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ليونل مسي، ستاره تيم ملي 
آرژانتين با آمادگي و انگيزه تمام 
راهي قطر شد تا در آخرين جام 
جهاني زندگي اش، كاپ قهرماني 
را به دســت بياورد و اين عنوان 
را بــه كارنامه  پربــارش اضافه 
كند. اما نخستين بازي مسي و 
هم تيمي هايش در بيست ودومين 
دوره جام جهاني اصال آنطور كه 
انتظارش را داشتند، پيش نرفت. 
نخســتين بازي گــروه C بين 
آرژانتين و عربستان در ورزشگاه 
لوسيل برگزار شد و در اوج ناباوري 
اين عربستان بود كه برتري دو 
بر يك را برابر يكي از مدعي هاي 
قهرماني جشن گرفت و نخستين 

شگفتي ساز جام نام گرفت. 
    

آرژانتين و عربستان براي نخستين 
بار بود كه در جام جهاني مقابل هم قرار 
مي گرفتند. آنها پيش از اين چهار بار با 
هم بازي كرده بودند كه دو بار آرژانتين 
به پيروزي رسيده بود و دو بازي هم با 
نتيجه تساوي به پايان رسيد. نكته مهم 
اين شكست براي آرژانتين اما اين بود 
كه آنها در حالي وارد جام جهاني 2022 
شدند كه سه بازي از پنج بازي آخرشان 
در اين جام را با شكســت به پايان برده 
بودند و در يك بازي به برد رســيدند و 
يك تســاوي هم تجربه كردند. اين در 
حالي است كه قبل از اين روند، آنها در 
24 بازي اين تعداد شكست را متحمل 
شده بودند. عربستان هم كه در 16 بازي 
كه در ادوار جام جهاني داشته، سه برد، 
دو تساوي و 11 باخت داشته و تنها در 
بازي مقابل بلژيك در جام جهاني 1994 
كه يك- صفر به پيروزي رسيد، توانست 

دروازه اش را بسته نگه دارد. 
اميليانو مارتينــز، ناهوئل مولينا، 
كريستين رومرو، نيكوالس اوتامندی، 
نيكوالس تاليافيكو، رودريگو دی پائول، 
لئاندرو پاردس، آلخاندرو گومز، ليونل 
مسی، الئوتارو مارتينز و آنخل دی ماريا 

تركيبي بود كــه ليونل اســكالونی 
سرمربي تيم ملي آرژانتين راهي ديدار 
با عربستان كرد. در سوي ديگر ميدان، 
هروه رنار با تركيــب محمد العويس، 
سعود عبدالحميد، حسن التمبكتی، 
علی البليهی، ياسر الشهرانی، محمد 
كانو، عبداهلل المالكی، سلمان الفرج، 
ســالم الدوســاری، صالح الشهری و 
فيراس البريــكان وارد نبرد با حريف 
قدرتمند خود شد. حريفي كه در 36 
بازي اخير خود هيچ شكستي نداشته و 
به عنوان تيم بدون باخت به جام جهاني 
رسيده است. آرژانتيني ها با شكستن 
ركورد ايتاليا تنها دو بــازي اختالف 
داشتند اما عربستان برنامه هاي آنها 
براي ركوردشكني را خراب كردند. با 
اولين باخت آرژانتين پس از نيمه نهايی 
كوپا آمريــكا 2019، ركورد 37 بازی 
بدون باخت ايتاليای روبرتو مانچينی 

دست نخورده باقی ماند.
اتفاقات نيمه نخست بازي، نشان 
مي داد كــه آرژانتين قرار اســت يك 
پيروزي آسان را جشــن بگيرد. اين 

