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 کی روش و ماموريت مهم 
احيای دو ستاره

زمانی برای بیداری!
قرار گرفتن مهدی ترابی در فهرست اصلی 
تیم ملی برای روبه رو شدن با اروگوئه، یک 
پیام مهم داشت. کی روش یک آزمون بزرگ 
برای مهدی در نظر گرفته بود و قصد داشت 
این فوتبالیست را محک بزند. او نقش مهمی 
در روند پیشرفت مهدی ترابی داشته است. 
کی روش ترابی را در حالی برای اولین بار به 
اردوی تیم ملی دعوت کرد که این بازیکن 
یک مهره جوان در ترکیب سایپا بود. او از 
همان ابتدا هم اعتقاد زیادی به بازی ترابی 
داشت و مهدی نیز با درخشیدن در اولین 
تجربه های ملی و گل زنی برای ایران، نشان 
داد که چقدر تشنه این موقعیت بوده است. 
ترابی حتی بعد از کی روش نیز پای ثابت همه 
فهرست های تیم ملی بود اما حقیقت آن است 
که سرعت پیشرفت این بازیکن در سال های 
گذشته به شکل عجیبی کند شده است. در 
پرسپولیس، به ندرت اثری از استارت های 
انفجاری و شوت های دیدنی او دیده می شود. 
ترابی زمانی در مسیر تبدیل شدن به یکی از 
بهترین های فوتبال آسیا قرار داشت اما اصرار 
به ماندن در لیگ برتر ایران به او لطمه زده 
است. مهدی چند سال قبل با پیشنهاد حضور 
در آژاکس روبه رو شده بود اما باشگاه سایپا در 
آن زمان با این پیشنهاد مخالفت کرد. ترابی 
برای پیشرفت باید هرچه زودتر به دنبال ترک 
فوتبال ایران و حضور در اروپا باشد اما چنین 
تمایلی در او دیده نمی شود. شاید حضور در 
جام جهانی و درخشیدن در ترکیب ایران 
بتواند اوضاع را برای این بازیکن عوض کند. 
او روبه روی اروگوئه بسیار خوب بازی کرد و 
عمال توانست بلیتش برای حضور در قطر را 
قطعی کند. درخشش در این بازی، شاید به 
معنی شروع یک دوران تازه در تیم ملی برای 
ترابی باشد. بازیکنی که با درخشش در قطر، 
دوباره می تواند یک پیشنهاد خوب اروپایی به 

دست بیاورد.

 بجز مهدی ترابی، حضور سامان قدوس 
در ترکیب اصلی تیم ملی در این نبرد هم 
تصمیم جالبی بود. واضح است که کی روش 
در مورد سامان به قطعیت نرسیده اما این 
بازیکن استانداردهای قابل توجهی برای 
درخشیدن در ترکیب تیم ملی دارد. او بسیار 
مدرن فوتبال بازی می کند و در زمین اشتباه 
چندانی ندارد. یکی از بهترین موقعیت های 
تیم ملی مقابل اروگوئه با همکاری تماشایی 
بین قدوس و ترابی رقم خورد. توپی که در 
نهایت از دست رفت اما دروازه حریف را با 
یک تهدید جدی روبه رو کرد. هر دو بازیکن 
اما در این موقعیت نشان دادند که قادر به 
انجام چه کارهایی هستند. سامان می تواند 
یکی از نفرات فیکس تیم ملی در جام جهانی 
باشد. بازیکنی که در عضویت یکی از بهترین 
لیگ های دنیا قرار دارد اما هنوز به همه 
پتانسیلش در زمین فوتبال نرسیده است. 
شاید جام جهانی بتواند یک سکوی پرتاب 
مهم برای سامان باشد. او هنوز در برنتفورد 
به جایگاه ثابتی نرسیده اما شاید حضور در 
جام جهانی خودباوری اش را از همیشه بیشتر 
کند. احیای این دو بازیکن، ماموریت بسیار 
مهمی برای کی روش خواهد بود. دو بازیکنی 
که حتی اگر در ترکیب اصلی تیم نباشند، 
می توانند از روی نیمکت بلند شوند و شرایط 

هر بازی را برای ایران تغییر بدهند.

