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جشن قهرمانی بدون سرمربی

مرحله آخــر دور برگشــت هفدمین دوره 
لیگ برتر تکواندو در حالی روز گذشته به پایان 
رسید که تکلیف تیم قهرمان یک هفته پیش از 
پایان رقابت ها مشخص شــده بود. شهرداری 
ورامین که به واسطه تســاوی دانشگاه آزاد و 
لوازم خانگی کن در هفته ششم، ۳۷ امتیازی 
شد، با خیال راحت از کســب عنوان قهرمانی 
پا به مرحله آخر گذاشت. ورامینی ها در حالی 
پا به شیاپ چانگ گذاشــتند و جشن قهرمانی 
گرفتند  که سرمربی شان پیام خانلرخانی را در 
کنار خود ندیدند. خانلرخانی با تیم پارالمپیک 
راهی مسابقات جهانی شده تا شاگردانش بدون 
او و با هدایت هاشم زنگنه به مصاف رقبا بروند. 
درنهایت شــهرداری ورامین بــه دلیل غیبت 
نمایندگانش در اوزان ۷۴-، ۸۰- و ۸۷-  برابر 
کن به تســاوی رضایت داد. شهرداری ورامین 
در حالی عنوان قهرمانی را تصاحب کرد که از 
کم ترین ملی پوش برخوردار بود و به جوانانش 
تکیه کرد. در زمین شماره یک اما پاس قوامین 
برابر تعاونی انقالب شهریار به میدان رفت و در 
هر مســابقه با اقتدار و اختالف امتیاز بسیار از 
زمین بیرون آمد. نکته این مســابقات غیبت 
فرزان عاشورزاده در ترکیب کن بود . عاشورزاده 
که چند روزی اســت تمریناتش را به اصفهان 
برده، خــود را برای مســابقات جام ریاســت 
فدراسیون جهانی آماده می کند تا بتواند مجوز 
حضور در اردوی تیم ملی را به دســت بیاورد. 
عصر روز گذشــته همچنین دانشــگاه آزاد به 
مصاف نفت آبادان رفت و ملوان نداجا با صنعت 

مس کرمان مصاف داد.
    

اعصاب خراب در اردو!
کیانوش رستمی وزنه بردار ایران که معموال 
نامش با حاشــیه گره خورده اســت، اخیرا به 
اردوی تیم ملی آمــده اما زیر نظــر برادرش 
تمرین می کند. او که بعد از المپیک ریو دیگر 
طعم قهرمانی را نچشیده به وزن سهراب مرادی 
آمده تا بتواند به المپیک برسد و سومین مدالش 
را در این رویداد به دست بیاورد. موضوعی که 
بعید است با توجه به آمادگی ســهراب به بار 
بنشــیند. در هر حال کیانوش که همیشه ساز 
جدایی کــوک کــرده، در گفت وگویی دلیل 
نیامدنش به اردو را این اعــالم کرده که وقتی 
به محل تمرین تیم ملــی می آید اعصابش به 
هم می ریزد چون هــر روز باید با یک نفر بحث 
کند! این شاید یکی از عجیب ترین دالیلی بود 
که کیانوش می توانست بیاورد. یعنی تمام تیم 
بسیج شده اند تا آرامش کیانوش را بهم بزنند؟ او 
چند سالی می شود که جداگانه تمرین می کند، 
یعنی در این ســال ها همه مدام روی اعصاب 
کیانوش راه می رفتند؟ از طرفــی او بار دیگر 
مربی های تیم ملی را زیر سوال برد تا انتقاد به او 
یک بار دیگر پررنگ شود. او گفته بهترین مربی 
را برایش بگذارند تا بهترین نتیجه را به دست 
بیاورد. کیانوش در حــال حاضر برادرش را به 
عنوان مربی معرفی کرده است. یعنی برادر او از 
سرمربیان تیم های ملی که در این چند سال در 
رفت و آمد بودند، توانایی فنی بیشتری دارد؟ 
در هر حال وقتی رفتارهــای کیانوش عجیب 
باشد، طبیعی اســت که صحبت های عجیبی 

هم ازاو  بخوانیم و بشنویم.
    

