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توافق مالی سنگین مسی با سعودیها
عربستان میخواهد هشت ســال دیگر میزبان جامجهانی باشد.
بــا توجه به اینکه جیانی اینفانتینو ،رئیس فیفا در آن قســمت
از جهان احســاس راحتی میکند ،این نامزدی باید بسیار جدی
گرفته شــود .یکی از بهترین بازیکنان فوتبــال جهان میتواند
خــود را در تضــاد منافع جالبــی بیابد چراکه مســی اخیرا با
وزارت گردشــگری عربستانســعودی قرارداد اسپانسری امضا
کرده و متعهد به ارتقای این کشــور شــده است .البته جزییات
قرارداد در دســترس نیســت اما حدس زده میشود که ارزش
آن حدود 30میلیون یورو باشــد .با توجه به بندهای محرمانه،
مدت قرارداد مشخص نیست و همچنین مشخص نیست مسی
چند بار به عربســتان خواهد رفت .طبق گزارش فوربس ،مسی
ســال گذشــته بیش از  115میلیون یورو از طریق درآمدهای
فوتبال و اسپانسرینگ بهدست آورده و قطعا معامله با سعودیها
بحثبرانگیزترین توافق تجاری اوست .نمایندگان وی نخواستند
در مورد تضاد منافع احتمالی اظهار نظر کنند ،زیرا او به عنوان

سفیر حسننیت یونیسف ،کشــوری که درگیر جنگ یمن(که
در آن 10هزار کودک جان خود را از دســت دادند) اســت را
تبلیغ خواهد کرد .یونیسف نیز به پرسشهای مطبوعاتی در
این خصوص پاســخ نداد .مشــکل دیگر مربوط به میزبانی
جامجهانی در هشت سال آینده است .یعنی به سختی
میتوان انتظار داشت که قرارداد مسی با سعودیها
ربطی به میزبانی آنها برای جامجهانی نداشته باشد.
از طرفی آرژانتینیها خیلی از این اتفاق هیجانزده
نمیشــوند .در حالی که بخشــی از روزنامهنگاران
اروپایی از خود میپرسند آیا مسی با شیطان معامله
کرده است؟ همانطور که برای مثال اتلتیک در این
باره نوشته که مهاجم پیاسجی هنوز در سرزمین
خــود جایگاه خدایی را دارد که بســیار به ندرت مورد
انتقــاد قرار میگیــرد .این قرارداد پــس از باخت عجیب
آرژانتین مقابل عربستان ،دوباره سوژه شده است.
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چهره روز

ویژه روز

سوژه روز
دروازهبانی برای رویداد ملی

نادال :آرژانتین هنوز مدعی است

موسیاال جوانترین بازیکن آلمان

ممو اوچوآ ،ســنگربان تیم ملی مکزیک ،دروازهبانی اســت که با
ســیوهای باور نکردنیاش شناخته میشود اما همواره در فوتبال
باشــگاهی با انتقاداتی روبهرو بوده اســت .یکی از مشکالت او را
بازی با پای ضعیــف او میدانند .البته اوچــوآ همواره در لباس
مکزیک درخشــش عجیب و غریبــی از خود نشــان داده و به
نوعی تنها جامجهانی آوردگاه اصلی او بوده اســت .اوچوآ مانند
آن بازی عجیب در مرحله گروهــی مقابل برزیل در جامجهانی
 2014باز هم قهرمان مکزیک شد .هشت سال بعد و در پنجمین
جامجهانــی خود ،بازیکن گواداالخارا بــار دیگر ناجی مکزیک و
تبدیل به کابوس لوا شد که هنوز نتوانسته هیچ گلی در جامهای
جهانی به ثمر برســاند .مهاجم لهســتانی بارسلونا سهشنبه شب
فرصت فوقالعادهای داشــت تا دروازه مکزیک را باز کند اما اوچوآ پنالتی او را مهار کرد تا کشــورش
یک امتیاز از اولین بازی جامجهانی  ۲۰۲۲به دست آورد.

