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تیتربازی

  مسابقات کشــتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان امروز و فردا با حضور 10 تیم خارجی و 3 تیم 

داخلی در اصفهان برگزار می شود.
  باشــگاه ایرانجوان بوشهر بابت مطالباتش از 
باشگاه اســتقالل در جریان انتقال مهدی قائدی به 

کمیته انضباطی شکایت کرد.
  حســین بابوئی با کســب 35 رأی به عنوان 

رئیس فدراسیون دانش آموزی انتخاب شد.
  جواد ششگالنی، رئیس هیأت فوتبال استان 

آذربایجان شرقی 4 سال دیگر در سمتش باقی ماند.
  محمد خرم، سرپرســت صندوق اعتباری 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان شد و جای محمد 

جمشیدی را گرفت.
  تیم ملی مردان سپک تاکرای ایران با شکست 
هند در فینال مسابقات جهانی مدال طالی بخش 

»رگو« را بر گردن آویخت.
  لوئیس فیلیپه اســکوالری بــه حضور روی 
نیمکت اســترالیا در جام جهانی تمایل نشان داده و 

حتی از انجام مذاکرات در این زمینه خبر داد.
  تیم های بادران و پرســپولیس روز جمعه در 
چارچوب مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی به 

مصاف هم می روند.

کی روش هفتمین مربی برتر  سال 2017 
جهان| فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال 
)IFFHS( اســامی برترین مربیان جهان در رده 
ملی را در  ســال 2017 اعالم کرد و یواخیم لو با 
کسب 299 امتیاز عنوان بهترین مربی  سال را به 
خود اختصاص داد. کارلــوس کی روش که ایران 
را برای دومیــن دوره متوالی بــه مرحله پایانی 
جام جهانی رسانده، با 26 امتیاز در رده هفتم قرار 
گرفته است. تیته، سرمربی برزیل با 125 امتیاز، 
خولن لوپتگی، سرمربی اســپانیا با 62 امتیاز و 
فرناندو سانتوس، ســرمربی پرتغال با 50 امتیاز 
نیز به ترتیب در رده های دوم و چهارم هســتند. 
همچنین دیدیه دشان، سرمربی فرانسه و روبرتو 
مارتینس، سرمربی بلژیک به طور مشترک با 28 

امتیاز در رده  پنجم هستند.
درخواســت فدراســیون از AFC برای 
ابالغ رأی پرونده میزبانی از عربســتان| با 
اعالم مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال، روز 
چهارشنبه نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ارســال شــده تا درخصوص پرونده میزبانی از 
تیم های عربستانی ابالغیه رسمی به فدراسیون 
فوتبال ایران ارسال شود. با توجه به این که دبیرکل 
AFC اعالم کرده تیم های ایرانی و عربستانی باید 
در کشوری ثالث به مصاف هم بروند، فدراسیون 
فوتبال خواستار نامه رسمی از سوی AFC شده تا 

نظر این نهاد را به صورت رسمی بداند.
روانخواه، جوان ترین سرمربی تاریخ لیگ 
برتر| امید روانخواه که چنــد روز قبل به عنوان 
سرمربی تیم سپیدرود رشت انتخاب شد، عنوان 
جوان ترین ســرمربی این مســابقات را به خود 
اختصاص داده اســت. روانخواه که متولد  ســال 
1366 اســت عنوان جوان ترین مربی تاریخ را از 
فراز کمالوند که در  سال 89 با 34 سال سن روی 
نیمکت تراکتورسازی نشســت می گیرد و از آن 

خود می کند.
ورود رســمی داریوش ارجمند به حوزه 
ورزش| در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، 
داریوش ارجمند، هنرپیشــه سرشناس ایرانی 
به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای منصوب شد. در حکم دکتر 
مســعود ســلطانی فر به ارجمند آمده است: »با 
استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد ریاست 
فدراســیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای و 
به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های 
ورزشــی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان 
عضو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش های پهلوانی 

و زورخانه ای منصوب می شوید.«

خارج از گود  

سرمربی  عنایتی،  رضا 
مشکی پوشــان:  تیم 
گل محمدی زیر پای بازیکن 
جوان مــا نشســت و او را 

هوایی کرد تا سرباز شود / اوج 
بی معرفتی است که تراکتوری ها 

با ســرباز کردن بازیکنان بقیــه تیم ها می خواهند 
تیم خود را تقویت کننــد / بار کج تراکتور به مقصد 

