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برخالف شنیده ها، کمرانی ابقا شد

ششــمین جلســه کمیته فنی فدراسیون 
تکواندو به منظور بررســی عملکرد تکواندو در 
المپیک توکیو صبح روز گذشته )شنبه ۱۰ مهر( 
با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس و مجید نیری 
دبیر فدراسیون، اصغر رحیمی، سیروس رضایی، 
حســینعلی نظری، زهرا ســروی و سیدنعمت 
خلیفه اعضای ایــن کمیتــه و آرش فرهادیان 
رییس ســازمان تیم های ملی برگزار شد. پس از 
بررســی های صورت گرفته و جمع بندی انجام 
شــده، مهرو کمرانی به عنوان سرمربی تیم ملی 
تکواندو بانــوان باقی ماند و اعظم درســتی نیز 
به عنوان مربی به کادر فنی اضافه شــد. شــرح 
وظایف مدیرفنــی تیم ملی نیز در دســتور کار 
این جلسه قرار داشــت که کلیات آن به تصویب 
اعضا رسید. کمرانی در حالی در سمت خود ابقا 
شد که چندی پیش خبرهای قطعی از برکناری 
او به گوش می ســید. کمرانی که همراه با ناهید 
کیانی در المپیک توکیو حضور داشــت عملکرد 
خوبی از خود نشان نداد و همین موضوع آغازگر 
صحبت هــای برکناری او بــود. در هر حال حاال 
کمرانی همچنان به مسئولیت خود در راس هرم 
تیم ملی بانوان ادامه می دهد و باید دید در آینده 
می  تواند دختران هوگوپوش را در مسیر پیشرفت 
قرار بدهد یا نه. ســال آینده بازی های آســیایی 
برگزار می شود که باید دید کمرانی چه برنامه ای 

برای آن دارد.  
    

پورشیب به فینال کاراته وان نرسید
در جریــان آخریــن مرحلــه از مســابقات 
 لیگ برتر کاراته وان مســکو در ســال ۲۰۲۱، 
ذبیح اهلل پورشــیب تنها نماینده کاراته ایران در 
این رقابت هــا، در اولین مبارزه خــود به مصاف 
انوار بوگرین از بلژیک رفت و با نتیجه دو بر یک به 
پیروزی رسید و در دور دوم نیز والدمیر برزانیچ 
از صربســتان را با نتیجه دو بر صفر شکست داد. 
پورشیب در دور سوم این مســابقات با تارگوت 
حســنوف از آذربایجان به رقابت پرداخت و در 
نهایت با نتیجه یک - یک در هانتی پیروز میدان 
شد و راهی نیمه نهایی شد اما در نیمه نهایی مقابل 
نبیل اچ چابی از مراکش با نتیجه سه بر دو شکست 
خورد و از رســیدن به فینال بازماند. پورشــیب 
برای کسب مدال برنز امروز )یکشنبه( در دیدار 
رده بندی روی تاتامی خواهد رفت. آخرین مرحله 
از مســابقات لیگ برتر کاراته وان در سال ۲۰۲۱ 
طی روزهای ۹ الی ۱۱ مهر با حضور ۳۷۱ شرکت 
کننده از ۴۹ کشــور به میزبانی مسکو روسیه در 

حال برگزاری است.
    

