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زندگیعجیبستارههایجامجهانی
ســتاره هایی که این روزها 
در ترکیــب تیم هایشــان در 
جام جهانی قطر می درخشند، 
در دوران کودکــی زندگــی 
عجیبــی داشــته اند و هرگز 
تصــور نمی کردند از میان آن 
همه رنج و فقر به اینجا برسند.
به گــزارش  مهر، شــاید 
بسیاری از بینندگان از این موضوع غافل هستند که ستارگانی که در جام جهانی 
قطر درخشیدند، و ممکن است لقب آقای گل رقابت ها را بگیرند، خودشان هرگز 
تصور نمی کردند که به اینجا برسند و وقتی زندگی آنها را بررسی کنیم، متوجه 
می شــویم که در گذشته در فقر طاقت فرسا به سر می بردند. اما در حال حاضر 
به لطف تالش و پشــتکار مداوم برای رسیدن به موفقیت، از وضعیت خود لذت 

می برند.
رحیم استرلینگ از نظافت دستشویی ها تا ستاره شدن

رحیم اســترلینگ یکی از درخشان ترین ستاره های انگلستان در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر است. او وقتی هشت ساله بود که پدرش را از دست داد. استرلینگ 
یتیم در کینگستون جامائیکا زندگی می کرد و آینده او کاماًل مبهم بود. او با مادر 
بزرگش زندگی می کرد و فقدان پدر برای وی بسیار سخت بود. در پنج سالگی به 
همراه مادرش به لندن رفت و آنجا با مشقت زندگی بیشتر آشنا شد. مادرش در 
کنار ادامه تحصیل، در یک شغل پاره وقت، دستشویی های هتل ها را پاک می کرد 
و رحیم نیز در این امر به آن کمک می کرد. این زندگی سخت، استرلینگ را بر آن 
داشت تا به صورت جدی به کاری که در آن مهارت داشت، بپردازد و آن فوتبال 
بود. او در تمرین ها و تست های ورزشی زود خود را به عنوان استعداد برتر معرفی 

کرد و توسط باشگاه های انگلیسی جذب شد تا به اینجا برسد.
بویاکو ساکا و مهاجرت به انگلیس به سبب فقر

ستاره انگلیسی بویاکو ساکا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نگاه ها را به خود جلب 
کرد. زندگی ســاکا که در کودکی با فقر و در جوانی با تبعیض نژادی همراه بود، 
اصاًل ســاده نبود. وی در ســال ۲۰۰۱ از پدر و مادر نیجیریه ای که به انگلیس 
مهاجرت کرده اند، به دنیا آمد. با وجود مشکالت مادی و اجتماعی، پدر و مادرش 
تصمیم می گیرند که ســاکا در رســیدن به هدفش که فوتبالیست شدن است، 
کمک کنند. او در همان دوران کودکی درخشــان ظاهر شد و در هفت سالگی 
به باشگاه آرسنال پیوســت. در فینال یورو ۲۰۲۰، ساکا به شکلی عجیب مورد 
هجوم نژادپرستان انگلیسی قرار گرفت، به طوری که تا همین امروز تحت تاثیر 
آن شعارات و هجمات نژادپرستی قرار دارد. ساکا که در کودکی فقر و تنگدستی 

را تجربه کرده بود، در کارهای خیریه زیادی شرکت می کند.
امباپه؛ ترکیبی از فقر و گریه

کیلیان امباپه، ستاره فعلی تیم ملی فرانسه و بهترین گلزن فعلی جام جهانی 
۲۰۲۲، هرگز تصور نمی کرد که این افتخار را کسب کند، زیرا کودکی سختی را 
در محله فقیرنشــین بوندی پاریس سپری کرد. او از پدر کامرونی به نام ویلفرد، 
و مادر الجزایری به نام فائزه به دنیا آمد اما شرایط سخت زندگی مانع از رسیدن 
وی به شــکوه فوتبال نشد. شاید نزدیکی محل زندگی وی به ورزشگاه استاد دو 
فرانس یا عشق به کریستیانو رونالدو که او را الگوی خود قرار داده بود، باعث شد 

