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 باالخره بعد از مدت ها انتظار و با 
یک روز تاخیر، فهرست نهایی تیم 
ملی برای جام جهانی نیز منتشر 
شد؛ فهرستی که در نوع خودش 
غافلگیرکننده به نظر می رسید. 
پیش از این شایعه شــده بود که 
کي روش به واسطه فشار براي خط 
زدن آزمون حاضر نشــده لیست 
تیم ملــي را در کنفرانس خبري 
یک شنبه اعالم کند و حتي تهدید 
به استعفا کرده بود اما خودش روز 
گذشته این خبر را تكذیب کرد و 
آزمون را هم با خودش به قطر برد. 
حاال به نظر مي رسد ایران تنها تیم 
جام جهانی است که قرار نیست از 
ظرفیت کامل نفراتش در این جام 
بهره ببرد. قرار داشــتن یک جای 
خالی در فهرست تیم ملی بسیار 
عجیب خواهد بــود. تصمیمی که 
شــاید موجب رقم خوردن بعضی 
از انتقــادات از کارلوس کی روش 
شود. به هر حال ایران با ستاره های 
زیادی راهی جام جهانی می شود تا 
یک تورنمنت درخشان را پشت سر 
بگذارد وشاید برای اولین بار از دور 

گروهی به مرحله بعدی صعود کند.

سهمیه ای که سوخت
باورنکردنــی به نظر می رســد که 
کارلوس کی روش تصمیــم گرفته به 
جای 26 بازیکن با 25 نفر به جام جهانی 
برود. هیچ مربــی دیگری در دنیا چنین 
تصمیمی نگرفته و همه فهرســت های 
دیگر جام 26 نفره هستند. اینکه کی روش 
ظرفیت حضور در جام جهانی را به همین 
سادگی از یک فوتبالیست ایرانی گرفته و 
جای یک نفر را در لیست خالی گذاشته، 
نکته عجیبــی به نظر می رســد. خود 
سرمربی تیم ملی از کلمه تعادل برای این 
تصمیم اسم برده و معتقد بوده که با این 
کار تعادل تیمش را حفظ کرده است. با 
این حال این توجیه برای هواداران فوتبال 
در ایران پذیرفتنی به نظر نمی رسد. این 
ســهمیه به راحتی می توانست به یک 
بازیکن تعلق بگیرد اما این اتفاق عمال رخ 
نداده است. کی روش در آستانه سفر به 
جام جهانی چند بازیکن را کنار گذاشت 
و در نهایت تیم را 25 نفره راهی قطر کرد. 
تاخیر زیــاد در اعالم این فهرســت نیز 
حواشی بسیار زیادی را به همراه داشت. 
او البته به هیچ وجه شایعه های مربوط 
به ســردار آزمون را نپذیرفته است. به 
گفته کی روش ســردار حتــی زودتر از 
ســایر بازیکنان به همراه مربی بدنساز 

تیم ملی راهی قطر شده و از همان ابتدا 
نیز در فهرســت تیم ملی بوده است. به 
هر حال دعــوت از 25 بازیکن که چهار 
نفر آنها گلر هستند، عمال دو ظرفیت را 
در بین بازیکنان تیم ملی از بین می برد. 
البته که این بازیکنان نیز قرار نبود فرصتی 
برای حضور در ترکیب اصلی به دســت 
بیاورند اما به هر حال رفتن به جام جهانی 
به تنهایی تجربه بســیار خوبی برای هر 

فوتبالیستی به حساب می آید.

