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»پنجضلعی«ناکامیتیمملیایرانباکیروش
تیم ملی فوتبــال ایران با 
کارلوس کــی روش پنجمین 
ناکامــی خود را هــم تجربه 
کرد تا فدراسیون فوتبال پس 
از میلیاردها تومان هزینه در 
۱۱ سال گذشته نتواند به دو 
خواسته اهالی این رشته جامه 

عمل بپوشاند.
به گزارش  مهر، ۱۱ سال پیش و زمانی که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت 
یک ســرمربی بزرگ را برای تیم ملی انتخاب کند تا به قهرمان نشــدن در جام 
ملت های آســیا و صعود نکردن به مرحلــه حذفی جام جهانی پایان دهد، تصور 

نمی کرد با حضور حدود ۹ ساله یک مربی هم نتواند به خواسته هایش برسد.
کارلوس کی روش گزینه ای بود که فدراسیون فوتبال اوایل سال ۱۳۹۰ برای 
هدایت تیم ملی انتخاب کرد و براساس برنامه ریزی! صورت گرفته قرار بود وی در 
مدت حضورش در تیم ملی بتواند طلسم های چند دهه ای فوتبال ایران را بشکند.

فدراســیون فوتبال کی روش را آورد تا بتواند با او به مرحله دوم جام جهانی 
صعود کند و در رقابت های جام ملت های آســیا هم عنوان قهرمانی را به دست 
آورد. دو طلســمی که ســال ها برای فوتبال ایران رقم خورده بود و فدراســیون 
نشــینان میلیون ها دالر هزینه کی روش کردند تا این طلســم ها را بشکنند اما 

موفق نبودند.
صعود به جام جهانی و عنوان سومی در جام ملت های آسیا پیش از حضور کی 
روش هم برای تیم ملی ایران به دســت آمده بود و حتی مربیان ایرانی نمایشی 
بهتر از تیم او هم داشتند. به همین خاطر فدراسیون فوتبال این سرمربی پرتغالی 
را با هزینه های بســیار سنگین استخدام کرد تا دو طلسم را بشکند اما شکست 
یــک بر صفر برابر آمریکا پایانی بود بر رویای صعود و تکمیل پنج ضلعی ناکامی 

کی روش با تیم ملی ایران.
تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ با کارلوس کی روش صاحب یک تساوی 
و دو شکست شد و با کسب یک امتیاز از دور مسابقات کنار رفت. در جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه تیم ملی ایران با یک پیروزی، یک شکســت و یک تساوی با ۴ 
امتیاز از دور مسابقات کنار رفت و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با یک پیروزی و دو 

شکست و کسب ۳ امتیاز حذف شد.
سرمربی پرتغالی قرار بود تیم ملی ایران را در جام ملت های آسیا هم به عنوان 
قهرمانی برساند اما در دوره این مسابقات )جام ملت های ۲۰۱5 در استرالیا و جام 
ملت های ۲۰۱۹ در امارات( که کی روش سرمربی تیم ملی ایران بود نتوانستیم 
به فینال راه پیدا کنیم و با شکست برابر عراق در یک چهارم نهایی و ژاپن در نیمه 

نهایی دوره بعد، ناکامی های خود را با این مربی پرتغالی تکمیل کردیم.
یکی از انتقاداتی که در طول این دوران از کی روش می شد این که او تیم ملی 
را با سیستم تدافعی به مصاف حریفان می فرستاد تا جایی که دفاع اتوبوسی واژه 
مانوس با تیم ملی ایران شــد اما بعد از سالها این اتوبوس در پنج رویداد مهم به 

مقصد نرسید و میلیاردها تومان هزینه بر باد رفت.
حاال با تکمیل پنج ضلعی ناکامی کی روش با تیم ملی فوتبال ایران باید دید 
فدراسیون بازهم به این مربی پرتغالی روی خوش نشان خواهد داد یا سراغ گزینه 
دیگری می رود. هر چند مهدی تاج نشان داده است اعتقاد ویژه ای به این مربی 
دارد چرا که با وجود ناکامی های گذشــته بازهم ســراغ او رفت و اسکوچیچ که 

مقتدرانه ترین صعود با تیم ملی به جام جهانی را داشت کنار گذاشت!

