
جام جهانی را 
دوست ندارید؟

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

نگاهی به فهرست خاکستری تیم ملی؛ 
بازیکنانی که لب مرز هستند

جامجهانیبزرگترینتورنمنتفوتبالیجهاناست
وبدونتردیدبرایهربازیکنومربی،ازنظرحرفهای
کعبهآمالبهشمارمیآید.دورهجدیدجامجهانی
کمتراز8ماهدیگردرکشورقطربرگزارخواهدشدو
بههمیندلیلهمهجایدنیادرمورداینمسابقات
حرفزدهمیشــود.طبیعتافوتبالیستهاهمتمام
تالششــانرامیکنندکهباوضعیتبهتریبهاین
مسابقاتبرســند؛حاالیافیکسباشندویاحداقل
بهعنوانعضویازفهرستتیمحضوردراینمسابقات
بزرگراتجربهکنند.اینمطلبدرموردبازیکنانی
استکهمیشــوددرموردشــانگفتدر»لیست
خاکســتری«قراردارند؛یعنینفراتیکهاگرکمی
بجنبندمیتوانندبهجامجهانیبرسند،درغیراین

صورتحسرتبزرگیگریبانآنهاراخواهدگرفت.

  پیام نیازمند
بعــدازمدتهاحضور
دراردویتیــمملی
بهعنــواندروازهبان
دومیاسوم،درآخرین
فهرستاینتیمخبری
ازاونبود.درشرایطیکهپیراهنشمارهیکتیم
ملیبینعلیرضابیرانوندوامیرعابدزادهدســت
بهدستمیشــود،پیامنیازمندجایگاهخودشرا
بهطورکاملازدستداد.دلیلشهممشخصاست.
اودرپورتیموننزههرگزفرصتبازیپیدانمیکند.
دراینسواماحسینحسینیدروندروازهاستقالل
بهدوراناوجشبازگشتهوکادرفنیرامتقاعدکرد
کهازاودعوتبهعملبیــاورد.حضورنیازمنددر
جامجهانیتاچندماهپیشقطعیبهنظرمیرسید
اماحاالکاراوخیلیسختشدهاست.شایدپیامدر
تابستانبایدیکتصمیمدیگربگیرد،شایدهمباید
بهتالشبرایفیکسشدندرپرتغالادامهبدهد،

هرچنداصالکارآسانینیست.

  مهدی قائدی
شرایطیکامالمشابهپیام
نیازمنددارد.دعوتاز
قائدیدراردوهایتیم
ملیتبدیلبهیکسنت
همیشگیشــدهبوداما
روندپرنوساناودراالهلیاماراتهمهمعادالترابه
همزد.مهاجمپیشیناستقاللبرایآیندهاش»پول«
راانتخابکردوزیادیهمتنبهزرقوبرقشیخنشین
داد.تاچندوقتپیشفشارهایزیادیرویدراگان
اسکوچیچوجودداشــتکهبایدازقائدیدرترکیب
اصلیتیمملیاستفادهکند،حاالامااودعوتنمیشود

وکسیهمگالیهندارد.

  سیاوش یزدانی
یکسلســلهاتفاقات
عجیبوپرسروصدا
بــرایایــنبازیکن
رخدادوحــاالکار
رابهجاییرســاندهکه
اوبهطورکلیازفوتبالدورشــدهاست.داستان
سیاوشیزدانیراهمهمیدانند؛سربازشدهبوداما
باشگاهاستقاللبهخیالاینکهمیتواندمشکلاورا
حلکندآنقدراهمالکردکهاینبازیکنفرصت
حضوردرلیگبرترراازدستداد.اوبرایگذراندن
خدمتسربازیراهیملوانشــده،اماهنوزآنجا
فرصتبازیپیدانکردهاست.درنتیجهعجیبنبود
کهدرآخرینفهرستتیمملیاثریازنامیزدانی
نباشد.سیاوشبهشدتازدستمدیرانومربیان
استقاللشاکیاســتاماچارهاینداردجزاینکه
خودشراجمعوجورکندوطیچندماهآیندهبرای
پسگرفتنجایگاهشدرفهرستتیمملیبجنگد.

  رامین رضاییان
یکیازپستهاییکه
افکارعمومینگرانی
زیادیدرمــوردآن
دارددفاعراستاست؛
بیمــیکهدربــازیبا
کرهجنوبیبهخاطرغیبتصادقمحرمیونمایش
ضعیفعارفغالمیتشدیدشــد.بنابراینتمام
مدافعانراستواجدصالحیتازرامینرضاییان
تاصالححردانی،دانیالاســماعیلیفردوچهبسا
حتیوریاغفوریاینبخترادارندکهخودشان
رانشــانبدهندودراینچندماهآخربهفهرست
اضافهشوند.رضاییاندرجامجهانیقبلیبازیکن
فیکستیمملیبودوطبیعتابرایپسگرفتناین

موقعیتیکگامازسایرینجلوتراست.

