
اولین لیست 

کی روش
کارلوس کی روش در نخستین اقدام 

24بازیکن شاغل در لیگ داخلی را به اردوی 
تیم ملی دعوت کرد

بعد از انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی 
جدید تیم ملی ایران، نخستین لیست بازیکنان 
دعوت شده به اردوی این تیم اعالم شد. کی روش 
که هنوز وارد ایران نشــده، با انتشار این لیست 
24بازیکن شــاغل در لیگ برتر ایران را به اردو 
دعوت کرده تا بعدا لژیونرهای فوتبال ایران هم به 
این جمع اضافه شوند. اسامی این 24بازیکن که 
باید روز چهارشنبه هفته جاری در هتل المپیک 

حاضر شوند، به شرح زیر است:
دروازهبانهــا: پیام نیازمند از ســپاهان، 
سیدحسین حسینی از استقالل و علیرضا بیرانوند 

از پرسپولیس
مدافعان:رامین رضاییان و امید نورافکن از 
سپاهان، مهدی شیری و عارف آقاسی از فوالد، 
صالح حردانی و ابوالفضل جاللی از اســتقالل، 
سامان فالح از پیکان، مرتضی پورعلی گنجی از 

پرسپولیس و آرمین سهرابیان از گل گهر
هافبکها:محمد کریمی و یاسین سلمانی از 
سپاهان، مهدی مهدی پور از استقالل، رضا اسدی 
از تراکتور، مهدی حسینی از مس رفسنجان، محمد 
خدابنده لو از گل گهر و میالد سرلک از پرسپولیس

وینگرها:محمد محبــی و مهدی قائدی 
از اســتقالل، ســعید صادقی و مهدی ترابی از 

پرسپولیس
مهاجم:شهریار مغانلو از سپاهان

باتوجه به اینکه بهترین مهاجمان فوتبال ایران در 
تیم های خارجی توپ می زنند، طبیعی است که 
در لیست نفرات دعوت شده از لیگ برتر فقط نام 
یک مهاجم تخصصی دیده می شود. در این لیست 
سپاهان و استقالل با 6بازیکن بیشترین نماینده 
را دارند و پرسپولیس هم 5بازیکن دارد. نخستین 
بازیکنی که عدم دعوت از او باعــث اعتراضاتی از 
سوی هواداران شــد، دانیال اسماعیلی فر بود که 
پرسپولیسی ها او را شایســته تر از مهدی شیری 
می دانستند. البته احتماال در نهایت رامین رضاییان 
و صادق محرمی برای این پست باقی می مانند و 
دانیال هم درصورت دعوت مثل مهدی شیری خط 
می خورد. حضور نفرات جوانی چون سامان فالح، 
یاسین سلمانی و محمد خدابنده لو در این لیست 
جالب توجه است. البته سلمانی در دوره های قبلی 
هم دعوت می شد اما مدافع وسط پیکان و هافبک 
گل گهر نخستین بار است دعوت شده اند. احتمال 
حضور این بازیکنان در جام جهانی قطر زیاد نیست 
اما آنها می توانند به مرور به جمع ملی پوشان اصلی 
ایران اضافه شــوند. عارف غالمی از اســتقالل و 
سروش رفیعی از پرســپولیس 2بازیکنی هستند 
که در اردوی قبلی تیم ملی در قطر حضور داشتند 
اما در این لیست حضور ندارند. سروش رفیعی بعد 
از صحبت هایی که در گذشته علیه کی روش انجام 
داد، مشخص بود که در لیست بازیکنان مورد نظر 
ســرمربی پرتغالی حضور نخواهد داشت. از جمع 
بازیکنانی که در این لیســت حضور دارند به جز 
دروازه بان ها که 2نفر از آنها به همراه عابدزاده در 
لیســت نهایی خواهند بود، احتمال باقی ماندن 
مرتضــی پورعلی گنجی، رامیــن رضاییان، امید 
نورافکن و در مرتبه بعدی یاسین سلمانی، محمد 
محبی، مهدی قائدی و مهدی ترابی بیشتر از سایر 
بازیکن ها ست. البته ســابقه کی روش نشان داده 
استعداد غافلگیر کردن فوتبالی ها و تصمیم های 

غیرقابل پیش بینی در روزهای پایانی را دارد.
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نکته مهم در بازی استقالل که به نوعی 
گره از کار این تیم گشود، گل زودهنگامی 

بود که پیمان بابایی به ثمر رساند

3 امتیاز شیرین پرسپولیس در روزی که 
عملکرد این تیم پر از اشتباه بود اما مهاجم 

هلندی یک تنه باعث برد شد

موقعیت دوگانهممنون لوکا باش!
مهدی طارمی و سردار  آزمون مهاجمان 

کلیدی تیم ملی کماکان وضعیت
 متفاوتی در تیم های باشگاهی خود دارند
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اتفاق روز

محبوب  قلب ها
اسم مهدی شیری، حتی در فهرست 

کارلوس کی روش هم هست
مهدی شــیری از یک نظر یکــی از عجیب ترین 
بازیکنان فوتبال ایران به شمار می آید؛ او همان قدر 
که بین هــواداران و مخاطبان دافعــه دارد، برای 
مربیان مختلف سرشار از جذابیت است! همیشه 
انتقادات زیادی به شیری وارد بوده و فضا علیه این 
بازیکن مخصوصا بعد از اشتباه بزرگ او در فینال 
لیگ قهرمانان ســنگین تر هم شــد. کار تا جایی 
ادامه پیدا کرد که شــیری پس از اشــتباهش در 
بازی سوپرجام، نهایتا از پرسپولیس کنار گذاشته 
شده و از بین 2 نیم فصل پارسال تا امروز در فوالد 
بازی می کند. نکته مهم اما دعوت از مهدی شیری 
توســط کارلوس کی روش به اردوی تیم ملی بود. 
در شرایطی که یک لیســت 24نفره از بازیکنان 
تیم ملی از نظر کادرفنی جدید اعالم شــده، اسم 
شیری هم در آن دیده می شود. مدافع راست فوالد 
قبال در دوران دراگان اسکوچیچ هم هرازگاهی به 
اردوی تیم ملی دعوت می شد که این مسئله منجر 
به ایراد انتقادات و حتی اتهامات زیادی علیه مربی 
کروات می شد. با این حال به نظر می رسد کی روش 
هم الاقل در لیست اولیه اش شیری را قابل اعتماد 
تشخیص داده است. جالب تر اینکه او همین حاال 
هم در فوالد فیکس است و جواد نکونام این بازیکن 
را به وریا غفوری ترجیح می دهد. اضافه کنید به این 
فهرست، اعتمادی که همیشه امثال برانکو، گابریل 
کالدرون و حتی خود یحیی گل محمدی به شیری 

داشتند. پدیده عجیبی است این بازیکن واقعا.
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