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آدرنالین

برگــزاری جــام جهانی در 
پاییز و فشــردگی وحشتناک 
مسابقه های باشــگاهی قبل از 
شروع جام، موجب شده تا نفرات 
زیادی به دلیــل مصدومیت در 
روزهای پایانی، این تورنمنت را از 
دست بدهند. تقویم متفاوت این 
دوره جام جهانی، فشــار زیادی 
روی دوش ســتاره ها گذاشته و 
بدون تردید موجب خواهد شد که 
بسیاری از نفرات در اوج آمادگی 
به تورنمنت نرسند. تا همین جا 
مصدومیت چند ستاره از تیم های 
حاضر در جام قطعی شده و شرایط 
برای بسیاری از نفرات دیگر نیز 
کامال نگران کننده به نظر می رسد.

مایک مانیان
خیلی ها انتظار داشــتند مانیان 
با یک جهش خیره کننــده، گلر اول 
فرانســه در جام جهانی باشد اما این 
بازیکن در طول ایــن فصل چند بار 
آسیب دید و حاال حضورش در جام 
جهانی در هالــه ای از ابهام قرار دارد. 
هوگو لوریس ظاهــرا باز هم مرد اول 
دروازه فرانســه خواهد بود. مانیان 
هم حتی در صورت رســیدن به جام 
جهانی، بعید است بتواند درون دروازه 

خروس ها قرار بگیرد.

ریس جیمز
انگلیسی ها تا همین امروز منتظر 
رســیدن ریس جیمز به جام جهانی 

بودند اما ســرانجام مشخص شد که 
ستاره چلسی به صورت حتمی جام 
جهانی را از دست داده است. غیبت او، 
مساله بسیار مهمی برای ساوت گیت 
به شــمار می رود. او در سمت راست 
خط دفاع حاال باید بــه گزینه هایی 

مثل واکر یا الکس آرنولد تکیه کند.

رافائل واران
فرالند مندی و ویلیام سالیبا تنها 
مدافعانی هســتند که حضورشان 
در فهرست نهایی فرانسه برای جام 
جهانی کامال قطعی شــده اســت. 
شــرایط واران هنــوز نگران کننده 
به نظر می رســد. او البتــه به گفته 
مطبوعات فرانســوی، هنوز حدود 
80 درصد شانس برای رسیدن به جام 
جهانی دارد. با این حال سطح آمادگی 
مدافع یونایتــد در جام، ابهام برانگیز 

خواهد بود.

رونالد آرائوخو
مصدومیت او روبــه روی ایران، 
بارســلونا را به شــدت دچار مشکل 
کرد و حتی موجب حذف این تیم از 
لیگ قهرمانان شد. آرائوخو به سختی 
تالش می کند تا به هر قیمتی به جام 
جهانی برسد اما شرایط او این روزها 

چندان امیدوارکننده نیست.

بن چیلول
اگر ســاوت گیت می تواند جای 
خالی ریس جیمز را با آرنولد یا واکر پر 
کند، پر کردن جای خالی بن چیلول 
بسیار سخت خواهد بود. او در سمت 

چپ یک ســر وگردن بهتــر از همه 
نفرات دیگر انگلیس اســت. غیبت 
چیلول البته هنوز قطعی نشــده اما 
بعید است که او بتواند در شروع جام 
برای انگلیس به میدان برود. شــاید 
سرمربی ســه شــیرها به جای او از 
کیران تریپیر در پست غیرتخصصی 

استفاده کند.

انگولو کانته
یکــی از دوست داشــتنی ترین 
فوتبالیســت های دنیا و ستاره تیم 
ملی فرانسه، جام جهانی را به صورت 
حتمی از دست داده و نامش حتی در 
فهرســت اولیه تیم دیده نمی شود. 
کانته در جام قبلی یک ســتاره بود و 
سرود مخصوص به خودش را هم روی 
سکوها داشت. دشان اما این بار باید 
تیمش را بدون این ســتاره به زمین 
بفرستد. بازیکنی که با دوندگی باال 
بســیاری از مشــکالت فرانسه را به 

حداقل می رساند.

