
مجید حسینی
پس از مصدومیت روزبه چشــمی، 
خیلی ها منتظر بودند تا پژمان منتظری 
باتجربه جای این بازیکــن را در ترکیب 
اصلی بگیرد اما با تصمیم کی روش، مجید 
حسینی جوان مقابل اسپانیا در ترکیب 
اصلی قرار گرفت. این مدافع 22  ساله در 
روز تولدش، ســومین بازی ملی  خود را 
مقابل اسپانیا انجام داد و توانست عنوان 

یکی از بهترین بازیکنان زمین را به خود 
اختصاص دهد. عملکرد حســینی در 
مصاف با اسپانیا به حدی درخشان بود که 
سایت معتبر »بلیچر ریپورت«، نام او را در 
بین چهار بازیکن برتر روز هفتم جام جهانی 
قرار داد. باتوجه به همین موضوع او مورد 
توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته و 
هیچ بعید نیست پس از جام جهانی به جمع 
لژیونر های فوتبال ایران اضافه شود. حاال 

مشخص شده چرا شفر به حسینی لقب 
بهترین مدافع آسیا را داده و چرا کی روش 
خیلی راحت قید بازیکن باتجربه ای مثل 

سیدجالل حسینی را زده است!
مهدی طارمی

مصدومیت در آخرین بازی تدارکاتی 
تیم ملی پیش از شروع جام جهانی باعث 
شــد تا مهدی طارمی شانس حضور در 
ترکیب اصلی تیم ملی ایران مقابل مراکش 

را از دســت بدهد. او در اولین بازی ایران 
به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت و 
نتوانست مهره موثری برای تیم کی روش 
باشد. خیلی ها انتظار داشتند طارمی در 
مصاف با اسپانیا هم نیمکت نشین باشد اما 
او به ترکیب اصلی برگشت و توانست یکی 
از بهترین بازی هایش را در معتبرترین 
تورنمنت فوتبالی جهان به نمایش بگذارد. 
طارمی مقابل اسپانیا بیشتر وظایف دفاعی 

داشــت اما در فاز هجومی هم به کمک 
تیم آمد و چیزی نمانده بود با یک  ضربه 
سر، دروازه دخه آ را باز کند. با این نمایش 
هیچ بعید نیست طارمی که در سال های 
اخیر رویای بازی در فوتبال اروپا را داشته، 
باالخره به آرزویش برسد و فصل آینده 
فوتبال قطر را به مقصد این قاره ترک کند. 
طارمی در سن 25 سالگی شانس رسیدن 

به فوتبال اروپا را خواهد داشت.
سعید عزت اللهی

پس از خداحافظی نکونام از تیم ملی 
و فاصله گرفتــن آندرانیک تیموریان از 
روزهای خوبش، ســعید عزت اللهی به 
هافبک دفاعی فیکس تیم ملی تبدیل 
شــد. در روزهایی کــه بازیکنانی مثل 
امید ابراهیمی و کمــال کامیابی نیا در 
اســتقالل و پرســپولیس درخششی 
فوق العاده داشــتند، کی روش اصرار به 
حضور فیکس عزت اللهی داشت و همه 
جوره پای او ایســتاد. با این وجود سعید 
پیش از جام جهانی هیچ وقت در حد یک  
ســتاره برای تیم ملی بازی نکرد و حتی 
عملکردش در عرصه باشگاهی باعث شد 
تا فشار زیادی از سوی کارشناسان به او 
وارد شــود. محرومیت از حضور در بازی 
اول جام جهانی، شرایط را سخت تر هم 
کرد اما نمایش او در مصاف با اسپانیا ثابت 
کرد چرا کی روش تــا این حد به هافبک 
21  ساله تیمش اعتماد دارد. او در دومین 
بازی ایران به ترکیب اصلی برگشــت و 

یکی از بهترین بازی هایش را به نمایش 
گذاشت. او هم یکی از بازیکنانی بود که 
نامش به تیم منتخب روز هفتم جام از نگاه 
بلیچر ریپورت راه پیدا کرد. عزت اللهی 
در حال حاضر پیراهن باشگاه روستوف 
روسیه را بر تن دارد اما هیچ بعید نیست 
پس از جام سر از تیم و لیگی بهتر در اروپا 

