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از قاره اروپا چه خبر؟

فوتبال
جهان

يك پاي آلمان و سوئيس
در «روسيه »2018

در حالـــي كـــه  5دور بـــازي از مســـابقات فوتبـــال
مقدماتـــي جام جهانـــي  2018در گروههاي  9گانه
اروپا ســـپري شـــده ،تشـــخيص ســـيماي صعودكنندگان در برخـــي گروهها
تا حدي امكانپذير اســـت ولي در بعضي دســـتههاي ديگر اتفاقات شـــكل
مبهمتري دارند.
قاطعترين نمايشها از تيمهاي سوئيس و آلمان در گروههاي دوم و سوم
رؤيت شـــده اســـت .آنجا كه اين دو تيم با فتح هر  5بازي انجام داده خود
صاحب حداكثر امتيازات ممكن ( 15پوئن) شدهاند.
ســـوئيس البته از جانب پرتغـــال  12امتيازي تحت تعقيـــب قرار دارد ولي
فاصله زيادش با تيمهاي سوم و چهارم (مجارستان و جزاير فارو) حاشيه
امنيتي را براي سوئيســـيها فراهم آورده كه آرزوي هـــر تيم ديگري نيز در
قاره سبز اســـت .از آنجا كه دو تيم نخســـت هر گروه باال ميروند ،سوئيس
ميتواند روي صعود محتمل خود حتي در صورت لغزشهاي كوچك نيز
حساب كند و كار مجارستان براي برهم زدن آرامش ياران ژردان شقيري و
همبازيان كريس رونالدو سخت خواهد بود.
همين وضعيت در گروه سـ ــوم نيز -با قدري شـ ــدت كمتر -برقرار است
زيـ ــرا در اين گروه نيز آلمـ ــان  15امتيازي بار صعودش را تا حدي بسـ ــته
و ايرلندشـ ــمالي  10امتيـ ــازي و جمهوري چك  8پوئني براي رسـ ــيدن به
ژرمنهـ ــا رقابت شـ ــديدي دارند به عبـ ــارت بهتر يكـ ــي از آنها در معيت
تيم تحت هدايت يواخيملو به مرحله نهايي جام جهاني بيسـ ــت و يكم
صعـ ــود خواهد كرد و ديگري حذف خواهد شـ ــد و از آنجا كه سبزپوشـ ــان
ايرلندشـ ــمالي در پيكارهاي يورو  2016هم سـ ــيماي موفق و خبرسـ ــازي
داشـ ــتند ،صعود احتمالي آنها به «روسيه  »2018كمتر كسي را متعجب
خواهدكرد.
ëëهر اتفاقي متصور است
در ساير گروههاي  9گانه اروپا هيچ چيزي مطلق نيست و صعود هيچ تيمي
قطعي نشان نميدهد و شرايط و راههاي پيش روي تيمها بهگونهاي است
كه هر اتفاق متفاوت و متضادي را گواهي ميدهد.

ورزش

سال بیستوسوم شماره  6475پنجشنبه  31فروردین 1396

iran-newspaper

بپاخيزي چشمگير بازنده بزرگ جام جهاني 2014

انقالب<تيته> در فوتبال برزيل
وصال روحاني

وقتي برزيل در يكـــي از بزرگترين خفتهاي
تاريـــخ ورزشاش در نيمه نهايي جام جهاني
فوتبـــال  2014در خـــاك خـــود  7-1بـــه آلمان
باخـــت و شـــانس آورد كـــه ژرمنها دلشـــان
ســـوخت و در نيمـــه دوم طبق برخـــي روايات
تأييد نشده مخصوصاً گلهاي بيشتري نزدند،
بهنظر ميرســـيد مراســـم تدفين ابدي فوتبال
برزيل برگزار شـــده و «جوگو بونيتـــو» (فوتبال
زيبا) جايش را به مرگي تلخ داده اســـت .حتي
آمـــدن دوباره كارلوس دونگا بـــه جاي لوييس
فيليپه اسكوالري باوجود برخي پيشرفتهاي
آشكار گره كار سلهسائو را بهطور كامل بازنكرد
و هنگامـــي كـــه برزيليهـــا بعـــد از ناكامي در
پيكارهاي جام ملتهاي امريكاي جنوبي 2016
دونـــگا را هم كنار گذاشـــتند و بهعنوان آخرين
حربـــه نجات خود به «تيته»اي روي آوردند كه
در سالهاي اخير و در زمان انتصابهاي «فيل