پيش بينــي بــا گل زودهنگام 
مســي كه دقيقه 10 از روي 

نقطــه پنالتي تــوپ را به 
تــور حريف رســاند، 

بيشتر رنگ تحقق 
گرفت. شاگردان 
اسكالوني در نيمه 

اول سه گل 
هم  بــه ديگر 
امــا هر ثمر رساند 

اعالم شــد. در سه گل آفسايد 
نيمه دوم اما اين عربستان بود كه با 

وجود از دست دادن كاپيتان خود به 
خاطر مصدوميت، پرقدرت ظاهر شد 
و دو بار دروازه حريف قدرتمند خود را 
باز كرد. عربستان براي برگرداندن ورق 

بازي خيلي زود وارد عمل شــد و در 
دقيقه 48 توسط صالح الشهري 
به گل رســيد تا بازي به تساوي 
برســد. اما اين پايان كار نبود و در 

دقيقه ۵3 ســالم الدوساری يك گل 
زيبا به ثمر رساند تا آب سردی بر پيكر 

آرژانتين مدعی بريزد. بعد از گل دوم، 
اســكالوني به دنبال تغيير در تركيب 
رفت اما عربستان كه به بازي برگشته 
بود، با ادامه بازي بي نقــص خود اين 
فرصت را از رقيب گرفت. در 10 دقيقه 
پايانی ليونل مســی و يارانش تالش 
زيادی كردند تا دروازه عربستان را باز 
كنند اما دروازه بان سبزپوشان اجازه 
اين كار را نداد و در چند موقعيت ناجی 
دروازه اش شــد تا در نهايت عربستان 
اولين شگفتی جام را رقم بزند و به سه 
امتياز شيرين و فراموش نشدنی دست 

پيدا كند.  
در پيروزي عربســتان، نبايد نقش 
مهم و موثر هروه رنار را هم ناديده گرفت. 
كسي كه روي نيمكت عربستان دست 
به كارهاي بزرگ زد و تيم ملي اين كشور 
را به سمت پيشرفت حركت داد. شايد 
يادآوري اين نكته بد نباشــد كه پس 
از رفتن كي روش از تيــم ملي ايران، 
رنار گزينه هدايت 
ايران بود كه اين 
اتفاق رقم نخورد 
و ايران روزهاي 

تلخي را با 

تصميم عجيــب تاج تجربــه كرد. با 
موفقيت آميز نبودن پروژه حضور رنار 
در ايران، تاج تصميــم گرفت هدايت 
تيم ملي را به ويلموتس بسپارد. كسي 
كه خيلي زود در شــرايطي كه ايران 
فاصله اي تا حــذف از جــام جهاني 
نداشت، اخراج شد و تبعات سنگيني 
براي فوتبال ايران به بار آورد. درنهايت 
اسكوچيچ به تيم ملي آمد و ايران را به 

جام جهاني رساند. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هم پس 
از اين بازي، به برد عربستاني ها واكنش 
نشان داد و در توييتر نوشت:»نتيجه ای 
كه در تاريــخ ماندگار خواهد شــد. 
عربستان سعودی بزرگ ترين ناكامی 
را برای هواداران آرژانتين رقم زد.« 
ناگفته نماند عربستان در حالي 
اين نتيجه تاريخي را ثبت كرد 
كه تمام بازيكنان اين تيم در ليگ 
حرفه اي اين كشور حضور دارند و 

12 بازيكن هم از باشگاه الهالل به تيم 
ملي دعوت شده اند. در مقابل، به جز پنج 
بازيكن آرژانتين، ساير نفرات اين تيم در 