نگاه

گروه ورزشی: در شبی که تیم ملی فوتبال 
ایران می توانست با یک مساوی، برای نخستین 
بــار در تاریخ به دور دوم رقابت های فوتبال جام 
جهانی صعود کند، با یک گل مغلوب آمریکا شد 
تا ایران برای نخســتین بار شکســت در مقابل 
آمریــکا را تجربه کند. ایران پیش از این یک بار 
در جام جهانی ۱۹۹۸ با نتیجه ۲ بر یک آمریکا 
را شکست داده بود و یک بار دیگر در یک بازی 
دوســتانه، در مقابل آمریکا یک بر یک مساوی 

کرده بود اما این بار نوبت باخت ایران بود.
آمریکا با ۱۲ شــوت به ســمت دروازه که 5 
شوت آن در چارچوب بود در مقابل ۴ شوت ایران 
که فقط یک شوت در چارچوب داشت، شوتهای 
بیشتری داشت. درصد مالکیت توپ، 5۱ به ۴۹ 
به سود آمریکا و بسیار نزدیک بود؛ درست مانند 
تعداد پاس ها که ۴7۴ به ۴66 به ســود آمریکا 
بود اما آمریکا ۸۳ درصد پاس صحیح داشــت و 
ایران 77 درصد. تعداد کرنرهای آمریکا در مقابل 
ایران هم 5 در برابر یک بود. در نهایت انگلیس با 
شکست ولز با 7 امتیاز صدرنشین شد و آمریکا با 
5 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به مرحله دوم 
صعود کردند تا به ترتیب با سنگال و هلند مواجه 
شــوند. ایران و ولز هم بــا ۳ و یک امتیاز حذف 
شــدند. شکســت در مقابل آمریکا را ازدو زاویه 
فوتبالی و غیر فوتبالی می توان بررســی کرد. از 
زاویه غیر فوتبالی، فشار سنگینی روی بازیکنان 
تیم ملی فوتبال وجود داشت. از یک سو، بخشی 
از مردم انتظار داشتند بازیکنان تیم ملی همچون 
قبل از جام جهانی، با اعتراضات همراهی کنند. 
کاری که بازیکنان تیم ملی فوتبال ســاحلی در 
جام بین قاره ای و بازیکنان تیم فوتبال استقالل 
پس از قهرمانی در سوپرجام انجام دادند و برخی 
ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی هم انجام 
دادنــد. حتی برخی بازیکنــان تیم ملی فوتبال 

هم پیش از جام جهانی، چه از طریق پســت و 
اســتوری و چه از طریق شــادی نکردن بعد از 
گلزنی در رقابتهای باشــگاهی هم حمایت خود 
را از معترضان در ایران نشــان دادند. اما توقع از 
بازیکنــان تیم ملی فوتبال باال رفته بود و انتظار 
حمایت صریح تری از آنها وجود داشت. بویژه با 
توجه به این کــه جام جهانی، بینندگان زیادی 
دارد. اما مســئوالن با این اقدامات مخالف بودند 
و قطر هم هر گونه پیام سیاســی و عقیدتی و... 
را در زمــان جام جهانی، چه از طرف بازیکنان و 
چه از طرف تماشاگران ممنوع کرده بود. با این 

حــال دیدار بازیکنان تیم ملی فوتبال با ابراهیم 
رئیسی و انتشار عکسهای گزینشی از آن دیدار 
و همچنیــن تصاویر خنده برخــی بازیکنان در 
سایت فیفا که به طور گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد واکنش برخی مردم را در 
پی داشــت. نخواندن سرود ملی در بازی اول در 
مقابل انگلیس هم نــه تنها تاثیری در همراهی 
مردم نداشــت، بلکه روزنامه کیهان بازیکنان را 
به بی غیرتی متهم کرد و فشارها روی بازیکنان 
افزایش یافت؛ فشــارهایی که از ســوی برخی 
رسانه های خارجی هم تایید شد. از طرف دیگر، 

