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تیم ملی به زودی برای ششمین 
بار در جام جهانی بازی خواهد کرد. 
تیمی که تا امروز هرگز نتوانسته 
خودش را از دیوارهای بلند دور 
گروهی عبور بدهد و حاال به دنبال 
رقم زدن این تجربه خواهد بود. 
تیم ملی تا امروز 15 بازی در جام 
جهانی انجام داده و دو بار زمین 
را به عنوان تیم برنده ترک کرده 
است. تیمی با هشت گلزن و 9 گل 
زده در جام که هیچ بازیکنی در آن 
نتوانسته بیشتر از یک گل در جام 

جهانی به ثمر برساند.

ششمین آسیایی جام جهانی
تیم ملی ایران ششمین کشور قاره 
آسیا بود که طلســم صعود نکردن به 
جام جهانی را شکســت و برای اولین 
بار ســال 1978 در این جام به میدان 
رفت. شاید کمی غیرمنتظره باشد اما 
اولین کشور آسیایی تاریخ جام جهانی 
»اندونزی« بوده اســت. تیمی که در 
ســومین دوره تاریخ جام در سال 
1938 بخشــی از این رقابت ها به 
شمار می رفت. در بین قدرت های 
آسیایی، ایران پس از کره جنوبی 

و اســترالیا و قبل از ژاپن و 
عربستان به جام جهانی 
رسید. عربســتان 16 
ســال بعد از تیم ملی و 
ژاپن 20 ســال بعد از 
این تیــم اولین تجربه 
حضور در جام جهانی 
را بــه دســت آوردند. 
برای سال ها 12 کشور 
آسیایی در جام جهانی 

سابقه داشــتند و این آمار 
بعد از سال 2002 و صعود 
چین دیگر تغییر نکرده بود. 
قطر اما با دریافت میزبانی 
جــام جهانــی 2022، 
تبدیل به سیزدهمین تیم 
آسیایی تاریخ رقابت های 

جام جهانی شد.

هت تریک جهانی
تیم ملی حاال برای اولین بار طعم سه 
صعود متوالی به جام جهانی را چشیده 
است. این صعود، ایران را برای ششمین 
بار به جام جهانی رسانده است. در قاره 
آسیا فقط کره جنوبی و ژاپن بیشتر از 
ایران در جام جهانی حاضر بوده اند. کره 
جنوبی با 11 حضور در جام جهانی، در 
این زمینه رکورددار اســت. کره از جام 
جهانی 1986 به بعد هرگز این تورنمنت 
را از دست نداده است. ژاپنی ها نیز تا امروز 
هفت بار به جام جهانی صعود کرده اند. 
ایران در کنار عربستان و استرالیا، حاال 
برای ششمین دوره حضور در جام جهانی 
آماده می شود. به جز این چند تیم، کره 
شمالی تنها کشور آســیایی است که 
بیشتر از یک دوره در جام جهانی شرکت 
داشته و دو بار در این تورنمنت به میدان 

رفته است.

15 بازی، دو برد
تیم ملی در پنج حضور قبلی اش در 
جام جهانی، 15 بازی انجام داده است. 
در حقیقت ایران هرگز بیشــتر از سه 

بقه  در جــام دوام مســا

نیاورده و تا امروز موفق به صعود از دور 
گروهی این تورنمنت نشده است. این در 
حالی است که همه قدرت های دیگر قاره 
آسیا حداقل یک بار از دور گروهی عبور 
کرده اند. کره جنوبی سابقه حضور در 
نیمه نهایی جام را دارد، ژاپن، استرالیا 
و عربســتان هم از گروه صعود کرده اند 
و کره شــمالی نیز به یک چهارم نهایی 
این رقابت رسیده است. شاید ماموریت 
بزرگ تیم ملی در این دوره، پایان دادن 
به انتظار طوالنی برای صعود باشــد. از 
لحاظ تعداد بازی در جام جهانی، ایران 
پنجمین تیم قاره آسیا به شمار می رود. 
تیمی که در 15 مسابقه در این جام، فقط 
دو بار برنده شده اســت. اولین برد تیم 
ملی در جام جهانی سال 98 روبه روی 
آمریکا به دست آمد و 20 سال بعد ایران 
با شکست دادن مراکش، دومین بردش 
را در این جام جشن گرفت. جالب اینکه 
استرالیا نیز درست مثل ایران فقط دو بار 
در این جام برنده شده و عربستان نیز سه 
برد در جام جهانی تصاحب کرده است. 
ژاپن با پنج برد و کره جنوبی با 6 برد، از 
این حیث در آسیا موفق تر بوده اند. تیم 
ملی در پنج دوره حضور در جام جهانی، 
فقط 9 گل به ثمر رسانده و 24 گل نیز 
خورده اســت. ایران در ایــن 15 بازی 
مجموعا صاحب 10 امتیاز نیز شــده 
است. میانگین امتیازی تیم ملی به ازای 
هر مسابقه در جام جهانی 

0.67 امتیــاز بوده 
است.