سیزدهمی سابر
تیم ملی شمشــیربازی ســابر ایــران در 
نخستین دیدار خود در مسابقات جام جهانی 
لهستان با نتیجه ۴5 بر 2۸ برابر کویت به برتری 
رســید. تیم کشــورمان که با ترکیب مجتبی 
عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و نیما 
زاهدی در بخش تیمی حضور دارد، در مرحله 
یک شــانزدهم نهایی ۴5 بر ۳6 مغلوب چین 
شــد  و از صعود به جمع 16 تیــم برتر بازماند. 
شــاگردان پیمان فخری در ادامه برای کسب 
جایگاه نهم تا شــانزدهم مقابــل اوکراین با 
نتیجه ۴5 بر ۴2 شکســت خوردنــد تا ادامه 
شانس خود را برای کســب جایگاه سیزدهم 
امتحان کنند. ملی پوشــان کشــورمان برای 
رسیدن به این جایگاه ابتدا کلمبیا را با نتیجه 
۴5 بر 2۴ شکســت دادند سپس آمریکا را ۴5 
بر ۴2 شکست دادند تا جایگاه سیزدهم از آن 

ایران شود.

منهای فوتبال

کارلوس کي روش پس از تــرک نیمکت تیم ملي 
ایران، فاصله اي تا حضور روي نیمکت تیم ملي کلمبیا 
ندارد. از همین رو کي روش این روزها به سوژه اي داغ 
براي خبرنگاران کلمبیایي تبدیل شده و روزي نیست 
که گزارشــي از او روي خروجي سایت هاي این کشور 

قرار نگیرد. 
در همیــن رابطه خبرنگار رادیــو کاراکول کلمبیا 
مصاحبه اي با فلیکس ســانچز، سرمربي تیم ملي قطر 
داشــته و از او در مورد کي روش نظر خواســته است. 
سانچس هم در این مصاحبه براي سرمربي سابق تیم 
ملي ایران سنگ تمام گذاشــته و حسابي از او تعریف و 
تمجید کرده است. ســرمربي تیم ملي قطر که تیمش 
پس از قهرماني آسیا قرار است در کوپا آمریکا 2۰19 
حاضر شود، در خصوص کي روش گفته است:»پیش از 

شروع جام ملت های آسیا یک دیدار دوستانه با ایران 
داشتیم و در آنجا فرصت این پیش آمد که گفت وگوی 
کوتاهی با کارلوس کی روش داشــته باشم. او یک فرد 
فوق العاده بوده و عملکردش در ایران عالی بوده است. 
کی روش توانست در رنکینگ جهانی، ایران را بهترین 
تیم آسیا کند. آنها جام جهانی فوق العاده ای را در روسیه 
سپری کردند و بدشانس بودند که نتوانستند به مرحله 
حذفی راه یابند. در جام ملت های آســیا انتظارات از 
ایران باال بود و همه انتظار داشتند این تیم قهرمان شود 
ولی آنها چند دقیقه بد مقابل ژاپن داشــتند که منجر 
به حذف شان شــد. با این وجود ایران تیمی جنگنده و 
منظم بود که می دانست چگونه فوتبال بازی کند. این 
بازیکنان سال ها بود کنار یکدیگر حضور داشتند و به 

درک متقابلی از یکدیگر رسیده بودند.«

خیلي ها اعتقاد دارند اگر سیدجالل همراه تیم ملي 
به امارات ســفر کرده بود و در ترکیب اصلي ایران قرار 
مي گرفت، تیم ملي این شانس را داشت تا فینال پیش 
برود و حتي مقابل قطر هم حرفي براي گفتن داشــته 
باشد. با این وجود خود سیدجالل چنین نظري ندارد 
چراکه در تازه ترین مصاحبه اش در خصوص عملکرد 
خط دفاعي تیم کي روش گفته است: »من خداحافظی 
کردم و مردم عزیز کشورم فارغ از رنگ ها خیلی به من 
لطف نشان دادند. دست همه را به گرمی می فشارم. اگر 
هم دعوت می شدم محترمانه عذر می خواستم، اما به 
نظرم جای شــجاع خلیل زاده در جام ملت های آسیا 
واقعا خالی بود. ضمن آنکه به نظــرم پژمان منتظری 
مدافعی بود که می توانست خط را نگه دارد. من با پژمان 
همبازی بــودم و خصوصیاتش را خوب می شناســم. 

