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باالخره کارلوس کی روش چشمه ای از 
برخوردهای قدیمی اش را در تمرین تیم 
ملی نمایان کرد. او که از زمان بازگشت به 
تیم ملی، همیشه شاد، سرحال و به دور 
از حواشی دیده شده بود، در تمرین تازه 
این تیم چندان امیدوار به نظر نمی رسید 
و ظاهرا رضایتی از شرایط موجود نداشت. 
دلیل ناراحتی کارلوس کی روش مخالفت 
باشــگاه االهلی قطر با حضور کنعانی و 
شجاع در تیم ملی بود. تصمیمی که فعال 
ســرمربی تیم ملی را به شدت عصبانی 
کرده و شاید به معنی از دست رفتن جام 

جهانی برای این دو بازیکن باشد.
    

کارلوس کی روش از زمان حضور دوباره در 
فوتبال ایران، هرگز با باشگاه های ایرانی به مشکل 
نخورده است. همه تیم ها همکاری خوبی با او 
داشته اند و خود این مربی نیز رابطه خوبی با تیم ها 
برقرار کرده اســت. ظاهرا بین او و هموطنش 
ریکاردو ساپینتو توافق های زیادی شکل گرفته 
است. کی روش حتی امیرعلی صادقی را برای 
حضور در اردوی تیم ملی از سایر نفرات استقالل 

جدا کرده و این بازیکن در بازی سوپرجام همراه 
آبی ها نخواهد بود. جالب است که مرد پرتغالی 
حتی در پاســخ به انتقاد یحیی نیز جنجالی به 
وجود نیاورد و راضی شد که ملی پوش ها را یک 
روز کم تر در اختیار داشــته باشد. با این وجود 
او حاال وارد یک چالش کامال جدی با باشــگاه 

االهلی قطر شده است. 
باشــگاهی که دو مدافع مهم تیم ملی را در 
اختیار دارد و فعال حاضر نشــده این دو بازیکن 
را به تیم ملی ایران بدهد. ایــن دو نفر البته در 
مینی کمپ قبلی حاضر بودنــد اما فعال همراه 
تیم ملی نیســتند و این مساله خشم کارلوس 
را به نقطه اوج رسانده اســت. کی روش حتی 
تاکید کرده که این غیبت ممکن است موجب از 
دست رفتن فرصت حضور در جام جهانی برای 
این دو بازیکن شود. همه آنهایی که کی روش را 
می شناسند، به خوبی می دانند که او به هیچ وجه 
در این مسائل تعارف ندارد و این احتمال وجود 
خواهد داشــت که این دو بازیکن را از فهرست 
اصلی تیم ملی بــرای رقابت های جام ملت ها 

کنار بگذارد. 
کی روش مدعی شــده که همــه بازیکنان 
ملی پوش لیگ ســتارگان در اختیار تیم های 
ملی شان هستند و این اجازه فقط از سوی االهلی 

برای کنعانی و شجاع صادر نشده است. 
این در حالی است که مسابقات لیگ 
ستارگان قطر تا اول دی ماه تعطیل 
خواهد بود. در حقیقت االهلی قطر 
با وجود خالی بودن تقویمش، حاضر 
نیست دو ستاره ایرانی را در اختیار 

تیم ملی قــرار بدهد. آنها 
البته به لحــاظ قانونی، 
مشــکلی برای اجرای 
این تصمیــم ندارند و 
موظــف هســتند 
ملی پوش ها را نهایتا 
هفت روز قبل از شروع 

جام آزاد کننــد. این 
تصمیم اما با وجود قانونی 

بودن، می توانــد به قیمت از 
دســت رفتن جام برای دو 
ستاره ایرانی تمام شود. جالب 
اینکه فدراســیون فوتبال 
نیز تاکنــون تعاملی با این 
باشــگاه نداشــته تا این 
مشــکل بــزرگ را هرچه 

