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آریا طاری

فهرســت کارلوس کــی روش، 
شــاید »قدرتمندتریــن« ترکیب 
ممکن بــرای تیم ملی را نســازد، اما 
همچنان جذابیت هــای زیادی دارد. 
برخالف آن چه تصور می شد، سرمربی 
پرتغالی برای انتخــاب نفرات نهایی 
»سرگیجه« چندانی را تحمل نکرد. 
بجز چند بازیکن، در ســایر موارد این 
»مصدومیت« ها بودنــد که به جای 
کی روش تصمیم گرفتند. این مربی 
فقط چند نفر را به دالیــل »فنی« از 

تیم کنار گذاشــت و در ســایر موارد، 
آسیب دیدگی ستاره ها مانع حضورشان 
در اردوی جام ملت های امارات شد. دو 
ستاره تازه وارد، حاال بخشی از فهرست 
تیم ملی برای شرکت در جام ملت های 
2015 به شمار می روند. مهره هایی که 
در این مسیر از »شانس« قابل توجهی 
برخوردار شدند اما شایستگی دریافت 
یک چشمک بزرگ از سرنوشت را نیز 

داشتند.
بین احمد نوراللهی و پیام نیازمند، 
یک شباهت بزرگ وجود دارد. هر دو 
بازیکن در لحظه قرار گرفتن نام شان 

در فهرست اولیه کارلوس کی روش، 
تصور می کردند دیر یا زود از اردو کنار 
گذاشته خواهند شد. پیام پیش از این 
هرگز در اردوهای تیم ملی دیده نشده 
بود و احمد نیز در همه تجربه های قبلی 
نتوانسته بود از آخرین فیلتر کارلوس 
کی روش عبور کند. در یک شــرایط 
عادی، شــاید این دو نفر پشــت خط 
ســتاره های مهم تر تیم می ماندند اما 
تقدیر، کامال به ســود آنها رقم خورد. 
شــاید تا یک ســال قبل، هیچ کس 
تصور نمی کرد احمد نوراللهی بخشی 
از لیســت نهایی تیم ملی برای جام 

ملت های امارات باشــد. اواسط لیگ 
شانزدهم، این هافبک ناگهان تصمیم 
گرفت به تراکتورسازی ملحق شود و 
دوران سربازی را در تیم امیر قلعه نویی 
ســپری کند اما بعد از جدایــی او از 
پرسپولیس و امضای قرارداد رسمی 
با تراکتور، ناگهان این باشگاه از فعالیت 
در نقل و انتقاالت محروم شــد. احمد 
چیزی حدود یک سال زمان مفید را 
برای فوتبال بازی کردن از دست داد 
و در حالی که تنها با تبریزی ها تمرین 
می کرد، با کمک کسری خدمت دوباره 
به پرسپولیس برگشت و ناچار شد در 
این باشــگاه همه چیز را از نقطه صفر 
شروع کند. او در این تیم نیمکت نشین 
محسن ربیع خواه بود و حتی شوت های 
تماشــایی و گل های دیدنی اش برای 
فیکس  شدن در ترکیب تیم کافی به 
نظر نمی رسید. پیشرفت فوق العاده 
احمد نوراللهی، با مصدومیت ربیع خواه 
کلید خورد. برانکو حاال دیگر چاره ای 
به جز اســتفاده از احمــد در ترکیب 
اصلی تیمش نداشت و هافبک شماره 
هشت نیز، روز به روز پیشرفت می کرد 
و به بازیکــن قابل اعتماد تری تبدیل 
می شد. حتی بعد از بازگشت ربیع خواه 
از مصدومیت نیز نوراللهی از ترکیب 
فیکس پرســپولیس جدا نمی شد. 
او با تحرک مثال زدنــی اش در میانه 
میدان، نقش مهمی در موفقیت های 

آسیایی قرمزها ایفا کرد. پیام نیازمند 
نیز در حالی یکی از سه گلر اصلی تیم 
ملی شــده که تا قبل از فصل گذشته، 
مجموعا هفــت بازی بــرای پیکان 
انجــام داده بــود. او در لیگ هفدهم 
ناگهان رحمان احمدی را به نیمکت 
تیم جاللی دوخت و با درخشش برابر 
پرســپولیس، نامش را بر سر زبان ها 
انداخت. درخشش در سپاهان، نیازمند 
را به سرعت صاحب پیراهن تیم ملی 
کرد. اتفاقی که شــاید حتی خود این 