مربی روس در بسکتبال ایران
به واســطه تفاهمنامه همکاری فدراسیون 
بســکتبال با باشــگاه های خصوصی، حمایت و 
هدایت تیم های پایه دوره های مختلف به عهده 
برخی باشــگاه ها و بخش های خصوصی مانند 
اکسون، کاله و... سپرده شده که در همین راستا، 
باشگاه کاله با یک مربی روسی برای هدایت تیم 
جوانان ۲۰۲۴ به تفاهم رسیده و قرارداد امضا کرد. 
باشــگاه کاله با »اِوگینی کیسورین« روسیه ای 
برای در اختیار گرفتن هدایت تیم ۲۰۲۴ ایران 
به تفاهم رسید. پیش از این سرمربیگری تیم ملی 
۲۰۲۴ به بهرام رمضان سپرده شــده بود و باید 
دید با این شرایط، تکلیف او چه خواهد شد. طبق 
گفته محمدجواد فانی قائم مقام باشگاه کاله، این 
قرارداد به صورت یک به عالوه دو سال امضا شده 
و این سرمربی نام آشنا در کشور روسیه، قرار است 
تا تاریخ ۲۰ مهر وارد پایگاه اختصاصی ورزشــی 
باشگاه کاله واقع در شهر آمل شــود. با توجه به 
نتایج تیم جوانــان ۲۰۲۰ در جام جهانی لتونی، 
مدیران باشگاه پس از تشکیل جلسات همفکری 
و مشورتی با فدراسیون بســکتبال، با سه مربی 
فرانســوی، ترکیه ای و روسی مذاکراتی داشتند 
که ســرانجام، با »کیســورین« روس به تفاهم 
رســیدند. این قرارداد یک ساله با قابلیت تمدید 
تا سه سال است. این ســرمربی روس که سابقه 
بازی در تیم ملی این کشــور در المپیک سیدنی 
را هم در کارنامه دارد، عناوینــی مانند کاندیدا 
شدن برای سرمربیگری تیم ملی روسیه در سال 
۲۰۲۱، ســرمربیگری تیم اســپارتاک موسکو، 
ســرمربیگری تیم ملی زیر ۱۶ و زیر ۱۹ ســال 
روسیه، سرمربیگری تیم خیمکی روسیه را هم 

در رزومه خود داراست.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

وقتی اسکوچیچ سرمربی تیم 
ملی شد، این تیم به تغییرات زیادی 
نیاز داشت. تیمی که هنوز کاپیتانش 
مسعود شجاعی بود و باید در چند 
نقطه مختلف زمین، کمی تغییر 
می کرد و به سمت جوان تر شدن 
می رفت. دراگان بــه مرور زمان، 
تغییرات دلخواهش را در تیم پیاده 
کرد و حاال انتشار فهرست تازه و 
تفاوت های حداقلی آن با لیست 
قبلی، نشان می دهد که او تقریبا 
همه نفرات مهم تیمش را شناخته 
است. تیم ملی جوان تر و شاداب تر 
از چند سال گذشته به نظر می رسد 
و به احتمال فــراوان در نهایت 

همین نفرات با چند تغییر جزئی، 
خودشان را برای جام جهانی قطر 

آماده خواهند کرد.
    

فقط سه ورودی
فهرســت جدید تیم ملی نسبت به 
آخرین فهرســت برای نبرد با سوریه 
و عراق، تنها ســه ورودی جدید دارد. 
در حقیقت ۲۳ بازیکــن از این اردو، در 
اردوی آخر تیم ملی هم رویت شــده 
بودند. احسان حاج صفی، کاوه رضایی 
و مجید حسینی، سه بازیکن باتجربه ای 
هســتند که دوباره در حوالی تیم ملی 
آفتابی شده اند. بازگشت احسان و کاوه 
کامال قابل پیش بینی به نظر می رسید. 
چراکه حاج صفی به عنوان کاپیتان تیم 
ملی و کاوه به عنوان مهاجم موردعالقه 

اســکوچیچ، اردوی قبلــی را به دلیل 
مصدومیــت از دســت داده بودند. در 
واقع از سه بازیکنی که نسبت به اردوی 
قبلی به تیم ملی ملحق شده اند، دو نفر به 
دلیل مصدومیت در جدال های پیشین 
غایب بودند. در نتیجه به نظر می رسد 
تیم دراگان کامال به ثبات رسیده و این 
مربی کروات توانسته تقریبا همه نفرات 
مدنظرش را در تیم ملی قرار بدهد. البته 
ستاره هایی مثل مرتضی پورعلی گنجی 
و علی کریمی همچنان مصدوم هستند 
و چند ماه دیگر به این تیم ملحق خواهند 
شد. به طور کلی، تیم ملی به ثبات بسیار 
قابل توجهی رسیده است. این نکته را هم 
فراموش نکنیم که اساسا مربیان کروات، 
دوست ندارند تیم شــان را بیش از حد 
شلوغ کنند و دائما نفرات مختلف را به 

تیم ملی دعوت کنند. سیاستی که برانکو 
هم آن را در فوتبال ایران دنبال می کرد.