نمی رسد و این تیم نتیجه کارهایش را می بیند

مهــدی مهدوی کیــا، 
بازیکن سابق تیم ملی: 
فســاد  از  سال هاســت 
می گوییم اما شرایط فرقی 
نکرده / االن زمــان تعامل 

تیم ملی و باشگاه هاست چون 
منافع دو طــرف باید حفظ شــود / نمی خواهم به 
فوتبال ایران برگردم / بازی کردن با تیم های بزرگ 
تجربیات زیادی به فوتبال ایران می دهد / می توانیم 

به صعود امیدوار باشیم

مهــدی تــاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال: وزارت 
ورزش نیمــی از هزینــه 
تیم ملــی را خواهــد داد / 
گروه ما در جام جهانی فقط 

برزیــل را کــم دارد آن قدر که 
سخت است / از کی روش به صورت تمام قد حمایت 
می کنیم / تیم ملــی را در بهترین شــرایط راهی 

جام جهانی می کنیم

گادوین منشــا، مهاجم 
آمــار  از  پرســپولیس: 
گلزنی ام در پرســپولیس 
راضی نیستم/ در نیم فصل 
دوم شرایط بهتر از قبل برایم 

پیش خواهد رفت / با حضور من، 
طارمی و علیپور مدافعان حریف کار غیرممکنی برای 
مقابله با پرسپولیس دارند / حریفان نیجریه قدرت 
واقعی ما را در جام جهانی خواهند دید / برانکو نباید 

به صعود تیم ملی کشورش امید زیادی داشته باشد

تریبون

نیمار به پاریسی ها دروغ گفت؟
ســتاره برزیلی در شــروع 
هفتــه  جــاری از باشــگاه 
اجــازه  پاری  ســن  ژرمن 
گرفت تا به برزیل ســفر و 
مشــکل خانوادگــی اش را 
حل کند. اونای امری، سرمربی 
پاری ســن ژرمن در این باره می گوید: »نیمار شنبه 
با من تماس گرفت تا بگوید مسأله مهم خانوادگی 
برایش پیش آمده است. او از من و باشگاه درخواست 
کرد تا اجازه ســفر به او بدهیم. مسائل خانوادگی 
گاهی از کار هم مهمتر اســت.« با این که نیمار بعد 
از چند روز به پاریس بازگشــت اما در فهرست 18 
نفره تیمش مقابل استراسبورگ قرار نگرفت. حاال 
بعد از گذشــت یکی، دو روز انتشــار تصاویری در 
فضای مجازی توسط دوســتان نیمار باعث شده تا 
شائبه هایی درباره علت سفر ناگهانی او به برزیل به 
وجود بیاید. رینالدو پیتا، پدر یکی از دوستان نیمار 
از او با انتشار تصویری در کنار ستاره فوتبال برزیل 
به دلیل حضور در تولدش تشکر کرده است. رافائل 
پولیسی، یک دندانپزشــک برزیلی هم عکسی از 
خودش در کنار ســتاره برزیلی منتشر کرد که هر 
دو نفر خیلی خوشحال و شــاد بودند. این تصاویر 
این شــائبه را به وجود آورده که نیمار به مسئوالن 
پاری ســن ژرمن دروغ گفته و به دلیل مشــکالت 

خانوادگی به کشورش سفر نکرده است.

چهره روز

شهروند| نقل و انتقاالت زمستانی امســال فوتبال ایران نتوانسته 
فضای فوتبال داخلی را گرم کند. محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاالت 
و صندوق خالی باشگاه استقالل باعث شده سرخابی های پایتخت 
که همیشه تبحر زیادی در گرم کردن جذب بازیکنان جدید دارند، 

حضوری منفعل در این فصل مهم فوتبال ایران داشته باشند.
حسرت برانکو از محرومیت پرسپولیس

