
اقتدار

کیروشی
اسکوچیچ اهل اعتراض نبود و با هر 

تصمیمی کنار می آمد اما جانشین او راه و 
روش خاص خودش را دارد

کارلوس کی روش رفته رفته در حال تبدیل شدن 
به همان مردی است که در گذشته سراغ داشتیم. 
نخستین مصاحبه های او در بازگشت به ایران، 
رنگ و بوی متفاوتی داشتند اما حاال نشانه های 
جدیدی از همان ویژگی های همیشگی این مربی 
ظاهر شده است. این موضوع البته نقدهایی را نیز 
به همراه داشته است. حاال خیلی ها باور دارند که 
کی روش برخالف وعده های تاج و صحبت های 
خودش، چندان عوض نشده و همان رویه قبلی 
را در پیش خواهد گرفت اما شاید فوتبال ایران در 
این مقطع بیشتر از هر زمان دیگری به یک مربی 

مقتدر نیاز داشته باشد. 
کی روش اخیــرا پیگیر بخشــش محرومیت 
کنعانی زادگان شده است. این بازیکن به خاطر 
حواشــی خاصی که در اردوی تیم ملی داشت، 
دو جلســه از همراهی تیم محروم شد و اردوی 
قطر را هم از دســت داد. کنعانی بر اساس رأی 
کمیته انضباطی نمی تواند تیم ملی را روبه روی 
اروگوئه همراهی کند. این در حالی اســت که 
تیم ملی در این اردو فقط 2بازی خواهد داشت 
و تا زمان شــروع جام جهانی نیــز چیز زیادی 
باقی نمانده است. محرومیت تیم ملی به دست 
فدراسیون، از آن دســت تصمیم هایی است که 
چندان منطقی به نظر نمی رسد. به همین خاطر 
هم کی روش علیه این تصمیــم موضع گرفته 
و خواستار بخشــش این بازیکن شــده تا او را 
روبه روی اروگوئه در ترکیب قرار دهد. کنعانی 
مهره مهمی برای تیم ملی ایران اســت و بدون 
شک کی روش جایگاه ثابتی در ترکیب تیم برای 
او در نظر دارد. در چنین شرایطی طبیعی به نظر 
می رسد که سرمربی تیم ملی قصد داشته باشد 
او را روبه روی رقیب خوبی مثل اروگوئه محک 
بزند. این نخستین بار نیســت که مرد پرتغالی 
برای استفاده از ستاره های تیم ملی پافشاری به 
خرج می دهد. او قبال هم در پرونده بازیکن های 
سرباز قبل از جام ملت ها پافشاری زیادی داشت 
و سرانجام توانست این بازیکنان را با خودش به 

اردو ببرد.
مســئله مهم دیگر تیم ملی، تطابق برنامه های 
این تیم با برنامه لیگ اســت. کــی روش قبال 
هم نشــان داده که اهل کوتاه آمدن نیســت و 
برنامه هایش باید به طور کامل اجرایی شــوند. 
در این صورت به نظر می رســد برنامه این فصل 
لیگ برتر نیز تغییر خواهد کــرد. دوران مدارا 
با فدراســیون در تیم ملی دیگر ســپری شده 
است. شاید اسکوچیچ اهل اعتراض نبود و با هر 
تصمیمی کنار می آمد امــا کی روش راه و روش 
خاص خودش را دارد. وضعیت فدراسیون هنوز 
پایدار نشده و ناهماهنگی های زیادی در این نهاد 
دیده می شود. در چنین شرایطی طبیعی به نظر 
می رسد که کی روش حساسیت زیادی به خرج 
بدهد و به دنبال پیاده شدن ایده هایش در این تیم 
باشد. همه توقع دارند تیم ملی در اوج قدرت به 
جام جهانی برسد و بهترین نمایش های ممکن را 
در این جام داشته باشد. این اتفاق بدون رسیدن 
به بیشــترین ســطح از هماهنگی و باالترین 

استاندارد از برنامه ریزی ممکن نخواهد شد.
در توانایی فنی کارلوس کی روش تردیدی وجود 
ندارد. او مربی بزرگی برای تیم ملی است اما در 
این زمان کم تا رسیدن جام جهانی، ایران بیشتر از 
هر چیزی به یک مربی مقتدر نیاز دارد. فراموش 
نکنیم که در همین ماه های گذشته، چه جوی 
در رختکن تیم وجود داشته و بازیکن ها چطور 
در فضای مجازی علیه هم صف آرایی کرده اند. 
کی روش صاحب چیزی است که هرگز در دوران 
اســکوچیچ در تیم ملی دیده نشده و آن، اقتدار 
مربی است. کی روش از یک سو می تواند کنترل 
خوبی روی رختکن تیم ملی داشــته باشــد و 
اجازه ندهد که بازیکن ها هرگز در هر شرایطی 
روبه روی هم بایستند و ســوژه رسانه های زرد 
شوند و از سوی دیگر، می تواند شرایط فدراسیون 
را نیز کنترل کند و جلــوی بی نظمی مفرط در 
اطراف تیم ملی را بگیرد. حــاال همه دوباره در 
اوج جدیت برای جام جهانی آماده می شوند. این 
تورنمنت هرگز شوخی بردار نبوده و نخواهد بود. 
برای درخشش در این جام نیز، به همین جدیت 

و همین اقتدار نیاز داریم.
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بچهغولبزرگترمیشود
کسی جلودار هالند و دی بروینه نیست؛ 
ارلینگ 11 گل در لیگ به ثمر رسانده و 

ولورهمپتون 3 گل!
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ملی پوشانی که احتماال آخرین جام جهانی 
خود را پشت سر می گذارند؛ از امید ابراهیمی 

گرفته تا شجاع خلیل زاده

خداحافظیآبیهاباقطر؟وداعدروقتاضافه
یک احتمال عجیب؛ باتوجه به لیست جدید 

کی روش شاید استقالل در جام جهانی 
نماینده نداشته باشد
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 B  - لیگ ملت های اروپا

 A  - لیگ ملت های اروپا

 C  - لیگ ملت های اروپا

 D  - لیگ ملت های اروپا

جوسنگینتر
ازپارسالبود

کامران قاسمپور
قهرمان جهان که بعد از 

غلبه دوباره بر جيدن کاکس 
شايعاتي درخصوص تغيير 

 وزنش ايجاد شده بود
 به همشهري مي گويد: 

فعال در 92کيلو هستم و 
تصميمي براي تغيير وزن 

ندارم

چهره روز
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دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه


