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کارلــوس کــی روش اصرار 
عجیبی داشت تا اعالم فهرست 
تیم ملــی را تا حــد ممکن به 
تاخیر بینــدازد و این موضوع 
را رســانه ای نکند. با این وجود 
جلســه تمرینی تازه تیم ملی 
نشان داد که گمانه زنی ها درست 
هستند و چهار بازیکن از اردوی 
تیم ملی کنار گذاشته شده اند. 
حاال فهرست تیم ملی برای جام 
جهانی 2018 مشخص شده است. 
فهرستی که چهار دروازه بان در 
آن دیده می شوند و تعداد لژیونرها 
نیز در آن بسیار زیاد است. پسران 
ایران حاال دیگر فاصله ای با اولین 
مسابقه شان در جام جهانی قطر 

ندارند.

چهار گلر، یک رکورد! 
تنها چند کشور در جام جهانی قطر 
چهار دروازه بان دارنــد و ایران یکی از 
همین کشورها به شمار می رود. این 
برای اولین بار در تاریخ اســت که تیم 
ملی با چهار سنگربان راهی جام جهانی 
می شود. شــاید کی روش به همه این 
گلرها نیاز نداشــته اما نتوانسته این 
پسران شایسته را از تیم کنار بزند. شاید 
هم او نگران مصدومیت بیرو یا ناآمادگی 

امیر عابدزاده بوده است. به هر حال بیرو، 
سیدحسین حسینی، پیام نیازمند و 
امیر عابدزاده در فهرســت نهایی قرار 
گرفته اند. از این فهرست سیدحسین و 
پیام اولین جام جهانی شان را پشت سر 
خواهند گذاشت. محمدرضا اخباری 
نیز تنها بازیکن خط خورده تیم ملی 

روی خط دروازه به حساب می آید.

خط دفاع؛ وداع با سامان و امید
سامان فالح امید زیادی داشت تا 
جوان ترین بازیکن ایران در جام شود 
و به عنوان یک ســتاره دهه هشتادی 
به قطر بــرود اما این اتفــاق رخ نداد و 
او در نهایت در فهرســت نهایی تیم 
ملی برای جام جهانی قــرار نگرفت. 
تصمیم عجیب تر کــی روش اما خط 
زدن امید نورافکن بــود. بازیکنی که 
در دور مقدماتی نقش مهمی در تیم 
ملی داشت و می توانست در دو پست 
مختلف بــرای این تیم بــازی کند. 
کی روش تصمیم گرفت در ســمت 
راســت خط دفاعی صادق محرمی 
و رامین رضاییان را بــه قطر ببرد. در 
مرکز دفاع نیز شــجاع خلیــل زاده، 
حســین کنعانی، مجید حسینی و 
مرتضی پورعلی گنجی همراه تیم ملی 
هستند. در سمت چپ نیز کی روش 
تصمیم گرفته میالد محمدی، احسان 
حاج صفی و ابوالفضل جاللی را به جام 

ببرد. با این حساب جاللی جوان ترین 
بازیکن ایران در جام جهانی خواهد بود. 
بازیکنی که فصل گذشته روی نیمکت 
استقالل می نشست و حاال ظرف چند 
ماه ناگهان فرصت فوق العاده رسیدن 
به جام جهانی را به دست آورده است. 
اگرچه به نظر می رسد او شانس زیادی 
برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی 
در این رقابت ها ندارد اما همین تجربه 

هم برایش بی نهایت ارزشمند است.

خط هافبک؛ میالد جا ماند
خیلی ها تصــور می کردند بعد از 
مصدومیت امیــد ابراهیمی، حضور 
میالد ســرلک در جام جهانی قطعی 
شده باشد اما چنین موضوعی اتفاق 
نیفتاد. کــی روش در نهایت تصمیم 
گرفت هافبــک پرســپولیس را در 
تهران بگذارد و او را در فهرست نهایی 
قرار ندهد. سعید عزت اللهی و احمد 
نوراللهی در مرکز زمین، عضو تیم ملی 
خواهند بود و به جام جهانی خواهند 
رفت. کمی جلوتر از آنها سامان قدوس 
نیز به جام جهانــی رفت. بازیکنی که 
در دوره قبلی نیــز عملکرد خوبی در 
ترکیب تیم ملی ایران داشت. فهرست 
تیم ملی در مرکز زمین یک غافلگیری 
بســیار بزرگ هم دارد. علی کریمی 
که در دو سال گذشــته در اردو حاضر 
نبوده و حتی یک جلســه هم با تیم 

کی روش تمرین نکرده، حاال راهی قطر 
خواهد شد. علی به تازگی مصدومیت را 
پشت سر گذاشته و چند مسابقه برای 
کایسری اسپور هم انجام داده است. 
در کناره های خط هافبک نیز همان 
نفرات قابل پیش بینی بــه تیم ملی 
دعوت شده اند. علیرضا جهانبخش و 
علی قلی زاده در راست و مهدی ترابی و 
وحید امیری در چپ لباس تیم ملی را 
به تن خواهند داشت. وحید و مهدی از 
لیگ برتر و علیرضا و علی از لیگ های 

اروپایی به تیم ملی دعوت شده اند.

