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در روزهایی که ورزش ایران درگیر هیاهوی فوتبال بود

سعید مالیی رقیب اسرائیلی را شکست داد

سرگیجه در فوتبال ایران؛ اسکوچیچ شب برکنار شد، صبح ابقا!

ورزش ایران روزهای عجیبی را ســپری می کند؛ بخش اصلی این اعجاب مربوط به 
اتفاقات رخ داده در فوتبال و قطع همکاری با دراگان اســکوچیچ، ســرمربی تیم ملی، 
آن هم در آســتانه جام جهانی اســت. این قطع همکاری فی نفسه اتفاق اصلی نیست 
چون شــیوه برکناری اسکوچیچ حرف و حدیث دار شده اســت. عده ای از بازیکنان تیم 
ملی به نتیجه رســیده اند که این مرد کروات نمی تواند دستاوردی برای فوتبال ایران در 
جام جهانی داشته باشد و از همین رو، کمیته فنی فدراسیون هم در نشستی فوق العاده، 
نظر بازیکنان مذکور را تأیید و صالحیت فنی دراگان را رد کرده است. به غیر از این مورد، 
عدم صدور ویزا برای ورزشــکاران ایرانی به ویژه آن دست از ورزشکارانی که قصد سفر 
به آمریکا را داشــته اند نیز هیاهوی زیادی به پا کرده و فضای ورزش ایران را تا حدودی 
تحت تأثیر قرار داده اســت. شاید همین اتفاقات و بیشتر، پرداختن به اتفاقات حاشیه ای 
فوتبال اســت که فرصتی در اختیار رسانه های ایران برای پرداختن به موضوع به نسبت 
مهم دیگری را نداده اســت. موضوع مورد بحث مربوط به اتفاقی اســت که روز شنبه 
در رقابت های جودو بوداپســت رخ داد و ســعید مالیی، ملی پوش سابق ایران، باالخره 
به مصاف ســاگی موکی، رقیب اسرائیلی اش در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم رفت و برنده از 

زمین مسابقه خارج شد.
داســتان پناهندگی سعید مالیی و مهاجرتش از ایران، از آن دست روایت هایی است 
کــه عالقه مندان به ورزش از جزئیات آن مطلع هســتند. او بعد از رقابت های اوزاکا در 
ژاپن در ســال ۲۰۱۹ که با پرچم ایران به میدان رفت و به عنوان پنجمی رسید، به ایران 
برنگشــت و به آلمان مهاجرت کرد. سعید مالیی با حمایت فدراسیون جهانی جودو از 
تیم ملی ایران جدا و در مصاحبه های متعددی مدعی شــد از ســوی مسئوالن ورزش 
ایران تحت فشــار قرار گرفته که با رقیب اسرائیلی اش، ساگی موکی، مسابقه ندهد. او 
گفت به توصیه مسئوالن ورزش ایران، مسابقاتش را به عمد باخته است تا از رویارویی 
احتمالی با این ورزشــکار اسرائیلی ســر باز زند. این ادعا با واکنش مسئوالن فدراسیون 
جودو ایران و مســئوالن عالی رتبه ورزش کشور همراه شــد و آنها ادعای سعید مالیی 
را بی اســاس خواندند. کار نهایتا به دادگاه کشید و سعید مالیی در دادگاه عالی ورزش 
علیه مســئوالن ورزش ایران شــهادت داد که با فشار و توصیه آنها از رویارویی با رقیب 
اسرائیلی سر باز زده است. دادگاه دست آخر حق را به فدراسیون جهانی جودو و سعید 
مالیی داد و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو، یکی از سنگین ترین محرومیت ها 
را برای ورزش ایران در نظر گرفت و فدراسیون جودو را به مدت چهار سال از حضور در 
رقابت های بین المللی محروم کرد. اگرچه از آن زمان تا به االن سه سال سپری شده ولی 

مسئوالن فدراسیون جودو ایران همچنان به رأی صادره معترض هستند و اعتقاد دارند 
به تازگی چراغ ســبزی از مجموعه جهانی دریافت کرده اند که به آنها اجازه حضور در 
رقابت ها را خواهد داد. سعید مالیی هم بعد از مهاجرتش از آلمان سرانجام با مشورت 
و توصیه فدراســیون جهانی جودو، تبعه مغولستان شد و مقرر شد تا بعد از رقابت زیر 
پرچم ایران برای کشور مغولستان مسابقه دهد. اوج کار مالیی ولی مربوط به بازی های 
المپیک توکیو بود که توانست با پرچم مغولستان صاحب مدال نقره این رقابت ها شود. 