رافائل نادال ،تنیســور معروف و دارنده  22گرنداسلم تنیس که
پیشتر اعالم کرده بود که دوســت دارد تیم ملی کشورش یعنی
اسپانیا قهرمان جامجهانی شود ،با اشاره به شکست لیونل مسی
و یارانش در دیدار برابر عربســتان گفت« :من هنوز فکر میکنم
آرژانتین مدعی قهرمانی اســت .برخی تیمهــا مانند آرژانتین،
اســپانیا ،فرانســه ،پرتغال و آلمان برتری جزئی نسبت به سایر
تیمها دارند .پیشبینی ســخت است اما به عنوان یک اسپانیایی
بــه تیم ملی کشــورم نیز ایمان دارم .من بــه عنوان یک هوادار
رئالمادریــد رنج زیادی از لیونل مســی در دوران حضورش در
بارســلونا کشــیدم .البته به عنوان یک ورزشدوست بارها بازی
مسی را پسندیدم .او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و تقریبا
بیشتر دوران حرفهای خود را در کشور من سپری کرده ».این اظهارات نادال در حالی مطرح شد که
وی طرفدار سرسخت رئالمادرید است اما مسی را بهترین بازیکن تاریخ خواند.

آلمان در بازی اول مرحله گروهی رقابتهای جامجهانی 2022
قطر به مصاف ژاپن رفت .در این بازی تماشایی که با نتیجه دو
بر یک به ســود چشمبادامیها تمام شد ،جمال موسیاال یکی از
یازده بازیکن اصلی مانشــافت بود .موسیاال که با درخشش در
ترکیب بایرنمونیخ توانســت خودش را به تیم ملی هم برساند،
با انجام اولین بازی خود در جامجهانی ،با  19ســال و  270روز
ســن به جوانترین بازیکن تیم ملی آلمان در این رقابتها در
طول  64ســال اخیر تبدیل شد 64 .ســال قبل کارلهاینتس
شــنلینگر با  19سال و  72روز سن در جامجهانی  1958برای
آلمــان به میدان رفــت و از آن زمان هیــچ بازیکنی به جوانی
موســیاال موفق به این کار نشــده بود .در کل فقط سه بازیکن
آلمانی با سنی کمتر از سن موسیاال برای مانشافت در جامجهانی به میدان رفتهاند و حاال موسیاال
یک رکورد جدید برای خود به ثبت رساند.

پنالتیای که باجو را آزار میدهد
تیم ملی فوتبال ایتالیا پس از تالش فراوان و با درخشش
فوقالعاده باجو در جامجهانی  1994آمریکا توانسته بود
به دیدار فینال این مســابقات راه پیدا کند و مقابل تیم
ملــی برزیل قرار بگیرد .این بازی در وقتهای قانونی با
نتیجه مساوی به پایان رســید تا کار تعیین سرنوشت
قهرمان این رقابتها به ضربات پنالتی بکشــد .باجو که
مهره کلیدی تیمش در طول مسابقات بود پس از 120
دقیقه بازی نفسگیر و با خستگی بسیار بهعنوان آخرین
پنالتیزن پشــت این ضربه قرار گرفــت و توپش را به
آسمان زد تا کار برای ایتالیا تمام شود و آنها به عنوان
نایبقهرمانی قناعت کنند .او در گفتوگویی در این باره
اظهار داشــت« :من هرگز این اتفاق را فراموش نخواهم
کرد .این رویای کودکی بود که میتوانســت به واقعیت
تبدیل شود اما به عجیبترین شکل ممکن پایان یافت
و من هرگز نتوانستم با اتفاقی که افتاده بود کنار بیایم».

این اسطوره فوتبال ایتالیا درباره واکنش مردم
به خودش گفت« :آنها همیشه عشق و محبتی
باورنکردنی را به من ابراز کردند .آنها ناراحتی
مرا درک کردند اما مســئله این است که من
توقع بســیار زیــادی از خــودم در این زمینه
دارم ».باجو با اشــاره به اینکه بارها پشت ضربه
پنالتی قرار گرفته بود ،اضافه کرد« :من در طول
دوران فوتبالم هزاران بار احتمال داشت پنالتی از
دســت بدهم اما این پنالتی همان فرصتی بود که
به هیچوجه نباید آن را از دست میدادم ».تیم ملی
ایتالیا که با چهار قهرمانی در کنار آلمان دومین تیم
پرافتخار دنیاســت و در تابستان گذشته قهرمان یورو
 ۲۰۲۱شــده بود ،در کمال ناباوری امسال از رسیدن به
جامجهانی بازماند تا برای دومین دوره متوالی از حضور
در این رویداد بزرگ محروم باشد.

