
t oseei r ani . i r
8

آخرین اردوی جدی تیم ملی قبل از 
برگزاری جام جهانی در همان شهری 
شروع شد که سال ها میزبان بسیاری 
از جلســه های مهم سیاسی مربوط 
به ایران بود. حاال پســران تیم ملی 
در همین شهر خودشان را برای یک 
نمایش درخشان در جام جهانی آماده 
می کنند. ایران دیگر فرصت زیادی 
برای آماده شدن در مسیر جام جهانی 
ندارد و باید هرچه زودتر به یک فرم 
ایده آل برسد. کی روش و پسرها باید 
از کم ترین فرصت باقی مانده تا جام، 
بیشترین اســتفاده ممکن را ببرند 
و یک تورنمنت فراموش نشــدنی را 

پشت سر بگذارند.

تیمی که کامل نیست
اولیــن و بزرگ ترین نگرانــی در مورد 
شــرایط تیم ملی در اردوی اتریش، کامل 

نبودن این تیم است. 
2 بازیکن تیــم ملی برای ســفر به این 
کشــور ویزا نگرفته اند و هنوز نتوانسته اند 
تیم را در ایــن اردو همراهی کنند. رامین 
رضاییــان، امید نورافکن، ایــن 2 بازیکن 
هســتند که اگر آخرین اردو را از دســت 

بدهند، لطمه زیادی خواهند خورد. 
احمــد نوراللهي هم درســت یك روز 
قبل از بازي با اروگوئه به اتریش رســید. 
جالب اینکه احمد و امیــد از مدت ها قبل 
در فهرست تیم ملی بودند و طبیعتا نباید 
دریافت ویزای شــان این چنیــن زمان بر 
می شــد. مهدی تاج که از زمان روی کار 
آمدن مدام روی دیپلماسی و خارج کردن 
فوتبال از انزوا تاکید دارد، هنوز نتوانسته 
این مشــکل را حل کند و این مساله حاال 
یك نگرانی بســیار بزرگ بــرای فوتبال 
ایران به وجود آورده اســت. امید، احمد و 
رامین مهره های بســیار مهمی برای تیم 

ملی هستند. 
نورافکــن و نوراللهــی ایــن اواخــر 
ســتاره های فیکس تیم ملــی بوده اند و 
همین حاال نیز شانس زیادی برای فیکس 

شدن در ترکیب ایران دارند. 
رامین هم همیشه ســتاره موردعالقه 
کی روش بوده و بعید نیســت در این دوره 

جام جهانی به صــورت ثابت برای ایران به 
میدان برود. در چنین شرایطی غیبت این 
ســه بازیکن، تمرکز کادر فنی را نیز تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.

برای نتیجه بازی نکنید
در گروه تیم ملــی در جام جهانی، هیچ 
تیمی از آفریقا یا آمریــکای جنوبی وجود 
ندارد. پس این جدال ها الزاما شبیه سازی 
دور گروهی نیســتند. با توجه به مشکالت 
بزرگی که برای انتخاب نبردهای تدارکاتی 
وجود داشت و با توجه به درگیر بودن همه 
تیم های اروپایی در لیــگ ملت ها، همین 
مسابقه ها نیز غنیمت بزرگی برای فوتبال 
ایران هستند. دو جدال سخت که می توانند 
تیم ملی را تحت فشار قرار بدهند و به یك 
محك جدی بــرای شــاگردان کارلوس 
کی روش تبدیل شوند. شکست روبه روی 
الجزایــر، نتیجه ای بود که تیــم ملی را در 
مسیر متفاوتی قرار داد. شاید اگر اسکوچیچ 
هنوز روی کار بود، تیم ملی برای شکست 

نخوردن مقابــل این دو رقیب دســت به 
هر کاری می زد اما در شــرایط فعلی، این 
موضوع اهمیت زیادی ندارد. چراکه جای 
پای کی روش در تیــم کامال محکم به نظر 
می رســد و در این مقطع هیــچ نتیجه ای 
موقعیت ایــن مربی در تیم ملــی را تغییر 
نخواهد داد. ایران باید از بازي هاي دوستانه 
باقي مانده به عنوان دو فرصت بزرگ برای 
ســنجش میــزان آمادگــی بازیکنان در 
خطوط مختلف استفاده کند. پس از بازي 
شب گذشته با اروگوئه، حاال بازي با سنگال 

مي تواند به کمك تیم ملي بیاید.