بـــزرگ» (اســـكوالري) ،مانو منـــه زس و دونگا
هم يك گزينه جـــدي بود ،بهنظر ميآمد كه او
هم كاري از پيش نخواهد برد زيرا نه توان فني
فوقالعاده ســـابق در اردوي سلهســـائو رؤيت
ميشـــد و نه روحيهاي در نزدشان باقي مانده
بود.
با اين حال تيته خوشـــفكر تيم ملي برزيل
را به شكلي بسيار غير منتظره به كلي متحول
ســـاخت و به تيم روحيه و كالس خودباوري را
از نو تزريق كرد كه در ســـالهاي اخير به كلي از
اين محســـنات دور افتاده بود .حاصل انقالب
تيته اينك پيش روي ما اســـت؛ برزيل با كسب
 10برد و  3تســـاوي و تحمـــل فقط يك باخت
صدرنشـــين مطلق رقابتهـــاي انتخابي جام
جهانـــي بيســـت و يكـــم در منطقـــه امريكاي
جنوبي و نخســـتين تيمي است كه صعودش
را بـــه مرحلـــه نهايي قطعي كـــرده و اين البته
بجز روســـيهاي اســـت كه به لطـــف ميزباني و

بدون الزام شركت در پيكارهاي انتخابي جايي
ثابت در مرحله نهايي دارد .كار تيته بيشـــتر از
آن رو اهميـــت دارد كـــه او با همـــان عناصري
به نتيجه رســـيده كه دونگا و اسكوالري و بويژه
اولي بـــا اســـتفاده از آنها به بنبســـت خورده
بودند .جوانترهاي شاغل در اروپا شامل كوتي
نيـــو و فرمينيـــوي حاضر در ليورپـــول و ويليان
عضو چلســـي و داگالس كاســـتاي شـــاغل در
بايرن مونيـــخ در دوره زمامداري  11ماهه تيته
به بهترين شـــكل به تيـــم برزيل خدمت كرده
و گرههـــاي كار را گشـــودهاند و مســـنترهايي
مانند تياگو ســـيلوا ،مارســـلو و دنـــي الوس نيز
اســـباب نااميدي نشـــدهاند .نيمـــار هم پس از
بســـتن بازوبنـــد كاپيتاني با حس مســـئوليت
بيشـــتر و تأثيرگـــذاري فزونتر سلهســـائو را به
سوي موفقيتهاي مكرر رهنمون كرد ه است.
بـــ ه اين ترتيب زرد و آبيها براي نخســـتين بار
پس از ســـالهاي  2012و  2013شبيه به همان

تيـــم فني و زيبايي نشـــان ميدهند كه در جام
جهاني  2014قرباني هولناك سهلانگاريها و
ضعفهاي مفرط دفاعياش شد .پاداش تازه
ايـــن اوجگيري مجدد ،صعـــود اخير برزيل به

«تيته» فرمان ميدهد

صدر جدول ماهانه فيفا پس از  4ســـال دوري
از اين جايگاه است .بله ،برزيل با لطف حضور
تيته و نيمار با رؤياي فتح جام جهاني  2018به
روسيه سفر خواهد كرد.