زودتر حل کند.
دور شــدن از شرایط 
بازی، همه چیــز را برای 
دو مدافع ثابت تیم ملی 
ســخت خواهــد کرد. 
دو مدافعی کــه در دور 
انتخابــی بازی هــای 
درخشانی برای ایران 

داشتند اما حاال با یک خطر بزرگ روبه رو 
شده اند. اگر این دو فقط یک هفته زودتر به 
تیم ملی ملحق شوند، بعید است بتوانند 
جای ثابتی در این تیم پیدا کنند. چراکه 
خود کــی روش هم وقــت کمی برای 
حضور در این تیم داشته و اساسا همه 
ثانیه ها برای او مهم به نظر 
می رسند. آنهایی که تصور 
می کنند کنار گذاشتن 
شــجاع و کنعانی فقط 
یک تهدید از ســوی 
کارلــوس کــی روش 
است، هنوز این مربی را 
خوب نشناخته اند. چراکه 
او در دوره هــای قبلی هم 
ثابت کرده کــه به راحتی 
از اســم ها عبور می کند و 
مشکلی با این ماجرا ندارد. 
کنار گذاشتن چهره هایی 
مثل مهــدی رحمتی، 
خلعتبری و سیدجالل 
حســینی در دوره های 
قبلی، گواه روشنی برای 
باور این حقیقت است. 
شاید هم همین تهدید 
البته موجب شود که 
االهلی برای مدتی قید 
این دو بازیکن را بزند و 
برای از دست ندادن 
سهمیه های ملی اش، 

آنها را در اختیار تیم ملی ایران قرار بدهد. بدون 
شک خود شــجاع و کنعانی نیز برای این ماجرا 
به باشگاه فشار می آورند تا این فرصت بزرگ را به 
راحتی از دست ندهند. اگر این دو نفر در نهایت به 
جام جهانی نرسند، ترکیب نهایی خط دفاعی تیم 
احتماال با مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی 
تکمیل خواهد شد. ترکیبی که در شرایط فعلی 

چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
بازی کردن شجاع و کنعانی در یک باشگاه 
در نگاه اول تصمیم خوبی به نظر می رســید. 
چراکه فرصت بیشتری برای هماهنگ شدن 
به مدافعان سابق پرســپولیس می داد. با این 
وجود حاال مخالفت باشگاه االهلی با حضور این 
دو نفر در ایران، وجه دیگــری از این تصمیم را 
نمایان کرده است. حاال کار برای هر دو نفر دشوار 
به نظر می رسد. از یک سو باشگاه قطری روی 
تصمیمش پافشاری می کند و از سوی دیگر، 
کارلوس کی روش ثابت کــرده که هیچ وقت از 
مواضعش کوتاه نمی آید. چهره های درخشان 
تیم ملی در مقدماتی جام، حاال با هراس بزرگی 

روبه رو شده اند.
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دعوت رستميان 
به جام رياست فدراسيون جهاني

فدراسیون جهاني تیراندازي، از هانیه رستمیان 
اولین و تنها ورزشکار ایران که صاحب سهمیه المپیک 
2024 پاریس شده است، دعوت کرده تا در دومین 
دوره جام ریاست فدراسیون جهاني و در ماده تپانچه 
25 متر حضور یابد. این مسابقات از هفت تا ۱۳ آذر در 
مصر برگزار می شود. در جام ریاست جهانی تیراندازی 
۱2 نفر برتر در رنکینگ جهانی در هر ماده حضور دارند 
و نفر نخست در این جام به عنوان بهترین ورزشکار 
سال 2022 در رشته تیراندازی معرفی خواهد شد. 
نخستین دوره جام ریاســت فدراسیون جهانی بعد 
از المپیک توکیو در لهســتان برگزار شد که در آن 
جواد فروغی موفق به کسب مدال طالی میکس این 
مسابقات شد. این فرصت خوبي براي رستمیان است 
تا با انگیزه به مسیر خود براي موفقیت در پاریس ادامه 
دهد. او قصد دارد با آمادگي کامل در پاریس ظاهر شود 
ولي این به معناي آن نیست که قولي بابت مدال آوري 
بدهد؛ به خصوص که هنوز تا این مسابقات زمان زیادي 
باقي مانده است. او در این خصوص گفت:»بعد از کسب 
سهمیه المپیک با خیال راحت می توانم در مسابقات 
آینده شرکت و تمرینات را پیگیری کنم تا در المپیک 
بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم. باید با آمادگی کامل 
در پاریس حاضر شوم. اما برای قول مدال در المپیک 
زود است. تیراندازی اصال قابل پیش بینی نیست. ما 
تمام تالش مان را می کنیم تا سطح آمادگی را خود 
حفظ کنیم. درمجموع با توجه بــه تجربه ای که از 
المپیک توکیو کسب کردم، امیدوارم بتوانم در پاریس 