کی روش و سیسه، چشم در مقابل چشم
کی روش و سرمربی تیم ملی سنگال الیو 
سیسه، خیلی خوب یکدیگر را می شناسند. 
آنها در فینال جــام ملت های آفریقا و پلی آف 
صعود به جام جهانی روبه روی هم قرار گرفتند 
و هر دو بار این سیســه بود کــه در پنالتی ها 
کارلوس را شکســت داد. حاال مرد پرتغالی با 
یك تیم دیگر مقابل ســنگالی ها قرار خواهد 
گرفت. هرچند که یك نبرد دوستانه نمی تواند 
یك مسابقه انتقامی بین این دو طرف باشد اما 
به هر حال شناخت خوب آنها از هم، لحظات 
جذابی برای این مسابقه خواهد ساخت. این 

ســومین برخورد این دو مربی در فاصله ای 
کم تر از یك سال است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اولین و بزرگ ترین نگرانی در 
مورد شرایط تیم ملی در اردوی 

اتریش، کامل نبودن این تیم است. 
2 بازیکن تیم ملی برای سفر به این 

کشور ویزا نگرفته اند و یکي هم 
تنها یک روز قبل از بازي با اروگوئه 

به تمرینات اضافه شده است
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ديدار از دست رفته
یکی از موضوعات مطرح شده درباره تیم ملی، پیشنهاد 
برگزاری بازی با تیم ملی روسیه بود. موضوعی که پیشتر در 
دوره دراگان اسکوچیچ به میان آمد اما مخالفت سرمربی 
کروات باعث شد تا پرونده برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی 
روسیه معلق شود اما با حضور کارلوس کی روش روی نیمکت 
تیم ملی، معادالت تغییر کرد و بحث برگزاری دیدار تدارکاتی 
با تیم ملی روسیه پیش از آغاز جام جهانی دوباره روی میز 
آمد. تیم ملی روسیه که در جام جهانی حضور ندارد و حتی از 
گردونه رقابت های جام ملت های اروپا 2024 هم کنار گذاشته 
شد، بعد از وقفه ای یکساله دیدارهای تدارکاتی خود را از سر 
گرفته و قرار است در پنجره فیفادی ماه سپتامبر، روس ها در 
دیداری تدارکاتی در مقابل تیم ملی قرقیزستان قرار گیرند. 
آنها امیدوار بودند تا پیش از جام جهانی با تیم ملی ایران هم 
روبه رو شوند. حاال نبي، نایب رییس اول فدراسیون در این 
خصوص گفته است: »روسیه درخواست داده است در تاریخ 
16 نوامبر برابر با 25 آبان با ما بازی کند در حالی که ما در این 
تاریخ عازم قطر خواهیم شد. هدف ما این است که 5 روز زودتر 
راهی دوحه شویم تا بازیکنان از نظر شرایط آب و هوایی خود 
را با کشور میزبان تطبیق دهند. از این رو امکان برگزاری بازی 
دوستانه با روسیه وجود ندارد و ما در تالش هستیم در تاریخ 20 
آبان با یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بازی دوستانه ای 

داشته باشیم.«
نبي در مصاحبه روز گذشته اش اشاره اي هم به درخواست 
جدید کي روش داشته و گفته است: »سرمربی تیم ملی تمایل 
دارد هر هفته بازیکنان بعد از برگزاری مسابقات باشگاهی 
یك تا 2 روز در اختیار کادرفنی تیم ملی قرار گیرند و به 
نوعی ریکاوری خود را در اردوی تیم ملی پشت سر بگذارند 
تا کادرفنی تیم ملی در جریان آخرین وضعیت آمادگی آن ها 

