
آخرین خطوط 

قرمز
کوشش برای یافتن آخرین اسم هایی که از 

پرواز قطر جا می مانند  
چند تیم ملی فهرست نهایی شان را برای حضور 
در جام جهانی اعالم کرده اند؛ فهرستی که این بار 
با مجوز فیفا 3بازیکن بیشتر از جام های پیشین 
ظرفیت دارد. اما هنوز خبری از انتشــار فهرست 
تیم ملی ایران نیست. به نظر می رسد تقریبا همه 
تیم ها ظرف چند روز آینده فهرست  نهایی شان را 
اعالم کنند اما کی روش که همیشه عالقه زیادی 
به مرموز بودن دارد، هیچ عجله ای نشان نمی دهد 
و بعید نیست تا آخرین ساعت مهلت قانونی صبر 
کند و از تیمش رونمایی نکند. بــا وجود این اگر 
غافلگیری عجیبی در کار نباشــد و اگر رابطه این 
ســرمربی با هیچ بازیکنی ناگهان شکرآب نشود، 
حدس زدن درصد زیادی از نفــرات اعزامی تیم 
به قطر کار راحتی به نظر می رسد البته چند ابهام 

بسیار کوچک وجود دارد.
علیرضــا بیرانوند یکی از نفرات قطعــی ایران در 
فهرست جام جهانی است. جالب اینکه نمی توان 
با قاطعیت این گزاره را برای هیچ سنگربان دیگری 
در این تیم تکرار کــرد. حضور بیرو در جام قطعی 
شــده و به احتمال بســیار زیاد او مرد اول دروازه 
نیز خواهد بود. اگر این اتفــاق رخ بدهد، بیرانوند 
نخستین سنگربان تاریخ تیم ملی با سابقه بازی در 
2جام جهانی می شود. در بین مدافعان مرکزی تیم، 
حضور نفراتی مثل شجاع خلیل زاده، محمدحسین 
کنعانی زادگان، مرتضــی پورعلی گنجی و مجید 
حسینی مســجل شده اســت. در دفاع چپ این 
اطمینان قطعی وجود دارد که احسان حاج صفی 
بخشی از فهرست باشد. احسان قبال تجربه حضور 
در 2جام جهانی دیگر با کارلوس کی روش را داشته 
است. در دفاع راست تیم ملی نیز رامین رضاییان 
و صادق محرمی تنها گزینه های تیم محســوب 
می شــوند و تحت هر شــرایطی در جام جهانی 
به میــدان خواهند رفت. در مرکز زمین، ســعید 
عزت اللهــی مثل همیشــه جانشــینی در ذهن 
کی روش ندارد. او هر چقدر در ســطح باشگاهی 
ناامیدکننده باشد، در رده ملی یک بازیکن بسیار 
بزرگ بوده است. در کنار او امید ابراهیمی هم راهی 
جام جهانی می شود. در پســت های کناری خط 
هافبک نیز بعید است اتفاقی بیفتد و احمد نوراللهی، 
وحید امیری، ســامان قدوس، مهدی ترابی، علی 
قلی زاده و البته یکــی از کاپیتان های تیم یعنی 
علیرضا جهانبخش جام جهانی را از دست بدهند. 
این بازیکنان شانس بســیار باالیی برای همراهی 
تیم ملی در قطر دارند. در خط حمله نیز بلیت قطر 
از قبل برای 3بازیکن رزرو شده  است؛ سردار آزمون، 
مهدی طارمی و کریم  انصاری فرد تنها مهاجمان 
تیم ملی در جام جهانی 2022هستند. یک فهرست 
بسیار خلوت که کیفیت و البته تجربه بسیار زیادی 
در آن وجود دارد. در واقع کی روش برای این پست، 

مطمئن ترین ها را انتخاب کرده است.