تیمی با چهار دروازه بان
نکته جالب دیگر در مورد تیم ملی، 
اســتفاده از چهار گلر در این تیم است. 
کی روش در نهایت نتوانست سه سنگربان 
را از سایرین جدا کند و با چهار نفر راهی 

جام جهانی قطر شــد. از بین گلرهای 
حاضر در اردوی تیم ملی فقط محمدرضا 
اخباری قرار نیست در رقابت های جام 
جهانی به میدان برود و هر چهار نفر دیگر 
به فهرست نهایی دعوت شده اند. از نگاه 
کی روش همه این بازیکن ها شایستگی 
حضور در جام را داشتند. جالب اینکه به 
جز ایران، تنها فرانسه و سوئیس با چهار 
گلر راهی جام جهانی شده اند. بیرانوند گلر 
اول تیم ملی است و به نظر می رسد که در 
جریان مسابقه ها نیز همچنان مرد شماره 
یک دروازه ایران باشد. او می تواند به اولین 
گلر تاریخ فوتبال ایران با تجربه بازی در دو 
دوره مختلف جام جهانی تبدیل شود. این 
یک فرصت ویژه بــرای بیرو خواهد بود. 
امیر عابدزاده که فصل چندان خوبی را 
شروع نکرده همچنان درون دروازه ایران 
دیده می شــود و سیدحسین حسینی 
و پیــام نیازمند نیز در ایــن اردو حاضر 
هستند. این رقابت جذاب بین گلرها در 
تیم ملی، شرایط خاصی را برای این تیم به 
وجود آورده است. رقابتی که بدون شک 
موجب ارتقای سطح همه این بازیکن ها 
خواهد شــد و نقش مهمی در پیشرفت 

آنها خواهد داشت.

پرتجربه ترین، کم تجربه ترین
احسان حاج صفی با 121 بازی ملی، 
پرتجربه تریــن بازیکن ایــران در جام 
جهانی 2022 خواهد بود. ستاره ای که 
با بازوبند کاپیتانی راهی جام می شود. 

احسان با این روند به زودی می تواند به 
رکورد بیشــترین تعداد بازی در تاریخ 
تیم ملی نیز دســت پیدا کند. رکوردی 
که فعال در اختیار جواد نکونام اســت. 
کم تجربه ترین بازیکن تیم ملی در این 
اردو نیز پیام نیازمند است. بازیکنی که 
تا امروز فقط در یک بازی برای تیم ملی 
به زمین رفتــه و 120 بازی ملی کم تر از 
حاج صفی دارد! پیام البته به عنوان یک 
گلر هنــوز در ابتدای راه اســت و بدون 
شک در آینده تعداد بازی های ملی اش را 
بیشتر خواهد کرد. هرچند که بعید به نظر 
می رسد تعداد بازی های ملی او در طول 

جام جهانی بیشتر شود.

مسن ترین، جوان ترین
بعد از مصدومیــت امید ابراهیمی و 
کنار رفتن او از فهرست نهایی تیم ملی، 
لقب مسن ترین عضو ایران در جام جهانی 
از او گرفته شد. حاال سه بازیکن 32 ساله، 
مسن ترین نفرات ایرانی حاضر در جام 
جهانی قطر به شــمار می روند. احسان 
حاج صفی، کریــم انصاری فرد و رامین 
رضاییان سه بازیکن 32 ساله تیم ملی 
هســتند. در بین این نفرات، حاج صفی 
شانس بیشتری برای حضور در ترکیب 
اصلی تیم ملی دارد اما شاید هم رامین 
و هم کریم نیز در طول جام فرصت خاص 
خودشان را برای بازی به دست بیاورند. 
جالب اینکه تیم ملی ایران بدون حتی 
یک بازیکن زیر 23 سال راهی جام جهانی 

می شــود. با خط خوردن سامان فالح 
شانس رقم خوردن این اتفاق عمال از بین 
رفته است. جوان ترین بازیکن حاضر در 
اردوی تیم ملی نیز، ابوالفضل جاللی 24 
ساله است. بازیکنی که با یک پیشرفت 
قابل توجــه خودش را به جــام جهانی 
رسانده و این فصل همه دیدگاه ها را در 
مورد خودش تغییر داده اســت. جاللی 
فوتبالیست بااستعدادی به نظر می رسد و 
کی روش نیز به هر قیمتی او را در سمت 
چپ خط دفاعی حفظ کرده است. حتی 
بعید نیست که ابوالفضل به صورت ثابت 
نیز برای ایران به میدان برود. او حاال در 
24 ســالگی صاحب یک تجربه جذاب 

خواهد شد.