قرار گیرد.«
کمی بعد حاج ابراهیم دست از خواندن کشید و به گاوش 
استراحتی داد و این بهترین فرصت بود تا پای صحبت هایش 
بنشینم. او می گفت: با این روش سنتی، روزانه سه هزار 
مترمربع زمین کشاورزی را در دو نوبت صبح و عصر آبیاری 
می کنند و دیگر نیازی به مصرف برق و استفاده از موتور 
آب کش نیست. برای باال کشیدن آب از یك یا دو راس گاو 
کوهان دار سیستانی استفاده می  کند و گاوهایش عادت 
کرده اند که اگر برای شان آواز نخواند از چاه آب نمی کشند و او 
نیز برایشان آوازهای عامیانه قدیمی می خواند. عادت زیبایی 
نیست؟ این مرد چه روح بزرگ و لطیفی می تواند داشته باشد 
که هم به فکر مردم روستایش باشد تا بدون مصرف انرژی 
برای کشاورزی شان آب فراهم کند و هم به فکر گاوهایش؟ 
او نه فقط آب برای مردم سرزمینش می آورد، بلکه با احداث 
همین گاوچاه پای گردشگران زیادی را نیز به ورزنه باز کرده 
که باعث رونق اقتصادی منطقه نیز شده است. با همت این 
پیرمرد خوش ذوق و با زنده کردن گاوچاه در مدت کوتاهی 
آنجا را به یکی از جاذبه های گردشگری شهر ورزنه تبدیل 
کرده  است تا گردشگران با این شیوه سنتی آبیاری آشنا 
شوند، هنر و ذوق حاج ابراهیم یك  گل طالیی برای ورزنه 

است. کاش هر شهر و روستایی یك »حاج ابراهیم« داشت.

خبر ورزشی

آدرنالین

برد هفته آخر روبروی برنتفورد برای آرسنال، 
اتفاقی مهم تر از سه امتیاز داشت. در جریان این 
مسابقه میکل آرتتا »ناتان نوانری« را به زمین 
مسابقه فرستاد. بازیکنی که با تنها 15 سال و 180 
روز، به تنهایی جوان ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر 
انگلیس لقب گرفت. فوتبالیستی که حتی هشت 
ماه از اســتادیوم امارات آرسنالی ها کوچک تر 
است! به بهانه بازی این ستاره جوان برای آرسنال، 
بد نیست فهرستی از جوان ترین مهره های تاریخ 
لیگ برتر را مرور کنیم. بازیکنانی که هر کدان در 
مقطعی، این رکورد را در اختیار داشتند. با این روند 
باید به زودی منتظر تماشای پسربچه های 10 ساله 

در ترکیب تیم های لیگ برتری باشیم!
 هاروی الیوت)16 سال و 30 روز(

هاروی قبل از انجام اولین بازی اش در لیگ برتر، در 
جام اتحادیه هم برای فوالم به میدان رفته بود اما او روبروی 
ولورهمپتون در لیگ برتر، به جوان ترین بازیکن تاریخ 
لیگ تبدیل شد. رکوردی که البته این هفته نوانری از او 
گرفت. هاروی در لباس فوالم عملکرد خوبی داشــت و 
حتی شکســت در اولین بازی روبروی وولوز، مسیرش 
را تغییر نداد. او حاال 19 ســاله است و یکی از مهره های 
مستعد لیورپول کلوپ به شمار می رود. هاروی در بعضی 
از دیدارهای این فصل بــه صورت ثابت به میدان رفته و 
حتی خیلی ها معتقند که از شانس دعوت شدن به تیم 

ملی برای حضور در جام جهانی برخوردار است.
 متیو بریجز)16 سال و 98 روز(

ستاره سابق فوالم، سرنوشــت عجیبی در دنیای 
فوتبال داشت. متیو سال 2007 در آخرین بازی لیگ 
این باشگاه روبروی میدلزبورو به زمین رفت و این مسابقه 
با نتیجه سه بر یك به سود حریف تمام شد. همین تجربه 
موجب شد او برای چندین سال جوان ترین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر لقب بگیرد. مسیر بریجز اما به خوبی طی نشد و 

باشگاه فوالم چند سال  بعد قرارداد او را فسخ کرد. بازیکنی 
که همه انتظار داشتند یك مهره درخشان در لیگ برتر 
انگلیس باشد، حاال فراموش شده و در تیم های نیمه اماتور  

