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۳ سورپرایز فهرست تیم ملی ایران

واکنش کارلوس کی روش به اعمال فشار برای حذف سردار آزمون

تیم ملی فوتبال ایران عصر روز گذشته تهران را به مقصد قطر ترک کرد تا به طور 
رسمی مهیای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ شود. ایران قرار است پیش از شروع اولین 
بازی اش در این جام که روز ۳۰ آبان مقابل انگلیس است، در یک دیدار دوستانه پشت 
درهای بســته به مصاف تونس برود. البته عزیمت بازیکنــان تیم ملی فوتبال ایران 
همین حاال نگرانی هایی برای مســئوالن ورزش ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس 
به وجود آورده است. آنها نگران این هستند که بازیکنان تیم ملی هنگام پخش سرود 
ایــران در ورزشــگاه و آن هم در آوردگاه مهمی مثل جام جهانی ســکوت کنند. این 
نگرانی برگرفتــه از بازی تدارکاتی تیم ملی ایران مقابل نیکاراگوئه در تهران اســت 
که تعدادی از بازیکنان هنگام پخش ســرود ایران ســکوت کرده بودند. این موضوع 
باعث شــد تا یکی از امامان جمعه به طور رسمی در خطبه های نماز جمعه به این 
بازیکنــان تذکر داده و هشــدار دهد که آنها در صورت ادامه این داســتان باید از تیم 
ملی کنار گذاشته شوند. حتی یکی، دو روز گذشته شایعات تأییدنشده ای به راه افتاده 
مبنی بر اینکه از بازیکنان تیم ملی خواســته شده ســرود ایران را حتما بخوانند و از 
آنها تعهدی در این زمینه گرفته شــده اســت. همان طور که عنوان شد این موضوع 
در حد شــایعه اســت. با این حال، اقدام همان تعداد از بازیکنان تیم ملی در بازی با 
نیکاراگوئه باعث شــده تا حاال یکی از نماینده های مجلس به طور واضح و شــفاف 
به این مورد اشــاره کرده و بگوید چنین بازیکنی شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی 
را ندارد. احمد راســتینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در این مورد می گوید: 
«فکر می کنیم قهرمانان ورزشی ما، جوانان غیرتمندی هستند که حتما می دانند پرچم 
و سرود ملی کشور، هویت و وحدت ما و احترام به آن، وظیفه همگانی است. در این 

بین، برخی رسانه های بیگانه می خواهند به موضوع ضریب دهند تا بزرگ نمایی شود. 
بازیکنان به قدری شــعور و فهم دارند که وقتی گلی زده می شود و ملت به پاس آن 
خوشحالی می کند، خود را در خوشحالی مردم شریک بدانند و سرود ملی را بخوانند. 
اگر بازیکنی فهم درستی از این صحنه و میدان ندارد، ضرورتی ندارد همچنان در تیم 
ملی حضور داشته باشد. اگر بنا به بی احترامی باشد، آن بازیکن و بازیکنان، شایستگی 
پیراهن ملی را ندارند. برای چه ملت باید شــاهد این باشــند که فردی وارد تیم ملی 
شــود، اما از خواندن سرود ملی خجالت بکشــد. از این رو، فدراسیون فوتبال باید به 
وظایف خود در این خصوص بپردازد. در منشور فیفا، همه این موضوعات تسریع شده 
و فدراســیون فوتبال هم باید بر اساس منشــور و قواعدی که وجود دارد، بازیکنان را 
ملزم به اجرای رفتار حرفه ای کند. نمی شود بازیکنی حقوق حرفه ای بگیرد، اما رفتار 