او اولین جودوکای ایرانی است که مدال بازی های المپیک را به دست آورده است.
نکتــه مهم درباره ســعید مالیی اینکــه او از ایــران مهاجرت کرد تــا منعی برای 
مسابقه دادن با ورزشکار سرشناس اسرائیلی حاضر در وزنش نداشته باشد. مالیی گفته 
بود با توجه به قدرت گرفتن موکی در این وزن، اگر قرار باشــد در ایران بماند، با توجه به 
خط قرمز بودن رقابت با اســرائیلی ها، هرگز بختی برای کســب مدال المپیک نخواهد 
داشت. فارغ از مباحث متنوعی که او عنوان کرده بود، اصلی ترین دلیلش برای مهاجرت 
و پناهندگی به مغولســتان، کســب افتخار در عرصه ورزش بــود. عجیب آنکه از زمان 
مهاجرتش از ایران، مالیی هرگز فرصت مســابقه دادن با ســاگی موکی اسرائیلی را به 
دست نیاورده بود. این اتفاق مهم اما روز شنبه رخ داد و سعید مالیی و ساگی موکی، دو 
مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم جودو دنیا در بوداپست 
به مصاف هم رفتند که مالیی، بعد از پنج دقیقه مبارزه و کشیده شدن کار به پوئن طالیی 
موفق شد رقیب اسرائیلی را «ایپون» کند و برنده یکی از حساس ترین جدال های سیاسی 
ورزش جودو باشــد. مالیی نهایتا با عبور از رقیب اسرائیلی به فینال رسید ولی در فینال 

شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
سعید این بار  با  پرچم آذربایجان!

اتفاق مهم در تقابل سعید مالیی با ساگی موکی، حضور این ورزشکار ایرانی با پرچم 
جمهوری آذربایجان بود! او که پیش از این و قریب به دو ســال و اندی با پرچم کشــور 
مغولســتان مسابقه می داد و حتی مدال نقره را برای این کشور در بازی های المپیک به 
دســت آورد، حاال یکی، دو ماهی می شــود که از زیر پرچم مغولستان رها شده و اخیرا 
برای کشور جمهوری آذربایجان مسابقه می دهد. این موضوع هم از آن دست اتفاقاتی 
اســت که کمتر در دنیای ورزش حرفه ای رایج اســت؛ با این حال مالیی ظاهرا با بستن 
قرارداد با فدراسیون جودو مغولستان به آنها وعده داده بود تا بعد از بازی های المپیک 
توکیو زیر پرچم این کشور مسابقه دهد. از اواخر اردیبهشت بود که خبری مبنی بر توافق 
ســعید مالیی با جمهوری آذربایجان منتشر و حاال مشخص شده این موضوع واقعیت 

داشته است. درست مثل مغولستان، سعید مالیی با فدراسیون جودوی آذربایجان هم 
قرارداد بســته و قرار است تا بعد از بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، زیر پرچم این کشور 
مسابقه دهد. چندی پیش فدراســیون جودو جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای از 
توافق با ســعید مالیی برای مســابقه دادن با این کشــور خبر داده بود. در بخشی از این 
بیانیه آمده بود: «دســته بندی وزن های حاضر در جودو، تیم ملی مردان آذربایجان را با 
یک مشکل جدی روبه رو کرده است. درست است که ورزشکاران مستعدی در جمهوری 
آذربایجان وجود دارند ولی متأســفانه هیچ کــدام از آنها بعد از النور محمدعلی موفق 
به کســب مدال در سطح باال نشــدند. نتیجه آن شد که به سراغ سعید مالیی برویم. او 
یکی از بهترین جودوکاهای وزن خودش در دنیاســت و می تواند مشــکلی را که کشور 
ما در جودو با آن دســت و پنجه نرم می کند، در کوتاه مدت از بین برده و به تیم ملی هم 
کمک کند. همچنین معتقدیم حضور او در تیم ملی جمهوری آذربایجان می تواند تأثیر 
مثبتی بر رشد استعدادهای جوان جمهوری آذربایجان داشته باشد». سعید مالیی هم 
از پیوستن به جمهوری آذربایجان و مسابقه دادن با پرچم این کشور ابراز خرسندی کرده 
است؛ «بعد از اتمام قراردادم با فدراسیون جودو مغولستان، تصمیم گرفتم که نماینده 
جودو فدراســیون جمهوری آذربایجان شوم. خوشحالم که می توانم با پرچم این کشور 
در مسابقات مختلف به میدان بروم. بی صبرانه منتظر شروع رقابت های قهرمانی دنیا، 
اروپا و بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس هســتیم. فرصت کم است ولی تالش می کنم تا 