مردم وقتی مصادره برد تیم ملی فوتبال در مقابل 
ولز را توسط بخشــی از حاکمیت دیدند، دلزده 
شــدند و در مجموع تیم ملــی فوتبال ایران در 
شرایط دشواری به دیدار آمریکا رفت؛ شرایطی 
که حکایت از عدم پشــیبانی قاطع مردم از تیم 
ملی فوتبال داشت. صرفنظر از این که مقصر این 
رخدادها چه افرادی بودند، شــرایط به گونه ای 
رقــم خورد که نه به نفع مردم بود و نه تیم ملی 
فوتبال و نه بازیکنــان. اما از زاویه فوتبالی، تیم 
ملــی در این دوره از بازیهای جام جهانی هم به 
تفکرات کارلوس کی روش باخت. تیم کی روش 

وقتــی که گل اول بازی را دریافت می کند هیچ 
برنامه ای برای بازگشت ندارد و این موضوع بارها 
و بارها تکرار شده است. ایران در تمام بازی هایی 
که کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی بوده 
فقط وقتی برنده شــده که گل اول بازی را زده 
باشــد و اگر گل اول بازی را دریافت کند بدون 
استثنا یا باخته و یا مساوی کرده است. این اتفاق 
در این جــام جهانی در مقابل انگلیس و آمریکا 
تکرار شد و ایران باخت چون گل اول را خورده 
بود. ایران بیش از یک نیمه فرصت داشت تا یک 
گل به آمریکا بزند اما نتوانست و در نهایت با این 
که شانس بیشتری نسبت به آمریکا برای صعود 
داشــت، حذف شــد. ثبت یک برد از سه بازی، 
نتیجــه ای کامال معمولی برای تیم ملی فوتبال 
ایران در این دوره از جام جهانی بود که شــاید 
با هر مربی دیگری از جمله اسکوچیچ هم ثبت 
می شد. کی روش سومین دوره جام جهانی را با 
ایران تنها به این دلیل تجربه کرد که بتواند ایران 
را به مرحله دوم برساند اما این بار هم موفق نشد 
و نــه فقط تیم ملی فوتبال ایران و کارلوس کی 
روش، بلکه فدراسیون فوتبال و مجموعه ورزش 
ایران هم باختند که مســیر ریاست فدراسیون 
فوتبال را برای تاج که هنوز پاسخگوی ابهامات 
دوره قبلی ریاستش نبوده هموار کردند و او هم 
با پشــت کردن به اسکوچیچ که در سخت ترین 
شرایط، تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 
رســانده بود به ســراغ کی روش رفت که لذت 
حضور در جام جهانی قطر را در یک سال از دو 
تیم ملی کلمبیا و مصر گرفته بود! در مقابل تیم 
ملی آمریکا، همه باختند. چه سیاسیونی که می 
خواستند روی شکست احتمالی آمریکا تبلیغات 
سیاســی به راه بیندازند، چه فدراسیون فوتبال، 
چه تیم ملی، چه سرمربی تیم ملی و چه مردمی 

که عاشق فوتبالند. 

در شــب شکســت مقابل آمریکا، شــاگردان کارلوس 
کی روش نمایشی پایین تر از حد انتظار داشتند.

به گزارش »ورزش ســه«، پیروزی مقابل ولز باعث شد 
تا شــاگردان کارلوس کی روش با انگیزه باال پای به دیدار 
مقابل آمریکا بگذارند تا با یک برد یا تســاوی، برای اولین 
بــار به مرحله بعدی صعود کنند. امــا آنچه در زمین رقم 
خورد، تفاوت زیادی با انتظارات هواداران تیم ایران داشت.
شروع بسیار خوب آمریکا و حمالت آنها، سرانجام روی 
پاس ِدست و ضربه پولیشــیچ به گل رسید و در حالی که 
ایران در نیمه دوم به بازی مســلط شده بود، حریف اجازه 

نداد که موقعیت خاصی ایجاد شود.
در ادامه به بررســی عملکرد 5+۱۱ بازیکن تیم ملی در 

دیدار برابر آمریکا پرداخته ایم:
دروازه بان

علیرضا بیرانوند
دومین دوره جام جهانــی متوالی برای او خیلی خوب 
تمام نشــد. پس از حضور ۸ دقیقه ای در نخســتین بازی 
تیم ملی ایران مقابل انگلیس که با یک دفع توپ و آسیب 
دیدگی شــدید از ناحیه صورت برای او همراه بود، با یک 
مســابقه غیبت برابر ولز مجدداً از ابتدای جدال با آمریکا 
درون چارچــوب قرار گرفت، اما نتوانســت عملکرد مورد 