2گلریکهخطمیخورند
با این شمارش حضور 19بازیکن در جام جهانی 
قطر از همین حاال قطعی شــده است. بازیکنانی 
که اگر در روزهای منتهی به شــروع جام آسیب 
نبینند و اتفاق غیرمنتظره ای برایشان رخ ندهد، 
تیم ملی را همراهی خواهند کرد. کی روش از بین 
4گلر دیگری که در اردو دارد، 2نفر را به فهرست 
نهایی دعوت می کند. البتــه او می تواند با 4گلر 
هم به قطر برود اما بعید است که نیازی به انجام 
این کار باشــد. از بین سیدحسین حسینی، امیر 
عابدزاده، محمدرضا اخباری و پیام نیازمند 2نفر 
خط می خورند و2نفرراهی قطر می شــوند. فعال 
بیشترین پیش بینی ها حول انتخاب حسینی و 
عابدزاده اســت اما کی روش همیشه برای خط 
دروازه غافلگیری دارد. با این شمارش، 21بازیکن 
برای تیم ملی انتخاب می شوند و سایر بازیکنان 
حاضر در اردو باید برای انتخاب نهایی رقابت کنند.

7مدعیو5جایخالی
سایرین چه کسانی هستند؟سامان فالح در مرکز 
خط دفاعی؛ بازیکنی که با بازوبند کاپیتانی برای 
پیکان در لیگ برتر بازی می کند، روزبه چشمی و 
ابوالفضل جاللی که بعد از یک فصل بد، حاال خوش 
درخشیده اند و پاداش خوبی هم برای این درخشش 
گرفته اند، میالد ســرلک که در پرسپولیس عالی 
ظاهر شده و هافبک بسیار مطمئنی برای این تیم 
به شمار می رود، علی کریمی که در کایسری اسپور 
توپ می زند و مدت هاســت که در تیم ملی بازی 
نکرده ولی بعد از پشــت سر گذاشــتن یک دوره 
مصدومیت حاال آماده به نظر می رسد و همچنین 
میالد محمدی و امید نورافکن بازیکنانی هستند 
که منتظر انتخاب کی روش مانده اند. محمدی و 
نورافکن با توجه به ترافیک بازیکنان در سمت چپ، 
شاید شانسی برای حضور در لیست نهایی کی روش 

نداشته باشند.
7بازیکن بــرای 5جایگاه خالی؛ نبــرد آنها برای 
حضور در تیم ملی تماشایی است و تصمیم نهایی 
کی روش، ایــن معادله را حل می کنــد. آیا فالح 
به خاطر تجربه کم از تیم ملی خط می خورد؟ آیا 
میالد سرلک کنار گذاشته می شود؟ آیا کی روش 
با حضور ابوالفضل جاللی، حاج صفی و البته میالد 
محمدی و نورافکن 4مدافع چپ به قطر می رود؟ 
روی کاغذ احتمال کنارگذاشته شدن فالح و علی 
کریمی از این فهرست بیشتر است. با این حال باید 

منتظر تصمیم نهایی آقای سرمربی باشیم.
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داستان راست 
رضاییان و محرمی که انتخاب های آخر کی روش 

برای دفاع راست تیم ملی هستند، برای حضور 
در ترکیب ثابت رقابت نزدیکی دارند
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ستاره قهرمان آفریقا مصدوم 
شد  و احتماال جام جهانی را از 

دست می دهد

پایان با طعم کارت قرمزمانه هم پر؟
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سوژه روز

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401

یکشنبه 29 آبان 1401

B جام جهانی- گروه

افتتاحیه

انگلیس

ایران
16:30

قطر

اکوادور
19:30

والنسیا

رئال بتیس
22:30

مایورکا

اتلتیکومادرید
00:00

اللیگا اسپانیا

منچستریونایتد

استون ویال
23:30

جام اتحادیه انگلیس

عربستان

پاناما
15:30

کاستاریکا

نیجریه
05:30

دوستانه

صالح حرداني که با آمدن کي روش 
شانس حضور در تيم ملي را از 
دست داد، حاال تمرکزش را روي 
جام ملت ها گذاشته است

جایگاهم
را پس می گیرم
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درباره لواندوفسکی و پیکه که 
در آخرین بازی بارسا پیش از 

جام جهانی اخراج شدند


