
در  حضور  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  فهرست 
بیست و دومین دوره رقابتهای جام جهانی با دو 
ابهام همراه بود که سرمربی این تیم هم پاسخ قانع 

کننده ای به آن نداد.
روش  کی  کارلوس  نظر  مد  بازیکن   ۲۵ اسامی 
برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در شرایطی اعالم شد که نام چهار دروازه بان در 
باید  که  حالی  در  و  داشت  فهرست حضور  این 
اسامی ۲۶ بازیکن اعالم می شد، یک جای خالی 

در این فهرست باقی ماند.
هر چند برخی پیش بینی می کردند کی روش در 
آخرین لحظات این جای خالی را پر خواهد کرد 
اما تا قبل از آخرین مهلت فیفا برای تکمیل لیست 
ها)امروز سه شنبه( هنوز یک جای خالی در تیم 

ملی ایران وجود دارد.
که  است  مانده  باقی  شرایطی  در  خالی  جای  این 
کارلوس کی روش در دو دوره ای که هدایت تیم 
ملی را در دو جام جهانی برزیل و روسیه برعهده 
داشت نه تنها ظرفیت فهرست خود را کامل می کرد 
بلکه یک بازیکن را هم به عنوان مهمان همراه داشت.
در جام جهانی برزیل هاشم بیک زاده که به دلیل 

مصدومیت به مسابقات نرسید به عنوان مهمان تیم 
ملی را همراهی کرد و در جام جهانی روسیه هم 
علی قلی زاده جایی در ترکیب ۲۳ نفره نداشت 
به عنوان مهمان راهی  با تشخیص کی روش  اما 

روسیه شد.
این که در این دوره از مسابقات یک جای خالی در 
فهرست تیم ملی باقی ماند ابهامی است که کی روش 
هم پاسخ درستی به آن نداده و مشخص نیست بر چه 

اساسی این تصمیم را گرفته است.

ضمن این که تاکنون سابقه نداشته که تیم ملی فوتبال 
ایران با چهار دروازه بان راهی جام جهانی شود. برای 
تیمی که به احتمال زیاد سه بازی برگزار خواهد کرد 
و در خوش بینانه ترین حالت چهار بازی، عجیب 

است که چهار دروازه بان با خود ببرد.
کی روش می توانست یک جای خالی و به جای 
یکی از دروازه بان ها، دو بازیکن جوان و آینده دار 
را با خود به قطر می برد تا هم فضای این رویداد را 
از نزدیک ببینند و هم برای آینده تجربه کسب کنند.

چهار دروازه بان و یک جالی خالی؛
دو ابهام در فهرست تیم ملی فوتبال ایران

تیم  ترین  مسن  عنوان  به  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر معرفی شد.

بیست و دومین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی 
از روز ۲۹ آبان تا ۲۷ آذر و با حضور ۳۲ تیم به 
میزبانی قطر برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال 
ایران هم یکی از تیم های شرکت کننده در این 
محل  وارد  آبان   ۲۳ دوشنبه  روز  که  است  دوره 

برگزاری این مسابقات شد.
براساس آماری که ترانسفرمارکت منتشر کرده، تیم 
این  در  تیم حاضر  ترین  مسن  ایران  فوتبال  ملی 
دوره از مسابقات جام جهانی شده است. میانگین 

سنی تیم ملی ایران نزدیک به ۲۹ سال است.

در این مطلب اشاره شده که تیم ملی فوتبال ایران 
با میانگین سنی ۲۸.۹ سال، مسن ترین لیست جام 

جهانی قطر را به خود اختصاص داده است.
مکزیک با ۲۸.۵ و آرژانتین با ۲۷.۹ در رتبه دوم 
و سوم مسن ترین تیم های جام جهانی قرار گرفته 
تیم  جوان ترین   ۲۴.۷ سنی  میانگین  با  غنا  اند. 