انتظاری داشته باشد.
بیرانوند که در تمرین قبل از مسابقه بار گارد ویژه روی 
صورت کار می کرد، در شــروع بازی آن را برداشت و شاید 
تمرکز کافی در او دیده نمی شد، چرا که روی صحنه منجر 
به گل برای آمریکا احســاس تــرس از مصدومیت دوباره 
داشت و روی خط ماند و همچنین روی یک موقعیت دیگر 
که آمریکا گل آفســاید زد، خروج چندان خوبی نشان داد 
ولی با این وجود روی سه سانتر تند و تیز و خطرناک دفع 
توپ های مناســبی داشت تا این چنین آخرین بازی ایران 

برای علیرضا بیرانوند سپری شود.
سید مجید حسینی

پنــج بازی پیاپی در جام جهانی برای این مدافع لژیونر 
اتفاق خوب و تجربه اندوزی بزرگ اســت، اما باید پذیرفت 
سید مجید حسینی در دو تقابل جام ۲۰۲۲ مقابل انگلیس 
و آمریکا نتوانســت آنطور که باید و شاید ظاهر شود. این 
بازیکن خوش استایل هرچند یک نمایش درخشان و بدون 
اشتباه برابر ولز داشــت، اما در دیدار با آمریکا بارها پُشت 
خورد که یکی از آنها منجر به گل آفساید شد و همچنین 
کریســتین پولیشــیچ با عبور از بین او و رامین رضاییان 

تک گل مسابقه را به ثمر رساند. 

مرتضی پورعلی گنجی
شــاید قبل از جام جهانی کمتر تصــور می کرد جلوتر 
از مهره هایی مثل محمدحســین کنعانی زادگان و شجاع 
خلیــل زاده در ترکیب قرار بگیــرد، اما باز هم مدافع مورد 
اعتماد کارلوس کی روش در خط دفاعی بود و برابر آمریکا 
از ابتدا به زمین رفت. مرتضی پورعلی گنجی با وجود اینکه 
لمس توپ زیاد، دقت پاس باال و دفع توپ نســبتاً خوبی 
در آخرین مسابقه تیم ملی ایران داشت، اما در جدال های 
زمینی و هوایی خیلی سرحال نبود و برتری مطلق نداشت. 
ایــن مدافع که در کنار تالش بــرای گل نخوردن میل به 
گلزنی هم داشت پس از آنکه برابر انگلیس پنالتی گرفت، 
مقابل آمریکا هم یک ضربه ســر زد که توپ از کنار دروازه 

رد شد تا این چنین سومین مسابقه را پشت سر بگذارد.
رامین رضاییان

اولین حرکت بازی را او انجام داد که قصد داشت خیلی 
سریع از سمت راست زمین حمله کند ولی دریبل دو طرفه 
او یــک خطا برای ایران به همراه داشــت. رامین رضاییان 
برخــالف دو دیدار قبل که نفوذهای زیــادی انجام داد و 
یــک گل زیبا هم مقابل ولز زد، دیشــب خیلی محتاطانه 
این حرکت را در دســتور کار گذاشته بود و جمعاً از هفت 
ســانتر انجام داد که فقط دو تا را به مقصد دلخواه رساند. 
رضاییان کــه روی گل خورده برابر آمریکا بی تقصیر نبود، 
کار ســختی روی نفوذهای آنتونی رابینسون مدافع چپ 
تکنیکی و ســرعتی حریف داشت و بارها در نبردهای تن 
به تن مقابل او گرفتار شــد که نیمی از آنها را با برد پشت 
سر گذاشــت. 76 لمس توپ و دقت پاس 7۴ درصدی در 
آمار رضاییان ثبت شــده که به نسبت قبل بهتر بوده، اما 

