
گروه ورزشــی - کی روش می تواند به مسئوالن فدراسیون فوتبال اعالم 
کند که کنعانی زادگان را در بازی های دوستانه نیاز دارد.

 محمد حسین کنعانی زادگان بازیکن تیم ملی فوتبال به علت فایل صوتی 
نامناسبی که از او منتشر شد، از سوی کمیته اخالق با ۲ جلسه محرومیت مواجه 
شد، اما کمیته استیناف این حکم را به ۲ بازی دوستانه تقلیل داد تا این او بتواند 
برابر تیم های ملی کره جنوبی و لبنان بازی کند. البته او در بازی دوســتانه با تیم 
ملی الجزایر یک جلسه محرومیت خود را سپری کرد و حاال احتمال دارد بازی 
دوستانه با اروگوئه را هم  از دست بدهد.رسول باختر کارشناس حقوقی فوتبال  
درباره احتمال محرومیت کنعانی زادگان در بازی دوستانه با اروگوئه اظهار کرد: 
اصل ماجرا این است که این بازیکن نمی تواند برابر اروگوئه بازی کند، اما اگر 
کمیته اســتیناف بخواهد در حکمش تجدید نظر کند از طریق 
ساز و کار اعاده دادرسی می تواند حکم خود را تغییر بدهد.

او ادامه داد: البته کنعانی زادگان یک جلسه محرومیت 
را پشــت سر گذاشته اســت و این احتمال وجود دارد 
که یک جلســه باقی مانده محرومیتش تعلیق یا به 
طور کامل لغو شود.باختر افزود: سرمربی تیم ملی 
فوتبال در این باره کاره ای نیست، اما او می تواند 
به مسئوالن فدراسیون فوتبال بگوید که کنعانی 
زادگان را برای بازی دوستانه با اروگوئه نیاز 
دارد. همچنین کنعانــی زادگان هم می تواند 
اعالم کند که یک جلســه محرومیت را سپری 
کرده و خواستار بخشش جلسه دوم محرومیت 
شود تا فدراسیون فوتبال برای رفع محرومیتش  اقدام 
کند. کارشناس حقوقی فوتبال درباره اینکه محرومیت 
کنعانی زادگان درســت بوده است یا خیر؟ گفت: کار 
کنعانی زادگان ناپســند بود اما اینکه فقط به وسیله یک 
فایل صوتی منتشر شده او را محروم کنند، درست نیست. 
شــاید آن وویس، تقلید صدا باشد و مشخص نیست که 
صدای کنعانی زادگان است یا نه! اگر من بودم این بازیکن 

را محروم نمی کردم.

امکان رفع محرومیت کنعانی زادگان
 با تالش کی روش

ورزشی10
گروه ورزشی-  تیم ملی فوتبال 
ایران در شــرایطی در اردوی اتریش 
به ســر می برد که در این اردو ۲۷ نفر، 
شــامل ۱۶ لژیونر و ۱۱ بازیکن زیر 

نظر کی روش به فعالیت مشغول 
هســتند تا در دو بازی مقابل 
اروگوئه و ســنگال به میدان 

بروند.
کارلــوس کــی روش در اولین 
اقــدام ۲۴ بازیکن را برای اولین اردو 
به تیــم  ملی دعوت کرد کــه از بین 
بازیکنان لیگی دعوت شــده، با خط 
خــوردن ۱۳ نفر، ۱۱ ســتاره دیگر، 
لژیونر ها را در ســفر اتریش همراهی 
کردنــد. کی روش این جمع را بعد از 
دو بازی ۴۰ دقیقه ای درون تیمی برای 
حضور در کمپ اتریش انتخاب کرد؛ 
بازیکنانی که اغلب شان در ماتریکس 
دراگان اسکوچیچ قرار داشته و برای 
آنها درخواســت ویزای اتریش شده 
بود. البتــه رامین رضاییان و مرتضی 
پورعلی گنجــی دو بازیکن جدیدی 

بودنــد که با توجه به شــناخت قبلی 
کی روش به تیم ملی دعوت شدند.

