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خارج از گود

شب های فوتبالی بازار سنتی دوحه 
کری خوانی در سوق واقف

بخش ورزش- ازار سنتی سوق واقف دوحه، این شب ها تبدیل 
به محلی برای ُکری خوانی و شادی هواداران کشورهای مختلف 

تبدیل شده است.
تجربه  را  خاطره انگیزی  روزهای  قطری ها   ، ایرنا  گزارش  به 
این کشور  است که  برگزاری جام جهانی سبب شده  و  می کنند 
کوچک حاشیه خلیج همیشگی فارس در کانون توجه قرار بگیرد. 
و  استادیوم ها  در  بر حضور  عالوه  آمده اند  قطر  به  که  هوادارانی 
از ورزشگاه ها و  نزدیک، تجمع شان در خارج  از  فوتبال  تماشای 
در مکان های مختلف دوحه، حال و هوای متفاوتی را به قطر داده 
است. یکی از اماکنی که به محل اصلی تجمع هواداران تیم های 
یک  است،  واقف  سوق  سنتی  بازار  است،  شده  تبدیل  مختلف 
بازار قدیمی و سنتی که در محل بازار تجاری صدساله دوحه در 
کرانه های وادی مشایرب ساخته شده است. نمای این بازار قدیمی 
در پس زمینه افق مدرن دوحه، شاید قیافه دوحه را ناهنجار کند 
اما با توجه به ساختمان های ِگلی، این بازار مظهر دوران باستانی 
است و کوچه های پرپیچ و خم سوق واقف صحنه ای از زندگی 

سنتی خیابانی را به تصویر می کشد.

پاتوق جذاب برای تماشاگران جام جهانی
قطری ها  برای  هم نشینی  برای  مکان  محبوب ترین  واقف  سوق 
باز  روز  اولیه  ساعات  تا  کافه ها  است.  غروب  از  بعد  به خصوص 
هستند و خدمات بی پایانی از قهوه عربی، آب میوه های تازه و 
قلیان با تنباکوی طعم دار انتخابی ارائه می دهند. این بازار محبوب 
دوستداران عتیقه جات از سراسر منطقه، از کفش گرفته تا عتیقه 
پرنده  فروش شاهین  بر  عالوه  این  است.  و صنایع دستی  جات 

محبوب عرب ها و مروارید است.
رستورهای این بازار هم غذاهای مختلف عربی را مانند سمبوسه و 
برگ انگور شکم پر گرفته تا خورش گوشت و کوفته های شیرین 
تجربه چای  ندارید،  اگر غذاهای خیابانی دوست  سرو می کنند، 
کاراک، چای الفتیر، چای الشمس، غذای مخبوس با برنج سنتی 
در جسره و فحسا )خورشت گوشت آرام پز( را از دست ندهید و در 

ظروف سفالی که به روش سنتی است و صرف کنید.
بازار سوق، جایی است که می توانید از عطر ادویه جات ترشی جات 
که از گونی های گونی به مشام می رسد لذت ببرید و طعم  کمیاب 
مانند زعفران،  ادویه های آسیاب شده  یا  ادویه ها  و متنوع عربی 
انواع  خشک،  سیاه  لیموی  خشک،  گل های  سماق،  آویشن، 
پیدا  را  دانه های قهوه  و  بی شماری خرما، عسل، برگ های چای 

کنید.

ُکری خوانی های بازاری
چنین فضایی سوق واقف دوحه را تبدیل به یکی از بخش هایی 
از دست  را  در دوحه کرده است که هواداران فوتبال تجربه آن 
نمی دهند، جایی که این شب ها، تماشاگرانی از کشورهای  مختلف 
با پیراهن و پرچم کشورشان در حال شادی و تشویق تیم هایشان 
هستند، صحنه هایی که آن را بازاریان این بازار سنتی برای شاید 

برای اولین بار تجربه می کنند.
از رستوران ها، مسابقات  آغاز جام جهانی سبب شده در بسیاری 
فوتبال در گروه های  تلویزیون پخش شود و هواداران  از  فوتبال 