پنج ليگ معتبر اروپايی حضور دارند.
آرژانتين بــراي اينكــه در جمع 
مدعيان باقي بماند و اين شكســت را 
جبران كند، بايد در ديدار بعدي پيروز 
ميدان باشــد. آلبي  سلسته روز شنبه 
در همين ورزشگاه به مصاف مكزيك 
خواهد رفت و عربستان در همان روز 
در ورزشگاه اجوكيشن سيتی به مصاف 
لهســتان خواهد رفت. درست است 
كه عربســتان با برد بزرگي كه مقابل 
آرژانتين به دســت آورد، بــا انگيزه و 
روحيــه بااليي برابر لهســتان حاضر 
مي شــود اما از حاال نبايد كار آرژانتين 
را در اين جام تمام شده بدانيم. در جام 
جهاني 2010 آفريقاي جنوبي، اسپانيا 
هم شروع تلخي در مسابقات داشت. آنها 
در اولين بازي خود شكست خوردند اما 
درنهايت كاپ قهرماني را با خود به خانه 
بردند. اســپانيا در آن ســال، در اولين 
بازی برابر تيم ملی فوتبال سوييس با 
يك گل شكســت خورد اما در ادامه با 
كسب دو برد مقابل شيلی و هندوراس 
به دور بعد رسيد و در نهايت قهرمان جام 
جهاني شد. حاال آرژانتين هم مي تواند 
با وجود شكســت غافلگيركننده برابر 
عربستان، مسير اسپانيا را در پيش بگيرد 
و دســت به كار بزرگي بزند. آرژانتين 
البته با شكست در بازی نخست آن هم 

برابر يك تيم نه چنــدان بزرگ غريبه 
نيست؛ اين تيم در جام جهانی 1990 
در اولين بازی خود برابر كامرون با يك 
گل شكست خورد اما در نهايت به ديدار 
فينال رسيد ولی در اين مرحله با شكست 
يك بر صفر برابر آلمان به نايب قهرمانی 
بســنده كرد. اين جام هنوز براي آلبي 
سلسته تمام نشــده و آنها مي توانند با 
صعود به دور بعد، شــانس قهرماني را 

براي خود نگه دارند. 
يكي ديگر از نكات مهم اين بازي اما 
ركورد ليونل مسي است. او با گلي كه 
به عربستان زد، تعداد گل هايش را به 
عدد هفت رساند و با رونالدو برابر شد. 
دو ستاره اي كه هميشه رقابت نزديك و 
حساسي با هم داشتند و حاال در آخرين 
جام جهاني شان به دنبال ثبت آمار بهتر 

از همديگر هستند. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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تمرين بدون تركيب اصلي و 
كي روش

تيم ملي فوتبال ايران، بعد از شكســت برابر 
انگليس، روز گذشته تمرين خود را در كمپ دوحه 
پيگيري كرد. البته اين تمرين بدون حضور نفرات 
اصلي و كي روش برگزار شد. در تمرين روز گذشته 
ذخيره ها )كريم انصاری فرد، پيام نيازمند، امير 
عابدزاده، وحيد اميری، ابوالفضل جاللی، سردار 
آزمون، ســامان قدوس، رامين رضاييان، مهدی 
ترابی و شــجاع خليل زاده( زير نظر مربيان تيم 
ملي تمرين كردند و ســاير نفرات بــه ريكاوري 
پرداختند. مدير رسانه ای تيم ملی فوتبال ايران در 
اين تمرين درباره وضعيت عليرضا بيرانوند اعالم 
كرد كه اقدامات پزشكی روی او درحال انجام است 
و مشخص نيست كه می تواند تيم ملی را برابر ولز و 
آمريكا همراهی كند يا خير. عليرضا بيرانوند، گلر 
قابل اطمينان و مستحكم تيم ملی در دقايق اوليه 
بازی وقتی برای دور كردن توپ خيز برداشته بود، 
برخورد محكمی از ناحيه صورت با مجيد حسينی 
داشت و شــايد از نحوه زمين افتادنش و صورت 
خون آلود او می شد حدس زد كه توان ادامه بازی را 
ندارد. از آنجايي كه حسيني شب سختي را مقابل 
انگليس تجربه كرد، روز گذشته امير عابدزاده و 
پيام نيازمند با جنگندگی بااليی تمرين كردند . 
در آغاز تمرين اين دو دروازه بــان تيم به صورت 
اختصاصی تمرينات خود را پيگيــری كردند و 
هشت بازيكن ديگر نيز با ارسال پاس های كوتاه 

برای يكديگر تمرين را آغاز كردند.
    

