
کدامبازیکنرامیگویی؟

اگراسکوچیچبود...

2رکوردشکنیشوم

نکته بازی

نقل قول

چهره روز

18
2 3 0 2 3 6 0   چهارشنبه   2 آذر 1401    شماره  8646  2

19
2 3 0 2 3 6 0 2   چهارشنبه   2 آذر 1401    شماره  8646  

امان از آن پالس منفیسید حسین حسینی

تعویض 
ششم

ایران در این بازی 
6تعویض انجام داد 

که نخستین 6تعویضه 
تاریخ جام جهانی بود. 
پس از آزمون اولیه در 

جام باشگاه های جهان، 
فیفا تعویض اضافه 

برای بازیکنانی را که 
دچار آسیب دیدگی 

سر می شوند، در 
جام جهانی نیز به کار 
گرفته است. تعویض 

بیرانوند ربطی به آسیب 
سر نداشت و به دلیل 

شکستگی بینی بود اما 
چون ضربه به هر حال 
در سر بود، داور اجازه 
تعویض ششم را هم 
به ایران داد تا سردار 

آزمون وارد زمین شود.
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توییتر AFC: نتیجه ای که در تاریخ ماندگار خواهد شــد. 
عربســتان ســعودی بزرگ ترین ناکامی را برای هواداران 

آرژانتین رقم زد.

کریستیانو رونالدو: این پنجمین جام جهانی من خواهد 
بود. تمرکز دارم و بسیار مطمئن هستم که بازی ها به خوبی 
پیش خواهند رفت. ما به دنبال کیش و مات کردن در زندگی 
واقعی هستیم نه تنها در بازی شطرنج. من دوست دارم کسی 

باشم که لیونل مسی را کیش و مات می کند.

پیام روماریو به نیمار: بدون اهمیت دادن به آنچه دیگران 
در مورد شما اظهارنظر می کنند، کار خود را بکن. جام جهانی 
مسابقاتی است که اجازه اشــتباه را نمی دهد. سال1993 
افراد زیادی در برزیل بودند که درباره من بسیار بد صحبت 
می کردند ولی آن صحبت هــا اعتمادبه نفس من را باال برد. 
هیچ کس جز تو لیاقت بردن قهرمانی ششــم را ندارد. من 
به تو اعتمــاد دارم. بهترین چیز این اســت که برزیل به تو 

اعتماد دارد.
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ســردار آزمون که حضــورش در جام جهانــی به  دلیل 
مصدومیت در هاله ای از ابهام قرار داشت، در دقایق پایانی 
بازی با انگلستان به میدان رفت و یک توپ را هم به تیر زد. 
در پایان دیدار، از ســردار در مورد کم وکیف حضورش در 
مسابقه سؤال شد و او جواب داد: »از مصدومیت برگشته 
بودم و دقایقــی بازی کردم؛ با این حــال فکر می کنم در 
برابر ولز 90دقیقه بازی کنم. همه  چیز درست می شود.« 
مطمئن هستیم که ســردار، حســن نیت داشته و فقط 
خواسته بگوید به مرز آمادگی برای حضور 90دقیقه ای در 
زمین رسیده است؛ با این حال فقط یک درصد تصور کنید 
اگر آزمون این حرف را در دوران سرمربیگری اسکوچیچ 
می زد، هزار رســانه به مربی کروات حمله می کردند که 
عرضه نــداری و بازیکن برایت تعییــن تکلیف می کند؛ 

اینطور نیست؟

پیش از آغاز بــازی ایران و انگلســتان، علیرضا بیرانوند 
یکی از نفراتی بود که در کانون توجهات قرار داشــت. از 
جمله دالیل این مســئله آن بود که بیرو با حضور در این 
مسابقات، به نخستین گلر تاریخ ایران تبدیل می شد که 
2جام جهانی فیکس را تجربه می کند و بیشتر از 3بازی 
انجام می دهد؛ با این حال این رکوردشکنی برای علیرضا 
چندان خوش یمن نبود؛ چراکــه دروازه بان تیم ملی در 
دقایق ابتدایی بازی مصدوم شــد و بیــرون رفت. حاال 
حضور بیرانوند در 2مســابقه بعدی مقابل ولز و آمریکا 
هم در هاله ای از ابهام است. حســین حسینی هم که به  
عنوان جانشین بیرانوند وارد ترکیب شد، با دریافت 6گل، 
رکورد بیشترین گل دریافتی یک گلر ایرانی در یک بازی 

جام جهانی را به نام خودش به ثبت رساند.