دسته جمعی به تماشای بازی ها بنشینند.
سه شنبه شب یکی از شب های ویژه بازار سوق واقف بود، شبی 
که پس از پیروزی عربستان برابر آرژانتین، هواداران سعودی در 
کنار کشورهای دیگر، این بازار را روی سرشان گذاشته بودند و در 
طول پیاده روی در این بازار، سعودی ها را می توانستید ببینید که با 
همراهی عرب های دیگر در گروه های مختلف در حال خوشحالی 
تا  شده  سبب  قطر،  به  عربستان  نزدیکی  هستند.  شادمانی  و 
سعودی ها یکی از پرطرفدارترین تیم ها در جام جهانی باشند، به 
اضافه کنید که در صف عربستانی ها  را هم  این جمع قطری ها 

قرار گرفته اند.
به همین خاطر برد شگفت انگیز شاگردان هروه رنار مقابل مسی و 
یارانش، سوق واقف را دیشب به تسخیر هواداران عربستان درآورده 

بود که شعر می خواندند، بوق شیپور می زدند و فریاد می زدند.
البته در سوق واقف، تماشاگران کشورهای دیگر را هم می بینید که 
گروهی یا تکی، پیراهن تیم شان را پوشیده اند و پرچم کشورشان به 
دوش نام تیم شان را فریاد می زنند. نکته جالب در حضور هوادارانی 
است که در تیم شان در جام جهانی حضور ندارد اما آنها هم فرصت 

حضور در جشن فوتبال را از دست نداده اند.
حضور فلسطینی ها در تجمع هواداران در سوق واقف مانند تمامی 
مکان های دیگر قطر چشمگیر و پررنگ است که با پرچم فلسطین 

به بازار می آیند و در این جشن شرکت می کنند.
نکته قابل توجه حضور کمرنگ تر هواداران اروپایی در سوق واقف 
و  آفریقایی  عرب،  هواداران  و  است  دوحه  دیگر  جاهای  سایر  و 
آمریکای جنوبی حضور پررنگ تری دارند اما فارغ از هر ملیتی، 
این شب ها سوق واقف این بازار سنتی صدساله، شب های متفاوتی 
را تجربه می کند، شب هایی از جنس فوتبال و هیجان که سبب 
خواهد شد پس از پایان جام جهانی، بازاریان این بازار را دلتنگ 

این روزها بکند.

تحلیل دقیق 11 کارشناس از بازی ایران – انگلیس 

علت شش تایی بودن چه بود و راه فرار چیست
بخش ورزش- پس از رقم خوردن سنگین ترین شکست تیم ملی ایران 
در تاریخ، برابر انگلیس در اولین دیدار گروه رقابت های جام جهانی 2022 
قطر، کارشناسان و هواداران فوتبال از زوایای مختلفی به این شکست شش 
گله نگاه کردند؛ برخی از اهالی فوتبال دلیل اصلی این نتیجه را مشکالت 
تاکتیکی و چیدمان اشتباه کارلوس کی روش دانستند و عده ای هم معتقد 
بودند مصدومیت بیرانوند و همچنین شرایط روحی و روانی تیم باعث به 

هم خوردن تمرکز بازیکنان و ثبت این نتیجه شد.
ایران  فوتبال  پیشکسوتان  و  کارشناسان  با  سه  ورزش  رابطه  همین  در 
صحبت کرد و از آنها خواست که به دو سوال پاسخ بدهند؛ اینکه بدترین 

تصمیم کارلوس کی روش در بازی دیروز 
شکست  این  از  پس  حاال،  و  بود  چه 
سرمربی  که  تصمیمی  بهترین  سنگین، 
تیم ملی می تواند برای بازی با ولز اتخاذ 

کند، چیست؟
بدترین تصمیم کی روش در بازی با 

انگلیس چه بود؟
مجید جاللی: من نتیجه ای را که دیشب 
فنی  تصمیمات  حاصل  خورد،  رقم 
کنم.  صحبت  آن  درباره  که  نمی دانم 
من این شکست را حاصل مسائل دیگر 
می دانم چون اگر در شرایط عادی وارد 
با  که  بود  محال  می شدیم،  مسابقه  این 
وجود هر تصمیم اشتباهی، بازی به این 
شکل پیش برود. تصمیمات کی روش هم 
ایراداتی داشت اما مشکل اصلی این بود 
تیم از هر طرف تحت فشار بود و شرایط 
و  ترکیب  البته  نداشت.  خوبی  روحی 
سیستم کی روش هم من را متعجب کرد 
و از تک تک نفرات این ترکیب، می توان 
وجود  روانی  فشار  اگر  اما  گرفت  ایراد 
ما  هم،  اشتباهات  این  وجود  با  نداشت، 