حرفه ای نداشته باشد».
واکنش تندتر به این موضوع را ولی روز گذشــته محســن کوهکن، نماینده سابق 
مجلس، در گفت وگو با «رویداد ۲۴» داشــته اســت. او گفته گزینــه حذف کردن این 
بازیکنان باید در دســتور کار قرار بگیرد. «اقدام ورزشــکارانی که ســرود ملی را پیش 
از شــروع بازی نمی خوانند، ناشی از جو ســنگین روانی تبلیغاتی است که روی همه 
جامعه وجود دارد. برخی فکر می کنند کار نظام تا دی ماه تمام اســت، اما این خوابی 
اســت که یقین داشته باشند هیچ گاه تعبیر نخواهد شــد. بازیکنی که این همه تبلیغ 
ابوســفیانی را شــنیده باید توجیه کنند. اما اگر معاند بود و اصرار داشت همین مسیر 
را ادامه دهد، طبیعی اســت مانند همه کشــور های دنیا اگر زیر ســقف سیاست های 
حاکــم بر آن نظام نرفت، حفظــش نمی کنند. طبیعتا بعد از تذکــر و توجیه، آخرین 

مرحله حذف شــدن است». نکته مهم تر ولی در ادامه مباحثی است که او طرح کرده 
اســت. کوهکن می گوید بعد از انقالب مرجع تقلید و رئیس جمهور را حذف کرده اند، 
پــس حذف کردن یک بازیکن که دیگــر کاری ندارد. «ما بعــد از انقالب یک فردی را 
داشتیم که مرجع تقلید بود، اما یک مسیر دیگری را رفت و حذف شد. فردی بوده که 
رئیس جمهور بوده و یک مسیر دیگری را رفته و حذف شده، حاال دیگر یک بازیکن که 
ســهل است. البته ما دوست نداریم یک ورزشکار، یک هنرمند، یک بازیگر از این جرگه 
خارج شود، اما اگر کسی خودش را به خواب زد دیگر نمی توان او را بیدار کرد و طبیعتا 

باید برخورد قانونی با او صورت بگیرد و هیچ راه دیگری هم نیست».
نماینده اصولگرای سابق در ادامه هم گفته که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران باید 
بدانند که نظام با کسی شــوخی ندارد. «پیش بینی نمی کنم که شادی بعد از پیروزی 
نداشته باشند؛ چراکه فرض بر این است که انسان های عاقلی هستند و خوب می دانند 
که نظام آنجایی که پای مصالح اصلی کشــور در پیش باشــد، با احدی تعارف ندارد. 
از آن طرف هم می دانند که مردم از آنها چه انتظاری دارند. یک فوتبالیســت که کف 
عقالنیت را داشــته باشد و مطالبات ورزش دوســتان و چارچوب های نظام را بداند و 
بفهمد که نظام با کســی شوخی ندارد، چنین کاری را نمی کند. حاال اگر خدایی نکرده 
مرتکب چنین خطایی شــدند، حاکمیت با آنها طبق قانــون برخورد می کند. ما از این 
مسائل در گذشته مانند سال ۸۸ هم داشتیم». نگرانی نماینده های مجلس از سکوت 
هنگام ســرود تیم ملی در جام جهانی در شــرایطی رقم خورده که اخیرا تعدادی از 
ورزشــکاران ایرانی در رشــته های مختلف از قبیل فوتبال ســاحلی، واترپلو و والیبال 

نشسته، هنگام پخش سرود ملی ایران سکوت کرده اند.

فهرســت تیم ملی فوتبال ســرانجام پس از گمانه زنی های بســیار یکشنبه شب 
مشخص شد تا بازیکنانی که قرار است تجربه حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به 
دست بیاورند، معرفی شوند. فهرستی که کارلوس کی روش اعالم کرده، تقریبا همان 
فهرســت مورد انتظار است؛ ولی در همین بین او سه اقدام غافلگیرکننده داشته که 
کمتر کسی می توانست آن را پیش از اعالم حدس بزند. اولین غافلگیری که کارلوس 
کی روش برای فوتبال ایران داشته، اعالم ۲۵ نفر به جای ۲۶ نفر است. در شرایطی که 
ایران می توانســت ۲۶ بازیکن با خودش به جام جهانی قطر ببرد، کارلوس کی روش 
ترجیح داد یک بازیکن را از این فهرست کنار بگذارد و با ۲۵ بازیکن راهی قطر شود. 
اینکه او در ادامه قصدی برای اضافه کردن بازیکن داشته باشد یا نه، تا زمان نگارش 
این مطلب چندان مشخص نبود. غافلگیری دوم فهرست کی روش استفاده از چهار 
دروازه بان اســت. او برخالف بسیاری دیگر از تیم های حاضر در جام جهانی به جای 