اعداد چه می گویند؟
درباره شکست سنگین تیم ملی از انگلیس همه  چیز را دیده و چیزهای زیادی خوانده اید. در این گزارش تالش کرده ایم با نگاه آماری 
و عددی به این مســابقه نگاه کنیم. بازیکنان ایران در این بازی 21درصد مالکیت توپ داشتند که یک درصد کمتر از پایین ترین 
میزان مالکیت تیم در جام جهانی 2018در برابر اسپانیا بود. در بازی با انگلیس، ایران 154پاس صحیح داشت و انگلیس 730پاس 
صحیح. دقت پاس ما 66درصد در برابر 89درصد آنها بود. در برابر 8کرنر تیم رقیب، ما کرنری نداشتیم. برای نخستین بار در تاریخ 
92ساله فوتبال ایران و 22دوره جام جهانی است که یک بازی ایران با نتیجه 6-2 خاتمه می یابد. ایران پیش از این شکست های 

6گله داشته است؛ 5بازی با نتیجه 6بر صفر، یک بازی 6بر یک، 2بازی 6بر 3تمام شده اند.

دومین بازیکن 
جوان تاریخ 

انگلیس
جود بلینگام، دومین 
بازیکن جوان تاریخ 

انگلیس شد که 
نخستین گل این تیم را 
در یک دوره جام جهانی 

به ثمر می رساند. او با 
19سال و145روز سن، 
پایین تر از مایکل اوون 
که با 18سال و 190روز 

سن به رومانی گل 
زده بود، به این رکورد 
رسید. ساکا با گلزنی 
به ایران در رده سوم 

ایستاد. بلینگام جوان 
در نیمه اول 40پاس 

داد که همگی صحیح 
بودند. آمار او را با آمار 

تیم ایران مقایسه 
کنید. بازیکنان ایران 

در نیمه اول فقط 
46پاس صحیح 

داشتند.

مصدومیت علیرضا بیرانوند در دقایق ابتدایی بازی 
با انگلستان، اتفاق غیرمنتظره برای تیم ملی ایران 
در آغاز جام جهانی 2022بود. بیرانوند تالش کرد 
با دماغ شکسته به بازی ادامه بدهد که تصمیمی 
احساسی بود و به نظر می رسد وضعیت او را بدتر هم 
کرده باشد. او اما به سرعت پی برد چنین امکانی 
وجود ندارد و جای خودش را به حسین حسینی 
داد. بیرانوند در ادامه راهی بیمارستان شد و ابتدا 
خبر رسید 2بازی بعدی مرحله گروهی را از دست 
داده، اما بعدا گفته شد شرایط او قطعی نشده است. 
در هر صورت اگر بیرو به بــازی ظهر جمعه با ولز 
نرسد، کارلوس کی روش باید یکی از انبوه گلرهایی 
را که با خودش به قطر برده جانشین او کند. نکته 
اینجاست که حسینی در بازی با انگلیس 6گل 
خورد و شاید وضع روحی خوبی برای حضور 
دوباره در زمین نداشــته باشــد. او در این 
مسابقه پاداش عملکرد عالی اش دربرابر 
ســنگال را گرفت، اما کار آنطور که باید 
برایش پیش نرفت. حاال کی روش باید 
بین امیر عابدزاده و پیــام نیازمند یک 
نفر را انتخاب کند که با توجه به سوابق 
بین المللی امیر و نیز تجربه فیکس بودن او 
در مرحله انتخابی، احتماال عابدزاده انتخاب 
کی روش خواهد بود. از قضا پدر او احمدرضا 
هــم در جام جهانــی 1998از 
 بازی دوم در برابــر آمریکا

فیکس شد.