در بیاورد.
وحید امیری

زمانی که فهرست 24  نفره تیم ملی 
برای حضور در جام جهانی اعالم شــد، 
خیلی ها از وحید امیری و علی قلی زاده 
به عنوان نفر مازاد نام می بردند. با توجه 
به سن  و  سال قلی زاده، پیش بینی می شد 
کی روش نام این بازیکن را در فهرســت 
نهایی قرار دهــد و قید وحیــد امیری 
با 30  ســال ســن را بزند. البته تمام این 
پیش بینی ها غلط از آب درآمد و امیری 
نه تنها نامش در فهرست نهایی قرار گرفت 
بلکه در هر دو بازی اول به عنوان بازیکن 
فیکس به زمین رفت. جالب اینکه امیری 
یکی از بهترین بازیکن های تیم ملی در 
بازی با مراکش و اسپانیا بود و این روزها 
به خاطر الیی زدن به مدافع بارســلونا، 
شــهرتی جهانی پیدا کرده است. شاید 
اگر امیری سن  و  ســال کمتری داشت، 
یکی از گزینه های انتقال به فوتبال اروپا 
به حساب می آمد اما با 30  سال سن این 
موضوع کمی بعید به نظر می رســد. بد 
نیســت در این مطلب اشــاره ای هم به 
امید ابراهیمی داشته باشیم که شرایطی 
مشابه امیری دارد و با 30  سال سن یکی از 
ستاره های تیم کی روش در روسیه بوده 
است. او که به نظر می رسید تنها در بازی 
اول جای عزت اللهی را در ترکیب بگیرد، 
با عملکردی درخشان در بازی نخست، 
مقابل اس پانیا هم فیکس شد و ثابت کرد 
چرا شفر به او لقب فرمانده را داده است. 
ابراهیمی هم با توجه به ســنش شانس 

کمی برای لژیونر شدن دارد.
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کارلوس کي روش این هفته باید دوئلي تماشایي با تیم ملي 
کشورش در جام جهاني داشته باشد. دوئلي که پیروزي در آن 
حکم صعود ایران به دور حذفي را امضا خواهد کرد. ســرمربي 
پرتغالي تیم ملي در این خصوص مي گوید:»در هشت سالی که 
در ایران حضور دارم، جذاب ترین، مهم ترین و دشوارترین بازی را 
برابر پرتغال داریم. این دیدار پلی برای صعود به دور دوم خواهد بود 
و بازیکنان کار بزرگی را در پیش دارند. ما خودمان اجازه حضور در 
جام جهانی را گرفتیم و خودمان برای آن جنگیدیم. فراموش 
نکنید که پیش از اینکه به اینجا بیاییم، هیچ کسی این آرزو و 
رویاي صعود به دور بعد را برای ما متصور نبود. فرصت انجام سه 
بازی در جام جهانی را خودمان به دست آوردیم و خوشبختانه این 
رویا زنده است. این موضوع مساله خاص و متفاوتي برای فوتبال 
ایران خواهد بود.«کي روش در ادامه سراغ بحث داوري بازي ایران 
و اسپانیا رفته و گفته است:»ما مربیان در موضع خوبی نیستیم که 
در مورد داوری صحبت کنیم. بازی با تیم های بزرگی چون اسپانیا 
و آرژانتین به اندازه کافي براي مربیان سخت است و در این شرایط 
توقع از داوران این است که از دانش و توانایی الزم برای قضاوت 
برخوردار باشند. برای بازی مقابل اسپانیا داورانی از آمریکای 

جنوبی که اسپانیایی زبان بودند، انتخاب شدند. بازیکنان اسپانیا 
مدام با داور صحبت مي کردند و او را تحت تاثیر قرار می دادند. رفتار 
داور دوگانگی مشهودی داشت، چراکه وقتی با بازیکنان اسپانیا 
صحبت می کرد، با محبت حرف می زد، اما کارت های نابه جایی 
به بازیکنان ما مي داد و رفتار خشن و غیرقابل قبولی داشت. حتی 
کارم با داور چهارم به جایی رســید که به ناظر داوری گفتم اگر 
من را می خواهد بزند، مشکلی نیست، اما در رفتار با بازیکنان ما 
دوگانگی مشهود بود. هنوز علت خلق سیستم ویدئو چک داوری 
را نمی دانم، چون باید جلوی خطاهای انسانی را می گرفت. روز 
گذشته 500 بار صحنه گل را دیدم و نفهمیدم معیارهای دوگانه 
این داور چه بود! البته من نباید راجع به این مساله صحبت کنم.«