اگرچه پرســپولیس این روزها تبدیل به مدعی قدرتمند فوتبال 
ایران شده و آمارها و رکوردهای منحصر به فردی را به خود اختصاص 
داده، اما قطعا نیاز به تقویت دارد. شاید تیم برانکو از دور تیمی کامل 
به نظر برسد، اما قطعا اگر معضل بزرگ محرومیت از نقل و انتقاالت 
برای این تیم رخ نمی داد، مرد کروات بدش نمی آمد تیمش را حداقل 
برای حضور در آســیا تقویت کند. در روزهایی که علیرضا بیرانوند 
حرف از جدایی و ســربازی می زد، دغدغه رفتــن او و محرومیت 
پرسپولیس از نقل و انتقاالت می توانست به بحرانی بزرگ برای این 
تیم تبدیل شود، چون اگر شماره یک قرمزها تصمیمش را قطعی 
می کرد، پرســپولیس درون دروازه با مشکلی جدی رو به رو می شد. 
با توجه به فراز و نشــیب های محسن مسلمان و کمال کامیابی نیا، 
این احتمال وجود داشــت که برانکو به بازگشت سروش رفیعی که 
وضع خوبی در قطر ندارد، روی خوش نشان دهد اما او باید با همین 
داشته ها بسازد. آنچه می تواند وضع پرسپولیس را به دلیل محرومیت 
از خرید بازیکن بحرانی کند، اردوهای حساس تیم ملی است. برانکو 
ناچار است با حضور ستاره های تیمش در اردوی تیم ملی کنار بیاید 
و از بازیکنان ذخیره برای چیدن ترکیب اصلی خود اســتفاده کند. 

این درحالی است که قرمزها در صورت محروم نبودن می توانستند 
خریدهای مناسبی برای حضور قدرتمندانه در لیگ قهرمانان آسیا 

داشته باشند.
نیاز استقالل به تقویت 

وضعیت امســال پرســپولیس در فصل نقل و انتقاالت شباهت 
زیادی به شرایط استقالل در  سال گذشته دارد. منصوریان با عملکرد 
نه چندان خوب اســتقالل در نیم فصل اول  سال گذشته تصمیم به 
تقویت تیمش در نیم فصل گرفت اما شکایت عادل شیحی فرصت 
ترمیم را از منصوریان گرفت. همین باعث شــد منصوریان به جای 
این که هزینه گزافی بابت خرید آندرانیک تیموریان، سجاد شهباززاده 
و سرور جپاروف بدهد به استفاده از بازیکنان جوان تیمش روی بیاورد 
و در نیم فصل دوم عاقبت به خیر شــود. اما شرایط امسال استقالل 
مثل  سال گذشته نیست. ریخت و پاش های منصوریان در ابتدای 
فصل و خریدهای ناکام او نه تنها به خودش برای ماندن در استقالل 
کمک نکرد بلکه االن باعث شده شفر فهرستی بلندباال برای ورود و 

خروج در نقل و انتقاالت نیم فصل به مدیریت باشگاه ارایه کند.
افتخاری و چالش مانکن در استقالل

در رســانه ها تا دلتان بخواهد اخبار زیادی درباره ورود و خروج در 
استقالل منتشر شده، اما هنوز در واقعیت خبری نیست. وضع بد خط 
حمله اســتقالل در نیم فصل اول باعث شده شفر از باشگاه بخواهد 
محســن کریمی و بهنام برزای را وارد فهرست کند و یک مهاجم 
خوب خارجی یا داخلی جذب شود. پادوانی، یعقوب کریمی و حسن 
بیت سعید هم در فهرست خروج شــفر قرار دارند اما در صورتی که 

باشگاه نتواند بازیکنان مورد نظر او را جذب کند بعید است که این 
نفرات هم از استقالل جدا شوند. درحالی که این روزها شایعات هم 
درباره رفتن شهباززاده از اســتقالل مطرح است اما هنوز گزینه ای 
برای جانشینی او پیدا نشده و امکان دارد او به جای رفتن به ذوب آهن، 
نیم فصل دوم را هم در استقالل سپری کند. انفعال باشگاه استقالل 
در خرید بازیکن و بی توجهی افتخاری به فهرســت شــفر، نشان 
می دهد آبی ها هم مثل رقیب دیرینــه نمی توانند فعالیت ویژه ای 
در نقل و انتقاالت داشته باشند چون حسابی دستشان خالی است 
و مطالبات بازیکنان فعلی این تیم هم پرداخت نشده است. ضمن 
این که براساس قانون کمیته انضباطی استقالل تا وقتی 20 درصد 
از بدهی های خــود را پرداخت نکند، نمی تواند بازیکن جدید بخرد 
 و با این وضع بعید اســت که آبی ها بتوانند خواســته های شفر در 

نقل و انتقاالت را برآورده کنند.