جام اول، دوم و سوم!
این جام برای همــه نفرات تیم ملی 
معنی خاص خودش را دارد. در ترکیب 
ایران چند بازیکن هستند که اولین جام 
جهانی شــان را پشت ســر می گذارند. 
روی خط دروازه، این اولین جام جهانی 
سیدحسین حســینی و پیام نیازمند 
خواهد بود. روی خط دفاع نیز شــجاع 
خلیل زاده و حسین کنعانی برای اولین بار 
راهی جام جهانی می شوند. دو مدافعی 
که قبال روزهای خوبی را در پرسپولیس 
پشت سر گذاشتند. در کناره ها نیز این 
اولین جام جهانی برای صادق محرمی 
و ابوالفضل جاللی است. در مرکز زمین 
علی قلــی زاده، احمــد نوراللهی و علی 

کریمی برای اولین بار خودشــان را به 
جام جهانی می رسانند. موضوعی که به 
خصوص برای علــی کریمی عجیب به 
نظر می رسد. چراکه او در دو سال گذشته 
حتی با تیم ملی تمرین هم نکرده است. در 
فهرست نهایی تیم ملی، علیرضا بیرانوند و 
امیر عابدزاده برای دومین بار به تیم ملی 
دعوت شــده اند. پورعلی گنجی، رامین 
رضاییان، میالد محمدی، روزبه چشمی، 
مجید حسینی، سعید عزت اللهی، وحید 
امیری، مهدی ترابی، ســامان قدوس، 
سردار آزمون و مهدی طارمی نیز برای 
دومین بار بخشی از جام جهانی خواهند 
بود. تیم ملی سه بازیکن هم دارد که برای 
ســومین بار به جام جهانی می رسند و 
صاحب یک رکورد بسیار  جذاب می شوند. 
احسان حاج صفی، علیرضا جهانبخش 
و کریم انصاری فرد برای ســومین بار در 
مهم ترین تورنمنت دنیــای فوتبال به 

میدان می روند.

لژیونرها و داخلی ها
علیرضــا بیرانوند، سیدحســین 
حســینی، پیــام نیازمنــد، مرتضی 
پورعلی گنجی، رامین رضاییان، روزبه 
چشمی، ابوالفضل جاللی، وحید امیری 
و مهدی ترابی، 9 بازیکنی هستند که از 
لیگ برتر ایران به تیم ملی دعوت شده اند 
و در جام جهانی به میدان خواهند رفت. 
به جز این نفرات، 16 نفر نیز از لیگ های 
خارجی به تیم ملی دعوت شده اند. آماری 
که برای تیم ملــی در تاریخ جام جهانی 
یک رکورد خیره کننده به شمار می رود. 
ایران هیچ وقت در جام جهانی تا این اندازه 
لژیونر نداشته است. موضوعی که می تواند 
روی تجربه تیم تاثیر قابل توجهی داشته 
باشد. به هر حال ایران در این جام اصال یک 
تیم کم تجربه نیست و با تجربه بین المللی 
زیادی راهی تورنمنت خواهد شد. اتفاقی 
که نسبت به دوره های قبلی، در این دوره 
تفاوت هایی را برای فوتبــال ایران رقم 
خواهد زد. این تیم حاال نسبت به همیشه 

پرتجربه تر و بین المللی تر است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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آزادكاران بدون دبير 
به آمريكا مي روند

رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد 2022 در 
روزهــای 19 و 20 آذر بــه میزبانی آمریــکا برگزار 
می شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران قرار است با کاروان 
22 نفره عازم این کشور شود اما علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشتی با هدف هموار شــدن ارائه ویزا به 
اعضای تیم، نام خود را از لیست نفرات اعزامی به این 
کشور خارج کرد. قرار اســت از جمع 22 نفر اعزامی 
به آمریکا، 10 نفر شامل سه کشتی گیر، سرپرست و 
کادر مربیان، پنج شنبه راهی سفارت آمریکا در دوبی 
شوند و سایر نفرات نیز در نوبت تعیین شده بعدی عازم 
دبی خواهند شد. از میان مربیان تیم ملی کشتی آزاد، 
پژمان درستکار ســرمربی تیم ملی که هم اینک در 
آمریکا به سر می برد، در کنار تیم ملی خواهد بود و اباذر 
اسالمی و احسان امینی نیز عازم آمریکا خواهند شد. 
همچنین محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد 
که سرمربیگری تیم جوانان را نیز بر عهده دارد، قرار 

است تیم ملی را در این سفر همراهی کند. 
    

واترپلوی ايران جهانی نشد
در جریان رقابت های واترپلو قهرمانی 2022 آسیا 
در تایلند، تیم ملی واترپلوی ایران برای کسب مدال برنز 
این مسابقات به مصاف قزاقستان رفت و با نتیجه هشت 
بر پنج شکست خورد. تیم ملی ایران که برای کسب 
سهمیه جهانی پا به این مسابقه گذاشته بود، درحالی 
مقابل قزاقستان قرار گرفت که ایران در دور گروهی 
این مسابقات توانسته بود با نتیجه 11 بر 10 به پیروزی 
برسد. در این بازی، قراقستان موفق شد انتقام شکست 
دور گروهی را گرفته و ایران را شکست دهد. تیم ملی 
واترپلوی ایران با این شکســت موفق نشد مدال برنز 
کسب کند و در رتبه چهارم این مسابقات قرار گرفت تا 
سهمیه حضور در مسابقات جهانی از قاره آسیا با ژاپن، 
چین و قزاقستان برسد. تیم ملی واترپلوی ایران تاکنون 
یک مدال طال در بازی های آســیایی 19۷4 تهران و 
یک مدال برنز در بازی های آســیایی 201۸ جاکارتا 
به دست آورده، اما در مسابقات قهرمانی آسیا مدالی 

نداشته است.
    

بازگشت سابريست ها به اوج
فینال جام جهانی شمشیربازی سابر الجزایر بین 
تیم های ایــران و کره جنوبی برگزار شــد و در پایان 
سابریســت های ایران بازي را با نتیجه 34 بر 45 به 
رقیب قدرتمند خود واگذار کردنــد و به مقام نایب 
قهرمانی رســیدند. امین قرباني سرمربي تیم ملي، 
ایران را با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد 
فتوحی، فرزاد باهر و نیما زاهدی در این جام هدایت 
کرد.  تیم ایران پیش از ایــن در جام جهانی ایتالیا در 
سال 139۷ به فینال تیمی جام جهانی رسیده بود که 
موفق به کسب مدال نقره شد. اکنون با گذشت چهار 
سال موفق شــد دوباره به فینال برسد اما این بار نقره 
گرفت. جام جهانی الجزایر اولین رقابت فصل جدید 
مسابقات شمشیربازی محسوب می شود که ایران 
شروع قدرتمندانه ای داشت و توانست در اولین رقابت 

خود به مدال نقره برسد.

سه داور زن تاريخ ساز جام جهانی

مسابقات جام جهانی 2022 یکشــنبه آینده به 
میزباني قطر آغاز می شود و در بازی افتتاحیه میزبان 
مســابقات به مصاف تیم ملی اکوادور می رود. یکي از 
نکات مهم این دور از رقابت ها، حضور داوران زن براي 
نخستین بار در جام جهاني اســت. فیفا برای اولین بار 
در تاریخ مسابقات جام جهانی از داوران بانوان استفاده 
می کند و در همین رابطه ســه داور بانوی تاریخ ســاز 
در جام جهانی را معرفی کرده اســت. طبق اعالم فیفا، 
استیفانی فرابارت فرانسوی، یوشیما یاماشیتا ژاپنی و 
سلیمه موکانسانگای رواندایی سه داور بانوی مسابقات 
جام جهانی 2022 قطر هستند. داوراني که نام شان براي 
همیشه در تاریخ فوتبال مي ماند. تیم ملی کشورمان در 
مسابقات جام جهانی 2022 قطر در گروه دوم با تیم های 
ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت می کند. اولین بازی 
شاگردان کارلوس کی روش در مسابقات جام جهانی 