کی روش اعالم کرد با شــانزده 
بازیکــن داخلــی اردویــی پس از 
برگزاری لیگ تا هفتــه دهم برگزار 
خواهد کرد و این بازیکنان مقدمه ای 
بر اردوی نهایــی تیم ملی برای جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهند بود.
در حــال حاضر تیم ملی فوتبال 
ایران شانزده لژیونر را با خود به اردوی 

اتریش برده و اگر هر شانزده لژیونر در 
اردوی تیــم ملی باقی بمانند و لژیونر 
جدیدی به تیم ملی دعوت نشــود، از 
شــانس بازیکنان داخلی یک سهمیه 
کم خواهد شد چرا که ایران می تواند 
نام ۲۶ بازیکن را برای فهرست نهایی 
رقابت های جام جهانی رجیستر کند.

اگر کی روش تنهــا ۳۲ بازیکن 
را برای جام جهانی تحت نظر گرفته 
باشــد ۶ نفر از لیست او خط خواهند 

خورد. البته لژیونرهایی که این اردو را 
از دست دادند همچنان برای بازگشت 

به اردو شانس دارند.
نفراتــی که به عنــوان بازیکن 
داخلی با تیــم ملی به اتریش رفته اند 
شامل علیرضا بیرانوند )پرسپولیس- 
دروازه بان(، ســید حســین حسینی 
)اســتقالل- دروازه بان(، پیام نیازمند 
رامیــن  دروازه بــان(،  )ســپاهان- 
رضاییان )سپاهان- مدافع(، مرتضی 

پورعلی گنجی )پرسپولیس- مدافع(، 
امیــد نورافکن )ســپاهان- مدافع(، 
ابوالفضل جاللی )استقالل- مدافع(، 
صالح حردانی ) اســتقالل-مدافع(، 
میالد سرلک )پرسپولیس- هافبک(، 
مهدی ترابی )پرسپولیس- وینگر( و 
وحید امیری )پرســپولیس- وینگر( 
هســتند. ظاهرا آنچه که کی روش در 
نظر دارد حضور شانزده بازیکن برای 
اردوی طوالنی مدتی است که او قصد 
دارد در آن بــرای بازیکنــان تیم ملی 
فضای مجددی برای رشــد و توسعه 
فنی ایجاد کند؛ او همیشــه اولویت را 
بــه بازیکنان خارج از ایــران داده که 
در شــرایط بهتری تمریــن می  کنند. 
اگرچه در جام جهانی پیشــین اغلب 
ستارگان تیم ملی فوتبال، چهره هایی 
بودند که در لیــگ داخلی به فعالیت 
مشــغول بودند. به نظر می رسد این 
شانزده نفر از همان فهرستی انتخاب 
می شوند که پیش تر توسط کی روش 
در اردوی اول بازیکنان داخلی به تیم 

ملی دعوت شده بودند و قاعدتا حتی 
در صورت درخشــش خاص برخی 
بازیکنان، تغییر چندانی در این لیست 
داده نشــود؛ مگر آنکــه این بازیکن 
سابقه مناسبی در تیم های ملی داشته 

و قبال در آن لول بازی کرده باشد.
به جز ۱۱ بازیکنی که به لیســت 
نهایــی راه یافتند، این ۱۳ بازیکن نیز 
در اردوی ابتدایــی حاضــر بودند: 
مهدی شــیری، عارف آقاسی، سامان 
فالح، آرمین سهرابیان، مهدی مهدی 
پور، محمد کریمی، یاسین سلمانی، 
رضا اســدی، مهدی حسینی، محمد 
خدا بنده لــو، محمد محبــی، مهدی 
قایدی، ســعید صادقی و شــهریار 
مغانلو. احتماال با انتخاب این شانزده 
بازیکن بعد از برگزاری چهار هفته از 
رقابت های لیگ، تکلیف کی روش و 
لیگ داخلی روشن خواهد شد؛ آن هم 
با مشاهده ۳۲ مسابقه ای که در دوران 
ســرمربیگری وی در تیم ملی برگزار 

می شود.