سنگربان نیز انتظارش را نمی کشید.
مجموعــه ای از اتفاقات متصل به 
هم، احمد و پیام را در اردوی تیم ملی 
حفظ کرده اســت. سعید عزت اللهی 
و علی کریمی به عنــوان اصلی ترین 
رقبای نوراللهی برای پســت هافبک 
دفاعی، تیم ملی را با مصدومیت ترک 
کردند. شــاید اگر هــر دو بازیکن در 
شــرایط آرمانی قرار داشتند، احمد 
جام ملت ها را از خانه دنبال می کرد. به 
نظر می رسید نیازمند نیز تا آخرین روز 
اعالم فهرست گلر »چهارم« ایران است 
اما گل بدی که سیدحسین حسینی از 
فلســطین خورد، ورق را به طرف گلر 
جوان سپاهان برگرداند. نیازمند بدون 
تجربه حتی یک بازی ملی راهی امارات 
می شود و احمد تنها ســابقه دو بازی 
برای ایران را دارد. ایــن آمار اما نباید 
دلیلی برای »قضــاوت« این مهره ها 

باشد. مجید حسینی تنها با یک بازی 
ملی راهی جام جهانی 2019 شد و در 
این تورنمنت فراتر از حد انتظار نشان 
داد و چشــم ها را خیره کرد. مرتضی 
پورعلی گنجی و وحید امیری نیز با یک 
بازی ملــی در دوره قبلی جام ملت ها 

ستاره شدند.
اقبال بلند به پیام نیازمند و احمد 
نوراللهی رو کرده اســت. آنها امروز در 
نقطه ای ایســتاده اند که بســیاری از 
ستاره های فوتبال ایران در حسرتش 
هستند. به نظر می رسد این مهره ها جام 
ملت ها را از روی نیمکت شروع خواهند 
کرد. شانس بازی پیام نیازمند چندان 
زیاد نخواهد بود اما احمد می تواند در 
جریان جام، به ترکیب تیم ملحق شود. 
برای این دو ســتاره تا امروز همه چیز 
روی مدار خوش شانسی قرار داشته و 
بعید نیست این روند در طول جام نیز با 
قرار گرفتن شان در ترکیب کامل شود. 
هم پیام نیازمند و هم احمد نوراللهی 
اما شایســتگی قرار گرفتن در چنین 
موقعیتی را دارند. آنها صاحب فرصت 
فوق العاده ای شده اند تا دست به کاری 
بزنند که برای دعوت بــه اردوی تیم 
ملی، دیگر به مصدومیت و ناآمادگی 
هیچ ســتاره ای نیاز نداشــته باشند. 
مهمان های ناخوانده لیست تیم ملی 
برای جام ملت ها، شاید برای سال ها در 
میان اعضای ثابت این تیم قرار بگیرند.

داستان دو بازیکنی که به شکل غیرمنتظره ای راهی جام ملت ها خواهند شد

ستاره متولد شد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ايسكو در راه پاريس
هافبک اسپانیایی تیم ســوالری، ممکن است 
خرید بعدی پاریسی ها از اللیگا باشد. در شرایطی 
که از یک سو ایسکو از وضعیت خود در رئال مادرید 
زیر نظر سانتیاگو سوالری ناراضی به نظر می رسد و 
از سوی دیگر پاری سن ژرمن در جست وجوی یک 
هافبک موثر است، آینده ایسکو شاید در فرانسه رقم 
بخورد. به نقل از پاریس یونایتد؛ بارسلونا، یوونتوس، 
منچســتریونایتد، سیتی و چلســی از مهم ترین 
باشگاه هایی هســتند که اخیرا نام شان در رابطه با 
ایسکو شنیده می شود اما حاال پاری سن ژرمن هم 
به جمع این بزرگان اضافه شده است. در اصل ناصر 
الخلیفی قدم بعدی را هم برداشته و با پدر ایسکو که 
ایجنت او نیز محسوب می شود، مذاکرات خود را آغاز 
کرده است. طبق ادعای این منبع فرانسوی، ایسکو 
اگر قرار باشد رئال مادرید را به مقصد سایر باشگاه ها 
ترک کند، پاری سن ژرمن اولویت اصلی او خواهد بود.

    
کوادرادو    دور    از   ميادين

الگــری چند مــاه آینــده را بــدون بازیکن 
کلمبیایی اش باید ســپری کند. خوان کوادرادو 
که در جریان شکست دو بر یک یوونتوس مقابل 
یانگ بویز مصدوم شــده بود، روز گذشته تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و انتظار می رود تا سه ماه 
از میادین دور باشد. با تایید باشگاه یوونتوس، عمل 
جراحی مینیســک خارجی زانوی چپ کوادرادو 
با موفقیت انجام شــده اســت و این بازیکن روند 
ریکاوری خود را بــه زودی آغاز می کند. در بیانیه 
باشگاه یوونتوس اشــاره ای به مدت زمان دوری 
کوادرادو نشده است اما چنین مصدومیتی به طور 
معمول حدود سه ماه زمان برای درمان کامل نیاز 
دارد. بنابراین انتظار می رود کوادرادو تا اواسط ماه 
مارس 2019 از میادین دور باشد و بخش مهمی 
از بازی های باقی مانده یوونتوس تا پایان فصل را 

از دست بدهد.
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