
چهار شنبه 25 آبان   1401 | 21 ربیع الثانی 1444 || روزنامه جوان |  شماره  126625

88498432سرويس ورزشي

قهرمان���ي در 
ترجمه: شیوا  نوروزی

   گزارش  یک
جام جهان�ي قطر 
براي ستاره اي كه 
آخرين حضورش را در اين رويداد مهم تجربه 
مي كند، رؤيايي بزرگ اس�ت. ليونل  مسي در 
سال هايي كه پيراهن تيم ملي آرژانتين را به تن 
كرده و هميشه رؤياي قهرماني در سرداشته، در 
حالي  به زودي آخرين جام جهاني اش را تجربه 
خواهد كرد كه هنوز هم به آرزويش نرس�يده 
 . س�ت ا
آلبي سلس��ته در گروه C با عربستان، لهستان و 
مكزيك همگروه اس��ت. روي كاغذ راه راه پوشان 
امريكاي جنوبي حتماً يكي از تيم هاي صعودكننده 
گروه سوم خواهد بود، اما هواداران آرژانتين از اين 
تيم باز هم انتظار قهرماني دارند، منتها كاپيتان 
مسي شانس زيادي براي قهرماني تيم كشورش 

قائل نيست. 
   رؤياي بزرگ

قبل از شروع جام 2022 لئو مسي مقابل خورخه 
والدانو در برنامه معروف »يونيورسيو والدانو« قرار 
گرفت و سير تا پياز زندگي اش از بچگي تا جواني، 
بازي در بارسا و تيم ملي آرژانتين گفت. مهم ترين 
بخش اي��ن گفت وگو صحب��ت در م��ورد آينده 

آلبي سلسته در قطر است، جايي  كه مسي از ليونل 
اسكالوني سرمربي تيم تعريف و تمجيد می كند، 
اما ش��انس كمي براي قهرماني تيم سرزمينش 

قائل مي شود. 
آرژانتين آخرين بار در سال 1986 جام قهرماني 
را باالي سر برد و از آن زمان به بعد اين تيم ديگر 
نتوانست طعم قهرماني را بچشد. حال با گذشت 
26س��ال راه راه پوش��ان باز هم كار سختي براي 
تحقق اين رؤيا پيش رو دارند. آنها همچنين بعد 
از 28سال هنوز نتوانسته اند با شكست برزيل فاتح 
كوپاآمه ريكا شوند. اگرچه شرايط در جام جهاني با 
ساير تورنمنت ها متفاوت است، اما آرژانتيني ها به 
ركورد شكست ناپذيري خود دل خوش كرده اند. 
اين تيم تحت هدايت اسكالوني 35بازي اخير خود 

را از سال 2019 نباخته است. 
   نقش اسكالوني

جداي از عملكرد خوب تيم و هماهنگي الزم بين 
بازيكنان در پست هاي مختلف، كاپيتان لئو معتقد 
است، سبك مربيگري اسكالوني نقش مهمي در 
درخش��ش آرژانتين دارد: »اسكالوني شخصيت 
خاصي دارد. او مربي فوق العاده اي است و بارزترين 
خصوصيات او نوع مربيگري و برقراري ارتباط با 
بازيكنانش اس��ت. او به بازيكنانش ايمان دارد و 

بهترين تصميمات را برايشان مي گيرد. سرمربي 
تفكراتش را به خاطر حرف ه��اي ديگران تغيير 
نمي دهد. در حقيقت شيوه رفتاري او با بازيكنان 

