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آخرین دیدار دوســتانه تیم 
ملی در تهران، قبل از ســفر به 
قطر برگزار شد و البته یک تلفات 
جدی داشــت. از دست دادن 
امید ابراهیمی و غیبت احتمالی 
فرمانــده خط میانــی در جام 
جهانی، یک اتفاق نگران کننده 
برای فوتبال ایــران بود. جاي 
خالی تماشاگرها در دیدار بدرقه 
ملی پوشان به سمت جام جهانی 
به شدت احســاس می شد. این 
مسابقه معموال همیشه با حضور 
گسترده هوادارها برای روحیه 
دادن به بازیکنان برگزار می شد 
اما این بار اوضاع کمی فرق داشت 
و ستاره های تیم ملی در سکوت 
مرگبار استادیوم آزادی، آخرین 
مسابقه در تهران را برگزار کردند.

وداع با فرمانده خط هافبک
امید ابراهیمــی در روزهای بازی 
برای استقالل با لقب فرمانده شناخته 
می شــد و بعد از آن تــکل معروفش 
روبه روی مراکش نیز، بیشتر برازنده 
این لقب به نظر رسید. امید در بدترین 
زمان ممکن آســیب دیــده و حاال 
شــانس حضورش در جام جهانی به 
حداقل رســیده اســت. زمزمه های 
مصدومیــت جدی ایــن بازیکن به 
گوش می رســد. البته بعید اســت 
غیبت ابراهیمی موجب دعوت یک 

بازیکن جدید به تیم ملی شود. چراکه 
بازیکنانی مثل حاج صفی و نورافکن 
قابلیت بازی در خط هافبک را دارند. 
ظاهرا یکی از دو خط خورده تیم ملی 
برای جام جهانی مشخص شده است. 
شاید این اتفاق بتواند علی کریمی را 
نیز در تیم ملی ماندگار کند. بازیکنی 
که بعد از دو ســال غیبت در اردوی 

دوحه به تیم ملی ملحق می شود.

آن جا چه می کنی پسر؟
حضور بازیکنان جوانی مثل آریا 
برگزار و مهدی هاشــم نژاد در خط 
حمله تیم ملی، در نوع خودش عجیب 
به نظر می رسد. البته که هر سه مهاجم 
مدنظر کی روش لژیونر هستند و در 
ایران به تیم ملی ملحق نمی شوند اما 
آیا بهتر نبود فرصت حضور در ترکیب 
تیم ملی به مهاجمان شاغل در لیگ 
برتر و نفراتی مثــل محبی و قایدی 
تعلق بگیرد؟ اینکه بازیکنانی که هنوز 
در لیگ برتر فیکس نیســتند برای 
تیم ملی بازی می کنند، اتفاقی است 
که فقط در ایران رخ می دهد. آیا اگر 
همین اتفاق در دوران مربی قبلی رقم 
خورده بود، شائبه های زیادی در مورد 

اسکوچیچ شکل نمی گرفت؟

کی روش و ورزشگاه سوت و کور
کارلوس کی روش بعــد از چهار 
سال به ورزشــگاه آزادی برگشت اما 
این بازگشــت در حالــی رقم خورد 
که خبری از حضور تماشــاگرها در 

این جدال نبــود. برخورد دوباره مرد 
پرتغالی با هواداران فوتبال در ایران 
می توانست لحظه های جذاب زیادی 
داشته باشــد. با این حال کی روش و 
تیمش باید روبه روی سکوهای خالی 
به میدان می رفتنــد. اتفاقی که این 
مسابقه را نیز به یک نبرد بسیار سرد و 
کم اتفاق تبدیل کرده بود. در حقیقت 
بدرقه بازیکنان ملی پــوش به قطر، 

بدون سروصدا صورت گرفت.