اعالم سه دروازه بان، با چهار دروازه بان راهی قطر می شود. به این ترتیب پیام نیازمند 
که کمتر کسی شانســی برای او در مقایســه با بیرانوند، عابدزاده و حسینی متصور 
بود، راهی جام جهانی خواهد شد. کارلوس کی روش دلیل چنین تصمیمی را حفظ 
تعــادل در تیم عنوان کرده اســت. این دو مورد تنها غافلگیــری کارلوس کی روش 
محســوب نمی شود؛ چون خط زدن امید نورافکن، بازیکن جوانی که در عصر همین 
کی روش هم بازی های قابل قبولی به نمایش گذاشــته بود، مهم ترین اتفاق ممکن 
اســت. نورافکن در حالی در فهرســت نهایی تیم ملی قــرار نگرفته که پیش  از  این 
تعدادی از سایت های معتبر خارجی او را در فهرست بازیکنانی که می توانند در جام 
جهانی پدیده باشند، معرفی کرده بودند. به غیر از این سه مورد، بازگشت علی کریمی، 
هافبک تیم کایســری اسپورت، به فهرســت نهایی تیم ملی هم درخور  توجه است. 
اگرچه بعد از مصدومیت امید ابراهیمی انتظار می رفت که علی کریمی به فهرست 

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، ظهر روز گذشته در حاشیه تمرین 
تیم ملی فوتبال ایران روبه روی خبرنگاران ایســتاد تا به بخشــی از سؤاالت آنها پاسخ 
دهد. پیش از این قرار بود فهرســت تیم ملی در نشســت خبری روز یکشــنبه از سوی 
کی روش اعالم شــود، ولــی در حالی که خبرنگاران به مــدت ۵۰ دقیقه منتظر حضور 
ســرمربی تیم ملی در آکادمی ملی فوتبال بودند، مدیر رسانه ای تیم ملی اعالم کرد که 
نشســت خبری به روز دوشنبه موکول شده است. او علت این تصمیم را «مسائل فنی» 
عنوان کرد. حدود صد عکاس، خبرنگار و تصویربردار در ســالن نشســت خبری حضور 
داشتند. لغو شدن همان کنفرانس خبری شایعاتی به بار آورد مبنی بر اینکه به کارلوس 
کی روش فشار آورده اند تا اسم سردار آزمون را خط بزند و او حاضر به انجام چنین کاری 
نشده اســت. این چند مورد به عالوه اعالم فهرست تیم ملی و چند غافلگیری موجود 
در این فهرســت، باعث شد تا کارلوس چند دقیقه ای قبل از بدرقه شدن، درباره موارد و 
شــایعات موجود صحبت کند. کارلوس کی روش، ســرمربی تیم  ملی دیروز در حاشیه 
تمرین این تیم درباره فهرســت دعوتی هایش به جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: در درجه اول 
اجازه دهید از شــما به خاطر لغو کنفرانس مطبوعاتــی دیروز عذرخواهی کنم. قرار بر 
این بود که در کنفرانس مطبوعاتی فهرســت مان را اعالم کنیم. متأسفانه مجبور شدم 

نشست خبری را لغو کنم.
 چرا ۴ دروازه بان دعوت شدند؟

او افزود: پس از آخرین مشاهداتمان به ویژه در ترکیه، فهرست ۲۵ نفره خود را اعالم 
کردیــم. همان طور که دیدید چهار دروازه بان داریم. تصمیــم گرفتم از چهار دروازه بان 
دعــوت کنم؛ چر اکه نه تنها آنها اســتحقاقش را دارند بلکه می تواننــد تمرینات مان را 
ســاپورت کنند. اعتقاد شخصی من این است که این بازیکنان تعادل بهتری به ما از بعد 
گروهی می دهند. سرمربی تیم  ملی ادامه داد: مطمئنا اگر از بعد شخصی نگاه کنیم، کار 
بســیار دشواری بود که بازیکنانی را از فهرست کنار بگذاریم. برای یک سرمربی همیشه 
این تصمیم ســخت و دشــوار اســت؛ چرا که آن بازیکنان هم استحقاق حضور در جام 

جهانی را داشــتند، ولی وقتی می خواهیم بهترین تصمیمات را بگیریم باید تصمیماتی 
بگیریم که تعادل خوبی به تیم بدهد و راهکارهای عمیقی در تیم داشته باشیم.