تجربه منتظری در جام ملت ها خیلی می توانســت به 
تیم ملی کمک کند. شجاع خلیل زاده هم یکی از بهترین 
بازیکنان لیگ قهرمانان آسیا بود که آمادگی روحی و 
روانی باالیی هم داشت. شجاع می توانست به تیم ملی 
کمک کند. جاي او واقعا در جام ملت ها خالي بود. البته 
این نظر شخصی من است و دلیلي ندارد سرمربي تیم 
ملي هم چنین نظري داشته باشد. به نظر من سیدمجید 
حسینی هم مدافع جوانی اســت که شخصیت خوبی 
دارد. بازیکنی محکم و جوان که نباید خودش را مالمت 
کند یا روحیه اش را از دســت بدهد. مطمئن هســتم 
سیدمجید می تواند سال های سال در تیم ملی ایران با 
قدرت بازی کند. فوتبال باال و پایین دارد و قرار نیست 
یک  بازیکن همیشه در بهترین شــرایط براي تیمش 

توپ بزند.«

چهره به چهره

سیدجالل و پژمان خط نگهدارتعريف قهرمان از كي روش

آریا طاری

اســتقالل در هیچ مقطعی از تاریخ 
لیگ برتر به انــدازه لیگ برتر هجدهم 
دست به خرید بازیکن نزده است. آنها در 
نیم فصل اول از اعتماد به گرو و نویمایر 
ضرر کردند و حاال امیدوارند این تجربه 
تلخ با دو خارجی تازه وارد تکرار نشود. 
حتی اگر پاتوســی و ایسما درخشش 
چندانی در این باشگاه نداشته باشند، 
باز هم نفراتی مثل مرتضی تبریزی آماده 
درخشیدن در استقالل هستند اما به نظر 

می رسد شفر همواره ترجیح می دهد 
استراتژی هایش را بر اساس مهره های 
خارجی انتخــاب کنــد. در نیم فصل 
دوم »رقابت« در همه نقاط زمین بین 
بازیکنان استقالل برای فیکس  شدن 
اوج خواهد گرفت. موضوعی که شاید این 
باشگاه را به حضور در کورس قهرمانی 
لیگ برتر امیدوار کند. اگر نفرات تازه وارد 
فرصت کافی برای هماهنگی با ترکیب 
تیم را داشته باشند، تیم شفر می تواند 
دست به کارهای بزرگی بزند و حتي تا 
قهرماني پیش برود. مروري بر فهرست 

نفرات استقالل براي نیم فصل دوم این 
موضوع را بهتر نشان مي دهد.

دروازه
خط دروازه اســتقالل، همچنان 
به ســیدمهدی رحمتی تعلــق دارد. 
حســینی برخالف انتظار از باشــگاه 
جدا نشده و قصد ترک آبی ها را ندارد 
اما هنوز هم گلــر پرتجربه تر، انتخاب 
اول سرمربی آلمانی به شمار می رود. 
بدون تردید حسینی نیز در طول فصل 
فرصت هایی برای بازی خواهد داشت 
اما در شروع نیم فصل دوم، سیدمهدی 

رحمتی ســنگربان اصلی اســتقالل 
به شــمار می رود. فرامــوش نکنیم با 
جدایي کارلوس کــي روش از فوتبال 
ایران، رحمتي انگیزه هاي خاصي براي 
بازگشت به تیم ملي دارد و شاید همین 
مساله به نفع اســتقاللي ها و به ضرر 
حسیني تمام شود! البته حسیني هم 
با از دست دادن یک  جام  جهاني و یک  
جام  ملت ها به خاطر نیمکت نشیني، 
انگیزه هاي زیــادي بــراي رقابت با 
رحمتي خواهد داشــت و این همان 

چیزي است که شفر مي خواهد.

دفاع
در قلب خط دفاعی استقالل احتماال 
از زوج پژمان منتظری و روزبه چشمی 
استفاده خواهد شد. این دو مدافع پس 
از نیمکت نشــیني در جــام  ملت ها به 
لیگ برمي گردند و انگیزه هاي زیادي 
براي اثبــات توانایي هاي شــان دارند. 
اســتقاللي ها روي نیمکت هم محمد 
دانشگر و آرمین ســهرابیان را خواهند 
داشــت که ذخیره هایــي مطمئن به 
حساب مي آیند. با توجه به اعتقاد شفر به 
سهرابیان، هیچ بعید نیست این بازیکن 
پس از گذشت چند هفته از نیم فصل دوم 
فیکس شود و جاي منتظري باتجربه را 
بگیرد. وریا بهترین انتخاب برای سمت 
راست خط دفاعی به شمار می رود و امید 
نورافکن می تواند به ســمت چپ دفاع 
آبی ها سر و ســامان ببخشد. زکي پور و 
میثم تیموري، گزینه هاي ذخیره شفر 
در پست دفاع چپ هســتند و فرشاد 
محمدي مهر و خســرو حیــدري هم 
ذخیره هاي این مربي در پســت دفاع 
راست به حساب مي آیند. البته خسرو 
مدت زیادي است به دلیل مصدومیت 
از میادین دور مانده و بعید است به این 