حاضر در جام جهانی قطر خواهد بود.
 ۳۹ با  امیری  وحید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در 
ابوالفضل  و  است  بازیکن  ترین  مسن  سال 
 ۲۴ با  استقالل  فوتبال  تیم  پوش  ملی  جاللی 
این دوره  ایران در  بازیکن  سال سن جوانترین 

از مسابقات است.

برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  نفره   ۲۵ فهرست   
پیش  چندی  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  حضور 
آن  طی  و  شد  اعالم  فوتبال  فدراسیون  سوی  از 
از  دوره  این  در  کارلوس کی روش  مشخص شد 
مسابقات از 1۶ لژیونر و ۹ بازیکن داخلی استفاده 
خواهد کرد و در این آمار بیش از هر دوره دیگری 

از لژیونرها استفاده شده است.
*1۹۷۸ بدون لژیونر

هدایت  با  جام جهانی  در  ایران  حضور  اولین 
حشمت مهاجرانی رقم خورد تا این سرمربی برای 
تقابل با اسکاتلند، هلند و پرو از بازیکنان داخلی 
استفاده می کرد که غالبا از تیم شهباز، تاج و پاس 
بودند. در آن زمان ترانسفر بازیکنان فوتبال ایران 
به کشورهای دیگر مثل امروز مرسوم نبود و در 

اولین حضور در جام جهانی لژیونری نداشتیم.
*1۹۹۸ با سه لژیونر

ساله   ۲۰ وقفه  یک  از  بعد  ایران  ملی  فوتبال 
فرانسه  در جام جهان ۹۸  توانست جواز حضور 
یعنی  بازیکن  تیم آن زمان سه  را کسب کند. در 
در  دایی  علی  و  عزیزی  خداداد  باقری،  کریم 
لیست ۲۲ نفره شاگردان جالل طالبی قرار گرفتند 
که لژیونر بودند. باقری در فصل 1۹۹۸-1۹۹۷ با 
لباس آرمینیا بیله فیلد حضور داشت و دایی هم با 
لباس همین تیم به میدان می رفت و خداد عزیزی 
آلمان  کلن  لباس  با   1۹۹۷-1۹۹۸ فصل  در  نیز 
نفره  سه  ترکیب  تا  می شد  حاضر  مسابقات  در 
بوندسلیگا  از  ایران که هر سه  فوتبال  لژیونرهای 

بودند را تشکیل دهند.
*۲۰۰۶ با ۶ لژیونر

سیر صعودی تعداد لژیونرهای فوتبال ایران و تیم 
ملی ادامه داشت. بعد از اعالم لیست تیم ملی برای 

سفر به جام جهانی ۲۰۰۶ برای تقابل با مکزیک، 
پرتغال و آنگوال مشخص شد برانکو ۶ لژیونر با 
در  رضایی  رحمان  برد.  خواهد  همراه  به  خود 
میدان  به  مسینا  برای  سری آ   ۲۰۰۵-۲۰۰۶ فصل 
رفته بود. جواد نکونام نیز در فصل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ 
میدان  به  الشارجه  و  الوحده  برای  امارات  لیگ 
رفته بود. مهدی مهدوی کیا در بوندس لیگا با لباس 
بازیکن  زندی  فریدون  میدان رفت،  به  هامبورگ 
بایرن  برای  نیز  کریمی  علی  و  بود  کایزرسالترن 
وحید  هانوفر،  مهاجم  می رفت،  میدان  به  مونیخ 
هاشمیان نیز دیگر بازیکن تیم ملی بود و همچنین 
دوم  سطح  نخست  نیم فصل  در  نویدکیا  محرم 
بوندس لیگا ۲۸۷ دقیقه برای بوخوم تحت هدایت 