از  100گله شدن تا محروميتهاي بدخيم

همه فراز و فرودهاي «نيمار»

نيمار در هفتههاي اخير حداقل از دو جهت خبرســـاز شـــده اســـت .از يك سو او طي
پيروزي  4-1بارسلونا برابر تيم گرانادا در ليگ فوتبال اسپانيا صدمين گلش را نيز براي
اين تيم در مسابقات رسمي به ثمر رســـاند .وي اين گلها را در جريان  177مسابقه در
چارچوب ليگ اسپانيا ،جام حذفي و سوپرجام اين كشور و همچنين ليگ قهرمانان
اروپا به ثمر رسانده اســـت .او در حالي به اين حد نصاب رسيده كه حتي ليونل مسي
مشهورتر و تواناتر از وي براي رسيدن به اين حد نصاب به حضور در  188مسابقه آبي
و اناريها نياز پيدا كرد .نيمار كه  25سال سن دارد در ديدار برابر گرانادا پانصد و يكمين
مســـابقه رسمي خود را تجربه كرده و لوييس انريكه سرمربي بارسا در پايان ديدار برابر
گرانادا ضمن تحسين نيمار گفت از اينكه تيمش حتي در غياب ليونل مسي (محروم)
اين طور خوب بازي كرده ،احساس غرور ميكند.

جوليان درکسلر ،متس هوملس و ساير مردان فوتبال آلمان
به سوي يک جام جهاني ديگر خيز برداشتهاند

در عين حال انگليس و اسپانيا در گروههاي ششم و هفتم شرايط تثبيت
شـ ــدهاي دارنـ ــد و بهواقع اوج رقابـ ــت و جالبترين نبـ ــرد در گروه هفتم
برقرار است .آنجا كه اسپانيا و ايتاليا با امتيازي برابر ( 13امتياز از حداكثر
 15پوئن ممكن) در سـ ــطحي برابر قرار دارند و آنچه تيم ملي سـ ــرزمين
گاوبـ ــازان را بر تيم ملي سـ ــرزمين چكم ـ ـهاي اروپا رجحان ميبخشـ ــد و
صدرنشـ ــيني را به اسپانيا بخشـ ــيده ،تفاضل گل بهتر اين تيم در قياس
با آتزوريها است.
از همـــان زمانـــي كـــه رقابتهـــاي انتخابـــي جـــام جهانـــي  2018در اروپا
قرعه كشـــي شـــد .مشـــخص شـــد كه شـــديدترين رقابت در گروه هفتم و
در جريان پيكار اســـپانيا با ايتاليا رؤيت خواهد شـــد كـــه از قضا فينال جام
ملتهـــاي اروپـــاي  2012را مقابـــل يكديگر برگـــزار كردنـــد .اينك صندلي
هدايت اين تيمها دســـت افرادي به كلي متفاوت اســـت و تركيب ايتاليا تا
 60درصد و اســـپانيا تا  65درصد نســـبت به آن موقع تغيير كرده است .با
اين اوصاف خولن لوپتگي ســـرمربي فعلي اســـپانيا و «جام پييرو ونتورا»
هدايتگـــر ايتاليا بايد در  5بازي باقي مانده تيمشـــان در گـــروه هفتم اروپا
نشـــان بدهند كه چـــه چيزهايي در چنتـــه دارند ،هر چند بهنظر ميرســـد
صعـــود هر دو تيم بـــه مرحله پاياني جام جهاني  2018قطعي باشـــد زيرا
ســـاير تيمهاي اين گروه كه آلباني و مقدونيه را هم شـــامل ميشوند فاقد
قدرتي هستند كه براي برهم زدن موازنه فوق به آن نياز است.
ëëوقتي جاي ساوت گيت محكم شد
انگليس پيشـــاهنگ گروه ششـــم از چنين خطري مبرا اســـت و بـــا  4برد و
يك تســـاوي و بدون حتي يك گل خورده در صدر جدول تكيه زده اســـت.
اســـلواكي و اسلووني بر ســـر رتبه دوم رقابت دارند اما اســـكاتلند كه گمان
ميرفت پس از بپاخيزي اخيرش حضوري قويتر در اين مسابقات داشته
باشـــد ،با كارنامهاي متوسط مشـــتمل بر دو برد ،يك تساوي و دو باخت به
رده چهارم گروه تنزل كرده است.
بـــا اينكه اســـکاتلند شـــانس و زمان كافي را بـــراي ارتقا تـــا رده دوم گروه و
راهيابي به جام جهاني روســـيه در اختيار دارد اما در شرايط فعلي خطري
بالقوه براي انگليس نيست كه آنقدر نتايج خوب در  5ماه گذشته گرفته كه
پســـت سرمربيگري موقتي گرت ساوت گيت نام آشنا به يك پست قطعي
و ثابت تبديل شده است.
ëëمثل «سه شيرها»
اگر يك پاي آلمان و سوئيس و بويژه ژرمنها از حاال در مرحله نهايي جام
جهاني بيســـت و يكم قابل رؤيت است .فرانســـه در گروه اول ،لهستان در
گـــروه پنجم ،بلژيك در گروه هشـــتم و كرواســـي هم در گـــروه نهم جايگاه
مطمئني را بـــراي خود فراهم آوردهاند تمامي ايـــن تيمها مانند انگليس
(ملقب به «سهشـــيرها») در  5بازي خود به  4برد و يك تســـاوي رسيدهاند
و در نتيجه به راهيابي مســـتقيم به دور پاياني جام جهاني پيش رو بســـيار
اميدوارند و توان بالقوهشـــان نيز به اندازهاي ميرســـد كـــه به چنين امري
خوشبين باشند.
در ميان آنها بلژيك كه پديده ســـالهاي اخير فوتبال جهان بوده ،اميدوار
است نمايش نه چندان موفق خود در جام جهاني بيستم در خاك برزيل
را جبران كند و با امثال «ادين آزار» ستاره باشگاه چلسي انگليس در خاك
روسيه به دستاوردهايي باالتر برسد.
ëëناكام بزرگ
اگـــر هم بهدنبال يـــك ناكام بزرگ در اروپا باشـــيم ،نيازي نيســـت كه زياد
بگرديـــم زيرا ماننـــد مرحلـــه مقدماتي «يـــورو  »2016هلنديهـــا بدترين
نمايشهـــا را ارائـــه داده و همـــگان را از خود دلســـرد و نااميد ســـاختهاند.
ســـقوط اللههاي نارنجـــي تا رده چهارم جدول گـــروه اول و خودنمایی اين
واقعيت كه پس از فرانســـه  13امتيازي ،سوئد  10امتيازي هم در اين دسته
پيشـــتازي ميكند بـــه معناي حذف بســـيار محتمـــل يـــاران آريين روبن
از يـــك جام بزرگ ديگر اســـت و در اين ميان بركناري دنـــي بليند از مقام
ســـرمربيگري اللههاي نارنجي و جســـتوجوي اضطراري آنها براي يافتن
و انتصـــاب يك هدايتگر جديد نيز لزوماً هلند را از اين ناكامي تازه و بزرگ
رهايي نميبخشد.
* منبعDaily Mail :

