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تا اینجا تنها صعود 11 تیم به جام 
جهانی قطعی شــده اما صعود نکردن 
تعداد زیــادی از تیم ها نیز مســجل 
شده است. فهرســت غایبان قطعی 
جام جهانی همین حاال هم فهرســت 
پروپیمانی به نظر می رســد اما شکی 
نیست که این لیســت حتی نام های 
بزرگ تری هم به خودش خواهد دید. 
با قرار گرفتن چهره هایي مثل رونالدو 
و زالتان در مرحله پلی آف، هر اتفاقی در 
این مرحله بی نهایت تماشایی خواهد 
بود. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در 
پایان دور پلی آف، این فهرست چقدر 

تغییر می کند.
ارلینگ هالند

خیلی ها از او به عنــوان مهم ترین 
ســتاره عصر جدید دنیای فوتبال نام 
می  برند. ارلینــگ در رده ملی اما اصال 
خوش شانس نیســت. او بعد از یورو، 
حاال جام  جهانی را هم از دست می دهد 
و از شــرکت در مهم تریــن تورنمنت 
دنیای فوتبــال محروم می شــود. او 
گرانقیمت ترین غایــب جام جهانی 
اســت. بازیکنی که در بدترین زمان 
ممکن مصدوم شد، شانس همراهی 
تیمش در دیدارهای پایانی دور انتخابی 
را از دســت داد و ســرانجام نتوانست 
تالشــی در جهت صعــود تیمش به 
رقابت های جام جهانــی انجام بدهد. 

او این تورنمنــت را هم مثــل یورو از 
تلویزیون تماشا خواهد کرد.

یان اوبالک
تلخ است که گلری مثل یان اوبالک 
را در ترکیب داشــته باشــی و به جام 
جهانی صعود نکنی. تلخ تر این اســت 
که یان اوبالک باشی و با چنین کیفیت 
فوق العاده ای بــه خاطر ضعف تیم ملی 
کشورت نتوانی در تورنمنت های مهم 
شرکت کنی. سنگربان اصلی آتلتی یکی 
از باثبات ترین گلرهای این ســال های 
فوتبال دنیا به شــمار می رود. او که در 
فهرست 30 نفر نهایی توپ طالی سال 
2021 هم قرار گرفته، نمی تواند در جام 

جهانی بازی کند.
میالن اشکرینیار

درخشیدن در سری آ به عنوان یک 
مدافع وسط، کار بسیار سختی به نظر 
می رســد. چراکه فوتبــال ایتالیا فقط 
برای بهترین و آماده ترین مدافعان فضا 
دارد. میالن اشــکرینیار اما در همه این 
سال ها، یک ستاره تمام عیار برای باشگاه 
اینتر بوده و در ترکیب این تیم درخشیده 
است. او که به جز خط دفاعی توانایی بازی 
در پســت هافبک را هم دارد، به دلیل 
صعود نکردن اسلواکی به رقابت های جام 
جهانی نمی تواند بخشی از این تورنمنت 
باشد. میالن هم این رقابت ها را به ناچار 

از صفحه تلویزیون دنبال خواهد کرد.
فرانک کسی

او که در آخرین ســال قراردادش با 

میالن قرار دارد، مورد توجه بسیاری 
از باشــگاه های بــزرگ اروپایی قرار 
گرفته است. جام جهانی می توان یک 
فرصت عالی برای کسی باشد تا بهترین 
پیشنهادها را دریافت کند و استعداداد 
فوتبالش را به نمایش بگذارد. ساحل 
عاج اما حتی نتوانست به مراحل پایانی 
مقدماتی جام جهانــی در قاره آفریقا 
برسد و این، پایان امیدواری های فرانک 
کسی برای بازی در جام جهانی 2022 

