جوانان

 مهدی زارعی

انگلیس چگونه در جام جهانی جوانان قهرمان شد؟

ضعف کادر فنی ،مانع از شگفتی سازی ایران در جام جهانی /پاداش به پیروانی برای حذف تیم ملی!
یک دوره دیگر از مسابقات جام جهانی جوانان زیر  20سال به پایان رسید و از همین حاال باید به دو سال دیگر بیندیشیم .باید تیم ملی نوجوانان کشورمان خود را برای حضور در رقابت های
قهرمانی آسیا در سال اینده آماده کند تا در صورت موفقیت در این بازیها ،جواز حضور در رقابت های جوانان جهان را به دست بیاورد .ایران امسال برای سومین بار در جام جهانی حضور پیدا
کرد .اما آیا می توان به عملکرد این تیم امید بست؟

اولین برد ایران پس از  40سال!
آخرین بار که تیم ملی ایران در جام جهانی جوانان در یک مس��ابقه پیروز ش��د به روز  3جوالی  1977بازمی
گردد و تنها برد تاریخ ایران در این مسابقات .جایی که ایران با نتیجه  3بر صفر ساحل عاج را در هم کوبید و پس
از برزیل در گروه خود دوم شد .پس از آن ایران تنها یک بار در مسابقات حضور یافت که مربوط به سال 2001
است و تیمی که در س��ه مسابقه با فرانسه ،غنا و پاراگوئه متحمل سه باخت و  8گل خورده شد! اما امسال و در
پایان مسابقه ایران و کستاریکا ایران به آستانه صعود از گروه خود رسید.
خوردن  2گل در  40دقیقه هم مانع صعود نمی شد!
شاید اگر در روز اول مسابقات هم کستاریکا شرایط کادر فنی ایران را می دانست هیچ گاه این فرصت را به تیم
ملی نمی داد که بازی را تا واپسین دقایق بدون گل پیش برده و سرانجام در دقیقه  81با گل مهدی مهدیخانی
به برتری دس��ت یابد .ام��ا این اتفاق در روز  21افتاد و ایران در آس��تانه صعود ب��ه دور دوم قرار گرفت .در این
شرایط تیم ملی تنها به یک امتیاز در دو بازی خود نیاز داشت .در روز دوم ایران در ابتدای دو نیمه دو بار گلزنی
کرد .رضا ش��کاری در دقیقه  7ایران را از زامبیا پیش انداخت و در نیمه دوم نیز مدافعان حریف به ایران هدیه
دادند و با خطا روی امید نورافکن این فرصت را نصیب ایران س��اختند که شکاری از روی نقطه پنالتی بازی را
دوبر صفر کند .حاال ایران فقط باید  40دقیقه مقاومت می کرد و تنها دو گل می خورد!
مربیانی که کار غیرممکن انجام دادند..
اما از این جا بود که عیار کادر فنی ایران مش��خص شد .مربیانی که حتی در بحرانی ترین شرایط نیز از تعویض
ابا کردند .پیروانی تنها تماشا کرد که چگونه ایران در دقایق  65 ،59 ،54و  71چهار بار از حریف گل خورد و به
این ترتیب بازی آخر ایران پس از شکس��ت  2بر  4مقابل زامبیا به نبردی حیاتی بدل شد .در نبرد با پرتغال هم
ایران به یک تس��اوی نیاز داشت و از قضا در دقیقه  4توسط رضا شکاری گلزنی کرد .باز هم یک مساوی زمینه
ساز صعود ایران می شد..
پاداش به پیروانی برای حذف کردن ایران!
اما باز هم مربی تیم ملی بازی را تماشا کرد و پرتغالی ها دو بار در دقایق  65و  86گلزنی کردند .باز هم ایران در
نیمه مربیان کم آورد تا در این گروه هر سه تیم دیگر راهی مرحله دوم شوند .پیروانی هم در بازگشت به کشور
پاداش گرفت و مربی تیم ملی زیر  22سال ایران شد! سایر نتایج گروه سوم این مسابقه به شرح زیر بود:
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زامبیا( )1-2پرتغال  /کستاریکا( )1-1پرتغال  /کستاریکا( )0-1زامبیا
اما در سایر مسابقات چه اتفاقاتی رخ داد؟
سه شیرها برتر از میزبان
در گ��روه اول بازیه��ا انگلیس فراتر از انتظار ظاهر ش��د و با دو برد مقابل آرژانتی��ن( )0-3و برتری مقابل کره
میزبان( )0-1صدرنشین ش��د .آرژانتین هم با وجود برتری  5بر صفر مقابل گینه با سه امتیاز از صعود به دور
دوم بازماند .دیگر نتایج گروه چنین بود:
کره جنوبی( )0-3گینه  /انگلیس( )1-1گینه  /کره جنوبی( )1-2آرژانتین /
وانوآتو بازیچه شد ،ونزوئال شگفتی ساز
آنچه در این گروه قابل توجه بود حضور وانوآتو بود که در پایان با دو گلی که به آلمان زد سرنوش��ت تفاضل گل
این گروه را به س��ود مکزیک تغییر داد! امری که در مرحله بعد به سود مکزیک شد و به ضرر آلمان .ونزوئال هم
با سه برد پیاپی خود را به عنوان یکی از قدرتهای این تورنمنت نشان داد
ونزوئال( )0-2آلمان  /مکزیک ( )2-3وانوآتو  /ونزوئال( )0-7وانوآتو
مکزیک( )0-0آلمان  /ونزوئال( )0-1مکزیک  /آلمان( )2-3وانوآتو
صعود ژاپن به لطف بازگشت مقابل آتزوری
در گروه چهارم دیگر نماینده آس��یا نیز ش��رایطی مش��ابه ایران پیدا کرد .این تیم پس از ب��رد( )1-2مقابل
آفریقای جنوبی و باخت  2بر صفر در برابر اروگوئه نیاز به یک تساوی مقابل ایتالیا داشت .هر چند آتزوری در7
دقیقه نخست دو گل به ژاپن زد اما ریستو دوآن با گلهای دقایق  22و  50خود بازی را به تساوی کشاند و ژاپن
نیز صعود کرد .در این گروه اروگوئه صدرنشین شد
اروگوئه( )0-1ایتالیا  /ایتالیا( )0-2آفریقای جنوبی  /اروگوئه( )0-0آفریقای جنوبی
فرانسه تنها اروپایی  9امتیازی
در گروه پنجم فرانسه برای صدرنشینی کار دشواری نداشت و سه برد پیاپی کسب کرد .ویتنام هم بعد از ایران
دومین تیم آسیایی لقب گرفت که از گروه خود موفق به صعود نشد.
فرانسه( )0-3هندوراس  /نیوزیلند( )0-0ویتنام  /فرانسه( )0-4ویتنام
نیوزیلند( )1-3هندوراس  /فرانسه( )0-2نیوزیلند  /هندوراس( )0-2ویتنام