خبر ورزشی

آدرنالین

کم تر از دو ماه تا شــروع جــام جهانی 
قطر باقی مانده و 32 تيــم برای حضور در 
اين تورنمنت هيجان انگيز آماده می شوند. 
ســتاره های زيادی در اين جام شــرکت 
می کنند. جامی که شايد آخرين جام جهانی 
مسی و رونالدو هم باشــد. توجه بخشی از 
هواداران فوتبال اما در طول برگزاری جام 
جهانی، به ستاره های جوان است. 10 بازيکنی 
که در رده باشگاهی فوق العاده بوده اند و حاال 
برای حضور در اولين دوره جام جهانی آماده 
می شوند. آنها دست به هر کاری می زنند تا 
در قطر، يک داستان فراموش نشدنی و يک 

شروع حيرت انگيز برای خودشان بسازند.
 
 

پدری )اسپانيا(
وقتی برای اولین بار لباس بارســا را به تن کرد، 
هنوز کسی او را نمی شــناخت اما با چنان سرعتی 
در بارســا جا افتاد که انگار برای سال ها در الماسیا 
حضور داشته است. او هرگز در آکادمی بارسا نبوده 
اما انگار ســال ها در این آکادمی بزرگ شده است. 
پدری یک هافبک کامل به نظر می رسد. بازیکنی که 
دید محشر، هوش باال و قدرت گل زنی قابل توجهی 
دارد. لوئیس انریکه نیز خیلــی زود به او عالقه مند 
شــده و جایگاه ثابتی در تیم ملی برای این بازیکن 
در نظر گرفته است. پدری یکی از پدیده های بسیار 
مهم دنیای فوتبال به شمار می رود. بازیکنی که در 
19 ســالگی، 82 بار برای بارسا به میدان رفته و 13 
بازی ملی نیز داشته است. با این روند پدری می تواند 
رکورددار بازی در لباس بارسا و تیم ملی شود. او در 
یورو، یک ستاره فوق العاده بود و عملکرد درخشانی 
داشت. پدری امیدوار است این فرم خوب را در اولین 

جام جهانی زندگی اش نیز حفظ کند.

 جود بلينگام )انگليس(
او بدون حتی یک بازی در سطح اول فوتبال 
انگلیس و در حالی که در رقابت های چمپیونشیپ 
حضور داشت، کشورش را ترک کرد و راهی آلمان 
شــد. یک انتخاب کامال درســت برای رفتن به 
باشگاهی که متخصص پرورش دادن ستاره های 
جوان است. جود بلینگام به سرعت به یک بازیکن 
ثابت در دورتموند تبدیل شــد. در انگلیس نیز 
زوج او و دکالن رایس در میانه زمین به شــدت 
موردعالقه گرت ســاوت گیت اســت. در واقع 
بلینگام از یورو تا امروز، جــای کالوین فیلیپس 
را در تیم ملــی گرفته و به احتمــال زیاد یکی از 
ستاره های ثابت سه شــیرها در قطر خواهد بود. 
به احتمال خیلی زیاد این آخرین فصل بلینگام 
در دورتموند اســت و او به زودی راهی لیورپول 
یا منچستریونایتد خواهد شــد. جود مشتریان 
پرشــماری در کشــور زادگاهش دارد. او در 19 

سالگی به یک ستاره پخته تبدیل شده است.
 
 

ادوارد کاماوينگا )فرانسه(
فصل گذشــته در بیشــتر بازی ها به عنوان 
بازیکن ذخیــره به ترکیب رئال اضافه می شــد 
و یک تفــاوت بزرگ بــرای این تیــم به وجود 
می آورد. حضور او در خط هافبک، رئالی ها را در 
میانه میدان پرتحرک تر می کرد. ســتاره جوان 
فرانســوی، در این فصل در چند مسابقه فیکس 
شده و عملکرد بسیار خوبی نیز داشته است. حاال 
که دیگر نمی توان حســاب چندانی روی پوگبا 
باز کرد، کاماوینگا می تواند در 19 سالگی به یک 
ستاره ثابت در ترکیب تیم دشان تبدیل شود. او 
بعد از قهرمانی اروپــا در اولین فصل حضورش 
در رئال مادرید، حاال درخشــیدن در قطر را به 
عنوان مهم ترین انگیزه ایــن روزهایش معرفی 

کرده است.