پل پوگبا
ظاهرا کابوس مصدومیت بیشتر 
از هر کســی، گریبان مدافع عنوان 
قهرمانی جام جهانی را گرفته است. 
پوگبا چند ماه قبل در آســتانه یک 
تصمیم کلیــدی بــود. او باید بین 
جراحی و حفظ ســالمتی و حضور 
در جام جهانی و بــه خطر انداختن 
ســالمتی، یکی را انتخاب می کرد. 
انتخاب این ستاره، کنار گذاشتن جام 
جهانی بود. پل که هنوز در بازگشت به 
یووه برای این تیم بازی نکرده، مدتی 
بعد از پایان جــام جهانی به میادین 

برمی گردد.

جینی واینالدوم
رفتن به پی اس جی یک تصمیم 
عجیب از سوی ســتاره هلندی بود. 
بازیکنی که با بارسا توافق کرد و راهی 
پاریس شد اما در این تیم اصال موفق 
نبــود. واینالدوم حــاال مصدومیت 
شدیدی را تجربه می کند و نمی تواند 

در جام جهانی بــرای هلند به میدان 
برود. غیبت او در میانــه زمین تیم 
فان خال در قطر به شــدت احساس 

خواهد شد.

دیگو ژوتا
پرتغــال با یــک ترکیــب کامال 
پرستاره راهی جام جهانی می شود 
اما غیبت ستاره لیورپول نگرانی های 
زیادی در مورد کناره های خط حمله 
در این تیم ایجاد کرده اســت. ژوتا 
مهاجم کاملی اســت و حاال پرتغال 
باید بدون او خودش را برای رسیدن 
به جام جهانی آماده کند. مصدومیت 
در بدترین موقع ممکن به سراغ این 

ستاره آمده است.

تیمو  ورنر
امید اول گلزنی آلمانی ها در جام 
جهانی، باید این جــام را از صفحه 
تلویزیون ببیند. تیمو انگیزه بسیار 
زیادی داشــت تا در جــام جهانی 

بدرخشــد و اصال دلیل بازگشــت 
او بــه فوتبال باشــگاهی آلمان نیز 
همین بود. با ایــن حال اوضاع برای 
او طبق پیش بینی جلو نرفت و ورنر 
حاال به صورت قطعی در جام جهانی 
2022 قطر غایب اســت. او البته در 
لباس تیم ملی بارها بــا انتقادهای 
تند و تیزی روبه رو شده اما گل های 
 مهمی را نیــز برای آلمــان به ثمر 

رسانده است.

سادیو مانه
در جریــان دیدار بــا وردربرمن 
مصــدوم شــد و همــه هــواداران 
فوتبــال در ســنگال را در شــوک 
فرو بــرد. حاال احتمــال غیبت این 
ســتاره در جام جهانی زیاد اســت. 
مردم ســنگال هم تیمی که سادیو 
در آن نباشــد را مثل سابق دوست 
نخواهند داشــت. غیبت این ستاره 
 خوش اخالق، یک ضربه بزرگ برای 

جام جهانی است.

ترسناک ترین فهرست جام جهانی! 

تو دیگر نه، سادیو!

در جریان دیدار با 
وردربرمن مصدوم شد و 
همه هواداران فوتبال در 

سنگال را در شوک فرو 
برد. حاال احتمال غیبت 

این ستاره در جام جهانی 
زیاد است. مردم سنگال 

هم تیمی که سادیو در آن 
نباشد را مثل سابق دوست 

نخواهند داشت

 شماره  1211 /       پنجشنبه  19 آبان   1401  /     15  ربیع الثانی  1444  /  10  نوامبر   2022

آریا رهنورد

 ایران- چین در پنجره پنجم انتخابي 
جام جهاني

روزسرنوشتساز

فردا، روز مهم تیم ملي بسکتبال آغاز مي شود. 
روزي سرنوشت ساز که در آن آسمانخراش هاي 
کشورمان در مسیر صعود به جام جهاني میزبان 
چین هستند. برخي از شکست هاي قبلي تیم ملي 
ایران در انتخابي جام جهاني، کار این تیم را براي 