امپاپه فوتبالیست بزرگی شود.
مســیر کیلیان راحت نبود و در ابتدا رنج زیادی کشید. پدرش می گوید: »در 
شــروع حضورش با موناکو به عنوان بازیکن اصلی محســوب نمی شد و کیلیان 
هــر روز به خاطر این موضوع گریه می کرد«. شــاید فقر و گریه به ســاخت او 
کمک کرده اســت، به خصوص برای بازیکنی که همه از او انتظار دارند یکی از 

اسطوره های فوتبال باشد.
والنسیا مهاجم اکوادور: از فروش شیر تا اولین گلزن جام جهانی ۲۰۲۲

مهاجم ملی پوش اکوادوری، پس از موفقیتش در زدن دو گل برای کشورش 
در افتتاحیه جام جهانی قطر، گل سوم را مقابل هلند نیز به ثمر رساند. والنسیا 

۳۳ ساله مسن ترین بازیکنی شد که اولین گل جام جهانی را به ثمر رساند.
پیش از دســتیابی به این موفقیت، داســتان زندگی او پــر از رنج بود. او در 
زاغه های سن لوریزو اکوادور در جست و جوی زندگی، مانند سایر کودکان آرزوی 
ثروتمند شدن در فوتبال را در سر می پروراند، اما پدرش نمی توانست برای او توپ 
بخرد. بنابراین از یک تکه پارچه برای او یک توپ درست کرد و با این وجود، فقر 

مانع از شکوفایی استعداد فوتبالش نشد.
او به تیم نوجوانان زیر ۲۰ سال کارائیب پیوست و از اینجا سفر خود را به سوی 
افتخار و نوشتن تاریخ آغاز کرد. او در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر درخشان ظاهر شد 

و گلزن ترین بازیکن اکوادور شد.
مسی پول برای خرید دارو نداشت

لیونل مسی اسطوره ای جاودانه در دنیای فوتبال باقی خواهد ماند، اما موفقیت 
او هرگــز رنج های دوران کودکی وی را پنهان نمی کنــد. او در کودکی با فقر و 
بیماری دست و پنجه نرم می کرد. وقتی هشت ساله بود، به باشگاه نیوولز اولد بویز 
پیوست، اما یکی از پزشکان این باشگاه متوجه شد که لیونل از کمبود هورمون 
رشد رنج می برد که باعث شده او از بقیه بچه ها کوچک تر به نظر برسد. در نتیجه 
این امر، پدر و مادرش تصمیم گرفتند پسرشان را با تزریق هر شب هورمون رشد 
تحت یک درمان قرار دهند، اما بعد متوجه شدند که این درمان بسیار گران است 

و نمی توانند برای ادامه آن پول تامین کنند.
قیمت یک آمپول هورمونی ۱۵۰۰ دالر آمریکا بود، به همین دلیل باشگاه های 
آرژانتینــی او را رهــا کردنــد و از پرداخت این مبلغ به پســر جوانی در ابتدای 
سرنوشــت فوتبالش بود، خودداری کردنــد. اما بعدا فرصتی پیش آمد تا او را به 
آکادمی »الماسیا« بارسلونا معرفی کنند. سپس  او به اسپانیا سفر کرد و از اینجا 

تاریخ یکی از مهمترین و بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آغاز شد.
کریستیانو رونالدو؛ به علت فقر نزدیک بود بمیرد