تيم را به اينجا رسانده است.«
   انتظار قهرماني

ليونل مسي با در نظرگرفتن شرايط ديگر تيم هاي 
حاضر در جام 2022 آرژانتين را مدعي قهرماني 
نمي داند: »فرقي نمي كند با چه تيمي بازي داريم، 
همه حريفان سخت هستند؛ ضمن اينكه در اين 
مدت بازي هاي كمي با تيم ه��اي اروپايي برگزار 
كرديم. با اينكه در ش��رايط خوبي به قطر س��فر 
مي كنيم، اما اين دليل نمي شود كه همه روي ما 
حس��اب كنند و آرژانتين را جزو مدعيان بدانند. 
بايد واقع بين باش��يم و بازي به بازي پيش برويم. 
به عقيده من فرانس��ه با همه مصدومانش باز هم 
پتانسيل قهرماني دارد. بازيكنان و سرمربي خوب 
اين تيم مدت هاس��ت در كنار ه��م كار مي كنند 
و آنها قهرم��ان جام جهاني ش��ده اند. برزيل هم 
بازيكنان باكيفيت و خطرناك زيادي در اين دوره 
به همراه دارد. آنها از حضور مهاجمي به نام نيمار 
س��ود مي برند. معتقدم آرژانتين در گروه خوبي 
قرار گرفته و تيم در وضعيت خوبي اس��ت. البته 
مصدوميت جيوواني لو سلس��و بدشانسي بزرگ 

تيم ما بود، با اين  حال هم��ه ما براي جنگيدن به 
ميدان مي رويم و تنها به ب��ردن فكر مي كنيم.« 
تيم ملي آرژانتين هفته آينده نخستين ديدارش 
را در جام جهاني قط��ر مقابل عربس��تان برگزار 

خواهد كرد. 
   خاطرات تلخ

كينگ لئو در بخش��ي ديگر از اي��ن گفت وگو، به 
اولين روزهاي حضورش در تيم ملي آرژانتين اشاره 
مي كند و اينكه بازي در تيم اول بارسا چه تأثيري 
در اين مس��ئله داش��ت: »براي بازي در تيم اول 
خيلي تالش كردم. راه يافتن به تركيب بارسلونا 
كار آساني نيست، اما بازيكناني چون رونالدينيو، 
دكو، موتا، ژاوي و پويول از همان ابتدا به من كمك 
كردند و رفتار دوس��تانه اي با من داشتند. حضور 
در رختكن تيمي كه چني��ن بازيكنان بزرگي در 
اختيار داش��ت، دش��واري هاي زيادي هم دارد، 
ولي با حمايت آنها جو براي ما نرمال بود. از همان 
ابتدا به پدرم گفتم بايد كاري كنم كه هموطنانم 
بفهمند من در اسپانيا و بارسا هستم. در دو بازي 
دوستانه تيم جوانان آرژانتين حضور داشتم و بعد 
از آن مردم من را شناختند. در آن زمان 18 – 17 

سال بيشتر نداشتم.«
مهاجم 35 س��اله در ادامه از خاطرات تلخش در 

مورد انتقادهاي ه��واداران گفت؛ انتقادهايي كه 
سوهان روح مسي بودند: »به نظرات مردم احترام 
مي گذارم، ول��ي آنها در مورد ه��ر نتيجه اي نظر 
مي دهند. ش��روع بدي در كوپ��ا آمه ريكا 2011 
داشتيم. با اينكه از گروه صعود كرديم، ولي خيلي 
زود در پنالتي ب��ه اروگوئه باختي��م. اين نتيجه 
همانند جام جهاني 2010 بد بود. در جام جهاني 
2006 هنوز بازي نكرده بودم كه انتقادها شروع 
شد. در سال 2007 هم در فينال كوپاآمه ريكا به 
ونزوئال باختيم و از آن زمان به بعد انتقادها شدت 

بيشتري يافت.«
   شباهت انريكه و گوارديوال

كاپيت��ان آرژانتين معتقد اس��ت، لوئي��ز انريكه 
سرمربي اسپانيا شباهت زيادي به پپ گوارديوال 
دارد: »گوارديوال خيلي خاص اس��ت، اما انريكه 
شباهت هاي زيادي به او دارد، به ويژه در پركردن 
فاصله ها براي كوبيدن حريفان. فلس��فه انريكه 
و گوارديوال يكي اس��ت. از حاال مي تواند در مورد 
اسپانيا صحبت كند. اين تيم همان تيمي است كه 
انريكه مي خواهد. آنها هدف شان مشخص است. 
اسپانيا بازيكنان خوبي دارد و با هر حريفي با يك 

