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داوریریاستمیخواهد؟!

انتخاب سرپرست برای فدراسیون های ورزشی 
به این دلیل است تا فرد منتصب کارهای مربوط به 
برگزاری انتخابات ریاست را انجام دهد. اما گاها 
شاهد این هستیم که سرپرست ها بعد از مدتی با 
استعفا، خود را وارد گود رقابت می کنند تا ریاست 
را به دست بگیرند. این اتفاق آنطور که پیداست این 
روزها در فدراسیون والیبال در حال رخ دادن است. 
افشین داوری از زمانی که سرپرست این فدراسیون 
شده، اقدام هایی کرده که در حوزه مسئولیت یک 
سرپرست فدراسیون نیست و همین مساله باعث 
شده شــائبه هایی در خصوص این که داوری به 
دنبال ریاست فدراسیون والیبال است به وجود 
بیاید. طبق شنیده ها حتی محمدرضا داورزنی 
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش این وعده را 
به داوری داده اســت که اگر در دوران سرپرستی 
عملکرد خوبی داشته باشد، می تواند نامزد ریاست 
شود. این موضوع می تواند بســیاری از ابهامات 
در خصوص فعالیت ها و اقدامات چند وقت اخیر 
داوری در فدراســیون والیبــال را توجیه کند و 
اگر اینگونه باشد وی به راحتی می تواند ریاست 
فدراسیون والیبال را بر عهده بگیرد. چراکه از یک 
طرف حمایت وزارت ورزش و به خصوص داورزنی 
را همراه خود دارد و از طرف دیگر با توجه به این که 
داورزنی سال ها ریاســت فدراسیون والیبال را بر 
عهده داشــته داوری می تواند روی آرای روسای 
هیات های استانی حساب باز کند و حاال که قرار 
است انتخابات ســال آینده برگزار شود، فرصت 
کافی هم وجود دارد! در ایــن باره باید به دو نکته 
توجه کرد؛ اول اینکه داوری در سال های کارش 
در حوزه ورزش موافقان چندانی برای خود دست و 
پا نکرده و حتی با رها کردن فدراسیون دوومیدانی 
برای رسیدن به مجلس، یک نقطه تاریک هم در 
کارنامه اش گذاشــت. نکته دوم هم اینکه احمد 
ضیایی نیز با حمایت کامل داورزنی به ریاســت 
والیبال رسید اما نتوانست چیزی جز انتقاد برای 
خودش بخرد. به این ترتیب حمایت داورزنی از 
داوری هم نمی تواند چندان آینده روشنی را برای 

والیبال رقم بزند.
    

دلخوریبدونگله
رای گیری دستی آن هم برای موضوع مهم 
تصویب اساسنامه جدید در مجمع کمیته ملی 
المپیک هنوز برای برخی ها جا نیفتاده اســت. 
شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک هم 
شاید توقع حداقل یک رای مخالف یا انتقادهایی 
از اساســنامه جدید را در مجمــع کمیته ملی 
المپیک داشت اما شــیوه رای گیری دست باال 
بردن و ذکر صلوات جلــوی روی رییس کمیته 
المپیک و وزیر جای مخالفتی باقی نگذاشــت 
تا دلخوری او منطقی به نظر برسد. اگر در تمام 
دنیا جز برای رییس کمیته المپیک رای مخفی 
وجود ندارد، برای تنفیذ گرفتن های این چنینی، 
دستگاه های الکتریکی با گزینه بله و خیر جلوی 
اعضای مجمع وجود دارد تا آزادی بیان زیر سوال 
نرود! اما شهنازی با خودداری از هر گله و شکایتی 
بعد از مجمــع گفت:»درباره شــانس حضورم 
در ســمت دبیرکل باید تاکید کنــم که به قول 
خسروی وفا، ما همه کارگر هستیم و به کارگران 
هرچه دستور بدهند اجرا می کنند. من هم کارگر 
هستم و از کارفرمای خود در هر شرایطی اطاعت 
می کنم. در خصوص تغییر دبیرکل فکر می کنم 
بیش از انتظار این مســاله بزرگ شد. تغییری 
در اساسنامه رخ داده اســت و به زودی اجرایی 
می شــود. ما ورزشــی ها افراد انعطاف پذیری 