دو ستاره در نقش جدید
از اولین روزهای بازگشــت روزبه 
چشــمی به تیم ملــی، خیلی ها در 
انتظار معرفی پســت بازی او بودند. 
دیدار بــا نیکاراگوئه نشــان داد که 
روزبه به عنوان یــک هافبک به تیم 
ملی فراخوانده شده است. کی روش 
همیشــه برای دفاع اعتقــاد زیادی 

به ایــن بازیکــن داشــت و او را یک 
مدافع مدرن می دانست اما همزمان 
با بازگشت چشمی به خط هافبک در 
استقالل، سی کیو نیز او را در تیم ملی 
به این پســت برگردانده است. به جز 
روزبه، امید نورافکن هم در این مسابقه 
در خط میانی بازی کرد و موفق شد 
برای تیم ملی پاس گل بدهد. ظاهرا 
کارلوس روی این دو نفر در پســت 
تخصصی شان حســاب باز می کند. 
هرچند که شانس فیکس شدن این 
دو بازیکن در جام جهانی اصال زیاد به 

نظر نمی رسد.

زوج تازه در قلب دفاع
کــی روش تیم ملــی را با حضور 
کنعانی و مرتضی پورعلی گنجی در 
قلب دفاع روبــه روی نیکاراگوئه به 

زمین فرستاد. شــاید این سیگنالی 
برای انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی 
از سوی این مربی باشــد. این دو نفر 
البته با بازی در کنار هم غریبه نیستند 
و قبال در جام ملت ها و بازی معروف با 
ژاپن در کنار هم قرار گرفته اند. با این 
حال طبیعتا این دو نفر هماهنگی زوج 
شجاع و کنعانی را ندارند. جالب اینکه 
مرتضی بعد از مصدومیت ابراهیمی، 
به پست قبلی اش برگشت و هافبک 

میانی تیم ملی شد.

شماره یک، شماره دو
وظیفه مراقبت از دروازه ایران در 
این مسابقه به بیرو و حسینی سپرده 
شد. با این اتفاق تقریبا مشخص به نظر 
می رسد که حضور این دو نفر در تیم 
ملی قطعی خواهد بود. اگر کی روش 

قصد بردن نیازمند و اخباری به جام 
جهانی را داشت، در این بازی به یکی از 
این دو نفر بازی می داد. ظاهرا مرد اول 
نیمکت تیم ملی تصمیم نهایی را براي 
بردن بیرانوند، حسینی و عابدزاده به 

تیم ملی گرفته است.

جادوی سمت چپ
جالب اینکه هر سه گل تیم ملی در 
دیدارهای دوســتانه اخیر با حرکتی 
از ســمت چپ به ثمر رسیده است. 
موضوعی که نشان می دهد کی روش 
برای این بخش از زمین برنامه ویژه ای 
دارد. مهدی ترابی کــه این اواخر در 
لیگ اصــال آمار خوبی نداشــته، در 
حساس ترین روزهای ممکن خودش 
را به کی روش ثابت کرده تا حضورش 

را در جام جهانی قطعی کند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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انتخابات شمشيربازي در غالف! 

