
گروه ورزشــی - برخــی بازیکنان تیم فوتبال اســتقالل پس از اینکه 
در لیســت خروجی ریکاردو ســاپینتو قرار گرفتند،  نتوانستند به تیم دیگری 

ملحق شوند.
تیم فوتبال اســتقالل این روزها در تعطیالت لیگ برتر به ســر می برد و 
پس از گذشت شش هفته از رقابت های لیگ برتر، برای بازی های باقی مانده 

تا شروع رقابت های جام جهانی آماده می شود.
با حضور ریکاردو ســاپینتو، استقالل با انبوه بازیکنان زیادی مواجه بود 
که از تیم های قرضی خود بازگشــتند و برخی بازیکنان نیز در آستانه جدایی 
از جمع آبی پوشــان پایتخت قرار داشــتند که باشگاه استقالل با آن ها قرارداد 

امضا کرد.
امین قاســمی نژاد، فردین رابط، محمد جواد به آفرین، ســینا خادم پور، 
آرش داجلیــری، رضا آذری، متین کریم زاده و زکریا مرادی بازیکنانی بودند 
که جایی در تفکرات ساپینتو نداشتند. پس از این اتفاق، قاسمی نژاد به گل گهر 
ســیرجان، فردین رابط به دالکورد سوئد، متین کریم زاده به نساجی مازندران 

و زکریا مرادی به چوکا تالش پیوستند.
در این بین، آذری، به آفرین، داجلیری و خادم پور بازیکنانی هســتند که 
نتوانستند با تیمی قرارداد امضا کنند و همچنان بازیکن آزاد به حساب می آیند. 
رضا آذری از جمله بازیکنانی بود که قرارداد خود را با آبی پوشــان پایتخت 
تمدید کرد اما پس از اینکه در لیســت خروجی استقالل گرفت، نتوانست با 

تیم دیگری مذاکره کند و قرارداد ببندد.
همچنین سید محمد حسینی و کاوه رضایی بازیکنانی بودند که به تازگی 
به جمع آبی پوشــان محلق شدند اما حســینی به علت قرار گرفتن در لیست 
خروجی ساپینتو و کاوه رضایی به علت پر بودن لیست بزرگساالن استقالل، به 
تراکتور پیوستند. ارسالن مطهری و عزیزبک آمانوف نیز دیگر خروجی های 
استقالل بودند که پس از کش و قوس های فراوان در جمع شاگردان ساپینتو 
ماندنی شــدند اما این ســرمربی پرتغالی در شش هفته اخیر رقابت های لیگ 

برتر این دو بازیکن را کمتر به میدان فرستاده است.

سرنوشت خروجی های استقالل چه شد؟
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گروه ورزشــی-  تعــدادی از 
بازیکنــان اروگوئه بــرای برگزاری 
دیدار دوســتانه برابر ایــران، به هتل 
محل اقامت خود در اتریش رسیدند. 
وب سایت elpais اروگوئه در زیر به 
گزارشی از روند آماده سازی تیم ملی 
این کشور برای بازی با ایران پرداخته 

است:
اولین نفر از 26 فوتبالیستی که در 
ویــن حضور پیدا کرد، برایان اوکامپو 
بود که خود را به اتریش رساند. بازیکن 
جدید کادیز که برای دیدار دوســتانه 
مقابل ایران و کانادا به ترکیب تیم دیگو 
آلونسو بازگشته بود، تصمیم گرفت 

اولیــن حضور در تیمــی خارج از 
کشــور را تجربه کنــد و پیش از 
این اولین بازی خــود را در اروپا 
انجام داده است. )مقابل سلتاویگو، 

بارسلونا و وایادولید(
این بازیکن 23 ســاله از انگیزه 
زیادی بــرای درخشــش برخوردار 
است. برایان اوکامپو برای حضور در 
لیست نهایی جام جهانی 2022 قطر، 
به دنبال نمایش خوبی در دوئل های 

دوستانه خواهد بود.