انريكـــه همچنيـــن گفت اميدوار اســـت
نيمار  900گل ديگر نيز براي بارســـا بزند
و ايـــن بازيكـــن را يـــك هيوال بـــراي رقبا
توصيـــف كـــرد ،اما ايـــن تمامـــي ماجرا
نيســـت زيرا اين مهاجـــم ظريف و الغر
انـــدام برزيلي كـــه البته هيچ شـــباهتي
به هيوالها نـــدارد ،دو هفتـــه پيش طي
شكســـت پـــر ســـر و صـــداي  2-0آبي و
اناريها مقابل ماالگا در چارچوب الليگا
پـــس از دريافـــت دوميـــن اخطـــارش و
به تبـــع آن اخراج شـــدن از زمين با كف
زدنش براي داوران عمالً به آنها توهين
كرد و از آن پس گمانهزنيها براي اينكه
مشـــخص شـــود محروميـــت وي  2يا 3
جلســـهاي خواهد بود ،شـــدت گرفت تا
اينكـــه ســـرانجام منجر بـــه اعالم حكم
محروميت  3جلسهاي وي شد.
ëëبيمآبيواناريها
بارســـا به ايـــن خاطر از تبعـــات اين
قضيـــه بيمناك بود كـــه تعيين هرگونه
محروميـــت طوالني مدت بـــراي نيمار
ميتوانســـت وي را از ديـــدار برگشـــت
الكالسيكو دور نگه دارد و اين مسابقهاي
است كه تيم كاتالونيايي بايد حتماًبرنده
آن باشـــد تا اندك شـــانسهايش براي
سبقت جستن از رئال مادريد و قهرمان
شدن در ليگ اسپانيا را حفظ كند .ديدار
رفت دو تيم در پاييز سال پيش در عين
برتري محسوس آبي و اناريها  1-1تمام
شد و تكرار چنان نتيجهاي عمالً كار را به