 رافائل ليائو )پرتغال(
در همین سن و سال کم، یک تحول بزرگ در 
میالن به وجود آورده اســت. رافائل فصل گذشته 
گل های بســیار مهمی برای میالن زد و نقشــی 
انکارنشــدنی در قهرمانی این تیم در رقابت های 
سری آ داشت. او با چند پیشنهاد بزرگ هم روبه رو 
شد اما تصمیم گرفت در میالن بماند. خیلی ها باور 
دارند دلیل این تصمیم لیائو، حفظ ثبات برای باقی 
ماندن در ترکیب اصلی تیم ملی بوده اســت. لیائو 
درست یک ســال قبل برای اولین بار به تیم ملی 
دعوت شــد و در این مدت اهمیتش را به این تیم 
نیز ثابت کرد. لیائو در نبرد بــا جمهوری چک در 
پســت وینگر چپ برای تیمش به میدان رفت. او 
به همراه برونو فرناندز و برناردو ســیلوا، پشت سر 

کریســتیانو رونالدو قرار گرفتند. یک ترکیب 
عالی که می توانند در کنار هم موفقیت بزرگی 
در جام جهانی به دست بیاورند. پرتغال ۶ سال 
قبل قهرمان یورو شد و حاال در این کشور همه 

امیدوارند به رقم خــوردن معجزه ای 
برای اولیــن قهرمانــی تاریخ در 

جام جهانی هستند. لیائو در 23 
ســالگی، به زودی اولین جام 

جهانــی دوران فوتبالش را 
پشت سر خواهد گذاشت.

گاوی )اسپانيا(
»حــال و آینــده تیم 

ملی«. ایــن لقبی اســت که 
لوئیس انریکه برای گاوی در نظر 
گرفته اســت. هافبکی که در 17 
ســالگی، با پختگی یک ستاره 
27 ساله فوتبال بازی می کند. 
گاوی با پیراهن شــماره 9 تیم 
ملی به میدان می رود و این روزها 
به یک مهره ثابت برای این تیم 

تبدیل شــده است. گاوی این 
فصل در بارسا نیز به یک مهره 
کامال ثابت بدل شــده است. 
زوج پدری و گاوی هم از نگاه 
ژاوی و هم در تیــم انریکه 

به نوعی بازســازی زوج ژاوی و اینیستا هستند.
در حقیقت این دو نفر می توانند برای ســال ها در 
رده باشگاهی و ملی در کنار هم به میدان بروند و 

روزهای درخشانی را برای خودشان رقم بزنند.

جمال موسياال )آلمان(
جدال بایرن و بارســا در لیگ قهرمانان اروپا، 
نشــان داد جمال چه کیفیتی دارد. او در حضور 
ستاره های پرشمار، بهترین بازیکن زمین مسابقه 
لقب گرفت و نمایشی فوق العاده داشت. او در آلمان 
متولد شــده بود اما به انگلیس رفت و در آکادمی 
چلسی رشد کرد. جمال حتی برای رده های پایه 
انگلیس نیز به میدان رفت امــا تصمیم گرفت به 
آلمان برگردد و برای تیم ملی بزرگســاالن 
این کشور توپ بزند. تصمیم او برای 
رفتن به آلمان، جنجال های بزرگی 
در انگلیس به وجــود آورد و او را به 
یک فوتبالیست منفور در این کشور 

تبدیل کرد.

رايان گرانبرخ )هلند(
بسیاری از ستاره های جوان 
دنیای فوتبال از آکادمی آژاکس 
معرفی شــده اند. ایــن آکادمی 
حــاال رایــان گرانبــرخ را به تیم 
ملی هلند هدیه داده اســت. یک 
ســتاره فوق العاده بااستعداد که 
قادر اســت کارهــای جذابی در 
زمین انجام بدهــد. در همین 
تابســتان باشــگاه های بسیار 
زیادی به دنبال رایان بوده اند 
اما او تصمیم گرفته در آژاکس 
بماند تــا خــودش را برای 
رقابت های جــام جهانی در 
بهترین فرم نگه دارد. انتظار 
می رود او در قطر یک بازیکن 
بســیار مهم برای الله های 
نارنجــی باشــد و در 
ترکیــب ثابت این 
تیم به میدان برود.

 فيل فودن )انگليس(
شانس بزرگ زندگی فیل فوردن کار کردن با 
پپ گواردیوال در اوج جوانی بود. او زیر نظر پپ هر 
روز بیشتر از روز گذشــته پیشرفت کرد و روزهای 
درخشانی را در سیتی پشت ســر گذاشت. فودن 
حاال دیگر یک ستاره کلیدی برای تیم ملی انگلیس 
است و وینگر راســت این تیم در ترکیب اصلی به 
شمار می رود. همه توقع دارند او در جام جهانی، به 
یک ستاره بسیار مهم برای سه شیرها تبدیل شود. 
فودن تا امروز چندین بار لیگ برتر را با سیتی برده 
اما هدف بزرگ این روزهــای او، بردن جام جهانی 
اســت. اتفاقی که این ســتاره جوان را در مســیر 

جاودانگی قرار خواهد داد.
 