تاكتيك وارد جنگ مي شود. 
منبع: آ اس

   دنيا حيدری
مصدوميت هم مانع از حضور هازارد در ليست 26نفره 
بلژيك نش��د. او كه بع��د از جدايي از چلس��ي، هرگز 
نتوانس��ت عملكردي قابل قبول به نمايش بگذارد و 
در تركيب ثابت قرار گيرد، به دليل خالي بودن دست 
كادر فني همواره يك پاي ثابت تيم ملي فوتبال بلژيك 
و البته س��تاره آن بود. با اين وجود به نظر مي رس��د 
مصدوميت هفته گذش��ته او به معن��اي پايان حضور 
كاپيتان بلژيك در جام جهاني قطر باشد، اما در كمال 
ناباوري، روبرت��و مارتينز، مربي تيم مل��ي بلژيك كه 
ليست 26نفره اين تيم را اعالم كرد، نام ادن هازارد هم در آن 
به چشم مي خورد. وينگر رئالي ها كه در پايان فصل گذشته تأكيد داشت هنوز تمام 
نشده است. اما بعد از گذشت چند ماه از آن ادعا، حاال او عالوه بر ادامه روند ناكامي هاي 
خود در رئال، با مصدوميت نيز دست به گريبان اس��ت. با اين وجود سرمربي بلژيك 
هنوز هم به س��تاره تيمش اميد دارد: »ادن به عنوان كاپيتان تيم مي خواهد، نشان 
دهد كه چه بازيكن باورنكردني است. او از فوتبال خود لذت می برد و تنها نگراني من 

دور بودنش از شرايط بازي است.« 
البته مارتينز تأكيد دارد ك��ه بهترين نفرات را روانه مي��دان مي كند و فقط بازيكناني 
كه در بهترين ش��رايط آمادگي خود هس��تند به ميدان می روند. مسئله اي كه نشان 

مي دهد احتمال نيمكت نشيني هازارد در قطر خيلي دور 
از ذهن نيست. موضوعی كه وينگر رئال نيز گويي با آن 
مشكلي ندارد: »با اينكه با تمام وجود دوست دارم براي 
كش��ورم در جام جهاني بازي كنم، اما اگر الزم باشد 
نيمكت نشيني را خواهم پذيرفت. شايد برايتان سؤال 
باشد مي شود كاپيتان نيمكت نشين شد؟ چراكه نه!« 

با اين حس��اب مي توان گفت س��رمربي بلژيك 
بيش��تر براي حفظ روحيه تيم اس��ت كه 

هازارد را در ليس��ت 26 نفره ق��رار داده 
است. هرچند اگر كاپيتان بلژيك بتواند 
تا آغاز رقابت هاي جام جهاني به لحاظ 
بدني به شرايط ايده آل برسد، حضورش 
در تركيب اصلي تي��م به عنوان يكي از 
اصلي ترين ستاره ها قطعي خواهد بود. 
در غير اين صورت، او بايد در بلژيك هم 
مانند رئال از روي نيمكت به تماشاي 
نمايش هم تيمي هاي خود بنش��يند. 
اتفاقي كه بي شك كار ماتينز و يارانش 
را در قطر س��خت خواهد كرد، اما اين 
شايد آخرين فرصت هازارد براي عرض 
اندام باشد. فرصتي كه بعيد است ستاره 

بلژيكي ها به سادگي از آن بگذرد. 