پرچم این کشور را به اهتزاز درآورم».
دقیقا با چنین پیش فرضی بود که سعید مالیی و ساگی موکی در بوداپست روبه روی 
هم قرار گرفتند و بعد از رقابتی مهیج، این ســعید مالیی بود که در اولین مسابقه اش با 
ســاگی موکی اسرائیلی دســت پر از زمین خارج شد. او بعد از غلبه بر رقیب اسرائیلی، 
دستش را گرفت، از زمین بلند کرد، به آغوش کشیده و بوسه ای به سر ساگی زد. رقیب 
اسرائیلی هم با انتشــار تصاویر این رقابت در صفحه اینستاگرام به سعید مالیی تبریک 
گفت. موکی همچنین نوشــت: «ظرفیت ورزش در کنار دوســتی و صمیمیت می تواند 
تمامی حفره ها و خألهای موجود را پر کند». سعید مالیی هم پیام کوتاهی در پاسخ به 
او نوشت: «ممنونم». فدراســیون جهانی جودو هم به راحتی از کنار این مسابقه عبور 
نکرد؛ آنها با انتشــار تصویری از رقابت نوشــتند: «برای اولین بار در تاریخ ورزش ما، از 
ســال ۱۹۷۹ به این طرف، ورزشکاری که متولد ایران است و با پرچم کشورش تا رسیدن 
به عنوان قهرمانی مســابقه داده، با یک ورزشــکار اسرائیلی که او هم قهرمان دنیا بود، 

مسابقه داد».

چهارشنبه
۲۲ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۵

فوتبال ایران همچنان روی محور مبهمی در حالت حرکت است. این ابهام به حدی 
رسیده که حاال در آستانه چند ماه مانده به شروع رقابت های جام جهانی، هنوز مشخص 
نیست دراگان اسکوچیچ، ســرمربی کروات تیم ملی، سرمربی مانده یا از کار برکنار شده 
اســت. دو روز قبل، اعضای کمیته فنی فدراســیون فوتبال تشکیل جلسه داده و بعد از 
آن به صراحــت اعالم کردند این مرد کروات صالحیت الزم برای نشســتن روی نیمکت 
تیم ملی ایران در جام جهانی را ندارد. اندکی بعد از انتشــار این خبر در فضای رسانه ای 
از جانشــینان احتمالی دراگان اسکوچیچ هم نام برده و حتی عنوان شد که قرار است از 
بین علــی دایی، امیر قلعه نویی و جواد نکونام، یکی به عنوان جانشــین این مرد کروات 
روی نیمکت بنشــیند. پیش  از  این شایعه شده بود که بعد از برکناری دراگان اسکوچیچ، 
قرار اســت زمام امور به دستان کارلوس کی روش، سرمربی سابق تیم ملی، سپرده شود؛ 
ولی یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعالم کرد صالحیت کی روش هم تأیید 
نشــده و او قطعا سرمربی بعدی ایران نخواهد بود. دو شب پیش، فضای فوتبال ایران با 
این خبر و قاطعیتی که عنوان می شــد دراگان از کار برکنار شده، ملتهب شد. آن خبر در 
حالی منتشر شــد که دراگان اسکوچیچ بلیت پرواز به تهران را رزرو کرده و قصد داشت 
خودش را به ایران برســاند. این مرد کروات بامداد دیروز به تهران رسید و طولی نکشید 
که از ساعت های اولیه صبح، فدراسیون فوتبال خبر برکناری دراگان اسکوچیچ را تکذیب 
کرد! سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال اولین کسی بود که عنوان کرد نظر کمیته 
فنی «مشاوره ای» است و نظر نهایی درباره ماندن یا برکناری دراگان اسکوچیچ از تیم ملی 
باید به تأیید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برسد. اندکی بعد، این خبر از سوی دیگر اهالی 
فدراسیون فوتبال هم بازنشر شد تا مشخص شود برکناری دراگان که شب اتفاق افتاده، در 
جمعی مشاوره ای رخ داده و چندان رسمی نیست. عجیب آنکه در جلسه کمیته فنی که 
رأی به برکناری دراگان اسکوچیچ داده شد، میرشاد ماجدی، سرپرست ریاست فدراسیون 
فوتبال هم حضور داشت و با توجه به همین امر، به نظر می رسید این خبر از سوی اهالی 
فدراسیون فوتبال تکذیب نشود. به هر روی صبح روز گذشته از فدراسیون خبر رسید که 
قرار است جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره برکناری یا بقای دراگان اسکوچیچ 