صعود سخت کرد. 
حاال آنها در پنجره پنجم انتخابــي، باید از دو 
رقیب اصلي خود یعني چین و اســترالیا میزباني 
کنند. البته کــه نیامدن اســترالیایي ها به ایران 
در فاصله چهار روز به تاریخ بازي، این مســابقه را 
منتفي کرده است. آنها به دنبال شرایط اخیر کشور 
خواهان برگزاري مسابقه شــان با ایران در کشور 
 ثالث شدند که با پاسخ منفي فدراسیون کشورمان 

روبه رو شد. 
حال باید دید این معضل چه تاثیري روي تیم 
ملي دارد. بــا انصراف کانگوروهــا از جام جهاني، 
طبیعتا باید امتیاز این مســابقه به حساب ایران 

واریز شود. 
در هر حال شاگردان سعید ارمغاني باید بدون 
توجه به موضوع استرالیا، تمام تمرکزشان را روي 
بازي با چین بگذارند و با دست پر این دیدار را ترک 
کنند. دیدار ایران و چین عالوه بر میزبان بودن، دو 
نکته مهم و مثبت براي تیم ملــي دارد. اول اینکه 
مهمد بچیروویچ چندي پیش به عنوان مدیر فني 

به تیم اضافه شد تا به سعید ارمغاني کمک کند. 
دوم اینکه حامد حدادي با وجود سختي هاي 
بســیار از چین خودش را به ایران رســاند و قرار 
اســت به میدان برود. درست است که طبق اعالم 
ســرمربي تیم ملي، چیني ها بهترین نفرات شان 
را به تهران آورده انــد اما بچیروویچ با تجربه هفت 
سال ســرمربیگري در چین روي نیمکت ایران 
قرار دارد و حدادي هم که سال هاســت در لیگ 
این کشــور به میدان مي رود، شــناخت خوبي از 
این رقیب شرق آســیایي دارد. در هر حال جمعه 
باید انتظار یک دیدار بســیار حســاس را بین دو 
تیم داشــته باشــیم. تیم هایي که بــراي برد از 
 هیچ تالشــي دریغ نمي کنند و نگاه شان تنها به 

جام جهاني است. 
در آستانه پنجره پنجم، فدراسیون جهاني هم 
در گزارشي به بررســي عملکرد 6 سنتر برجسته 
حاضر در این مسابقات پرداخته که طبق انتظار، نام 
حامد حدادي هم در بین این نفرات دیده مي شود. 
فیبا که در ابتدای گزارش به »کای ســوتو«  سنتر 
تیم فیلیپین پرداخته، با اشــاره بــه عملکرد این 
بازیکن درباره حامد حدادی نوشت: »حدادی مثل 
»سوتو« جوان نیســت، اما این موضوع نمی تواند 
مانعی برای این ستاره باشد. این بازیکن کهنه کار و 
باتجربه در سه بازی گذشته دبل دبل کرده و در دو 
پنجره قبل هم با میانگین ۱۵ امتیاز، ۱۱.۷ ریباند، 
۳.۷ پاس منجر به گل، ۱.۳ توپ ربایی و 2.۷ بالک 
در هر بازی، آمار بسیار خوبی داشته است. هواداران 
بسکتبال ایران همیشــه می توانند روی عملکرد 
آماری حدادی بزرگ حساب باز کنند. این موضوع 
می تواند در پنجره پایانی انتخابی جام جهانی هم 

وجود داشته باشد.« 
فیبا درباره »ژو کی« ســنتر تیم ملی چین نیز 
نوشت:»این پنجره از مســابقات مقدماتی آسیا 
جذاب خواهد بود، زیرا این اولین بار از سال 20۱۵ 
است که چین و ایران در انتخابی جام جهانی مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند. در آخرین بازی دو تیم، ژو 
کی ۱۹ سال داشت و مقابل حدادی بازی کرد که 6 
امتیاز، چهار ریباند و سه بالک به دست آورد. پس از 
آن، این دو ستاره در فینال بازی های آسیایی 20۱8 
به مصاف یکدیگر رفتند که با قهرمانی مجدد چین 
به پایان رســید. بنابراین دیدن قسمت سوم این 
بازی قطعا جالب خواهد بود. ژو پس از ۴ پنجره با 
میانگین ۱۷.6 امتیاز، ۱0.۴ ریباند و 2.۱ بالک در 
هر بازی به راحتی در میان بازیکنان برتر مسابقات 