   دنيا حيدری
پيش بيني ماركا به حقيقت پيوست. با وجود 
پشت س��ر گذاش��تن مصدوميت و حضور در 
تركيب ثابت پي اس جي، به تحليل اين روزنامه 
معتبر اسپانيا اعتقاد لوئيس انريكه به حفظ اتحاد 
حال حاضر تيم بود كه جا را ب��راي حضور اين 
مدافع در تركيب نهايي الروخا تنگ مي كرد و 
درست چند روز بعد از اين ادعا بود كه 26 نفر 
نهايي اسپانيا براي حضور در قطر مشخص شد. 
ليستي كه همانطور كه پيش بيني مي شد، جايي 
در آن براي راموس نبود! آن هم در شرايطي كه مدافع پاري سن ژرمن اعتراف كرده بود 
تا چه اندازه دوست دارد بار ديگر به تيم ملي اسپانيا برگردد و يكي از مسافران قطر باشد: 
»همه مي دانند كه دفاع از پيراهن تيم ملي چقدر مهم است. احساس خوبي دارم و آماده 
حضور در تيم ملي هستم. البته اين به من بستگي ندارد، بلكه به لوئيس انريكه بستگي 
دارد. آرزوي من بازگشت به تيم ملي اسپانيا و بازي در جام جهاني است. اميدوارم بتوانم در 
جام جهاني 2022 باشم.« اما انريكه، نظري روي راموس نداشت و او را نيز همانند دخيا از 
ليست تيم اسپانيا براي حضور در جام جهاني خط زد و حسرتي عميق را براي مدافع پاري 
سن ژرمن باقي گذاشت. اتفاقي كه هضم آن براي راموس چندان ساده نبود. با اين وجود 
او چند روزي را دندان روي جگر گذاشت تا به دور از هرگونه هيجان احساسي در خصوص 

خط خوردن از تركيب اسپانيا صحبت كند: »نهايت تالش خود را 
از نظر جس��مي و روحي به كار گرفتم تا به بهبودي كامل 

برسم. همواره براي خود اهداف و بلندپروازي ها داشته ام 
كه باعث شده براي رسيدن به آنها تالش زيادي از خود 
نشان دهم. خوشبختانه بايد بگويم كه در فصل جاري 
احس��اس كردم به روزهاي خوب برگشته ام. من براي 

يك تيم بزرگ و در شهر بزرگي بازي مي كردم و 
بار ديگر از فوتبال لذت بردم. بدون شك حضور 

در جام جهاني يكي از رؤياهاي من بود و 
اين امكان وجود داشت كه پنجمين 
جام جهاني خود را تجربه كنم، اما 
از بخت بد، من بايد از خانه نظاره گر 
اين رقابت بزرگ باشم و اين واقعاً 
سخت است. با اين حال خورشيد 
دوباره از صبح طلوع خواهد كرد. 
قرار نگرفتن در فهرست تيم ملي 
فوتبال اسپانيا باعث نمي شود 

كه شور و شوق من به فوتبال و 
انگيزه و تفكر من نسبت به اين 

رشته عوض ش��ود. اگر چه جاي 
در تركيب الروخا ندارم، اما قلب من 

هميشه با تيم كشورم است.«

گرت بيل مصدوم نيست

 آماده درخشش 
در قطر

ستاره مصدومي كه همچنان دعوت مي شود 

 وضعيت مبهم 
هازارد 

حسرت راموس از خط خوردن 

 همه تالشم را براي حضور 
در الروخا كردم

گردهمايي هواداران جام جهاني 2022 قطر، كنار ساعت شمار آغاز جام جهاني در كورنيش 
كمتر از يك هفته مانده به ديدار افتتاحيه ميان دو تيم قطر - اكوادور. شمارش معكوس براي آغاز 

جام جهاني شروع شده و ديگر زمان زيادي تا جشن بزرگ فوتبال باقي نيست. 

 كارلوس كي روش كيك تيم ملي را برش مي زند؛ كيكي كه ميزبانان قطري به بهانه ورود 
تيم ملي به هتل محل اقامت خود تدارك ديده بودند. كي روش از همان شب اول شمشير را براي 

رقبا بيرون كشيد، هر چند اين بار با خنده، اما كنار زمين خبري از اين خنده ها نيست. 

 تيم ملي ايران با بدرقه مردم راهي جام جهاني شد. حاال بگذريم برخي ها براي اينكه فالوور 
جمع كنند، مدعي شدند كه اين تيم، تيم ايران نيست، ولي همه خوب مي دانيم كه دعاي يك 

ملت پشت اين تيم است تا در جام جهاني پرچم ايران را باال ببرند و باعث غرور شوند. 