با حضور این مربی در ســاختمان فدراســیون فوتبال برگزار شده و خبر نهایی بعد از این 
جلسه اعالم شود.

کدام هیئت رئیسه؟
پیرو خبری که صبح دیروز فدراســیون فوتبال منتشــر کرد، جلسه دراگان اسکوچیچ 
با اعضای هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال از ســاعت ۱۵:۳۰ عصر روز گذشته برگزار شد 
و سه ســاعت و نیم طول کشید. قبل از رسیدن به پایان این ماجرا و مشخص شدن نتیجه، 
برگزاری این جلسه زیر سؤال رفت. در حالی که فدراسیون فوتبال اعالم کرده بود برکناری 
یا ابقای دراگان در گرو نظرات هیئت رئیســه اســت، این ســؤال مطرح می شود که کدام 
هیئت رئیســه این موضوعات را مورد بررســی قرار داده  است!؟ هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال بعد از برکناری چندین عضو و البته بازداشت یکی از اعضا به طور کلی از رسمیت 
افتاده و مشــخص نشــد آیا جلسه روز گذشته قانونی اســت و می تواند منجر به نتیجه 
شــود یا خیر. اعضای هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال ۱۱ نفر بودند که از این جمع، سه 
نفر به نام های شــهاب عزیزی خادم، حمیدرضا مهرعلی و حیدر بهاروند از ســوی دیگر 
اعضای هیئت رئیسه کنار گذاشته شدند. از هشت نفر دیگر هم که مهرداد سراجی با رأی 
مجمع فدراســیون فوتبال برکنار شد و شهره موســوی هم که همچنان در بازداشت به 
سر می برد. در نتیجه دیگر اعضای باقی مانده که شامل میرشاد ماجدی، احسان اصولی، 
احمدرضا براتی، بهرام رضاییان، خداداد افشــاریان و طهمورث حیدری هســتند، طبق 
قانون کمتر از دوسوم مورد نیاز را تشکیل داده و اصوال حق تصمیم گیری ندارند! در واقع 
فدراسیون فوتبال در شرایطی وظیفه عزل یا ابقای اسکوچیچ را روی دوش هیئت رئیسه 
انداخت که اصوال در مورد قانونی بودن آنها شــک و شبهه وجود دارد. گو اینکه جلسه 
بیش از ســه ساعت آنها با دراگان اســکوچیچ نیز نهایتا حاصلی نداشت! بعد از جلسه 
روز گذشــته و بدون اینکه خبر برکناری دراگان به صورت رسمی اعالم شود، فدراسیون 
فوتبال بیانیه ای کوتاه صادر کرد و خبر داد موضوع برکناری یا ابقای دراگان به جلســات 
بعدی موکول شده است: «اعضای هیئت رئیسه به همراه دبیرکل فدراسیون در این دیدار 
نقطه نظرات و نگرانی های موجود درخصوص شرایط تیم ملی را در گفت وگو با دراگان 