جنگ 16 ستاره لیگ با 16 لژیونر؛

فهرست ایران برای جام جهانی،  فقط 
6 نفر خط می خورند!

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شانزده بازیکن را به اردوی آماده سازی پیش از 
رقابت های جام جهانی دعوت خواهد کرد.

گروه ورزشی - به نظر می رسد 
کــه رونالدو به زودی یونایتد را ترک 
خواهد کرد و حتی منچســتر یونایتد 

جانشین او را هم پیدا کرده است.
پایــان قصه رونالــدو؛ یونایتد 

جانشین CR۷ را پیدا کرد
بعد از کــش و قوس  های زیاد، 
کریســتیانو رونالــدو پــس از پایان 
بــازار نقل و انتقاالت تابســتانی در 
منچســتریونایتد ماند. امــا این بدان 
معنا نیســت که او چند فصل دیگر در 
ایــن تیم بازی خواهد کرد. در واقع به 
احتمال زیاد او پس از جام جهانی این 
تیم را به مقصد باشــگاه دیگری ترک 
خواهد کرد. همچنین شیاطین سرخ 
از همین حاال به دنبال یافتن جایگزین 

برای این فوق ستاره پرتغالی هستند.
در این فصل کریستیانو رونالدو 
بعضــا به عنوان بازیکــن ثابت و در 
برخــی مواقع تعویضی به میدان رفته 
اســت. دیدن او روی نیمکت به یک 
تصویر عــادی در اولدترافورد تبدیل 

شده اســت. با وجود این که او هفته 
گذشــته موفق شد اولین گل خود در 
دوره اریک تن هــاخ را در لیگ اروپا 
به ثمر برساند، هیچ تضمینی در مورد 
آینــده اش وجود نــدارد که حتما در 

ادامه فصل در ترکیب ثابت باشد.
با وجــود مصدومیت مارکوس 
راشفورد و آنتونی مارسیال وضعیت 
همچنان پیچیده است. در واقع بعد از 
بازگشت این دو نفر اوضاع می تواند 
برای رونالدو سخت تر هم بشود مگر 
ایــن که او بتواند قابلیت های خود را 
برای حضور در ترکیب اصلی نشــان 

دهد.
همانطور که اخیرا توســط سان 
فاش شــد، شیاطین ســرخ به دنبال 
گونســالو راموس، مهاجم ۲۱ ساله 
پرتغالی که در حال حاضر برای بنفیکا 
بازی می کنــد، خواهند رفت. نکته 
عجیب رقم این انتقال است، زیرا آنها 
حاضرند بیش از ۳۰ میلیون دالر برای 
جذب او در پنجــره نقل و انتقاالت 

بعدی بپردازند.
با وجود شــروع سخت در لیگ 
برتــر و با این احســاس که در لیگ 
قهرمانان اروپا بازی نخواهند کرد، تیم 
تن هاخ به تدریج شــروع به بازیابی 
اعتماد به نفس و استحکام خود کرد. 
البته باید به این واقعیت هم تاکید کرد 
که آنها نزدیک بــه ۲۶۰ میلیون دالر 
بــرای نقل و انتقاالت )با احتســاب 

کاسمیرو( هزینه کرده اند.
راموس به نوبه خود ۷۱ بازی با 
تیم اصلی بنفیکا انجام داده اســت )او 
قباًل در تیــم B بازی کرده بود( و ۲۲ 
گل با 5 پاس گل به ثبت رسانده است. 
برای راجر اشــمیت، ســرمربی تیم، 
ســتاره پرتغالی مهره هجومی بسیار 
ارزشمندی اســت و در اکثر بازی ها 
به عنوان تنها بازیکن راس هجومی به 