هستیم. هدف خدمت است.«
    

سرخوشوطالیجهان
فینال نخســتین دوره رقابت های اسنوکر 
6 توپ جــام جهانی برگزار شــد و طی آن امیر 
سرخوش موفق شــد با پیروزی مقابل حریف 
تایلندی خود به مقام قهرمانی و مدال طالی این 
رقابت ها دست یابد. در این دوره از رقابت ها که 22 
تا 25 دی به میزبانی قطر برگزار شد 32 بازیکن 
با کسب سهمیه )فدراسیون بین المللی = بیلیارد 
و اسنوکر( از کشورهای اســترالیا، افغانستان، 
پاکســتان، بحرین، مصر، تایلند، هنگ کنگ، 
ایران، ایرلند، عراق، میانمار و قطر شرکت کردند. 
تیم ملی اســنوکر کشــورمان با ترکیب امیر 
سرخوش و احسان حیدری نژاد در این رقابت ها 

شرکت کرد.

منهای فوتبال

آیا کارلوس کی روش بعد از جام ملت ها از ایران جدا 
می شود؟ این مربی و اطرافیانش ترجیح می دهند جو 
خاصی در مورد این جدایی احتمالی ایجاد کنند اما در 
حقیقت، ماجرا به همین سادگی نیست. بدون تردید 
اگر کی روش ایران را به فینال جام ملت ها ببرد، نیمکت 
این تیم را ترک نخواهد کرد. او با ایران یک صعود ساده 
دیگر به جام جهانی را در پیش دارد و شاید این بار بتواند 
در جام جهانی نیز دســت به کارهای بزرگ تری بزند. 
کی روش در فوتبال ایران یک »امپراتوری« ساخته و 
حاضر نیست این تخت و تاج را به سادگی از دست بدهد. 

دستمزد ویژه و اختیارات ویژه تر این مربی در فوتبال 
ایران، در هیچ نقطه دیگــری از دنیا به او تعلق نخواهد 
گرفت. عــالوه بر این کارلوس در همه این ســال ها به 
شــناخت کاملی از فوتبال ایران و بازیکنانش دســت 
پیدا کرده و طبیعتا ترجیح می دهد به جای شروع یک 
چالش جدید و ســخت در آمریکای جنوبی، به روند 
فعلی اش ادامه بدهد. اگر این مربی واقعا قصد جدایی 
داشــت، می توانســت تا پایان جام صبر کند و سپس 
درباره این موضوع صحبت هایی را بــه زبان بیاورد اما 
تاکید چندباره او به نقــش »وزارت ورزش« و مدیران 
فوتبالی در جدایی اش، نشــان می دهد که کی روش 
همچنان قصد دارد با فشار آوردن به نهادهای مختلف، 

قراردادش را با شرایط دلخواه تمدید کند.

این اولین بار نیست که شائبه های مربوط به خروج 
کی روش از تیم ملی داغ می شوند. او تقریبا در آستانه 
هر تورنمنت، هواداران فوتبال ایــران را به این نتیجه 
می رســاند که دیگر در این تیم باقی نخواهد ماند. در 
آخرین کنفرانس مطبوعاتی پس از جدال با بوســنی 
در جام جهانی 2014، این مربی عمــال از بازیکنان و 
هواداران فوتبال ایــران خداحافظی کــرد اما باز هم 
برگشــت و به کارش ادامه داد. پــس از جام ملت های 
2015 نیز به نظر می رســد دیگر شــانس باقی ماندن 
کــی روش در تیم ملی از بیــن رفته اما بــاز هم به جز 

خداحافظی ســاختگی، خبری از یک جدایی واقعی 
نبود. کی  روش اصرار داشت که جام جهانی روسیه نقطه 
پایانی همکاری اش با ایران است و دیگر قراردادی را با 
فدراســیون امضا نمی کند اما با وجود همه تهدیدها، 
دوباره پای میز مذاکره نشست و حتی حاضر به تمدید 
کوتاه مدت قراردادش شد. مرد همیشه به ظاهر ناراضی، 
همچنان دلیلی برای ترک تیم ملی ندارد. این جدایی 
شــاید تنها در صورتی اتفاق بیفتد کــه ایران در جام 
ملت ها نتایج ضعیفی کســب کند و تصمیم در مورد 
آینده کادر فنی تیم ملی به فدراسیون فوتبال سپرده 
شود. در غیر این صورت، کی روش دوباره به همان بازی 
تکراری ادامه خواهد داد. پا پس کشــیدن از تمدید در 
مصاحبه ها و پیش کشیدن قراردادهای جدید با دست!