مارسل کولر به میدان رفته بود.
*۲۰1۴ با ۹ لژیونر

در لیست مدنظر کارلوس کی روش برای حضور 

بازیکن  لژیونر و 1۴  نام ۹  در جام جهانی ۲۰1۴ 
افراد  این  از  گروهی  که  می شد  دیده  داخلی 
داشتند.  باشگاه هایشان  در  خوشایندی  وضعیت 
اینتراخت  تیم  سنگربان  قامت  در  داوری  دانیل 
در  حقیقی  علیرضا  می شد،  حاضر  برانشوایگ 
میدان  به  کوویلیا  برای  پرتغال  فوتبال  دوم  سطح 
بود،  دفاع  ام صالل  در خط  منتظری  پژمان  رفت، 
جام جهانی  آغاز  از  پیش  تا  آشور  بیت  استیون 
فوتبال  برتر  لیگ  تیم وونکور وایتکپس در  برای 
کاپیتان  نکونام  جواد  بود،  رفته  میدان  به  آمریکا 
تیم ملی بعد از به مشکل خوردن با امیر قلعه نویی 
راهی الکویت شده بود، مسعود شجاعی در فصل 
۲۰1۴-۲۰1۳ در سطح دوم اللیگا در الس پالماس 
لباس  در  نیز  جهانبخش  علیرضا  می کرد،  بازی 
تنها  و  داشت  توجهی  قابل  عملکرد  نایمخن 
رضا  جام جهانی،  دوره  بیستمین  در  ایران  گلزن 

تورنمنت  این  به  منتهی  نیم فصل  در  قوچان نژاد 
لباس چارلتون اتلتیک را بر تن داشت و ستاره آن 
روزهای فوتبال ایران در اروپا شخصی نبود به جز 

اشکان دژاگه که در فوالم بازی می کرد.
*۲۰1۸ با 1۴ لژیونر

به  گذشته  ادوار  برخالف   ۲۰1۸ جام جهانی  در 
در  شاغل  بازیکن   ۹ و  لژیونر   1۴ وجود  دلیل 
لیگ های  در  که  مهره هایی  ایران، حضور  فوتبال 
دنبال  را  ورزشی شان  زندگی  آسیایی  و  اروپایی 
امیر  شد.  ملموس تر  و  پررنگ تر  می کردند 
عابدزاده برای ماریتیمو به میدان می رفت، مرتضی 
پورعلی گنجی در لباس السد بود، میالد محمدی 
صفی  حاج  احسان  بود،  گروژنی  احمد  بازیکن 
جام جهانی  دوره  بیست ویکمین  به  منتهی  فصل 
گذراند،  المپیاکوس  و  پانیونیوس  تیم های  در  را 
پرسپولیس  از  از جدایی  بعد  نیز  رامین رضاییان 
سعید  داشت،  تن  بر  را  بلژیک  اوستنده  پیراهن 
پیراهن  برگزاری جام جهانی  در سال  عزت اللهی 
قدوس  سامان  داشت،.  تن  بر  را  آمکارپرم  تیم 
تجربه پوشیدن پیراهن اوسترشوندس را داشت،  
مسعود شجاعی در فصل ۲۰1۸-۲۰1۷ در قامت 
رفت،  میدان  به  آ.ا.ک آتن  و  پانیونیوس  بازیکن 
علیرضا جهانبخش در تیم آزد آلکمار درخشید، 
میدان  به  فارست  ناتینگهام  دژاگه  اشکان 
کریم  و  بود  زنیت  بازیکن  آزمون  سردار  رفت، 
مهدی  میدان،  به  المپیاکوس  برای  انصاری فرد 
موفق  محرومیتش  دوران  اتمام  از  بعد  طارمی 
به  قطر  ستارگان  لیگ  در  الغرافه  پیراهن  با  شد 
میدان برود و همچنین رضا قوچان نژاد در فصل 
حضور  هیرنفین  مهاجم  قامت  در   ۲۰1۷-۲۰1۸

