
شروع مرحله مقدماتی 
شیوا نوروزی
      گفت وگو

ج�ام جهان�ی 2022 
فرصت تازه ای اس�ت 
برای پوس�ت اندازی تیم ملی فوتبال ای�ران. با اینکه 
صعود تیم کش�ورمان ب�ه مرحله نهای�ی انتخابی این 
رقابت ها محتمل به نظر مي رس�د اما مارک ویلموتس 
برای دیکته کردن اس�تراتژی خود به ملی پوشان کار 
سختی در پیش دارد. اصلی ترین چالش تیم ملی در این 
دوره تغییر کادرفنی و انتقال مسئولیت تیم از کی روش 
به ویلموتس است. میدان دادن به بازیکنان جوان تر، 
تغییر نسل و تزریق تفکرات جدید اصلی ترین انتظارات 
جامعه و دوستداران فوتبال ایران محسوب مي شوند. 
به همین بهان�ه گفت وگویی ب�ا بیژن ذوالفقارنس�ب 
کارشناس و مربی اسبق تیم ملی فوتبال انجام دادیم.

    
شرایط تیم ملی را با توجه به تغییرات صورت 
گرفته در کادرفنی چگونه ارزیابی مي کنید؟

پس از هشت س��ال س��رمربی تیم ملی تغییر کرد و 
شخصاً این تغییر را برای تیم کشورمان مثبت مي بینم 
اما در مورد لیست فعلی باید بگویم که این تازه اولین 
اسامي  است که ویلموتس اعالم کرده و شبهاتی دارد. 
به اعتقاد من باید منتظر نتایج و تغییرات آینده باشیم 

و بعد در مورد مسائل قضاوت کنیم.
لیس�ت تیم مل�ی ب�رای مرحله نخس�ت 

مقدماتی جام جهانی چه شبهاتی دارد؟
اس��امي  نفرات در حالی انتخاب ش��ده ک��ه تیم ملی 
بازی های حساس و مهمي  را نداشته و همچنین لیگ 
برتر نیز چند ماهی تعطیل بود. در کل فوتبال ما در این 
مدت فعالیتی نداشته که بتوانیم از طریق آن بازیکنان 
نخبه گزینش شوند. با این حال باید به نظر کادرفنی 
احترام گذاشت. به عقیده من انتخاب بازیکنان برای 
تیم ملی باید حاصل چالش های کادرفنی باشد. منتها 
باید دید بازیکنانی که به این اردو دعوت ش��ده اند در 
کدام مسابقات دیده ش��ده اند! تنها دو هفته از فصل 
جدید لیگ برتر مي گذرد و مربیان تیم ملی فقط یک 

بازی تیم ها را رصد کرده اند.
به تغییرات مثبت کادرفنی اشاره کردید. 

در این خصوص توضیح مي دهید؟
خب کادرفنی تغییر کرده و پس از عقد قرارداد ویلموتس، 
تیم ملی چند بازی تدارکاتی را پشت سر گذاشت. البته 
آن بازی ها از قبل انتخاب شده بود و کادر جدید نقشی در 
تعیین حریفان تدارکاتی نداشت. با این وجود سرمربی 
روش��ی منطقی را در پیش گرفت و ب��دون اینکه بازی 

انجام شده باشد تنها از بازیکنانی زمان کارلوس کی روش 
اس��تفاده کرد. انصافاً هم س��رمربی در بازی گرفتن از 
بازیکنان موفق بود، به ویژه در بازی با کره جنوبی. با اینکه 
بازیکنان زمان کی روش بودند اما عملکردشان بر مبنای 
تفکرات ویلموتس بود و بازی ای منطقی را ارائه دادند. 
ضمن اینکه در فاز تهاجمي  تغییرات مثبتی ایجاد شده 
بود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که 
سرمربی تیم ملی بعد از عقد قرارداد، بیشتر زمان خود 
را به هر دلیل خارج از ایران گذراند. در این اوضاع لیست 

جدیدی که اعالم شده منطقی نیست.
رقابت های تیم ملی در انتخابی جام جهانی 
در مصاف با عراق، هنگ کنگ و کامبوج چه 

شرایطی را پیش رو دارد؟
همیش��ه بازی های مرحله اول ب��رای تیم هایی چون 
ایران، کره، ژاپن، عربستان و... سخت نیست. این تیم ها 

بازی های مقدماتی را به راحتی پشت سر مي گذارند.
یعنی نگرانی بابت رویارویی با عراق وجود 

