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برنامههای ویژه کیروش برای سامان

شایعـــه در قطــــر

هری کین
غایب احتمالی انگلیس

یگنجی،
پورعل 
امریکا را خوشحال
کرد!

در شرایطی که تیم ملی انگلیس
توانست با پیروزی پر گل  6بر
 2برابر ایران ،برای سایر رقبا
خط و نشان بکشد ،اکنون خبر
مصدومیت کاپیتان سه شیرها و
احتمال غیبت او در بازی بعدی،
باعث نگرانی هواداران تیم ملی
این کشور شده است .در همان
ابتدای نیمه دوم دیدار میان
ایران و انگلیس و در دقیقه 48
بود که هری کین با یک حرکت در
عرض ،قصد دور زدن مدافعان
تیم ملی را داشت و در این امر نیز
موفق بود و در شرایطی که پشت
محوطه جریمه فرصت خوبی برای
شوتزنی داشت ،با تکل مرتضی
پورعلیگنجی روی زمین افتاد.
کاپیتان انگلیس که از درد مچ
پا به خود میپیچید ،روی زمین
افتاده بود و همتیمیهای او نیز
باالی سرش حاضر شدند.
در شرایطی که تصور میشد با
توجه به اختالف  3گله و نگرانی
از مصدومیت احتمالی ،هری کین
تعویض شود ،اما او تا دقیقه 79
در زمین ماند و یک پاس گل دیگر
نیز داد .حاال از اردوی انگلیس
خبر میرسد که هری کین هنوز
احساس درد دارد و روز گذشته
آزمایشات و اسکنهای الزم از
پای این بازیکن به عمل آمده و
گرت ساوتگیت در انتظار اعالم
نظر کادرپزشکی درباره وضعیت
سالمتی هری کین است تا از او
مقابل امریکا استفاده کند.

قدوس در ترکیب اصلی
z

گزارش یک

امیر اسدی

amirasadijournalist@gmail.com

در جــام جهانــی  ،2018ســامان قــدوس
یکــی از بازیکنــان تیــم ملــی بــود کــه بــا
تصمیــم کارلــوس کـیروش بــه روســیه
رفــت تــا یکــی از ســتارههای کلیــدی
ایــران باشــد.
هــواداران فوتبــال در ایــران هــم اعتقــاد
داشــتند کــه قــدوس بــا تجربــه بــازی
در لیــگ اروپــا و باشــگاههایی نظیــر
امییــن فرانســه و اوسترســوند ســوئد
میتوانــد نقــش یــک هافبــک نفــوذی،
بازیســاز و طــراح را برعهــده بگیــرد.
ایــن اتفــاق امــا رخ نــداد و ســامان هرگــز
بــه ترکیــب ثابــت ایــران نرســید .او بــا
اینکــه در هــر ســه بــازی تیــم ملی مقابل
مراکــش ،پرتغــال و اســپانیا بــه میــدان
رفــت امــا دقایــق حضــور او در زمیــن بــه
عــدد  50هــم نرســید.
ایــن یعنــی او بــه طــور میانگیــن بــه ازای
هــر بــازی  16دقیقــه در زمیــن حضــور
داشــته کــه بــه هیــچ عنــوان نمیتوانــد
آمار قابل قبولی برای هافبک  -مهاجم
باشــگاه برنتفــورد در لیــگ برتــر باشــد.
بعــد از جــام جهانــی  2018و بــرای حضور
در جام ملتهای آسیای  ،2019باز هم
ســامان بــه اردوی تیــم ملــی دعوت شــد
امــا هرگــز بــه ترکیــب اصلــی نرســید و

دوبــاره بــه بازیکنــی جانشــین و ذخیــره
تبدیــل شــد .او در ایــن مقطــع در رده
باشــگاهی مــورد توجــه قــرار میگرفــت
امــا کـیروش اعتقــاد چندانــی به ســبک
فوتبالــش نداشــت و بــه همیــن دلیــل
وقتــی بــازی گــره میخــورد ،وارد زمیــن
میشــد.
در زمــان حضــور دراگان اســکوچیچ،
قــد و س کمــی بیشــتر ا ز قبــل د ر
ترکیــب اصلــی قــرار گرفــت امــا بــاز هــم
نتوانســت ایــن اتفــاق را تــداوم بخشــد.
بــا بازگشــت کارلــوس کــیروش و بــا
توجــه بــه همگروهــی بــا انگلیــس و ولز،
همــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه قــدوس
میتوانــد یکــی از بازیکنــان کلیــدی و
گرهگشــای تیــم ملــی باشــد.
بخصــوص کــه بهدلیــل ســه فصــل بازی
در برنتفــورد ،فوتبــال انگلیس با ســبک
بــازی دو رقیــب ابتدایــی ایــران آشــنایی
کامــل داشــت.
بــا ایــن حــال و در بــازی نخســت تیــم
ملــی برابــر انگلیــس ،نــه تنهــا ســامان
در ترکیــب ثابــت قــرار نگرفــت بلکــه
بهعنــوان یــار تعویضــی هــم وارد زمیــن
نشــد.
تیــم ملــی در شــرایطی کــه بــا اختــاف
چنــد گل از حریــف عقــب بــود و نیــاز
بــه بازیکنــی بــا ســبک بــازی قــدوس
داشــت ،بــاز هــم فرصــت بــه ســامان
نرســید و او نــه تنهــا میــان بازیکنــان
ثابــت نبــود بلکــه بهعنــوان یکــی از
شــش بازیکــن تعویضــی هــم وارد
زمیــن نشــد.

بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه ســبک
بــازی تیــم ملــی کــه مبتنــی بــر دفــاع و
ضــد حملــه اســت ،ک ـیروش اعتقــادی
بــه اســتفاده از بازیکنــی بــا خصوصیــات
قــدوس نــدارد.
کــیروش در ایــن تاکتیــک ،اغلــب از
بازیکنانــی اســتفاده میکنــد که بتوانند
مدافعــان حریــف را پــرس کننــد و آنهــا را
تحــت فشــار قــرار بدهنــد.
بــرای ایــن کار هــم نیــاز بــه بازیکنانــی
فیزیکــی اســت کــه قــدوس چنیــن
شــرایطی را نــدارد.
در دوحــه امــا هــواداران ایرانــی مــدام
ســؤال میکننــد کــه چــرا کــیروش از
قــدوس اســتفاده نمیکنــد؟ پاســخ
بــه ایــن ســؤال را فقــط ســرمربی تیــم
ملــی میدانــد.
بخصــوص کــه او تاکتیــک بــازی تیــم
ملــی را طرا حــی میکنــد و قطعــا ً
میتوانــد دالیــل مهمــی بــرای ایــن
تصمیــم داشــته باشــد.
بــا ایــن حــال شــایعهای هــم از اردوی
تیــم ملــی بــه گــوش میرســد بــا ایــن
مضمــون کــه بــرای برتــری مقابــل ولــز
کــه بــازی مــرگ و زندگــی بــرای تیــم ملــی
محســوب میشــود ،شــاید ســامان
قــدوس در ترکیــب ثابــت قــرار بگیــرد
و بــرای نخســتین بــار در جــام جهانــی
از ابتــدا بــرای ایــران بــه میــدان بــرود.
اتفاقــی کــه اگــر رخ بدهــد ،میتوانیــم
بــه ارائــه فوتبالــی زیبــا ،بــا برنامــه و
هجومــی از ســوی تیــم ملــی ایــران
خوشــبین باشــیم.

با  7بازی در جام جهانی

رکورد تاریخی حاجی
و جهانبخش

ابوالفضل جاللی

احمد نوراللهی

صادق محرمی

امیدوار به بازی مقابل ولز

نگاه ویژه کیروش به نور

تهدیدی جدی بهنام رضاییان

ابوالفضــل جاللــی کــه پــس از حضــور کــیروش روی نیمکــت تیــم ملــی
ایــران در دو دیــدار تدارکاتــی مقابــل اروگوئــه و نیکاراگوئــه در ترکیــب
ابتدایــی قــرار گرفتــه و برابــر تونــس بهعنــوان یــار جانشــین بــه زمیــن رفتــه
بــود ،حــاال امیــدوار اســت بــا تغییــرات احتمالــی در ترکیــب اصلــی تیــم
ملــی در دو مســابقه آینــده جــام جهانــی برابــر ولــز و امریــکا ،شــانس بــازی
پیدا کند.

احمد نوراللهی بعد از مصدومیت در ترکیب االهلی ،خیلی زود آماده بازی
در جام جهانی شــد و به اردوی تیم ملی پیوســت.
نوراللهــی مقابــل انگلیــس یکــی از بازیکنــان ثابــت تیــم ملــی بود امــا نیمه
دوم تعویــض شــد.
کیروش برای بازی مقابل ولز که یک تیم فیزیکی اســت ،حســاب ویژهای
روی دوندگی و جنگندگی نوراللهی باز کرده اســت.

صــادق محرمــی مقابــل انگلیــس نه در دفــاع عملکرد قابل دفاعی داشــت
و نــه در حملــه توانســت بازیکن مفیدی باشــد .او همراه بــا میالد محمدی
یکــی از ضعیفتریــن بازیکنــان تیــم ملی بود.
حــاال رامیــن رضاییــان یک تهدید جدی برای صادق محرمی اســت و شــاید
کیروش در بازی مرگ و زندگی برابر ولز تصمیم جدیدی درباره جانشــینی
این دو بــا یکدیگر بگیرد.
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در انتظار نبرد شجاع-کنعانی با کیفر مور

