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حدس زدن فهرســت نهایی 
تیم ملی برای جام جهانی تا همین 
چند روز قبل کار سختی نبود. در 
فوتبال ایران همه کم و بیش سلیقه 
اسکوچیچ را شــناخته بودند و 
می دانســتند که او چه نفراتی را 
به تیمش دعوت می کند. حاال اما 
همه چیز فرق کــرده و یک مربی 
جدید با یک ذهنیت تازه هدایت 
این تیم را بر عهده گرفته اســت. 
هیچکس نمی داند که کی روش 
چقدر شــبیه به گذشته است اما 
اگر نظر او در مورد بازیکنان ایرانی 
تغییر نکرده باشــد، چند حذف 
پرسروصدا و چند بازگشت بزرگ 
به تیم ملی خواهیم داشت. بر اساس 
گمانه زنی های اولیه، ترکیب تیم 
ملی در دوران کــی روش در خط 
دفاعی به شدت تغییر می کند و در 
خط حمله، تغییرات کم تری نسبت 
به دوران اسکوچیچ خواهد داشت.

بیرو؛ ستاره بدون جانشین
کی روش اولین کســی بود که بیرو 
را به تیم ملی ایران دعوت کرد. علیرضا 
زیر نظر این مربی در تیم ملی یک ستاره 
شــد و در جام جهانی نیز درخشــش 

فوق العاده ای داشت. او این اواخر ثابت 
کرده که همچنان گلر بدون رقیب تیم 
ملی است. امیر عابدزاده در چند نمایش 
ملی آخرش بسیار ناامیدکننده نشان 
داده و این فصل در ترکیب پونفرادینا نیز 
اصال عالی ظاهر نشده است. اشتباه های 
فردی این گلر روز به روز بیشتر می شوند. 
تسلط بیرو بعد از بازگشت به پرسپولیس 
و البته بازی با پای عالی ایــن گلر، او را 
تبدیل به مرد شماره یک دروازه تیم ملی 
می کند و بعید است که این رویه در دوران 
کی روش نیز با تغییری روبه رو شود. امیر 
عابدزاده نیز احتماال به عنوان گلر دوم با 
تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. نفر 
سوم از بین پیام نیازمند که به تازگی به 
لیگ برتر ایران و دروازه سپاهان برگشته 
و البته سیدحسین حسینی کاپیتان این 
روزهای استقالل انتخاب خواهد شد. در 
نتیجه می توان گفت که بعید است خط 
دروازه ایران در دوران کارلوس کی روش 
نسبت به عصر اسکوچیچ تغییر چندانی 
داشته باشد. علیرضا بیرانوند نیز احتماال 
به اولین ســنگربان تاریخ فوتبال ایران 
تبدیل می شود که در دو دوره مختلف 
جام جهانی درون دروازه تیم ملی قرار 

گرفته است.

شجاع، در مسیر خلعت و سیدجالل
شاید هیچ بازیکنی به اندازه شجاع 

خلیل زاده از بازگشت کی روش نگران 
نباشــد. او در بهترین سال های دوران 
بازی در پرســپولیس، هرگــز به تیم 
کی روش دعوت نمی شد و رابطه خوبی 
هم با این مربی نداشت. شجاع در مرحله 
مقدماتی یک مهره ثابت برای تیم ملی 
بوده و به عنوان یکــی از بهترین های 
تیم، آماده حضور در جــام جهانی به 
نظر می رسید اما بعید نیست که بلیت 
ســفر او به قطر در نهایت باطل شود. 
کی روش در خط دفاعی اعتقاد زیادی 
به محمدحسین کنعانی دارد و حتی در 
سال های قبل نیز این بازیکن را به صورت 
ثابت به بازی می گرفــت. دیگر مدافع 
موردعالقــه او مرتضی پورعلی گنجی 
است که عمال توسط این مربی از خط 
هافبک به خط دفاعی رفت و همان جا 
ماندگار شد. احتماال مجید حسینی نیز 