 اتحاديه فوتبال هلند اعالم كرد، پيراهن هاي تيم ملي اين كشور در جام جهاني براي حمايت 
از كارگران مهاجر در قطر به حراج گذاشته مي شود. اين تصميم پس از مشورت با بازيكنان گرفته 

شده و درآمد حاصل از حراج براي بهبود وضعيت كارگران مهاجر صرف مي شود. 

 اين هم كشتي كروز پهلو گرفته در بندر دوحه كه قرار است از مسافران جام جهاني ميزباني 
كند. يك كشتي كاماًل مجلل كه البته مسافران خاص خودش را خواهد داشت و بعيد به نظر 

مي رسد، همگاني باشد. با اين حال اين روزها خيلي ها از دور به تماشاي آن مي نشينند. 

 قطري ها در اقدامي جالب تصاوير بازيكنان تأثيرگذار تيم هاي حاضر در جام جهاني را 
روي برج هاي شهر هاي خود طراحي كردند. از جمع ستارگان تيم ملي ايران تصوير عليرضا 

جهانبخش انتخاب شده كه روي يكي از ساختمان هاي شهر دوحه نصب شده است. 

قطر 2022 از دريچه دوربين

  پيش بيني  كاپيتان مسي 
 از آينده آلبي سلسته در جام جهاني 

 روي قهرماني آرژانتين حساب نكنيد

   اشرف رامين
كاپيتان تيم ملي ولز ب�ا آمادگي 
كامل مس�ابقات قطر را شروع 
مي كند. ولز يكي از همگروهان 
ايران در جام جهاني است و آنها 
 B خيال مي كنند صعود از گروه
رقابت ها برايشان آسان خواهد 
ب�ود. دراگون ه�ا پس از 64س�ال 
سهميه حضور در اين رقابت ها را كسب 
كردند و اين فرصت نابي اس�ت كه نبايد به راحتي آن را از دس�ت داد. 
گرت بيل اميد اول ولزي هاس�ت؛ تيمي كه از س�ال 1958 هنوز پايش 
به جام جهاني باز نش�ده بود در قطر اميدوار اس�ت با درخش�ش بيل 
خودي نش�ان دهند، اما مهاجم 33س�اله در اين مدت با مصدوميت 
دست به گريبان بوده و اين مسئله كادرفني را نگران كرده است. بيل 
بازيكن لس آنجلس اف سي است و آسيب ديدگي هايش شرايطش در 
جام جهاني را به خطر انداخته اس�ت. بهترين گلزن تاريخ ولز به همه 
اطمينان داده كه مشكلي براي بازي در اين مسابقات نخواهد داشت: 
»كاماًل آماده و مهياي جام جهاني هستم. حس مي كنم در هر سه بازي 
مرحله گروهي 90 دقيقه بازي خواهم كرد. شرايط براي بازيكنان سخت 

اس�ت، به ويژه از نظر روحي. در اين چند روز 
باقيمان�ده خيلي ها نگرانند مصدوم ش�وند و 

بازي ها را از دست دهند. آسيب ديدگي براي 
هر بازيكني وحشتناك خواهد بود.« گرت 
بيل تصور مي كرد با رفتن ب�ه MLS )ليگ 
فوتبال امريكا( باز هم مي تواند در حد يك 

ستاره بدرخشد، اما مصدوميت امانش نداد و 
در هيچ كدام از بازي هاي لس آنجلس فيكس 

بازي نكرد. البته اي�ن بازيكن يك گل قهرماني 
براي تيمش به ثمر رسانده، ولي به هيچ وجه 
نتوانس�ته انتظارات را برآورده كند. با اين 
 وجود بيل ستاره اصلي ولز در جام جهاني 
محسوب مي شود. به  رغم شايعات مطرح 

ش�ده، گرت بيل خيال خداحافظي از 
بازي هاي ملي را نيز ندارد و تا يورو 2024 
نيز به ميدان خواهد رفت. تيم ملي ولز 
روز يك شنبه بايد رودروي امريكا قرار 
بگيرد، ايران حريف دوم اين تيم است 
و بازي سوم شان هم مقابل انگليس 

خواهد بود. 
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