سه تفنگدار
در خط حمله نیز حدس زدن نفرات 
نهایی تیم ملی اصال ســخت به نظر 
نمی رســد. چراکه این نفرات در اردو 

عمال هیچ رقیبی نداشتند و این اواخر 
بازیکنان تیم ملی امید به جای شــان 
در اردو دیده می شوند. یکی از این سه 
مهاجم ســردار آزمون است. بازیکنی 
که چند هفته مصدوم بوده اما دوباره 
به میادین برگشته و زیر نظر لورکوزن 
قرار دارد. او در قطر به تیم ملی ملحق 
می شــود تا برای دومین بــار در جام 
جهانی به تیم ملی بپیوندد. نفر دیگر 
مهدی طارمی است که آخرین بازی اش 
در لیگ پرتغال را نیز با پاس گل پشت 
سر گذاشته اســت. مهدی تا همین 
آخرین روزها بی وقفه برای پورتو بازی 
می کرد و حــاال در اوج آمادگی به تیم 
ملی می پیوندد. مهاجم دیگر تیم کریم 
انصاری فرد است که این فصل به اومونیا 
در لیگ قبرس رفته و برای این تیم بازی 

خواهد کرد. کریم در بین مهاجمان تیم 
ملی، تنها بازیکنی است که سابقه گل 
زدن در جام جهانــی را دارد. او در جام 
جهانــی 2018 از روی ضربه پنالتی 
توانســت توپ را از روی خــط دروازه 
پرتغال عبور بدهد و آخرین گل ایران 
در جام جهانی تا امروز را به ثمر برساند.

روزنامه صبح 
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هوگوپوشان 
به دنبال افتخارآفريني جهاني

بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی 
جهان با حضور بیش از 700 تکواندوکار از 120 کشور 
از امروز به میزباني مکزیک آغاز خواهد شد. میداني که 
نمایندگان کشورمان به خصوص تیم ملي بانوان به 
دنبال کسب افتخار در آن است. مینو مداح و شاگردانش 
در مسابقات قهرماني آسیا که ابتداي سال برگزار شد، 
براي نخســتین بار روي سکوي نخســت قاره کهن 
ایستادند تا دست به تاریخ ســازي بزرگي بزنند. حاال 
آنها امیدوارند این بار در میدان جهاني نظرها را به خود 
جلب کنند و دســت به افتخارآفریني جهاني بزنند. 
طبق تصمیم کادر فني، تیم ملي تکواندوي بانوان با 6 

هوگوپوش در این مسابقات شرکت مي کند. 

به این ترتیب  مهال مومن زاده در وزن ۴6- کیلوگرم، 
غزل ســلطانی در وزن ۴۹- کیلوگرم، ناهید کیاني 
در وزن ۵۳- کیلوگرم، نرگــس میرنوراللهی در وزن 
62- کیلوگرم، زینب اسماعیلی در وزن 67- کیلوگرم 
و اکــرم خدابنــده در وزن 7۳+ کیلوگرم نمایندگان 
کشــورمان خواهند بود. مومن زاده که در ســن 17 
ســالگی و در رقابت های قهرمانی جهان منچســتر 
201۹ توانست یک مدال نقره برای کشورمان به دست 
بیاورد، آسیب دیدگي اش را پشت سر گذاشته و حاال 
با هدف تبدیل نقره به طال در شي هاپ چانگ حاضر 
مي شود. خدابنده هم که با سه بار حضور در مسابقات 
جهاني یکي از باسابقه ترین هاي ایران در میدان جهاني 
است و حاال به عنوان سرگروه قصد دارد با دست پر از 
چهارمین حضور خود در این مسابقات بیرون بیاید.  
طبق برنامه، در روز نخســت مسابقات تکواندوکاران 
اوزن ۵7- کیلوگرم زنــان و 80- کیلوگرم مردان به 
دیدار رقبای خود می روند که تیم ایران در گروه بانوان 
نماینده ای ندارد. سه شنبه 2۴ آبان در روز دوم در گروه 
مردان رقابت های وزن 87- کیلوگرم و در گروه زنان 
مبارزات اوزان 62- و 67- کیلوگرم برگزار می شود که 
نرگس میرنوراللهی، زینب اسماعیلی و ابوالفضل عباسی 

نمایندگان کشورمان خواهند بود.