نتوانست مانع از شکست ایران شود.
میالد محمدی

بدون تردید بهترین بازی او در بین سه مسابقه مرحله 
گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ را مقابل آمریکا شــاهد بودیم، 
اما بدشانسی بزرگی برای این بازیکن سرعتی و سرسخت 
اتفاق افتاد و او در دومین دقیقه وقت های تلف شده نیمه 
اول تعویض شــد. میالد محمدی بــا ۲6 لمس توپ و ۱۳ 
پاس صحیح که با دقت ۸۱ درصدی به ثبت رسید، در کنار 
یک دریبل موفق، پنج تکل، پنج برد دردوئل های زمینی و 
یک پیروزی در تنها جدال هوایی با بازیکن حریف عملکرد 
خوبی بر جای گذاشــت ولی بدشانس بود که نتوانست تا 

پایان در زمین بماند.
سعید عزت اللهی

برای دومین بازی متوالی، ســعید جلــوی دو هافبک 

دفاعــی ایران قــرار گرفت و نقش تــک هافبک دفاعی را 
پشت سر نوراللهی و حاج صفی برعهده داشت. عزت اللهی 
در ایــن بازی 6۸ لمس توپ انجام داد که بیشــتر از تمام 
هافبک های تیم ملی ایران بود. او همچنین از ۱۲ دوئل، 7 
دوئل را به ســود خود خاتمــه داد و ۱۲ بازپس گیری هم 
داشت تا در روز شکســت ایران، عملکرد قابل قبولی را از 

خود نشان دهد.
احسان حاج صفی

برای سومین بازی متوالی، احسان حاج صفی به عنوان 
کاپیتان تیم ملی در ترکیب اصلی قرار گرفت. او ۱۱ پاس 
در زمین حریف داد و البته دقت خوبی نداشــت و کاپیتان 
ایران نتوانست بازیکنان هجومی را صاحب توپ کند. حاج 
صفی پس از مصدومیت میالد محمدی در پست دفاع چپ 
قرار گرفت و حدود نیم ســاعت در این پست بازی کرد و 

سپس جای خود را به ابوالفضل جاللی داد.
احمد نوراللهی

ستاره شباب االهلی در سمت راست خط هافبک و بین 
رامین رضاییان و علی قلی زاده حضور داشت و در جدال با 
عناصر میانی تنومند آمریکا، کاری از پیش نبرد. نوراللهی 
لمس توپ چندانی هم نداشــت و نتوانست ارتباط خاصی 
را بین بازیکنان دفاعی و هجومی برقرار کند و بدون حتی 

یک پاس کلیدی زمین را ترک کرد.
او در دقیقــه 7۱ جای خود را به مهــدی ترابی داد تا 

تیم ملی در غیاب او تا حدی هجومی شود.
علی قلی زاده

پس از نمایشی درخشان مقابل ولز، قلی زاده در سمت 
راســت خط هافبک ایــران به میدان رفــت و در تقابل با 
آنتونی رابینســون مدافع فوالم، شب سختی را پشت سر 
گذاشت. با این حال قلی زاده در این بازی سه دریبل داشت 
که بیشــترین تعداد در میان بازیکنان ایران اســت. او به 
خصوص پیش از گل پولیشیچ در فرآیند دفاعی هم حضور 
فعالی داشت و برای مهار ستاره چلسی به رامین رضاییان 
کمک می کرد. ۱۱ بازپس گیری توپ باعث شد تا قلی زاده 
چهره درخشان تیم ملی در جدال با بازیکنان آمریکا باشد 
اما او هم نتوانست حتی یک موقعیت خلق کند تا در دقیقه 

77 از زمین خارج شود.
مهدی طارمی

طارمی در آخرین لحظات بازی می توانســت ایران را به 
پیروزی برســد اما او روی زمین افتــاد و داور هم پنالتی 
نگرفــت تا رویاهای صعود ایران بر باد برود. او یک شــوت 
در چارچوب هم داشــت که به سادگی در اختیار مت ترنر 
قرار گرفت.  او در نیمه اول تالش می کرد تا سردار آزمون 
را در موقعیت گلزنی قرار دهد اما در نیمه دوم بیشــتر به 
محوطه جریمه نزدیک شد و چند بار هم تا آستانه رسیدن 
به موقعیت خوب پیش رفت اما در مجموع فرصت چندانی 
هم برای گلزنی نداشت؛ هرچند که در این بازی مهم، شاید 