اســکوچیچ مطرح کردند. ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز در این جلسه توضیحاتی 
درباره اتفاقات و موضوعات مطرح شده همچنین سؤاالت اعضای هیئت رئیسه ارائه داد. 
پس از توضیحات اسکوچیچ مقرر شد اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست 

دیگری درباره شرایط و برنامه های تیم ملی تصمیم گیری کنند».
دراگان سرمربی می ماند؟

از شــواهد امر پیداست جلســه ای که برای برکناری دراگان اسکوچیچ تشکیل شده، 
بدون نتیجه مانده و حتی شایعه شده که تعدادی از اعضای هیئت رئیسه در همان جلسه 
عنوان کرده اند مخالف برکناری دراگان هســتند و می خواهند او همچنان سرمربی باقی 
بماند! در کنار این موضوع باید به مشــکالت قانونی دیگری که باز هم نشــئت گرفته از 
همین خأل قانونی درباره اعضای هیئت رئیسه است، اشاره کرد. همان طور که عنوان شد، 
عزل و معرفی ســرمربی تیم ملی باید از دل اعضای هیئت رئیسه عبور کند. حاال مسئله 
اینجاست، هیئت رئیسه ای که رسمیت ندارد و نمی تواند نظر نهایی درباره برکناری دراگان 
اســکوچیچ را بدهد، چطور مجوز انتخاب و معرفی سرمربی جدید را به دست می آورد! 
این مورد هم یکی دیگر از ابهامات عجیبی اســت که می تواند در روزهای آینده مشکل زا 
شــود. به این دو موضوع، یعنی مخالفت یکی، دو عضو هیئت رئیســه کنونی با برکناری 
دراگان و البته ابهامات قانونی رسمیت داشــتن هیئت رئیســه باید دشواری کار انتخاب 
ســرمربی هم اضافه شود. همین یکی، دو روز گذشته عنوان شده که علی دایی، یکی از 
گزینه های هدایت تیم ملی، اعالم کرده عالقه ای به سرمربیگری در این مقطع در تیم ملی 
ایران ندارد. از طرف دیگر، زمان اندک باقی مانده تا جام جهانی و وجود تنها یک فیفادی 
کار را برای هر مربی ایرانی دیگری که قرار است هدایت این تیم را بر عهده بگیرد، دشوار 
می کند. برای رفتن سراغ گزینه های خارجی هم عالوه بر مشکالت موجود، موضوع تأمین 
بودجه نیز وجود دارد. ضمن اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال هم قرار است روز هشت 
شــهریور برگزار شــود و تازه آن زمان رئیس جدید انتخاب می شــود. اینکه یک مربی در 
بهترین حالت این روزها انتخاب شود، قاعدتا تضمین بقا می خواهد که با توجه به اوضاع 

آشفته کنونی، این تضمین هم چندان صددرصد نخواهد بود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

اسکوچیچ چگونه رد صالحیت شد؟
دراگان اسکوچیچ در فاصله چهار ماه تا جام  جهانی در کمیته فنی ردصالحیت 
شــد تا بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از انتصاب به عنوان سرمربی تیم ملی، 
احتمــاال بدون حضــور در قطر، از تیم ملی جدا شــود. به گزارش ایســنا، دراگان 
اسکوچیچ بعد از دو سال شنیدن انتقادات، باالخره از سوی کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال رد صالحیت شد. تا پیش از جلسه دو روز گذشته، بیشتر اعضای فدراسیون 
فوتبال از اســکوچیچ حمایت می کردند و او را گزینــه  نهایی ایران برای حضور در 
جام جهانی می دانســتند، اما بعد از برگزاری جلســه کمیته فنی، سرمربی کروات 
تیم ملی ردصالحیت شــد. صالحیت دراگان اســکوچیچ در حالی از سوی کمیته 
فنی فدراســیون فوتبال ایران رد شــده که در ۱۸ بازی به عنوان سرمربی ایران، ۱۵ 
برد، یک مســاوی و دو شکســت را کســب کرده که یکی از ناکامی های او در بازی 
دوســتانه با الجزایر به دســت آمده اســت. او در دفاع از خــود در دو دیداری که 
شکست خورده، ابتدا به غیبت حدود پنج بازیکن تیم ملی به اضافه ابتالی مهدی 
طارمی و ســامان قدوس به ویروس کرونا در بازی با کره جنوبی اســتناد کرد و در 
بازی با الجزایر هم این مســئله را صرفا یک بازی دوســتانه می دانست که امکان 
شکســت خوردن هم وجود دارد. هرچند اغلب کارشناسان معتقد بودند تیم ملی 
در دیدار برابر الجزایر و البته پیش از آن در برابر کره جنوبی که با باخت ملی پوشان 
به اتمام رســید، فاقد هرگونه برنامه بوده است. در هر حال او از سوی کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال متشــکل از هفت عضو، رد صالحیت شده و اکنون هیئت رئیسه 
یا سرپرســت فدراســیون باید با درنظرگرفتن تصمیم فنی این کمیته، رأی نهایی را 