عملکرد بهتری داشته باشم.« 

واليبال ساحلي
 خواهان هت تريك قهرماني

بیست و دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی 
قهرمانی مردان آسیا در حالی از 2۳ آبان به میزبانی 
بندرعبــاس برگزار خواهد شــد که ملی پوشــان 
کشورمان به دنبال سومین قهرمانی در این رقابت ها 
هستند. پرویز فرخی و آق محمد سالق نخستین تیم 
قهرمان آسیا از ایران است که در سال 20۱۱ در چین 
روی سکو قهرمانی قرار گرفتند. در سال 20۱7 نیز 
رحمان رئوفی و بهمن سالمی قهرمان شدند تا دومین 
جام این رقابت ها از سانخوال تایلند راهی تهران شود. 
ملی پوشان کشورمان دو مقام نایب قهرمانی هم در 
این رقابت ها به دست آوردند که در سال 20۱8 بهمن 
ســالمی و آرش وکیلی به مدال نقره دست یافتند و 
سال 202۱ بهمن سالمی و ابوالحسن خاکی زاده نایب 
قهرمان شدند. بهمن سالمی پرافتخارترین بازیکن 
ساحلی ایران در این رقابت ها است که یک مدال طال 
و دو نقره به دست آورده است و این بازیکن باانگیزه و 
باتجربه در بندرعباس به دنبال چهارمین مدال خود 

در این تورنمنت مهم آسیا است.
این مسابقات همان طور که گفته شد از 2۳ آبان 
به میزباني بندرعباس برگزار مي شود و ۳0 تیم از ۱۱ 
شور قاره کهن در آن به رقابت مي پردازند. درنهایت 
پس از برگزاری 58 مسابقه تیم های برتر مشخص 
شوند. مسابقات والیبال ســاحلی قهرمانی مردان 
و زنان آسیا از ســال 2000 در کشور چین استارت 
خورد و نمایندگان نیوزیلند، اندونزی و استرالیا در 
نخستین دوره گروه مردان در رتبه های اول تا سوم 
قرار گرفتند. این رقابت ها در ســال های 2002 و 
20۱5 در گروه مردان و ســال 2006 در گروه زنان 
پیگیری نشد. ســال 200۳ نیز این مسابقات کال 
برگزار نشد. ایران در سال 2006 برای نخستین بار 
میزبان این مسابقات در جزیره کیش شد و امسال 
برای دومین بار میزبانی رقابت های گروه مردان را 

برعهده گرفته است.
برای تیم های برتر مســابقات والیبال ساحلی 
قهرمانی مردان آســیا در شهر بندرعباس ۳0 هزار 
دالر پاداش در نظر گرفته شده که به تیم اول 7500 
دالر، تیم دوم 6000 دالر، تیم سوم 4500 دالر، تیم 
چهارم ۳000 دالر، تیم های پنجم تا هشتم ۱050 
دالر برای هر تیم و تیم های نهم تا شانزدهم 600 دالر 