سود كهكشانيها تمام کرد و بارسا را در
رتبه دوم كه البته فقط شكســـتي بزرگ
براي اين تيم خواهد بود ،متوقف خواهد
كرد .حاال بارسامجبور است يكشنبه شب
آينده بدون نيمار روبهروي رئال بايستد و
الكالسيكو را در غياب نيمار برگزار كند.
ëëمبالغپنهان
بـــا ايـــن معجونهـــاي متفـــاوت و
متضاد و گاه بدخيم به سختي ميتوان
دربـــاره نيمار به يـــك نتيجهگيري واحد
ي»اي است كه
و روشن رســـيد .او «منج 
ميتواند به همان ميزان اسباب دردسر
و دغدغه باشـــد و انواع فـــراز و فرودها را
تجربه كند .هنوز بر ســـر مبلغ كالني كه
سران بارسلونا  5سال پيش براي جذب
او بـــه ســـانتوز برزيل پرداختنـــد بحث و
اظهارنظـــر و اتهامزنـــي و انـــكار جريان
دارد و ميگويـــد بخشـــي از بهاي واقعي
ن مانده اين انتقال به جيب خود
و پنها 
نيمار و پدرش رفته است .آنچه دور از هر
شايعه و گمانهزنياي قطعي مينمايد
اين اســـت كه در ديدار اخير بارســـا برابر
پاريسنژرمن اگر گلهاي شگفتانگيز
نيمـــار در دقايـــق آخـــر مســـابقه در كار
نبود ،امكان نداشـــت ياران اينييســـتا و
ماســـكرانو با نتيجه غريـــب  6-1برنده و
قـــادر به جبران شكســـت  4-0مســـابقه
رفت شوند.
ëëبارانگلزنيها
نيمار در ســـالهاي اخير با تشـــكيل

تالش بي نتيجه اروگوئهايها براي مهار نيمار (وسط)

نیم فرشته ،نیم اهریمن!

نیم نگاه

اهدای عنوان کاپیتانی تیم ملی فوتبال برزیل به نیمار در عین جوانی
او نشانگر ارزشهای فنی فراوان وی و در عین حال نشانهای از تالش
مربیان برزیل برای ایجاد حس مســـئولیتپذیری بیشـــتر در وجود
جوانی است که بســـیار زود در تیم سانتوز چهره شد و پیش از آن که
متوجه اهمیت دستاوردهای خود گردد ،به ستاره جدید تیم بارسلونا
تبدیل شـــد .با این حال بار مســـئولیتهای او در تیـــم ملی برزیل و
دشواری مسابقات بارسلونا از وی بازیکنی را ساخته است که در یک
چشم به هم زدن هم میتواند فوق ستاره باشد و هم عامل شکست
تیمش .او به واقع یک «نیم فرشته ،و یک نیم اهریمن» است!

مثلـــث مشـــهور بـــه « »MSNدر كنـــار
ليونل مسي آرژانتيني و لوئيس سوارس
اروگوئهاي و با باران گلزنيهاي خودش
و ايـــن همبازيان ،تيـــم كاتالونيايي را به
بردهاي متعددي رســـانده اســـت و در
تحقق ســـهگانه دو ســـال پيش بارسلونا
حضور او و گلهايش سهم بارزي داشت

و همين طور در فتح دوگانه ليگ و جام
حذفي اســـپانيا در فصل گذشته .با اين
حال نيمار در برخـــي مخمصههاي بد
نيز گرفتار آمده است .مشكالت مالياتي
در اروپا ،فشار شديد روحي در تيم ملي
برزيل به عنوان كاپيتـــان و مرد اول اين
تيم بهرغـــم جوانـــي و كمتجربگياش