پشت سر او، دیگر بازیکن سابق 
ناسیونال است: آگوستین روگل. این 
اولین حضور مدافع 24 ســاله در تیم 

ملی است که تا همین چند وقت پیش 
در تیــم اســتودیانتس کار می کرد و 
در بازار نقل و انتقاالت تابســتانی، به 

هرتابرلین در بوندســلیگا آلمان 
پیوست.

بــه محــض ورود ایــن 
بازیکنــان به هتل محل اقامت، 
چند خانــواده بودند که برای 
پذیرایی از ملی پوشــان خود 
را بــه آنجا رســانده بودند 
و روگل مســئول امضــای 
پرچم اروگوئــه برای یکی 
از بچه هــای کوچک حاضر 
در آنجا بود. پشــت ســر مدافع، چند 
چهره شــناخته شده شروع به عبور از 

درهــای ورودی هتل کردند: فاکوندو 
پلیســتری و داروین نونیــز، هر دو از 
انگلیس )منچستریونایتد و لیورپول( 
آمده بودنــد. پس از آنهــا رودریگو 
بنتانکــور، کــه 2 روز پیش در جریان 
پیروزی تاتنهام مقابل لسترسیتی موفق 
به گلزنی شده بود، و رونالد آرائوخو، 
که در پیروزی ســه بر صفر بارسلونا 
مقابل الچــه 90 دقیقه بازی کرد، قرار 

گرفتند.
تورنادو بعد از ظهر یکشــنبه در 
اسپارکاسه کورنوبورگ، تمرینات خود 

را آغاز کرد. پیش بینی می شود حداکثر 
تا ســه شنبه اعضای تیم تکمیل شوند. 
تمرینات بازیکنــان تیم ملی اروگوئه 
طــی دیروز و امروز در 2 نوبت و بقیه 
روزهای هفته در نوبت عصر در حال 

برگزاری است.
فرناندو موسلرا، سباستین سوسا 
و مارتین ســاتریانو هــم وارد اتریش 
شدند و به سایر اعضای تیم پیوستند. 
ســرخیو روشــه و لوئیز سوارز هم به 
دلیل سفر به وین دیدار هفته دهم را از 
دست خواهند داد، جایی که ناسیونال 

در گرن پارک مرکزی به مصاف ســرو 
الرگو خواهد رفت.

بازیکنان تیم ملی اروگوئه 
که تا لحظه انتشــار خبر، هنوز 

وارد اتریش نشده بودند:
- دروازه بان: ســرخیو روشه 

)ناسیونال(.
- دفاع: مارتین کاســرس )لس 
آنجلس گلکسی(، سباستین کاسرس 
)آمه ریــکا(، دامیان ســوارز )ختافه(، 
گیرمو وارال )فالمینگو(، ماتیاس وینا 

)رم(، ماتیاس اولیورا )ناپولی(.
- هافبــک ها: لــوکاس توریرا 
وســینو  ماتیــاس  )گاالتاســرای(، 
)التزیــو(، فدریکو والــورده )رئال 
مادریــد(، نیــکالس د ال کروز )ریور 
پالتــه(، مانوئل اوگارته )لیســبون(، 
جورجیان دی آراســکاتا )فالمینگو(، 

آگوستین کانوبیو )اتلتیکو(.
- مهاجمــان: لوئیــز ســوارز 
)ناسیونال(، دیگو روسی )فنرباغچه(.