یکي از فدراسیون هایي که مدت بسیار زیادي است 
در بالتکلیفي به سر مي برد، شمشیربازي است. رشته اي 
که سال هاست جایگاه مهمي براي ورزش ایران دارد. 
این فدراسیون باید هرچه زودتر رییس جدید خود را 
بشناسد تا پرقدرت براي حضور در بازي هاي آسیایي 
آماده شود. اما با این حال، وزارت ورزش قدیمي براي 
سامان یافتن فدراسیون شمشیربازي برنمي دارد. بهمن 
سال گذشته، ثبت نام براي انتخابات این فدراسیون انجام 
شد و فضل اهلل باقرزاده، رضا حدادیان، محمد رحیمی 
و شــهرام ضمیریان برای احراز پست ریاست کاندیدا 
شدند. پس از بررسي صالحیت ها، رحیمی رد شد و سه 
کاندیدای دیگر برای انتخابات باقی ماندند. باقرزاده هم 
با توجه به اساسنامه جدید فدراسیون ها که افراد بیش 
از سه دوره متوالی نمی توانند رییس فدراسیون شوند، 
شانس حضور در انتخابات را از دست داد. دوره ریاست 
باقرزاده ۱۶ اردیبهشت به پایان رسید و پس از آن وزارت 
ورزش خود باقرزاده را به عنوان سرپرست منصوب کرد. 
درنهایت 3۱ شــهریور علیرضا پورسلمان جایگزین 
باقرزاده شد اما باز هم پیشــرفتي در مسیر برگزاري 
انتخابات این فدراسیون حاصل نشــد و حاال 9 ماه از 
ثبت نام کاندیداها و ۶ ماه از پایان دوره ریاست باقرزاده 
مي گذرد و هیچ خبري از انتخابات نیست. تي وزارت 
ورزش رســما اعالم نمي کند که آیا قرار است ثبت  نام 
مجددي انجام شود یا نه. شمشیربازي عالوه بر بازي هاي 
آسیایي، باید براي کسب سهمیه المپیک هم تالش کند 
و براي موفقیت در این دو میدان، نیاز است که تکلیف 

راس فدراسیون هرچه زودتر روشن شود. 
    

چهار برد، صدرنشيني و صعود
تیم ملی واترپلوی ایران در چهارمین و آخرین دیدار 
مرحله گروهی خود در رقابت های ۲۰۲۲ قهرمانی آسیا 
توانست کشور میزبان را شکست دهد تا پیروزی های 
پیاپی تیم ملی واترپلو ادامه یابد. تیم ملی واترپلوی ایران 
که پیش از این هند، کره جنوبی و قزاقستان را شکست 
داده بود، برای تثبیت صدرنشینی در گروه مقدماتی روز 
گذشته به مصاف تایلند میزبان رفت و مقتدرانه پیروز 
شد. شاگردان الکساندر چیریچ مقابل تایلند در چهار 
کوارتر با امتیازهای 3-صفر، ۶-۲، 3-۱ و 3-صفر و در 
مجموع نتیجه ۱۵ بر سه به برتری رسیدند. بدین ترتیب 
تیم ملی واترپلوی ایران با کسب چهار برد و هشت امتیاز 
دور مقدماتی را به پایان برد تــا در مرحله یک چهارم 
نهایی به عنوان صدرنشین گروه A به مصاف تیم چهارم 
گروه B برود. واترپلوئیست هاي ایران که پس از چهار 
سال به مسابقه برگشته اند، توانسته اند در چهار بازي 
گذشته عملکرد درخشاني داشته باشند. یکي از بهترین 
نتایج آنها بازي با قزاقستان که از قدرت هاي بزرگ واترپلو 
در آسیاست، بود. شاگردان چیریچ با انگیزه مثال زدني 
خود در سومین بازي مرحله مقدماتي مقابل این حریف 
قرار گرفتند و با شوت تماشایي حامد ملک خانبانان در 
دو ثانیه آخر مســابقه، ۱۱ بر ۱۰ قزاقستان را شکست 

دادند و به یک برد تاریخي دست یافتند. 
    

فدراسيون كشتي، 
مالك سالن هفتم تير

سالن شهدای هفتم تیر تهران یکی از قدیمی ترین 
سالن های ورزشی و کشــتی پایتخت است که حاال 
مالکیتش براي همیشه در اختیار هیات کشتی استان 
تهران و فدراسیون کشتی قرار گرفته است. این سالن 
پس از بازسازی و نوســازی کامل توسط فدراسیون 
کشتی و انجام اقدامات گســترده ای از جمله ایجاد و 
بازسازی سالن کشتی، ســالن تمرین، استخر، سونا، 
جکوزی، خوابگاه ۵۰۰ نفری، ســاخت هشت واحد 
مغازه که با مبلغ ۵۵ میلیارد تومان هزینه تجاری سازی 
آن با شهرداری تسویه شده است، رستوران، راه اندازی 
سیستم گرمایشی و سرمایشی، طی قراردادی به صورت 
مادام العمر از ســوی اداره کل ورزش و جوانان استان 
تهران، در اختیار هیات کشتی تهران و فدراسیون کشتی 
قرار گرفت. با بازسازی، نوسازی و تجهیز کامل این سالن 
و امکانات خوابگاهی، برگزاری مسابقات بین المللی و 
داخلی در سطح گسترده در سالن شهدای هفتم تیر 

تهران مهیا شد.