خط خورده ها
بعــد از اردوی قبلی در شــروع این 
مرحله از مقدماتی جام جهانی، اسکو 
چهار نفر را در فهرست اردوی جدید قرار 
نداده است. عارف آقاسی، جعفر سلمانی 
و زبیر نیک نفس، دیگر بخشی از اردوهای 
تیم ملی نیستند و حداقل در این مقطع، 
تیم را همراهی نمی کنند. جالب اینکه 
هر سه بازیکن در پنجره نقل و انتقاالت 
تابستانی، راهی باشگاه استقالل شدند تا 
برای فرهاد و تیمش به میدان بروند. نفر 
چهارم این فهرست هم محمد کریمی 
است. هافبک جوان ســپاهان این بار با 
تصمیم اسکوچیچ از تیم ملی دور خواهد 
ماند. با این حال او هم مانند سایر نفرات، 

قطعا در آینده شانس بازگشت دوباره به 
تیم ملی را به دست خواهد آورد.

سهم لیگ برتر، حدود 25 درصد
مهره هــای شــاغل در لیگ های 
خارجی آنقدر درخشان نشان داده اند 
که ســهم لیگ برتر ایران در فهرست 
جدید تیم ملی به حداقل رسیده است. 
در این لیســت ۲۶ نفره، فقط »هفت 
بازیکن« در لیگ ایــران توپ می زنند. 
امید نورافکن و یاســین ســلمانی از 
سپاهان، صالح حردانی از فوالد، وحید 
امیری، مهدی ترابی و میالد ســرلک 
از پرســپولیس و ســیاوش یزدانی از 
استقالل، هفت بازیکن این فهرست به 
شــمار می روند که در لیگ ایران بازی 
می کنند. جالب اینکــه تنها چهار تیم 
لیگ برتری در تیم ملی نماینده دارند 
و ۱۲ باشــگاه دیگر، صاحب هیچ مهره 
ملی پوشی نیســتند. این اتفاق بدون 
شک انگیزه ستاره های جوان لیگ برتر را 
به اوج می رساند تا به هر قیمتی خودشان 
را به تیم ملی تحمیل کنند. اسکوچیچ با 
فراخواندن پدیده های جوانی مثل صالح 
حردانی و یاسین سلمانی به این اردوی 
حساس و سرنوشت ساز، نشان داده که 
کوچک تریــن گاردی مقابل دعوت از 
بازیکنان فعال در لیگ برتر به اردوهای 

تیم ملی ندارد.
پشت خط مانده ها

هیچ کس نمی توانــد انکار کند که 
نفرات حاضر در فهرست تازه سرمربی 
تیم ملی، در »آمادگی« به سر می برند. 
همه این نفرات به شدت آماده هستند و 
به همین خاطر، این فهرست با کم ترین 
مناقشــه در فوتبال ایران روبه رو شده 
است. با این وجود، فوتبال ایران نفرات 
آماده دیگری هم دارد که شاید دوباره 
پای شــان به تیم ملی باز شود. نفراتی 
مثل حامد لک، رشید مظاهری، دانیال 

اســماعیلی  فر، مهدی تیک دری، اکبر 
ایمانی و اللهیار صیادمنش، ستاره هایی 
هستند که در صورت مصدومیت نفرات 
اصلی می توانند به اردوها دعوت شوند. 
بدون شک اســکوچیچ همه آنها را زیر 
نظر دارد. در فوتبال ایران ستاره هایی هم 
هستند که با سلیقه فنی سرمربی تیم 
ملی منطبق به نظر نمی رسند. نفراتی 
مثل وریا غفوری و رامین رضاییان که 
به نظر می رسد دوران شان در تیم ملی 

دیگر به پایان رسیده باشد. 
تدارکات بی تدارکات

از آخرین مسابقه تدارکاتی تیم ملی 
ایران، زمان بســیار زیادی سپری شده 
و جالــب اینکه فدراســیون همچنان 
برنامه ای برای این قبیل مسابقه ها ندارد. 
تیم دراگان فقط در نبردهای رســمی 
به میدان می رود و فرصت محک زدن 
ذخیره ها را به دســت نمی آورد. شاید 
در کوتاه مدت این مســاله، دردسری 
برای ایران درست نکند اما این روند در 
درازمدت، به قطع به ضرر این تیم تمام 

خواهد شد.