میدان رفته است.
به نظر می رسد شرایط کریستیانو 
رونالــدو در منچســتریونایتد یک 
موضوع لحظه ای باشد. چه در ژانویه 

و چه در ژوئن، فوق ســتاره پرتغالی 
احتماالً می رود؛ چیزی که تا آخرین 
لحظه در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
خواسته او بود. پنجره بعدی از ۱ تا ۳۱ 

ژانویه ۲۰۲۳ باز خواهد شد.
از زمانی که بازار نقل و انتقاالت 
تابســتانی در اروپا باز شد تا آخرین 
لحظــه ای که به پایان رســید، دنیای 
فوتبال حواســش به ایــن بود که آیا 
رونالدو موفق به تغییر تیم می شود یا 
نه.  او موفق نشد، بدون لیگ قهرمانان 
ماند و حــاال باید بــرای حضور در 

ترکیب اصلی تالش کند.
کریستیانو در حالی در لیگ اروپا 
گلزنی کرد که آن را با جشن کالسیک 
خود که شامل یک پرش و نیم چرخش 
است جشن گرفت. همه چیز عادی به 
نظر می رســید، نه چهره عجیبی و نه 
ژســت ناراحتی. او مانند هر بازیکن 
دیگری بــرای جایگاهش در ترکیب 
اصلی مــی جنگد و مصمم اســت 
تمام تالش خود را برای بازگشت به 

بهتریــن فرم انجام می دهد اما با همه 
این هــا جدایی او از یونایتد در آینده 

نزدیک قطعی به نظر می رسد.

گروه ورزشی - سرمربی تیم ملی 
فوتبال روســیه خبر داد که این تیم در 
یکی از روزهای ۲۴ یا ۲5 آبان در تهران 
یا دوحه با تیم ملی ایران روبرو می شود.

تیــم ملی فوتبال ایــران در حال 

حاضــر برای برگــزاری ۲ مســابقه 
تدارکاتی مقابل اروگوئه و ســنگال به 
اتریش سفر کرده است. این تیم پیش از 
جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر قصد دارد یک 
مسابقه تدارکاتی دیگر هم مقابل روسیه 

برگزار کند.
والری کارپین ســرمربی تیم ملی 
روســیه درباره این مسابقه گفت: بازی 
دوستانه تیم ملی فوتبال روسیه با ایران 
ممکن اســت در یکی از روزهای ۱5 یا 

۱۶ نوامبــر )۲۴ یا ۲5 آبان( در تهران یا 
دوحه قطر برگزار شود. نمی دانم بازی 
دوستانه با بوسنی و هرزه گووین برگزار 
می شود یا نه. بازیکنان تیم ملی سیاست 
را دنبــال نمی کنند. آنهــا می دانند چه 

اتفاقاتــی رخ می دهد اما چیزی به آنها 
ربط ندارد و فقط فوتبال بازی می کنند.

سرمربی روسیه با اشاره به حذف 
ایــن تیم از مســابقات مقدماتی یورو 
۲۰۲۴ درباره انتقال احتمالی کشورش 

به کنفدراســیون فوتبال آسیا گفت: در 
۶ ماه آینده هیچ انتقالی به آســیا وجود 
نخواهد داشت. این نظر من است. اگر 
این انتقال را برای چند سال آینده در نظر 

بگیریم احتمالش وجود دارد.

گروه ورزشــی - مسابقات لیگ 
برتر فوتبال ایران در فاصله باقی مانده تا 
جام جهانی قطر تقویم تقریبا مشخصی 
دارد. مسابقات هفته ششم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران در تاریخ نوزدهم 
شهریورماه به پایان رسید و به مناسبت 
فرا رسیدن فیفادی ماه سپتامبر، تعطیالت 
آغاز شد. مطابق اعالم مسئوالن سازمان 
لیــگ پیــش از  فیفادی جــاری، ادامه 
مســابقات از تاریخ نهم مهرماه از ســر 
گرفته می شــود. با توجه به اینکه تاریخ 
شــروع مشــخص اســت اما عالمت 