هشتگ
ایران -انگلیس رکورددار وقتهای اضافه!
با برگزاری هشــت بــازی اول جامجهانی ،محاســبه
مجموع وقتهای اضافه لحاظشــده عددی عجیب و
جالبتوجه است؛  ۹۰دقیقه! رکورد این بخش متعلق
به بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل انگلیس است که
بــا  ۱۳دقیقه و  ۵۹ثانیه در نیمــه اول و  ۱۳دقیقه و
 ۵ثانیه در نیمه دوم ،لقب طوالنیترین مســابقه جام
را از آن خود کرده اســت .نیمه دوم دیدار عربستان و
آرژانتیــن هم تنها  ۶ثانیه کمتر از نیمه اول مســابقه
ایران-انگلیس برگزار شده است .جالب آنکه در دیگر
دیدار گــروه  ،Bنیمه دوم دیدار ولز-آمریکا هم با ۱۰
دقیقــه و  ۳۲ثانیه ،وقتهای اضافه دورقمی داشــت.
ســنگال و هلند دیگر مسابقهای است که در نیمه دوم
 ۱۰دقیقــه و  ۳ثانیه پس از پایــان  ۹۰دقیقه قانونی
نیز ادامه داشــت .ضمن آنکه در سه مسابقه فرانسه-
اســترالیا ،مکزیک-لهســتان و تونس-دانمــارک نیز
مجموعا  ۳۴دقیقه وقت اضافه لحاظ شــده است .گل
مهــدی طارمی از روی نقطه پنالتی مقابل انگلیس در
دقیقه  ۱۰۲:۳۰و گل کالســن بــرای هلند در دقیقه
 ۹۸:۱۷نشان از تاثیر این میزان وقتهای اضافه دارد.
مرد تاریخسازی که تیم نداشت!
در بازی اول مرحله گروهی جامجهانی  2022قطر ،تیم
ملی فرانســه به مصاف استرالیا رفت و به برتری -4یک
رســید .در این بــازی اولیویه ژیــرو گل دوم و چهارم
خروسها را به ثمر رســاند تا به رکورد  51گل برای تیم
ملی فرانسه دست یابد و به رکورد بیشترین گل در تاریخ
فوتبال فرانســه برسد .پیش از این تیری آنری با  51گل
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شناخته میشد که
ژیرو به این رکورد رســید .از نکات جالبتوجهی که در
زندگی ورزشــی ژیرو میتوان به آن اشاره کرد این است
که این مهاجم  36ساله سابقه بازی در تیم ملی جوانان
فرانســه را در کارنامه ندارد و تا ســن  25سالگی هم به
تیم ملی بزرگســاالن فرانسه دعوت نشده بود .وی تا 25
سالگی در هیچ تیم معروف اروپایی هم بازی نکرده بود که
سرانجام آرسنال او را به خدمت گرفت .ژیرو در رقابتهای
یورو  2020تنها  40دقیقه برای تیم ملی کشــورش به
میدان رفت اما با این حال توانست در سن  36سالگی به
رکورد بیشترین گل زده در کنار آنری برسد.
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برنامه بازیهای امروز
برنامه بازیهای فردا
سوئیس  -کامرون؛ ساعت 13:30؛ ورزشگاه الجنوب
اروگوئــه -کرهجنوبــی؛ ســاعت 16:30؛ ورزشــگاه
اجوکیشن
پرتغال -غنا؛ ساعت 19:30؛ ورزشگاه 974
برزیل -صربستان؛ ساعت 22:30؛ ورزشگاه لوسیل

