
دنیزلی یا 
تومباکوویچ؟

زجرکش اسکوچیچ

تجارب کامال متفاوت آجورلو در استخدام 
سرمربی خارجی

تالش های باشگاه استقالل برای جذب سرمربی 
جدید ادامه دارد و دســت کم مشخص شده این 
مربی، خارجی خواهد بود. آبی ها یک دور مذاکره 
کامل با الکس نوری انجام دادند که به نتیجه نرسید 
و حاال دنبال نفر بعدی هســتند. گمانه زنی هایی 
در مورد گزینه های باشــگاه وجود دارد اما شاید 
مدیران اســتقالل با توجه به تجربه تلخ ناشی از 
هجوم هواداران به صفحه الکــس نوری، ترجیح 
بدهند این بار چراغ خامــوش، مذاکرات را پیش 
ببرند. مصطفی آجورلو، مدیرعامل استقالل بعد از 
منتفی شدن حضور نوری در تهران مدعی شد این 
هفته سرمربی جدید تیم معرفی خواهد شد. حتی 
شاید االن که شما این مطلب را می خوانید جانشین 
فرهاد مجیدی مشخص شده باشد. با این حال یکی 
از مسائلی که هواداران استقالل را در نوسان بین 
بیم و امید نگه می دارد، کارنامه عجیب آجورلو در 

استخدام مربیان خارجی است.
مدیرعامل فعلی استقالل سابقه به ایران کشاندن 
یکی از جذاب ترین مربیان خارجی تاریخ فوتبال 
کشــور را در کارنامــه دارد. آجورلــو زمانی که 
مدیرعامل پاس تهران بــود، مصطفی دنیزلی را 
به عنوان سرمربی این تیم برگزید. افندی با فوتبال 
جذابی که از تیمش می گرفت و نتایج خوبی که به  
دست آورد، مورد توجه قرار گرفت. تیم او تا آستانه 
قهرمانی در لیگ پنجم هــم پیش رفت اما از قضا 
اختالف دنیزلی با نزدیکان خود آجورلو باعث شد 
این فرصت از دســت برود. حضور افندی در ایران 
آن قدر جــذاب بود که بعدها پرســپولیس در دو 
مقطع و تراکتور در یک نوبت سراغ این مربی رفتند 

و با او همکاری کردند.
اگر یک طرف ســکه آجورلو و مربیان خارجی به 
استخدام دنیزلی محبوب مربوط می شود، سمت 
دیگرش را بایــد در معرفی یــک مربی عجیب و 
غریب به اســم لوبیشــا تومباکوویچ جست وجو 
کرد. این مربی صربســتانی با کارنامه ای کم جان 
سرمربی استیل آذین شد و با تصمیمات اسفبارش 
آن تیم پرستاره را ناکام کرد. یکی از شاهکارهای 
تومباکوویچ، اســتفاده از علی کریمی در پســت 
دفاع آخر بود! دنیزلی بعدها در تراکتور نیز اقدام 
به جذب مربی خارجی کرد. او که کارش با یحیی 
گل محمدی خوب پیش نرفت، همین ارطغرول 
ساغالم را جانشین سرمربی فعلی پرسپولیس کرد. 
تیم ســاغالم خوب بازی می کرد اما نتایج جالبی 
نگرفت و این مربی جدا شد. پرسش اینجاست که 
انتخاب جدید آجورلو برای استقالل از چه سنخی 
خواهد بود؛ دنیزلی، تومباکوویچ یا شاید هم حد 