پرسپولیس از جذب بازیکنان محروم است اما استقالل هم تالشی انجام نمی دهد

سرخابی ها، بیکارترین تیم ها در نقل و انتقاالت

شهروند| پس از ابالغیه رسمی ســازمان بازرسی 
کل کشــور که تا تاریخ 20 آبان به دستگاه های دولتی 
برای عدم بکارگیری از افراد بازنشسته فرصت داده بود،  
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان هم برای تمکین از قانون 
مقدمات اصالح ساختار و پایان مدیریت بازنشسته ها را 
در فدراسیون های ورزشی فراهم کردند. به این ترتیب از 
آنجا که اجرای قوانین داخلی در دستور کار دستگاه های 
مختلف قرار داشت، محمود مشحون، رئیس فدراسیون 
بســکتبال هم با وجود این که تنها چند ماه به برگزاری 
انتخابات ریاست این مجموعه باقی مانده بود، از سمت 
خود استعفا کرد. علی اکبر طاهری، مدیرعامل باشگاه 
پرســپولیس نیز یکی دیگر از مدیران شناخته شــده 
ورزشی بود که نتوانست به کار خود در این باشگاه ادامه 
بدهد و وزیر ورزش با استعفای اجباری او موافقت کرد. 
با این حال در این میان اما هنوز تکلیف یکی از مدیران 
بازنشســته ای که به کار خود ادامه می دهد، مشخص 

نیست؛ او کسی نیست جز علی کفاشیان!
پست های کلیدی آقای خنده رو

علی کفاشــیان نایب رئیس اول کنونی فدراســیون 
فوتبال و سرپرست کمیته فوتســال که در عین  حال 
نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس کمیته 
فوتسال AFC نیز هســت،  سال های  ســال است که 
صحبت هایی درباره کناررفتنــش از مدیریت به خاطر 
بازنشسته بودن مطرح می شــود. حاال هم که سازمان 
بازرسی و دستگاه قضائی با سختگیری خواهان اجرای 
درســت قوانین و منع بکارگیری افراد بازنشســته در 
دستگاه های دولتی هستند، هنوز تکلیف کفاشیان در 
فدراسیون فوتبال روشن نشده است. سازمان بازرسی در 
آن مقطع تا تاریخ 20 آبان برای اجرای کامل قانون مورد 
نظر به دستگاه ها فرصت داد که در شرایط کنونی وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال هنوز تصمیمی درباره آینده 

کفاشیان بازنشسته نگرفته اند.
کفاشیان با چه توجیهی مانده است؟

نکته قابل تأمل اینجاست که در تمام سال های گذشته 
فدراسیون فوتبال در واکنش به بحث های مطرح شده 
درباره بازنشستگی کفاشیان اعالم می کرد که او حقوقی 
از مجموعه دریافت نمی کند و از طرفی دیگر فدراسیون 
یک شرکت »ان جي او« عمومی است که زیر نظر قوانین 
فیفا فعالیت های خود را انجام می دهد. درواقع در تمام 
این مدت کفاشیان با استناد به تأکید فیفا به عدم دخالت 
سیاســت در ورزش و به بهانه تعلیق احتمالی با وجود 
بازنشسته بودن به مدیریت خود در فوتبال ادامه داده و در 
دوره جدید مدیریت فدراسیون هم به  عنوان نایب رئیس 
اول تاج کارهــا را انجام می دهد. در چنین شــرایطی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال هم هنوز شفاف سازی الزم 
را درباره این که آیا این مدیر شامل قانون منع بکارگیری 
بازنشسته ها خواهد بود یا خیر را انجام نداده اند. منابع آگاه 
به خبرنگار روزنامه شهروند اطالع دادند که کفاشیان هم 

شامل قانون بازنشســتگی می شود و حتی این موضوع 
به اطالع مقامات وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هم 
رسیده اســت. به هر صورت اگر باز هم قرار باشد بهانه 
تعلیق و غیردولتی بودن فدراسیون مورد توجه مدیران 
فوتبال قرار بگیرد،  باز هم اهرم تعلیق می تواند مقدماتی 
را فراهم کند که در فاصله چند ماه مانده به جام جهانی 
کفاشیان مقابل قوانین داخلی ایستادگی کرده و به کار 