نکته به نکته

مثلهميشهتركامپراتوري؟!

آريا رهنورد 

برای یــک دوره زمانی طوالنی، 
کارلوس کی روش ســمبل بزرگ 
حرفه ای گری در فوتبال ایران بود. 
تصور می شــد مرد پرتغالی در هیچ 
شرایطی از دایره رفتارهای حرفه ای 

خارج نمی شود. 
بازیکنانی که ایــن دایره را ترک 
می کردند، به سرعت ناچار به ترک 
تیم ملی بودند و مدیرانی که نسبتی 
با حرفه ای بودن نداشتند، از سوی 
کی روش بــه هــواداران فوتبال در 
ایران معرفی می شــدند. مقایســه 

کی روش امروز با آن چه در گذشته 
از این مربی به یاد داریم کمی دشوار 
و حتی باورنکردنی به نظر می رسد. 
او که زمانــی اجازه نمــی داد هیچ 
اتفاق کوچکی تمرکــز تیمش را به 
هم بریزد، حاال با تکیــه تکراری به 
ماجرای پیوســتن به کلمبیا، ذهن 
فوتبالیســت های تیم ملــی را در 

معرض ناآرامی قرار می دهد. 
به شــوخی گفته می شــود که 
حتی پرنده های اطراف اردوی تیم 
ملــی در این ســال ها، »حرفه ای« 
شده اند و آرامش تیم کارلوس را به 
هم نمی زنند اما حــاال منبع ایجاد 

حاشــیه های جدید بــرای فوتبال 
ایران، شــخص کارلوس کی روش 
اســت. مدام درباره کلمبیــا از این 
مربی سوال می شود و او با رد نکردن 
احتمال ملحق شــدن به این تیم، 
بخشی از تمرکز شــاگردانش را به 

ورطه نابودی می کشاند.
گروهی از طرفــداران کارلوس 
کی روش، باور دارند که پشــت هر 
رفتار او یــک تصمیم منطقی نهفته 
اســت. آنهــا همــه بداخالقی ها و 
مصاحبه های تند آقای ســرمربی 
را، تالشــی بــرای تهییــج تیم و 
تحریــک بازیکنان برای رســیدن 

به موفقیت های بــزرگ می دانند. 
حتی خــود آنها هم امــا نمی دانند 
که سرمربی تیم ملی چه توضیحی 
برای ماجرای تکــراری و حیرت آور 
»کلمبیا« دارد و چطور ممکن است 
که این موضوع در نهایت به سود تیم 

او باشد؟ 
خبرنگاری که دربــاره احتمال 
اضافه شــدن کی روش به نیمکت 
کلمبیــا از او ســوال می کند و جام 
ملت هــا و پرســش های مربوط به 
این رقابت را به طــور کامل نادیده 
می گیرد، یک رفتار »غیرحرفه ای« 
انجام داده است. کی روش به سادگی 

می تواند همــه چیــز را رد کند و با 
تکذیب صحبت های این خبرنگار، 
برای خودش و تیمش آرامش بخرد. 
آرامش اما ظاهرا قرار نیســت هرگز 
در ســبد خرید این مربــی جایی 

داشته باشد. 
او خودش را ملزم به پاسخ دادن به 
یک سوال حاشیه ساز می داند و آنقدر 
جوابگو ظاهر می شــود که انگار این 
پرسش ها از قبل با خودش هماهنگ 
شده و حتی به درخواست خود این 

مربی اتفاق افتاده باشند. 
کارلوس به گفته خــودش بعد 
از جــام ملت ها دیگر قــراردادی با 
فوتبال ایــران ندارد و به ســادگی 
می تواند تیم بعدی را برای خودش 
انتخاب کند و آزادانه برای مربیگری 
به کشور دیگری برود. شواهد اما این 
طور نشان می دهند که او چندان هم 