بازیکنان غایب:
الزم به یادآوری اســت که دیگو 
گودیــن و خوزه ماریــا گیمنز، هر دو 
تحت نظر کادرپزشکی هستند. ضمن 

اینکه ادینسون کاوانی تصمیم گرفت 
در والنسیا بماند تا اولین بازی خود را 

برای این تیم انجام دهد.
سباســتین کوتس نیــز پس از 
مصدومیــت در دوئــل بواویســتا - 
اســپورتینگ لیســبون و تعویــض 
در دقیقــه 71، در ایــن اردو حضور 
نخواهد داشــت. پس از انجام بررسی 
های مربوطه مشخص شد مدافع آبی 
آسمانی مصدوم است و به همین دلیل 

در هر دو دیدار غایب خواهد بود.
گفتنی اســت تیم ملــی فوتبال 
ایران روزهای یکم و پنجم مهر در دو 
دیدار دوستانه به مصاف تیم های ملی 
اروگوئه و سنگال می رود؛ دیدارهایی 
که بر اســاس آخرین اطالعات کسب 
شــده قرار است پشت درهای بسته و 
بدون حضور تماشاگران برگزار شود. 
این تصمیم که به طرفهای مختلف اعالم 
شده بدلیل تصمیم مسئوالن میزبان این 
دو دیدار و به خاطر مالحظات امنیتی 
اتخاذ شده است. بازی ایران و اروگوئه 
روز جمعه، یکــم مهر و بازی ایران و 
ســنگال روز سه شــنبه، پنجم مهر در 

اتریش برگزار می شود.

حاضران و مسافران اردوی اروگوئه؛ چه تیمی؛

منتخب جهان؛ اولین تست 
کی روش در بازگشت!

چهره های شناخته شده تیم ملی اروگوئه از جمله داروین نونیز، برای دیدار با تیم ملی ایران، خود را 
به اتریش رساندند.

گروه ورزشــی - بــا توجه به 
زمان بنــدی  فیفــا و تعطیلی لیگ های 
باشــگاهی در روزهای منتهی به جام 
جهانی، امکان برگزاری بازی تدارکاتی 

ایران و روسیه بسیار اندک است.
پیشنهاد دیدار دوستانه میان روسیه 
و ایران یکی از مباحثی بود که کارلوس 
کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در نشست خبری خود به آن پرداخت 
کرد امــا هیچ پاســخ امیدوارکننده ای 
درباره بازی با این تیم ملی ارائه نکرد. او 
تاکید کرد که هر دیداری باید بر اساس 

برنامه های ایران بررسی شود.
زمان پیشــنهادی روســیه برای 
برگــزاری این دیدار مربوط به آخرین 
پنجــره بازی های ملی می شــود که 

جام جهانی بــه آن پیوند خورده و 32 
تیم حاضر در این مســابقات به رقابت 
می پردازند و لیگ های معتبر به واسطه 
حضور بازیکنان در تیم های ملی تعطیل 
خواهند بود. در نتیجه این پنجره برای 
تیم هــای ملی غایــب در جام جهانی 
هم برای برگزاری دیدارهای دوستانه 
ارزشــمند خواهد بود کــه می توان به 
تیم های سرشناســی همچون سوئد، 
ایتالیا، روســیه، نیجریه، کلمبیا، شیلی، 

اتریش و نروژ اشاره کرد.
بــا این حال ایران به علت حضور 
در جــام جهانی، زمــان چندانی برای 
برگزاری دیدارهای تدارکاتی با حضور 
تمام بازیکنان خود نخواهد داشــت و 
همین مســاله احتمال برگزاری دیدار 

دوستانه با روسیه را زیر سوال می برد.    
پنجــره بازی های ملــی 23 آبان 
شروع می شود و لیگ های معتبر دنیا تا 
آخرین ســاعات 22 آبان در حال بازی 

هستند و در نتیجه ملی پوشان در بهترین 
حالــت 24 آبان آماده تمرین با تیم های 
خود خواهند شــد. از 29 آبان نیز جام 

جهانی شروع می شود.