ندارد؟

نه، بازی با عراق س��خت اس��ت. باید این تیم را جدی 
گرفت اما هنگ کنگ و کامبوج حریفانی نیستند که 
بخواهند برای ما دردسرس��از شوند ولی شرایط عراق 
متفاوت اس��ت. عراق ع��الوه بر مش��کالت اجتماعی 
که با آن درگیر اس��ت مس��ابقات لیگ ن��دارد، اکثر 
بازیکنان شان در داخل شاغل هستند و در همه ادوار 
برای ما حریف سرس��ختی محس��وب مي شوند. نوع 
و س��اختار فوتبال شان ش��باهت زیادی به فوتبال ما 
دارد. عالوه بر این همیشه مقابل عراق اسیر حواشی و 
مشکالت روانی نیز شده ایم. عبور از این مرحله برای 
ایران سخت نیست و فکر نمي کنم تیم کشورمان برای 

صعود به دور بعد مشکلی داشته باشد.
حریفان اصلی ما در مرحله بعد چه تیم هایی 

خواهند بود؟
ژاپن، کره، ازبکستان، قطر و چین  که به تازگی مدعی 
شده و عراق اصلی ترین حریفان ما هستند. از آنجا که 
چهار تیم به صورت مس��تقیم به جام جهانی مي روند 

احتمال صعودمان به این مسابقات بسیار زیاد است.

پ�س از دو دوره حض�ور متوال�ی در جام 
جهانی تیم ملی مي تواند صعودی آسان به 

جام جهانی 2022 را تجربه کند؟
رقابت های جام ملت های آسیا واقعیت های زیادی را نشان 
داد. در ج��ام ملت ها با اینکه انتظار بیش��تری از تیم ملی 
داشتیم اما در یک چهارم نهایی از گردونه رقابت ها حذف 
شدیم و ژاپن با برتری کامل ما را شکس��ت داد. به اعتقاد 
من هیچ تیمي  حتی کره و ژاپن نی��ز نمي توانند از صعود 
صددرصد به جام جهانی مطمئن باشند. مگر اینکه برای 
رسیدن به این هدف برنامه ریزی داشته باشند، در مسابقات 
به صورت سازمان یافته حضور پیدا کنند و همه ظرفیت های 
فوتبال شان را به کار بگیرند. خوشبختانه ما ظرفیت های 
الزم را برای تحقق این هدف در اختیار داریم ولی باید منتظر 

بمانیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ مي دهد.
از مارک ویلموتس چه انتظاراتی باید داشته 
باشیم؟ منتقدان کی روش منتظر تغییر در 
شیوه بازی ملی پوشان و رو آوردن به بازی 

هجومي  هستند.
در همان دو، سه بازی دوستانه ای که ویلموتس سرمربی 
رسمي  تیم کشورمان بود یک سری تغییرات در چیدمان 
بازیکنان شاهد بودیم اما برای تغییر نسل و شناسایی 
نفرات سرمربی باید در ایران باشد و همه مسابقات لیگ 
را از نزدیک مش��اهده کند. در دو جام جهانی اخیر که 
دو دوره متوالی در آن حضور داش��تیم از مس��ن ترین 
تیم های حاضر در رقابت ها بودیم. در جام جهانی برزیل 
تیم ملی ایران از لحاظ میانگین سنی در رده سی و یکم 
قرار گرفت و در جام جهانی روس��یه نیز بین تیم های 
دیگر از این حیث بیس��ت و نهم یا سی ام بودیم. حتماً 
باید تغییرات اساسی و بنیادین در تیم ملی ایجاد شود 
تا فوتبال ملی ما بتواند از جایگزین های جوان استفاده 
کند. فوتبال ای��ران این جایگزین ه��ا را دارد. لیگ ما 
سرشار از بازیکنان توانمند است که باید به آنها فرصت 

الزم را بدهیم تا شخصیت بین المللی پیدا کنند.
اخی�راً مربی�ان ایرانی جلس�ه ای با مارک 
ویلموتس برگزار کردند. مربیان لیگ برتری 

چه نقشی در پیشرفت فوتبال ملی دارند؟
این تعامل در فوتبال دنیا مرسوم است منتها کارلوس 
کی روش از آن چشم پوشی کرد. تعامل بین باشگاه ها و 
تیم ملی به سود همه است. این تعامل دو سر برد است، 
هم باشگاه ها با سیاس��ت های کادرفنی تیم ملی آشنا 
مي شوند هم تیم ملی به اهدافش مي رسد. اینگونه نیست 
که فقط یک طرف برنده باشد. به اعتقاد من هم باشگاه ها 

و هم تیم ملی از عدم تعامل دوجانبه متضرر شدند.