به این شکل نمی باختیم.
محمد نصرتی: بدترین تصمیم کی روش 
همان ترکیب اشتباهی بود که روانه بازی 

انجام داد، بسیار  بیرانوند  از مصدومیت  از طرفی حرکتی که بعد  کرد و 
بازیکنان  باقی  به  آیا  برده ای،  به جام جهانی  بود؛ شما چهار گلر  اشتباه 
اعتماد نداری؟ کی روش آشفته و پریشان بود و نمی دانست چه کار بکند؛ 

ترکیب اشتباه و تعویض های زیاد دو اشتباه بزرگ کی روش بود.
فرزاد آشوبی: من پیش از پاسخ به این سوال، نقد بزرگی به حضور مجدد 
کی روش در فوتبال ایران دارم؛ این مربی سال ها در فوتبال ما بود و اگر 
چیزی برای عرضه داشت، به فوتبال ما ارائه داد. انتخاب کی روش یک گام 
بزرگ رو به عقب بود. از طرفی ترکیب بازی دیروز و به طور کلی، لیست 
بازیکنانی که به جام جهانی رفتند، نشان داد که در این چند سال هیچ 
تغییری در ایده ها و تفکرات او به وجود نیامده است. ترکیبی که دیروز بازی 
را آغاز کرد، گواهی بر این بود که تنها یک هدف دنبال می شود؛ سپری 
کردن دقایق بازی و کشاندن بازی به نیمه دوم و اتفاقاتی که می تواند در 
فوتبال غیرقابل پیش بینی باشد. هیچ ایده و طرحی برای زمانی که توپ 
را به دست می آوردیم وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، با توجه به 
آن چینش نفرات، امکان انجام آن وجود نداشت. ما با آن چینش در خط 
هافبک، نه توانستیم بازی را کنترل کنیم و نه توانستیم در زمان هایی که 
توپ را در اختیار داریم، به شکلی عمل کنیم که امیدی برای رسیدن به 
دروازه حریف وجود داشته باشد. متاسفانه ما نمی خواهیم تغییر را بپذیرم 
و به سمتی برویم که فوتبال دنیا حرکت می کند و مربی ای را آورده ایم که 
به درجا زدن ما کمک می کند. قابلیت و پتانسیل فوتبال ما این نیست که 
حتی در مقابل انگلیس، این چنین بی هدف و بی برنامه و تسلیم شده باشیم. 
مدل بازی ایران، توهین بزرگ و مستقیمی به فوتبال است؛ هیچ ایرادی 
برای دفاع اتوبوسی نیست اما شما نمی توانی صرفا به این وابسته باشی که 

بازیکنانت بر اساس خالقیت و اتفاق گل بزنند.
بود،  کرده  انتخاب  بازی  این  برای  کی روش  که  قربانی: سیستمی  پیروز 
بزرگترین اشتباه او بود. او عرض را پوشش داد اما عمق را به انگلیس واگذار 
کرد و انگلیسی ها با یک پاس، دو خط ایران برمی داشتند و در چندین و 
چند صحنه، با مدافعان ما رو در رو می شدند. به نظر من کی روش باید 
تعداد خطوط تیمش را باال می برد. زمانی که شما ۱-۳-2-۴ بازی می کنی، 
برای  کار  و  باال می رود  تعداد خطوط  و  دفاع ۱-۱-۳-۱-۴ می شوی  در 
حریف سخت می شود. تیم ایران در این بازی تقریبا ۱-۴-۵ می شد و در 
شرایطی که طارمی به دفاع وسط های حریف نمی رسید، آنها با یک پاس، 
ایران را برمی داشتند. سیستم کی روش فوق العاده اشتباه بود و  مدافعان 
حتی نفراتی هم که برای آن سیستم انتخاب شدند هم اشتباه بودند. من 
به تمام بازیکنان احترام می گذارم اما بزرگترین فاکتور حسین کنعانی و 
شجاع، سرعت آنهاست و می توانست در این بازی کمک کند اما این اتفاق 
نیفتاد و کندی دفاع ما، ایران را اذیت کرد. ما شانس آوردیم که بیش از 