نگاهــی بــه ادوار گذشــته جام 
جهانی نشــان می دهد کــه تیم ها در 
فاصله یک هفته تا این رویداد از انجام 
بازی تدارکاتی پرهیز می کنند تا انرژی 
بازیکنان خود را برای بازی های فشرده 
در جام جهانی کــه چهار روز یک بار 

انجام می شود، حفظ کنند.
 با توجه به این مساله، تیم ملی تنها 
در شرایطی می تواند با روسیه دیدار کند 
که این بازی قبــل از پنجره بازی های 
ملی و صرفا با حضور بازیکنان داخلی 
برگزار شود. به جز این، ابعاد بین المللی 
بازی با روسیه مطرح است که تیم های 
ملی مختلف از انجام بازی با این کشور 
به علت درگیری نظامی با اوکراین پرهیز 
کرده اند و برگزاری دیداری میان روسیه 

و ایــران، می تواند تبعات منفی به دنبال 
داشته باشــد. به نظر می رسد کارلوس 
کــی روش با دید تردید بــه این دیدار 
نــگاه می کند و با توجه به غیبت قطعی 
لژیونرها که شــاکله اصلی تیم ملی را 
تشــکیل می دهند و شــرایط متفاوت 
روسیه، امکان برگزاری این دیدار تا حد 

زیادی پایین آمده است.
چندی قبل در دیدار مســئوالن 
کمیته المپیــک ایران و مجارســتان، 
پیشــنهاد بازی تیم های ملی فوتبال دو 
کشور مطرح شــده بود که به علت پر 
بودن برنامه دو تیم و درخواست مجارها 
برای بازی در آبان ماه، این پیشنهاد هم 
رد شــد و ایران نتوانست باب مذاکره با 

این کشور را باز کند.

گــروه ورزشــی - مهــدی 
طارمــی، علیرضــا جهانبخــش و 
کریــم انصاری فرد هم بــه اردوی 
 تیــم ملــی در اتریــش ملحــق 

شدند.
اردوی تیــم ملــی فوتبال در 
اتریش بــرای دو بازی تدارکاتی با 

تیم های اروگوئه و ســنگال در حالی 
از دیروز در وین آغاز شــده اســت 
که لژیونرها در حال اضافه شــدن به 
 اردو هســتند تا ترکیب تیم ملی کامل 

شود.
علیرضــا  طارمــی،  مهــدی 
جهانبخش و کریم انصاری فرد ســه 

لژیونری هستند که امشب به اردوی 
تیم ملی اضافه شدند.

شــجاع خلیــل زاده، حســین 
کنعانی زادگان، امید ابراهیمی، سردار 
آزمون، سعید عزت اللهی، احسان حاج 
صفی، علی قلی زاده، میالد محمدی، 
سید مجید حسینی، سامان قدوس و 

مجتبی محرمی لژیونرهایی هستند که 
 پیــش از این خودشــان را به اتریش 

رسانده اند.
امیر عابــدزاده نیز امشــب به 
اتریش خواهد رسید و در کنار دیگر 
ملی پوشان زیر نظر کادر فنی تمرین 

خواهد کرد.

گروه ورزشــی - 42 سال و 39 
روز، ســن مسن ترین گلزن تاریخ جام 
جهانی اســت. جام جهانی 2022 قطر 
دو ماه دیگر شــروع می شود و 32 تیم 
حاضــر در این رقابت هــا برابر هم به 
میدان می روند. در آستانه این رقابت ها 
مسن ترین گلزنان تاریخ جام جهانی را 