کریستیانو رونالدو، رکورد جدیدی را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در استادیوم 
۹۷۴ به ثبت رساند و » اولین بازیکن تاریخ شد که در ۵ دوره متوالی جام جهانی 
گلزنی می کند«. تاریخچه ای که رونالدو در دنیای فوتبال نوشــت در تاریخ این 
بازی ســحر انگیز ماندگار خواهد ماند. زیرا او یکی از اسطوره های تاریخ فوتبال 
است، اما داستان موفقیت او نیز بدون رنج، فقر و محرومیت نبود.  رونالدو در سال 
۱۹۸۵ در شهر فونچال در جزیره مادیرا پرتغال  از مادری آشپز و پدری کشاورز 
متولد شد، او کوچکترین فرزند خانواده بود. خانواده رونالدو از فقر رنج می بردند 
به طوری که مادرش می خواســت او را سقط کند و در آن زمان به دکتر گفت 
که در فرانسه به عنوان خدمتکار مشغول به کار است تا پولی به دست بیاورد و او 

قادر نیست بارداری را کامل کند و این کودک را به دنیا بیاورد.
اســتعداد فوتبالی کریســتیانو علیرغم فقر فوق العاده بود و پدرش با وجود 
شرایط سخت به او کمک کرد به همین دلیل در سن ۷ سالگی به تیم آندورینیا 
پرتغال پیوست و با وجود سختی ها فوتبالش را آغاز کرد و خودش آن دوران را به 
یاد می آورد و می گوید: »  ۱۲ ساله بودم و  زندگیم خیلی سخت بود چون پول 
نداشتم، هر وقت احساس گرسنگی می کردم به یک همبرگر فروش معروف که 
نزدیک ما بود، می رفتم و پســماند همبرگرها را می خوردم«.  رونالدو می گوید: 
والدینــم دلیل فقیر به دنیا آمدن من نبودند، اما مطمئناً دلیلی خواهند بود که 

من ثروتمند بمیرم.

استقاللباکسرامتیازمواجهنمیشود
اگرچه باشــگاه اســتقالل از سوی 
دادگاه عالــی ورزش بــه پرداخت پول 
آنــدره آ اســتراماچونی محکوم شــده 
است اما خطر کســر امتیاز این باشگاه 
را تهدید نمی کند و مدیران آبی پوشان 
در تــالش هســتند این چالــش را در 
سریع ترین زمان ممکن برطرف سازند. 
به گزارش ایرنا، آندره آ استراماچونی سرمربی اسبق استقالل که دو فصل پیش 
به مدت ۱۳ هفته هدایت آبی پوشــان را بر عهده داشــت،   به دلیل پرداخت 
نشــدن مطالباتش تهران را بی خبر ترک کرد و به کشورش ایتالیا بازگشت. او 
پس از این اقدام از اســتقالل به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش شکایت کرد 
و پرونده به دادگاه عالی ورزش )CAS( کشــیده شــد. حاال باشگاه استقالل 
از ســوی CAS به پرداخت تمام مطالبات سرمربی اسبق خود محکوم شده 
اســت. بعد از ارائه مستندات توسط باشگاه اســتقالل، سرانجام حکم صادر و 
دادگاه عالــی ورزش نیز تایید کرد که این باشــگاه باید مبلغی در حدود یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار یورو باید به اســتراماچونی بپردازد. خبری مبنی بر اینکه 
به احتمال کســر امتیاز از استقالل پس از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مطرح شد 
که در این باره می توان گفت؛ باشگاه استقالل در تالش است این چالش را در 
سریع ترین زمان ممکن برطرف و در این باره گام های مثبتی را برداشته است.

گزارش

خبر

ســتاره تیم ملی فوتبال پرتغال که یکی از 
بهترین های این رشــته در تاریخ است، پس از 
آنکه رکورد ســتاره فوتبال ایران را شکســت، 
حاال در مســیر تکــرار ســال های پایانی این 
فوتبالیســت مطرح قرار دارد. به گزارش  مهر، 
راهیابی تیم ملی فوتبال پرتغال به مرحله یک 
هشــتم نهایی جام جهانی قطر هم باعث شد 
که حجم انتقادات از عملکرد ســتاره این تیم 