خود ادامه بدهد.
40 بازنشسته از فوتبال رفتند، به جز کفاشیان

نکته اساســی اینجاســت که کفاشــیان با توجه به 
ارتباطات نزدیکی که با شیخ سلمان رئیس AFC دارد، 
اگر بخواهد می تواند از سمت خود استعفا نکند و در فوتبال 
با همین پست نایب رئیسی بماند. منتهی قانون رسمی 
در کشور هم باید اجرا شود و به همین ترتیب همان طور 
که قانون برای نفراتی چون طاهری، مشــحون و حتی 
40 کارمند بازنشســته دیگر فدراسیون و سازمان لیگ 
اجرا شد،  کفاشــیان نباید با اهرم تعلیق از اجرای قانون 
تمکین نکند. فدراسیون فوتبال همین  سال گذشته بود 
که به خاطر قوانین داخلی با چیزی نزدیک به 40 مدیر 
بازنشسته شاغل در این سیستم و سازمان لیگ– اکثر آنها 
حقوق دریافت می کردند- قطع همکاری کرد و این اتفاق 
به خوبی نشان می دهد که مسئوالن فوتبال هم ملزم به 

اجرای قوانین داخلی هستند.
استعفای احتمالی؟

در حــال حاضر و با توجه بــه این که مجمع عمومی 
سالیانه فدراســیون فوتبال در تاریخ 29 آذر ماه برگزار 
خواهد شد و  با توجه به تأکید مسئوالن قضائی به اجرای 
قوانین،  این احتمال وجود دارد که هر لحظه شاهد اعالم 
یک خبر جنجالی درباره تغییرات مدیریتی در فدراسیون 
با استعفای احتمالی علی کفاشیان باشیم. البته همه چیز 
بستگی به مذاکرات پشت پرده و تصمیم نهایی دارد که 
بر اساس شــرایط نایب رئیس کنونی فدراسیون اتخاذ 

خواهد کرد.
اگر کفاشیان برود

استعفای کفاشیان از نایب رئیسی فدراسیون فوتبال 
به خاطر بازنشستگی می تواند روی سرنوشت انتخابات 
هیأت رئیسه هم تأثیر بسیار زیادی بگذارد. انتخاباتی که 
محمود اسالمیان و شــهاب الدین عزیزی خادم رقابتی 
ســخت و نزدیک برای تصدی کرســی هیأت رئیسه 
خواهند داشت و اگر کفاشــیان با مهر قانون مجبور به 
استعفا شــود،  عمال شــرایطی به وجود خواهد آمد که 
مهدی تاج تصمیم بگیرد اسالمیان را به عنوان نایب رئیس 
اول به جای کفاشیان به مجمع معرفی کند. از آن جا که 
کفاشیان از مجمع عمومی رأی اعتماد گرفته، اگر او ناچار 
به استعفا شــود، این اتفاق احتمال دارد که در مجمع 
عمومی چهارشــنبه هفته آینده هم رخ بدهد. به این 
ترتیب به نظر می رسد اتفاقات عجیب و جالب توجهی 

در انتظار مدیریت فوتبال ایران باشد.

شهروند| طبق قوانین فدراســیون بین المللی 
فوتبال روز 12 دسامبر آخرین مهلت ارسال فهرست 
35 نفره تیم های ملی فوتبال به فیفا برای حضور در 
جام جهانی بوده اســت. روز گذشته اگرچه اخباری 
درباره ارسال فهرست تیم ملی ایران به فیفا منتشر شد، 
اما فدراسیون این موضوع را تکذیب کرد تا رسانه ها و 