بررسی می کنیم.
۱. روژه میال

)۴۲ سال و ۳۹ روز(
کامــرون - روســیه - ۲۸ ژوئن 

۱۹۹۴
روژه میال در ژوئن 1994 زمانی که 
کامرون به مصاف روسیه رفت توانست 
گلزنی کند و مســن ترین بازیکنی شد 
که در جام جهانی گل زده اســت. البته 
کامرون بــازی را 6 بر 1 باخت. دو گل 
میال برای کامرون مقابل کلمبیا در ایتالیا 
90 به این معنی بود که او با 3۸ ســال و 
34 روز مســن ترین بازیکن تاریخ جام 
جهانی شده اســت که گلزنی می کند. 
چهار ســال بعد در واقــع میال رکورد 
خودش را شکســت. مهاجم کامرونی 
هرگز بازی دیگری در جام جهانی انجام 
نــداد و پس از عصام الحضری مصری 
و فرید موندراگون از کلمبیا، ســومین 
بازیکن مسنی است که در این رقابت ها 
بازی کرده اســت.رکورد مربوط به سن 
میال در آن روز تحت الشعاع قرار گرفت 
و اولگ سالنکو از روسیه در پیروزی 6 
بر 1 روسیه ۵ گل به ثمر رساند و رکورد 
جدیدی را در جام جهانی به عنوان تنها 
بازیکنی که در یک بازی ۵ گل در تاریخ 

به ثمر رسانده است، ثبت کرد.  
۲. گونار گرن

)۳۷ سال و ۲۳۶ روز(
ســوئد مقابل آلمان غربی – ۲۴ 

ژوئن ۱۹۵۸
گونار گرن ســوئدی در نیمه 
نهایی جام جهانــی 19۵۸ مقابل 
آلمان غربی گلزنی کرد. بعد از اینکه 

آلمان ها پیش افتادند و سوئد در نیمه اول 
به تساوی رسید، اولین و تنها گل گرن در 
جام جهانی گلی بود که سوئد را به برتری 
در این دیدار رســاند و در ادامه کورت 
هامرین گل سوم را نیز برای سوئد زد.اما 

در اینجا باید به ســرگئی ایگناشویچ از 
روســیه اشاره ویژه ای کرد. این بازیکن 
روس در جام جهانی 201۸ در سن 3۸ 
ســال و 3۵2 روز در دیدار با اسپانیا گل 
به خودی زد. خوشبختانه ما گل های به 
خودی را در این لیست قرار نمی دهیم!

۳. کواتموک بالنکو
)۳۷ سال و ۱۵۱ روز(

مکزیک مقابل فرانسه – ۱۷ ژوئن 
۲۰۱۰

بازی ســاز مکزیکی ســومین و 
آخرین گل خود در جام جهانی فوتبال 
را در پیروزی مکزیک مقابل فرانسه در 
جام جهانــی 2010 آفریقای جنوبی به 
ثمر رســاند. بالنکو با 37 ســال و 1۵1 
روز ســومین گلزن مسن جام جهانی 
و مســن ترین بازیکــن مکزیکی در 
تاریخ مسابقات شــد.این پنالتی دقیقه 
79 بالنکو به حذف فرانســه از مرحله 
گروهی جــام جهانــی 2010 کمک 
کرد.بالنکو با گلزنی در مسابقات جام 
جهانــی 199۸، 2002 و 2010 یکی از 
سه بازیکن مکزیکی در کنار چیچاریتو و 
رافائل مارکز است که در سه جام جهانی 

مجزا گلزنی کرده است.
۴. فیلیپه بالوی
)۳۷ سال و ۱۲۰ روز(

پانامــا مقابل انگلیس - ۲۴ ژوئن 
۲۰۱۸

فیلیپه بالوی تنها یک بار در تاریخ 
جام جهانی حضور داشته و 21 دقیقه در 
زمین حضور بوده اما او موفق شد در آن 

بازی گلزنی کند و چهارمین بازیکن 

مســنی بازیکنی که در جام جهانی گل 
زده اســت. با توجه بــه اینکه پاناما در 
جام جهانی 2022 قطر حضور نخواهد 
داشت و بالوی در فوریه سال آینده 42 
ساله می شود، بعید است که او هرگز در 