یکی دیگر از مدافعان محبوب کی روش 
در این دوره خواهد بود و بعید است جایی 
برای شجاع وجود داشــته باشد. با این 
روند خلیل زاده به سرنوشت محمدرضا 
خلعتبری و سیدجالل حسینی دچار 
می شــود. دو بازیکنی کــه عملکرد 
درخشانی در مقدماتی های جام جهانی 
داشتند اما با وجود حضور ثابت در تیم، 
ناگهان با نظر کــی روش خط خوردند 
و فرصت بازی را در تورنمنت از دســت 
دادند. فعال شایعه های زیادی در مورد 
شــجاع وجود دارد اما با شناختی که از 
کی روش داریم، خیلی بعید است این 
بازیکن در فهرســت نهایی ایران برای 

رقابت های جام جهانی قرار بگیرد.

تغییر صددرصدی در کناره ها؟
یکی از اولین تصمیم های کی روش، 
بازگرداندن رامین رضاییان به تیم ملی 
بعد از مدت ها غیبت بوده است. او خیلی 
زود پیگیر رامین شــده تا این بازیکن 
به سرعت پاسپورت اتریش را دریافت 
کند. شــاید هیچ نقطه ای از ترکیب در 
دوران کی روش به انــدازه کناره های 
دفاع با تغییر روبه رو نشود. اسکوچیچ 
این مدت صادق محرمی و امید نورافکن 
را در سمت راست و چپ دفاع به بازی 
می گرفت. دو بازیکنی که هم روزهای 
خوبی در تیم ملی داشتند و هم گاهی با 

چند اشتباه، مورد انتقاد قرار می گرفتند. 
کناره های دفاع در روش بازی کی روش 
بسیار کلیدی هستند. به همین خاطر 
انتظار می رود که رامیــن رضاییان در 
سمت راست قرار بگیرد و یک نفر از بین 
میالد محمدی و احسان حاج صفی نیز به 
سمت چپ خط دفاعی برود. هرچند که 
شاید صادق و امید نیز در قامت دو بازیکن 

ذخیره راهی جام جهانی شوند.

سرنوشت مبهم سه ستاره
در کنار شــجاع، سرنوشــت چند 
بازیکن تیم ملی در خط میانی نیز مبهم 
به نظر می رسد. یکی از این نفرات احمد 
نوراللهی است که بازیکن ثابت تیم ملی 
در دوران اســکوچیچ بود. او در دوران 
کی روش به ندرت بــه تیم ملی دعوت 
می شد اما نسبت به آن روزها پیشرفت 
زیادی کرده اســت. با این حال شرایط 
او در لیگ امارات چندان خوب نیست و 
این مساله ممکن است کار احمد را برای 
ماندن در تیم ملی کمی ســخت کند. 
بعید نیست این بازیکن هم مثل شجاع 
فرصت بازی در تیم ملی را از دست بدهد. 
شرایط وحید امیری نیز فعال مشخص 
نیســت. بازیکنی که البته به تمرین 
قرمزها برگشته اما مدتی مصدوم بوده 
و چندین هفتــه را دور از زمین فوتبال 
گذرانده اســت. امیری در چند مقطع، 
خاطراتی از دوران کی روش نقل کرده 
که به مذاق هواداران این مربی خوش 
نیامده است. اگر کی روش همان مربی 
همیشگی باشد، بعید نیست حتی این 
ماجرا را نیز تالفی کند و وحید را از تیم 
ملی کنار بگذارد. هرچند که او در دوران 
حضورش در فوتبال ایران عالقه زیادی 
به بازی وحید داشته است. علی قلی زاده 
نیز یکی دیگر از نفراتی بود که در دوران 
حضور اسکوچیچ در تیم ملی، جایگاه 
ثابتی در این تیم به دست آورد. کی روش 
اما قبال هم نشــان داده بود که اساسا 
عالقه مند به سبک بازی علی نیست و 

بعید است که او را در تیمش نگه دارد.