این هشت گلزن
9 گل تیم ملی در تاریخ جام جهانی را 
هشت بازیکن مختلف به ثمر رسانده اند. 
در اولین تجربه حضور تیم ملی در جام 
جهانی در سال 1978، ایرج دانایی فر 
اولین گل ایران را زد. او اسمش را برای 
همیشــه به عنوان اولین گلزن تاریخ 
فوتبال ایران در جام های جهانی ثبت 
کرد. ایران با گل حســاس دانایی فر، به 
اولین امتیاز تاریخــش در جام جهانی 
رسید و موفق شد اسکاتلند را متوقف 
کند. نتیجه ای که چیزی شــبیه یک 
معجزه بزرگ برای فوتبال ایران بود. تیم 
ملی در جام جهانی 1998 نیز توانست 
دو گل به ثمر برساند. هر دو گل ایران در 
این جام در مســابقه دوم روبه روی تیم 
ملی آمریکا به ثمر رسید. حمید استیلی 
اولین گل تیم در آن جدال را زد و مهدی 

مهدوی کیا نیز 
گل 

دوم را وارد دروازه حریف کرد. به لحاظ 
هجومی، این بهترین عملکرد تیم ملی 
در جام جهانی بود. چراکه ایران با کمی 
دقت بیشــتر می توانســت روبه روی 
یوگســاوی و آلمان نیز به گل دست 
پیدا کند. تیم ملی در جام جهانی 2006 
توســط دو مدافع به گل رسید. یحیی 
گل محمدی دروازه مکزیک را باز کرد 
و ســهراب بختیاری زاده در مسابقه با 
آنگوال توانست تنها گل ایران را به ثمر 
برساند. بدترین عملکرد هجومی ایران 
در جام جهانی سال 2014 رقم خورد. 
جایی که تیم ملی در سه بازی فقط یک 
گل زد و این گل نیز سهم رضا قوچان نژاد 
شــد. ایران در دوره قبلی جام جهانی، 
دو گل و یک گلزن داشــت. در مسابقه 
با مراکش، این بازیکــن حریف بود که 
زحمت باز کردن دروازه خودی را کشید 
و ایران روبه روی پرتغــال با یک ضربه 
پنالتی از کریم انصاری فرد به گل رسید.

جوان اول ها
ســه بازیکن تیــم ملــی در »20 
سالگی« فرصت حضور در جام جهانی 
را به دست آوردند. مهدی مهدوی کیا 
20 ساله بود وقتی در فهرست نهایی تیم 
ملی در جام جهانی 1998 قرار گرفت و 
به سرعت به یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
ملی تبدیل شد. فرار تاریخی و درخشان 
او روبه روی آمریکا، یکی از بهترین 
خاطره های تاریــخ ایران را 
ساخت. فراری که موجب 
معافیت او از خدمت سربازی 
و همچنین باز شدن 
درهــای اروپا به 
روی این بازیکن 
شد. مهدی بعد 
از آن نمایش 
درخشان، به 
همه نشان 
داد که چه 
بلیت هایی  قا
دارد. در جــام جهانی 
2006 نیز حســین 
کعبی 20 ساله بخشی 
از ترکیــب ثایت تیم 
برانکو بود. شناســنامه 
کعبی البتــه هنوز هم 
در حوالی بیست وچند 
ســالگی قــرار دارد! 
کارلوس کی روش در جام 
جهانی 2014، علیرضا 

جهانبخش 20 ساله را با خودش به این 
رقابت برد. برخاف مهدی و حســین 
کعبی، جهانبخش در این جام فیکس 
نبود اما در ســه بازی به عنوان بازیکن 
جانشین برای تیم ملی ایران بازی کرد. 
این ســه بازیکن جوان ترین مهره های 

تاریخ تیم ملی در جام جهانی هستند.