مقدماتی آسیا قرار دارد.
نکتــه ناراحت کننده ایــن بازي امــا غیبت 
تماشاگران است. طبیعتا حضور هواداران در این 
بازي حساس مي توانست هیجان مسابقه را بیشتر 
کند و کمک خوبي براي آسمانخراش هاي ایران 

باشد. این دیدار از ساعت ۱۷ آغاز می شود.

منهای فوتبال

مراسم رونمایی از لباس رســمی تیم ملی برای جام جهانی هم برگزار شد و 
مطابق انتظار، نکات عجیبی داشت. اول اینکه به شکلی باورنکردنی، فقط از لباس 
اول ایران برای جام جهانی رونمایی شد! اتفاقی که تقریبا در همه دنیا بی سابقه به 
نظر می رسد.  جالب اینکه برگزارکنندن مراسم تاکید داشتند که رونمایی از لباس 
دوم چندان هم مهم نیست. چراکه لباس دوم دقیقا با همان طرح لباس اول و به 

شکل قرمزرنگ تهیه شده است! 
طرح لباس هم مثل همیشه ناامیدکننده بود. طرحی بسیار ساده که احتماال 
همانند چهار سال قبل لباس تیم ملی ایران را در ردیف زشت ترین لباس های جام 
قرار می دهد. آن  هم در دوره ای که آدیداس و به ویژه پوما، طراحی های بســیار 

جذاب و متفاوتی را با خودشان به جام جهانی آورده اند. 
برند ایرانی تولیدکننده لباس تیم ملی، مدعی شده که به لحاظ کیفیت هیچ 
تفاوتی با نایکی و آدیداس ندارد. با این حال مطرح کردن چنین ادعایی مثل مقایسه 

خودروهای داخلی با محصوالت روز خارجی است. 
باید بپذیریم که این طراحی نه سلیقه ای داشته و نه اساسا فناوری های به کار 

رفته در تولید بهترین لباس های دنیای فوتبال در ایران وجود دارد. طرح نهایی 
لباس، صرفا از روی رفع تکلیف زده شده و در مجموع این پیراهن اصال تفاوتی با 

یک پیراهن تمرینی ندارد. 
این در حالی است که بسیاری از کشورها تالش می کنند تا فرهنگ و هویت شان 
را روی لباس جام جهانی نشان بدهند. درست مثل ژاپن که با یک طرح بسیار خاص 
و زیبا راهی جام جهانی می شود. تیم ملی تا امروز در هیچ دوره ای با برند ایرانی در 

جام جهانی شرکت نکرده است. 

اساسا تیم های بزرگ دنیا در چنین مسائلی قائل به بومی سازی اجباری نیستند 
و کیفیت برای شــان حرف اول را می زند. ایران در جام جهانی ۹8 با شرکت پوما 

قرارداد بست و در جام جهانی 2006 نیز از همین برند لباس گرفت. 
پس از آن با کمی پسرفت به آل اشپورت رســیدیم و البته چهار سال قبل هم 
ماجراهای لباس های تمرینی آدیداس برای ایران، خبرساز شد. این بار نوبت یک 

شرکت ایرانی است که سهمی از این آشفتگی داشته باشد. 
فدراسیون فوتبال باید توضیح بدهد که چگونه و با چه روندی به انتخاب این 
شرکت رسیده است؟ چرا طرح های ارسالی برای فراخوان فدراسیون در بسیاری 
از موارد شیک تر و بهتر از طرح انتخاب شده هستند؟ آیا باید بپذیریم که پای رانت 
در کار نبوده و این شرکت بر اساس میزان شایستگی لباس های تیم ملی را تولید 