جام جهان�ی 2022 
دنیا حیدري
      گزارش

خیلی دور نیست و 
با یک چش�م برهم 
زدنی از راه مي رسد و تیم ملی فوتبال ایران برای 
سومین صعود پیاپی به جام جهانی باید کارش را 
به زودی آغاز کند اما  سؤالی که این روزها ذهن 
بسیاری را به خود مشغول کرده این است که آیا  
تیم مل�ی فوتبال ای�ران که دو مرتب�ه پیاپی با 
کی روش حضور در این رقابت ها را تجربه کرده، 
مي تواند ب�ا ویلموتس بلژیکی ه�م رقابت های 
مقدماتی را پشت سر گذاشته و موفق به کسب 

جواز حضور در این رقابت ها شود؟
با وجود دو حضور پیاپی در جام جهانی برزیل و روسیه، تیم 
ملی برای تجربه سومین حضور پیاپی کار بسیار سختی را 
در پیش دارد. تیم ملی ایران سال هاست در رنکینگ فیفا 
تیم نخست آسیاست. همین عنوان کافی است برای باال 
رفتن انتظارات از تیمي  که بعد از هشت سال، نیمکت آن 
تغییرات بزرگی داشته و حاال با کادرفنی جدید قرار است 
در راه پرپیچ و خم کسب جواز حضور در جام جهانی گام 

بردارد. رقابت هایی که بدون شک کسب جواز حضور در آن 
ساده نیست. خصوصاً که تیم ملی ایران از یک سو با کادری 
جدید باید در این مس��یر س��خت قدم بردارد و از سوی 
دیگر در این راه با عراقی همگروه است که طی سال های 
اخیر ضربه های س��ختی به فوتبال ایران زده. چه در رده 
بزرگساالن و چه پایه ها. در مرحله اول شاگردان ویلموتس 
باید با هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق دیدار کنند که 
اگر چه ایران خاطره خوب��ی از مصاف با بحرینی ها ندارد 
اما اصلی ترین حریف یوزهای ایرانی در این مرحله بدون 
شک عراق است. تیمي که همواره حریف سرسختی برای 
ایران بوده و این اواخر نیز ضربه های بدی به فوتبال ایران 
در همه رده های سنی زده و عبور از آن نیازمند یک برنامه 
حساب شده، عزم راسخ و همدلی بازیکنانی است که صد 

البته نباید فراموش کنند که بازی 90 دقیقه است!
تیم ملی اما مرحله نخست انتخابی جام جهانی را در حالی 
سه ش��نبه آغاز مي کند که تدارکات خوبی نداشته و این با 
توجه به آنکه ویلموتس نیز زمان زیادی نیست روی نیمکت 
ایران مي نشیند و شناخت زیادی از شاگردانش ندارد، اصاًل 
جالب توجه نیس��ت و مي تواند کار را برای او دشوارتر کند 

چراکه هرچه تدارکات بیشتر باشد، شناخت و هماهنگی 
نفرات بیشتر و بهتر خواهد بود که از این لحاظ نفرات تیم 
ملی به واسطه آنکه سال هاس��ت در کنار هم کار مي کنند 
مشکل خاصی ندارند اما در کنار  هارمونی خوب نفرات تیم، 
شناخت سرمربی از بازیکنانش نیز یک اصل و شرط مهم 
است که در این زمینه تیم ملی شاید خیلی موفق عمل نکرده 
باشد چراکه در شرایطی به مصاف هنگ کنگ خواهد رفت 

که به غیر از دو بازی تدارکاتی مقابل سوریه و کره جنوبی، تیم 
ملی بعد از حضور ویلموتس بازی دوستانه ای نداشته و فقط 
اردوی تدارکاتی برگزار شده است و باید دید مرد بلژیکی 
نیمکت تیم ملی صرف برگزاری اردوهای تدارکاتی و دو بازی 

دوستانه به شناختی که باید از تیمش دست یافته یا نه!
اما آنچه  مسلم اس��ت ویلموتس بلژیکی باید تغییرات 
زیادی در ترکیب تیم ملی ایجاد کند که این اتفاق مي تواند 

با کنار گذاشتن چند بازیکن باتجربه اما پا به سن گذاشته 
و اضافه شدن نفرات جوان تر همراه باشد. در واقع با اضافه 
ش��دن نفرات جوان، خون تازه ای در رگ های تیم ملی 
جاری خواهد شد. اتفاقی که البته هنوز رخ نداده. هرچند 
دلیل آن مي تواند عدم شناخت کافی سرمربی جدید تیم 
ملی از بازیکنان ایرانی باشد که او را برآن داشته تا همچنان 
با ترکیب کی روش راهی میدان شود. با این وجود اما از 
آنجایی که بازی با تیم هایی چون هنگ کنگ خود مي تواند 
یک بازی تدارکاتی باشد و تیم ملی بازی های بسیاری قبل 
از جام جهانی دارد، این می تواند فرصت خوبی برای تغییر 