خبر

اسپانیا با هفت گل از کاستاریکا عبور کرد
موریاسو :این یک شگفتی بزرگ است

هاجیمه موریاسو ،سرمربی تیم ملی ژاپن بعد از خلق شگفتی بزرگ مقابل آلمان از روحیه
جنگندگی شــاگردانش برابر مانشافت تمجید کرد و گفت« :میدانستیم باید بیشتر روی
دفاع کار کنیم و به همین خاطر شیوه بازی ژاپن را بین دو نیمه تغییر دادم .بازیکنان فورا
متوجه منظور من شــدند و مطابق آن رفتار کردند .باید خونســرد باشیم و ببینیم چقدر
میتوانیم پیشــرفت کنیم ».وی با تمجید از روحیه ســامورایی آبیپوشان در این مسابقه
ادامه داد« :میخواستیم با قدرت و اراده بجنگیم و این همان چیزی بود که سبب پیروزی
ما شد .من تیم را در شرایطی آماده کردم تا بهصورت گروهی و با جنگندگی تمامعیار بازی
کنیم .این را نه فقط به بازیکنان ترکیب اصلی که به بازیکنانی که روی نیمکت نشســته
بودند هم انتقال دادم .شما دیدید که دو نفر از بازیکنان تعویضی گل زدند و تعیینکننده
ظاهر شــدند .آنها کیفیت خود را نشان دادند و برای پیروزی به تیم کمک کردند ».وی
افزود« :ما میخواســتیم بازی را تهاجمی شــروع کنیم و بر بازی مسلط شویم .این یک
شــگفتی بزرگ است .ما شاهد پیروزی عربستان بر آرژانتین بودیم .کشورهای آسیایی در
حال رسیدن به استاندارد جهانی هستند ».او در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:
«میدانســتیم در نیمه دوم روی ضدحمالت میتوانیــم موقعیتهای زیادی ایجاد کنیم.
چند فرصت گلزنی را هم از دســت دادیم ولی بر اجرای تاکتیکهای خودمان پافشــاری
کردیم و توانستیم برنده از زمین خارج شویم ».سرمربی ژاپن با بیان اینکه تیمش در بازی
مهمی پیروز شده ،گفت« :میخواهیم از این تجربه استفاده و آن را به بازی بعدی منتقل
کنیم .برخی اوقات خوب بودیم و در دقایقی ،عملکرد خوبی نداشــتیم .فرازها و فرودهایی
داشــتیم و میتوانیم از این مسئله بیاموزیم تا در بازی بعدی هم پیروز شویم .بسیاری از
هواداران ما به دوحه آمدهاند و به ما انگیزه زیادی دادند .باید ببینیم چه جاهایی میتوانیم
بهتر از این باشیم و برای پیروزی در بازی بعدی تالش کنیم».

گروه هفتم :سوئیس -کامرون /برزیل -صربستان
پاگشای مدعی قهرمانی با عقابهای
مارادونای بالکان

گروه ورزش /پیشبینی کارشناسان و نمایش ضعیف آرژانتین در بازی
اول جام باعث شــده تا برزیل با فاصله به شــانس اصلی قهرمانی در جام
بیستودوم تبدیل شــود .تیمی که  20سال قبل در اولین جامجهانی به
میزبانی تیمهای آســیایی موفق شد آخرین قهرمان خودش را به ارمغان
بیاورد و پنج ســتارهای شود .تیته ،ســرمربی سلسائو در شرایطی دومین
جامجهانیاش با برزیل را تجربه میکند که قرار است پس از پایان بازیها
از این تیم جدا شــود .او و شــاگردانش بهراحتی هرچه تمامتر و زودتر از
هر تیم دیگــری مجوز حضور در قطر را بهدســت آوردند و نمیخواهند
ماجرای بازی با بلژیک در یکچهارم نهایی دوره قبل تکرار شــود .حریف
اول طالییپوشان ،صربســتان است .عقابها با خط حملهای ترسناک به
قطر آمدهاند .شــاگردان مارادونای بالکان یعنی دراگان اســتویکوویچ ،در
لیسبون پرتغال را شکست دادند تا رونالدو و دوستانش برای جهانی شدن
به پلیآف بروند .تیمی که بازیکنانی چون دوشــان والهوویچ ،الکســاندر
میتروویچ ،دوشان تادیچ ،ســرگی میلنکوویچ ساویچ و فیلیپکوستیچ را
دارد ،بدون شک حریف سادهای نخواهد بود و برزیل مانند دوره قبل برای
غلبه بر آنها کاری دشوار در پیش دارد .نیمار و دوستانش با تیمی روبهرو
هستند که آخرین بار در جامجهانی  1998از گروهش صعود کرد و برزیل
را برای اولین و آخرین بار در سال  1930از پیشرو برداشت.