آنسو فاتی )اسپانيا(
اگر همه چیز به شــکل عادی برای او پیش 
می رفت، فاتی تا امروز بــه یکی از بهترین های 
دنیا تبدیل شده بود اما جند مصدومیت بدموقع، 
روند پیشرفت این ستاره را کند کرده است. با این 
وجود فاتی در این فصل به خودش آمده و اگرچه 
بازیکن فیکس بارسا نیست اما می تواند در تیم 
ملی به جایگاه ثابتی برســد. اسپانیا و انریکه به 
شدت منتظر درخشش این ســتاره هستند تا 
او بتواند مشــکالت هجومی ماتادورها در جام 
جهانی را به حداقل برساند. همه امیدوارند فاتی 

تا قبل از جام جهانی، دیگر مصدوم نشود.
 

نونو مندس )پرتغال(
در 19 ســالگی به یک مهره ثابــت در تیم 
پرستاره پی.اس.جی تبدیل شــده است. نونو 
مندس در پرتغال نیز بازیکن ثابتی به شــمار 
می رود. او از ســرعت بســیار باالیی برخوردار 
اســت اما باید کمــی روی تصمیم هایی که در 
زمین می گیــرد کار کند. با این حــال اگر او با 
همین سرعت به پیشرفت ادامه بدهد، به راحتی 
به یکی از بهترین مدافعان کنــاری در دنیای 
فوتبال تبدیل خواهد شــد. نونو به زودی برای 
اولین بــار در جام جهانی دیده خواهد شــد. او 
انگیزه های بســیار زیادی برای درخشیدن در 

این رقابت دارد.

ستاره هايی که هنوز سبيل شان سبز نشده است

جوان اوِل جام!  

چهره به چهره

آريا  رهنورد 

چهار نکته درباره رقبای ايران در جام جهانی

آنها »ساده« نیستند!

باور دارند که تیم شان به اندازه کافی برای 
موفقیت تهییج نشده است. همچنین این 
تصور وجود دارد که رزومه گرگ برهالتر 
برای هدایت تیم ملی کافی نیست. او قبل 
از سرمربیگری آمریکا، به عنوان دستیار 
در ال.ای گلکسی کار کرده و فقط در دو 
باشگاه هاماربی و کلمبوس کرو سرمربی 
بوده است. در ولز، هنوز اعتقادها نسبت 
بــه راب پیج از بین نرفته امــا این مربی 
هم به خاطر نتایج اخیــر تیمش تحت 
فشار است. اگر ولزی ها نتوانند به مرحله 
حذفی جام جهانی صعود کنند، احتمال 
برکناری پیج به شدت زیاد خواهد بود. 
چراکه آنها در جســت وجوی یک مربی 

در کالس جهانی برای تیم شان هستند.

دفاع سه نفره
دو تیم از ســه حریف ایــران در جام 
جهانــی، با روش دفاع ســه نفــره بازی 
می کنند. این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که ایران تجربه زیادی روبه روی این روش 
بازی نداشته اســت. چراکه هم اروگوئه 
و هم ســنگال با چهار دفاع روبه روی تیم 
ملی قرار گرفتند. سیســتم دفاع سه نفره 
انگلیس و ولز از این سو می تواند یک تهدید 
برای فوتبال ایران باشد اما از سوی دیگر 
شاید به یک فرصت برای تیم ملی تبدیل 
شود. چراکه ایران در کناره ها دو بازیکن 
سرعتی مثل جهانبخش و طارمی دارد که 
می تواننــد در نزدیکی خط دفاع انگلیس 
و ولز را با مشــکالتی روبه رو کنند. شاید 

دقایق اول هر دو بازی بــرای ایران کمی 
دشوار شود اما اگر پسران تیم ملی به مرور 
زمان اعتمــاد به نفس کافی را به دســت 
بیاورند، شــرایط در جریان مسابقه برای 

ایران ایده آل خواهد شد.

ستاره های غايب
نه انگلیس و نه ولــز و آمریکا، تیم های 
کامل شــان را در ایــن اردو در اختیــار 
نداشــته اند. این در حالی است که ایران در 
این اردو حتی غیبت یک مهره کلیدی را نیز 
احساس نکرده است. آمریکا در حالی مقابل 
ژاپن شکســت خورد کــه بهترین بازیکن 
و مهم ترین ســتاره اش یعنی کریســتین 

پولیشیچ را در اختیار نداشت. 