مایل به ترک فوتبال ایران نیست. 
اصرار دائمی بــه بی میلی وزارت 
ورزش برای تمدید طوالنی قرارداد 
در صحبت های کی روش، نشــان 
می دهد او هنوز قصد دارد به کمک 
فشــار گذاشــتن روی نهادهــای 
مختلف، شــرایط کاملــی را برای 

تیمش مهیا کند.
 دیگر برخالف گذشته، جمعیت 
زیــادی بــرای بقای کــی روش به 
صفحــات مجــازی رییس جمهور 
و وزرا مراجعــه نمی کننــد. با این 
وجود شــاید یک قهرمانی در جام 
ملت ها، بتواند محبوبیت از دســت 
 رفتــه کــی روش را به ایــن مربی

 برگرداند.
حتی اگــر در آخرین قــرارداد 
کارلوس کی روش بندی برای آزادی 
مذاکره با تیم هــای دیگر همزمان 
با کار در تیــم ملی وجود داشــته 
باشــد، باز هم انجام چنین کاری از 
سوی این مربی، »اخالقی« به نظر 

نمی رسد. 
او از فدراســیون فوتبــال ایران 
حقوق می گیرد تا با تمام تمرکز در 

خدمت تیم باشــد و همه توانش را 
برای موفقیت ایران بــه کار ببندد. 
تیم ملی با این مربی به حساس ترین 
روزهای ممکن رســیده اســت و 
طبیعتا بیشــتر از همیشه به تمرکز 
نیاز دارد اما بخشی از ذهن کارلوس، 
همچنان معطوف آینده شغلی پس 

از جام ملت ها شده است. 
بدون تردیــد اگــر بازیکنی در 
اردوی کــی روش با باشــگاه های 
مختلــف بــرای امضای قــرارداد 
مذاکره می کرد، آقای مربی چنین 
چیزی را برنمی تابیــد و عذر مهره 
تیمــش را می خواســت امــا حاال 
خود او در رفتاری که شــاید حتی 
بــرای بازیکنان نیز هضم نشــدنی 
باشد، با کلمبیا مذاکره هایی انجام 
داده و مدام ایــن مذاکره ها را برای 
خبرنــگاران کشــورهای مختلف 
رسانه ای می کند. اگر قهرمانی جام 
ملت ها بــه خاطر همیــن موضوع 
از دســت برود، کــی روش مرتکب 
یک اشتباه نابخشودنی شده است. 
حتی اگر تنهــا یک روز بــه پایان 
قرارداد او با فدراســیون باقی مانده 
باشد، این مربی وظیفه دارد با همه 
نیروی ذهنی و جســمی برای ایران 
کار کنــد. او اما ترجیــح می دهد 
در زمیــن حاشــیه و جنجال توپ 
بزنــد. مردی کــه همــواره از همه 
توقع حرفه ای گری داشته، حاال به 
غیرحرفه ای ترین رفتارهای ممکن 

تکیه می زند.

چرا سرمربی تیم ملی، به يک بحث تکراری پايان نمی دهد؟

کی روش و کشف کلمبیا!

سوژه روز

 در جام ملت های آسیا بیشتر از نام همه رقبای تیم ملی، نام کشور کلمبیا در اطراف اين تیم شنیده می شود. 
زمزمه های زيادی مبنی بر توافق نهايی سرمربی ايران با فدراسیون فوتبال کلمبیا برای ملحق  شدن به اين تیم پس از جام 
ملت های آسیا وجود دارد. کی روش می تواند به راحت ترين شکل ممکن، حرف و حديث ها در مورد انتخاب تیم بعدی اش 

را به آينده موکول کند و يا حداقل سوالی را در اين مورد جواب ندهد. کارلوس اما قصد انجام چنین کارهايی را ندارد و با 
اشتیاق از هر سوالی که او را به نیمکت کلمبیا مرتبط بداند، استقبال می کند.