قطر بود.
ویلفرد زاها

نرسیدن ساحل عاج به جام جهانی، 
تنها به ضرر فرانک کســی تمام نشد. 
این تیم یک ستاره بســیار مهم دیگر 
هم داشت که رقابت های جام جهانی 
را به ســادگی هرچه تمام تر از دست 
داد. ویلفرد زاها که یکی از ســتارگان 
درخشان لیگ برتر انگلیس به شمار 
می رود، در جام جهانی حضور نخواهد 
داشت. او همچنان با کریستال پاالس 
بازی می کند و باشــگاه انگلیســی 
همچنــان به همه پیشــنهادها برای 
فروش این ستاره پاسخ منفی می دهد. 
با وجود ســرعت، قــدرت دریبل زنی 
و توانایی گل زنی بــاال، زاها این اواخر 
در تیم ملی اصال موفق نبوده اســت. 
ناکامی ســاحل عاج با این ستاره ها در 
نوع خودش حیرت آور به نظر می رسد. 
ظاهرا سال های سیاهی برای فوتبال در 
این کشور شروع شده است. کشوری 

که زمانی با اســتعدادهای درخشانی 
مثل دروگبا، یکی از تیم های جذاب و 
همیشه خطرناک جام جهانی به شمار 
می رفت و در قاره آفریقا، رقیب چندانی 
نداشت. آنها حتی نتوانستند خودشان 
را به مرحله پلی آف صعود به جام جهانی 

برسانند.
ادموند تاپسوبا

شاید خیلی ها آشنایی چندانی با 
این ستاره نداشته باشــند. با این حال 
طرفداران فوتبال آلمان او را به خوبی 
می شناسند. یک مدافع مدرن، سریع 
و خوش قــد و قامت که ایــن روزها 
در ترکیب لورکــوزن در رقابت های 
بوندس لیگا به میدان مــی رود. او دو 
خصوصیت بسیار مهم دارد. اولی سرعت 
بســیار باال و دومی، توانایی بازی روی 
زمین که ادموند را به یک مدافع بسیار 

امروزی تبدیل می کنند. با این حال بعید 
است در تیم ملی بورکینافاسو، اتفاق 
چندان مثبتی برای این فوتبالیست رخ 
بدهد. این کشور البته شروع خوبی در 
نبردهای انتخابی جام جهانی داشت و 
در اولین قدم ها، امیدوارکننده نشان داد. 
با این حال آنها در نهایت در گروه شان 
دوم شــدند و به خاطر همین اتفاق، 
نتوانســتند در دور نهایــی از مرحله 
انتخابی جام جهانی شــرکت کنند. 
ارزش این مدافع در بــازار حدود 40 
میلیون یورو برآورد می شود. حاال که 
عالقه بــه جذب بازیکنان شــاغل در 
بوندس لیگا در لیگ برتر انگلیس اوج 
گرفته، بعید نیست این فوتبالیست هم 

به زودی راهی یک تیم انگلیسی شود.
مارتین اودگارد

تصمیم مارتین بــرای ترک کردن 
رئال مادرید و پیوستن به تیمی مثل 
آرسنال، با واکنش های زیادی روبه رو 
شد. خود اودگارد اما تاکید داشت که 
می خواهد برای تیمی با فرصت بازی 
بیشتر به میدان برود و جایگاه آن تیم 
در موقعیت فعلی، چندان برایش مهم 
نیست. به هر حال اودگارد در آرسنال 
عملکرد خوبی داشــته اما شرایط در 
لباس تیــم ملی برای او خــوب نبوده 
اســت. او یک هافبک بسیار پرتحرک 
و آماده اســت. یک بازیساز جذاب که 
می توانست در جام جهانی بیشتر دیده 
شود و کامال به چشم بیاید اگر تیم ملی 
کشــورش دور مقدماتی را با ناامیدی 
پشت سر نمی گذاشت. نروژ تا آخرین 
روز برای صعود از گروه شانس داشت 
اما نتیجه روز پایانــی، این تیم را کامال 
ناامید کرد. آنها در گروه شان سوم شدند 
و همین ماجرا کافی بود تا رقابت های 
جام جهانی را از دست بدهند. نروژ حتی 
اگر در این گروه دوم می شد، این شانس 
را داشــت که در رقابت های پلی آف به 
میدان برود و شانسش را برای صعود از 