 آماده سازی تیم  ملی برای جام جهانی خوب بود؟
کــی روش گفت: امیدوار هســتیم که دیگر مصدوم نداشــته باشــیم؛ به ویژه بعد از 
مصدومیــت امید ابراهیمی باید از مصدومیت ها جلوگیری کنیم. این تصمیم همان طور  
کــه گفتم کلی نبود، بلکه بــرای ایجاد تعادل در تیم بود. امروز ایــران را ترک می کنیم. 
کاری را که فکر می کردیم مقدور است، انجام دادیم. مطمئنا همه متوجه هستند که این 
آماده سازی صحیح برای جام جهانی نبود، ولی این هم جزئی از برنامه است و همین طور 
به دلیل شــرایط بعد از کرونا در جام جهانی قطر با این مســائل مواجه شدیم و باید این 
موضوع را قبول کنیم. او همچنین بیان کرد: طبق محدودیت هایی که داشــتیم، بهترین 
تالشمان را کردیم. ما از تک تک باشگاه ها، سرمربیان و مسئوالن باشگاه ها تشکر می کنیم 

سه شنبه
۲۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

جامانده های فهرست ایران 
از «محبی» تا «صادقی»

۱۵ بازیکن سرشــناس شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را از دست دادند. به 
گــزارش فوتبال ۳۶۰، کارلوس کی روش بعد از مدت ها چشــم انتظاری و لغو پرماجرای 
نشست خبری و طرح شایعات متعدد، از فهرست بازیکنان مدنظرش برای حضور در جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر رونمایی کرد؛ فهرســتی که شاید مهم ترین سورپرایز آن، عدم استفاده 
کی روش از ســهمیه ۲۶ بازیکن بود و سرمربی پرتغالی تیم ملی تصمیم گرفت تا با ۲۵ 
بازیکن کاروان تیم ملی ایران عازم جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شود. کی روش در حالی از یک 
سهمیه فهرست تیم ملی استفاده نکرد که بازیکنان نام آشنای پرشماری در رؤیای حضور 
در دوحه باقی ماندند. ۱۵ بازیکن سرشناس که چهار نفر از آنها در آخرین اردوی تیم ملی 
هم حضور داشتند اما در  نهایت نتوانستند نظر مساعد سرمربی پرتغالی را به خود جلب 

کنند و شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را از دست دادند.
جا مانده هــای دقیقه نودی:  تیــم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار دوســتانه خود در 
تهــران مقابل تیم ملی نیکاراگوئه قرار گرفت، آن هم در شــرایطی که نام بازیکنانی مثل 
محمدرضا اخباری، ســامان فالح، میالد سرلک و امید نورافکن در فهرست تیم ملی بود 
و نورافکن و ســرلک در ترکیب تیم به میدان رفتند. مدافع چپ سپاهانی ها توانست گل 
برتری ایران را بسازد و تصور می شد که این پاس  گل حکم بقای امید نورافکن در فهرست 
تیم ملی را امضا کند، اما این گونه نشد و در  نهایت با تصمیم کارلوس کی روش، اخباری، 