انتظارات بیشتری از این ستاره شاغل در پورتو می رفت.
سردار آزمون

مهاجم مصدوم ایران یک نیمه به میدان رفت و جلوتر از 
طارمی و قلی زاده در نوک پیکان خط حمله حضور داشت. 
ســردار اگرچه چند فرار انجام داد امــا هیچ موقعیت 
خاصی برای گلزنی نداشــت و نتوانست ضربه در چارچوب 

بزند. آزمون ۱۳ لمس توپ داشــت که هیچ یک منجر به 
موقعیتی خاص برای تیم ملی نشــد و در نهایت کی روش 
بین نیمه ســامان قدوس را به جای این بازیکن وارد زمین 

کرد.
سامان قدوس

قدوس احتماال بهترین بازیکــن تعویضی تیم ملی در 
مســابقه بود و دو بخت آشکار تیم ملی در نیمه دوم روی 

اضافه شدن او به خط حمله به دست آمد.
قــدوس بازیکنی بود که در این جام، تنها در یک نیمه 
مورد اســتفاده قرار گرفت و مثل جام جهانی قبلی، پایان 
خوشــی با ایران نداشــت تا او با وجود اســتعداد خاص، 

همچنان یک بازیکن تاریخ ساز در فوتبال ایران نباشد.
ابوالفضل جاللی

چپ پــای اســتقاللی ها در یک بازی بســیار پرتالش، 
عجیب تریــن تعویضی ایران بــود. او که در باشــگاهش 
اســتقالل نیز چندان مورد اســتفاده قرار نگرفته و بازی 
کردنش در جام جهانی کمی عجیــب بود، جزو بازیکنان 
جوانی است که باید از اینکه این فرصت از سوی سرمربی 
در اختیارش قرار گرفته، بسیار خوشحال باشد. جاللی در 
این مسابقه پرتالش و پرانرژی ظاهر شد و چند باری تالش 
کــرد که یار مقابل خود را از پیــش رو بردارد؛ با این حال 

بازی او تناسب چندانی با شکل نمایش تیم ملی نداشت.
کریم انصاری فرد

انصاری فــرد که در دیدار مقابل ولز هم به زمین آمده و 
روی گل اول ایران تاثیرگذار بود، در این مســابقه در نیم 
ساعتی که فرصت بازی داشت، در بند مدافعان آمریکا اسیر 
شــده بود و او را تنها زمانی دیدیم که تیم داشت به گروه 

داوری اعتراض می کرد.
انصاری فرد که در ســه جــام جهانی با تیم ملی حضور 
داشته، کاپیتان تیمی بود که یک بار دیگر از دور مقدماتی 

رقابت های جام جهانی حذف شد.
مهدی ترابی

حضور مهدی ترابی در ترکیب تیم ملی برای نیمه دوم، 
قابل انتظار بود.

وینگر پرسپولیســی ها قرار بود مثل بازی ولز، بخشی از 
بار تهاجمی تیم را به دوش بکشــد و ایــران را به دروازه 
حریف نزدیک کند. او چند باری سعی کرد با حرکات پا به 
توپ و گریزهای عمقی، خط دفاعی آمریکا را بشــکند اما 
تیم حریف، سرســخت تر از آن بود که برای ترابی موقعیت 

و فرصتی ایجاد کند.
علی کریمی

شاید اگر مدافع آمریکا اندکی کم هوش تر بازی می کرد، 
علی کریمی می توانســت تبدیل بــه قهرمان بازی ایران و 

آمریکا بشود. 
با این حال حضور موثر او مقابل دروازه حریف به جایی 
نرسید، اگرچه اعتراض او به هند مدافع آمریکا یک اخطار 

برای حسین کنعانی زادگان در پی داشت. 
کریمی که مشــخص نشد چرا جانشین میالد محمدی 
شــده در حالی که ایران دو هافبک دفاعی در زمین دارد، 
در طول مسابقه اثر چندانی از خود به جا نگذاشت؛ اگرچه 
با بیرون رفتن ستاره های اصلی آمریکا، ایران فشار کمتری 

را به نسبت نیمه اول، تحمل کرد.

همفدراسیونباخت،همکیروشوهمتیمملی!