منهای فوتبال

آدرنالین

یک خبر بد و چند نکته در مورد برد تدارکاتی تیم ملی

مصدوميت بدموقع

امید ابراهیمی در روزهای 
بازی برای استقالل با لقب 
فرمانده شناخته می شد 
و بعد از آن تکل معروفش 

روبه روی مراکش نیز، بیشتر 
برازنده این لقب به نظر رسید. 

امید در بدترین زمان ممکن 
آسیب دیده و حاال شانس 

حضورش در جام جهانی به 
حداقل رسیده است

ظاهرا کارلوس کی روش همچنان اصرار دارد که فهرست 
نهایی تیم ملی را منتشر نکند اما بسیاری از تیم های حاضر 
در جام جهانی و به خصوص هر سه حریف تیم ملی در این 
جام، لیست نهایی شان را منتشــر کرده اند. از آن جایی که 
این بار به جای ۲3 بازیکن، قرار است هر تیم ۲۶ بازیکن به 
جام جهانی ببرد، خبــری از غافلگیری های بزرگ در این 
فهرست ها نیست. با این وجود هر سه فهرست نکات جذاب 
زیادی دارند که به شناخت دقیق تری از سه رقیب ایران در 

جام می انجامند.

ولز؛ گرت و رفقا!
اولین نکته کلیدی در مورد ولز، رسیدن همه بازیکنانی 
است که احتمال غیبت شان در جام جهانی وجود داشت. در 
مرکز زمین جو آلن از مدت ها قبل با مصدومیت روبه رو بود 
اما در فهرست تیم ملی قرار گرفت. این وضعیت برای آرون 
رمزی نیز وجود داشت. بازیکنی که چند اردوی آخر اژدهاها 
را از دســت داده بود اما باالخره به هر قیمتی خودش را به 

فهرست تیم ملی رساند. 
این تیم روی خط دروازه، به درخشش وین هنسی امید 
زیادی دارد. وین یکی از بهترین های ولز در مســیر صعود 
تاریخی به جام جهانی بود و این موفقیت بدون ســیوهای 
او هرگز به دســت نمی آمد. هنســی با ۱۰۶ بــازی ملی، 
پرتجربه ترین بازیکن در ولز به حساب می آید. در خط دفاع 

ولز نیز سه ستاره سرشناس دیده می شوند. 
بن دیویس که چندین ســال در تاتنهام بازی می کند و 
مربیان مختلف این تیم همــواره عالقه زیادی به بازی اش 
داشــته اند، جو رادون که در رن فرانسه به میدان می رود و 
البته کریس گانتر که یکی از پرتجربه ترین نفرات ولز است 
و در 33 سالگی برای جام جهانی آماده می شود، چهره های 

مهم این تیم در خط دفاعی به حساب می آیند. 
ولز در مرکز زمین به جز چهره های سرشناســی مثل 
رمزی و جو آلن، هری ویلسون را نیز در اختیار دارد. بازیکنی 
که در لیگ برتر برای فوالم توپ می زند. کلیدی ترین ستاره 
این تیم اما بدون هیچ شک و تردیدی، گرت بیل است. رهبر 
این نســل از فوتبال ولز کاری را انجام داده که ستاره های 

بزرگی مثل رایان گیگز و یان راش قادر به انجامش نبوده اند. 
گرت می تواند ســمبل این نســل از فوتبال ولز باشد. 
بازیکنی که به ام ال اس رفت و برای لس آنجلس بازی کرد 
تا از نیمکت نشینی در مادرید فاصله بگیرد و آمادگی اش را 
برای جام جهانی حفظ کند. بعضی هــا باور دارند که گرت 
پس از این دوره جام جهانی ممکن اســت با دنیای فوتبال 