2022 در تاریخ 30 آبان مقابل انگلیس است. 

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آدرنالین

احسان حاج صفی با 121 
بازی ملی، پرتجربه ترین 

بازیكن ایران در جام جهانی 
2022 خواهد بود. ستاره ای 
که با بازوبند کاپیتانی راهی 
جام می شود. احسان با این 

روند به زودی می تواند به 
رکورد بیشترین تعداد بازی 
در تاریخ تیم ملی نیز دست 

پیدا کند

اینكه کی روش ظرفیت 
حضور در جام جهانی را 
به همین سادگی از یک 

فوتبالیست ایرانی گرفته 
و جای یک نفر را در لیست 

خالی گذاشته، نكته عجیبی 
به نظر می رسد. خود 

سرمربی تیم ملی از کلمه 
تعادل برای این تصمیم اسم 

برده و معتقد بوده که با این 
کار تعادل تیمش را حفظ 

کرده است

کریســتیانو رونالدو و پیرس مورگان، ترکیبی نیستند که بشود به سادگی از 
کنارشــان عبور کرد. تمام مصاحبه های قبلی کریس با مجری موردعالقه اش 
جنجالی شده و این بار نیز او صحبت های عجیبی را علیه باشگاه یونایتد و سرمربی 
این تیم به زبان آورده اســت. با این صحبت ها به نظر می رسد باید دوران حضور 
کریس در این تیم را تمام شده بدانیم. او بعد از جام جهانی باید به سراغ انتخاب تیم 
بعدی اش برود و مقصد دیگری را برای خودش انتخاب کند. این پایان تلخی برای 

او و شیاطین سرخ خواهد بود.
کریستیانو رونالدو ســرانجام تیر خالص را به رابطه اش با باشگاه یونایتد زد. 
او اخیرا در یک مصاحبه بســیار تند، صحبت های عجیبی را علیه این باشگاه به 
زبان آورده است. کریســتیانو به شدت از منچســتر انتقاد کرده و سیاست های 
باشگاه را زیر ســوال برده اســت. او باور دارد که یونایتد بعد از دوران حضور سر 
الکس فرگوسن روی نیمکت باشــگاه، فلسفه اش را از دســت داده و تبدیل به 
باشــگاهی شــده که روحیه پیروزی ندارد و تنها برای ارضای حس نوستالژیک 
خرید انجام می دهد. او صحبت جالب و عجیبی علیه ســرمربی سابق باشگاه نیز 
مطرح کرده است. کریس مدعی شــده که امضای قرارداد با یک مدیر ورزشی به 
عنوان سرمربی، یک اشتباه بزرگ از سوی منچســتریونایتد بوده و هیچ باشگاه 
دیگری این کار را انجــام نمی دهد. رونالدو تاکید کــرده که رانگنیک حتی یک 
مربی نبوده و در اصل تنها مدیر ورزشی بوده است! این در حالی است که او سابقه 

سرمربیگری چند تیم مطرح در دنیای فوتبال را نیز داشته است. کریس انتقادها 
است. او را همین جا رها نکرده و به سراغ ســرمربی جدید تیم هم رفته 

که از خیانت تن هاگ به خودش صحبت کرده و مدعی شــده 
این سرمربی به او احترام نگذاشته و دلیلی هم وجود ندارد 
که او به ســرمربی اش احترام بگذارد! او شروعی برای یک 
جنگ تمام عیار است. شاید هم پایانی برای ماجرای کریس 

و سرمربی هلندی باشــگاه. دو چهره ای که تا امروز هرگز در 
اولدترافورد با هم کنار نیامدند.