 حذف تیم ملی از جام جهانی از دو زاویه فوتبالی و غیرفوتبالی

آن۱۱ستارهبازیولزکجابودند؟

نفربهنفربابازیکنانتیمملیمقابلآمریکا

چهار بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جریان مسابقات 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر فرصت حضور در زمین و بازی برای 
تیــم کارلوس کی روش را پیدا نکردند. این در حالی بود که 

آنها عصای دست اسکوچیچ بودند.
به گزارش  مهر، مســابقات فوتبــال جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر برای تیم ملی ایران به پایان رســید. ایران با قبول دو 
باخت برابر انگلیس و آمریکا و کسب یک پیروزی برابر ولز، 

۳ امتیازی شد و در رده سوم جدول گروه B قرار گرفت.
به این ترتیب تیم تحــت هدایت کارلوس کی روش که 
تنها به کسب یک نتیجه تساوی از بازی با آمریکا نیاز داشت، 

از صعود به مرحله حذفی بازماند.
ایــران در این رقابت هــا با ۲5 بازیکن عازم قطر شــد. 
مصدومیت لحظه آخری امید ابراهیمی در بازی تدارکاتی با 
نیکاراگوئه باعث شد تا کی روش از دعوت یک بازیکن جدید 

به جای او و اعزام تیم با ۲6 بازیکن خودداری کند.
در لیست ایران، تنها چهار بازیکن شانس حضور در زمین 
را پیدا نکردند و کی روش از ۲۱ بازیکن برابر انگلیس، آمریکا 

و ولز اســتفاده کرد. پیام نیازمند و امیر عابدزاده دو دروازه 
بانی بودند کــه کی روش به جای آنها به علیرضا بیرانوند و 
حسین حســینی اعتماد کرد. حسینی به دلیل مصدومیت 
بیرانونــد در دقایق ابتدایی بازی با انگلیــس، جای او را در 
ترکیــب گرفت و مقابل ولز هم گلر شــماره یک ایران بود. 

بیرانوند در بازی آخر با آمریکا مجدداً به ترکیب بازگشت.
وحید امیری و شــجاع خلیــل زاده هم دو بازیکن دیگر 
بودنــد که کی روش فرصتی برای حضور آنها در زمین قائل 
نشــد. این در حالی اســت که هر دو بازیکن در کنار امیر 
عابدزاده در مرحله مقدماتی جام جهانی از نفرات ثابت تیم 
دراگان اســکوچیچ بودند و نقش بسزایی در صعود ایران به 

جام جهانی ایفا کردند.
البته بازیکنانــی چون صادق محرمی، محمدحســین 
کنعانی زادگان، ســامان قدوس، ابوالفضل جاللی و… هم 
فرصــت زیادی برای بازی پیدا نکردند و کی روش عمدتاً از 
ترکیبی اســتفاده کرد که در دوره هشت ساله حضورش در 

ایران به آنها اعتماد بیشتری داشت.

پایکدامبازیکنانبهتوپنخورد!

واکنشاسکوچیچبهحذفتیمملیفوتبالایران
سرمربی ســابق تیم ملی 
فوتبــال ایران با بیــان اینکه 
تماشــای بازی های ایران در 
جــام جهانی برایش ســخت 
بوده اســت، بعد از حذف این 
تیم در جام جهانی از ترکیب 

کارلوس کی روش انتقاد کرد.
به گــزارش مهر، تیم ملی 
فوتبال ایران با قبول شکســت برابر آمریکا در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر، از دور 
این مســابقات کنار رفت. ایران در این دوره از بازی ها ابتدا 6 بر ۲ برابر انگلیس 
شکست خورد و سپس ۲ بر صفر ولز را پشت سر گذاشت. شاگردان کارلوس کی 
روش با باخت ۱ بر صفر به آمریکا و کســب تنها ۳ امتیاز جواز صعود به مرحله 

حذفی را به دست نیاورد.
دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی که موفق شد ایران را به جام جهانی 
برساند و سپس کارلوس کی روش جایش را گرفت، در تازه ترین صحبت هایش از 

ترکیب ایران در این مسابقات انتقاد کرد.
اســکوچیچ بعد از باخت به آمریکا در مصاحبه ای مجدداً به مرور اتفاقاتی که 
بــرای او در ایــران رخ داد و اخراجش از نیمکت این تیم، گفت: آنچه هســت، 