کم شود و بســیاری از فوتبالدوستان پرتغالی 
خواستار نیمکت نشینی کریســتیانو رونالدو 
هســتند. فوتبالیست اســتثنایی پرتغالی که 
سالهای درخشــان خود را در منچستر و رئال 
مادرید پشــت سرگذاشــت و با یوونتوس به 
این درخشــش ادامه داد امــا از زمانی که به 
منچســتریونایتد بازگشت، اوضاع بر وفق مراد 
او پیش نرفت و روند نزولی این ستاره ماندگار 

فوتبال جهان آغاز شــد. رونالــدو که کاپیتان 
تیم ملی فوتبال پرتغال نیز هســت به خاطر 
عملکردش در مرحلــه مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر مورد انتقاد زیاد قرار گرفته است. 
این انتقادات تا جایی پیش رفته که براســاس 
آمار منتشر شده در روزنامه »ابوال« ۷۰ درصد 
پرتغالی های شرکت کننده در یک نظرسنجی 
خواســتار نیمکت نشــینی رونالدو شــده اند. 

روزنامه آپوال از خوانندگان خود پرسید که آیا 
موافق حضور رونالدو در ترکیب اصلی تیم ملی 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هستند یا مخالف؟ 
که ۷۰ درصد از پاســخ دهندگان پاسخ منفی 
داده و با قرار دادن رونالدو در ترکیب اصلی تیم 
ملی پرتغال در مســابقات جام جهانی مخالف 
هستند. این در حالی است که تنها ۳۰ درصد 
پاســخ مثبت داده اند. رونالدو ۳۷ ساله که در 
ســه بازی مرحله مقدماتی بــرای پرتغال به 
میدان رفت فقط یک گل از روی نقطه پنالتی 
وارد دروازه غنا کرد و نتوانســت تاثیرگذاری 
همیشــگی اش را داشــته باشــد. همین امر 
انتقــاد هــواداران از وی را به همراه داشــته 
است. به این موضوع باید فسخ قرارداد باشگاه 
منچســتریونایتد با این ســتاره فوتبال را هم 
اضافه کرد که در حین برگزاری مسابقات جام 
جهانــی رخ داد و طرفین به صورت توافقی به 
همکاری با یکدیگر پایان دادند تا رونالدو تنها 
بازیکنی در جام جهانی باشــد که تیم نداشت 
و بازیکن آزاد بــود. رونالدو که چند ماه پیش 
توانســت رکورد علی دایی کاپیتان و سرمربی 

ســابق تیم ملی فوتبال ایران را بشــکند و به 
تنهایی عنوان بهترین گلزن فوتبال ملی جهان 
را به خود اختصاص دهد، حاال در مسیر ستاره 
سابق فوتبال ایران قرار دارد. علی دایی هم که 
یکی از ماندگارترین بازیکنــان تاریخ فوتبال 
ایران اســت و ســال ها در تیم ملی درخشید، 
در ســالهای پایانی فوتبالش با شرایطی مشابه 
رونالــدو مواجه بود و عملکــردش در ترکیب 
تیم ملی موجی از انتقادات را به همراه داشت. 
اوج این انتقادات در جــام جهانی ۲۰۰۶ بود 
که بسیاری از هواداران و عالقمندان به فوتبال 
خواســتار نیمکت نشــینی این بازیکن شدند 
و بعــد از آن که در دیــدار اول برابر مکزیک 
نتوانســت نمایش قابل قبولی داشته باشد، در 
دیدار دوم برابر پرتغال نیمکت نشین شد. حاال 
رونالدو هم در شرایط مشابه با علی دایی قرار 
گرفته و در ســالهای پایانی فوتبالش نتوانسته 
انتظارات را برآورده کند. باید دید سرمربی تیم 
ملی پرتغال این ســتاره فوتبال دنیا را نیمکت 
نشــین خواهد کرد یا بازهــم از او در ترکیب 

تیمش استفاده می کند.

