیست. گفته می شود 
بقیه پکیج مسابقات دوستانه قرار است با تقابل 
ایران و امثال نیوزیلند و آلبانی کامل شود، اما این 
مسابقات خیلی هم مفید نیستند. در حقیقت این 
نگرانی وجود دارد که فدراســیون بعد از ترتیب 
دادن بازی با کانادا احساس رضایت کند و برای 
بقیه مسابقات دوستانه چندان مته به خشخاش 
نگذارد. حیف است اگر چنین باشد. یادمان نرود ما 
با انگلستان، گران ترین تیم ملی حال حاضر فوتبال 
جهان بازی داریم. ممکن است ولز یا اسکاتلند هم 
به گروه ایران اضافه شوند و ما نیاز داریم با تیمی 

که چنین خصوصیاتی دارد بازی کنیم.

  کدام پست ها می لنگند؟
دراگان اسکوچیچ اما در مورد بعضی پست های 
تیم ملی هم باید نگرانی هایی داشــته باشــد؛ 
همانطور کــه خیلی از هــواداران فوتبال هم در 
این مورد بیمناک هستند. به عنوان مثال پست 
دفاع راســت یک چالــش کامال جدی اســت. 
گزینه مورد عالقه اســکوچیچ برای این پســت 
صادق محرمی اســت که موافقان زیادی ندارد. 
محرمی مدت هاست در رده باشگاهی گم شده. 
او عملکرد پرنوســانی در دیناموزاگرب داشته و 
حتی اخیرا برانکو ایوانکوویچ هم از کادرفنی این 
تیم انتقاد کرده که چرا به اندازه کافی به صادق بها 
نمی دهند. کیفیــت کار محرمی در تیم ملی هم 
به سختی قانع کننده است. از سوی دیگر رامین 
رضاییان به لیگ ایران برگشــت تا خودش را به 
دراگان اسکوچیچ نشــان بدهد، اما خیلی موفق 
نبود و طوری بازی نکرد کــه روی کادرفنی تیم 
ملی فشــار بیاید. کار برای وریا غفــوری تقریبا 
تمام شــده و صالح حردانی هم کم تجربه تر از آن 
به نظر می رسد که در جام جهانی به تیم ملی ایران 
کمک کند. اگر لیگ قهرمانان آسیا را دنبال کرده 
باشــید، حتما متوجه افت دانیال اسماعیلی فرد 
هم شده اید. از دیگر پست هایی که باعث نگرانی 
هستند می توان به هافبک دفاعی اشاره کرد. احمد 
نوراللهی در تیم ضعیــف االهلی امارات عملکرد 
فوق العاده ای نداشته اســت و سعید عزت اللهی 
هم در تیم ضعیف تر الغرافه قطر صرفا به شریکی 
برای شکست های پرگل تبدیل شده است. حتی 
این اواخر عملکرد میالد ســرلک هم منتقدان 
زیادی داشته است. به طور کلی تر، اسکوچیچ باید 
در مورد افول لژیونرها هم نگران باشــد. علیرضا 
بیرانوند، علی قلی زاده، علیرضا جهانبخش، احسان 
حاج صفــی و برخی دیگر ایــن ماه ها خیلی کم 
بازی کرده اند. شاید مشکل بعضی از این نفرات 
با انتخاب یک تیم بهتر در سال جام جهانی حل 
شــود. در این صورت امیدواریم آنها با چشم باز 

دست به انتخاب بزنند.

 جام ملت ها
روی هوا

یک هفته پــس از به تعویق افتــادن بازي هاي 
آســیایي به میزباني هانگژو، چیني ها با ارسال 
نامه اي به AFC از میزباني جام ملت هاي آسیا 
در سال 2023 انصراف دادند. این بازي ها قرار 
بود 26 خرداد ســال آینده در 10 شــهر چین 
برگزار شود. حاال باید دید کنفدراسیون فوتبال 
آسیا زمان جام ملت هاي 2023 را تغییر مي دهد 
یا اینکه میزباني را به یکي از کشورهاي قطر یا 

عربستان واگذار مي کند.
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در مورد شایعه همیشگی حضور 
فرهاد مجیدی و علی کریمی در 

پرسپولیس و استقالل

قهرمانی ها با او شروع شدهمان بهتر که نشد!
چند نکته در مورد بازگشت احتمالی 

علیرضا بیرانوند به پرسپولیس؛ دروازه بانی 
که خاطرات خوشی با قرمزها داشته است
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

مس

استقالل
20:00

پرسپولیس

پدیده
20:00

سه شنبه 3 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 29

استقالل

آلومینیوم 
21:15

تراکتور

پرسپولیس
19:00

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

کالیاری

اینتر
23:15

آث میالن

آتاالنتا
20:30

سری آ ایتالیا

وستهم

منچسترسیتی
17:30

لیگ برتر انگلیس

ختافه

بارسلونا
22:00

کادیز

اتلتیکومادرید

رئال مادرید

سه ویا

22:00

22:00

اللیگا اسپانیا
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روند بازی های امیری شکل عجیبی داشت؛ 
او اول ستاره بود، بعدا کم فروغ شد و در 
نهایت نتوانست فصل را به پایان برساند