شش گل نخوردیم و گل هایی هم که خوردیم، بسیار ساده بود.
علی لطیفی: از نظر من بدترین تصمیم در وهله اول، بازگشت خود کی روش 
بود چون ایشان و هواداران شان در باد بازی با آرژانتین، پرتغال و اسپانیا 
هستند در صورتی که سبک بازی این تیم ها مالکانه است و در مقابل بازی 
دفاعی توانمند نیستند اما انگلیس، ولز و آمریکا هم بازی مالکانه و هم بازی 
مستقیم را به خوبی بلدند. تصمیم وحشتناک دیگر، خط زدن امثال محبی 
و نورافکن و بردن دو سه بازیکن بود که اگر لیست را خودشان می دادیم 
هم خودشان را به قطر نمی بردند؛ وحید امیری و علی کریمی مدت هاست 

بازی نکرده اند و مهدی ترابی ضعیف ترین فصل خود را سپری کرده اما به 
جام جهانی رفتند. تصمیم بد دیگر، ارنج اشتباه بود و علی کریمی، مجید 
حسینی و روزبه چشمی نباید بازی می کردند. ما شانس آوردیم که حریف 
بازیکنان اصلی خود را در دقایق آخر بیرون کشید تا آنها را برای بازی های 
بعد حفظ کند و بدن بازیکنان ذخیره خود را روی فرم نگه دارد وگرنه ما 
دو رقمی می شدیم. ما واقعا خوش شانس بودیم که پنالتی برای آنها پنالتی 
نگرفتند و برای ما گرفتند؛ بازیکنان انگلیس 20 باز با دروازه بان ما تک به 

تک شدند و اگر نیاز به گل داشتند، قطعا باالی ۱0 گل می زدند .
اشتباه  سه  انگلیس  برابر  بازی  در  کی روش  کارلوس  کاظمی:  فرهاد 

داشت؛ اشتباه اول چیدمان بود و مشکل دوم هم ترس که حتی بعد از 
آسیب دیدگی بیرانوند، به وضوح دیده شد و به تیم هم انتقال داده شد. 
همچنین تاکتیک تیمی هم یکی دیگر از عوامل اصلی این شکست بود. از 
طرفی پیش از مسابقات هم اشتباهاتی رخ داد و کی روش اجازه نداد که 
لیگ برگزار شود تا بازیکنان در کیفیت خوبی باقی بمانند. در این بازی، 

انگلیس قوی نبود، بلکه ما خیلی ضعیف بودیم.
منصور رشیدی: بدترین تصمیم کی روش، ارنج تیم و نفراتی یود که در 
دریافت  ما شش گل  داشتند.  قرار  ترکیب  در  هافبک  و خط  دفاع  خط 
کردیم اما سید حسین حسینی روی گل ها مقصر نبود؛ مقصر، بازیکنان 
خط دفاع تیم بودند که جای گیری درستی نداشتند و به خوبی یارگیری 
نکردند. به نظر آقای کی روش به بازیکنان نگفته بود که بازیکنان انگلیس 
از جناحین حرکت و سانتر می کنند و خطرناک ترین کارشان همین سانتر 

از کناره هاست.
سیروس دین محمدی: قطعا بزرگترین ایراد تیم ملی در بازی با انگلیس، 
از  یکی  تدارکاتی  بازی های  در  قدوس  سامان  مثال  برای  بود.  تیم  ارنج 