و توجـــه بيـــش از حـــد رســـانهها به وي
راههاي افتادن او را بـــه چاه گرفتاريها
وسعت بخشـــيده است.نيمار در چنين
شـــرايط سختي حركت به ســـوي ركورد
گلزنـــي پهلـــه در مســـابقات تيـــم ملي
برزيـــل را هم كه مشـــتمل بـــر زدن 77
گل است ،شدت بخشيده و چون بسيار
جـــوان اســـت ،رســـيدن او به ايـــن آمار
قطعي بـــه نظر ميرســـد و نيمار حتي
اميدوار اســـت بعد از علي دايي ايراني
دومين گلزن «ملي» جهان باشـــد كه از
رقم  100گل زده عبور ميكند ،حتي اگر
اين حد و مرز به حداقل پنج شش سال
تالش اضافي نياز داشته باشد.
ëëكالمهاييدرست
البتـ ــه در تمامـ ــي اين مراحـ ــل و طي
مسابقات پرشتاب ،نيمار معموالً متانت
كالمـ ــش را حفظ كرده و علناً به كسـ ــي و
منجمله داوران و رقبـ ــا توهين نكرده اما

چون از هر سـ ــو تحت فشـ ــارهاي روحي و
فكري قرار دارد و بار مسئوليتها و ميزان
توقعـ ــات از او فراوان و مكـ ــرر و غيرقابل
اندازهگيري اسـ ــت ،هر آن از وي احتمال
و امكان بروز تخلفهاي تازه وجود دارد.
نيمار در عصـ ــري به تك سـ ــتاره فوتبال
برزيل تبديل شـ ــده كه بزرگان شـ ــاخص
اين كشـ ــور بـ ــه حداقـ ــل رسـ ــيدهاند و در
حالي بارسا به وي چشم اميد دوخته كه
حتي مسي بزرگ در برخي از روزها فقط
سايهاي از خويش نشـ ــان ميدهد .شايد
همه اينها بهانههايي موجه براي ناكامي
احتمالي بارسـ ــا در كـ ــورس قهرماني در
الليگا و دشوارتر شدن هر چه بيشتر روند
نبردش با يوونتوس ايتاليا در يك چهارم
نهايي ليـ ــگ قهرمانان اروپا بوده باشـ ــد.
نبردي كه ديشـ ــب (چهارشـ ــنبه شـ ــب)
نتيجه نهايي آن مشخص شد.
منبعTimes:

هلند بدون كرويف نايب قهرمان دنيا شد ،فرانسه بدون كانتونا و ژينوال قهرمان جهان اما...

كابوس <مسي> براي فوتبال آرژانتين

وقتـــي ليونل مســـي براثر ناراحتي مفرط ناشـــي
از ناكامـــي تيم ملـــي فوتبـــال آرژانتيـــن در جام
ملتهاي امريكاي جنوبي  2016در ســـطح ملي
اعالم بازنشســـتگي كرد ،بخشـــي از يـــك ملت و
تمامي بـــزرگان فوتبال اين كشـــور و حتي رئيس
جمهـــوري آرژانتين به ســـوي او يـــورش بردند و
آنقدر از وي خواســـتند كه در تصميمش تجديد
نظر و آلبي سلسته (آرژانتين) را به مرحله نهايي
جام جهاني  2018برســـاند كه وي مجبور شد اين
خواســـته ملـــي را بپذيرد و يك بـــار ديگر پيراهن
ملـــي آرژانتيـــن را به تـــن و كشـــورش را در ادامه
پيكارهـــاي انتخابي جام جهاني  2018در منطقه
امريكاي جنوبي همراهي كند .امروز (اواسط بهار
 )2017شـــايد مســـي از آن تصميم و پس گرفتن
بازنشستگياش پشيمان شده باشد زيرا آرژانتين
با ســـقوط بـــه رده پنجم در جـــدول  10تيمي اين
رقابتهـــا در حال حاضر فاقد مجـــوز حضور در
مرحله نهايي جام جهاني بيست ويكم است و با
اينكه فاصله آرژانتين با تيم دوم جدول (كلمبيا)
فقط  2امتياز اســـت و از اروگوئه و شيلي تنها يك
امتياز كمتر اندوخته است اما استمرار ناكاميهاي
آرژانتين او را به اين باور تلخ رســـانده كه اين تيم