بدنه تیم ملی و جوان شدن ترکیب آن باشد.
هنگ کنگ اولین چالش جدی ویلموتس در مسیر جام 
جهانی قطر است. یاران ویلموتس در حالی 19 شهریور 
با نخستین حریف خود در مرحله نخست انتخابی جام 
جهانی دیدار خواهند کرد که باوجود رقبای ساده )جز 
عراق( در این مرحله، دست کم گرفتن هر تیم و حریفی 
مي تواند برای ویلموتس و شاگردانش گران تمام شود. 
خصوصاً که تیم ملی اگر چه دو صعود پیاپی به جام جهانی 
دارد و دومی��ن تیمي  بود که راهی جام جهانی روس��یه 
ش��د، آن هم با نتایجی قابل قبول اما تجربه شکست در 
مرحله اول را هم دارد و همین مسئله نشان مي دهد که 
مرحله نخست هم مرحله ساده ای نیست و اگر تیم ملی 
به سومین حضور پیاپی در جام جهانی مي اندیشد، باید با 
تمام قوا برای رسیدن به این مهم بجنگد و هیچ حریفی را 

دست کم نگیرد. حتی اگر این حریف هنگ کنگ باشد.
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در دو ج�ام جهانی اخیر ک�ه دو دوره 
متوال�ی در آن حض�ور داش�تیم از 
مسن ترین تیم های حاضر در رقابت ها 
بودیم. در جام جهان�ی برزیل در رده 
سی و یکم قرار گرفت و در روسیه نیز از 
 این حیث بیست و نهم یا سی ام بودیم

بررسی چالش های پیش روی فوتبال ایران در گفت وگوی »جوان« با بیژن ذوالفقارنسب، مربی اسبق تیم ملی

فوتبال ما در جام جهانی قطر باید از جوانترین ها باشد

مسیر نه چندان ساده انتخابی جام جهانی

آغاز چالش ویلموتس

جام جهاني قطر از سه شنبه 
سعید احمديان

     نگاه
براي ایران شروع مي شود، از 
هنگ کن��گ،  ب��ا  ب��ازي 
مسابقه اي که آغاز مسیر طوالني ویلموتس و شاگردانش براي 
رزرو بلیت جام جهاني 2022 است. پس از دو صعود متوالي 
به جام جهاني که با حضور کي روش رق��م خورد و تیم ملي 
فوتبال با دردسر کمتري نسبت به دوره هاي گذشته حضور 
در ج��ام جهاني را تجرب��ه کرد، ح��اال ه��واداران فوتبال از 
ویلموتس هم انتظار دارند تا مانند دو دوره گذشته، تیم ملي 
فوتبال بدون دردس��ر به جمع 32 تیم برتر جهان که س��ال 
2022 در قطر دور هم جمع مي ش��وند، اضافه شود. چنین 
انتظاراتي سبب شده تا خیلي از هواداران فوتبال براي سومین 
صعود متوالي که بي دردس��ر خواهد بود، خودشان را آماده 
کنند، با این ح��ال س��اده انگاري صعود به ج��ام جهاني در 
شرایطي که سایر حریفان ایران بیکار ننشسته اند، مي تواند 

یک زنگ خطر براي فوتبال ایران باشد.
بدیهي اس��ت تمام کش��ورها براي حضور در ج��ام جهاني 
برنامه ریزي ویژه اي دارن��د و با بهترین ش��رایط و امکاناتي 
که مي توانند داشته باشند وارد مسابقات انتخابي مي شوند 
تا شانس ش��ان را براي حض��ور در جمع تیم ه��اي برتر دنیا 
امتحان کنن��د. در چنین وضعیتي موضوع��ي که باید مورد 
توجه مسئوالن فدراسیون فوتبال و کادر فني تیم ملي قرار 
بگیرد، برنامه ریزي هدفمن��د و مرحله به مرحله براي صعود 
به جام جهاني است، یک نقش��ه راه که فوتبال ایران کمتر از 
آن بهره برده است و همواره همه چیز به دقیقه 90 و زماني 
که شمارش معکوس آغاز مي ش��ود، ختم شده است. چنین 
تدابیري فوتبال را کم با مشکل روبه رو نکرده و سبب شده تا 
تیم ملي فوتبال فرصت هایي را که مي توانست براي آمادگي 
بیشتر در اختیار داشته باش��د، از دست داده است. نمونه آن 
در سه ماه گذش��ته از دست دادن س��ه تاریخ فیفادي براي 
انجام بازي تدارکاتي است که تیم ملي با سوءمدیریتي که در 
فدراسیون فوتبال در یک دهه اخیر همواره شاهد بوده ایم، از 
دست داد و در حالي که رقیبان ایران در انتخابي جام جهاني با 
انجام بازي تدارکاتي آبدیده تر مي شدند، در ایران فوتبال ملي 