رقابت  مدعي ها در روز چهارم
چهارميــن روز از جام جهاني قطــر، امروز با 
برگزاري چهار ديدار دنبال مي شود. در رقابت هاي 
امروز، در گروه F مراكش و كرواســي از ســاعت 
13:30 در ورزشگاه البيت به مصاف هم مي روند تا 
نخستين بازي را برگزار كنند. در دومين بازي، از 
گروه E آلمان و ژاپن از ساعت 16:30 در ورزشگاه 
خليفه با هم ديدار مي كنند، در مسابقه سوم اين 
اسپانيا و كاستاريكا هستند كه در گروه E از ساعت 
19:30 در ورزشــگاه الثمامه به ميدان مي روند 
و درنهايت آخرين بازي هم ســاعت 22:30 بين 
بلژيك و كانادا در گروه F در ورزشگاه احمدبن علي 
برگزار خواهد شد. با نگاهي به اين برنامه بايد گفت 
كه امروز، روز پرهيجاني در جام جهاني خواهد بود. 
جايي كه مدعي هاي قهرماني به مصاف رقباي خود 
مي روند تا با اولين برد خودشان را به جام قهرماني 
نزديك  كنند. البته ژرمن ها با يك بدشانسي هم 
مواجه شدند و يكي از ستاره هاي شان را از دست 
دادند. لروی سانه، ستاره بايرن مونيخ و تيم ملی 
آلمان، پــس از مصدوميت از ناحيــه زانو، ديدار 
نخست تيم ملی كشورش برابر ژاپن را از دست داد 
تا آلمان ناچار به يك تغيير اجباري در تركيب خود 

مقابل ژاپن شود. 
    

حمايت اسكوچيچ 
بعد از شكست ايران

بعد از شكست ســنگين ايران مقابل انگليس، 
بسياري ياد اســكوچيچ كردند كه در آستانه اين 
رقابت ها از هدايت تيم ملي كنار گذاشــته شد و 
جايش را به كارلوس كي روش داد. كسي كه ايران را 
از حذف حتمي از جام جهاني به اولين تيم حاضر در 
قطر تبديل كرد. با اين وجود سرمربي سابق تيم ملي 
بعد از شكست ايران، حمايتش از تيم ملي را نشان 
داد. او كه به عنوان مفسر در شبكه الجزيره در بخش 
بالكان همكاري مي كند، به ارائه تحليلی از شرايط 
تيم ايران پرداخــت. او در ابتدای صحبت هايش 
گفت:»تماشای شكســت تيمی كه آن را به جام 
جهانی رساندم، برايم دشوار بود. بايد اذعان كنم كه 
برای اين ديدار كمی احساساتی بودم. به هرحال 
تيمی بود كه نزديك به سه سال با آنها كار كرده و به 
جام جهانی آوردم. من از تيم ايران شناخت كامل 
دارم و می دانم چه كارهايی می توانند انجام دهند. 

البته كه اين چهره واقعی تيم ايران نبود.« 

جام جهانی

آدرنالین

آرژانتيني ها با شكستن 
ركورد ايتاليا تنها دو بازي 

اختالف داشتند اما عربستان 
برنامه هاي آنها براي 

ركوردشكني را خراب كردند. 
با اولين باخت آرژانتين پس از 
نيمه نهايی كوپا آمريكا 2019، 