داشت.
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ذکر روز چهارشنبه

نصب برچسب اسماء متبّرکه، بر روی ظرف های پالستیکی که در ایستگاه های صلواتی 
و مراسم عزاداری پخش می شود )و بعضا یقین به دور ریختن ظرف توسط مردم نیز 

وجود دارد(، چه حکمی دارد؟
فی نفسه اشکال ندارد اما کسی که ظروف را تحویل می گیرد باید طبق وظیفه خود 
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام صادق علیه السالم
َُّه أهَدُأ لَِنوِمِه ،  عاِم ؛ َفِإن یِخ الَکبیِر أّل َیناَم إّل وَجوُفُه ُممَتِلٌئ ِمَن الطَّ َینَبغي لِلشَّ

وأطَیُب لَِنکَهِتِه.
شایسته است که افراد سال خورده، با معده پر از غذا بخوابند؛ زیرا این کار، 

خواب آنها را راحت تر و دهانشان را خوش بوتر می کند.

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

تیم ملی با 16 لژیونر در قطر، بیشتر از همیشه

صد زن موفق دنیا  »میشل اوباما«
" همیشه با خودت صادق باش و اجازه نده دیگران 

با حرف هایشان تو را از هدفت دور کنند."
 روزی روزگاری دختری بود بنام میشل رابینسون  
در  والدینش  با  خوابه  یک  آپارتمان  یک  در  که 
بود،  نگران  او همواره  کرد.  می  زندگی  شیکاگو 
"شاید من به اندازه کافی باهوش نیستم". " شاید 

او       به  مادرش  اما  نیستم".  کافی خوب  اندازه  به 
می گفت: " اگر بشود کاری را انجام داد ، پس تو 

می توانی آن را انجام دهی."
به  و  را می خواند.  بدون وقفه  درسش  میشل   
را  او  معلمانشان  اما  کرد  می  را  تالشش  سختی 
به  باشی  امیدوار  نباید  تو  که  کردند  می  امید  نا 
تو خوب  نمرات  برسی چون  باال  مراحل خیلی 
نیست. بعضی از مردم می گفتند: "او نباید برای 
خودش اهداف بزرگی در سرداشته باشد. زیرا او 
یک دخترسیاه پوست از جنوب شیکاگو است."

 اما میشل به حرف های والدینش گوش کرد که 
"هرچیزی امکان پذیر است". باالخره او درسش را 

در دانشگاه هارواراد در رشته حقوق به پایان رساند. 
وکیل  عنوان  به  بزرگ  شرکت  یک  در  سپس 
استخدام شد. یک روز رئیسش از او خواست تا 
به یک کار آموز وکالت  جوان بنام باراک حسین 
اوباما آموزش دهد. آنها عاشق هم شدند و چند 

سال بعد با هم ازدواج کردند.
رئیس  دارد  قصد  گفت  او  به  باراک  روز  یک   
جمهور آمریکا شود. در لحظه اول این یک فکر 
یاد  به  این کالم  ولی  نظر می رسید.  به  احمقانه 
میشل افتاد که اگر بشود کاری را انجام داد پس تو 
می توانی آن را انجام دهی. پس میشل از کارش 
بیرون آمد و شروع کرد به همکاری با شوهرش. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  بار  دو  اوباما 
زن  اولین  عنوان  به  میشل  و  شد  برنده  آمریکا 
آمریکایی- آفریقایی به مدت ۸ سال عنوان بانوی 

اول آمریکا را داشت.
دنیا             به  هوش  با  بود:"هیچکس  این  او  شعار 
نم آید تو باید با سخت کار کردن با هوش شوی.

ایران پیرترین تیم جام جهانی
ایران اولین رکورد جام جهانی را زد

یک ایرانی 
در میان بازیکنان

 با ارزش جام جهانی
ستاره تیم ملی ایران جزو با ارزش ترین بازیکنان 

جام جهانی شد.
در همین رابطه زاچ لووی خبرنگار آمریکایی از 
ستاره های با ارزش جام جهانی که خارج از ۵ 

لیگ معتبر دنیا معرفی کرد.
مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو 
باشگاه پورتو با درخشش در لیگ پرتغال و لیگ 
جام  باارزش  های  ستاره  جزو  اروپا  قهرمانان 
جهانی خارج از ۵ لیگ معتبر اروپا انتخاب شد.