بازگشت امیر؟
بزرگ ترین معمای ترکیب بازی جمعه

انتخاب دروازه بان است

چند نکته به جامانده از یک دوشنبه غم انگیز

چه کردی کارلوس؟
به جرأت می توان گفت کمتر کســی پیش بینی می کرد تیم ملی ایران 
جام جهانی 2022را با شکست سنگین 6بر 2در برابر انگلستان آغاز کند. 
فرمول دیرآشنای فوتبال دفاعی کی روش و البته تجربه شکست های نزدیک 
دربرابر تیم های صاحب نامی همچون آرژانتین و اسپانیا باعث شده بود، ثبت یک 
باخت پرگل دور از ذهن تلقی شود، اما وقایع این بازی همه را شوکه کرد و سنگین ترین باخت 
تاریخ تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی را به جا گذاشت. شاید مسائل حاشیه ای هم در گلباران 
ایران بی تأثیر نبود، اما نمی توان از کنار اشــتباهات باورنکردنی کارلوس کی روش بی تفاوت 
گذشت. او دربرابر سه شیرها تصمیمات غیرمنتظره ای گرفت که حتی پیش از شروع مسابقه 

هم عموم مخاطبان را حیرت زده کرد.

   بدترین بازیکن تیم ملی که بود؟
حتی اگر رسانه های بین المللی از مجید حسینی به عنوان ضعیف ترین بازیکن ایران مقابل انگلستان یاد 
نمی کردند، احتماال همه تماشاگران تلویزیونی با نگاه معمولی به بازی نیز متوجه این واقعیت می شدند. 
مدافع 26ساله کایسری اسپور اگرچه چند سال پیش در زمره استعدادهای خوب ایران دسته بندی 
می شد، اما حاال مدت هاست از میدان دید خارج شده و کمتر کسی از سطح کیفی او مطلع بوده است. 
به واقع روشن نیســت کی روش با چه استداللی دســت به ترکیب موفق و هماهنگ محمدحسین 
کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده زد و حسینی را به ترکیب افزود. هرچه بود این بازیکن ناخواسته هر 
کاری که الزم بود برای موفقیت انگلستان انجام داد. مصدوم کردن علیرضا بیرانوند، خوردن انواع و اقسام 
دریبل ها و شکست در نبردهای هوایی مؤثر در محوطه جریمه، تاوان سنگین انتخاب کی ر وش بود؛ 

تقاصی که تیم ملی پس داد و شاید منجر به حذفی دیگر از مرحله گروهی جام جهانی شود.

   علی کریمی؟ با چه فلسفه ای؟
بازی با انبوه هافبک های تدافعی و القای ترس شدید به تیم ملی یک طرف، انتخاب این هافبک ها 
هم یک طرف دیگر. چه کسی می توانست باور کند سعید عزت اللهی که ازجمله بازیکنان مورد عالقه 
کی روش به شمار می آید، ناگهان از ترکیب خارج شود و به جای او علی کریمی به میدان برود؟ هافبک 
پیشین استقالل در حالی در برابر انگلستان فیکس شد که در یک سال گذشته به ندرت بازی کرده و 
هیچ کس او را ندیده است. در حقیقت ترکیب ابتدایی تیم ملی آنقدر عجیب بود که راه را برای برخی 
اظهارنظرهای شگفت انگیز باز کرد. مثال محمدحسین میثاقی عقیده داشت کی روش نخواسته در بازی 

با انگلستان دستش را برای ولز و آمریکا رو کند! خیلی هم ممنون؛ فقط این ترفند احتمالی، منجر به 
یک شکست سنگین شد. به هر حال شکست 6گله در جام جهانی به آسانی از یاد مردم دنیا نمی رود، 

آن هم برابر انگلستان که در 7بازی آخرش موفق به کسب پیروزی نشده بود.