سوال هایی وجود دارد.
1. چند هفته از مسابقات لیگ 

برگزار می شود؟
به دنبال برگزاری جلسه کارلوس 
کی روش، ســرمربی جدیــد تیم ملی 
فوتبال پیــش از اعزام شــاگردانش به 

اردوی اتریش با مســئوالن فدراسیون 
و ســازمان لیگ، برنامه ای که مدنظر بود 
دستخوش تغییرات شده است. سازمان 
لیگ پیش تر اعالم کرده بود حداقل نیم 
فصل را تا پیش از فرا رسیدن جام جهانی 
قطــر برگزار می کند اما این امر میســر 
نیست.  طبق اعالم سهیل مهدی، سه الی 
چهار هفته از لیگ برتر قرار است قبل از 
جام جهانی قطر برگزار شود. لیگ برتر به 
نوعی پیگیری می شود تا برنامه های آماده 
سازی کارلوس کی روش هم ضربه ای 
بــه لیگ برتر وارد نکند. ســهیل مهدی 
دربــاره برنامه لیگ پیش از جام جهانی 
گفت: »در جلسات با کارلوس کی روش، 
لژیونرها هفته آخر منتهی به جام جهانی 
می توانند به تیم ملی ملحق شــوند پس 
برگزاری اردوی بلند مدت برای تیم ملی 
مفید نبود. دو سه برنامه گمانه زنی شد که 

قرار شد به غیر از هفته هفتم، هفته هشتم 
تا دوازدهم، البته هفته دوازدهم تقریبی 
اســت چون یک روز قبل از آغاز اردوی 
تیم ملی اســت، ولی قطعا هفته هشتم تا 
یازدهم روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار 
شود. هر هفته پنج شنبه جمعه بازی لیگ 
را با گشایش بیشــتر و فشردگی کمتر 
داریم. بازیکنان ملــی پوش داخلی دو 
روز پس از مسابقه را کمپ تیم های ملی 
در کنار کادرفنی تیم ملی هستند و سه روز 
باقی مانده را برای کارهای تاکتیکی به تیم 

خودشان ملحق می شوند.«
2. دربــی چه زمــان برگزار 

می شود؟
قبل از شــروع مســابقات لیگ 
برتــر مقرر شــده بود تا جــام جهانی، 
هفته پانزدهم برگزار شــود اما این امر 
میســر نمی شــود. تکلیف بازی های 

هفته دوازدهــم اکنون به صورت کامل 
مشخص نیست. اگر تیم ملی خواستار 
برگزاری اردو در امارات باشد، مسابقه 
هفته دوازدهم قطعا پیش از جام جهانی 
برگزار نمی شود. به همین دلیل برگزاری 
مسابقه حساس دربی به بعد از آذرماه و 

پایان جام جهانی قطر موکول می شود.
3. تکلیــف ســوپرکاپ چه 

می شود؟
مسابقه بین تیم های استقالل تهران 
و نســاجی مازندران قرار بــود در نیم 
فصل برگزار شود. درحالیکه نیم فصل 
به بعد از جام جهانی موکول شــده باید 
منتظر اعالم برنامه رقابت ها تا نیم فصل 
باشیم و آن زمان محل و موعد برگزاری 
بازی بین قهرمان فصل گذشــته لیگ و 
قهرمان فصل پیش جام حذفی مشخص 

می شود.