بدون شک با حضور ستاره چلسی، شرایط 
این تیم به ویژه در خــط میانی کامال متحول 
خواهد شــد. انگلیس هم در غیــاب جردن 
پیکفورد به این اردو پیوســت و بــدون این 
سنگربان، چهار گل از ایتالیا و آلمان دریافت 
کرد. پیکفورد در این فصل عملکرد بسیار خوبی 
در اورتون داشــته و حضورش می تواند نقطه 
مثبتی برای ساوت گیت در عقب زمین باشد. 
گلرهای جانشین این ســنگربان در این اردو 
نشان دادند که هنوز به ســطح او نرسیده اند. 
ولز نیز در غیاب دو ســتاره مهم خط هافبک 
یعنی آرون رمزی و جو آلــن به این اردو رفت. 
دو ســتاره پرتجربه ای که برای رسیدن جام 
جهانی لحظه شــماری می کنند. چراکه این 
اولین و آخرین جام جهانی دوران ورزشی شان 
خواهد بود. آنها فعال مصدوم هســتند اما این 
مصدومیت البته شدید نیست و هر دو نفر قبل از 
جام جهانی، به آمادگی مطلوب خواهند رسید.

 
اين تيم ها ساده نيستند

نه تیم های همگــروه ایران در جام جهانی 
ساده هستند و نه ایران یک ابرقدرت در دنیای 
فوتبال به شمار می رود. برای امتیاز گرفتن از 
این رقبا، نیاز به سختکوشی، دقت و البته پرهیز 
از اشتباه داریم. ایران از این توانایی برخوردار 
است که روبه روی انگلیس و ولز بازنده نباشد 
و آمریکا را نیز شکســت بدهد. با این وجود در 
فوتبال چنین پیش بینی هایــی بیش از حد 
ســاده انگارانه خواهد بود. اگر تصور کنیم که 
این تیم ها، معمولی هستند، کارمان به سرعت 
با جام جهانی تمام می شود! این تصوری است 

که می تواند در قطر، قاتل تیم ملی ایران شود.

بعد از ديدارهای سپری شده در 
هفته پايانی ليــگ ملت های اروپا 
و همچنين نبردهای دوســتانه در 
سراســر دنيا، اين تصور عجيب در 
فوتبال ايران شکل گرفته که رقبای 
تيم ملی در جــام جهانی، تيم های 
ساده ای هستند. البته که گروه ايران 
نسبت به دوره قبلی، متعادل  تر به 
نظر می رسد و صعود از آن نيز ممکن 
خواهد بود اما نبايد از حاال تصور کرد 
که تيم ملی می تواند از پس همه اين 
رقبا بربيايد. اين خيال خام قبل از 
جام جهانی 2006 هــم در تيم ملی 
وجود داشت و اثر منفی وحشتناکی 

روی آن تيم گذاشت.
 

 سه مربی تحت فشار
نکته مشترک در مورد هر سه رقیب 
ایران در جام جهانی، تحت فشــار بودن 
مربی های این تیم ها است. در انگلیس 
بعد از شکست روبه روی ایتالیا، تساوی 
مقابل آلمان و سقوط به دسته پایین تر 
لیگ ملت های اروپا، انتقادها از ســاوت 
گیت به شدت باال گرفته و حتی هواداران 
سه شــیرها خواهان برکناری این مربی 
هســتند. آنها به فدراسیون کشورشان 
فشــار می آورند که توماس توخل را در 
همیــن مقطع جایگزین ســاوت گیت 
کنند. با این وجود بعید است فدراسیون 
فوتبال انگلیس چنین تصمیمی بگیرد. 
آنها فدراسیون فوتبال ایران نیستند که 
در این روزهای نزدیک به جام جهانی این 
کار را انجام بدهند. تجربه چهار سال قبل 
اسپانیا نیز نشان می دهد که این تصمیم 
می تواند عواقب تلخی داشــته باشد. در 
آمریکا نیز خوش بینی چندانی در مورد 
ســرمربی تیم ملی وجود ندارد و برخی 
از هواداران این تیم هم به شدت منتقد 
تصمیم های سرمربی شان هستند. آنها 

آريا طاری 

نه تيم های همگروه ايران در جام 
جهانی ساده هستند و نه ايران يک 
ابرقدرت در دنيای فوتبال به شمار 

می رود. برای امتياز گرفتن از اين 
رقبا، نياز به سختکوشی، دقت و 

البته پرهيز از اشتباه داريم