مسن ترین بازیکن
علی دایــی در 37 ســالگی به جام 
جهانی 2006 رســید و مســن ترین 
بازیکن تیم ملی ایران در همه ادوار این 
جام شد. این حضور برای شهریار اصا 
امیدوارکننده نبود. چراکــه او فاصله 
محسوســی از دوران اوج داشت. دایی 
در میان انتقادها راهی جام جهانی شد و 
اصا نتوانست در این تورنمنت انتظارها 
را برآورده کند. جام جهانی 2006 برای 
دایی بدون گل زده به پایان رســید تا 
بهترین گلزن ملی دنیای فوتبال در آن 
سال ها، در نهایت موفق به زدن گل در 
هیچ دوره ای از جام جهانی نشــود. این 
جام به آخرین روزهــای دایی در لباس 
تیم ملی نیز تبدیل شــد و پس از آن او 

دیگر برای ایران بازی نکرد.

سه  دوره ای ها
تا امروز تنها یــک بازیکن در تاریخ 
تیم ملی تجربه سه دوره حضور در جام 
جهانی را داشت. رکورد مسعود شجاعی 
اما خیلی زود شریک پیدا خواهد کرد. 
چراکه جهانبخش، حاج صفی و کریم 
انصاری فرد خیلی زود در سومین دوره 
از جام جهانی به میدان می روند. چهار 
بازیکن در تاریخ تیم ملی سابقه انجام 
6 بازی در جام جهانــی را دارند. مهدی 
مهدوی کیا، آندو تیموریان، حاج صفی 
و البته علیرضا جهانبخش. رکورد تعداد 
حضور در بازی های جام جهانی در قطر، 
به جهانبخش و حاج صفی تعلق خواهد 

گرفت.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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تقدير از تنها المپين ايران

روز گذشــته، در پایان در پایان هفتمین جلســه 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و با حضور محمود 
خســروی وفا، اعضای هیات اجرایی و محمدی نایب 
رییس فدراسیون تیراندازی، از هانیه رستمیان دارنده 
اولین ســهمیه المپیک پاریس تقدیر و تجلیل شد. 
خسروی وفا، رییس کمیته ملي المپیک ضمن تقدیر 
از رستمیان گفت:»مشخص است که اگر به ظرفیت 
ورزش توجه شود، می تواند انتظار جامعه را برآورده کند. 
رستمیان اولین ورزشکار ایران در  کاروان المپیک ایران 
است. به او تبریک می گوییم و از مربی، خانواده و همه 
افرادی که به این ورزشکار کمک کردند، تشکر می کنیم. 
ما در المپیک هم فقط به صرف سهمیه قانع نیستیم 
و می دانیم با اراده شــما هیچ چیز غیرممکن نیست؛ 
همانطور که انتظار نداشتیم در تیراندازی اولین مدال 
طا را در توکیو بگیریم.« خسروي وفا در حالي از انتظار 
براي مدال آوري در المپیک صحبت کرده است که این 
رشته با مشکات مهم بسیاري روبه رو است. در راس 
تمام مشکات و چالش هاي تیراندازان باید به موضوع 
نداشتن فشنگ اشــاره کرد. ملي پوشان تیراندازي با 
توجه به این موضوع براي بســیاري از مسابقات بدون 
فشــنگ تمرین کرده اند و حاال اگر از این رشته انتظار 
تکرار مدال در میداني مثل المپیک است، پس به اندازه 
انتظارات باید از آنها حمایت و نیازهاي شان تامین شود. 

 سالن مسابقات وزنه برداری 
پلمب شد

مرحله نخست لیگ برتر وزنه برداری قرار است از 
23 آبان آغاز شود اما این در حالي است که فدراسیون با 
یک چالش مهم و اساسي روبه رو شده است. روز گذشته 
شرکت توسعه و تجهیز ســالن مسابقات وزنه برداري 
پلمب کرد. گویا این سالن در زمان ریاست علي مرادي، 
براي برگزاري کنسرت و همایش اجاره داده شده بود 
و قرارداد بین فدراسیون و پیمانکار نیز ابهاماتي دارد و 
مفاد آن به صورت شفاف مشخص نیست. شنیده مي شد 
پلمب سالن مسابقات نیز به درخواست خود فدراسیون 
انجام شده و قرار است جلسه ای بین فدراسیون، پیمانکار 
و شرکت توسعه و تجهیز برگزار شود تا به ابهامات این 
قرارداد رسیدگی شود. به این ترتیب سرنوشت مسابقات 
لیگ به نتیجه این جلسه بستگي دارد. اگر دو طرف به 
توافق رسیدند، ســالن رفع پلمب می شود در غیر این 
صورت ممکن است لیگ در جای دیگری برگزار شود. 