کاپیتان برمی گردد
در کنار رامین رضاییان، بازگشــت 
کریم انصاری فرد نیز به تیم ملی بسیار 
محتمل به نظر می رســد. بازیکنی که 
در چند اردوی اخیر حضور نداشــته 
و در یک تصمیــم ناامیدکننده راهی 
لیگ قبرس شــده اما بــه زودی برای 
تیم ملی بازی خواهد کرد! البته کریم 
هیچوقت در دوران کــی روش نقش 
مهمی در تیم ملی نداشــته و معموال 
روی نیمکت نشسته است. اگر قرار به 

دعوت از یک بازیکن نیمکت نشــین 
است، بهتر نیســت چنین فرصتی در 
اختیار یک بازیکن جوان قرار بگیرد؟ به 
هر حال کریم در اردوی بعدی تیم ملی 
در اتریش حاضر اســت و شاید دوباره 
پیراهن شماره 10 تیم را به تن کند. او 
شاید در زمین حرف زیادی برای گفتن 
نداشته باشــد اما حضورش در اردوها 
همواره مهم بوده است. انصاری فرد به 
عنوان یکی از کاپیتان های تیم و یکی 
از چهره های باتجربه، همیشه مشغول 
 تهییــج بازیکن ها قبــل از نبردهای 

بزرگ است.

کلیدی ترین بازیکن
چه کسی کلیدی ترین بازیکن تیم 
ملــی در دوران تازه کی روش اســت؟ 
قبال از جواد نکونام اسم برده می شد که 
حقیقتا نقش مهمی در این تیم داشت. 
شــاید حاال آن بازیکن، مهدی طارمی 
باشد. کســی که مهم ترین نقش را در 
بازگرداندن کی روش به فوتبال ایران ایفا 
کرد و عمال به جنگ با سرمربی سابق تیم 
ملی رفت. طارمی حاال تبدیل به سالح 
شماره یک کارلوس کی روش می شود. 
هرچند که این ماجرا ممکن اســت در 
نهایت بــرای خود ایــن بازیکن کمی 
گران تمام شود. اگر ایران به هر دلیلی 
در جام جهانی نتیجه نگیرد و موفقیتی 
به دســت نیاورد، طارمی بیشتر از هر 
بازیکن دیگری مورد انتقاد قرار خواهد 
گرفت. کســی که در دوران کی روش 
هیچ اعتراضی بــه مصاحبه های تند و 
تیز این مربی علیه فوتبال ایران نداشت 
اما در دوران اســکوچیچ از یک جمله 
ساده، یک حاشیه بسیار بزرگ ساخت 
و برای ایجاد تغییر، حتی تا نهاد ریاست 
جمهوری هم رفت! به هر حال او نمادی 
از این دوران جدید برای تیم ملی است و 
در تیم کی روش نیز حساس ترین وظیفه 

را در اختیار خواهد داشت.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اگر ایران به هر دلیلی در 
جام جهانی نتیجه نگیرد، 

طارمی بیشتر از هر بازیکنی 
نقد خواهد شد. کسی که 
در دوران کی روش هیچ 

اعتراضی به مصاحبه های 
تند و تیز این مربی علیه 

فوتبال ایران نداشت اما در 
دوران اسکوچیچ از یک 
جمله ساده، یک حاشیه 

بسیار بزرگ ساخت

تسلط بیرو بعد از بازگشت 
به پرسپولیس و البته بازی 

با پای عالی این گلر، او را 
تبدیل به مرد شماره یک 
دروازه تیم ملی می کند 
و بعید است که این رویه 
در دوران کی روش نیز با 