شكست ميلي متري واترپلو 
در هفتمین روز از مسابقات واترپلوی قهرمانی 2022 
آسیا در تایلند، تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل 
چین به آب زد و با نتیجه نزدیک 11 بر 10 شکست خورد 
و از رسیدن به فینال بازماند. شاگردان چیریچ پیش از این 
با برتری برابر هند، کره جنوبی، قزاقستان، تایلند و هنگ 
کنگ به این مرحله رسیده بودند و کامال شایسته حضور 
در دیدار فینال بودند. عصر روز گذشته دیگر دیدار مرحله 
نیمه نهایي میان قزاقستان و ژاپن برگزار شد. دیداري که 
هم تکلیف حریف ایران در مرحله رده بندي را مشخص 
مي کرد. تیم ملی واترپلوی ایران تاکنون یک مدال طال 
در بازی های آسیایی 1۹7۴ تهران و یک مدال برنز در 
بازی های آسیایی 2018 جاکارتا به دست آورده اما در 
مسابقات قهرمانی آسیا مدالی نداشته است. رقابت های 
واترپلو قهرمانی آسیا 2022 که به میزبانی تایلند در حال 
برگزاری اســت حکم انتخابی قهرمانی جهان 202۳ 

)فوکوکا ژاپن( را دارد.
    

۲۳ هندباليست در اردوي جهاني
وسلین ویوویچ ســرمربی تیم ملی هندبال مردان 
2۳ بازیکن را به دومین اردوی تیم ملی که براي حضور 
در مسابقات قهرماني جهان برگزار مي شود، فراخواند. 
محمد سیاوشــی، علی رحیمی کازرونــی، امیدرضا 
رباط سرپوشی، مجتبی حیدرپور، محمدرضا کاظمی، 
امین کاظمی، میالد قلندری، علی شیرانی، محمد کیانی، 
ســالمان بربط، کیارش طاهری، یاسین کبیریان جو، 
افشــین صادقی ، رضا یــادگاری، مهران حســینی، 
محمدرضا اورعی، سیدمهدی موسوی، صابر حیدری، 
محمدمهدی بهنام نیا، جالل کیانی، وحید مسعودی 
مرغملکی، رضا شــجاعی و کامیار طاهری بازیکنان 
دعوت شده به این اردو هستند. بیست و هشتمین دوره 
مسابقات قهرمانی جهان مردان از 22 دی تا ۹ بهمن( به 
میزبانی مشترک لهستان و سوئد برگزار می شود. تیم 
ملی هندبال مردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
در گروه A با تیم های ملی اسپانیا، مونته نگرو و شیلی 

هم گروه است.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

نگاهی به فهرست نهایی تیم ملی در جام جهانی

26 سرباز!

تنها چند کشور در جام 
جهانی قطر چهار دروازه بان 

دارند و ایران یکی از همین 
کشورها به شمار می رود. این 
برای اولین بار در تاریخ است 
که تیم ملی با چهار سنگربان 

راهی جام جهانی می شود

مصدومیت، تنها دلیل کنار رفتن ستاره ها از اردوی 
تیم های ملی قبل از جام جهانی نیســت. همین حاال 
بازیکنانی وجود دارند که نه کشورشان جام جهانی را از 
دست داده و نه حتی مصدوم هستند اما با سلیقه سرمربی 
به تیم ملی دعوت نشده اند و بخشــی از جام جهانی 
نخواهند بود. تحمل این اتفاق برای آنها بسیار سخت 
به نظر می رسد. چراکه این نفرات به نوعی قربانی سلیقه 
سرمربی شان شده اند و حاال باید مهم ترین تورنمنت 

دنیای فوتبال را از روی صفحه تلویزیون تماشا کنند.

داوید دخه آ
داوید در یورو به تیم ملی دعوت 
شــد اما ذخیره اونای سیمون بود. 
برای جام جهانی اما انریکه تعارف 
را با این ستاره کنار گذاشت و به طور 
کلی قید دعوت کردن او به تیم ملی 
را زد. او اساسا عالقه ای به دخه آ ندارد و نمایش های او نیز در 
تیم ملی اصال امیدوارکننده نبوده است. داوید در دوره قبلی 
جام جهانی گلر ماتادورها بود و چند اشتباه بسیار بزرگ در 
این تیم داشت. او به خصوص در نبرد اول روبه روی پرتغال 
عامل اصلی از دست رفتن امتیاز تیمش به شمار می رفت. 
داوید حاال دیگر در جام جهانی نیست و بعید به نظر می رسد 
که در دوره بعدی جام جهانی نیز در تیم ملی به میدان برود. 