    
تقابل عطايي و اكبري در هفته هشتم

هفته هشــتم لیگ برتــر والیبال مــردان امروز 
)چهارشــنبه، 18 آبان( به میزبانی شهرهای ارومیه، 
اصفهان،  آمل، رفسنجان، یزد، تهران و مشهد پیگیری 
می شــود. مهم ترین دیدار این هفتــه در آمل برگزار 
خواهد شــد. جایي که دو تیم همسایه صدرنشین به 
مصاف همدیگر مي روند. لبنیات هراز آمل در این دیدار 
میزبان شاگردان پیمان اکبری در پیکان تهران است. 
این دو تیم به ترتیب با 20 و 16 امتیاز در رتبه های اول و 
دوم جدول رده بندی قرار دارند. تیم بهروز عطایي تنها 
تیم بدون باخت لیگ برتر است و قصد دارد امروز با ادامه 
این روند، جایگاهش را در صدر جدول محکم تر کند. در 
سوي مقابل اما پیکان دو بار مغلوب رقبای خود شده 
است. البته تیم آمل که بهروز عطایی سرمربی تیم ملی 
را روی نیمکت دارد، در صورت شکست هم صدرنشینی 
خود را از دست نمی دهد اما پیروزی در این بازی برای 
پیکان به معنی حفظ رتبه دوم در جدول رده بندی است 
چرا که فوالد سیرجان ایرانیان با 15 امتیاز در تعقیب این 
تیم است. در دیگر دیدار مهم این هفته تیم های شهداب 
یزد و فوالد ســیرجان ایرانیان که هر دو هفته گذشته 
مقابل رقباي شــان شکســت خوردند، به مصاف هم 
می روند. فوالد تا هفته هفتم پنج پیروزی و دو شکست 
کسب کرده و اکنون در رتبه ســوم جدول رده بندی 
قرار دارد، اما شاگردان محمدرضا تندروان در شهداب 
برخاف انتظار ضعیف عمل کرده اند و با چهار برد و سه 
باخت و 11 امتیاز در رتبه ششم جدول ایستاده اند. این 
تیم مدافع عنوان قهرمانی است و برای تکرار قهرمانی 

خود مسیر سختی پیش رو دارد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

نگاهی به آمار تیم ملی در جام جهانی

در اولین تجربه حضور تیم دوباره ایران!
ملی در جام جهانی در سال 

1978، ایرج دانایی فر اولین 
گل ایران را زد. او اسمش 
را برای همیشه به عنوان 

اولین گلزن تاریخ فوتبال 
ایران در جام های جهانی 

ثبت کرد

تیم ملی حاال برای اولین بار 
طعم سه صعود متوالی به جام 
جهانی را چشیده است. این 

صعود، ایران را برای ششمین 
بار به جام جهانی رسانده 

است. در قاره آسیا فقط کره 
جنوبی و ژاپن بیشتر از ایران 
در جام جهانی حاضر بوده اند

هشت ســال قبل، تیم ملی در حالی به جام جهانی 2014 رفت که 
اساسا حق انتخاب چندانی برای ســرمربی وجود نداشت و نفراتی که 
می توانستند ایران را در چنین سطحی همراهی کنند، اصال زیاد به نظر 
نمی رسیدند. حق انتخاب کی روش در جام جهانی 2018 کمی بیشتر 
شد اما حاال اوضاع برای این مربی حتی با دوره قبلی نیز متفاوت است 
و او گزینه های بیشتری برای انتخاب کردن دارد. شاید برای اولین بار 
این مربی در فوتبال ایران با یک سرگیجه تمام عیار روبه رو شده است. 
رقابت برای قرار گرفتن در فهرست نهایی کی روش، به جدی ترین شکل 

ممکن دنبال می شود.

19 ستاره قطعی
روی خط دروازه، حضور علیرضا بیرانوند در تیم ملی قطعی به نظر می رسد. او 
هنوز هم مرد شماره یک تیم ملی به حساب می آید و احتماال به زودی به اولین گلر 
تاریخ فوتبال ایران با سابقه بازی در دو جام جهانی تبدیل می شود. در مرکز خط 
دفاع، حضور شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی، مرتضی پورعلی گنجی و 
مجید حسینی قطعی است. در سمت راست رامین رضاییان و صادق محرمی بدون 
شک مسافر قطر می شوند و در سمت چپ، فعا حضور احسان حاج صفی در تیم 
ملی مسجل به نظر می رسد. در مرکز زمین هم باید حضور سعید عزت اللهی و امید 
ابراهیمی را قطعی دانســت. دو بازیکنی که در جام جهانی قبلی نیز نمایش های 
بسیار خوبی داشتند و حاال می توانند کمربند میانی تیم ملی را محکم کنند. اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد، احمد نوراللهی و وحید امیری را نیز باید بدون تردید مسافر 
قطر بدانیم. بازیکنانی که با درخشش ویژه در انتخابی، شایستگی حضور در این 
تورنمنت را دارند و می توانند در قطر به فوتبال ایران کمک کنند. در خط میانی 
تیم ملی، سامان قدوس را هم باید مسافر قطر بدانیم. کی روش به این بازیکن عاقه 
بسیار زیادی دارد. علیرضا جهانبخش نیز یکی از ستاره ها و کاپیتان های تیم ملی 
است و به زودی برای سومین بار در جام جهانی بازی می کند. علی  قلی زاده و مهدی 
ترابی نیز به احتمال زیاد از همه فیلترهای کارلوس کی روش عبور می کنند و به قطر 
می رسند. در خط حمله نیز حضور مهدی طارمی، کریم انصاری فرد و سردار آزمون 
را باید از همین حاال مسجل بدانیم. ســردار با وجود روبه رو شدن با مصدومیت، 
حاال بدون مشکل در تمرین های لورکوزن حاضر شــده و می تواند برای این تیم 