یکي دیگــر از بحث هایي که کي روش روز گذشــته به آن 
ورود داشته، داستان تمدید قراردادش با تیم ملي است. پیش 
از جام جهاني این مربي با تمدید یک  ساله قراردادش موافقت 
نکرد و فدراسیون مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد اما به نظر 
مي رسد پس از نمایش هاي ایران مقابل مراکش و اسپانیا شرایط 
کامال فرق کرده است. مروري بر صحبت هاي او نشان مي دهد 
طرفین به توافق براي تمدید قرارداد نزدیک شده اند. کي روش 

در این خصوص مي گوید: »االن زمانی نیست که درباره آینده 
صحبت کنیم. باید در مورد حال صحبت کنیم. درست است، 
ما صحبت های رسمی با هم داشتیم، اما االن می خواهم راجع 
به حال و دیدار با پرتغال تمرکز کنم. بین من و فدراسیون فوتبال 
مشکلی نیست، اما اگر بخواهم توافقی با فدراسیون ایران داشته 

باشم، نباید همان اتفاقات جام جهانی برزیل و روسیه بیفتد و 
همان افرادی که همیشه به برنامه های تیم ملی لطمه می زنند، 
دوباره این کار را تکرار کنند. مساله مهم در حال حاضر، بازی با 
پرتغال است و اجازه دهید برای این بازی تمرکز کنم. وقت برای 

آینده بسیار است.«

چراغ سبز سرمربي تیم ملي به تمدید قرارداد با فدراسیون

كي روش: روياي صعود ايران زنده است

دور دوم مرحله گروهي جام جهاني 2018 روســیه 
امروز با برگزاري سه  دیدار به پایان خواهد رسید. انگلیس 
که در بازي اول به سختي از سد تونس گذشت، در اولین 
بازي امروز از ســاعت 16:30 با پاناما دیدار خواهد کرد. 
انگلیس در صــورت پیروزي مقابل پانامــا راهي مرحله 
حذفي مي شــود و بهترین اتفاق براي سه شیرها خواهد 
بود. بد نیست بدانید پاناما در بازي اول با نتیجه سه بر صفر 
مغلوب بلژیک شده و به عقیده خیلي ها ضعیف ترین تیم 
حاضر در روسیه به حساب مي آید. هري کین که در بازي 
اول مقابل تونس دبل کرده، انگیزه هاي خاصي براي بازي 
با پاناما و افزایش تعداد گل هایش دارد. او با گلزني مقابل 
پاناما شانس آقاي  گلي اش در جام را افزایش خواهد داد. در 
دیگر بازي امروز تیم هاي ژاپن و سنگال از ساعت 19:30 

به مصاف هم خواهند رفت. تیم هاي برنده روز اول که براي 
صعود احتیاج به برد دارند. ژاپن در بــازي اول کلمبیا را 
شکست داده و سنگال هم از سد لهستان گذشته است. 
در این شرایط باید دید زور تیم آسیایي براي صدرنشیني 
در گروه بیشتر است یا زور تیم آفریقایي که تا به اینجا یکي 
از شگفتي سازها بوده اســت. در آخرین بازي امروز هم 
تیم هاي لهستان و کلمبیا از ساعت 22:30 رودرروي هم 
قرار مي گیرند تا پرونده دور دوم بسته شود. جالب اینکه 
این دو  تیم از شانس هاي اصلي صعود بودند اما هیچ بعید 
نیست با شکست در بازي امشب از جام خداحافظي کنند. 
تقابل روبرت لواندوفسکی از لهستان و خامس رودریگوئز 
از کلمبیا، یکي از خاص ترین نکات این بازي خواهد بود، 

بازیکناني که در بایرن کنار هم فوتبال بازي مي کنند.