فوتبال بازی می کند.
  ایزی براون)16 سال و 117 روز( 

ایزی تنها یك بار در ترکیب وست بروم قرار گرفت. او 
در دقایق پایانی نبرد با ویگان به زمین رفت، یك اخطار 
دریافت کرد و شاهد شکست تیمش در این جدال بود. 
او در همین زمان کم جوان ترین مهره تاریخ لیگ برتر 
لقب گرفت. ایزی تابســتان سال بعد به باشگاه چلسی 
ملحق شد اما در این تیم اصال موفق نبود و با قراردادهای 
قرضی به تیم هــای مختلف رفت. او فقــط و فقط »دو 
بازی« در رقابت های لیگ برتــر انجام داده اما نامش در 

بین جوان ترین مهره های تاریخ این لیگ دیده می شود.
 آرون لنون)16 سال و 129 روز(

شاید خیلی ها ندانند اما این بازیکن اولین بازی اش در 
لیگ برتر را سال 2003 انجام داده است. او در اوج جوانی در 
جدال لیدز و تاتنهام جایگزین مارک ویدوکا شد. ستاره 
سابق لیدز بعدها با تاتنهام قرارداد بست و 266 بازی در لیگ 
برتر برای این تیم انجام داد. او 21 بار نیز در ترکیب تیم ملی 
انگلیس قرار گرفت. لنون فوتبالیست درجه یکی به  شمار 
می رفت. بازیکنی که بعد از انتقال به باشگاه اورتون برای 

مدتی با مشکالت افسردگی دست و پنجه نرم می کرد.

 خوزه بکستر)16 سال و 191 روز(
او هنوز هم جوان ترین بازیکن اورتون در تاریخ لیگ 
برتر اســت. بازیکنی در اولین هفته از فصل 2008/09 
برای اورتون بازی کرد و خیلی زود نامش را بر سر زبان ها 
انداخت. حواشی خاص زندگی و چند بار دستگیر شدن به 
دلیل مصرف مواد، همه چیز را برای این بازیکن بااستعداد 
تغییر داد. او هرگز به یك ستاره در دنیای فوتبال تبدیل 
نشد و در نهایت نیز تصمیم گرفت در 29 سالگی از دنیای 
فوتبال خداحافظی کند. خوزه یك استعداد هدر رفته در 

فوتبال انگلیس بود.
 روشیان هپبورن مورفی)16 سال و 198 روز(

شاید خیلی از هواداران اســتون ویال دوست دارند 
ماجراهای فصل تلــخ 15-2014 را فراموش کنند اما 
روشیان هیچوقت دوســت ندارد اولین بازی اش برای 
این تیم را از یاد ببرد. او در جریان یکی از معدود بردهای 
ان فصل ویال، برای تیمش بازی کــرد اما در ادامه فصل 
فرصت چندانی برای درخشش به دست نیاورد. مورفی 
هم به یکی دیگر از فوتبالیست های جوانی تبدیل شد که 
بعد از انجام اولین بازی در لیگ برتر، به سمت ناکجاآباد 
هدایت می شوند. او حاال در سطح سوم فوتبال انگلیس 

برای سوئیندون بازی می کند.
 گری مک شفری)16 سال و 198 روز(

گری مك شــفری در ســال 1999 به جوان ترین 
فوتبالیست تاریخ لیگ برتر تبدیل شد. بازی کردن یك 
پسر 16 ساله در لیگ برتر در ان سال ها، تجربه عجیب و 
غریبی بود. گری بازیکن کاونتری بود و از کودکی هم به 
این باشگاه عالقه داشت اما نتوانست در سطح اول فوتبال 
انگلیس گلی برای این تیم بزند. او بعد از سقوط کاونتری، 
بازیکن مهم تری برای این تیم شد. مك شفری بعدها با 
لباس بیرمنگام به سطح اول فوتبال انگلیس برگشت و 
دوباره در این ســطح به میدان رفت. دوران حضور او در 

این باشگاه هم اما چندان خیره کننده به نظر نمی رسید.

چهره به چهره

بازی بچه ها! وقتي بازیکن 15 ساله در لیگ برتر به میدان رفت

روایت هایی از اردوی تدارکاتی تیم ملی

نشست وین!

هاروی قبل از انجام اولین بازی اش 
در لیگ برتر، در جام اتحادیه هم 

برای فوالم به میدان رفته بود اما او 
روبروی ولورهمپتون در لیگ برتر، 

به جوان ترین بازیکن تاریخ لیگ 
تبدیل شد. رکوردی که البته این 

هفته نوانری از او گرفت