دوران ملی ستاره من یونایتد را باید تمام شده بدانیم.

هکتور بیرین
هکتور این فصل به بارسا ملحق 
شــد و امیدوار بود در بازگشت به 
تیمی که زمانی  در آکادمی اش بازی 
کرده، به تیم ملی نیز بــرود. با این 
وجود انریکه تصمیم گرفت بیرین را 
به جام جهانی نبرد. فعال اوضاع برای این مدافع راست چندان 
خوب پیش نمی رود. بازیکنی که نتوانسته در بارسا فیکس 
شود و حاال جایگاهی در تیم ملی اسپانیا نیز ندارد. هکتور 
همیشه بازیکن خوبی بوده اما به نظر می رسد که نتوانسته به 
نقطه اوج مدنظرش در فوتبال برسد. شاید حضور در بارسا 
بتواند این بازیکن را در شــرایط متفاوتی قرار بدهد و حتی 

برای دوره بعدی جام ملت ها او را به تیم ملی برگرداند.

فیکایا توموری
غیبــت مدافع فیکــس میالن 
در جــام جهانــی، یــک تصمیم 
غافلگیرکننده از سوی گرت ساوت 
گیت بود. این در حالی اســت که او 
تصمیم گرفت مگوایر را در بدترین 
فرم ممکن به جام جهانی ببرد و نفراتی مثل جان استونز و بن 
وایت را نیز در خط دفاعی در بین نفرات تیمش داشته باشد. 
توموری به شدت آماده به نظر می رسد اما بخشی از  فهرست 
نهایی کشورش برای جام جهانی نیست. خیلی از هواداران 
انگلیس خواهان دعوت او به جای مگوایر بودند اما در عمل 
اتفاق دیگری رخ داد و ساوت گیت تصمیم گرفت هری را با 

خودش به جام جهانی ببرد.

سرخیو راموس
راموس تالش زیادی انجام داد 
تا مصدومیت را ســپری کند و به 
جام جهانی قبلی برسد اما لوئیس 
انریکه روی نام او قلم قرمز کشید. 
این بار رامــوس دیگر مصدوم نبود 
اما انریکه باز هم این بازیکن را به تیم ملی دعوت نکرد. شاید 
بهتر بود سرخیو نیز مثل پیکه مدتی قبل از بازی در تیم ملی 
کنار می کشید و جایگاهش را حفظ می کرد. او حاال به عنوان 
بازیکنی شناخته می شود که در دو تورنمنت ملی متوالی 
غایب بوده است. شاید چند ســال قبل تصور رقم خوردن 
چنین اتفاقی بــرای راموس فراتر از محال بــود اما او حاال 
این وضعیت عجیب را تجربه کرده و دوران ملی اش عمال با 

تصمیم انریکه به پایان رسیده است.

فرالند مندی
فصل گذشته کاری کرد که افت 
و نیمکت نشینی مارسلو در تیم رئال 
اصال احساس نشود. مندی یک عضو 
ثابت از تیم قهرمــان رئال مادرید 
بود اما ســرمربی تیم ملی فرانسه 
به شــکل عجیبی تصمیم گرفت نام او را در فهرست نهایی 
جام جهانی قرار ندهد. همه انتظار داشتند مندی بخشی از 
ترکیب فرانسه برای جام باشد اما دشان روی نفرات دیگری 
مثل هرناندز برای این پست حساب کرده و جایگاهی برای 
مندی در نظر نگرفته است. فرالند به همین سادگی شانس 

حضور در جام جهانی را از دست داده و قرار نیست در قطر 
به میدان برود.

تیاگو
غیبت بازیکنی با استانداردهای 
تیاگو در جام جهانی، چیزی شبیه 
یک فاجعه اســت. با این حال باید 
پذیرفت که این فصل از ابتدا برای 
این بازیکن چندان خوب ســپری 
نشده و تصمیم انریکه نیز تصمیم عجیبی نبوده است. باید 
قبول کرد که یک نســل جدید از ستاره های اسپانیا ظهور 
کرده اند و جادوی خط هافبک به نفراتی مثل پدری و گاوی 
سپرده شده است. در چنین شرایطی دیگر جایی برای این 
هافبک در تیم ملی باقی نمی ماند. با این حال تیاگو همیشه 
با پاس های دقیق و نمایش های خوبش برای الروخا به یاد 
آورده خواهد شد. بازیکني که همیشه بی هیاهو بوده و این 
بار نیز واکنش خاصی به دعوت نشدن به تیم ملی از خودش 

نشان نداده است.