   چرا عذرخواهی نمی کنی؟
مصاحبه پایان بازی کی روش بازتاب های فراوانی داشت. فارغ از اینکه او چه گفت و درست گفت یا نه، 
جای یک عذرخواهی ساده در اظهارات مربی پرتغالی خالی به نظر می رسید. در دنیای فوتبال بسیار رایج 
است که مربیان در پی چنین باخت های سنگینی از هواداران معذرت می خواهند و قول تالش برای 

جبران در آینده را می دهند، اما گویا کی روش اساسا به چنین مسئله ای اعتقاد ندارد. 

خوب اســت که بازیکنان تیم ملی بعد از شکست سنگین 
در برابر انگلستان ســعی کردند روحیه خود را حفظ کنند 
و از امیدواری به مسابقات آینده ســخن بگویند. باالخره 
این روحیه در ورزش حرفه ای الزم است اما در عین حال، 
در بعضی از همین مصاحبه ها جمــالت عجیبی به گوش 
می رســید. به  عنوان مثال، علیرضا جهانبخش در توجیه 
شکســت گفته اســت: »بعضی از بازیکنان ما جام جهانی 
اولشــان بود«. خوشحال می شــویم جهانبخش بگوید از 
کدام بازیکن حرف می زند! پیرترین تیم جام، کدام نفرات 
را به عنوان پدیده نوظهور به این بازی ها آورده است؟ خود 
کارلوس کی روش در نشســت خبری پیش از بازی گفته 
بود تیمش تقریبا همان تیم 2018 است؛ االن جهانبخش 
چه می گوید؟ بعــد مگر بقیه تیم هــا بازیکنانی ندارند که 

جام جهانی اولشان باشد؟ 

بدترین شکست تاریخ
این بدترین شکســت تاریخ تیم ملی در یک دیدار رسمی بود و 
همچنین ســنگین ترین باخت در جام جهانی. ایران در هفتمین 
حضورش در جام جهانی و نوزدهمین بازی تعداد شکســت های 
خود را دو رقمی کرد. در این 10شکست 3 باخت با اختالف یک 
گل، 4باخت با اختالف 2گل، 2باخت با اختالف 3گل و یک باخت 

با اختالف 4گل ثبت کرده ایم.

جهانبخش و توجیه شکست
علیرضا جهانبخش در توجیه شکست گفته بعضی از بازیکنان نخستین جام جهانی خود را تجربه می کردند. با توجه به فاصله 4ساله جام جهانی 
طبیعی است که بازیکنان برای نخستین بار به جام جهانی آمده باشند اما از فهرســت 25نفره تیم ایران تنها 11بازیکن پیش از این سابقه 
بازی در جام جهانی را نداشتند که یکی از آنها قلی زاده است که در دوره قبلی تا آخرین لحظه در لیست بود. از 10نفر دیگر 3نفر دروازه بان 
هستند که حسین حسینی فرصت بازی پیدا کرد و پیام نیازمند و امیر عابدزاده بازی نکردند. فقط احمد نوراللهی و محرمی کامل بازی کردند 
درحالی که در دوره قبلی نبودند. کنعانی زادگان، کریمی هر کدام یک نیمه و ترابی دقایقی به میدان رفتند. جاللی و شجاع خلیل زاده هم 

شانس بازی پیدا نکردند. بنابراین تحلیل جهانبخش درست نیست.

بــا کــی روش در 2دوره قبلــی 
جا م جهانــی )2014و 2018( در 
6بازی تنها 6گل دریافت کردیم و 
مقابل آرژانتین، اسپانیا و پرتغال هم 
بیش از یک گل دریافت نکردیم. اما در 
بازی با انگلیس در یک بازی به اندازه 6بازی قبلی گل 

دریافت کردیم.