جام جهانی موفق به بازی کردن شود.
۵. اودولیو وارال
)۳۶ سال و ۲۷۹ روز(

اروگوئه - انگلیــس - ۲۶ ژوئن 
۱۹۵۴

این احتمــال وجود دارد که اصال 
اســم چنیــن بازیکنی را نشــنیده اید. 
وارال کاپیتــان تیم اروگوئــه بود که در 
جــام جهانی 19۵0 قهرمان شــد و در 
آمریــکای جنوبی به عنــوان یکی از 
بهترین کاپیتان های تیم ملی اروگوئه در 
تمام دوران ها شناخته می شود. در ژوئن 
19۵4، وارال دومین و آخرین گل خود 
در جام جهانی را در پیروزی 4 بر 2 مقابل 
انگلیس در سوئیس به ثمر رساند. خبر 
بد این بود که او هنگام جشــن گرفتن 
گل مصدوم شــد و دیگر هرگز در جام 

جهانی بازی نکرد.
ادامه فهرست ۱۰ گلزن برتر 

جام جهانی:
۶: مارتین پالرمو )۳۶ سال و ۲۲۷ 

روز(
آرژانتین مقابل یونان – ۲۲ ژوئن 

۲۰۱۰
۷: ژرژ برگی )۳۶ سال و ۱۵۲ روز(
سوئیس مقابل آمریکا – ۱۸ ژوئن 

۱۹۹۴
۸: تام فینی )۳۶ ســال و ۶۴ 

روز(

انگلیــس مقابل اتحــاد جماهیر 
شوروی - ۸ ژوئن ۱۹۵۸

۹: میروســالو کلوزه )۳۶ سال و 
۲۹ روز(

آلمــان مقابل برزیــل – ۸ ژوئیه 
۲۰۱۴

۱۰: جان آلدریج )۳۵ ســال و ۲۷۹ 
روز(

جمهــوری ایرلند مقابل مکزیک - 
۲۴ ژوئن ۱۹۹۴

مســن ترین بازیکنی که در 
جام جهانی هت تریک کرده است

کریستیانو رونالدو پرتغالی مسن 
ترین بازیکنی است که در جام جهانی 
هت تریک کرده است. ستاره فعلی لیگ 
برتر 33 ســال و 130 روز داشت که در 
تســاوی 3 بر 3 مرحله گروهی مقابل 
اسپانیا ســه گانه خود را به ثمر رساند. 
سومین گل او از یک ضربه ایستگاهی 
بــه ثمر رســید. این پنجــاه و یکمین 

هت تریک او بود. 
مســن ترین بازیکنی که در 

فینال جام جهانی گل زده است
نیلز لیدهولم 3۵ سال و 264 روز 
داشــت که در فینال جام جهانی 19۵۸ 
برای ســوئد مقابل برزیل گلزنی کرد. 
مهاجم سوئدی تنها پس از چهار دقیقه 
دروازه حریف را باز کرد اما این برتری 
تنها پنج دقیقه طول کشید تا اینکه واوا 
در دقیقــه نهم برای برزیل گل زد. فینال 
جام جهانی 2006 بین فرانسه و ایتالیا در 
برلین شاهد گلزنی زین الدین زیدان با 
)34 سال و 16 روز( و مارکو ماترتزازی 
با )32 سال و 324 روز( بود که دومین و 
سومین بازیکن مسنی شدند که در فینال 

جام جهانی گل زدند.
 ایــن مســابقه عمدتاً بــه خاطر 
درگیــری بین این دو نفر بعــداً به یاد 
می آیــد. زیــدان در آخرین بازی خود 
برای فرانســه پس از ضربه سر به سینه 
ماتراتزی اخراج شــد. ماریو مانژوکیچ 
در فینال 201۸ بین فرانســه و کرواسی 
در حالی که 32 ســال و ۵۵ روز داشت 
برای هر دو تیم گلزنی کرد. او پس از به 
ثمر رساندن گل به خودی در دقیقه 1۸ 

توانست در دقیقه 69  گل بزند.

 تردید در برگزاری بازی تیم ملی فوتبال ایران با روسیه!  

مثلث هجومی اروپایی به اردوی تیم ملی اضافه شد

مسن ترین گلزنان جام جهانی را بشناسید
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