درباره فهرست جدید اسکوچیچ برای تیم ملی

زمانی برای ثبات

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

اگر زمزمه های انتخاب »اسپانسر مشترک« برای دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس درنهایت به حقیقت تبدیل شود، این 
می تواند اولین شکست بزرگ مدیران جدید وزارت ورزش در 
فوتبال ایران تلقی شــود. یک طرح بسیار غلط که فقط شرایط 
این دو باشگاه را ملتهب تر می کند. ظاهرا وزارت ورزش نه تنها 
عالقه ای به خصوصی سازی سرخابی ها ندارد، بلکه می خواهد 
نسخه های کامال یکسانی برای آنها بپیچد. این در حالی است 
که اساسا »برابری« در هر شرایطی به معنای »عدالت« نخواهد 
بود. اسپانسر مشترک هم از آن مسائلی است که قبال امتحانش 
را در فوتبال ایران پس داده و نتیجه ای به جز بحران زایی بیشتر 

به همراه نداشته است.
پرسپولیس و اســتقالل، هر دو متعلق به »وزارت ورزش« 
هستند و این مالکیت مشــترک حداقل در چند سال گذشته، 
موجبات نارضایتی هر دو تیم را به همراه داشــته است. از یک 
طرف، آبی ها اعتقاد داشته اند که وزارت ورزش در دولت حسن 

روحانی و به خصوص در دوره دوم ریاست او، حامی تیم رقیب بوده 
و امکانات بیشتری را در اختیار پرسپولیسی ها قرار داده است. از 
سوی دیگر هم قرمزها باور دارند که موفقیت های شان، بی جهت 
به وزارت ربط داده می شــود و این نهاد، تاکنون بیشتر از آن که 
کمک حال این باشگاه بوده باشد، برای درآمدزایی این مجموعه 
مانع تراشیده است. مالکیت مشترک به خودی خود، مساله ای 
قابل نقد به نظر می رسد اما ظاهرا وزارت به جای پایان دادن به این 
اتفاق، به دنبال گسترش و تقویت آن نیز هست. انتخاب »اسپانسر 
مشترک« برای سرخابی ها، از آن شاهکارهایی به نظر می رسد که 
نشان از »بی اطالعی« افراد تصمیم ساز در این حوزه دارند. فوتبال 
آن هم در چنین سطحی اساسا بر پایه تضاد منافع شکل می گیرد. 
یعنی موفقیت تیمی مثل استقالل، در نهایت به ضرر پرسپولیس 
است و موفقیت پرسپولیس، به ضرر اســتقالل خواهد بود. در 
چنین شرایطی حرف زدن از حامی مالک مشترک، باورکردنی 
نیست. اگر واقعا شخص وزیر ورزش پس از مشورت با مشاورانش 
چنین تصمیمی گرفته باشد، بهتر است همه این مشاورها قبل از 
برداشتن هر قدم دیگری در ورزش ایران به خانه فرستاده شوند. 
چراکه این کار فقط شائبه ها، تنش ها و مشکالت را بیشتر می کند. 
این نقشه ای اســت که حتی کوچک ترین کمکی به حل شدن 
مسائل دو باشــگاه نخواهد کرد. اسپانسر مشترک، تنها شبیه 
قرار گرفتن در یک دایره بسته خواهد بود. یک خطای بزرگ که 

شرایط را برای استقالل و پرسپولیس حتی از وضعیت فعلی شان 
هم بدتر خواهد کرد. البد نقشه بعدی آقایان هم بعد از این ماجرا، 
احیای سنت شام های مشترک قبل از دربی، رسیدن به »نتایج 

