
گروه دوازده در 

وین!
بخش مهمی از ترکیب ایران را در جام جهانی، 

لژیونرها می سازند و بخش مهمی از این 
لژیونرها نیز در کشورهای اروپایی توپ می زنند

   طالیی بودن یا نبودن این نســل از تیم ملی، 
مسئله ای اســت که با گذر زمان مشخص خواهد 
شد. اینکه آیا در آستانه جام جهانی قطر با بهترین 
تیم ملی ایران همه ادوار این جام روبه رو هستیم یا 
نه، تردیدی است که زمان به آن پاسخ می دهد. با 
این حال در یک مورد شــکی وجود ندارد. اینکه 
تجربه بین المللی این تیم از همه تیم های ملی در 
دوره های قبلی حضور ایران در جام جهانی بیشتر 
است. البته که قبال تیم ملی با ستاره های بزرگی 
مثل دایی و کریمی راهی جام جهانی شده اما این بار 
تعداد لژیونرها در تیم ملی، حتی از تعداد مهره های 
شاغل در لیگ برتر بیشتر شده است. بخش مهمی 
از ترکیب ایران را در جام جهانی، لژیونرها می سازند 
و بخش مهمی از این لژیونرها نیز در کشــورهای 
اروپایی تــوپ می زننــد. 12بازیکن شــاغل در 
لیگ های اروپایی، به اردوی اتریش دعوت شده اند 
و خودشان را به تیم کارلوس کی روش رساند ه اند. 
ستاره هایی که این روزها سرشار از انگیزه هستند 
و آماده انفجار در قطر به نظر می رسند. نمایش های 
این روزهای لژیونرهای اروپایی تیم ملی، این انگیزه 
را به وضوح آشکار می کند. آنها آماده می شوند تا 
یکی از مهم ترین نقاط عطف دوران فوتبال شان را 
پشت سر بگذارند. آنها ضامن شلیک را کشیده اند 
و می خواهند در قطر، مهارنشدنی باشند. همه این 
پسرها آماده اند تا بهترین نســخه از خودشان را 
مهیای حضور در جام جهانی کنند. شاید آنها در 
کنار هم، نخســتین صعود تاریخ ایران به مرحله 

حذفی جام را نیز رقم بزنند.
    مهدی طارمی در گذشته هم امید اول ایران 
برای جام جهانی قطر بود. یک ستاره آماده که از 
ساده ترین موقعیت ها زیرکانه ترین گل ها را بیرون 
می کشد. خیلی ها نگران بودند که اختالف نظر با 
سرمربی قبلی، استارت های انفجاری مهدی را 
در جام جهانی خنثی کند اما او حاال در تیم ملی 
زیرنظر مربی محبوبش به میدان می رود و بعد از 
درخشش خیره کننده در پورتو، به زدن نخستین 
گل در جام جهانی فکر می کند. مهدی در قطر، 
یک ســتاره مهم برای فوتبال ایران خواهد بود؛ 
بازیکنی که با زدن یک گل حساس برای پورتو 
روبه روی اســتوریل، خودش را بــه اردوی تیم 
ملی رسانده و البته با چند سؤال جنجالی درباره 

شیرجه زدن نیز روبه رو شده است. 
   کریم انصاری فرد هم بازگشــت به تیم ملی 
بعد از غیبت در 2اردو را با زدن نخســتین گل 
برای اومانیا در فوتبال قبرس جشن گرفته است. 
علیرضا جهانبخش که ایــن اواخر کاپیتان تیم 
ملی هم شــده، تحول مهمــی را در هفته های 
گذشته تجربه کرده اســت. او که از شروع فصل 
نیمکت نشین فاینورد به شــمار می رفت، اواخر 
هفته گذشته با زدن 2گل برای تیمش، دومین 
بازیکن برتر هفته لیگ اروپا شد و اوایل این هفته 
در ترکیب ثابت فاینورد روبــه روی آیندهوون 
قرار گرفت و پــاس گل داد. ســردار آزمون هم 
اگرچه از نیمکت جدا نشــده و به ترکیب ثابت 
لورکوزن نرسیده اما با زدن یک توپ به تیر دروازه، 
آمادگی اش را به مربی تیم نشــان داده اســت. 
برخورد صمیمانه او با کی روش در بازگشــت به 
اردو، نشان می دهد که همه تمرکز این بازیکن 

روی درخشش در قطر استوار شده است.
   شاید در ماه های گذشته هیچ بازیکنی در تیم 
ملی به اندازه صادق محرمی تحت فشــار نبوده 
است. بازیکنی که حضور ثابتش در ترکیب تیم 
اسکوچیچ، همواره با انتقادهایی روبه رو می شد. 
جدایی اسکو از تیم ملی نه تنها انگیزه های صادق را 
از بین نبرد، بلکه او را حریص تر هم کرد. دو حضور 
ثابت و دو نمایش درخشــان در لیگ قهرمانان 
روبه روی چلسی و میالن، نشان داد که محرمی 
در قواره های بازی برای تیم ملی هست و می تواند 
یکی از نفرات کلیدی ایران در جام جهانی باشد. 
برخالف صادق، میالد محمدی بازیکن موردعالقه 
اسکوچیچ نبود. او و احسان حاج صفی این روزها 
یکی در میــان برای ا.ا.ک آتن یونــان به میدان 
می روند و شانس خوبی برای حضور در جام جهانی 
نیز دارند. امیر عابدزاده که همچنان مرد شماره 
یک دروازه پونفرادینا محسوب می شود، رقابت 
ســختی با علیرضا بیرانوند در تیم ملی خواهد 
داشت و مجید حسینی که در کایسری اسپور به 
یک وزنه دفاعی تبدیل شده، هر کاری می کند تا 

جایگاه سابقش در تیم ملی را پس بگیرد. 
   اوضاع در رده باشگاهی برای سعید عزت اللهی 
و علی قلی زاده، مطابق میل شــان پیش نرفته 
اما این دونفر امیدوارند که با درخشــش در جام 
جهانی، پیشــنهادهای بزرگ تــر و جذاب تری 
به دست بیاورند. ســامان قدوس هم همچنان 
جایی در ترکیب اصلی برنتفورد ندارد اما ظاهرا 
کی روش نگاه ویژه ای برای جــام جهانی به این 

بازیکن دوخته است.
   وین در این سال ها، همیشه شهر مهمی برای 
ایران بوده اســت. جایی که نشســت های مهم 
سیاسی در آن برگزار شده و حاال تیم ملی در این 
شهر، خودش را برای حضور در جام جهانی آماده 
می کند. چشم هواداران این تیم بدون مرزبندی 
بین نفرات، به تک تک ستاره ها دوخته شده اما 
ستاره های شاغل در اروپا به کمک تجربه ای که 
دارند، می توانند ایران را از گذرگاه ســخت جام 

جهانی عبور بدهند.
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جایی برای عیسی هست؟
آل کثیر برای بازگشت  به پرسپولیس کار سختی 

در پیش دارد. به نظر می رسد سرخ  ها اشتیاق 
چندانی برای تمدید قرارداد با او نداشته باشند

وینیسیوس در دربی مادرید موفق به گلزنی 
نشد اما رئالی ها به خاطر او پیروز 

شدند و مثل او شادی کردند

طالی بی رحمانه رحمانبه خاطر وینی
شب آخر مسابقات جهانی می  توانست 

 3مدال رنگارنگ برای ایران داشته باشد ولی 
با طالی رحمان و نقره اطری به پایان رسید
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 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

سنگال

ایران
18:00

اروگوئه

ایران
20:00

جمعه 1   مهر 1401

سه شنبه 5   مهر 1401

دوستانه

کرواسی

لیتوانی

لتونی

دانمارک

جزایر فارو

مولداوی

22:15

22:15

19:30

پنج شنبه 31 شهریور 1401

چهارشنبه 30 شهریور 1401

اسکاتلند

اوکراین
23:15

فرانسه

ترکیه

لیختن اشتاین

اتریش

لوکزامبورگ

آندورا

22:15

22:15

22:15

 B  - لیگ ملت های اروپا

 A  - لیگ ملت های اروپا

 C  - لیگ ملت های اروپا

 D  - لیگ ملت های اروپا

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگلیس

ایران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه قهرمانیم

بدشانس نباشیم

علي نعمتي، مدافع پرسپوليس اميدوار است تيمش 
در پايان ليگ با کمترين گل خورده قهرمان شود
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سوژه روز
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