گروه ورزشی - تیمی که در نیمه 
دوم مقابل فوالد به میدان رفت احتماال 
ناشــناخته ترین تیم تاریخ پرسپولیس 

برای هواداران این تیم است.
شکست پرسپولیس مقابل فوالد 
واکنش های منفــی چندانی را در بین 
هــواداران این تیــم متوجه خود ندید 
چــرا که همراه با خبر نتیجه این بازی، 
باشگاه پرسپولیس ترکیب مورد استفاده 
در نیمه دوم را نیز در خروجی وبسایت 
خود قرار داد تا هواداران این تیم متوجه 
شوند که تیمی ناشناخته، با یک گل از 
فوالد شکســت خورده است. در این 
بازی باتوجه به ابتالی احمد گوهری به 
کرونا، امیررضا رفیعی، گلر سوم این تیم 
در درون دروازه قرار گرفت و عملکرد 
خوبی هم داشت. مدافعان پرسپولیس 
در نیمه دوم ابوالفضل سلیمانی و جواد 
امیدی بودند که ســلیمانی پیش تر در 
پســت هافبک دفاعی به کار گرفته شد 
اما حاال با تصمیم یحیی، مدتی اســت 
مدافع مرکزی شده است. محمدمهدی 
احمــدی، خرید جدید ایــن تیم در 
پســت مدافع چپ به میدان رفت که 
او شناخته شــده ترین بازیکن ترکیب 
پرســپولیس نیز بوده است. در سمت 

راســت علــی بابایی قــرار گرفت تا 
جانشین دانیال اسماعیلی فر، بازیکنی 
جوان باشــد. بابک علیــزاده به عنوان 

بازیکن تعویضی وارد زمین شد.
امید فهمــی و علی خمس ابادی 
در پست هافبک دفاعی زوج جدیدی 
تشکیل دادند تا پرسپولیس در این دیدار 
نیز با دو هافبک تدافعی بازی کند. امیر 
نوری در سمت راست و علی جودکی 
در جناح چپ خط هافبک بازی کرده 
بودند که جودکی نیز سابقه حضور در 
تیم بزرگســاالن را دارد و البته پیش تر 
دفاع چپ بازی کرده بود. رضا فالحتی 
که پیراهن شماره ۱۰ با نام مخفف میالد 
سرلک را برتن داشت، در پست مهاجم 
سایه به میدان رفت و رضا خدادادی در 

خط حمله به کار گرفته شد.
رفیعــی  امیررضــا 

)دروازه بان(
ابوالفضل ســلیمانی )دفاع 

وسط(
جواد امیدی )دفاع وسط(

محمد مهدی احمــدی )دفاع 
چپ(

علی بابایی )دفاع راست(
علی خمس آبــادی )هافبک 

دفاعی(
امید فهمی )هافبک دفاعی(

امیر نوری )هافبک راست(
علی جودکی )هافبک چپ(
علیرضا خدادادی )مهاجم(

رضا فالحتی )پشت مهاجم(
ایــن در حالی اســت که یحیی 
گل محمدی صبح روز بازی به تیم امید 
اعــالم کرد به ۹ بازیکــن نیاز دارد و به 
این ترتیــب یک نیمه به آنها میدان داد 
تا مقابل فوالد فرصت بازی پیدا کنند. 
او چند بازیکن تیم امید از جمله بابک 
علیزاده را هم به عنوان بازیکن تعویضی 

اســتفاده کرد. نکته جالب اینکه در این 
نیمه باوجود استفاده از بازیکنان جوان، 
پرســپولیس چندان عملکــرد بدی 
نداشــت و تک گل فوالد هم روی یک 
اشتباه فردی و با ارسال توپ ایستگاهی 

به ثمر رسید. 
در بین بازیکنان سرخپوش به جز 
امیررضا رفیعی، ابوالفضل ســلیمانی، 
محمدمهدی احمدی، علی جودکی و 
علیرضا خدادادی، ســایر نفرات عضو 
ثابت تیم امید هستند و حتی از بین این 
پنج بازیکن نیز تنها احمدی در بین تیم 

امید حضور ندارد.

پایان قصه رونالدو؛ یونایتد جانشین CR7 را پیدا کرد

مسابقه ایران و روسیه ۲۴ یا ۲۵ آبان در تهران یا دوحه برگزار می شود

جام جهانی و لیگ برتر: چه چالش هایی پیش رو است؟

ده پیراهن پرسپولیس بر تن ۱۰ جوان ناشناخته
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