رناتو سانچز
پرتغال با یکی از پرستاره ترین 
تیم های تاریخش بــه جام جهانی 
رســیده و در این تیم حتی جایی 
برای رناتو ســانچز نیز وجود ندارد. 
ظاهرا رفتن بــه پی اس جی برای 
رناتو اصال خوشایند نبوده است. بازیکنی که حاال باید جام 
جهانی را از دور ببیند. او در این سال ها همیشه عضوی از تیم 
ملی بوده و بازی های بسیار خوبی را برای پرتغال به نمایش 
گذاشته است. با این حال سرمربی این تیم تصمیم گرفت نام 
این هافبک را از فهرست نهایی خارج کند و او را با خودش 
به جام جهانی نبرد. این اتفاق یک شــوک بســیار بزرگ 
برای هافبک همیشه خونســرد فوتبال پرتغال بوده است. 
ستاره ای که امیدوار اســت دوباره خیلی زود بخشی از تیم 

ملی پرتغال باشد.

روبین گوسنس
بعد از درخشــش خیره کننده 
روبین گوسنس در یورو، هیچ کس 
توقع نداشــت این بازیکن در جام 
جهانی غایب باشد. با این حال این 
اتفاق رقم خورد و او با تصمیم عجیب 
هانســی فلیک، از فهرســت نهایی تیم برای جام جا ماند. 
گوسنس البته در اینتر هم نیمکت نشین شده و جای ثابتش 
را در ترکیب به دی مارکو داده اما همچنان در زمان حضور در 
ترکیب، نمایش های بسیار خوبی برای اینتر دارد. نمونه اش 

گلزنی در نیوکمپ که اینتر را به مرحله بعدی لیگ قهرمانان 
فرستاد. با این وجود آلمانی ها از اسم او عبور کردند و قصد 
ندارند این وینــگ بک چپ را با خودشــان به جام جهانی 

2022 قطر ببرند.

آنخل کوریا
لیونل اســکالونی تــا آخرین 
لحظات بین دعــوت یک بازیکن از 
میان آنخل کوریا و خواکین کوریا 
مردد بود اما در نهایت تصمیم گرفت 
ســتاره اینتر را به جام ببرد و این به 
معنی از دست رفتن فرصت حضور در جام برای آنخل بود. 
آنخل که در آتلتی عملکرد خوبی داشته و در خط حمله این 
تیم درخشیده، حاال بخشی از فهرست نهایی آرژانتینی ها 
برای جام جهانی نیست. این اتفاق در حالی رقم خورده که 
او در بسیاری از مراحل انتخابی از ابتدا برای تیمش به زمین 

رفته و درخشش قابل توجهی در آرژانتین داشته است.

جیدن سانچو
او هم همانند دوست صمیمی اش 
ارلینگ هالند در جام جهانی حضور 
ندارد اما با این تفاوت که تیم هالند 
در جام نیست و تیم سانچو در جام 
شــرکت خواهد کــرد. جیدن در 
دورتموند روزهای درخشانی را پشت سر گذاشت اما انتقال 
به یونایتد تا اینجا اصال به سود او تمام نشده است. سانچو فعال 
برای رســیدن به ترکیب اصلی قرمزها نیز با مشکل روبه رو 
شده و در تیم ملی نیز جایگاهی ندارد. ساوت گیت در یورو نیز 
به ندرت از این بازیکن استفاده می کرد و عالقه ای به استفاده 
از او در ترکیب اصلی تیم نداشــت. حال این مربی تصمیم 

گرفته سانچو را از همان ابتدا به جام جهانی نبرد.

ایوان تونی
به محض خارج شدن از فهرست 
نهایی انگلیس بــرای جام جهانی، 
تونی روبه روی سیتی دو گل زد و با 
دو شادی گل جنجالی، اعتراضش 
را به این تصمیم نشــان داد. ستاره 
برنتفورد بعد از رقم زدن دومین شکســت فصل ســیتی، 
تاکید کرد که به شدت از تصمیم سرمربی تیم ملی ناامید 
شــده اما دلیلی برای توقف ندارد و نمی خواهد در حسرت 
این اتفاق بماند. تونی حتی در صورت دعوت شدن به تیم 
ملی نیز فیکس نبود اما خیلی ها باور دارند که او نســبت به 
کالوم ویلسون شایستگی بیشتری برای دعوت به تیم ملی 

داشته است.

کدام بازیکنان بدون مصدومیت جام جهانی را از دست دادند؟

جاماندگان!

چهره به چهره

آریا طاري 