صادر کند که مشخص کننده ماندن یا رفتن اسکوچیچ است.
 کمیته فنی فدراسیون فوتبال چه کسانی هستند؟

میرشــاد ماجدی، مرتضی محصص، ابراهیم قاســم پور، پرویز مظلومی، حمید 
استیلی، نادر عزت اللهی و اصغر مدیرروستا اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
هســتند که توسط میرشاد ماجدی به این سمت منصوب شده اند. میرشاد ماجدی 
به عنوان سرپرســت فدراسیون و حمید اســتیلی به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال 
ایران در حالی در این جلســه شــرکت داشــتند که به طور مســتقیم مسئول امور 
اجرائی این تیم هم هســتند و همراهی آنها در رد صالحیت اســکوچیچ از نکات 
درخور توجه در این جلسه است. همچنین نادر عزت اللهی، پدر سعید عزت اللهی 
که در روزهای گذشته همراه با بازیکنان معترض پیامی را در فضای مجازی منتشر 
کرده و وضع تیم ملی را وخیم خوانده بود، در این کمیته و در جلســه روز گذشته 
حضور داشــته است. سایر نفراتی که در این جلسه حضور داشتند پرویز مظلومی، 
ابراهیم قاســم پور، مرتضی محصص و اصغر مدیرروستا هستند که در این مقطع 
اســکوچیچ را گزینه مناســبی برای تیم ملی ندانســتند. به گفته سخنگوی کمیته 
فنی، ردصالحیت اســکوچیچ به اتفاق آرا و با قاطعیت صورت گرفته و مخالفان 
این مسئله ازجمله قاسم پور بعد از استماع سخنان سایر نفرات، با ردصالحیت او 
موافقت کرده اند. قاســم پور درباره اتخاذ این تصمیم گفت: ما تحت هیچ فشاری 
ایــن تصمیم را نگرفتیم، اما قاطعانه به این نتیجه رســیدیم که اســکوچیچ تمام 
شــده اســت و نمی تواند به ما کمک کند. نکته شــایان توجه اینکه کمیته فنی در 
هنگام بررســی گزینه های مختلف به جای اسکوچیچ، صالحیت کی روش را هم 
تأیید نکرده اســت تا پرونده این مربی هم برای بازگشــت به تیم ملی بسته شود و 
احتماال گزینه های ایرانی، محتمل ترین نام ها برای تصدی نیمکت تیم ملی باشند.

نام مشترک ۲ برکناری تاریخی 
«مردی» در سایه

یک چهره نام آشــنا در برکناری دو ســرمربی تیم ملی پیش از دو جام جهانی 
مختلف دیده می شود.

بــه گزارش فوتبــال ۳۶۰، کار دراگان اســکوچیچ با تیم ملی فوتبــال ایران به 
ایســتگاه پایانی رسیده و بعد از نظر کمیته فنی فدراسیون فوتبال مبنی بر برکناری 
او از هدایــت تیــم ملی، با تأیید این تصمیم در هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال، 
برکناری اسکوچیچ رسما اعالم می شود. اتفاقی که برای دراگان اسکوچیچ بعد از 
صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر افتاد، شــبیه اتفاقی است که قبل از جام جهانی 
۱۹۹۸ فرانســه برای تومیســالو ایویچ فقید رخ داد. بعد از صعود تیم ملی همراه 
با والدیر ویرا به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانســه در شــب دراماتیک ملبورن، ویرا از کار 