ركورد 37 بازی بدون باخت 
ايتاليای روبرتو مانچينی 

دست نخورده باقی ماند

آرژانتين و عربستان براي 
نخستين بار بود كه در 

جام جهاني مقابل هم قرار 
مي گرفتند. آنها پيش از اين 

چهار بار با هم بازي كرده بودند 
كه دو بار آرژانتين به پيروزي 

رسيده بود و دو بازي هم با 
نتيجه تساوي به پايان رسيد

بعد از شكست تلخ و سنگين ايران مقابل انگليس در نخستين بازي جام جهاني 2022، 
بسياري به تركيب و استراتژي كي روش براي اين بازي انتقاد وارد كردند. كي روش براي 
نخستين بار سه دفاع مركزي را در تركيب قرار داده بود،  اما نتيجه بازي نشان مي دهد كه 

اين تصميم خوبي براي اين بازي نبوده است.  
به گزارش فوتبال 360، در اين بازی همه  17 بازيكن حاضر در زمين، نمايش غيرقابل 
دفاعی داشتند. مهدی طارمی كه دو گل ايران را وارد دروازه انگليس كرد، تنها بازيكني 

بود كه عملكرد قابل دفاعي داشت و نمره 7.97 را از متريكا دريافت كرد.

از شيريني روسيه تا تلخي قطر
عليرضا بيرانوند با حضور در تركيب اصلی، اوليــن دروازه بان ايران با تجربه حضور 
فيكس در دو جام جهانی شد. البته شانس با بيرانوند يار نبود. او پس از اولين اثرش روی 
خروج از دروازه، مصدوم شــد و دروازه ايران را به حسين حسينی تحويل داد. كيفيت 
ضربات بازيكنان انگليس، باالتر از حد انتظار حسينی بود و او 6 تا از 7 شوت حريف را گل 
خورد. هرچند حسينی تنها مقصر شكست سنگين ايران نبود، اما به هر حال ركورد منفی 

بيشترين گل خورده يك دروازه بان ايرانی در جام جهانی  به نام او ثبت شد.

تجربه اول سه دفاع مركزي
كارلوس كی روش در اقدامی دور از انتظار، برای اين بازی از سه بازيكن در قلب دفاع 
استفاده كرد. آرايشی كه پيش از اين هيچ گاه از تيم ملی تحت هدايت او ديده نشده بود. 
اين اقدام كی روش برای بستن فضاهای عرضی خط دفاع و حضور قدبلندترين بازيكن 
ليست )روزبه چشمی 194 سانتی متری( در قلب تيم بود. برنامه كی روش برای مقابله با 
نيروی هوايی انگليس جواب نداد و كی روش هم خيلی زود، بين دو نيمه، چشمی را از زمين 
بيرون كشيد. چشمی آمار فاجعه آميز بدون پيروزی در نبردهوايی را ثبت كرد و در تمامی 

ضربات سر، رقابت را به انگليسی ها باخت.
پورعلی گنجی ديگر مدافع ايران در اين بازی با 10 دفع خطر، بيشترين عملكرد دفاعی 

را بين بازيكنان ايرانی داشت. او همه نبردهايش را هم پيروز شد؛ اما برای ثبت اين آمار، 
سه مرتبه مهاجمان انگليس را با خطا متوقف كرد. مجيد حسينی نفر سوم خط دفاعی 
ايران سه دريبل خورد و سه مرتبه هم جلوی دريبل بازيكنان انگليس را گرفت. او روی 
هوا هم يكی از دو نبردش را پيروز شد. حسينی روی دو گل حريف مقصر بود و در مجموع 

عملكرد قابل قبولی نداشت.
محمدحسين كنعانی زادگان كه از بين دو نيمه به جای روزبه چشمی وارد زمين شد 
هم عملكردی بهتر از ساير مدافع ها نداشت. او هم هيچ نبردی را روی هوا و زمين پيروز 

نشد و فقط چهار مرتبه خطر را از دروازه تيم ملی دور كرد.