وداع کند. 
دنیل جیمز در لیدزیونایتد، کیفر مــور در بورنموث و 
برانان جانسون در ناتینگام، ســتاره های دیگر ولز در خط 
حمله به حســاب می آیند. در مجموع ۱7 بازیکن این تیم 
در تیم های انگلیسی حضور دارند و روبن کولویل ۲۰ ساله، 
جوان ترین ستاره ولز در جام جهانی قطر به حساب می آید.

انگلیس؛ همه به جز تامی!
گرت ساوت گیت نیز باالخره به انتظارها 
برای انتشــار فهرســت نهایی تیمش پایان 
داد. هرچند که درست مثل پیش بینی گری 
نویل، فهرست ۲۶ نفره به جای لیست ۲3 نفره 

جنجال ها را به حداقل می رساند. شاید اگر قرار 
بود سه شــیرها با ۲3 نفر به جام جهانی بروند، 

جایی برای الکس آرنولد و جیمز مدیســون در 
این تیم وجود نداشت اما حاال هر دو نفر در این تیم 

حضور دارند. 
روی خط دروازه، ساوت گیت 

همچنان پیکفورد را مدنظر 
قرار می دهد. دعوت نشدن 
آرون رمزدیل به تیم ملی هم 
برای آرسنالی ها خوشایند 
نبوده است. با این حال بن 
وایت از این تیم به تیم ملی 
دعوت شده و به جام جهانی 

خواهد رفت. 
انتشار فهرســت ساوت 
گیت نشــان داد که چیلول و 

ریس جیمز هــر دو به صورت 
قطعی در جام غایب هستند. به 

جای آنها واکر و آرنولد در سمت 

راست و ترییپر و لوک شاو در سمت چپ راهی قطر می  شوند. 
در مرکز دفاع نیز اســتونز، مگوایر، کانر کودی و اریک دایر 
در تیم ملــی حاضر خواهند بود. در خــط هافبک، جردن 
هندرسون بیشترین سابقه را در تیم دارد اما کاپیتان اول 
تیم به شمار نمی رود و بعید است که در ترکیب ثابت انگلیس 

قرار بگیرد. 
بــه احتمــال زیــاد دکالن رایــس که درخشــش 
خیره کننده ای در وستهم داشــته به همراه جود بلینگام، 
ترکیب اصلی تیم در مرکز زمین را می ســازند. جود تنها 
بازیکن تیم ملی انگلیس اســت که خارج از لیگ برتر توپ 
می زند. او با ۱9 سال سن، جوان ترین بازیکن دعوت شده 
به اردوی تیم ملی نیز به شــمار می رود. انگلیس برای جام 

جهانی، سه هافبک دیگر هم دارد. 
میسون ماونت که دیگر به یک مهره کلیدی برای چلسی 
تبدیل شده و اهمیت زیادی در ترکیب این تیم پیدا کرده، 
کانر گلگر که همبازی ماونت در چلسی است و اساسا بازیکن 
موردعالقه ســاوت گیت به شــمار می رود و البته کالوین 
فیلیپس سه هافبک دیگر تیم هستند. از بین این سه 
نفر شــانس ماونت برای قرار گرفتن در ترکیب 
اصلی به مراتب بیشــتر خواهد بود. در خط 
حمله انگلیس هم تراکم زیــادی از بازیکن 

دیده می شود. 
هری کین مهم ترین بازیکن و کاپیتان تیم 
ملی است. او که بهترین گلزن تاریخ تیم نیز به 
شمار می رود، امیدوار اســت بتواند اولین جام 
دوران فوتبالش را در قطر جشن بگیرد. هری تا 
امروز حتی در رده باشگاهی نیز برنده هیچ جامی 
نشده است. رحیم استرلینگ نیز بعد از درخشش 
در یورو، دوباره به تیم ملی دعوت شــده و شانس 