آغاز سوئیس با تیمی که  20سال است
به برتری نرسیده!

در اولین حضور به هیچ تیمی نباختند و با ســه تســاوی و گل زد ه
کمتر نسبت به قهرمان جامجهانی  82یعنی ایتالیا راهی خانه شدند.
هشــت سال بعد جهان را شــگفتزده کردند و با درخشش پیرمرد
 38ســالهای به نام روژه میال به اولین تیم آفریقایی تبدیل شــدند
که تــا یکچهارم نهایی جامجهانی صعود میکننــد .اما پس از آن
وارد یک افت طوالنیمدت شــدند و روزبهروز اوضاعشــان بدتر شد.
در ســالهای  2010 ،2002 ،1998 ،1994و  2014نهتنها از گروه
خود باال نیامدند بلکه کارشــان به جایی رسید که دو دور ه آخر را با
آمار صددرصد باخت به اتمام رساندند .ولی حاال کامرون برگشته تا
جبران مافات کند .قص ه ســوئیس متفاوت است .میزبان جامجهانی
 1954برای دوازدهمین بار طعم حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی
جهان را میچشــد .آنها شــش بار از دور نخست به سالمت عبور
کردهاند و پنج بار در دور گروهی حذف شــدهاند .قرمز و سفیدها در
پنج حضور اخیر خود چهار بار به یکهشتم رسیدهاند و فقط یک بار
در دور نخست با جام وداع کردهاند .این تیم اروپایی با طلسمی بزرگ
روبهرو شــده و آن هم این اســت که هیچوقت موفق به پیروزی در
دور حذفی رقابتهای جامجهانی نشد ه است .طلسم بزرگی که باید
دید موراتیاکین توانایی شکستش را دارد یا خیر .هدایت شیرهای
رامنشــدنی به عهد ه ریگوبرتسانگ اســت .مدافع و کاپیتان اسبق
کامرون با دو اخراج در تاریخ این مسابقات در کنار زینالدین زیدان
رکورددار است .او پیش از دیدار نهایی انتخابی مقابل الجزایر سکاندار
کامرون شــد و صعودی دراماتیک را با گل دقیق ه  124توکو اکامبی
تجربه کرد .ســوئیس نیز یکی از عوامل اصلی حذف ایتالیا بود .یک
برد ،پنج تساوی و  10باخت ماحصل نتایج کامرون مقابل اروپاییها
در جامجهانی بوده است .از آخرین پیروزی آنها  32سال میگذرد.
کامرون آخرین پیروزی خود در جامجهانی را هم  20سال قبل مقابل
عربستان جشن گرفت .در طرف دیگر ماجرا سوئیس پس از پیروزی
-2صفر مقابل توگو در جامجهانی  2006قرار است دومین بازی برابر
تیمهای قار ه سیاه را پشت سر بگذارد.

الروخای نابودگر!

گروه ورزش /گــروه  Fجامجهانی تنها گروهی بود کــه تا آخر روز چهارم
جامجهانی  ۲۰۲۲دو بازی عجیب داشــت .پس از برتری غیرقابل انتظار ژاپن
ک برد باورنکردنی مقابل کاســتاریکا به دست آورد
برابر آلمان ،اســپانیا هم ی 
و بــا هفت گل این تیم را مجازات کرد .کمتر کســی تصور میکرد ماتادورها
اینگونه جام را آغاز کنند .در واقع شانس برد اسپانیا مقابل کاستاریکا زیاد بود
اما نه با این نتیجه .لوییس انریکه که با خط زدن چند چهره مهم حاشیههای
زیادی را به وجود آورده بود ،نشــان داد که تیمش را به بهترین شکل ممکن
آماده حضور در قطر کرده و اگر آنها برابر آلمان شکســت نخورند ،صعودشان
تقریبا مســجل شده است .در ورزشــگاه الثمامه شهر دوحه و با سوت محمد
عبدا ...دو تیم اســپانیا و کاستاریکا به مصاف یکدیگر رفتند و ماتادورها خیلی
زود به گل رســیدند .در دقیقه  ،۱۲گاوی با یک پاس عمقی دقیق دنی اولمو
را داخــل محوطه جریمه صاحب توپ کرد و این بازیکن نیز با یک ضربه فنی
گل نخست بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند .حمالت اسپانیا ادامه پیدا کرد
و جوردی آلبا با پاس رو به عقب آسنســیو را صاحب توپ کرد و این بازیکن
خیلی زود گل دوم تیمش را در دقیقه  ۲۱به ثمر رساند .دقیقه  ،۳۰مدافعان
کاستاریکا روی جوردی آلبا خطا کردند و داور بالفاصله نقطه پنالتی را نشان
داد .ضربه پنالتی را فران تورس تبدیل به گل ســوم بازی کرد .بعد از این گل
ماتادورهــا بــازی را آرامتر دنبال کردند و مانع از حمالت ســریع تیم حریف
شدند .داور برای این نیمه پنج دقیقه وقت اضافه اعالم کرد که سودی نداشت
و اســپانیاییها برنده به رختکن رفتند .در نیمــه دوم نیز مالکیت توپ مانند
نیمه نخســت در اختیار شــاگردان لوییس انریکه بود .آسنسیو در دقیقه ۴۷
فرصت داشت که از پشت محوطه جریمه دروازه ناواس را باز کند اما ضربه او با