بهترین بازیکنان ما بود اما در ترکیب حضور نداشت.
سید مهدی سیدصالحی: تیم ملی در زمان هدایت کی روش هیچوقت سه 
دفاعه بازی نکرده بود اما دیدیم ایران بازی مقابل انگلیس را با سه دفاع 
آغاز کرد. از طرفی بازیکنی که در دو سال اخیر به تیم ملی دعوت نشده و 
حتی در اردوی اتریش هم حضور نداشت، برای بازی با نیکاراگوئه دعوت 
شد و بعد از آن هم به عنوان فیکس تیم ملی در دفاع آخر به میدان رفت. 
همه این ها سواالت چند مجهولی است که فقط کی روش باید جواب بدهد. 
بهتر است سرمربی تیم ملی به جای اینکه در فضای مجازی پست منتشر 
کند و با فرار رو به جلو همه چیز را از گردن خود ساقط کند، اشتباهات 
خود را بپذیرد. به نظر من اولین اشتباه کارلوس کی روش در بازی مقابل 
انگلیس این بود که ترکیب را سه دفاعه چید و دوم اینکه از دو بازیکن 
یعنی روزبه چشمی و علی کریمی در ترکیب استفاده کرد که در دو سال 
اخیر به تیم ملی دعوت نشده  بودند. این موارد باعث شد که تیم با شکل و 
شمایل جدیدی پا به زمین بگذارد؛ آن هم در حالی که بازیکنان تا به حال 

با چنین سیستمی بازی نکرده بودند.
حمید درخشان: بدترین تصمیم از نظر من جابجا کردن دو بازیکنی بود 
که مدت ها در ترکیب تیم ملی قرار نداشتند و این مسئله، در روند و شکل 

گیری بازی تاثیرگذار بود.
نظر  از  باعث شد  این  و  نبود  آماده  نظر ذهنی  از  تیم ملی  بیاتلو:  وحید 
بدنی تخلیه شویم و نتوانیم تاکتیک تیمی را اجرا کنیم. ما در سه فاکتور 
ذهنی، آمادگی جسمانی و تاکتیکی در پایین ترین سطح بودیم و هر کسی 
سرمربی تیم ملی بود، این اتفاق رخ می داد. قطعا مسائل بیرونی روی تیم 

تاثیرگذار بود و ما نتوانستیم این مسئله را کنترل کنیم.
بهترین تصمیمی که کی روش می تواند برای بازی

با ولز بگیرد، چیست؟
اگر این شکست حاصل موضوعات فنی یا ترکیب  چینی بود، می توانستیم 
کاری کنیم اما این اتفاق حاصل فضای ذهنی بازیکنان است و من بعید 
می دانم، بشود راهی برای آن پیدا کرد. من به دو بازی آینده هم امیدی 
ندارم. وضعیت بسیار سختی در تیم حاکم است؛ حتی اگر تیم شما از 
هر جهتی آماده باشد، زمانی که آمادگی ذهنی نداشته باشد، کار تیم 

تیم  برای  می تواند  کی روش  کارلوس  که  کاری  مهم ترین  است.  تمام 
انجام بدهد این است که بازیکنان را از نظر ذهنی آماده کند که این 
کار هم بسیار سخت و بعید است؛ چطور می توان به این بازیکنان در 

چنین شرایطی آرامش داد؟
بازی  دو  برای  می تواند  کی روش  که  کاری  بهترین  نصرتی:  محمد 
از  قبل  ایشان  برود.  و  بدهد  استعفا  که  است  این  بدهد  انجام  آینده 
مصاحبه کرد و قصد داشت صعود به جام جهانی را هم متوجه خودش 
کند. کی روش از ترکیب و بازیکنان اسکوچیچ استفاده نکرد و از همه 
به  کرد.  غافلگیر  زمین  در  هم  را  بازیکنان  خود  حتی  اینکه  مهم تر 
بازیکنان  که  بود  زیاد  غافلگیری  قدری 
نمی دانستند در زمین چه کار کنند. ما 
دیدیم که کی روش از اعتراض هواداران 
انتظار داشت بعد از  ناراحت بود؛ آیا او 
آقای  کنند؟  تشویق  را  ملی  تیم   0-۳
من  کرده اید؟  فرض  چه  ما  کی روش 
بودم  هم  تاج  آقای  جای  به  اگر  حتی 
کردند  همه  کار  می دادم؛  استعفا  االن 
آبرومندانه  بازی  جهانی  جام  در  ما  که 
در  ما  آبروی  آبرو؟  کدام  بدهیم.  انجام 
انگلیس  بازیکنان  دل  رفت.  دنیا  تمام 
خودشان  حتی  آنها  و  سوخت  ما  برای 
نداشتند.  را  نتیجه  این  انتظار  هم 
انگلیس در ۷-۸ بازی اخیر برد نیاورده 
بود  بود و ساوت گیت در آستانه اخراج 
برخی  هم  باز  ولی  زد  ما  به  گل   ۶ اما 
همینقدر  ما  فوتبال  اختالف  می گویند 