این بازی ســومین شکست 6گله 
کی روش روی نیمکــت تیم های 
ملی گوناگون بود. شکســت قبلی 
6گله کی روش به زمان مربیگری او 
در کلمبیا برمی گردد که مقابل اکوادور 
اتفاق افتاد. یک بار هم ســال2008به عنوان سرمربی 

پرتغال 6-2از برزیل باخته بود.

□٢

ایــن شکســت چهارمیــن تعداد 
گل خــورده زیاد یک تیم آســیایی 
در ادوار جام جهانــی بود. باخت های 
سنگین تیم های آسیایی در جام های 
جهانی؛ کره جنوبی صفر - مجارستان 9، 
عربستان صفر - آلمان 8، کره شمالی یک - پرتغال 7، ایران 
2- انگلیس 6، کره جنوبی صفر - هلند 5، عربستان صفر- 

روسیه 5، امارات یک- آلمان 5، چین صفر- برزیل 4.

□4
احســان حاج صفی با اینکه نمایش ضعیفی داشــت، یک رکورد شخصی برای 
خودش ثبت کرد. او حاال باالتر از آندو تیموریان و مهدی مهدوی کیا، نخستین 
بازیکنی است که در 7مسابقه جام جهانی حاضر بوده. او تا پیش از بازی با انگلیس 
456دقیقه بازی کرده بود و با این 90دقیقه، رکوردش به 546دقیقه رسید که فعال 

دست نیافتنی است.

□ 7

طبق قوانین جدید وقت تلف شده زیادی برای بازی ها درنظر گرفته می شود. بازی ایران و انگلیس با 24دقیقه 
وقت تلف شده رکورددار ادوار جام جهانی شد. البته در وقت های اضافه هم وقت اضافه داشتیم که مجموع 
آن را به 29دقیقه رساند. روز سوم جام جهانی 59دقیقه وقت اضافه گرفته شد. دیدار تیم های سنگال و هلند 

مجموعاً 14دقیقه وقت اضافه داشت و در بازی آمریکا و ولز نیز 16دقیقه وقت اضافه گرفته شد.
٢4

انگلیــس در 6بــازی آخرش 6 □
3شکست و 3تســاوی و تنها 
4گل زده داشــت. این نهمین 
پیروزی گرت ســاوت گیت در 
تورنمنت های بــزرگ )جام جهانی 
 و یورو( بود که او را از ســر الف رمــزی )8برد(

پیش انداخت.

گل ششــم انگلیس که توســط 
جــک گریلیش به ثمر رســید، 
در حالی وارد دروازه  ایران شــد 
که پیــش از آن بازیکنان انگلیس 
35پــاس متوالی به هــم داده بودند 
 که از ســال1966تاکنون چنین چیزی ســابقه

نداشته است.

□935

بوکایو ساکا برای رسیدن به رکورد 
وین رونی در جام های جهانی تنها 
به یک نیمه نیاز داشــت. او که در 
نیمه دوم جایش را به بازیکنی دیگر 
داد، حاال دوبرابر ویــن رونی که بهترن 
گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس است، گل زده. رونی در 
جام جهانی؛ 11بازی، 790دقیقه و یک گل. ساکا در 

جام جهانی؛ یک بازی، 71دقیقه و 2گل.

□ ٢

رشــفورد تنها 49ثانیه 
پس از ورود به زمین گل 
زد که این سومین رکورد 
سریع ترین گل بازیکنان 
تعویضــی در تاریخ جام 

بود.
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برای نخستین بار در ادوار جام جهانی، ایران یک نیمه را با شکست با اختالف 3 گل به 
پایان  رساند. 2گل در3دقیقه؛ کوتاه ترین زمانی بود که بین 2گل دریافت شده ایران 
در جام جهانی فاصله وجود دارد. پیش تر گل های دوم و سوم پرو در جام جهانی 1978 

)کوبیاس( در فاصله 3دقیقه به ثمر رسیده بود.
□ 3

مهدی طارمی با زدن 2گل نه تنها به نخستین بازیکن ایرانی تبدیل شد که 
2گل در جام جهانی به ثمر رسانده است، بلکه نخستین فوتبالیست آسیایی 
شد که در تاریخ جام جهانی مقابل یک تیم اروپایی موفق به به ثمر رساندن 