برکنار شد و یک مربی شناخته شده (ایویچ) هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت.
اخراج عجیب مرد کروات

ایویچ که کمتر از یک  سال فرصت داشت تا تیم ملی را برای جام جهانی آماده 
کند، تأثیر بسزایی روی آن تیم که در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه حاضر شد و موفق 
شــد اولین برد تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی را به  دســت آورد، داشت؛ اما در 
فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی از کار برکنار شد. ایران که برای برگزاری 
اردوی آماده ســازی جهت حضور در جام جهانــی به ایتالیا رفته بود، در یک بازی 
دوســتانه مقابل رم با نتیجه ۷ بر یک تن به شکست سنگینی داد؛ باختی که منجر 
به برکناری سرمربی شناخته شده تیم ملی شد. بعد از گذشته سال ها از اتفاق های 
آن روزهای تیم ملی همچنان گفته می شود برخی بازیکنان موافق برکناری ایویچ 
بودند؛ موضوعی که ثابت کردن آن ســخت است. حمید استیلی یکی از بازیکنان 
تیم ملی ۹۸ بود که درباره او عنوان شــد با توجه به رابطه صمیمانه اش با جالل 
طالبی، بدش نمی آمده طالبی جای ایویچ را بگیرد. استیلی قبل از جام  جهانی در 

گیالنک سنگاپور بازیکن طالبی بود.
تاریخ تکرار می شود

۲۴ ســال بعد از برکناری ایویچ، یک کروات دیگر کــه هدایت تیم ملی ایران را 
بر عهده داشــت، از کار برکنار شد. دراگان اسکوچیچ هم درست مانند ایویچ فقید، 
با خواست برخی بازیکنان شــانس نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 
را از دســت داد؛ خواســتی که عالوه بر بازیکنان، حامیان جدی ای هم در اطراف 
تیم داشت؛ حامیانی که در ظاهر و در رسانه ها موافق اسکوچیچ بودند اما شنیده 
می شود در جلسات کمیته فنی از او حمایت نکردند. تیم ملی ایران در سال ۱۹۹۸ 

و تیم ملی فعلی یک نام مشترک دارد؛ حمید استیلی، سرپرست تیم ملی.
اســتیلی در مقطعی هم که مســئولیت تیم امید را بر عهده داشــت، با فرهاد 
مجیدی ســرمربی تیم به مشــکل خورد و در نهایت هم خود او جای مجیدی را 

گرفت و تیم امید ایران هم از رسیدن به المپیک با هدایت حمید استیلی باز ماند.

معرفی شناگران منتخب
 برای بازی های کشورهای اسالمی

اســامی شــناگران منتخب برای حضور در بازی های همبســتگی کشــور های 
اســالمی از سوی کمیته فنی شنا و کادر فنی تیم اعالم شد تا پس از برپایی اردوی 
تدارکاتــی پیــش از این رقابت ها ترکیب نهایی ایران مشــخص شــود. به گزارش 
روابط عمومی فدراســیون شــنا، پنجمین دوره بازی های همبســتگی کشــورهای 
اســالمی ۹ تا ۱۸ آگوســت ۲۰۲۲ (۱۸ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۱) به میزبانی شــهر قونیه 
ترکیه برگزار می شود. رقابت های شــنای این دوره از بازی های کشور های اسالمی 
۱۳ الی ۱۷ آگوســت (شنبه الی چهارشــنبه ۲۲ – ۲۶ مرداد) پیگیری خواهد شد. 
طبق اعالم کمیته فنی شنا و کادر فنی تیم ملی، ۹ نفر برای حضور در این دوره از 
بازی های کشــورهای اسالمی معرفی شده اند که پس از برپایی اردوی تدارکاتی و 
ارزیابی آمادگی آنها، ترکیب نهایی توســط کادر فنی مشخص و ملی پوشان راهی 
ترکیه خواهند شــد. مهرشاد افقری، متین ســهران، ابوالفضل سام، هومر عباسی، 
سینا غالمپور، مهران قاســم زاده، بنیامین قره حسنلو، ســامیار عبدلی (در آلمان) 
و علیرضا یاوری (در آمریکا) شــناگران انتخاب شــده برای شــرکت در بازی های 

کشورهای اسالمی هستند.