برخالف مردم که از شکست یک بر صفر و نمایش تیم ملي 
مقابل اسپانیا راضي هستند، کریم انصاري فرد چنین احساسي 
ندارد. او در این خصوص مي گوید:»فکر می کنم این جوی است 
که بیرون از فوتبال وجود دارد و همه راضی هستند و می گویند 
خوب بازی کردید، اما واقعا بچه های تیم ملی خیلی خوشحال 
نیستند، چون شانس داشتیم و می توانستیم حداقل مساوی 
کنیم. واقعا بچه ها ناراحت هستند و تالش می کنند آماده بازی با 
پرتغال شوند. به نظرم حساس ترین بازی چند سال اخیر فوتبال 
ما یا حساس ترین بازی تاریخ فوتبال ایران است. مطمئن باشید 
با تمام قوا آماده می شویم و مقابل پرتغال بازی خواهیم کرد. 
این قول را می دهم که تمام تالش مان را می کنیم و هرچه در 
توان مان داریم و حتی بیشتر از آن را به کار خواهیم گرفت تا 
جشن صعود به مرحله بعد را بگیریم. خدا را شکر شرایط خوب 

است و بی صبرانه منتظر بازی با پرتغال هستیم تا دل هواداران 
را شاد کنیم. فکر می کنم خیلی انتظارات از تیم ملی باال رفته و 
همه منتظر هستند یک اتفاق بزرگ در ورزش کشورمان به 

ویژه در فوتبال بیفتد.«
انصاري فرد در ادامه اشــاره اي هم به داستان داوري بازي 
ایران و اسپانیا داشته و گفته است: «داخل زمین صحنه های 
حساس زیادی نبود. در صحنه گل یا صحنه  های کارت زرد هم 
از سیستم VAR استفاده شد. االن نمی دانم این سیستم به نفع 
تیم ملی است یا به ضرر ما. چهار سال قبل در جام جهانی برزیل 
داوری به ضرر ما شد و االن هم به ضرر ما. چه زمانی  می خواهد 
به نفع ما شود خدا می داند. در هر صورت ما به دنبال این مسائل 
نیســتیم و تالش مان را می کنیم داخل زمین جوانمردانه و 

باغیرت بازی کرده و تالش کنیم تا برنده شویم.«

پرونده دور دوم مرحله گروهي امروز با برگزاري 3  بازي بسته خواهد شد

پايان با ستاره ها
انصاري فرد از نتیجه بازي با اسپانیا راضي نیست

بازيكنان تيم ملي ناراحت هستند

آدرنالین

 علیرضا بیرانوند هم یکی 
دیگر از خوب های ایران در 
روسیه بوده است. عملکرد 

او در ماه های پایانی فصل 
خیلی ها را بابت خط دروازه 

تیم ملی نگران کرده بود اما او 
این روزها همه جوره جواب 

اعتماد کی روش را داده است

خاطرات شمشيربازی از تايلند

يک قدم تا طالی تاريخی
 مانده بود

 پیش از حضور در بازی های آسیایی ،قهرمانی 
آســیا میدانی اســت که می تواند چه از نظر 
انگیزشی و چه از نظر یک مســابقه تدارکاتی 
امتیازات ویژه ای برای هر تیمی داشته باشد. 
این موضــوع اما برای تیم ملی شمشــیربازی 
وارونه بود چراکه طبق گفته فضل ا... باقرزاده 
رییس موفق این فدراســیون،در جاکارتا کار 
برای نمایندگان کشورمان با توجه به اینکه هر 
کشور تنها دو نماینده خواهد داشت به مراتب 
راحت تر است. اما جدای از قیاس سختی این 
دو میدان، در قهرمانی آسیای تایلند خاطرات 
تلخ و شیرین بسیاری برای تیم شمشیربازی 
ایران به جا ماند. شــاید بیش از هر چیز مثل 
همیشــه ناداوری که در حق مجتبی عابدینی 
نفر چهــارم المپیک ریو و علــی پاکدامن در 
مسابقات انفرادی اسلحه سابر شد، توی ذوق 
زد. عابدینی در حالی که در جمع هشــت نفر 
برتر قاره کهن رودرروی »گو« کره ای نفر اول 
رنکینگ دنیا قــرار گرفت، در مصاف نزدیک و 
سنگینی که با او داشت، داورها دو مرتبه امتیاز 
عابدینی را قبول نکردند تا با وجود اعتراضات 
فخری و در اوج شایستگی از سکوی مدال دور 
بماند. ناداوری دیگــر در مقابل همین بازیکن 
و این بار بــرای علی پاکدامــن در یک چهارم 
نهایی رخ داد. پاکدامن بــا کارت قرمز ناحقی 
که از داور گرفت در سیل فریادهای اعتراضی 
تماشاچیان و البته پیمان فخری بازنده شد و 
در نهایت روی ســکوی سوم مشترک ایستاد. 
سابریســت های ایران اما در بخــش تیمی به 
دنبال مدال بودند اما با ایــن تفاوت که این بار 
به جای نقره، خوشرنگ ترین مدال را به گردن 
بیندازند. اما تایلند باز هم به سابریســت های 
ایران روی خوش نشــان نداد تــا در مصاف با 
چین که ناباورانه کره مدعی را شکســت داده 
بود، بــازی را 45 بر 43 واگــذار کنند و باز هم 
نایب قهرمان آسیا شــوند. با این حال پیمان 
فخری که ســتایش شمشــیربازی جهان را 
دارد، شــاگردانش را برای بازی های آسیایی 
آماده می کند. میدانی کــه دیگر می خواهند 
اجازه نفس کشیدن هم به رقبا ندهند و حتی 
با وجود مانع داور هم به مدالی که استحقاقش 