است؛ به خدا قسم اینطور نیست.
از  باید  موضوع  این  آشوبی:  فرزاد 
شرایط  یکی  شود؛  بررسی  منظر  دو 
کامال  که  است  ملی  تیم  پیرامون 
خاطر  به  منفی ای  انرژی  چه  می دانیم 
اتفاقات اخیر وجود دارد و این وضعیت 
اینکه  دیگر  نکته  کند.  پیدا  بهبود  باید 
آمریکا،  و  ولز  دیشب  بازی  به  توجه  با 
هر دو تیم کامال برای ما قابل دسترس هستند. داشته های امروز تیم 
آقای کی روش،  غلط  انتخاب های  و  تنگ نظری  با وجود  ما، حتی  ملی 
هنوز بزرگ است و همچنان کیفیت بزرگی پشت این تیم وجود دارد 
و بازیکنان می توانند با یک روش درست و آنالیز قوی و خروج از پیله 
احتیاط بیش از حد و توهین آمیز به فوتبال، با اعتماد به نفس و آرامش 
بیشتری وارد دو بازی آینده شوند و هر دو مسابقه را با موفقیت پشت 

سر بگذارد تا ما برای اولین بار به دور بعد صعود کنیم.
ما  و  بدهد  انجام  کار  چه  که  بداند  باید  کی روش  خود  قربانی:  پیروز 

امیدواریم که اتفاق خوبی بیفتد.
بازیکنان  اما  بدهد  انجام  نمی تواند  کاری  هیچ  کی روش  لطیفی:  علی 
تیم می توانند؛ بازیکنان باید تکلیف خود را روشن کنند و طوری رفتار 
بازی  توانایی  ما  بازیکنان  کنند.  پیدا  دست  کافی  تمرکز  به  که  کنند 
خوب و هجومی را دارند و در صورتی که با تمرکز وارد مسابقه شوند، 

می توانند موفق باشند .
فرهاد کاظمی: کی روش باید تغییر سیستم بدهد و هجومی و ۴-۳-۳ 
بازی کند. آقای کی روش؛ مردم ما شجاع هستند و شما هم با شجاعت 

بازی کن و ترسو نباش .
ایجاد  تغییر  تیم  نفرات  و  ارنج  در  باید  اول  در درجه  منصور رشیدی: 
شود. آیا کی روش در بازی های دوستانه، تیم و نفرات خود را شناخت 
که در حال حاضر بتواند تصمیم درستی بگیرد؟ من فکر نمی کنم این 
می رسید،  این شناخت  به  که کی روش  در صورتی  باشد.  افتاده  اتفاق 

نفرات دیروز را در ترکیب قرار نمی داد.
ارنج خوب  با ولز یک  بازی  برای  باید  سیروس دین محمدی: کی روش 
کی روش  و  کردیم  بازی  خوب  خیلی  اروگوئه  با  بازی  در  ما  بچیند. 
باید در خط  ارنج استفاده کند. ما  از همان  بازی آینده  برای  می تواند 
با طارمی نمی توانیم کار را پیش ببریم؛  حمله قدرتمند باشیم و فقط 
اگر سردار و طارمی را در خط جلو بگذاریم کمک زیادی به تیم می شود. 

باید 2-۴-۴ خطی یا ۱-2-۳-۴ بازی کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم.
که  کند  استفاده  نفراتی  از  باید  کی روش  سیدصالحی:  مهدی  سید 
حداقل در یکی دو سال اخیر کنار هم فوتبال بازی کرده اند و هماهنگ 
هستند. ضمن اینکه باید از دفاع اتوبوسی باید دست بردارد. بهتر است 
باشیم،  حمله  ضد  دنبال  و  بیاوریم  رو  فشرده  بازی  به  اینکه  جای  به 
مهره های  ما  بدهند.  انجام  را  خودشان  بازی  بازیکنان  بدهیم  اجازه 