تغییری روبه رو شود
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رکوردگیری برای قهرمانی آسیا
مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا یکی از میادین 
مهم این رشته است که به زودی برگزار می شود و قرار 
است تیم بانوان نیز در این میدان روی تخته حاضر شود. 
دختران وزنه بردار البته برای اینکه بتوانند در ترکیب 
تیم ملی قرار بگیرند، باید رکوردگیری سی ام شهریور 
را پشت سر بگذارند. طبق اعالم کوروش باقری، مدیر 
تیم های ملی وزنه برداری ترکیب تیم ملی در همین 
روز و پس از رکوردگیری مشخص خواهد شد. با توجه 
به اینکه فدراسیون محدودیتی برای اعزام تیم بانوان 
مشخص نکرده، عملکرد مدعیان در تعداد نفرات بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود. باقــری تاکید کرده که مالک 
انتخاب نفرات، بهبود رکوردها نسبت به گذشته است. 
دختران وزنه بردار به تازگی در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی شرکت کردند و توانستند عملکرد 
خوبی به جا بگذارند. الهام حسینی حتی نخستین 
طالی وزنه برداری بانوان ایران را هم دشــت کرد تا 
پیشرفت این تیم را نشان دهد. به این ترتیب انتظار 
می رود که شاهد انگیزه باالی دختران وزنه بردار برای 
حضور در قهرمانی آسیا باشــیم. طبق اعالم باقری 
احتماال شاهد تغییر وزن برخی ملی پوشان هم باشیم. 
به این ترتیب که پوپک بسامی در دسته 59 و فاطمه 
کشاورز به دسته 64 کیلوگرم بروند. همچنین بنا بود 
فروغ یونسی هم در دسته باالتری وزنه بزند که گویا 
شرایط برای این تغییر مهیا نیست و او در دسته 64 

کیلوگرم باقی خواهد ماند.
    

بازگشت طالیی جاور 

مســابقات کاپ روئینگ آســیا از روز جمعه به 
میزبانی تهران و در دریاچه آغاز شد و امروز )یکشنبه، 
20 شهریور( به پایان می رسد. در این رقابت ها تیم های 
پاکســتان، هند، عراق A، عراق B، آرتمیس، ایران 
جونیور، سایپا و دانشــگاه آزاد حضور دارند. یکی از 
نکات قابل توجه این مسابقات بازگشت مهسا جاور 
به پیست. قایقرانی که مدتی پس از مادر شدنش از 
مسابقه دور ماند اما ماه ها است دوباره تمرینات خود 
را از سر گرفته و برای سنگین تر کردن کارنامه ورزشی 
خود تالش می کند. جاور البته با هدف درخشش و 
کسب مدال در بازی های آسیایی استارت تمرینات 
را زد اما این رقابت ها به تعویق افتاد و بازگشت او در 
کاپ آســیا رقم خورد. این ملی پوش روئینگ ایران 
در روئینگ  تک نفره 1000 متر سنگین وزن بانوان 
توانست در قالب تیم دانشگاه آزاد روی سکوی نخست 
قرار بگیرد. درست است که این مسابقات آنقدر سطح 
باالیی ندارد اما به هر حال بازگشت خوبی برای جاور 
قلمداد می شود. او باید به زودی در قهرمانی جهان 
دست به پارو شود و قطعا این مدال طال روحیه اش 

برای درخشش در پیست جهانی را تقویت می کند. 

نظر آمریکایی ها روی قهرمانی یزدانی
مسابقات کشتی قهرمانی جهان از روز گذشته به 
میزبانی بلگراد آغاز شد و فرنگی کاران کار خود را برای فتح 
سکوهای این میدان آغاز کردند. با پایان رقابت کشتی 
فرنگی، نوبت آزادکاران است که با هم سرشاخ شوند و 
برای مدال به دنبال خاک کردن حریفان باشند. قهرمانی 
جهان کشتی مثل همیشه چهره های سرشناسی دارد 
که وزن سنگینی به این مسابقات می دهد. در همین 
راستا فدراسیون کشتی آمریکا به رسم هر سال خود از 
کارشناسان کشتی جهان خواسته تا قهرمان های اوزان 
مختلف مسابقات جهانی را پیش بینی کنند و امسال 17 
خبرنگار و کارشناس قهرمانان را پیش بینی کرده اند. 
نکته جالب در این نظرسنجی این است که از این 17 نفر 
که بیشترشان آمریکایی هستند، تنها پنج نفر دیوید 
تیلور را قهرمان دانستند و 12 نفر باقی مانده معتقدند 
یزدانی روی ســکوی نخســت قرار می گیرد. یزدانی 
همیشــه یکی از چهره های جذاب مسابقات کشتی 
است و به خصوص تقابل او و دیوید تیلور همیشه جایگاه 
ویژه ای برای هواداران این رشته دارد. تا جایی که بسیاری 
مبارزه این دو آزادکار را بزرگ ترین و حساس ترین نبرد 
رودرروی کشتی جهان می دانند. در پایان هم باید اشاره 
کرد از 17 کارشناس، 16 نفر محمدرضا گرایی را قهرمان 