را دارند، برسند.
اما اتفاق شــیرین این مســابقات را دختران 
ســابر رقم زدند. دخترانی که در این آوردگاه 
آسیایی تاریخ ساز شــدند و برای نخستین بار 
تیم ملی ســابر دختران را به عنوان ششــمی 
آسیا رســاندند. پیش از مسابقات تیمی اما در 
انفرادی نجمه سازنچیان خود را به هشت نفر 
برتر رساند تا با این عنوان نشان دهد که چقدر 
جای سابر دختران در بازی های   آسیایی خالی 
است. نجمه ســازنچیان، پریماه برزگر، فائزه 
رفیعی و کیانا باقرزاده مــزد زحمات چندین 
ساله خود را گرفتند. اما بعد از اینکه سازنچیان 
به جمع هشــت نفر برتر رسید، تالش ها برای 
گرفتن سهمیه برای ســابر دختران آغاز شد 
ولی هنوز خبری از مســووالن مرتبط نیست 
که با دادن این ســهمیه موافقــت می کنند یا 
نه. موافقتی که قطعا به نفــع کاروان ایران در 
اندونزی خواهد بود چراکه با توجه به شرایطی 
که در المپیک آسیایی برقرار است، نبودن سابر 
دختران در جاکارتا به معنی جا گذاشتن یک 

مدال در پایتخت است.
اپه دختران هم برخالف اپه مــردان که وداع 
زودهنگامی چه در بخش انفرادی و چه تیمی 
با مسابقات داشتند، توانستند در بخش تیمی 
برای نخستین بار با شکست 45 بر 42 استرالیا 
به جمع هشت تیم برتر قاره کهن برسند تا آنها 
هم با کسب بهترین نتیجه اپه دختران خودی 
نشــان دهند و تاریخ ســاز این مسابقات لقب 
بگیرند. ترکیب سکینه نوری، مهسا پوررحمتی 
و اعظم بختی برای ادامه تاریخ ســازی خود و 
کسب عنوان هفتم تیم هند را پیش رو داشتند 
که در نبردی سنگین و نفس گیر با نتیجه 38 
بر 32 تن به شکســت دادند تا عنوان هشتمی 
استارت تاریخ سازی شان بشود. با نتایجی که 
دخترهای اپه و سابر گرفتند، یک امتیاز مثبت 

دیگر به فدراسیون باقرزاده تعلق گرفت.

نگاه

تیم ملی ایران در جام جهانی فراتر از حد انتظار ظاهر شده و توانسته مقابل تیم های بزرگ حرفی برای گفتن داشته 
باشد. در این میان نمایش چند ستاره تیم ملی بیشتر از سایرین به چشم آمده و باعث شده آنها مورد توجه رسانه های 

بین المللی قرار بگیرند. همین داستان بهانه ای شد تا نگاهی به خاص ترین بازیکنان تیم کی روش در دو  بازی ابتدایی داشته 
باشیم، بازیکنانی که برخالف پیش بینی ها جزو بهترین ها بوده اند.
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