روزنامه گلوبو برزیل، با انتشار مقاله ای به یک سوال مهم 
در فوتبال پاســخ داده است؛ چرا بعضی از تیم ها، همیشه 

قدرتمندتر از سایرین هستند؟
به گزارش ورزش ســه، برزیــل، آرژانتین، فرانســه و 
اســپانیا در فوتبال قدرتمند هستند. چین، اندونزی و کوبا 
اما تیم هایی هســتند که در بین ضعیف ترین کشــورها، 
طبقه بندی می شــوند. پرتغال و اروگوئــه، علی رغم اینکه 
مساحت چندانی ندارند، ستاره های بزرگی تولید می کنند 
اما از طــرف دیگر، آفریقای جنوبــی و ترکیه در پرورش 
ستاره های بزرگ جهانی مشــکل دارند. در حالی که جام 
جهانی را دنبال می کنیم، این ســوال در ذهن ما روشــن 
می  شــود که چرا برخی از کشــورها، تیم هایی با شــانس 
قهرمانی می ســازند و برخی از تیم ها در صورت صعود به 

دور حذفی جام جهانی، جشن ملی برگزار می کنند؟
شــاخص درآمد ســرانه باال، موفقیت در جام جهانی را 
تضمین نمی کند. کافی اســت ببینیــم که در همین جام 
جهانی، ســنگال با شــرایط مالی پایین تر از متوسط، قطِر 
ثروتمنــد را حذف می کند. عالوه بر این، برزیل با ســابقه 
پنــج بار قهرمانــی در جهان، از نظر اقتصادی، ســطحی 
بســیار پایین تر از آمریکا دارد که هرگز به نیمه نهایی این 

مسابقات نرسیده است.
شــاخص توسعه انســانی ســازمان ملل نیز نمی تواند 
توضیحــی بر عملکرد خوب در جام جهانی باشــد. از بین 
ده کشوری که در این شاخص، رتبه های باال را دارند، فقط 
آلمــان قهرمان جام جهانی شــده؛ در حالی که برزیل در 
جایگاه تحقیرآمیز ۸۷ شاخص توسعه انسانی، پنج بار جام 
قهرمانی جهان را باالی سر برده است. می توانید نگاهی هم 
به شیلی بیندازید که به عنوان کشور اول آمریکای جنوبی 
در این جدول، همواره در فوتبال، زیر ســایه همســایگان 
خود در آمریکای جنوبی بوده اســت. دموکراسی چطور؟ 
آیا دموکراسی می تواند تعیین کننده موفقیت یک کشور در 
فوتبال باشــد؟ در این باره فقط کافی است به کشورهایی 

مثل آرژانتین و برزیل در ســال های قهرمانی رجوع کنیم 
و جوابش را بگیریم. همچنین ایتالیای موســولینی، دو بار 
در ســال های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۴، قهرمان جهان شده است و 
نمونه دم دســت مراکش اســت که با وجود صعود به دور 
بعدی جام جهانی، از این بابت، وضعیت چندان روشــنی 

ندارد.
تنوع هم می تواند به عنوان یک شاخص در این استدالل 
مورد بحث قرار بگیرد؛ به خصوص که تیم هایی مثل برزیل 
و فرانســه که از مدعیان همیشــگی جام جهانی به شمار 
می آیند، همــواره از بازیکنان متنوعی برخوردار بوده اند. با 
این حال چرا کانادا و آمریکا با وجود چند فرهنگی و حضور 
ملیت های مختلف در این دو کشــور، به جایی نرسیده اند؟ 
یا مثال آرژانتین به عنوان یکی از همگن ترین ملل ســاکن 
کــره زمین، چرا بایــد دو تن از بهتریــن بازیکنان تاریخ، 
مســی و مارادونا را در خود داشته باشد؟ یا حتی ژاپن که 
فقــط بازیکنان بومی دارد و از ملیــت دیگری در این تیم 
حضور ندارند، چگونه تبدیل به بهترین تیم آسیا می شود؟ 
بنابراین تنوع هم اگرچه یک پارامتر قابل بحث اســت اما 
نمی تواند عامل اصلی باشــد؛ اگرچه به وضوح، کشورهایی 