فالح، سرلک و نورافکن، نام شان از فهرست تیم ملی حذف شد.
اســتقاللی های نام آشــنا در  رؤیای جام جهانــی:  کارلوس کی روش نام ســه بازیکن 
اســتقالل را در فهرســت نهایی خود برای حضور در جام جهانی قطر جای داد. حسین 
حســینی در خــط دروازه، ابوالفضل جاللــی به عنوان مدافع چپ و روزبه چشــمی در 
پســت هافبک. کی روش در شــرایطی قصد دارد این ســه بازیکن را با خود به قطر ببرد 
که هواداران آبی پوش از ســرمربی تیم ملی گالیه دارند. اســتقاللی ها معتقدند محمد 
محبی هم شایســتگی های حضور در فهرست نهایی تیم ملی جام جهانی را داشت. در 
کنار محبی، مهدی مهدی پور، صالح حردانی و مهدی قایدی دیگر چهره های نام آشنای 
اســتقاللی هســتند که جایی در تفکرات کارلوس کی روش برای حضور در جام جهانی 

نداشتند.
۳  پرسپولیسی که به قطر نرسیدند: سرخ پوشان پایتخت بیشترین نماینده را در فهرست 
تیــم ملی را دارند و کــی روش از خط دروازه تا نوک حمله، در هر پســت یک بازیکن از 
پرســپولیس دعوت کرده تا سرخ پوشــان چهار نماینده در جام جهانی داشــته باشــند. 
علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری و مهدی ترابی بازیکنان دعوت شده 
از تیم پرســپولیس برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هســتند. این چهار بازیکن در 
 حالی توانستند رضایت کی روش را جلب کنند که غیبت بازیکنان سرشناسی مثل دانیال 
اسماعیلی فر، سروش رفیعی و سعید صادقی که در دوره دراگان اسکوچیچ به تیم ملی 

دعوت می شدند، در فهرست معرفی شده از سوی کی روش مشهود است.
لژیونرهایی که در  حسرت جام جهانی ماندند:  کارلوس کی روش در دوران حضورش 
در فوتبال ایران نشان داده اعتقاد ویژه ای به بازیکنان شاغل در خارج از فوتبال ایران دارد 
و عملکرد آنها را به شــدت رصد و بررسی می کند و برای چینش فهرست خود، اولویت 
را برای بازیکنان لژیونر قرار می دهد. با این حال ســرمربی پرتغالی تیم ملی برای حضور 
در جام جهانی قطر، چشــم روی نام چند بازیکن لژیونر بســت؛ از شهاب زاهدی که این 
روزها در فوتبال مجارســتان حضور دارد تا علی علیپور که در لیگ پرتغال توپ می زند. 
امیرحســین حســین زاده هم که در هفته های اخیر عملکرد خوبی در ترکیب شــارلروا 
داشــت، نتوانست نظر مســاعد کی روش را به خود جلب کند. اللهیار صیادمنش دیگر 
لژیونری بود که شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به  دست نیاورد؛ بازیکنی که 
بعد از دوره مصدومیت نســبتا طوالنی به تازگــی دور جدید تمرینات خود را آغاز کرده و 

نتوانست به آمادگی الزم برای حضور در جام جهانی برسد.

باشگاه استقالل: بازیکنان بیشتری از ما شایسته 
تیم ملی بودند

باشگاه استقالل به فهرســت نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی قطر 
واکنش نشــان داد. فهرســت ۲۵ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر اعالم شد. در این فهرست، باشگاه استقالل با سیدحسین حسینی، ابوالفضل 
جاللی و روزبه چشــمی سه نماینده دارد. باشگاه استقالل  روز گذشته با انتشار تصویری 
از سه ملی پوش خود و آرزوی موفقیت برای تیم ملی، به صورت غیر مستقیم از فهرست 
کارلوس کی روش انتقاد کرد. در پیام این باشــگاه آمده اســت: «بــرای تیم ملی فوتبال 
کشورمان به خصوص سه نماینده تیم فوتبال استقالل، آرزوی موفقیت در مسابقات جام 
جهانی قطر را داریم، البته که بازیکنان بیشــتری از اســتقالل شایستگی پوشیدن پیراهن 

تیم ملی را دارند».

اعزام جودوکار سالم تیم ملی 
به مسابقات جهانی نابینایان!