هواداران دچار سرگیجه شوند.
فهرست اولیه منتشر شد

فدراسیون فوتبال این روزها با حاشیه های زیادی 
دست و پنجه نرم می کند و شاید همین باعث شده 
این فدراسیون به جای ارایه توضیحات درباره اتفاقات 
پیرامون تیم ملی فقط به تکذیــب اکتفا کند. از یک 
هفته پیش اخباری درباره لزوم ارســال فهرســت 
35نفره تیم ملی به فیفا تا آخر هفته برای حضور در 
جام جهانی مطرح شد. درحالی که این روزها اثری از 
حضور کارلوس کی روش در تهران وجود ندارد و او بعد 
از آخرین جلسه با مهدی تاج دیگر در انظار عمومی 
دیده نشده اســت، اما فهرست 35 نفره تیم ملی باید 
به فیفا ارسال می شــد. البته این فهرست کامال قابل 
پیش بینی اســت و خود کی روش قبال هم در برنامه 
90 از قطعی بودن این فهرست خبر داده و گفته بود 
آن قدر بازیکنان آماده دارد که برای انتخاب ترکیب 
اصلی ســرگیجه می گیرد. به همین دلیل است که 
حدس زدن فهرست 35 نفر مورد عالقه کی روش کار 
سختی نیست چون خود او پیش از این هم به صورت 
تلویحی نام چند تن از مسافران نهایی جام جهانی را 
لو داد و از عالقه اش به سبک بازی برخی از بازیکنان 
صحبت کرد، اما منتشر شدن فهرست نهایی تیم ملی 
واکنش عجیبی را از طرف فدراسیون به دنبال داشت.
واکنش عجیب به فهرست 35 نفره تیم ملی

این که کارلــوس کی روش معمــوال روابط خوبی 
با فدراسیون نداشــته، موضوعی تازه و قابل تکذیب 
نیست. کی روش در مرحله مقدماتی جام جهانی به 
واسطه شکرآب بودن روابطش با فدراسیون، فهرست 
تیم ملی را در فیس بوک شخصی خود منتشر می کرد 
تا نشان دهد عمال اعتقادی به همکاری با فدراسیون 
ندارد. او بعد از مراســم قرعه کشــی جام جهانی هم 
ترجیح داد به صورت شخصی ویدیویی منتشر کند 
و حرف هایش درباره گروه تیم ملی را از این طریق به 
گوش هواداران فوتبال برساند. شاید همین موضوع 
باعث شده فدراسیون فوتبال منتشر شدن فهرست 
35 نفره تیم ملی را از منبعی جز ســایت فدراسیون 
تکذیب کند. در تکذیبیه فدراســیون راجع به این 
موضوع آمده اســت: »طبق قوانین فیفا، فهرســت 
تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی فوتبال،  سال 
آینده توسط سرمربی محترم تیم ملی آقای کارلوس 
کی روش تنظیم می شــود که تا تنظیــم نهایی این 
فهرست، زمانی چندماهه باقی مانده است. فدراسیون 

فوتبال نه فهرســتی برای فیفا ارسال کرده و نه فیفا 
چنین فهرستی از ما خواسته است. به محض تأیید 
نهایی سرمربی محترم تیم ملی، فهرست بازیکنان 
اعزامی به روســیه در اختیار رســانه ها قرار خواهد 

گرفت.«
دلیل تکذیب فدراسیون چیست؟

به نظر می رســد یکــی دیگر از دالیــل تکذیب 
فدراسیون درباره این فهرســت، حفظ انگیزه تمام 
بازیکنان شاغل در لیگ برتر اســت اما این موضوع 
پذیرفتنی نیست چون تقریبا تمام بازیکنان فوتبال 
ایران می دانند در فهرســت 35 نفره تیم ملی ایران 
حضور خواهند داشت یا نه. اگرچه کی روش همواره 
اعالم کرده درِ تیم های ملی به روی تمام بازیکنان باز 
اســت اما اگر قرار بوده کی روش بازیکنی را بپسندد، 
قطعا تاکنون پسندیده بود. با توجه به این که او بارها 
اعالم کرده 50 درصد تیم ملــی از بازیکنان داخلی و 
50 درصد بقیه از لژیونرها خواهند بود، 35 نفری که 
نام آنها در فهرست اولیه تیم ملی منتشر شده علیرضا 
بیرانوند، امیر عابدزاده، محمدرشید مظاهری، حامد 
لک، علیرضا حقیقی، میالد محمدی، مرتضی پور علی 
گنجی، رامین رضاییان، روزبه چشمی، سعید آقایی، 
سیدجالل حســینی، وریا غفوری، پژمان منتظری، 
محمد انصاری، احمد عبداهلل زاده، اکبر ایمانی، علی 
کریمی، اشــکان دژاگه، احســان حاج صفی، امید 
ابراهیمی، ســعید عزت اللهی، سامان قدوس، کمال 
کامیابی نیــا، علی قلی زاده، امیــد نورافکن، علیرضا 
جهانبخش، کریم انصاری فرد، کاوه رضایی، مهدی 
طارمی، مهدی ترابی، رضا قوچان نژاد، سردار آزمون، 
وحید امیری، علی علیپور و ساسان انصاری هستند و 
همه آنها در فهرست های تیم ملی در ماه های گذشته 
حضور داشته اند. البته این فهرست در صورت مصدوم 
شدن بازیکنان می تواند تغییراتی داشته باشد، اما بعید 
اســت که کارلوس کی روش نفرات جدیدی را خارج 
از این فهرســت با خود به روسیه ببرد چون آنها را در 