مثل فرانسه، از این فاکتور بهره می برند.
یکی دیگر از احتماالت مطرح شــده، مسئله تعصب به 
فوتبال اســت؛ هر چند باورنکردنی است اما قابل رد کردن 
هم نیست. اگر برزیلی یا آرژانتینی باشید، متوجه می شوید 
که این مســئله، تا چه حد پیش برنده اســت اما در طرف 
مقابل شاید هیچ طرفداری به تعصب تیم های بشیکتاش، 
گاالتاســرای و فنرباغچه وجود نداشــته باشد اما تیم ملی 
ترکیه حداکثر یک تیم متوســط اســت. با این حال این 
مســئله، همواره مورد بحث و بررســی قرار گرفته و حتی 
درخصوص تیم ملی آلمان و حذفش از جام جهانی، امروز 
در صحبت های لوتار ماتئوس، گریزی به این مســئله، زده 

شده بود.
پس دســتورالعمل تبدیل شــدن به یکــی از بهترین 

تیم های جهان چیست؟ پاسخ در یک واژه سه حرفی است: 
»سنت«. رودریگو در کشــوری متولد شده که لئونیداس، 
پله، گارینشــا، زیکو، روماریو، رونالــدو، رونالدینیو و نیمار 
را دارد و یــک آرژانتینی دی اســتفانو، کمپــس، مارادونا، 

باتیستوتا و مسی را به اندازه پدر و مادر خود می شناسد.
این مســئله در مورد سایر تیم های مدعی نیز به چشم 
می خورد. فرانسه که از دهه ۱۹۸۰ در جمع مدعیان حضور 
دارد و بزرگانی مثل پالتینی و تیگانا، دشان و زیدان و ... را 
داشــته است. حتی خود آلمان که اگرچه در دو دوره اخیر 
جام جهانی شــرایط خوبی ندارد اما از زمانی که به خاطر 

می آوریــم، جمعی از بهترین بازیکنــان جهان را در جمع 
خود داشته است؛ از گرد مولر و بکن بائر افسانه ای تا لوتار 
ماتئوس و یورگن کلینزمن و رودی فولر و دیگران. از ایتالیا 
هم مثال بزنیم که غیبتش در این جام، به چشــم می آمد؛ 
تیمی که ده ها قهرمان بزرگ فوتبالی را در جمع خود دارد 
و حتی اگر بنا بر تصادفات در جام جهانی حضور نداشــته 
باشــد اما نمی شــود آن را در جمع بزرگان فوتبال جهان 
ندید. پس متوجه اهمیت »ســنت« در فوتبال شدید. اما 
سنت چگونه به دست می آید؟ پاسخش این است: »ساده 

نیست؛ دهه ها طول می کشد.«

مدیران فدراسیون فوتبال پس از حذف تیم ملی در جام 
جهانی به خواب زمستانی رفته اند.

به گزارش فارس، از شکســت تلخ ایران مقابل آمریکا در 
جام جهانی ۲۰۲۲ پنج روز می گذرد. شاید جدا از هواداران، 
بازیکنان و کادرفنــی تیم ملی، همه مدیران فدراســیون 
فوتبال هم آرزو داشتند شاگردان کارلوس کی روش در آن 
بازی پرالتهاب یک گل به ثمر برسانند تا در لذت صعود به 
یک هشتم نهایی حماسه سرایی کنند اما آن نتیجه سبب 
شــده مدیرانی که قبل از آغاز جام و پس از پیروزی مقابل 
ولز، در خصوص کوچک ترین مســائل پاسخگوی رسانه ها 
باشند، اکنون به زمستان نرسیده در خواب زمستانی بروند.