واقعاً طلسم شده و امكان درخشش مستمر او در
اردوي ملي چيزي در حد صفر است.
ëëاتهامقديمي
«مسي» سالها از سوي مردم كشورش بهكم
فروشي براي آلبي سلســـته و ارائه تمامي توانش
براي تيم باشـــگاهي خود (بارسلونا) متهم شده
و صرفنظر از اينكه اين اتهام صحيح بوده اســـت
يـــا خير او ايـــن روزها حتي قادر بـــه همراهي تيم
ملي آرژانتين نيســـت زيرا به حكم فيفا به سبب
برخورد تندش با داوران يكي از مســـابقات اخير
انتخابي تيم ملي كشورش (مقابل شیلی) چهار
جلســـه از حضور در اين رقابتها محروم شـــده
اســـت .آرژانتين هنوز امثال روخو ،اگهرو ،الوتزي،
ي ماريا را در خدمت
زابالهتا ،پاســـتوره ،بانهگا و د 
دارد اما بدون مســـي تيمي نيست كه بتوان توقع
كارهاي بزرگ را از آن داشـــت و بدتر اينكه وقتي
مســـي هم هست به بحرانهايي برخورد ميكند
كه به آن اشاره شد .برنده پنج توپ طالي فوتبال
جهان با عدم درخشـــش و سپس محروميتش،
ناخواســـته باعث بركناري ادگاردو بائوسا از پست
هدايت تيم ملي آرژانتين هم شد و سفيد و آبيها
در حالي طي روزهاي اخير در حال بررسي شرايط

كانديداهـــاي جانشـــين بائوســـا بودهانـــد كه يك
بحران بزرگ در فوتبال مليشـــان كامالً هويدا و
محسوساست.
ëëراه هنوز باز است
آرژانتين هنـــوز هم ميتواند با دو ســـه برد در
چهـــار ديـــدار باقيماندهاش حتي با كســـب رتبه
دومي در منطقه امريكاي جنوبي مسافر مستقيم
روسيه شود اما اگر پنجم شود و كارش به رويارويي
با تيم پنجم آســـيا در مرحله پلياف بكشد ،يكي
از نازلتريـــن دورانهاي فوتبالش طي ســـالهاي
معاصر را تجربه خواهد كرد .البته كار آرژانتين در
دور مقدماتـــي جام جهانـــي  1998هم به مرحله
پلياف و رويارويي با اســـتراليا كشـــيد اما اينك با
مســـائلي در ارتباط با مسي مواجه است كه در آن
زمان بهكلي از آن فارغ و راحت بود .مســـي نيز به
ســـبب نتايج ضعيف اخير بارسا شـــرايط روحي
نامســـاعدي دارد و در موقعيتي نيســـت كه حتي
در زمان بازگشـــتش به مســـابقات ملي آرژانتين
بخت اين كشور را به كلي برگرداند و مساعد سازد.
نايب قهرمـــان جام جهاني قبلي ( )2014در حال
حاضر اميـــد دار اول صعود به جام جهاني پيش
رو نيست و همانطور كه يوهان كرويف با انصراف

از همراهـــي تيم ملي هلند در جام جهاني 1978
هواداران آن تيم را نااميد كرد و فرانســـه نيز بدون
همراهي كانتونا و ژينوال جام جهاني 1998را شروع
كرد اماتفاوت قضيه در اين بوده است كه هم هلند
بدون كرويـــن نايب قهرمان جـــام جهاني 1978
شـــد و هم خروسهاي آبي جام جهاني  1998را
تصاحبكردند.

«مسي»؛ آميزهاي از موفقيت و عصيان

ëëبدون راه حل
امروز كه مســـي  31ســـاله با كشـــمكشهاي
دروني خـــودش مواجه اســـت و در نوكمپ هم
آرامش روحي ندارد ،آرژانتين هم با كابوسهاي
برخاسته از وجود اين فوتباليست استثنايي و هم
بحرانهـــاي مرتبط با غيبت وي مواجه اســـت و
نميداند چطور آنها را حل كند.