زیادی برای فیکس شدن در این تیم دارد. 
فیل فودن و جک گریلیش هم از سیتی به جمع 
سه شیرها دعوت شده اند. فودن شانس بیشتری 
برای فیکس شدن دارد اما گریلیش احتماال جام 

را از روی نیمکت شروع خواهد کرد. 
ســاکا، رشفورد 
و مدیســون هم 
مهاجمــان دیگر 
این تیم به شــمار 
می رونــد. حضور 
کالــوم ویلســون 
در ایــن تیــم بعد از 
نمایش های درخشان 

این فصل در ترکیب نیوکاسل هم اتفاق مهمی بوده است. 
لیســت نهایی انگلیس برای جام جهانی، فقط چند غایب 

بزرگ دارد. 
جیدون سانچو که در یونایتد نیمکت نشین شده و تامی 
آبراهام که آمار گلزنی بدی در رم داشته، دو غایب بزرگ این 
تیم برای جام به شمار می روند. هرچند که کسی به غیبت 

این دو بازیکن اعتراض نخواهد کرد.

آمریکا؛ رونمایی از نسل جدید
آمریکا چهار سال قبل در جام جهانی غایب بود. به همین 
خاطر بسیاری از ستاره های این تیم اولین حضور در جام را 
پشت سر می گذارند. گرگ برهالتر روی خط دروازه، زک 
اســتفن را به تیم ملی دعوت نکرده و ترجیح داده به سراغ 

گلرهایی مثل مت ترنر و شون جانسون برود. 
دی آندره یلدین، تیم ریم، آنتون رابینسون، جو اسکالی و 
کامرون کارتر ویکس چهره های سرشناس فهرست آمریکا 
در خط دفاعی هستند. سرجینیو دست نیز به احتمال بسیار 
زیاد مدافع راست اصلی تیمش در جام جهانی خواهد بود. 
سرجینیو اولین بازیکن آمریکایی در تاریخ است که سابقه 
حضور در ال کالسیکو را داشته و در این بازی برای بارسا به 
میدان رفته است. دست البته این فصل راهی میالن شده و 

در این تیم حضور چندان درخشانی نداشته است. 
با این حال آمریکایی ها برای جام جهانی روی این بازیکن 
حساب ویژه ای باز می کنند. آمریکایی ها تا همین چند روز 
قبل نگران وضعیت مصدومیت وســتون مک کنی بودند. 
هافبک میانی یووه اما در فهرست نهایی تیم دیده می شود و 
به احتمال بسیار زیاد به جام جهانی نیز می رسد. تایلر آدامز 
و برندان آرناسون که هر دو برای لیدزیونایتد بازی می کنند 

نیز هافبک های مهم تیم ملی آمریکا هستند. 
این تیم دو هافبک هم در اســپانیا دارد. یونس موسی 
و لوکا د ال توره نیز در خط هافبک بــرای آمریکا به میدان 
می روند. بازیکنانی که در والنسیا و سلتاویگو عضویت دارند. 
کریستین پولیشــیچ در خط حمله، کلیدی ترین بازیکن 
این تیم به شــمار می رود. بازیکنی که در کشورش با لقب 
کاپیتان آمریکا شناخته می شود که یک شخصیت نمادین 

کمیک است. 
پولیشیچ این اواخر در چلسی اصال درخشان نبوده است. 
جیووانی رینا در دورتموند و تیموتی وه آل در لیل فرانسه نیز 
ستاره های بسیار مهمی برای خط حمله تیم گرگ برهالتر 
هســتند. کریس ریچاردز مهم ترین غایب این تیم در جام 
جهانی است که به دلیل مصدومیت نمی تواند تیمش را در 

این تورنمنت مهم همراهی کند.

نگاهی به فهرست نهایی سه رقیب تیم ملی در جام جهانی

ميخکوب نشوید!

چهره به چهره

آریا طاري 