گزارشتصویری

اختالف از باالی دروازه به بیرون رفت .دفاع ضعیف کاستاریکا با فرصتطلبی
فران تورس در دقیقه  ۵۴همراه شــد تا شماره  ۱۱اسپانیا گل دوم خودش و
گل چهــارم تیمش را وارد دروازه کیلور ناواس کند .ســنگربان باتجربهای که
انتظار میرفت نقطه قوت تیمش در این بازی باشد اما گویا نیمکتنشینیهای
مداوم در پیاسجی اورا از شرایط بازی دور کرده است .بعد از این گل اسپانیا
باز هم عقب ننشست .در دقیقه  ۶۴فرصت داشت که دروازه حریف را باز کند
اما مدافعان کاســتاریکا مانع این کار شدند .حرکت زیبای بازیکنان اسپانیا با
پاس به موراتا همراه شد که ناواس توپ مهاجم اسپانیا را دفاع کرد اما موراتا
با تعقیب توپ و ارسال زیبا به داخل محوطه جریمه ،توپ را برای گاوی مهیا
کرد و او با ضربه والی و بیرون پا گل پنجم اســپانیا را به ثمر رساند .در ادامه
بازیکنان کاســتاریکا بازی را عصبیتر پیگیری کردند و حتی بازیکنان دو تیم
در دقیقه  ۷۹درگیر شدند که داور اماراتی با تذکر به بازیکنان دو تیم ،جو را
آرام کرد .در دقیقه  ،۹۰باز هم حمالت اســپانیاییها ادامه پیدا کرد تا اینکه
کارلوس ســولر که به عنوان بازیکن جانشــین به زمین آمده بود ،گل ششم
اسپانیا را به ثمر رساند .داور برای این دیدار هشت دقیقه وقت تلفشده اعالم
کرد که تالش اسپانیا در این هشت دقیقه باز هم ثمر داد و موراتا گل هفتم را
وارد دروازه ناواس کرد .گل موراتا پایان جشنواره گل اسپانیا در این دیدار بود
و الروخا با کســب  3امتیاز و تفاضل گل بهتر نســبت به ژاپن در رده نخست
گروه ایســتاد و آلمان و کاستاریکا نیز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
بدیــن ترتیب یک برد قاطعانهتــر از برتری انگلیس برابر ایــران در این جام
رقــم خورد و قهرمان جامجهانی  ۲۰۱۰بهترین برد تاریخ خود در رقابتهای
جامجهانی را به ثبت رساند.