به میدان برود.

سه یا چهار؛ سوال مهم درباره دروازه
حتما می دانید که فهرست تیم ملی این بار به جای 23 بازیکن، 26 بازیکن دارد. 
فیفا اجازه داده که تیم ها با نفرات بیشتری به جام جهانی بروند. بعضی از تیم های 
ملی در چنین شرایطی با سه گلر راهی جام جهانی می شوند و بعضی های دیگر 
چهار دروازه بان دارند. به نظر می رسد منطقی تر این است که تیم کارلوس کی روش 
با سه گلر راهی جام جهانی شــود. در این صورت از بین هفت بازیکن باقی مانده 

فهرست، دو نفر دروازه بان خواهند بود. دو نفری که از بین سیدحسین حسینی، 
پیام نیازمند، امیر عابدزاده و محمدرضا اخباری انتخاب خواهند شد. فعا به نظر 
می رسد حضور سیدحسین در جام جهانی تقریبا نزدیک به قطعی است و در کنار 
او نیز، امیر عابدزاده می تواند یکی از گلرهای دیگر تیم باشد. با این حساب، هنوز در 

تیم ملی برای پنج بازیکن جای خالی وجود دارد.

پنج نفر نهایی
در حقیقت از بین روزبه چشــمی، امید نورافکن، ابوالفضــل جالی، میاد 
محمدی، سامان فاح و میاد سرلک، در نهایت پنج نفر به رقابت های جام جهانی 
قطر خواهند رفت و فقط یکی از آنها از تیم ملی کنار گذاشته می شود. کی روش در 
هفته های گذشته تیم ملی را از فیلترهای دلخواهش عبور داده و نفراتی مثل مهدی 
مهدی پور، صالح حردانی، محمد محبی، آرمین سهرابیان و محمد خدابنده لو را 
از فهرست کنار گذاشته است. شاید اگر این مربی مجبور بود 23 بازیکن را به جام 
جهانی ببرد، یک چالش بسیار جدی برای او شــروع می شد اما افزایش ظرفیت 
تیم ها به 26 نفر، کار را برای این مربی ساده تر می کند. حاال باید منتظر بمانیم و 

ببینیم که آخرین خط خورده او در تیم ملی چه کسی خواهد بود. 
در حقیقت اولین خط خورده ها از بین گلرها انتخاب می شــوند اما به فرض 
حضور سه گلر ایران در جام جهانی، کی روش باید یکی از نفرات حاضر در اردوی 
داخلی را از تیم کنار بگذارد. به نظر می رسد این مربی ابوالفضل جالی را با خودش 
به جام جهانی می برد. چراکه او سبک بازی این فوتبالیست جوان را می پسندد و 
تا امروز او را در تیمش حفظ کرده است. اگر قرار به خط خوردن روزبه چشمی بود 
نیز، این اتفاق زودتر می افتاد. در نتیجه به احتمال بسیار زیاد باید جالی و چشمی 
را به عنوان نمایندگان اســتقال در جام جهانی ببینیم. بازیکن خط خورده تیم 
ملی از بین نورافکن، میاد محمدی، سامان فاح و میاد سرلک انتخاب می شود. 
شاید این انتخاب نهایی از بین فاح و سرلک صورت بگیرد. در شرایط عادی انتظار 
می رود فاح خط خورده آخر تیم ملی باشد. با این حال شاید کی روش از حضور 
یک بازیکن زیر 23 سال در تیم استقبال کند. حاال دیگر همه چیز به تصمیم این 

مربی بستگی خواهد داشت.

آخرین نبرد مبهم از مهم ترین فهرست کی روش

جنگ بقا!

چهره به چهره

آریا رهنورد