می کند؟ 
جالب اینکه کارلوس کی روش به عنوان منتقد همیشگی لباس های تیم ملی، 
این بار صحبتی در مورد کیفیت لباس ها مطرح نکرده است. او ظاهرا با این برند به 

توافق رسیده و در کنار زمین نیز محصوالت این برند را به تن خواهد کرد. 
در چنین شرایطی طبیعی است که خبری از انتقادهای همیشگی او نباشد. به 
هر حال این یک فرصت از دست رفته دیگر برای فدراسیون فوتبال است. لباسی که 

نه زیباست و نه نشانه ای از ایرانی بودن دارد. 
یک لباس بســیار ســاده که حتی یک نوجوان هم می تواند طراحی اش را با 

ساده ترین ابزار ممکن و چند نرم افزار بسیار معمولی انجام بدهد! 

نكات عجیب مراسم رونمایي لباس تیم ملي

سلیقهگمشده!

اتفاق روز

ظاهرا در فوتبال ایران همه عالقه عجیبی به تکرار گذشته 
دارند. مهدی تاج و مهــدی محمدنبی دوباره رئیس و دبیر 
کل فدراسیون هســتند، کی روش دوباره سرمربی شده و 
آرین قاسمی را به عنوان مترجم در کنار خودش قرار داده. 
معتمدکیا که ظاهرا نقش مهمی در بازگرداندن کارلوس به 
فوتبال ایران داشته، مدیررسانه ای تیم ملی شده و حاال در 
تازه ترین تصمیم، مارکار آقاجانیان نیز به کادر فنی ملحق 
شــده اســت. اگر مارکار واقعا به کار تیم ملی می آید، چرا 
کی روش برای جذب دوباره او تا این اندازه صبر کرده است؟

ظاهرا قرار نیست تیم ملی بدون حضور یک ایرانی در کادر 
فنی به جام جهانی برود. این اتفاق در طول تاریخ هرگز رخ 
نداده است. در اولین دوره های جام جهانی سرمربیان تیم 
ملی، ایرانی بودند. سپس برانکو چند دستیار ایرانی را به این 
تورنمنت برد و کی روش نیز همیشه حداقل یک مربی ایرانی 

در کنار خودش داشت. 
حاال درســت در روزهایی که برونو به عنوان دســتیار 
تاکتیکی به کادر فنی اضافه شده، مارکار آقاجانیان هم قرار 
است دستیار کی روش شــود. جالب اینجاست که مارکار 
انتخاب اول کی روش به حساب نمی آمد. این مربی روی جواد  
نکونام دست گذاشت و روند مذاکره فدراسیون با این مربی به 
شکل فرسایشی ادامه داشت. جواد در نهایت به فدراسیون 

پاســخ منفی داد و حاال مارکار در فاصله ای بسیار کوتاه تا 
شروع جام جهانی به کادر فنی اضافه خواهد شد. 

سوال کلیدی اینجاست که آیا مارکار در این زمان کوتاه 
می تواند تاثیر مثبتی روی تیم ملی داشــته باشد؟ اساسا 
وظیفه این مربی در تیم ملی چیست؟ آیا او به لحاظ تاکتیکی 
حرفی برای گفتن دارد؟ اگر بله، پس چرا یک دستیار جدید 
خارجی برای امور تاکتیکی به تیم ملی اضافه شده است؟ آیا 
او به لحاظ انضباطی چهره مهمی برای تیم ملی خواهد بود؟ 

تجربه های گذشته این را نشان نمی دهد. 
این انتخاب از هر نظر برای تیم ملی عجیب است. شاید 
هم تنها دلیل انتخاب مــارکار، همین موضوع بوده که تیم 
ملی بدون دســتیار ایرانی راهی جام جهانی نشود. ظاهرا 
قرار است همه تصمیم ها در مورد تیم ملی در لحظات پایانی 

گرفته شوند.
احتمال مشــورت گرفتن کی روش از یک مربی مثل 
مارکار در جریان تورنمنتی مثل جــام جهانی از صفر هم 
کم تر به نظر می رســد. آقاجانیان اگر دانســته های فنی 

ملی زیادی داشــت، طبیعتا بعد از ترک تیم 
بدون تیــم نمی ماند. هیــچ تیمی در 

فوتبال ایــران حتی عالقه نداشــت به 
عنوان دستیار از این مربی استفاده کند. 