برای هر تیم تعلق مي گیرد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

شجاع و کنعانی در آستانه خط خوردن از تیم ملی

روی خشن کارلوس!
کي روش حاال وارد یک چالش کامال 

جدی با باشگاه االهلی قطر شده 
است. باشگاهی که دو مدافع مهم تیم 

ملی را در اختیار دارد و فعال حاضر 
نشده این دو بازیکن را به تیم ملی 

ایران بدهد

لیگ پرهزینه و پرسروصدای بیست و دوم، مطابق انتظار شروع بسیار 
خوبی داشت و تیم ها شروع جذابی برای این فصل ساختند. بازگشت 
هوادارها و حضور بانوان روی سکوها نیز طراوت خاصی به این فصل داد. 
کیفیت این دوره لیگ اما درست از زمان خاموشی دوباره ورزشگاه ها به 
دلیل مسائل اخیر، دچار افت فاحش شد. با این وجود در مجموع لیگ 
خوبی را ســپری کرده ایم. این لیگ ستاره هایی هم داشته که در طول 
فصل عملکرد درخشانی را از خودشان به نمایش گذاشته اند. بازیکنانی 
که اگر کنار هم در یک ترکیب فرضی قرار بگیرند، قادرند هر حریفی را 

در فوتبال ایران تار و مار کنند.

حسین پورحمیدی )آلومینیوم اراک(
شــاید خیلی ها روی علیرضا بیرانوند به عنوان 
بهترین گلر این ۱۱ هفته اتفاق نظر داشته باشند. 
شــاید هم خیلی ها از سیدحســین حســینی یا 
محمدرضا اخباری به عنوان بهترین ســنگربان 
فصل تا ایــن هفته نام ببرند. در شایســتگی همه 
این بازیکن ها تردیدی نیست اما کاری که حسین 
پورحمیدی در این فصل انجام داده، غافلگیرکننده به نظر می رســد. گلری که 
بدون داشتن ستاره های دفاعی استقالل یا پرسپولیس، هفت کلین شیت انجام 
داده و حتی در تعداد سیوهای موفق از بیرو پیشــی گرفته است. این ۱۱ هفته 
برای سنگربان آلومینیوم رویایی طی شده است. بازیکنی که شاید اگر ترافیک 
شــدید خط دروازه تیم ملی نبــود، حداقل می توانســت در مینی کمپ های 
کارلوس کی روش حاضر شــود. عملکــرد او در این فصل، درخشــان بوده و 
 پورحمیدی شایســته ایســتادن درون دروازه تیم منتخب لیــگ برتر قبل از 

تعطیالت است.

گئورگی گولسیانی )پرسپولیس(
خیلی زود در پرســپولیس جا افتاد و از همان 
هفته اول به یک ســتاره مهم برای این تیم تبدیل 
شــد. گولســیانی تکل های دقیق را به قلب دفاع 
پرســپولیس اضافه کرد. چیزی که در چند فصل 
گذشته کمبودش احساس می شد. او بهترین مهره 
دفاعی این فصل تیم یحیی بوده است. یک مدافع 
همیشه مطمئن که نوسان کمی در زمین دارد و همیشه سطح خوب خودش را 
در ترکیب سرخ ها حفظ می کند. او در شروع آنقدر مسلط نشان داده که انگار چند 

فصل است که برای پرسپولیس به میدان می رود.

وحید محمدزاده )آلومینیوم اراک(
خلق آمــار رویایی آلومینیــوم در خط دفاعی، 
بدون درخشش بازیکن سابق ذوب ممکن نمی شد. 
مدافعی که هم پنالتی زن اول آلومینیوم بوده، هم 
اولین گل ســه امتیازی خانگی این فصل تیم را به 
ثمر رسانده و هم در دفاع، بی نقص ظاهر شده است. 
با این سطح از آمادگی، کار باشگاه اراکی برای حفظ 

این بازیکن در نیم فصل بسیار دشوار خواهد بود. مهدی رحمتی برای ادامه لیگ 
بیست و دوم روی محمدزاده حساب ویژه ای باز می کند.