مشترک«، تقسیم جام ها و ماجراهایی از این دست خواهد بود.
پرسپولیس و اســتقالل، دو »برند« کامال مجزا هستند 
که بسته به فاکتورهای مختلف، ارزش های متفاوتی دارند. 
اینکه کدام تیم مجموعا از طرفداران بیشتری برخوردار است، 
روی ارزش گذاری اش موثــر خواهد بود. اینکه کدام تیم این 
اواخر موفقیت های بیشتری به دست آورده هم، بدون شک 
در تعیین ارقام حامیان مالی نقش به ســزایی خواهد داشت. 
این فاکتورها همه جای دنیا به سادگی لحاظ می شوند و مورد 
توجه قرار می گیرند. پرسپولیس به عنوان تیمی که در پنج 
سال گذشته، همواره قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شده و دو 
بار هم به فینال آسیا رسیده، حق دارد اگر نسبت به استقالل 
رقم بیشــتری را از کارگزار طلب کند. استقالل هم به عنوان 
تیمی که در پنج سال گذشته فقط یک بار جام حذفی را فتح 
کرده، نمی تواند انتظار داشته باشد که رقمی »برابر« با حریف 
سنتی دریافت کند. همان طور که اگر آبی ها در سال های پیش 
رو به موفقیت برسند، انتظار ندارند که به صورت »یکسان« 
با پرسپولیس درآمد داشته باشند. اصال اسپانسری که قصد 
بر عهده گرفتن همزمان هر دو باشــگاه را دارد، بدون شک 

دغدغه ای به جز فوتبال را در سر می پروراند. نمی شود هم به 
فوتبال عالقه داشت و هم صورت همزمان، طرفدار دو دشمن 
دیرینه بود و به حمایت از آنهــا پرداخت. چنین اتفاقی فقط 
حجم اعتراض ها را در فوتبال ایران بیشتر خواهد کرد. اگر یکی 
از این دو باشگاه به سراغ مهره های خارجی برود و باشگاه دیگر 
نتواند چنین کاری انجام بدهد، اسپانسر مشترک به عنوان 
مقصر معرفی خواهد شــد. اگر یک باشگاه ستاره جذب کند 
و باشگاه دیگر نتواند این کار را انجام بدهد، اسپانسر مشترک 
به عنوان مقصر معرفی خواهد شــد. حتی اگر یک تیم جام 
بیاورد و باشگاه دیگر نتواند این کار را انجام بدهد، دوباره نوبت 
سرزنش حامی مالی مشــترک از راه خواهد رسید. این طرح 

حتی به ضرر خود اسپانسر هم خواهد بود.
هواداران فوتبال در انتظار »خصوصی سازی« هستند اما 
این بار حتی خبری از شــعارهای همیشگی در این مورد هم 
نیست. وزارت در حال برداشتن یک گام بسیار بلند به سوی 
گذشته اســت. قدمی که در نهایت استقالل و پرسپولیس را 
هم عقب خواهد برد. آنها اصال بــه چینن طرحی نیاز ندارند. 
همین که وزارت دستش را از گلوی دو باشگاه بردارد، به آنها 
فرصت نفس کشیدن بدهد و شرایطی را مهیا کند تا خود آنها 
به ســراغ درآمدزایی بروند، همه مشکالت به خودی خود به 

حداقل خواهند رسید.

تیم ملی فوتســال، موفق به تاریخ سازی در 
جام جهانی لیتوانی نشد و حتی نتوانست صعود 
به نیمه نهایی جام جهانی را همانند دوره گذشته 
تکرار کند. با این وجود یک »ایرانی« دست به یک 
تاریخ سازی فراموش نشدنی زد و در گروه داوری 
دیدار »فینال« جام جهانــی قرار گرفت. در همه 
رشته های ورزشی، قرار گرفتن در بین داورهای 
»فینال« یک تورنمنت، »باالترین« سطح ممکن 
برای یک داور به حساب می آید. حاال اگر آن داور به 
عنوان یک زن در فینال رشته مردان داوری کند، 
جنس این موفقیت بزرگ تر و تاریخی تر هم خواهد 
شد. گالره ناظمی بعد از سپری کردن یک تورنمنت 
فوق العاده در لیتوانی، حاال داور وقت نگه دار مسابقه 
نهایی این جام خواهد بود. تلخ است که تیم ملی در 
این مرحله دیده نمی شود اما فوتسال ایران، صاحب 