فدراســیون جودو از فدراســیون نابینایان به دلیل اعزام ورزشــکار سالم این رشته به 
رقابت هــای جهانی نابینایان انتقاد کرد. به گزارش ایســنا و به نقل از فدراســیون جودو، 
ضمن تبریک به مناسبت کســب عنوان قهرمانی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان در 
مسابقات جهانی باکو، فدراســیون جودو درباره اقدام عجیب فدراسیون و انجمن جودو 
نابینایان و کم بینایان و اعزام وحید جدی، نماینده تیم ملی جودو ایران به مسابقات جهانی 
نابینایان و کم بینایان توضیحاتی را ارائه کرد. نام برده در چند ســال گذشــته در اردوهای 
تیم ملی جودو مردان ایران به صورت منظم و در صحت و ســالمتی کامل حضور داشته 
و همراه با تیم ملی جودو کشــورمان نیز در ســال ۱۴۰۱ در سه رویداد بین المللی شامل 
تورنمنت چند جانبه بغداد، تورنمنت چهار جانبه روسیه و بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی قونیه به عنوان نماینده تیم ملی جودو ایران حضور داشته است و تا کنون در هیچ 
مسابقه داخلی نابینایان و کم بینایان یا اردوی تیم ملی فدراسیون حضور نداشته و  یکباره 
فدراسیون جودو متوجه اقدام عجیب، غیرمنتظره و بدون هماهنگی فدراسیون نابینایان و 
کم بینایان در خصوص اســتفاده از وحید جدی به عنوان ورزشکار ملی پوش برای اعزام به 
مسابقات قهرمانی کم بینایان و نابینایان جهان شد که به محض اطالع از موضوع، مراتب 
اعتراض خــود را به صورت مکتوب پیش از اعزام تیم ملی جــودو نابینایان و کم بینایان 
به مســابقات قهرمانی جهان به مســئوالن فدراســیون مربوطه اعالم کرد، اما متأسفانه 
هیچ گونه پاســخی از سوی مسئوالن فدراسیون نابینایان و کم بینایان ارائه نشد. به همین 
منظور فدراسیون جودو ایران این حق را بر خود محفوظ می داند تا از طریق مراجع قانونی 

موضوع را پیگیری  و با افرادی که تخطی کرده اند برخورد قانونی کند.

واترپلوی ایران جهانی نشد
تیم ملی واترپلوی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا مقابل قزاقستان شکست خورد 
و در رتبه چهارم این مسابقات ایستاد. در جریان رقابت های قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا در تایلند، 
تیم ملی واترپلوی ایران برای کسب مدال برنز این مسابقات به مصاف قزاقستان رفت و 
با نتیجه ۸ بر ۵ شکســت خورد. تیم ملی ایران که برای کسب سهمیه جهانی پا به این 
مســابقه گذاشته بود، در حالی مقابل قزاقســتان قرار گرفت که ایران در دور گروهی این 
مســابقات توانســته بود با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ به پیروزی برسد. در این بازی، قزاقستان موفق 
شد انتقام شکست دور گروهی را گرفته و ایران را شکست دهد. تیم ملی واترپلوی ایران 
با این شکست موفق نشد مدال برنز کسب کند و در رتبه چهارم این مسابقات قرار گرفت 
تا سهمیه حضور در مســابقات جهانی از قاره آسیا به ژاپن، چین و قزاقستان برسد. تیم 
ملی واترپلوی ایران تاکنون یک مدال طال در بازی های آســیایی ۱۹۷۴ تهران و یک مدال 
برنز در بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به دســت آورده اما در مسابقات قهرمانی آسیا 

مدالی نداشته است.

کــه با ما همکاری کردند. امروز اینجا را تــرک خواهیم کرد و با هواداران فوتبال ایران در 
قلبمان همراه خواهیم بود و بیشترین تالشمان را برای تیم  ملی ایران انجام می دهیم.