زودي ها به کار شفر بیاید.
هافبك

به نظــر می رســد وینفرد شــفر 
تصمیــم دارد در نیم فصل دوم تیمش 
را با سیســتم ۳-۳-۴ به زمین مسابقه 
بفرستد. اگر سیســتم او در دیدارهای 
دوستانه به نبردهای رسمی نیز منتقل 
شود، این مربی احتماال از علی کریمی 
به عنوان تنها هافبک دفاعی استقالل 
استفاده خواهد کرد تا فرشید باقری و 
داریوش شجاعیان جلوي این هافبک 
به میدان بروند. با مصدومیت کریمي در 
تعطیالت نیم فصل، پیش بیني مي شود 
باقري تنها هافبک دفاعي استقالل در 

آغاز نیم فصل دوم باشــد و شجاعیان و 
فرشید اسماعیلي جلوي او بازي کنند. 
بدون شــک با اضافه شدن پاتوسي که 
استقاللي ها حســابي ویژه روي او باز 
کرده اند، شــفر باید یک  جــاي خالي 
براي او بــاز کند. به ایــن نکته هم باید 
اشاره داشت که محســن کریمي هم 
درست مثل شجاعیان پس از مدت ها به 
فوتبال برگشته و انگیزه هاي زیادي براي 
اثبات توانایي هایش دارد. مهدي قائدي 
را هم به جمع هافبک هاي اســتقالل 
اضافه کنیم که یک  ذخیره طالیي براي 
شفر به حساب مي آید. فراموش نکنیم 
شــفر طارق را هم هنوز در اختیار دارد، 
بازیکني که در جام  ملت ها آسیب دیده 

و براي مدتي از میادین دور شده است.
حمله

اســتقاللي ها در نیم فصــل اول 
مشکالت زیادي در خط حمله داشتند 
اما پیش بیني مي شود در نیم فصل دوم 
شــرایط تغییر کند. مرتضي تبریزي، 
روح ا... باقري و اللهیار صیادمنش که در 
نیم فصل اول مهاجمان استقالل بودند، 
در جمع آبي ها مانده اند و حاال گونگالوس 
با کارنامه اي درخشان به جمع آنها اضافه 
شده است. اســتقاللي ها که از خرید 
گرو خیري ندیدنــد، امید زیادي دارند 

گونگالوس جاي خالي تیام را پر کند!

استقالل با تيمي پر مهره به استقبال نيم فصل دوم مي رود

دست شفر پر شد

سوژه روز

 برخالف آن چه در اطراف باشگاه استقالل شنيده می شد، قرارداد گادوین منشا با این باشگاه هنوز امضا نشده است. با این 
وجود آبی ها همچنان ترکيب پرستاره ای در اختيار دارند و آماده اند تا نيم فصل دوم را خوب شروع کنند. این تيم در هفته های 
ابتدایی ليگ برتر هجدهم، امتيازهای زیادی را از دست داد و تا مدت ها به خاطر همين اتفاق، از رده های باالی جدول ليگ دور 

بود. آنها به خوبی می دانند که یك شروع بد دیگر در نيم فصل دوم، شانس قهرمانی ليگ را از این تيم خواهد گرفت.

پایان کار کی روش در فوتبــال ایران، برای 
گروهی از بازیکنان خبر نگران کننده ای به نظر 
می رسد و برای گروهی دیگر، کامال امیدوارکننده 
است. بدون تردید با سرمربی جدید، معادله های 
دعوت بازیکنان به تیم ملی نیز تغییر خواهد کرد. 
حاال دیگر شاید گروهی از سوگلی های کی روش 
پشت خط بمانند و بخشی از مهره های مغضوب 

او دوباره به تیم ملی دعوت شوند.
تيم اول/ مغضوبان

پیراهن شماره یک در تیم مغضوبان کی روش، 
به سیدمهدی رحمتی تعلق دارد. گلری که در 
عین شایستگی به خاطر اختالف نظر با این مربی، 
هرگز نتوانست حضور در جام جهانی به عنوان 
دروازه بان را تجربه کند. شــجاع  خلیل زاده در 
بهترین روزهای فوتبالش، از بازی برای تیم ملی 
محروم شد تا به تماشــای نمایش های کنعانی 
بنشیند. اگر شجاع در پست دفاع راست این تیم 