مصاحبه کریس تا اینجا اصال به سود او نبوده و 
موجب باال رفتن انتقادها از این چهره شده است. 
بسیاری از کارشناس های فوتبال و چهره های 

مطرح به انتقاد از رونالدو پرداخته اند و رفتار 
او را سزاوار نقد دانسته اند. کریس از ابتدای 

این فصل قدم های عجیبی در یونایتد 
برداشــته اســت. او در تابستان به 

هر دنبال ترک باشــگاه بود و تقریبا 
ما در کاری هم کرد که از تیم برود  ا
خوب برای نهایت نتوانست یک مشتری 
رونالدو در ادامه خودش دســت و پــا کند. 

پیش فصل یونایتد این مسیر در یکی از دیدارهای 
قبل از پایان بازی ورزشگاه را ترک کرد و سرمربی تیم را در 
شوک فرو برد. کریس که در این فصل نمایش های خوبی 
هم برای باشگاه نداشــته، با عدم موافقت با ورود به زمین 
روبه روی تاتنهام، حاشیه بزرگ تری ساخت. در حقیقت 
به نظر می رسد رونالدو هر کاری می کند تا به هر قیمتی از 

یونایتد برود و حاال با این مصاحبه نیز به دنبال رسیدن به همین هدف است. او کاری 
کرده که ماندنش در باشگاه عمال غیرممکن باشد. دیگر واضح است که این بازیکن 
و اریک تن هاگ نمی توانند با هم کنــار بیایند. جالب اینکه خیلی از یونایتدی  ها 
معتقدند که صحبت های کریس دقیقا به خود او نیز مربوط می شود. چراکه خود 
این بازیکن نیز در شرایط نه چندان خوب و تنها به خاطر نوستالژی های گذشته 
خریداری شد. شــاید بهتر بود رونالدو هرگز به خانه برنمی گشت. او همیشه در 
اولدترافورد محبوب بود. او حتی وقتی با لباس رئال به یونایتد گل می زد، همچنان 
مورد ستایش قرار می گرفت. با این وجود این بازگشت همه چیز را از بیخ و بن خراب 
کرد. او حاال دیگر یک اسطوره همیشگی برای منچستری ها نیست. رفتارهای 
این فصل این بازیکن مثل سایه ای روی خاطرات گذشته اش افتاده و همه 

چیز را تحت تاثیر قرار داده است.
کریس فعال خودش را برای جام جهانــی آماده می کند و باید همه 
تمرکزش را روی این جام بگذارد. با این وجود بدون شک عملکرد او در 
این جام تحت تاثیر این حواشی قرار خواهد گرفت. رونالدو باید با همه 
وجود آماده درخشش در این جام باشد. چراکه این تنها راه او برای 
رفتن به یک باشگاه بزرگ پس از ترک یونایتد است. در غیر این 
صورت او باید خودش را برای رفتن به تیم های معمولی تر آماده 
کند. او کوهی از انگیزه است و برای درخشیدن در قطر دست 
به هر کاری خواهد زد. این جام برای کریس از هر تورنمنت و 
هر رقابت دیگری در دنیای فوتبال مهم تر به نظر می رسد. او 
می خواهد به همه افرادی که این اواخر در موردش تردید 
داشتند، نشان بدهد که قادر به انجام چه کارهای بزرگی 
اســت و هنوز هم یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال به 
شمار می رود. خشونت رونالدو، شاید آتشی درون دهان یک اژدهای بزرگ در قطر 

باشد و رقبای پرتغال را بسوزاند!

کریستیانو و آخرین خشونت قبل از جام جهانی

عصيان آخر!

اتفاق روز

بررسی آماری فهرست تیم ملی در جام جهانی

اتوبوس پر نشد!

آریا رهنورد 