2گل می شود.
□ ٢

اولین تمرین تیم ملی 
برای بازی با ولز در حالی 
برگزار شــد کــه فقط1۰نفر از 
مهره های تیم بــه زمین تمرین 
آمدند. با تصمیم کــی روش، اکثر 
مهره هایی که مقابل انگلیس بازی کردند، 
ریکاوری را پشت سر گذاشــتند و ذخیره ها 
ازجمله سردار آزمون و مهدی ترابی، به تمرینات 
سبک پرداختند. در 1۵دقیقه ای که تمرین برای 
حضور خبرنگاران باز بــود، کی روش به محل 
تمرین نیامد و دستیارانش با ذخیره ها کار کردند. 
اکثر خبرنگاران در تمرین دیروز پیگیر وضعیت 
بیرانوند بودند و می خواستند بدانند این بازیکن 
واقعا جام جهانی را از دست داده یا نه. براساس 
توضیحاتی کــه مدیر رســانه ای تیم ملی به 
خبرنگاران ارائه داد، وضعیــت بیرانوند هنوز 
مشخص نیست و مصدومیت او کماکان در حال 
بررسی است. دیروز حمید سجادی، وزیر ورزش 

به مالقات بیرانوند رفت.

کرنر

پس از شکست سنگین  برابر تیم ملی انگلستان، کارلوس کی روش 
در معرض انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته که طبعا بخش زیادی 
از آنها حق اوســت. خودش البته هنوز از ترکیب ابتدایی تیمش 
دفاع می کند و سبک بازی ملی پوشــان با تنها 20درصد مالکیت 
توپ و مجموعا 130پاس را »شجاعانه« می خواند، اما بعید به نظر 
می رســد ناظران با او هم داستان باشــند. اینها البته مسائل فنی 
است و در جای خودش باید بحث شود، اما شاید بتوان گفت یکی 
از بدترین حرکات کی روش در این دیدار، مربوط به یک واکنش 
غیرفنی از او می شــد. از لحظه ای صحبت می کنیم که محرز شد 
علیرضا بیرانوند قادر به ادامه بازی نیست و باید تعویض شود. در 
این زمان کی روش از شدت اندوه و ترس، 2دستی روی سرش زد 

و تصویری ساخت که کارگردان تلویزیونی نتوانست از آن چشم 
بپوشد.

حقیقت آن اســت که این رفتار کی روش، بدتریــن پیام ممکن را 
به ملی پوشــان داخل زمین منتقل کرد. وقتی سرمربی تیم چنین 
جلوه ای از هراس و تسلیم نشان می دهد، طبیعی است که بازیکن هم 
نگران تر شود و تمرکزش را از دســت بدهد. کاری که مربی پرتغالی 
در این لحظه انجــام داد، تقریبا در دنیای حرفــه ای فوتبال نایاب 
است. مربیان سعی می کنند حتی با وقوع بدترین اتفاقات، همچون 
آســیب دیدگی یا اخراج زودهنگام بازیکنان کلیدی خود هم قافیه 
را نبازند و ظاهر خونســرد و آرام خود را حفظ کنند. کی روش اما به 
شکل ناخودآگاه کار دیگری انجام داد و تیمش را بیش از پیش به هم 

ریخت. بدتر از همه اینکه در همان 
لحظات حسین حسینی به عنوان 
گلر ذخیره در کنار او ایستاده بود 
و قصد داشــت وارد زمین شود. 

به نظر شما حسینی با دیدن این 
واکنش کی روش چه احساسی پیدا 

کرد؟ اعتماد به نفس او بیشتر شد یا 
کاهش یافت؟ جوابش روشــن به نظر 

می رســد. کی روش در یکی از آخرین 
روزهای عمر طوالنی ســرمربیگری اش 

بیش از حد ناامیدکننده ظاهر شد.