دومین حذف شــده جام ملت ها، شــاید 
عجیب ترین و غیرقابل پیش بینی ترین تیم 
این دوره از رقابت ها بوده است. هندوستان 
تورنمنت را با یک پیروزی سنگین آغاز کرد و 
با این قدرتنمایی، خیلی زود در آستانه صعود 

قرار گرفت. 
در پایان دور گروهــی اما آنها باید به خانه 
برگردند و بازی های تایلنــدی را در مرحله 
بعدی تماشا کنند که در نبرد اول چهار گل از 
این تیم دریافت کرده بود. هند با درخشش 
سونیل چتری، تایلند را مات کرد و توانست 
مخاطبان جام ملت های آســیا را میخکوب 
کند. این تیم در مسابقه دوم نیز شگفت انگیز 
ظاهر شــد. آنها روبه روی امــارات میزبان، 
موقعیت های متعددی خلق کردند، دو بار تیر 
دروازه را به لرزه درآوردند و بارها تا یک قدمی 

عبور دادن توپ از خــط دروازه پیش رفتند 
اما هر بار در آخرین ضربه ها ناکام شــدند و 
سرانجام با وجود برتر نشان دادن از حریف، 
نتیجه را به امارات واگــذار کردند. حتی بعد 
از این شکست، هند تنها به یک تساوی نیاز 
داشت تا صعودش را به عنوان تیم دوم گروه 

قطعی کند.
 این تیم در صورت تساوی با بحرین در روز 
پایانی مرحله گروهی، چهار امتیازی می شد 
و پشت سر امارات به عنوان تیم دوم به مرحله 
بعدی می رسید. نبرد هند و بحرین تا آخرین 
دقایق با تســاوی دنبال می شد اما در نهایت 
بحرینی ها با زیرکی از حریف پنالتی گرفتند 
و با کمک همین پنالتی ، گل پیروزی را به ثمر 

رساندند. 
تایلند نیــز در بازی همزمــان از امارات 

امتیاز گرفت تا در کنار بحرین چهار امتیازی 
شود و به خاطر برنده شدن در بازی رودررو، 
در جایگاه دوم قــرار بگیرد. صعود بحرین به 
عنوان یکی از بهترین تیم های ســوم قطعی 
شــد تا هند خیلی زود آماده بازگشــت به 

خانه باشد.
آن چه در جام ملت ها به هندوستان ضربه 
زد، کم تجربگی بود. آنها از کیفیت الزم برای 
صعود برخــوردار بودند امــا تجربه چندانی 
در میادین بین المللی نداشــتند. هند در دو 
مســابقه اول فراتر از حد انتظار نشان داد و 
قلب های زیادی را تسخیر کرد اما در مسابقه 
ســوم بیش از حد به الک دفاعی فرو رفت و 
تاوان این اتفاق را با شکست برابر بحرین داد. 
حتی با وجود این حذف زودهنگام اما فوتبال 
هند، یک قدم بزرگ برای آینده برداشت. این 

تیم بعد از 55 سال پیروزی در جام ملت ها را 
جشــن گرفت و به همه ثابت کرد که فوتبال 
در هندوستان، به شــکل واضحی پیشرفت 
کرده است. برای سال ها، فوتبال در هند زیر 
سایه چند رشته ورزشی دیگر قرار داشت اما 
پس از نمایش های آســیایی این تیم، حاال 
عالقه مندی به فوتبال در این کشــور چند 

برابر شده است. 
هندی ها با پروژه ای چندین و چند ساله، 

توانسته اند اقبال عمومی را نسبت به فوتبال 
جلب کننــد و از حاال به بعد، بایــد به دنبال 
ساختن تیمی برای دوره بعدی جام ملت ها 
باشند. تیمی که دیگر قربانی تجربه کم نشود 
و در حساس ترین لحظه ها، لغزش را تجربه 
نکند. جام ملت های امارات، یک شروع مهم 
برای فوتبال هند به شــمار مــی رود. نقطه 
عطفی که شاید بعدها نقش مهمی در تحول 

بزرگ تیم ملی این کشور داشته باشد.

نگاهی به سرنوشت عجیب ترين تیم جام ملت های 2019

پایانتلِخیکفيلمهندی!

 تیم ملی با اين مربی به 
حساس ترين روزهای 
ممکن رسیده است و 

طبیعتا بیشتر از همیشه به 
تمرکز نیاز دارد اما بخشی 
از ذهن کارلوس، همچنان 

معطوف آينده شغلی پس از 
جام ملت ها شده است
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