انتظار اهالی ورزش و رسانه از مهدی تاج و همکارانش در 
هیأت رئیسه فدراسیون، عذرخواهی بابت شکست سنگین 
مقابل انگلیس و حذف تیم پرامید ایران از جام جهانی بود 
که البته این موضوع رخ نداد؛ اما پاسخگویی درمورد آینده 
این تیم و کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی، وظیفه 
اصلی مدیریت و ســخنگوی این مجموعه اســت. هواداران 

فوتبال کشــورمان می خواهند پاسخ روشنی درمورد دالیل 
این حذف و وضعیت کادرفنی تیم ملی دریافت کنند.

از طرفی حمید سجادی که پیش از این قاطعانه حمایت 
خود را از ادامه حضور کی روش روی نیمکت تیم ملی اعالم 
کــرده بود، اکنون می گوید این مــورد در حیطه اختیارات 
هیات رئیسه و مدیریت فدراسیون فوتبال است و اگر آن ها 
تصمیم به ابقای کــی روش بگیرند، وزارت ورزش نیز از آن 

حمایت خواهد کرد. 
مدیریت فدراســیون فوتبال وظیفه دارد هرچه سریع تر 
درمــورد دلیل و هزینه اعزام با ربط یا بی ربط مســئوالنش 
به دوحه و خروجی ســفر آن هــا، برنامه های پیش رو برای 
آماده ســازی تیم ملی در مسیر جام ملت های آسیا، تعیین 
تکلیف کادرفنی فعلی یا انتخاب ســرمربی جدید، مشخص 
شدن وضعیت کادرفنی تیم امید، آخرین شرایط باشگاه ها 
برای کسب مجوز حرفه ای و .... جلسه ای تشکیل داده و البته 
پاسخ شــفاف و روشنی در این مورد به رسانه ها و هواداران 

ارائه کند. 

ســکوت تاج و مدیران فدراسیون نسبت به این عملکرد 
نامطلوب، هیچ عایدی ای برای فوتبال کشور نخواهد داشت 
و بهتر اســت آن ها همانگونه که در روزهای خوش قبل از 

جام جهانی هیچ تریبونی را برای صحبت کردن از دســت 
نمی دادند، اکنون سرسوزنی رویه قبلی را پیش بگیرند و از 

این خواب زمستانی در پاییز بیدار شوند.

شرایطمشابهدوآقایگلفوتبالجهان

»رونالدو« در مسیر 
»دایی« شدن!

چرابعضیازکشورهادرفوتبالمدعیاندوبعضینه؟

خوابزمستانیمدیرانفدراسیونپسازجامجهانیپاییزی

ســرمربی تیم نفت مسجد ســلیمان نسبت به عملکرد 
کی روش در تیم ملی واکنش نشان داد.

رضا مهاجری سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در گفت 
و گــو با ایلنا درخصوص عملکرد تیــم ملی در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: نمی دانم چه بر سر تیم ملی آمده 
بود آن موقع که فدراســیون فوتبال بی درب و پیکر بود و 
آقای تاج به هر نحوی که بود رییس فدراســیون شــد و در 
اولین گام کی روش را ســرمربی تیم ملی ایــران کرد و به 

گفته خودش آوردن کی روش برای این بود که تیم ملی در 
مسابقات جام جهانی بهترین نتایج را کسب کند .

وی ادامه داد: ما قبل از آغاز مسابقات دو دیدار دوستانه 
مقابل سنگال و اروگوئه داشــتیم و دو نتیجه بسیار خوبی 
را کســب کردیم نمی دانم کــه چه اتفاقاتــی افتاد که به 
یکباره ترکیب تیم عوض شد البته من نمی خواهم عملکرد 
بازیکنان را زیر ســوال ببرم اما به هر حال هماهنگی بسیار 
خوبی بین بازیکنان وجود داشــت. وقتی شــما در دو بازی 