وزن 67 کیلوگرم پیش بینی کرده اند.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

سیمای تیم ملی در دوران کی روش چگونه است؟

پرتگاهی برای شجاع!

حال ورزش ایران اصال خوب نیســت. حتی اگر تیم ملی 
کشتی تمام طالهای مسابقات جهانی بلگراد را به دست بیاورد، 
باز هم باید پذیرفت که حال ورزش ایران در هیچ رشته ای اصال 
خوب نیســت. ماجرا فراتر از نتیجه گرفتن است. بسیاری از 
فدراسیون ها با مشــکالت بزرگی روبه رو هستند و فوتبال به 
عنوان پرمخاطب ترین رشته، کامال به حاشیه رانده شده است. 
حمید سجادی و تیم مدیریتی اش در وزارت ورزش، تا اینجا 
به هیچ وجه انتظارها را برآورده نکردند. اتفاقی که با توجه به 

سابقه ورزشی این افراد، تلخ و ناراحت کننده به نظر می رسد.
شرایط این روزهای ورزش ایران اصال امیدوارکننده نیست. 
در رشته ای مثل فوتبال، تنش ها به اوج رسیده و نیمکت تیم 
ملی درست قبل از جام جهانی تغییر کرده است. نقش شخص 
وزیر در این تغییر هم محسوس به نظر می رسد. چراکه بسیاری 
از حواشی بعد از مالقات او با چند ملی پوش در اردوی تیم ملی 
رقم خورد. زیرساخت ها در فوتبال همچنان فاجعه بار هستند 
و تالشی در راستای بهبودشان هم صورت نگرفته است. روند 
واگذاری باشگاه ها نیز تنها با رفتن به بورس رقم خورده و هنوز 
نمی توان راه سرخابی ها را از دولت جدا دانست. در چند رشته 
دیگر، اوضاع حتی ناامیدکننده تر است. در کشتی، درگیری 
بین فدراســیون و وزارت اوج گرفته و بحث بر سر بودجه به 

باالترین حد اختالف رسیده، تعلیق جودو هنوز ادامه دارد، 
تکواندو در المپیک دست خالی مانده و در وزنه برداری 
چندی پیش بازیکنان دست به اعتصاب زدند. چه 
کسی باید به این آشفتگی پاســخ بدهد؟ همان 
کسی که در استودیوی تلویزیون از وعده اش برای 
آوردن زیدان به فوتبــال ایران صحبت می کند؟ 
چطور ممکن است وسط این همه آشفتگی بزرگ 

در ده ها رشــته، آقای وزیر این چنین برای فوتبال 
حاتم بخشی کند؟

غیبت حمید ســجادی در برخی از مجامع ورزشی، 
سوال برانگیز است. اگر قرار است پوالدگر به جای او در تمام 
مجامع شرکت کند، چرا وزارت به خود پوالدگر واگذار نشده 

