
حامی غیرمنتظره

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

درروزهاییکهحمــاترگباریوبیوقفهبه
دراگاناســکوچیچادامهدارد،دستکمیک
نفرازبازیکنانتیمملیبهشدتازاوپشتیبانی
میکند؛یــکحامیغیرمنتظــرهکهلحنو
جدیتشدراینزمینههمهراشگفتزدهکرده
است؛اوســردارآزموناست.سردارتابهحال
بهدفعاتبااعمالتغییردرکادرفنیمخالفت
کردهومنتقــدانمربیکــرواترابیانصاف
نامیدهاست.اوعقیدهدارددرحقاسکوچیچ
ظلممیشــودودســتاوردهایاینمربیدر
مرحلهانتخابیجامجهانیبهاندازهکافیمورد
توجهقرارنمیگیرد.درروزهاییکهاسکوبیش
ازپیشتحتفشاراســت،سرداریکباردیگر
مصاحبهکردهوگفتهدراینبازهزمانیحتی
پپگواردیوالودیگرمربیانبزرگدنیاهمبه
دردتیمملینمیخورند.دیدگاههایآزمون
میتوانددرستباشدیانه،اماحمایتهایاین
بازیکنازاسکوچیچازچندجهتجالباست.

  اولین نفری که شمشیر را از رو بست
بزرگترینحامیامروزاسکوچیچ،نخستین
نفریبودکهدرتیمملیشمشیرراعلیهاوازرو
بست!بافاصلهبعدازاعامخبرسرمربیگری
دراگاندرتیمملی،سردارمطلبیدرصفحه
شخصیاشمنتشــرکردونوشــت:»ماکه
درســایهخورشــیدمعذببودیم،چشممان
کورســزاوارهمینشــببودیم«اینیعنی
البدکارلــوسکیروش»خورشــید«بودهو
اسکوچیچ»شب«است.بهمرورامانظرسردار
درموردسرمربیتیمملیتغییرکرد.اوخودش
یکی،دوباریدراینموردتوضیحدادهوگفته
بعدازکارکردنبااســکوچیچمتوجهشــده
بهشکلشــتابزدهدرمورداوقضاوتکرده
است.بعدهااعتقادسرداربهاسکوچیچبیش
ازقبلشــدوبهمرحلهایرســیدکهحاالاو،
بلندترینصدایحامیسرمربیتیمملیلقب

گرفتهاست.

  پسر کی روش، عزیز اسکو
نکتهجالبدیگردراینموردبهتخطیآزمون
ازدوقطبیکاذبکیروش-اسکوچیچمربوط
میشود.معموالکسانیکهحامییکیازاین
دومربیهستند،دیگریرازیرسؤالمیبرند.
ماجرادرموردسردارامابهکلیفرقمیکند.
اومحبوبترینپسرکارلوسدرتیمملیبود.
نشانبهآننشانکهدراوجانتقادهاازکیفیت
پایینآزمون،کیروشهمیشهازاودرترکیب
اصلیاستفادهمیکرد.بعدازنمایشکمفروغ
آزموندرجامجهانــی،انتقادهاازاینبازیکن
باالگرفتواودرواکنشبهفضایبهوجودآمده
اعامخداحافظیکــرد.خیلیهاازکیروش
خواســتندالگویقدیمــیاشدربرخوردبا
بازیکنانیهمچونهادیعقیلی،مهدیرحمتی
وعلیکریمیرافراموشنکندوبرایهمیشه
روینامآزمونخطتیرهبکشــد.کارلوساما
قوانینشخصیاشرابرایسردارعوضکردو
اوراباخودشبهجامملتهایآسیابرد.ازاین
منظر،جالباستکهنمکخوردهکیروشبه
اینشکلافراطیپایاسکوچیچایستادهاست.
حتیتصاویریهمکهازایندونفردراردوی
تیمملیمنتشرمیشــود،حاکیازصمیمیت

بسیارزیادآنهاست.

  جایگاهش تضمین شده است
شــایداگرهربازیکندیگریبهاینشکلاز
اسکوچیچحمایتمیکرد،بهاوانگمیزدند
کهدنبالتثبیتجایگاهشدرترکیباصلی
تیمملیاســت.بااینحالهمهمیدانندکه
هرکسیسرمربیتیمملیشود،حضور2نفر
درارنجاصلیتضمینشدهاست؛یکیمهدی
طارمیودیگریهمینســردارآزمون.بسیار
بعیدبهنظرمیرســدکهمهاجمبایرلورکوزن
بااینحرفهادنبالجلبتوجهاسکوچیچو
فیکسشدندرجامجهانیباشــد.گویااوبه
آنچهمیگویدواقعااعتقاددارد،امامخاطبان
میتوانندعقیدهاشراقبولداشــتهباشندیا

نداشتهباشند.

شایعه تمام نشدنی
تا روز آخر فوتبال دژاگه، زمزمه 

سرخابی شدن او ادامه خواهد داشت
بهنظرمیرســدراهیجــزایننیســتکه
باالخرهاشکاندژاگهراباپیراهنیکیاز2تیم
پرسپولیسیااستقالدرفوتبالایرانببینیم.
حاالدیگرهمهمیدانندکهســتارهپیشینو
محبوبتیمملیکشورمانتاچهاندازهعاقه
داردپیشازآویختنکفشهایشدریکیاز2
قطبسنتیفوتبالایرانبازیکند.اشکانتا
بهحالبارهابهپرســپولیسواستقاللینک
شدهاست.چندســالپیشازعاقهقلبیاو
بهپوشیدنپیراهنقرمزسخنگفتهمیشد،
امااخیرادژاگهبیشتربهاستقالنزدیکشده
است.درهمینراستاباردیگرشایعاتیدرمورد
عاقهاستقالبهجذباینبازیکنسرزبانها

افتــادهوحتــیگفته
میشوداینباشگاهقصد

داردفصلآیندهپیراهنشماره21وریاغفوری
رابهدژاگهبدهد.

چهره روز

   چهارشنبه     1 تیر  1401     22  ذی القعده  1443       سال سی ام          شـــماره  8526

دستیار مورینیو، جانشین نویدکیا
سپاهان با ژوزه مورایس به توافق رسیده 

است. اگر قرارداد او منعقد شود اصفهانی ها 
بالفاصله مشغول  خرید بازیکن می شوند

20

حتی نقل وانتقاالت بی سابقه پرسپولیس 
هم موجب رضایت یحیی گل محمدی 

نشده است

به تیم ملی  نمی آیم فقط یک بار راضی باش!
 علیزاده باز هم به تیم دعوت شد اما بعد از

4 سال تصمیمش عوض نشده. او نیم فصل اول 
لیگ را به دلیل ضربه مغزی از دست داده بود 
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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

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

 ساپینتو
آقای غیرقابل پیش بینی
مرد پرتغالی رسما به عنوان سرمربی استقالل 
معرفی شد. فاکتورهای رفتاری او نشان می دهد به 
شدت غیر قابل پیش بینی است

تغییر چهره
در مورد تغيير چهره سردار آزمون؛ پسر کي روش، چطور عزيز اسکوچيچ شد؟
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