آن مرحله محک بزند.
نیکالس په په

نرسیدن ساحل عاج به جام جهانی، 
یک قربانی دیگر هم داشت که اتفاقا او 
هم مثل اودگارد برای باشگاه آرسنال 
به میدان می رود. په په در لیل فرانسه 
یک ستاره درخشان بوده اما در آرسنال 
هیچ وقت مورد عالقــه تمام هواداران 
باشگاه قرار نگرفته اســت. با این حال 
تردیدی وجود ندارد که او فوتبالیستی 
بسیار بااستعداد است. همین حاال اگر 
هر باشگاهی به دنبال په په باشد، باید 
هزینه ای حداقل 35 میلیون یورویی 
برای او انجام بدهد. هرچند که هزینه 
اولیه آرسنالی ها برای جذب او به مراتب 
بیشتر از این بوده اســت. په په فعال در 

آرســنال در قامت یک بازیکن بزرگ 
ظاهر نشده اما او یکی از بهترین نفراتی 
است که نمی توانند در جام جهانی قطر 
به میدان بروند. با همه این ســتاره ها، 
هیچ کس انتظار این ناکامی بزرگ برای 
ساحل عاج را نداشت. خیلی از مردم این 
کشور شکست وحشــتناک تیم ملی 
کشورشــان در مقدماتی جام جهانی 
را چیزی شبیه یک فاجعه بزرگ ملی 

برای خودشان می دانند.
نبی کیتا

درست وقتی خیلی از ستاره های 
لیورپول مهیای حضور در جام جهانی 
می شــوند، کیتا به تعطیالت خواهد 
رفت. چراکه او با تیم ملی کشــورش 
یعنی گینه، شانســی برای رسیدن به 
جام جهانی نداشته است. این هافبک 
روز به روز در لیورپول پیشرفت کرده و 
حاال یکی از شاگردان موردعالقه کلوپ 
اســت. هرچند کــه مصدومیت های 
متوالی معموال اجــازه نمی دهند که 
او به یک ثبات کامــل در ترکیب تیم 
دست پیدا کند. کیتا شاید مهم ترین 
بازیکن حال حاضر قاره آفریقا باشــد 
که تا این لحظه جــام جهانی را به طور 
قطع از دست داده اند. یک فوتبالیست 
درجه یک کــه در رده ملــی چندان 

خوش شانس نیست.
سباستین هالر

در دوران جوانــی تصمیم گرفت 
برای تیم ملی فرانسه به میدان برود و در 
حقیقت برای کشور زادگاه پدرش بازی 
کند. کمی بعد امــا هالر به دلیل اینکه 
شانس چندانی برای موفقیت در ترکیب 
تیم ملی فرانسه نداشــت، سرزمین 
مادری اش یعنی ســاحل عاج را برای 
آینده انتخاب کرد. او برای باشگاه های 
مختلفی به میدان رفته است. هالر هم 
در بوندس لیگا درخشــیده، هم یک 
دوران نسبتا خوب را در وستهم داشته 
و حاال این فصل در آژاکس حضور دارد. 
او این فصل تنها در چهار مسابقه لیگ 
قهرمانان موفق به زدن هفت گل برای 
تیمش شده اما در جام جهانی حضور 

نخواهد داشت.

چهرهبهچهره

این روزهــا دائما زمزمه هایــی در خصوص 
بازگشت مهره های سابق پرســپولیس به این 
باشگاه به گوش می رسد. ظاهرا سرخ ها از پنجره 
نقل و انتقاالت و خریدهای جدید ناامید شده اند 
و قصد دارند به ســراغ همــان مهره های قبلی 
خودشان بروند. به نظر می رسد پرسپولیسی ها 
این روزها بیشتر از آینده، روی گذشته حساب باز 
می کنند. البته تعجب چندانی هم ندارد. چراکه 
عملکرد آنها در چند فصل گذشته، فوق العاده بوده 
و تیم یحیی در این فصل، فعال نشانه ای از یک تیم 