تدارکاتی سنگین با یک ترکیب به میدان می روید و نتیجه 
هم می گیرید قاعدتا نباید زیاد ارنج تیم را تغییر داد ما بعد از 
آن دو بازی در دو بازی تدارکاتی دیگر هم به میدان رفتیم 
که اصال در شــان تیم ملی نبود سطح کیفیت تیم ها بسیار 
پایین بود مقابل نیکاراگوئه در تهران که بســیار فوتبال بی 
کیفیتی انجام دادیــم و همچنین در قطر مقابل تونس که 
شکست خوردیم. این نشان می داد که ما مسیرمان را اشتباه 
می رویم. نمی دانیم به چه دلیلی کی روش اصرار داشــت که 

ترکیب تیم را تغییر دهد.
مهاجــری در مورد خیلی از این بازیکنانی که در ترکیب 
تیــم ملی به میــدان رفتند در اردوهای قبلــی و در زمان 
اســکوچیچ دعوت نمی شدند خاطرنشان کرد: من به عنوان 
مربی می گویم این امر سلیقه ای است من می گویم کی روش 
یک اســتراتژیک دارد و اسکوچیچ یا هر مربی دیگری یک 
شــیوه من می گویم نباید ترکیب تیم تغییر می کرد اگر با 
همان اســتراتژی مقابل اروگوئه و سنگال در جام جهانی به 
میدان می رفتیم نتایج بهتری کسب می کردیم و گروهمان 
هم طوری بود که توانایی صعود را داشــتیم. قبول داریم که 
بازی اولمان در مقابل انگلیس سخت بود اما اگر می توانستیم 
به لحــاظ روانی انگلیس را بــرای خودمان هضم کنیم که 
چگونه مقابل آنها بازی کنیم می توانســتیم با برد مقابل ولز 
و آمریکا از این گروه صعود کنیم و به گواه کارشناســان این 
اتفاق شدنی بود. متاسفانه مقابل تیم آمریکا عملکرد خوبی 

نداشتیم حاال چیدمان ترکیب بماند .
وی در مــورد اینکه خیلی ها می گویند اگــر قرار بود با 

کی روش چنین نتایجی کسب کنیم خود اسکوچیچ می ماند 
بهتر بود بیان داشــت: این را ما نباید پاســخ دهیم ما فقط 
می توانیم نقد کننده باشیم من به عنوان مربی می توانم این 
را بگوییــم وقتی بعد از برد مقابل ولز به جدول مســابقات 
برگشتیم می توانستیم حداقل مقابل آمریکا بازنده نباشیم. 
اما یکســری از سواالت را خود کی روش و تاج باید پاسخگو 
باشند که چرا مربی راعوض کردی چرا کی روش ترکیب را 
عوض کرد و خیلی از ســواالت دیگر که امیدواریم پاسخ به 

این سواالت شنونده باشیم.
سرمربی نفت مسجد ســلیمان در خصوص این که این 
روزها شــایعه ماندن کی روش روی نیمکــت تیم ملی در 
مسابقات جام ملتهای آسیا شــنیده می شود اذعان داشت: 
به نظرم ماندن کی روش دیگــر دردی را از ما دوا نمی کند  
من خودم از ایشان در مسابقات قبل از جام جهانی حمایت 
کردم حتی از فوتبالی که جلوی سنگال و اروگوئه انجام داد 
خوشم آمد. در گذشــته وقتی تیم های آقای کی روش گل 
می خورد بازگشتش به بازی خیلی سخت بود اما در این دو 
بازی شــرایط فرق کرده بود. ما االن باید یک مریی بیاوریم 
که یک برنامه ریزی چهار ســاله داشته باشد. اگر قرار است 
مربی داخلی بگذاریم ظرفیتش هم داریم و اگر مربی خارجی 
باشــد نامی و درجه یک این وسط یک بحثی وجود دارد و 
اگر بنا است مربی داخلی باشد باید همین شرایطی که برای 
کی روش مهیا ساخته بودیم برای مربی داخلی هم قرار داده 
شود. به نظرم نسل تیم ملی هم باید تغییر کند و ۸ بازیکن 

کنار گذاشته شوند.
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