یک نماینده بسیار شایسته در فینال رقابت های 
جهانی خواهد بود. یک اتفاق فراموش نشــدنی 
که برای همیشه در حافظه اهالی ورزش در ایران 
خواهد ماند. او در همین جام، داور وسط مسابقه 
مصر و گواتماال بود و قضــاوت بی نقصی را در این 
جدال پشت سر گذاشت. ناظمی در ادامه مسابقه 
حساس تیم های میزبان و کاستاریکا را هم سوت 
زد تا نشان بدهد که چه قابلیت های فوق العاده ای 
دارد. او تــا امــروز در دوران داوری، تجربه های 
بی نظیری به دســت آورده است. ناظمی کارش 
را از سوت زدن مســابقه ها در لیگ برتر فوتسال 
بانوان شروع کرد و در مسیر تبدیل شدن به یکی از 
بهترین داورهای فوتسال جهان قرار گرفت. داوری 
که تا امروز توانسته در المپیک جوانان، بازی های 
آسیایی داخل سالن، فوتســال جام باشگاه های 

جهان در رده مردان، جام ملت های فوتسال زنان 
اروپا و همچنین جام جهانی داوری کند. سه سال 
قبل، نام او در فهرست ۱۰ داور برتر فوتسال دنیا قرار 
گرفت. اگر ناظمی یکی از بهترین داورهای دنیای 
فوتسال نبود، هرگز شانس داوری در رقابت هایی 
مثل جام جهانی فوتســال مردان را به دســت 
نمی آورد. او با این تجربه موفق به همه ثابت کرد 
که چه داور بزرگی است و حاال قرار گرفتن در جمع 
داورهای فینال، یک اتفاق شگفت انگیز برای او به 
نظر می رسد. اگر این ماجرای دلچسب را در کنار 
ماجراهایی مثل رسیدن تیم ملی هندبال بانوان به 
سهمیه مسابقات جهانی و همچنین اولین صعود 
تاریخ تیم ملی فوتبال زنان به جام ملت های آسیا 
قرار بدهیم، بدون شــک باید بپذیریم که ورزش 
بانوان در ایران بهترین روزهای ممکن را پشــت 

سر می گذارد. 
البته که همچنان کارهای زیادی برای انجام 
دادن وجود دارد و همچنان، امکانات و دستمزدها 
در شأن ســتاره های زن ورزش ایران نیستند اما 
این قدم های رو به جلو، راه را برای آیندگان هموار 

خواهند کرد. چنین موفقیت بزرگی را باید قبل 
از همه به داریوش ارجمند تقدیــم کرد. مردی 
که همین چند وقت قبل با عبارت هایی عجیب 
و حتی توهین آمیز، دســتاوردهای ورزشی زنان 
را زیر سوال برده بود. برخالف آن چه بعضی افراد 
تصور می کنند، بانوان در دنیای امروز دیگر درگیر 

»محدودیت« نیســتند. آنها می توانند پا به پای 
مردان مبارزه کنند و موفقیت به دســت بیاورند. 
دستاوردهای گالره ناظمی و چهره هایی شبیه 
به او نیز، در نهایت دســتاوردهایی به نام »ایران« 
هستند. دستاوردهایی که »جنسیت« در آنها، 

نقش کلیدی ایفا نمی کند.

حرکت به سمت یک طرح شکست خورده

برابری ناعادالنه

به دنبال حضور گالره ناظمی در فینال جام جهانی

تقدیم به شما آقای ارجمند

فهرست جدید تیم ملی 
نسبت به آخرین فهرست 

برای نبرد با سوریه و عراق، 
تنها سه ورودی جدید دارد. 

در حقیقت 23 بازیکن از 
این اردو، در اردوی آخر تیم 

ملی هم رویت شده بودند. 
احسان حاج صفی، کاوه 

رضایی و مجید حسینی، 
سه بازیکن باتجربه ای 

هستند که دوباره در حوالی 
تیم ملی آفتابی شده اند
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