اساسا استفاده از چنین فردی، چه تاثیری روی 
آینده تیم ملی دارد؟ چرا کســی کــه می دانیم حتی قرار 

نیست در لیگ سه مربیگری کند، باید از تجربه ارزشمند 
قرار گرفتن در کنار کی روش در جام جهانی بهره ببرد؟ آیا 
بهتر نبود فدراســیون این فرصت را برای یک مربی جوان 
مهیا کند؟ آیا بهتر نبود فدراســیون گزینه دیگری را برای 
دستیاری به کی روش معرفی کند؟ ماجرای انتخاب جواد 
نکونام برای حضور در تیــم ملی به یک بازی باخت-باخت 

برای این تیم بدل شد. 
هر دو طرف ماجرا از این اتفــاق ضرر کردند. هم نکو که 
آشکارا تمرکزش را از دست داد و بدترین روزهای حضور در 
فوالد را گذراند و هم تیم ملــی که این همه مدت برای یک 
مربی صبر کرد. جالب اینکه کی روش اخیرا مدعی شده که 

مارکار تیم ملی آمریکا را زیر نظر داشــته است. آیا 
این مربی از قبل می دانسته که قرار است برای 

شود؟ حضور در کادر فنی تیم ملی انتخاب 
در این صورت مذاکره مســتمر با 
جــواد نکونام، چیــزی به جز یک 

نمایش ساده نبوده است. 
به هر حال آقاجانیان، شخصیت 

آرام و محترمی است اما قرار دادن این 
مربی روی نیمکت تیم ملی، سوزاندن یک 

بلیت بسیار مهم اســت. این تجربه ای است 
که باید به یک مربی وطنی ســپرده شود 

اما فدراســیون به این مسائل 

توجهی ندارد. به طور کلی رویکرد مدیران فوتبال ایران در 
برابر مربیان جوان، سراسر غلط است. 

چطور یک مربی مثل وحید هاشــمیان از همان شروع 
انتخابی تا پایان صعود به جام جهانی در کنار تیم ملی بوده 
و با دو مربی کار کرده اما به همین ســادگی کنار گذاشته 
می شــود؟ چطور فردی مثل مهدوی کیا ناگهان هدایت 
امیدها را بر عهده می گیرد و همین قدر ناگهانی نیز از تیم 
می رود؟ ایران در رده ملی، مربیان زیادی را سوزانده و نتیجه 
این اتفاق تلخ، سعادت یک شــبه چهره هایی مثل مارکار 

است که برادری شان را در قامت یک مربی اثبات نکرده اند.
کارلوس کی روش تقریبا هر روز تکرار می کند که مسیر 
آماده سازی تیم درست نیست، چون نیمی از ملی پوش ها 
به تمرین نرســیده اند. آقای مربی به جای سرزنش 
فوتبال ایران، باید قوانین فیفا را مورد سرزنش قرار 
بدهد. چون به جز قطر و عربستان که جزیره ای 
جدا برای تیم ملی شان ساخته اند و اصال لژیونری 
ندارند، تمرین هیچ تیم ملی دیگری 
در دنیا کامل نشــده و خیلی از 
تیم ها حتی یک جلسه تمرینی 

هم برگزار نکرده اند. 
مرد تمامیت خواه فوتبال 
ایران اما هــر روز را با گالیه 
ســپری می کنــد. او با علم 
به همه این شــرایط، جای 
ســرمربی قبلی را گرفته و 
انتخــاب مــارکار، نشــان 
می دهد کــه کارلوس اصال 

با گذشته فرق نکرده است.

عالقه عجیب به تكرار گذشته در فوتبال ایران

شاهکارروینیمکت

چهره به چهره

آریا طاري 

نگار رشیدي