فوق العاده به نمایش نگذاشته است.
علیرضا بیرانوند

حامــد لــک در اولیــن ماه های بــازی در 
پرســپولیس آنقدر خوب کار کرد که اصال همه 
بیرو را فراموش کردند. با این حال نمایش های 
این فصل لک چندان خــوب نبود و همین افت 
نسبی موجب شــد رادوشــوویچ به جای او در 
ترکیب اصلی قــرار بگیرد. رادو هــم در این دو 
مســابقه اصال مطمئن نشــان نداده و حاال لک 
دوباره به ترکیب برمی گردد. با این روند، معلوم 
نیســت چه سرنوشــتی در انتظار خط دروازه 
سرخپوشــان اســت. علیرضا هم این روزها در 
پرتغال نمایش های بی نقصی نداشته اما بعید به 

نظر می رسد که فعال فوتبال اروپا را به مقصد لیگ 
برتر ایران ترک کند. به خصوص با توجه به اینکه 
او احتماال در جام جهانی گلر اصلی ایران خواهد 
بود، احتماال جاه طلبی های اروپایی این سنگربان 

همچنان ادامه دارند.
صادق محرمی

خیلی زود در پرسپولیس چهره شد و خیلی 
زود هم این تیم را ترک کرد. صادق این روزها پای 
ثابت دیدارهای تیم ملی هم هســت اما به نظر 
می رســد هواداران این تیم به اندازه اسکوچیچ 
به او باور ندارند. محرمی پتانسیل بسیار خوبی 
دارد و ســرخ ها هم در سمت راست خط دفاعی 

از مشکالتی جدی رنج می برند. مشکالتی که 
نفراتی مثل مهدی شیری و سیامک نعمتی 

قادر بــه برطرف کردن شــان نبوده اند و 
نخواهند بود.

رامین رضاییان
با توجه به حواشی همیشگی 

در اطراف رامین، بعید است که 
او به این زودی ها به فوتبال 
ایــران برگــردد. او در قطر 
احساس راحتی دارد و یکی 

از مدافعان راســت خوب این لیگ 
به شــمار می رود. رامین با ارســال های دقیق، 
ایســتگاهی های دیدنی و نفوذهــای خوبش 

می تواند به هر تیمی کمک کند اما بعید است در 
شرایط فعلی رابطه ای بین او و پرسپولیس شکل 
بگیرد. جدایی او از این تیــم هم اصال در فضای 
مســالمت آمیزی اتفاق نیفتاد و همین ماجرا 

شانس بازگشت رضاییان 
بــه پرســپولیس را 
کمرنگ کرده است. 
کامال بعید است که 
این انتقال در فوتبال 

ایران صورت بگیرد.
شجاع خلیل زاده

شــجاع اخیرا ادعا 
کــرده که هــر وقت 

هــد، بــه  بخوا

پرســپولیس برمی گــردد. بــا ایــن حــال 
پرسپولیســی ها دیگر مثل ســابق شیفته این 
فوتبالیست نیستند. چراکه او در بدترین زمان 
ممکن تیم را به حال خودش رها کرد. با این وجود 
بازگشت خلیل زاده به پرسپولیس، محتمل تر از 
ستاره های جداشده دیگر اســت. چراکه او این 
روزها نمایش درخشانی در فوتبال قطر نداشته 
و بعید است الریان بعد از فصل دوم هم قرارداد 
این بازیکن را تمدید کند. با توجه به شــرایط 
سنی شجاع، بعید نیست او در فصل آینده دوباره 
به فوتبال ایران برگردد و پیراهن تیم سابقش را 

بر تن کند.
محمدحسین کنعانی زادگان

فرضیه بازگشــت کنعانی به پرسپولیس را 
نباید چندان جدی گرفــت. چراکه او در همین 
فصل به لیــگ قطر ملحق شــده، یک 
قرارداد چند ســاله را با باشــگاه 
جدیدش امضا کرده و با توجه 
به شرایط ســنی، بعید است 
قطری هــا او را به راحتی از 
دســت بدهند. کنعانی 
این روزها در فرم بسیار 
خوبی قــرار دارد و در 
ترکیب ثابت تیم ملی 
هم به میدان می رود. 
محمدحســین فعال 
گزینه بازگشــت به 
فوتبــال ایــران را در 
ذهن نــدارد. او امیدوار 
است که اگر لیگ قطر را هم ترک 

می کند، این کار را به مقصد یک لیگ بهتر و یک 
تیم بزرگ تر انجام بدهد.