طارمی در دو ماه گذشته درخشش بی نظیری با 
پورتو داشته و به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ 

برتر پرتغال و باشگاه پورتو انتخاب شد.
به لطف برد فنی برابر استرالیا؛
صعود یک پله ای 

تیم ملی بسکتبال ایران در 
انتخابی جام جهانی

پنجم  پنجره  پایان  در  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
فنی  باخت  ثبت  لطف  به  و  جام جهانی  انتخابی 

برای استرالیا به رده سوم گروه F صعود کرد.
 دیدارهای دوم و پایانی پنجره انتخابی جام جهانی 

۲۰۲۳ در گروه F روز گذشته برگزار شد.
 ۶1 نتیجه  با  قزاقستان  رقابت ها  از  روز  این  در 
به ۸1 مقابل ژاپن متحمل شکست شد. تیم ملی 
بحرین هم در دیدار خانگی برابر چین با نتیجه 

۶۷ به ۸۰ متحمل شکست شد.
دو  مسابقات  از  روز  این  در  باید  برنامه  طبق 
تاالر  در  هم  استرالیا  و  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
بسکتبال آزادی به مصاف هم می رفتند اما به دلیل 
امتناع استرالیا از سفر به تهران این دیدار لغو و 

باخت فنی برای استرالیا محاسبه شد.
برابر  امتیاز کامل دیدار  با  با توجه  ترتیب  بدین 
استرالیا و با وجود شکست برابر چین، تیم ملی 
بسکتبال ایران در پایان پنجره پنجم انتخابی جام 
 F گروه  رده سوم  در  پله صعود  یک  با  جهانی 

قرار گرفت.

باالنشینان جدول رده بندی لیگ برتر والیبال در 
هفته دهم لیگ به مصاف هم می روند.

چهارشنبه، ۲۵  مردان  والیبال  برتر  لیگ  دهم  هفته 
آبان  با هفت دیدار در شهرهای آمل، رفسنجان، یزد، 

تهران، مشهد، مریوان و رشت پیگیری می شود.
و  لیگ  باخت  بدون  تیم  تنها  آمل،  هراز  لبنیات 
است.  گرگان  پاس  میزبان  مسابقات،  صدرنشین 
تیم گرگان در ۹ هفته گذشته ۶ برد و ۳ باخت 
کسب کرده است و اکنون با 1۶ امتیاز در جایگاه 
مقابل  تیم  این  است.  رده بندی  جدول  سوم 
را  سختی  کار  آمل  در  عطایی  بهروز  شاگردان 
روند  می تواند  آیا  که  دید  باید  و  دارد  رو  پیش 

پیروزی های صدرنشین لیگ را متوقف کند یا نه.
دوم  جایگاه  در  امتیاز   1۸ با  که  رامسر  هورسان 
جدول رده بندی قرار دارد، میزبان فوالد سیرجان 
ایرانیان است. فوالد در هفته های اول صدرنشین 
لیگ بود اما در ادامه از ۹ هفته گذشته در چهار 
هفته شکست خورد و اکنون با 1۷ امتیاز در رتبه 
ششم جدول قرار دارد. این تیم هفته گذشته هم 
برابر  اکنون  و  خورد  شکست  مشهد  تیم  مقابل 
کار  رامسر  در  محمدی راد  رحمان  شاگردان 

سختی دارد.
دیدار سایپا و شهرداری گنبد از ساعت 1۵ و بقیه 

مسابقات از ساعت 1۶ آغاز می شوند.

بهروز عطایی به دنبال دهمین برد در لیگ برتر والیبال