تهاجمی خوبی داریم و می توانیم از آنها خیلی خوب استفاده کنیم.
حمید درخشان: شرایط تیم برای بازی آینده، بستگی به نفراتی دارد 
نظر  از  تیم  وضعیت  که  دید  باید  می گیرند؛  قرار  بازی  شرایط  در  که 
می تواند  اساس، کی روش  این  بر  و  است  به چه شکل  روانی  و  روحی 
تصمیم نهایی را برای ترکیب تیم ملی بگیرد. به نظر من شرایط روحی 
این  و  دارد  زیادی  اهمیت  ترکیب،  در  قرارگیری  بازیکن  برای  یک  

موردی است که می تواند به کی روش کمک کند.
پیروزی  توانایی  شویم،  آماده  روانی  نظر  از  بتوانیم  اگر  بیاتلو:  وحید 
از  باید  تاکتیکی،  بحث  در  من  نظر  از  همچنین  داریم.  را  ولز  برابر 
منطقه باالتری دفاع را شروع کنیم و از نفرات تهاجمی، از شروع بازی 
استفاده کنیم. در بازی با انگلیس، الیه آخر دفاعی ما، داخل هجده قدم 

خودمان بود و از همین موضوع ضربه خوردیم.

بخش ورزش- دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران 
که یوزها را به جام جهانی قطر رسانده بود حاال از تلویزیون بازی های ایران 
را تماشا می کند. او در شرایطی که می گفت حس وحشتناکی داشته و 
دیدن بازی ایران برایش آسان نبوده کارشناس برنامه الجزیر کرواسی بود و 
صحبت های جالب توجهی را راجع به شکست سنگین ایران مقابل انگلیس 
و  ایران  بازی  زمانی که  نبودید  تفاوت  بی  فکر کنم چندان  داد:   انجام 
انگلیس را نگاه می کردید چرا که تا چند وقت گذشته سرمربی ایران بودید.

نه من بی تفاوت نبودم، تقریبا تیم را سه سال تمرین دادم و این تیم را 
می شناسم. مطمئنم این چهره واقعی ایران نیست.

  چه احساسی به شما دست داد وقتی که مسابقه را در تلویزیون 
نگاه کردید ولی آنجا حضور نداشتید؟

وحشتناک! برای من سخت بود که این بازی را ببینم ولی نمی توانیم روی 
یکسری از پارامترهای بیرونی تاثیر بگذاریم.

 فکر کنم یک شگفتی منفی بود و ایران شش گل خورد. آیا این 
قدرت واقعی انگلیس بود یا مسئله دیگری وجود داشت؟

این بازی ای بود که می تواند هر دو تیم را فریب دهد. به نظرم این ایران 
واقعی نبود. من خودم یک مقدار متعجب شدم وقتی ترکیب تیم را دیدم. 
خیلی دفاعی بود و ایران بیشتر از این می توانست توانش را نشان دهد. 
ایران نه تنها دفاعی وارد زمین شده بود بلکه سه بازیکنی که اصال در کل 
دوره مقدماتی حضور نداشتند در این ارنج ایستاده بودند و بازی می کردند. 
به طور قطع انگلیس تیم برتر است و آنها خودشان را فعال تر نشان دادند . 
ایران از نظر ژنتیکی تیمی نیست که بخواهد ابتکار عمل را واگذار کند و 

ببیند چه اتفاقی می افتد.
 آیا به نظر شما ملی پوشان و سرمربی ایران درس های کافی را 

از این بازی گرفته اند یا این شکست آنها را از پا خواهد انداخت؟
هنوز می توانند در دو مسابقه خوب بازی کنند . به نظرم درس های کافی 

را از این مسابقه گرفته اند.
 چقدر جانشین شما تیم را از نظر تاکتیکی و بازیکن ها تغییر 

داده است؟
به لحاظ تاکتیکی ناخوشایند است که خودم را در نقش دیگری قرار دهم 
چون ایشان االن سرمربی است و شاید باید مقداری بازتر بازی می کرد. 
سخت است که بخواهم یک پاسخ عاقالنه برای این شکست بدهم که اگر 

من بودم چه می کردم .

چهره واقعی این بازیکنان را ندیدیم
اسکوچیچ: 6-2 یک فریب است، ایران بهتر از این حرف هاست