رامین رضاییان )سپاهان(
وقتی در فهرست خروج پرسپولیس قرار گرفت 
و به سپاهان رفت، کوهی از انگیزه بود و این انگیزه 
را از همان هفته اول با باز کردن دروازه استقالل در 
آزادی نمایان کرد. رامین فصــل فوق العاده ای در 
سپاهان داشــته و این فصل بعد از مدت ها غیبت، 
توانسته به تیم ملی نیز برگردد. رضاییان هم روی 
ضربه های ایستگاهی و هم روی سانترها، عملکردی کم نظیر در تیم مورایس داشته 
و کار کردن با این مربی هم برای او تجربه خوبی بوده است. بیهوده نیست که رامین 
پیراهن شماره 9 سپاهان را به تن می کند. او هجومی ترین مدافع راست این فصل 
فوتبال ایران است. البته که جانشین این بازیکن در پرسپولیس هم خوب کار کرده 
و پاس گل های زیادی داده اما رضاییان، یک سروگردن باالتر از همه مدافعان راست 

این فصل فوتبال ایران بوده است. 

ابوالفضل جاللی )استقالل(
با نظر فرهاد مجیدی راهی اســتقالل شــد اما 
مصدومیت اجازه نداد در فصل گذشته درخشش 
خاصی داشته باشــد. جاللی اما در تیم ساپینتو به 
مهره ثابت خط دفاعی استقالل تبدیل شد و حتی 
در اردوی تیم ملی روبه روی اروگوئه نیز به میدان 
رفت. این بازیکن البته دوباره با مصدومیت مواجه 
شد تا هفته های پایانی نیم فصل را از دســت بدهد. با این وجود او بهترین مدافع 
چپ در این ۱۱ هفته بوده است. بازیکنی که مزد بازی های خوبش را با حضور در 

تیم ملی گرفته است.

مهرداد عبدی )نساجی(
هافبک میانی نساجی، متخصص به ثمر رساندن 
گل های حســاس برای این تیم است. با این وجود 
قرار گرفتــن او در این فهرســت، ارتباطی به این 
گل ها ندارد. عبدی در این فصل نقش بسیار مهمی 
را در ســاخت بازی تیم مطهری بر عهده گرفته و با 
پاس های قطری بلند، دائما بازیکنان کناری تیم را 
صاحب توپ می کند. او یکی از بدون جانشین ترین بازیکنان نساجی است و در این 

فصل توانسته عملکرد بسیار خوبی در این تیم داشته باشد.

ریکاردو آلوز )تراکتور(
هفت پــاس گل در ۱۱ هفته، عددی نیســت 
که به ســادگی خلق شــود. ریکاردو آلوز نه فقط 
هواداران تراکتور، که همــه هواداران فوتبال ایران 
را شگفت زده کرده است. ریکاردو عالی کرنر می زند 
اما به جز کرنرهای دقیق، روی پاس های عمقی نیز 
یک فوتبالیست باهوش و مدرن نشان می دهد. او به 
جز این هفت پاس گل، تاثیرات عمیق دیگری نیز روی سبک بازی تیم بردی اف 
گذاشته و موقعیت های زیاد دیگری هم برای هم تیمی ها خلق کرده است. ریکاردو 
فوتبالیست بسیار باکیفیتی به نظر می رسد و حتی می تواند بهترین بازیکن خارجی 
این روزهای فوتبال ایران لقب بگیرد. بردی اف که قبال تجربه همکاری با این بازیکن 
را داشته، در تراکتور به بهترین شــکل ممکن از او بازی گرفته و حاال کامال از این 

انتخاب راضی به نظر می رسد.