تمرینات و مسابقات محک زده است.
ترکیب تیم ملی و لژیونرها 

بررســی ترکیب احتمالی تیم ملی نشان می دهد 
نزدیک به 80 درصد از بازیکنانی که شــانس زیادی 
برای قرار گرفتــن در ترکیب اصلی دارنــد، لژیونر 
هستند. همین موضوع می تواند ثابت کند بازیکنان 
داخلی که در اردوهای اخیر تیم ملی حضور نداشته اند، 
پس از این هم شــانس زیادی برای حضور در روسیه 
نخواهند داشــت. پس یک بار دیگر این فهرست 35 
نفره که منتشر شده را بخوانید و به صحت آن اعتماد 
کنید، چون کی روش نشان داده به ثبات بیشتر از هر 
چیز دیگری عالقه مند است و می خواهد از بازیکنان 
داخلی برای ترمیم برخی از کمبودهای تیمش روی 

نیمکت سود ببرد.

 درباره علی کفاشیان، تنها مدیر بازنشسته ای
که همچنان به کارش در ورزش ادامه می دهد

تافته جدا بافته
 خبر جنجالی درباره کنار رفتن کفاشیان

در مجمع فدراسیون اعالم می شود؟

 جنجال های ارسال فهرست 35 نفره
برای جام جهانی 2018

فهرست تیم ملی لو رفت!
 با وجود پایان زمان فیفا برای ارسال نام بازیکنان، فدراسیون فوتبال فهرست 

لورفته را تکذیب کرد!

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 بدون توجه بــه رنگ ها علی کریمی رو 
دوست داشته باشید، دوست داشتن علی 

کریمی دوست داشتن انسانیته.
  فکر کنم مدیرعامل  هادرسفیلد یه زمانی 
فتح اهلل زاده بوده آخــه روی لوگوش 3 تا 

ستاره داره.
  در این مدت مختارنامه و یوسف پیامبر و 
جومونگ رو هر کدوم دوبار دوره کردیم ولی 

هنوز سربازی نورالهی تموم نشده!
 واسه رفتن به ورزشگاه پول بنزین مون از 

قیمت بلیت بیشتر میشه.
 من اگه الجزیره هم می شدم رئال میومد با 

ام صالل بازی می کرد.
 تراکتورســازی خودش واقعــا از این 
بی اخالقــی کــه داره علیــه تیم های 
دیگه می کنــه خجالت نمی کشــه؟ این 

جوانمردانه اس واقعا؟
 قبول دارید فوتبال ایران خیلی کثیفه یا 

نه؟ من که قبول دارم!
  رقابت بین پرسپولیس با پارسال خودشه 

نه با تیمای دیگه!
  مونــدم از این این که پرسپولیســیم 

خوشحالم یا از این که استقاللی نیستم.
 عکس توییت: هزارســالم بگذره واسه 
کسایی که می شــناختنت و حتی یه بار 
دیده بودنت تو زنده ترینی! تولدت مبارک 

ناصرخان.

نقل و انتقاالت

 رضا شربتی، مدافع چپ پای تیم سیاه جامگان 
مشهد به عنوان بازیکن ســرباز به تراکتورسازی 

پیوست.
  مدیرعامــل گســترش فوالد اعــالم کرد 
تراکتورســازی درخواســتی برای جذب سامان 

نریمان جهان نداشته است.
  ناصر ساالری، عزیز معبودی، محسن حمیدی 
و علی هلیچی در لیســت فروش نفت آبادان قرار 

گرفتند.
  مدیرعامل پارس جنوبی شــایعه پیشنهاد 

سپاهان برای جذب محسن فروزان را رد کرد.
  طالب ریکانی با دریافــت رضایتنامه به  طور 

رسمی از استقالل خوزستان جدا شد.
  آلمیدا، دروازه بان برزیلی 24ساله طی روزهای 
آینده برای پیوستن به تراکتورسازی راهی تبریز 

می شود.