در خواب به سر مي برد.
این در ش��رایطي اس��ت که تیم ملي فوتبال براي موفقیت 
در انتخابي جام جهاني نباید دس��ت به فرصت سوزي بزند، 
مس��ئله اي که مي تواند ویلموتس و ش��اگردانش را در این 
رقابت ها با مش��کل روبه رو کند. فدراس��یون فوتبال  باید با 
ارائه یک برنامه ریزي قوي براي صعود به جام جهاني تالش 
کند، تالشي که به نظر مي رسد زیر سایه حاشیه هاي فراوان 
مدیریتي این فدراس��یون فراموش شده و از دست دادن سه 
تاریخ که براي بازي هاي تدارکاتي مي توانست حیاتي باشد، 
گویاي این است که مسئوالن فدراسیون فوتبال با توجه به 
صدرنشیني تیم کشورمان در سال هاي اخیر در رده بندي فیفا 
در منطقه آسیا، نگاهي س��اده انگارانه به جام جهاني دارند و 
تصور مي کنند سومین صعود متوالي هم با همین روند کج دار 

و مریز در دسترس خواهد بود.
البته تجربه جام ملت هاي آسیا نشان داد که رده بندي فیفا تنها 
روي کاغذ اهمیت دارد و تیم کشورمان با وجود اینکه عنوان 
تیم اول آس��یا را در رنکینگ فدراسیون جهاني فوتبال یدک 
مي کشید، دست خالي از امارات به تهران بازگشت و حسرت 
فوتبال کش��ورمان براي قهرماني آس��یا همچنان باقي ماند. 
حال بدیهي است که تیم ملي فوتبال راه آساني براي صعود 
به جام جهاني هم پیش رو ندارد و کار سخت فوتبال براي جام 
جهاني از همین مرحله اول آغاز مي شود. هر چند کامبوج و 
هنگ کنگ به نظر نمي رس��د ایران را دچار مشکل کنند اما 
عراق قطعاً مي تواند سرسخت ترین حریف کشورمان در مرحله 
انتخابي باشد که با تیم کشورمان بر سر قرار گرفتن در رده اول 
و صعود مستقیم به مرحله دوم انتخابي رقابت نزدیک و البته 
سختي خواهد داشت. این تازه شروع کار فوتبال در رسیدن 
به جام جهاني قطر است و کار اصلي شاگردان ویلموتس در 

مرحله دوم نهایي انتخابي خواهد بود.
حال به نظر مي رسد فدراسیون فوتبال از همین آغاز کار تیم 
ملي در مرحله اول انتخابي جام جهاني باید نسبت به سختي 
راه آگاه باشد و قرار گرفتن در رنکینگ اول آسیا را تضمیني 
بر صعود به جام جهاني برنش��مرد. فدراسیون فوتبال  باید  با 
رویکرد استفاده از حداکثر امکانات و همچنین از دست ندادن 
فرصت بازي هاي تدارکاتي، برنامه تیم ملي را براي سومین 
صعود به جام جهاني بچیند تا فوتبال با وجود کار سختي که 
پیش بیني مي شود براي صعود به جام جهاني داشته باشد، در 
این مسیر غافلگیر نشود و هواداران فوتبال در تابستان 1400 

سومین صعود متوالي به جام جهاني را جشن بگیرند.

غافلگير راه جام جهاني نشویم

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین انرژى جاوید درتاریخ 1398/6/9 
به شماره ثبت 69370 به شناسه ملى 14008580174 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (590825)

آگهى تغییرات شرکت اعتبار شهید باهنر فرهنگیان 
گناباد شرکت تعاونى به شماره ثبت 346

و شناسه ملى 10380054416 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى گناباد (590824)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى رسمى بیمه نسیم 
آرامش ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 

3598 و شناسه ملى 14004365291

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سبزوار (590827)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى رسمى بیمه نسیم آرامش ایرانیان  
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3598 و شناسه ملى 14004365291

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سبزوار (590826)

آگهى تغییرات شرکت مکمل دارو گستر ساالر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 58798 و شناسه ملى 14006000779

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (590823)