قرار بگیرد، هادی عقیلی و سیدجالل حسینی 
مردان مرکزی این تیم در دفاع هستند و پست 
دفاع چپ نیز به محمد انصاری سپرده می شود که 
از مدت ها قبل، در لیست سیاه کارلوس کی روش 
قرار گرفت. در میانه میدان محســن مسلمان و 
سروش رفیعی از یک جایی به بعد، دیگر هرگز در 
فهرست های کارلوس دیده نشدند. حتی سامان 
قدوس که توســط این مربی به تیم ملی ایران 
فراخوانده شد، همواره یک نیمکت نشین در تیم 
او به شمار می رود. قدوس به محض ورود به زمین، 
شاهکار می کرد و می درخشید اما باز هم کی روش 
اصرار داشــت تا این بازیکن را روی نیمکت قرار 
بدهد. بازیکنی که به نظر می رسید حتی در تیم 
ملی سوئد نیز به ســادگی فیکس می شود. در 
خط حمله علی علیپور حتی با وجود آقای گلی 
در لیگ برتر، هیچ وقت یک انتخاب جدی برای 
سرمربی تیم ملی به شمار نمی رفت. کاوه رضایی 

همیشه از فهرست های کی روش خط می خورد 
و محمدرضا خلعتبری نیز در آستانه جام جهانی 

2۰1۴ با یک حذف غیرمنتظره روبه رو شد.
تيم دوم/ پسران

در تیم »پســران کی روش« در فوتبال ایران، 
علیرضا حقیقی سنگربان خواهد بود. هیچ کس 
تصور نمی کرد گلری دراین سطح، حضور در جام 
جهانی را تجربه کند اما کی روش در میان ناباوری 
او را به فهرست 2۳ نفره اش برای جام جهانی برزیل 
راه داد. دروازه بانی که حتی در یکی از مسابقه های 
مرحله مقدماتی این جام به میــدان نرفته بود، 
ناگهان در برزیل فیکس شد و مدتی بعد در جام 
ملت های آسیا نیز دروازه بان اصلی ایران بود و همه 
پنالتی های عراق را نیز تنها به عنوان تماشاگر دنبال 
کرد. کی روش البته باالخره توانست گمشده اش 
در این بخش از زمین را پیدا کنــد و بیرو را مورد 
استفاده قرار بدهد اما یک جام جهانی و یک جام 

ملت ها، به مراتب بیشتر از استحقاق حقیقی به 
نظر می رسد. در سمت راست خط دفاعی بدون 
تردید رامین رضاییان ســوگلی موردنظر است. 
بازیکنی که اشتباه هایش در دیدار با ژاپن، کمر تیم 
ملی را شکست و البته در جام جهانی نیز پایه گذار 
گل اسپانیا شد. رامین هرگز یک »مدافع« خوب 
و ایده آل برای تیم ملی نبوده است. سوگلی های 
کی روش در قلب دفاع، کنعانی زادگان و خانزاده 
بودند. چه کسی باور می کند که آنها با این کیفیت، 
توانسته اند لباس تیم ملی را بپوشند؟ در خط حمله، 

سردار آزمون سوگلی شماره یک کارلوس کی روش 
محسوب می شود. بازیکنی که مرد پرتغالی برای 
بازگرداندنش به تیم ملی پــس از خداحافظی، 
حتی روی اصولش نیز پا گذاشت. از مهدی طارمی 
و علیرضا جهانبخش نیز باید به عنوان دیگر پسران 
هجومی کی روش یاد کرد. علیرضا با مصدومیت و 
ناآمادگی به جام ملت ها رسید اما به محض دریافت 
چراغ سبز پزشکی، ناگهان در همه دیدارها فیکس 
شد و به جز مسابقه با عمان، دیگر درخششی در 

این تیم نداشت.

نگاهي متفاوت به دوستان و مغضوبان کي روش در تيم ملي

دار و دسته كارلوس

در نيم فصل دوم »رقابت« 
در همه نقاط زمين بين 

بازیکنان استقالل برای 
فيکس  شدن اوج خواهد 

گرفت. موضوعی که شاید 
این باشگاه را به حضور در 
کورس قهرمانی ليگ برتر 

اميدوار کند
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