می توانم بگویم که قباًل کمی از آن گذشته ام. در ماه سپتامبر اتفاق افتاد.
وی افزود: تنش زیاد بود. مدام رئیس فدراسیون را عوض می کردند. در نهایت 
رئیســی آمد که قبل از من در فدراســیون بود و عماًل قرارداد و تعهد مالی را از 

بین برد.
ســرمربی سابق تیم ملی تصریح کرد: ایران در آســتانه سقوط و حذف قرار 
داشت و به همین دلیل اجازه نداشتیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی امتیازی 
از دست بدهیم. ما در مسابقات مقدماتی بهترین نتیجه تاریخ آسیا را گرفتیم اما 

برای من کافی نبود تا به جام جهانی بروم.
اسکوچیچ اعتراف کرد که شرایط سختی را تجربه کرده است. او گفت: من هم 
از گوشــت و خون هستم، تماشای آن - بازی های ایران- برایم سخت است زیرا 

باید آنجا می بودم، اما به اندازه کافی قوی هستم.
سرمربی سابق تیم ملی سپس با انتقاد از ترکیب هایی که کارلوس کی روش 
برای ایران در جام جهانی در نظر گرفته بود پرداخت و تصریح کرد: من بازی ها را 
تماشا کردم. تغییرات زیادی وجود داشت، بسیاری از عوامل مختلف در میان بود.
اسکوچیچ ادامه داد: در بازی اول -مقابل انگلیس- ایران به شدت محتاط بود. 
اگر قرار بود ۱۰ ترکیب مختلف برای این مسابقه بنویسم، این ترکیب را حدس 
نمی زدم. ســه سال آنجا بودم. بازیکنانی در جام جهانی بازی کردند که اصاًل در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی بازی نکردند. در مسابقه دوم -برابر ولز- او ایران را 

به آن تیمی نزدیکتر کرد که در دوره آخر من بازی می کرد.

چراجانشینسوریانمعرفینمیشود؟
با وجود گذشــت ۴۰ روز 
اســتعفای حمید سوریان  از 
از نایب رئیســی فدراســیون 
کشــتی، هنوز فرد مورد نظر 
علیرضا دبیر برای این سمت 

معرفی نشده است.
به گزارش ایســنا، حمید 
سوریان دارنده 7 مدال طالی 
جهــان و المپیک پس از ۳۹ 
ماه همکاری با علیرضا دبیر به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی، سرانجام ۲ 

آبان از سمت خود استعفا کرد.
سوریان پس از استعفا در گفتگو با ایسنا، درباره دالیل خود برای قطع همکاری 
با علیرضا دبیر، اظهار کرد: »در این مدت تا آنجا که می توانستم به فدراسیون و 
ورزش کشتی کمک کردم اما االن فکر می کنم دیگر لزومی ندارد در فدراسیون 
باشم. با توجه به اینکه بودنم در کشتی دیگر ضرورت ندارد فکر می کنم بهتر است 

یک آدم تازه نفس بیاید.«
هر چند پس از این اســتعفا، مسئوالن فدراسیون کشــتی از رد درخواست 
سوریان توســط علیرضا دبیر برای چندمین مرتبه خبر دادند و حتی گفته شد 
دبیر نامه اســتعفای او را پاره کرده اســت، اما بر خالف این ادعا، دیگر خبری از 

بازگشت سوریان نشد.
حال با وجود گذشــت ۴۰ روز از استعفای سوریان، هنوز جانشین او از سوی 
علیرضا دبیر انتخاب نشده تا کماکان پست مهم نایب رئیسی فدراسیون کشتی 

خالی بماند.
با توجه به جایگاه کشتی به عنوان ورزش اول ایران و در پیش بودن رقابت های 
مهــم بین المللی و همچنین اهمیت جایگاه و وظایف نایب رئیس فدراســیون 
کشــتی، در صورتیکه دیگر امیدی به بازگشت سوریان نیست، الزم است رئیس 
فدراسیون کشــتی که رفاقت دیرینه ای نیز با سوریان داشته، نسبت به معرفی 

جانشین او اقدام کند.

اخبار کوتاه