احمد نوراللهی
حاال کــه دیگــر خبــری از احمد نــور در 
ترکیب اصلی این تیم نیست، تاثیر واقعی او در 
پرسپولیس مشخص شده است. یحیی به هیچ 
وجه نتوانسته جانشین مناســبی برای احمد 
پیدا کند و حاال پرســپولیس در میانه میدان با 
مشکالت پرشماری روبه رو شــده است. احمد 
در االهلی امارات عالی شــروع نکرده و در قامت 
یک ستاره برای این تیم ظاهر نشده است، با این 
حال بعید به نظر می رسد که اماراتی ها به همین 
سادگی از این ستاره قطع امید کنند. او حداقل 
تا شروع فصل بعدی لیگ امارات به پرسپولیس 
برنمی گــردد. احمد هم درســت مثل کنعانی 
امیدوار است مقصد بعدی اش به جای لیگ ایران، 

یک لیگ بزرگ تر باشد.
علی علیپور

شــائبه های بازگشــت علــی علیپــور به 
پرسپولیس این روزها از همیشه جدی تر شده 
است. بازیکنی که به فوتبال پرتغال رفت تا شاید 
باالخره ملی پوش شــود اما باز هم این اتفاق را 
تجربه نکرد. علی در ماریتیمو یک ستاره واقعی 
نبوده و هیچ وقت نتوانســته خــودش را به یک 
سوپراستار برای این باشگاه تبدیل کند. اگر فرم 
او تا نیم فصل تغییر نکند، احتمال حضور دوباره او 
در پرسپولیس وجود خواهد داشت. علی علیپور 
یک ستاره بی چون و چرا در پرسپولیس بود اما 
نتوانسته این کیفیت را خارج از لیگ برتر ایران 

هم اثبات کند.

پرسپولیسی ها و زمزمه همیشگی بازگشت ستاره های سابق

امیدوار به گذشته!

نروژ تا آخرین روز برای 
صعود از گروه شانس داشت 

اما نتیجه روز پایانی، این 
تیم را کامال ناامید کرد. آنها 

در گروه شان سوم شدند 
و همین ماجرا کافی بود تا 

رقابت های جام جهانی را از 
دست بدهند

تلخ است که گلری مثل 
یان اوبالک را در ترکیب 

داشته باشی و به جام 
جهانی صعود نکنی. تلخ تر 

این است که یان اوبالک 
باشی و با چنین کیفیت 

فوق العاده ای به خاطر ضعف 
تیم ملی کشورت نتوانی در 
تورنمنت های مهم شرکت 

کنی
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 چالش جديد 
در اردوي فوتبال بانوان

مخالفت  باشــگاه ها بــا در اختیار گذاشــتن 
بازیکنان ملي پوش خود به تیــم ملي، موضوعي 
است که گاه در رشته هاي مختلف دیده مي شود 
و بعضا مشکالتي را هم به بار آورده است. حاال این 
موضوع به لیگ برتر فوتبال بانــوان راه پیدا کرده 
اســت. طبق برنامه اردوي تیم ملي زنان قرار بود 
از 29 آبان تا چهارم آذر با حضور 30 بازیکن برگزار 
شود اما سه باشگاه ســپاهان اصفهان، شهرداری 
ســیرجان و خاتون بم به دلیل بازي هاي لیگ با 
حضور بازیکنان خود در تیم ملی مخالفت کردند. 
از تیم سپاهان اصفهان هشت بازیکن، از خاتون بم 
هفت بازیکن و شهرداری ســیرجان ۶ بازیکن به 
اردوی ملی دعوت شــده بودند اما این 21 بازیکن 
در اردوی تیم ملی حاضر نشدند. گویا سپاهان که 
در هفته سوم با سیرجان بازي دارد، از سازمان لیگ 
خواسته به دلیل اردوي تیم ملي این بازي را معوقه 
اعالم کند اما بعد از مخالفت با این درخواســت، 
سپاهان هم بازیکنانش را به تیم ملي نداده است. 
خاتون بم هم به دلیل دربي هفته چهارم خود این 
تصمیم را گرفته است. قرار بود تیم ملی در فیفادی 
اردو برگزار کند اما باشــگاه ها معتقدند وقتی که 
تیم ملی در فیفا دی بازی دوستانه ندارد برگزاری 
اردوی ملی در شرایطی که دیدارهای مهم لیگ را 
پیش رو دارند، ضروری نیست و می توان این اردو را 
طی روزهای آینده برگزار کرد. این در حالي است 
که تیم ملی زنان 30 دی باید در مرحله نهایی جام 
ملت های آسیا مقابل چین، چین تایپه و هند قرار 
بگیرد. چنین ناهماهنگی هایی می تواند کار تیم 