سرایت سندروم تساویهای صفر -صفر به گروه 6

توقف نگرانکنند ه نایبقهرمان جهان
گروه ورزش /ســومین تساوی بدون گل در نهمین بازی .به بیانی دیگر بعد از
تساوی صفر-صفر کرواسی و مراکش33 ،درصد از بازیهای جامجهانی 2022
قطر گلی در بر نداشتهاند .ورزشگاه البیت میزبان جدال نایبقهرمان دور ه قبل
و شــیرهای اطلس بود .جدالی که به سردترین شــکل ممکن برگزار شد و به
اتمام رســید .در  45دقیق ه نخست ،این مراکش بود که شروع بهتری داشت و
موفق شد یکی ،دو بار تا محوط ه جریم ه کرواسی پیشروی کند اما خطری ایجاد
نشد .رفتهرفته شاهد متعادل شدن بازی بودیم و مودریچ و دوستانش خودشان
را در زمین پیدا کردند .در اواخر بازی بود که نیکوال والشــیچ میتوانســت در
دهانــ ه دروازه توپ را به تور بچســباند اما واکنش خوب یاســین بونو مانع از
فروپاشــی درواز ه مراکش شــد .در  45دقیقه دوم کرواسی کمی جلوتر آمد اما
احتیاط در تکتک دقایق این مســابقه و در ســاق پای بلیزرها دیده میشــد.
آنها نمیخواســتند در گام اول سورپرایز شوند و به همین خاطر حمالتشان
با نفرات محدود به انجام میرسید .در سوی مقابل مراکش هم معدود حمالتی
را پایهریزی کرد که یکی از آنها شــوتی توســط اشرف حکیمی بود .توپی که
با واکنش خوب لیواکوویچ خنثی شد .نصیر مضروعی ،مدافع کناری مراکش و
تیم بایرنمونیخ بهدلیل آســیبدیدگی در دقیق ه  60زمین بازی را ترک کرد تا
دومین بازیکن مصدوم بایرن در این تورنمنت نام بگیرد .دو شــب قبل لوکاس
هرناندز نیز بهخاطر پارگی رباطصلیبی جام را از دست داده بود .درنهایت بازی
با همان نتیج ه بدون گل تمام شــد و دو تیم در کسلکنندهترین بازی جام به
تساوی بدون گل رضایت دادند .بازیکنان شناختهشد ه این دیدار پایینتر از حد
انتظار ظاهر شــدند .با این وجود این نتیجه برای ولید الرکراکی و مردانش در
تیم ملی مراکش نتیج ه بدی نبود و آنها توسط هوادارانشان نیز شدیدا مورد

حمایت قرار گرفتند .کرواسی در سومین رویارویی برابر تیمهای آفریقایی برای
اولین بار به پیروزی نرســید ولی توانست باز هم درواز ه خود را بسته نگه دارد.
در طرف دیگر ماجرا شــیرهای اطلس در سیزدهمین جدال مقابل نمایندگان
قارهسبز ششمین تساوی عایدشان شد .دو پیروزی و پنج باخت هم برای آنها
به ثبت رســیده است .نایبقهرمان جامجهانی  2018هرگاه کارش را در جام با
برد شروع کرده ،درنهایت موفق شده عاقبت بهخیر شود و حداقل تا نیمهنهایی
صعود کند .آنها در سال  1998که سوم شدند با نتیج ه سه-یک از سد جامائیکا
گذشتند و  20سال بعد در روســیه با پیروزی -2صفر برابر نیجریه کارشان را
آغــاز کردند .در ســه دور ه دیگر که آنها در همان دور گروهی حذف شــدند
ســه باخت برابر تیمهای مکزیک و برزیل(2بار) رقم خورده بود .حاال باید دید
سرانجام اولین تساوی کرواســی در دیدارهای نخستش در جامجهانی به کجا
خواهد انجامید .مراکش از فرمول جالبی پیروی میکند .آنها در شــش حضور
خود با احتســاب این دوره ،یک در میان در بازیهای اول باختهاند و به تساوی
رســیدهاند و جالب است که در دو مقطعی که مسابق ه اول را با یک امتیاز آغاز
کردند ،نهایتا نمایشــی درخور داشتند .در سال  1986تساوی بدون گل مقابل
لهستان به تنها صعودشان از دور گروهی منتج شد و در سال  1998هم تساوی
 2-2برابر نروژ ،باعث شد تا آنها در گروه خود چهار امتیاز بهدست بیاورند و با
بدشانسی راهی یکهشتم نهایی نشوند .آیا این بار هم عملکرد خوبی از شیرهای
اطلس خواهیم دید؟ تیم ملی فوتبال کرواسی در دومین گام باید روز یکشنبه به
مصاف کانادا برود و مراکش در جدالی دشوار برابر بلژیک صفآرایی خواهد کرد.
نتیج ه دو تیم در هفته اول خیالشــان را راحت کرد که تا هفت ه پایانی شانس
صعود خواهند داشت و با حذف زودهنگام روبهرو نخواهند شد.