باشد که است؟ سجادی شاید اولین وزیر ورزشی 
حتــی در مجمع جنجالی فدراســیون 

فوتبال هم شرکت نکرده 
و معاونش را به این جلسه 
فرستاده اســت. آن وقت 

همین مدیر بــا چنین فاصله 
زیادی با فوتبال، ناگهان به فدراسیون 

توصیه می کند که »زیدان« را برای هدایت تیم 
ملی بیاورند. آیا سجادی 

خبر دارد که زیدان 

برای هدایت یک تیم فوتبال در سال چقدر دستمزد می گیرد؟ 
مطرح شدن چنین ادعایی دو حالت بیشتر نخواهد داشت؛ 
یا ســجادی اصال نمی داند که مربیان فوتبال در اروپا چقدر 
دســتمزد می گیرند و اصال نمی داند که یک مربی در قامت 
زیدان بعد از کار در رئال مادرید به فوتبال ایران نخواهد 
آمد، یا اینکه او از این مبلغ کالن خبر دارد و حاضر 
است برای فوتبال هزینه سنگینی انجام بدهد. 
در هر دو مورد نیز نقدهایی جدی به این مدیر 

وارد است.
 اگر وزیر ورزش نداند که یک مربی  فوتبال 
چه دستمزدی می گیرد، کاله ورزش پس 
معرکه خواهد بود و اگــر بداند و حاضر به 
پرداخت صدها میلیارد به فدراسیون 
فوتبال باشد، پس چرا بسیاری 
از رشته های ورزشی این 
روزها بــا بزرگ ترین 
مشــکالت مالی 
دســت و پنجــه 
نــرم می کنند؟ 
چطور در همین 
وزارت بــه رئیس 
فدراسیون کشتی 
توصیه می شود که 
تنها با یک ماساژور 
به مسابقات برود و 
هیــچ خبرنگاری 
را نیــز در کاروان 

نداشته باشــد تا هزینه ها کاهش پیدا کند و آن وقت همین 
هزینه ها صرف فوتبال می شود؟

حمید سجادی خودش یک دونده درجه یک بوده و حتما به 
خوبی می داند که رسیدن به خط پایان در هر حالتی دلچسب 
نیست. آنهایی از رسیدن به خط پایان لذت می برند که این کار 
را با کیفیت مطلوب تری انجام داده باشند وگرنه همه دونده ها 
در یک رقابت به خط پایان خواهند رســید. دیر یا زود، دوران 
حضور سجادی در وزارت هم تمام می شــود اما آیا رسیدن 
به خط پایان تجربه خوشایندی برای او خواهد بود؟ آیا تمام 
شدن دوران ریاست سلطانی فر، اتفاق خوبی برای این وزیر به 
شمار می رفت؟ سلطانی فر عملکرد ضعیفی در وزارت ورزش 
داشــت و در پایان دورانش هم به شدت مورد نقد قرار گرفت. 
او حتی همین امروز هم سوژه نقدهای بسیاری است و بعید 
به نظر می رسد که دیگر در اطراف ورزش آفتابی شود. هضم 
مشکالت پرشمار دوران سلطانی فر از یک جهت ساده تر بود. 
حداقل می دانستیم که او ورزشکار نبوده و نسبت چندانی با 
ورزش نداشته است. حداقل می دانستیم که او پیشینه ورزشی 
خاصی نداشته و از جنس ورزش نیست. حمید سجادی اما اگر 
در این تجربه ناکام شود، یک پیام بسیار مهم را به جامعه ورزش 
خواهد رساند و آن این است که شاید مدیران ورزشی نیز دوای 
درد ورزش ایران نباشند. همان طور که برخی مدیران فوتبالی 
مثل انصاری فرد، بدترین دوران ممکن را برای باشگاهی مثل 
پرسپولیس رقم زدند. سجادی تا امروز اصال عملکرد موفقی در 
قامت وزیر ورزش نداشته و هنوز فرصت دارد تا از این روند فاصله 
بگیرد. اگر شرایط تغییر نکند، دوران او در جایگاه وزیر ورزش نیز 
طوالنی تر نخواهد شد. سجادی تا امروز اقتدار کافی را در این 

جایگاه از خودش نشان نداده است.

آقای وزیر و این ورزش چندتکه

خط پایان، همیشه دلچسب نیست!

اتفاق روز

 آریا   طاری 