ملی را برای آماده سازی سخت کند.
    

فتح سكوي جهاني در تهران
مســابقات قهرمانی جهان تکواندو ناشنوایان 
در بخش پومسه بانوان برگزار شد و پومسه کاران 
ناشنوای کشورمان بر سکوی قهرمانی ایستادند. 
این مسابقات در بخش پومســه انفرادی و تیمی 
با حضور ورزشــکاران کشــورهای کره جنوبی، 
روسیه، ایران، ترکیه، اوکراین و قزاقستان در خانه 
تکواندو آغاز و در پایان تیم پومســه کشورمان در 
جایگاه نخست ایســتاد، ترکیه دوم شد و روسیه 
و کره جنوبی نیز بر ســکوی سوم ایســتادند. در 
بخش انفرادی نیز مریم خدابنده از ایران قهرمان 
شد و ورزشــکاران کره و روسیه دوم و سوم شدند. 
مســابقات در بخش آقایان نیز عصر روز گذشته 

برگزار شد. 

 11 آذر، 
روز معرفي قهرمان فرنگي

با پایان مرحله مقدماتی و گروهی لیگ برتر 
کشــتی فرنگی با حضور 1۶ تیم در چهار گروه 
جلســه تیم های صعودکننده به مرحله نیمه 
نهایی با حضور نمایندگان تیم ها، علیرضا دبیر 
رییس، حمید ســوریان نایب رییس، ابراهیم 
مهربان سرپرست دبیری فدراسیون و یزدانی نیا 
و فتوحی نایب رییس و دبیر سازمان لیگ برگزار 
شد. در این جلسه با توافق صورت گرفته مقرر 
شد تا وزن کشــی این رقابت ها روز چهارشنبه 
10 آذرمــاه و رقابت های مرحلــه نیمه نهایی 
صبح روز پنجشــنبه 11 آذرماه و رقابت های 
رده بندی و فینال نیز عصر همان روز در ســالن 
12 هزار نفــری آزادی تهران برگزار شــود. به 
این ترتیب ابتدا تیم هــای فوالدین ذوب آمل 
و امیدهای لرستان و ســپس تیم های دانشگاه 
آزاد اسالمی و سیناصنعت ایذه در مرحله نیمه 
نهایی به میدان می روند و تیم های برنده راهی 
دیدار فینال و تیم های بازنــده نیز راهی دیدار 
رده بندی می شوند. این در حالی است که پیش 
از این چند ســال متوالی بازار بــزرگ ایران به 
عنوان قهرمانی مسابقات رسیده بود، اما امسال 
در لیگ برتر شــرکت نکرد تا شاهد رونمایی از 
یک قهرمان جدید در کشتی فرنگی باشیم. قرار 
است مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد هم 18 
آذرماه با حضور چهار تیم داروسازی سهند ارس، 
صنایع مازندران، فوالدین ذوب آمل و دانشگاه 
آزاد برگزار شود. کشتي فرنگي ایران در سطح 
ملي جایگاه بسیار خوبي دارد و به قول دبیر تیم 
اول دنیا است، بنابراین رقابت هاي فینال لیگ 
برتر این رشته قطعا جذابیت هاي بسیار زیادي 

را همراه خواهد داشت. 
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