وسط آنها یعنی ساغالم؟

ماه هاست بالتکلیفی دمار از روزگار دراگان 
درآورده و حاال شرایط بدتر هم شده است

درســت از روزی که تیم ملی با دراگان اسکوچیچ 
بــه جام جهانی قطر صعــود کــرد و مخصوصا از 
زمانی که ما بازی با کره جنوبی را در سئول آنطور 
باختیم، تردیدها در مورد اینکه مربی کروات باید 
در جام جهانی روی نیمکت ایران بنشیند یا نه شروع 
شد. هر کســی دیدگاه خودش را داشت، اما بارها 
نوشتیم، گفتیم و فریاد زدیم که تکلیف این آدم باید 
مشخص شود؛ یعنی اگر او را می خواهید باید بلند و 
قاطع حمایتش کنید و پای حرف تان بایستید، اگر 
هم دنبال یک مربی بزرگ تر هستید، خیلی سریع 
بدون از دست دادن زمان، او را جانشین اسکوچیچ 
کنید. فدراسیون اما هیچ یک از این دو کار را انجام 
نداد و با فرمول مرگبار »بی تصمیمی« جلو رفت. 
این شرایط بعد از شکست برابر الجزایر بدتر هم شد؛ 
به طوری که همه جا حرف از اخراج اســکوچیچ و 
جایگزینی یک مربی دیگر )مثال کارلوس کی روش( 
ســر زبان ها افتاد. معلوم است که خط به خط این 
مطالب، جان اســکوچیچ را آب می کند. او در این 
شرایط نیاز به حمایت یا حداقل تعیین تکلیف دارد، 

اما خبری نیست.
به نظر می رسد فدراسیون موقت فوتبال قصد دارد 
دراگان را زجرکش کند. اگر مخالفید، این بخش 
از ســخنان میرشــاد ماجدی، سرپرست موقت 
فدراسیون را بخوانید: »اســکوچیچ با ما قرارداد 
دارد و تحت حمایت فدراسیون است، اما اولویت 
اعضای هیأت رئیسه و ارکان فدراسیون، تیم ملی 
است. بزرگ تر از نام ایران در عرصه ورزش و فوتبال 
نیست. هرکاری را برای سرمربی و تیم ملی انجام 
خواهیم داد. تاکنون ســرمربی ما قرارداد دارد و 
فدراسیون به این موضوع متعهد است .« به عبارت 
ساده یعنی فدراســیون صرفا تا زمان پیدا شدن 
سرمربی بعدی از اسکوچیچ حمایت می کند و این 
یعنی کشک! حاال شاید بشود فهمید چرا دراگان 
بعد از گل تساوی بخش علیرضا جهانبخش برابر 
الجزایر آنطور دیوانه وار شادی می کرد. او می دانست 
عده ای برای ســرنگون کردنش کمین کرده اند و 
باخت به الجزایر می تواند به قیمت از دست رفتن 
جام جهانی تمام شــود. حاال هم حرفی نیســت؛ 
اگر واقعا صالح تیم ملی را در حذف اســکوچیچ 
می دانید، بدون لفاظی و تعارف هر چه ســریع تر 
بیرونش کنید. در ماه های منتهی به جام جهانی هر 
روزی که می گذرد، جواهری غیرقابل بازیابی است.
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چرا جالل حسینی، ستاره ای که بازوبند 
کاپیتانی برازنده دستش بود، در فوتبال 

ایران ماندگار شد؟ 

تیم پرستاره و قرارداد سنگین، 
انتظارات را از یحیی برای فصل آینده 

به شدت باال برده است

طبق تاکتیک  لیست می دهممجال اشتباه نداری
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 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

آمریکا 

ایران
21:30

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال

پنج شنبه 2 تیر 1401

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ایران  

بلغارستان
21:30

سه شنبه 31 خرداد 1401

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سوژه روز

 مجیدی قلباً 
دوست داشت بماند 

اميرحسين حسين زاده، ستاره فصل گذشته استقالل مدعي است که 
رفتن مجيدي داليل ديگري غير از پيشنهاد اتحاد کلبا داشته است
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 سرمربی تیم ملی بسکتبال در گفت و گو 
بـا همشهـری از فـهرست 
14نفره اش دفاع می کند
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