  کاوه رضایی
اویکناپدیدشدهتمام
عیاراست.مهاجمیکه
چندسالپیشعملکرد
خوبیدراستقاللوبعد
همشارلرواداشت،حاال
درتیمگمناملووندرنیمهپایینیجدوللیگبلژیک
توپمیزند،خیلیازاوقاتنیمکتنشیناستودر
شرایطیکهفصلروبهپایانمیرود،هنوزهیچگلی
همبرایاینتیمنزدهاست!درهرصورتکاوهرضایی
تاهمیناواخرهمبهخاطراسموسوابقشبهتیمملی
دعوتمیشــد.ناماودرآخرینفهرستبرایبازی
باکرهجنوبیولبناندرلیســتدیدهنشدکهالبته
بیارتباطبامصدومیترضایینبود.بااینحالادامه
اینروند،شایدمنجربهازدسترفتنجامجهانیبرای
اوشــود.کاوههمازجملهبازیکنانیاستکهبهنظر

میرسددرتابستاننیازبهیکتصمیمجدیدارد.
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کریس انفجار!
رونالدو گوشی یکی از هواداران را محکم 

روی زمین کوبید و شکست، آن هوادار، یک 
پسر نوجوان مبتال به اوتیسم بود

20

امشب استقالل و نساجی آخرین 
بازی مرحله یک چهارم جام حذفی را 

برگزار می کنند

مسئوالن فقط قول می دهندطلسم ساکت
سرلک؛کشتی گیر 57کیلویی تیم ملی و 

صاحب مدال نقره جهان از اتفاقات سال گذشته 
و برنامه هایش برای سال جدید می گوید

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

برنامه بازی

جام حذفی - یک چهارم

 استقالل

 نساجی مازندران
20:30

بایرن مونیخ

ویارئال
23:30

رئال مادرید

چلسی
23:30

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

چهارشنبه 24 فروردین 1401

سه شنبه 23 فروردین1401

لیورپول

بنفیکا
23:30

اتلتیکومادرید

منچسترسیتی
23:30

بارسلونا

گالسکو رنجرز

فرانکفورت

براگا

23:30

23:30

پنج شنبه 25 فروردین 1401

آتاالنتا

لیون

الیپزیش

وستهام

21:15

23:30

لیگ اروپا - یک چهارم

مالدیو

قرقیزستان
18:30

ترکمنستان

ایران
15:30

فوتسال مقدماتی جام ملت های آسیا
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 خاطره جام جهانی و بازی
 با آرژانتين همچنان اشکان 
دژاگه  را هيجان زده می کند
او اعتقاد دارد ايران بايک 

برنامه ريزی خوب می تواند 
از مرحله گروهی جام جهانی 

صعود کند

 خوب آماده شویم
صعود می کنیم

محمد زارعی|  اشکاندژاگههافبکباسابقهفوتبالکشورمانباوجوداینکه
فصلقبلدرآستانهعقدقراردادباتیماستقاللقرارداشتوحتیبهتوافقات
نهاییهمرسیدهبودامادرنهایتبهدلیلشرایطیکهدرتراکتورگذراندهبود
تصمیمگرفتبرایکوتاهمدتهمشدهازفضایفوتبالایراندورشودوبهتیم
الشحانیهقطرپیوست.اوحاالبهایرانبرگشتهوتمریناتفیزیوتراپیاشرادر
ایرانپشتسرمیگذارد.دراینبینبحثهایبسیاریدرموردحضوراودر
تیمهایایرانیهمبهگوشمیرسداماایناتفاقبهآیندهموکولشدهاست.

دژاگهدرگفتوگوییاختصاصیبهسؤاالتهمشهریپاسخدادهاست.

   حضور شــما در ایران بحث های زیادی را مطرح کرد و 
شایعاتی درخصوص پیوستن تان به تیم های مختلف به گوش می رسید. 

این شایعات چقدر حقیقت داشت؟
بلهخودمهماینصحبتهاراخواندم.علتاصلیهمایناســتکهآدمدرکنار

برخیدوستانشعکسهاییرادرفضایمجازیمنتشرمیکند،بعضیهافکرهای
دیگریمیکنندواینمباحثپیشمیآید.منیکمصدومیتیداشــتمکهدر
هفتههایآخرلیگقطربرایماتفاقافتاد.چندجلسهایآنجافیزیوتراپیکردموبعد
تصمیمگرفتمبیایمتهرانوبادکترصادقی)پزشکسابقتیمتراکتور(کارکنم.
دلیلاینکهبهایرانآمدمفقطهمینبود.خداراشکرمراحلدرمانهمخیلیخوب
پیشمیرود.مصدومیتمخیلیبهترشدهوبعدازاینجاهمبهآلمانمیرومتابا
خانوادهامدیدارکنم.بعدازآنبایدببینیمدرموردتیمآیندهامقسمتچهمیشود.

   به خاطر دوستی اي که با مســعود شجاعی دارید بحث 
حضورتان در تیم نساجی هم خیلی جدی مطرح شده بود.

بلهدرستاست.حتیدرنیمفصلهمیکسریصحبتهادراینارتباطمطرح
شد.منوآقامسعودچندینسالدرتراکتورکنارهمبازیکردیم.خیلیهم
خوشگذشت.ولیمننیمفصلباتیمالشحانیهقراردادداشتموتصمیمماین

نبودکهبهنساجیبروم.درستاستلیگتمامشدهولیهنوزیکیدوماهیاز
قراردادمباقیماندهاست.بایدفکرهایمرابکنموبرایفصلبعدتصمیمبگیرم.

   خیلی از هواداران با توجه به خاطرات شیرینی که از شما 
در تیم ملی دارند دوست دارند دوباره شما را در لیگ ایران ببینند.

دراین10ماهکهازتراکتورجداشدمدیگرقسمتنشدبهایرانبرگردم.ولی
حاالحسخیلیخوبیدارمکهبهایرانبرگشتم.این3سالیهمکهبازیکردم
همیشهباعثافتخارمبودکهدرکشورخودمهمبازیکردم.البتهدرستاست
کههمهچیزحرفهاینبود.نهفقطدرباشگاهبلکهحتیدرلیگهمبرخیمسائل

حرفهایرعایتنمیشد.امااینطوریهمنیستکه
بگویماصالبهفوتبالایرانبرنمیگردم.یکجورهایی

دلمبرایکشورمتنگشدهبود.حاالامیدوارماینمصدومیتمخوبشودوبدنم
رادوبارهآمادهکنمتاببینمتصمیمبعدیامچیست.
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