كابوسي كه واقعي شد
از پيش از شروع مسابقات، نگرانی بزرگ كی روش، انتخاب دفاع چپ بود. در روزهای 
افت ميالد محمدی، بازيكن ديگری هم در اين پست خودش را نشان نداد تا ايران دوباره 
با ميالد محمدی وارد مسابقات شود. محمدی فقط يك دريبل موفق داشت و يك مرتبه 
هم دريبل خورد. اضافه شدن هری كين به سمت راست خط حمله انگليس، كار محمدی 
را برای مهار مهاجمان سخت كرده بود. در نهايت هم چهار گل از 6 گل انگليس از سمت 

چپ ايران زده شد.
صادق محرمی با فقط 20 پاس سالم، در اين بازی بين بازيكنان تيم ملی بيشترين تعداد 
پاس صحيح را داد. محرمی يك دريبل موفق هم داشت، اما مطابق انتظار در نبردهای 

دفاعی، پرنوسان ظاهر شد. او هيچ توپی از حريف نگرفت و روی دو گل هم مقصربود.

خود سورپرايزي
ديگر تصميم غيرقابل انتظار كارلوس كی روش، نيمكت نشين كردن سعيد عزت اللهی 
و بازی دادن به علی كريمی بود. بازيكنی كه تا پيش از مصدوميت اميد ابراهيمی، حضور 
ثابتی در اردوهای تيم ملی هم نداشت. تصميم كی روش برای بهره بردن از توان دوئل های 
هوايی كريمی هم پاسخ نداد. كريمی در يك نيمه حضور در زمين، فقط 9 مرتبه توپ را 

لمس و دو خطا كرد. 
عزت اللهی هم فقط يك عملكرد دفاعی داشــت ولی در نبردهای كمتری شكست 
خورد. او دو مرتبه ضربه سر اول را پيش از مهاجمان حريف زد. عزت اللهی با يك شوت و يك 
پاس كليدی، سعی در برگرداندن اعتماد به نفس مهاجمان تيم هم داشت. احمد نوراللهی 

با 77 دقيقه حضور در زمين هر سه دقيقه يك بار توپ را لمس كرد. 

تجربه، تجربه، تجربه
بهترين موقعيت گلزني ايران روي پاس تماشايي احسان حاج صفي توسط عليرضا 
جهانبخش از دست رفت. حاج صفی هم كه در نقطه مقابل جهانبخش بازی می كرد عالوه 
بر يك پاس كليدی، 6 نبرد از هشت دوئلش را پيروز شد و نمايش بهتری داشت. حاج صفی 

بعد از طارمی، دومين بازيكن برتر ايران در اين بازی بود.
قلی زاده كه بين دو نيمه به جاي جهانبخش وارد زمين شد، خالق ترين بازيكن تيم 
ملی در اين بازی بود كه دو مرتبه با پاس كليدی موقعيت ساخت. تنها گل ايران در جريان 
بازی هم روی پاس قلی زاده به طارمی به ثمر رسيد. ترابي هم در 3 دقيقه حضور در زمين 
يك مرتبه با شوت و يك مرتبه با پاس كليدی دروازه انگليس را تهديد كرد و تاثير ديگری 

در جريان بازی نداشت.

بهترين شاگرد كارلوس
بدون شك مهدي طارمي بهترين بازيكن ايران مقابل انگليس بود. او اولين بازيكن تاريخ 
ايران در جام جهانی شد كه در يك بازی دو گل زد. با اين دو گل، در شكست سنگين تيم 
ملی هم طارمی كار خودش را از نظر فنی انجام داد. سردار آزمون هم از دقيقه 77 دوباره زوج 
او را در خط حمله تشكيل داد. آزمون اما تنها موقعيتی كه به دست آورد را هدر داد. تك به 

تك سردار با دخالت دروازه بان حريف و تير دروازه، تبديل به گل نشد.

نگاهي به عملكرد فردي بازيكنان ايران مقابل انگليس

قلب ضعيف دفاع!

اتفاق روز

آب سرد عربستان بر پيكر مدعي قهرماني

اولين شگفتي ساز جام