رضا شکاری )گل گهر سیرجان(
زیر نظــر قلعه نویی به خوبی احیا شــده و حاال 
بهترین فصل حضورش در لیگ را سپری می کند. 
شکاری یک مهره بســیار کلیدی برای گل گهر به 
شــمار می رود. بازیکنی که فصل گذشته مهاجم 
کاذب تیمش بود، حاال کمی در زمین عقب رفته تا 
در پست دلخواهش برای نساجی توپ بزند. کیفیت 

شکاری در این فصل، مثال زدنی بوده است .

یورگن لوکادیا )پرسپولیس(
اصرار و پافشاری یحیی برای جذب این مهاجم 
در شــروع فصل، نتیجه داد. او با وجود اضافه وزن 
آشکاری که داشت، از همان ابتدا کالس بازی اش را 
به رخ همه مهاجمان فوتبال ایران کشید. بازیکنی 
که با کم ترین ضرب ممکن، بیشــترین استفاده 
ممکن را از توپ می برد و یک فوتبالیســت کامال 
مدرن و امروزی به حســاب می آید. یورگن وضعیت خط حمله پرسپولیس را 
به قبل و بعد از خــودش اضافه کرده بود. تیمی کــه در دو هفته اول لیگ حتی 
نتوانسته بود یک گل هم به ثمر برساند، با حضور او احیا شد. این بازیکن تا امروز 
به تنهایی چهار گل سه امتیازی برای تیمش زده و یکی از بهترین بازیکنان این 
فصل فوتبال ایران بوده اســت. بازیکن فرصت طلبی که در چند بازی کلیدی، 
ورق را به ســود پرســپولیس برگردانده و همه چیز را به نفــع یحیی و تیمش 
 تغییر داده است. بدون شک گل محمدی به شــدت از خرید این ستاره راضی 

به نظر می رسد.

محمد عباس زاده )تراکتور(
آمدن بــردی اف بــه تراکتور بیشــتر از همه 
بازیکنان ســابق این تیم، به سود عباس زاده شده 
است. گلری که همین تابســتان در آستانه ترک 
باشگاه بود اما ماند و حاال با 6 گل در ۱۱ بازی، فرم 
بســیار خوبی دارد. البته که هت تریک روبه روی 
نفت مسجدسلیمان تاثیر زیادی در ساختن این 
آمار داشته است. با این حال شکی نیست که عباس زاده با ظاهر سامورایی اش، 
یک فصل عالی را پشت سر گذاشته و شاید این بهترین فصل حضورش در لیگ 
برتر باشد. برای رســیدن به این نقطه البته او هنوز باید چند نمایش درخشان 
دیگر در لیگ برتر داشته باشــد. فعال در تبریز همه چیز برای این مهاجم خوب 
پیش مــی رود. خرید منصوریان بــرای تراکتور، حاال در تیــم قربان بردی اف 

می درخشد.

محمد محبی )استقالل(
خیلی دیر به اســتقالل ملحق شد و خیلی زود 
خودش را در این تیم نشان داد. محبی یک ستاره 
تمام عیار برای ســاپینتو بوده و نیمکت نشینی در 
پرتغال، اصال کیفیت بازی اش را تغییر نداده است. 
او به محض حضور در ترکیب آبی ها، درخشــش را 
شــروع کرده و حاال با چهار گل زده، بهترین گلزن 
فصل استقالل به شمار می رود. این در حالی اســت که سایر مهره های هجومی 
اســتقالل در این فصل اصال در گلزنی موفق نبوده اند. شهباززاده، پیمان بابایی و 
مهدی قایدی در این فصل مجموعا سه گل به ثمر رسانده اند و محبی به تنهایی از 
همه آنها جلوتر است. درخشش در استقالل، محبی را در یک قدمی حضور در جام 

جهانی نیز قرار داده است.

ترکیب منتخب لیگ برتر در 11 هفته ابتدایی

تسخيرناپذيران!

چهره به چهره

آریا طاري 