همه چیز روی هواست
یکی از اتفاقات عجیب بازی ایران-
انگلیس ،ترکیب ثابت تیم ملی بود.
بخصوص در مرکز خط دفاع و همچنین
قلب خط میانی .پیشتر پیشبینی
میشد ایران با دفاع خطی مقابل
انگلیس بازی کند و شجاع خلیلزاده
و محمدحسین کنعانیزادگان هم در
ترکیب اصلی قرار بگیرند .اتفاقی که رخ
ندادوشاهدنیمکتنشینیایندوبازیکن
بودیم.شجاعوکنعانیزادگاندرمقدماتی
جامجهانی 2022درقریببهاتفاقبازیها
مرکز خط دفاع تیم ملی را تشکیل دادند
و حضور همزمان آنها در االهلی قطر
باعث شد تا هماهنگیشان باالتر برود.

همچنین این دو سابقه سالها بازی در
قلب دفاع پرسپولیس را داشتند و همین
مسأله باعث شد تا خیلیها با اطمینان از
حضور آنها مقابل انگلیس صحبت کنند.
با این حال سیستم بازی تیم ملی تغییر
کرد و کیروش تصمیم گرفت با روش
 3-5-2تیم ملی را به زمین بفرستد .در
این روش روزبه چشمی بهعنوان مدافع
آخر بازی کرد و مرتضی پورعلیگنجی و
مجید حسینی هم بهعنوان دو مدافع
یارکوب تیم ملی در سمت راست و چپ
به میدان رفتند .در طول بازی اما چشمی
وحسینیبارهادرنبردهایهواییمغلوب
شدند و مهاجمان انگلیس هم توانستند

با ضربات سر خود دروازه تیم ملی را
تهدید کنند .روی گل اولی که تیم ملی
دریافت کرد نیز شاهد چنین اتفاقی
بودیم .مجید حسینی نتوانست در نبرد
هوایی با بیلینگهام پیروز شود و هافبک
بلندقامت دورتموند با ضربه سر دروازه
حسین حسینی را باز کرد .همین موضوع
به سوژهای برای نقد تصمیم کیروش
تبدیل شده است .خیلیها معتقدند
اگر شجاع خلیلزاده و محمدحسین
کنعانیزادگان بودند ،قطعا ًبهتر از مجید
حسینی و روزبه چشمی عمل میکردند و
حداقل میتوانستند در بازی هوایی اجازه
هنرنمایی را به بازیکنان انگلیس ندهند.

برای بازی با ولز هم اگر کیروش تدبیری
نیندیشد باز هم باید شاهد ضربات
سر مهاجم هدف حریف باشیم .کیفر
مور ،مهاجم نوک و شماره  13ولز که
در عضویت بورنموث انگلیس است،
متخصص پیروزی در نبردهای هوایی
است .بنابراین اگر کیروش در خط
دفاع ترکیب هوشمندانهای نداشته
باشد ،این امکان وجود دارد که تیم
ملی مثل بازی با انگلیس دچار تزلزل
شود و دروازه فرو بریزد .اتفاقی که شاید
با استفاده از بازیکنانی نظیر شجاع
خلیلزاده و محمدحسین کنعانیزادگان
رخ ندهد.

احسان حاجیصفی و علیرضا
جهانبخش در دو جام جهانی
قبلی هم مثل این دوره ،یکی از
انتخابهای کیروش بودند .آنها
در هر شش بازی (دور گروهی
جامهای جهانی  2014و  )2018به
میدان رفتند تا از نظر تعداد بازی
در این تورنمنت با رکورد مهدی
مهدویکیا و آندرانیک تیموریان
برابری کنند.
احسان و علیرضا مقابل انگلیس
در ترکیب اصلی قرار گرفتند تا با
رساندن شمار بازیهای خود به
 ،7از دو ستاره قدیمی تیم ملی
سبقت گرفته و به تنهایی صاحب
رکورد شوند.
این دو در شروع رکورد تاریخی
هستند که در بازی تلخ مقابل
انگلیسبهدستآمد.حاجیصفی
و جهانبخش اگر در دو بازی بعدی
ایران مقابل ولز و امریکا نیز به
میدان بروند ،با  9بازی در جام
جهانی ،دستنیافتنیتر شده و
حداقل برای چهار سال ،عنوان
بیشترین تعداد بازی در تاریخ
معتبرترین تورنمنت فوتبالی دنیا
را بهصورت مشترک در اختیار
خواهند داشت .البته این احتمال
هم وجود دارد که طی این دو
مسابقه ،به یکی از این دو بازی
نرسد تا عنوان یاد شده به تنهایی
نصیب نفر دیگر شود .این دو
بازیکن که جزو بازیکنان باتجربه
تیم ملی نیز محسوب میشوند
و به ترتیب کاپیتا نهای اول و
سوم نیز هستند ،نقش پررنگی
در بازگشت آرامش به اردوی تیم
ملی ،بخصوص بعد از شکست
سنگین مقابل انگلیس دارند.