 فشاری برای حذف آزمون وجود داشت؟
سرمربی تیم  ملی فوتبال در ادامه در واکنش به شایعاتی مبنی بر فشارهای خارج از 
فوتبال برای خط زدن نام ســردار آزمون از فهرست نهایی تیم  ملی برای حضور در جام 
جهانی ۲۰۲۲ که منجر به لغو نشســت خبری شــد، گفت: همیشه دور و اطراف ما این 
شایعات وجود دارد. سردار به همراه یکی از مربیان بدنساز ما از دیروز وارد قطر شده اند 
و این نشان می دهد که این موضوع درست نیست. کی روش درباره دلیل غیبت در تمرین 
و نشست خبری دیروز تصریح کرد: من شرایط را پنهان نکردم. مطمئنا یک سری مسائل 
و مشکالت وجود دارد ولی وظیفه ما این است که مشکالت را حل کنیم. همیشه تالش 
می کنم که بجنگم و مسائل را حل کنم. شما من را سال های سال است که می شناسید. 
او افزود: من همیشــه عالقه دارم بهتریــن کاری را که برای تیم وجود دارد انجام دهم. 
همه تصمیماتی که گرفتم، مبنایش بــر این بوده که منافع تیم باالتر از بازیکن، مربی و 
دیگران باشــد و تالش کردم تیم را در ارجحیت قرار دهم. سرمربی تیم  ملی ادامه داد: 
ما اینجا هستیم تا آخرین جلسه تمرینی را انجام دهیم. تیم پیشتاز ایران کارش را شروع 
کرده و از دیروز وارد قطر شــده اند. هم مربیان و هم بازیکنان از دیروز وارد قطر شده اند 
و همه چیز د رحال پیشــرفت است. مطلبی که فکر می کنم مهم است، این است که ما 
افراد حرفه ای در فوتبال هستیم. چارچوب انگیزشی من که همیشه سعی کرده ام پیاده 

کنم، بر این مبنا استوار است که ما حرفه ای هستیم.
 یک تیم متحد، هماهنگ و الگو

کــی روش بیان کرد:  مانند همه اقشــار مختلف از قبیل پزشــکان، دندان پزشــکان، 
مهندســان و کشاورزان، ما ســازنده خوشــحالی، افتخار و غرور هستیم. تمام تالش ما 
این اســت که به بهترین ها متعهد باشــیم و با روحیه جنگ جویانه و پیروز بازی کنیم و 
سعی می کنیم موفقیت را برای فوتبال ایران کسب کنیم. من نمی خواهم هیچ کسی به 
این اصل پایه ای فوتبال شــک داشته باشد. وظیفه ما این است که درون زمین به عنوان 
یک تیم، الگو باشــیم. یک تیم متحد و تیمی که هماهنگی را نشــان می دهد. ما برای 
هواداران و فوتبال بازی می کنیم و به عنوان ســازندگان غرور، شــادی و افتخار، مطمئنا 

برای هواداران فوتبال ایران بیشترین تالش را می کنیم.

اضافه شود، ولی با توجه به مصدومیتی که این بازیکن یکی، دو ماه قبل داشته و از 
تیم ملی فاصله گرفته بود، بازگشــتش می تواند مورد توجه قرار بگیرد. خط خوردن 
میالد ســرلک، یکی از آماده ترین هافبک های تدافعی تیم پرســپولیس و تیم ملی و 
جانشــین کردن او با روزبه چشــمی هم از دیگر موارد مورد توجه فهرست کارلوس 
کی روش برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اســت. فهرست ۲۵ نفره تیم ملی ایران برای 
حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر: علیرضا بیرانوند، حسین حسینی، پیام نیازمند، امیر 
عابدزاده، مجید حســینی، مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده، روزبه چشمی، 
محمدحســین کنعانی زادگان، صادق محرمی، رامین رضاییــان، ابوالفضل جاللی، 
میالد محمدی، احسان حاج صفی، سعید عزت اللهی، احمد نوراللهی، علی کریمی، 
علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده، مهدی ترابی، وحید امیری، سامان قدوس، کریم 
انصاری فرد، مهدی طارمی و ســردار آزمون. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم 
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم های انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه است، 
پیــش از آغاز جام جهانی ۲۵ آبان ماه در مقابل تیم ملی تونس در دیداری تدارکاتی 
به میدان خواهد رفت و سپس در ۳۰ آبان ماه شاگردان کی روش در اولین مسابقه از 

جام جهانی برابر تیم ملی انگلیس قرار می گیرند.
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