انتقاد تند فلیک از مدافع دورتموند!

ســرمربی آلمان نسبت به اشــتباهات بازیکنانش در بازی مقابل ژاپن انتقاد تندی کرد و
از علت باخت مقابل ژاپن صحبت کرد.هانســیفلیک که جانشین یواخیم لو شد تا سر و
سامانی به تیم ملی آلمان بدهد ،در اولین گام ناکام ماند تا نگرانی در اردوی مانشافت به
اوج برســد؛ آن هم در آستانه دومین بازی این تیم مقابل اسپانیا .فلیک در خصوص این
بازی و شکســت شــاگردانش تاکید کرد راندمان بهتر ژاپن عامل پیروزی آنها بود« :در
نیمه اول ما موقعیتهای بسیار زیادی از دست دادیم .ژاپن چرا ما را برد؟ چون راندمان
بهتری داشــت و از فرصتهای خود استفاده کرد .آنها یک گل بیشتر از ما زدند و برنده
بازی شدند ».او البته از اشتباهات فردی بازیکنانش هم غافل نمیشود« :اشتباهات فردی
که ما انجام دادیم نباید رخ بدهد .ما میدانســتیم که ژاپن در سرعت انتقال توپ بسیار
قدرتمند اســت و از همین نقطه نیز ضربه خوردیم ».سرمربی آلمان حمله تندی هم به
ســوله داشت تا بگوید« :نیکالس سوله باید حواسش را بیشتر جمع بکند .او  3 ،2قدم از
مهاجم ژاپن عقبتر بود و خط آفســاید رو تغییر داده بود .این اشتباهاتی است که نباید
در بازیهای بعدی تکرار شــود ».فلیک البته تعویض مولر را اقدام بسیار مناسبی خواند
و تاکیــد کرد تعویضهایش در راســتای تزریق انرژی به تیم بــوده .او ادامه داد« :من با
تعویضها سعی داشتم انرژی را به تیم اضافه کنم .اینکه چرا مولر را تعویض کردم به این
خاطر بود که او مدتها بود بازی نکرده بود .به نظرم بیرون کشــیدن توماس کار درستی
بود .ما در این بازی به خاطر اشتباهات فردی شکست خوردیم .ما اجازه دادیم که حریف
بــه ما ضربه بزند ،برای همین هم بود که باختیــم ».با این حال اما فلیک هنوز به آینده
امیدوار اســت« :نگاه ما رو به جلوست .هنوز شش امتیاز برای ما باقی مانده و ما میرویم
که در آن مسابقات برنده شویم».

رکورد تاریخی لوکا مودریچ
لوکا مودریچ با حضور در بازی تیمهای ملی کرواســی و
مراکش در مرحله گروهی جامجهانی  2022به رکوردی
جالب و منحصر به فرد رســید.هافبک  37ساله کروات
در چهار دوره جامهای جهانــی (2018 ،2014 ،2006
و  )2022و چهــار دوره یــورو ( 2016 ،2012 ،2008و
 )2020حضور داشته اســت .لوکا مودریچ به نخستین
بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل شــد که در سه دهه
مختلف در هر دو جامجهانی و یورو بازی کرده است .در
واقع حضور در بازی مقابل مراکش ،مودریچ را وارد دهه
ســوم بازی برای تیم ملی کرواسی در جامهای جهانی
کرد .مودریچ در مجموع  135بازی در ترکیب تیم ملی
کرواســی انجام داد که حاصلش  23پاسگل و  25گل
اســت .بهترین دســتاورد مودریچ در تیم ملی کرواسی
کسب مدال نقره جامجهانی  2018در روسیه است.
وزیر آلمان با نماد غیرقانونی در
ورزشگاه!
نانســی فزر ،وزیر کشــور آلمان با ســوء اســتفاده از
احترام دیپلماتیک در کشــور قطر با بازوبندی که نماد
همجنسگرایی بود وارد ورزشــگاه خلیفه شد و در کنار
اینفانتینو رئیس فیفا نشســت .به گزارش فارس فیفا به
احترام قوانین اســامی ،بســتن بازوبندی غیرقانونی را
ممنوع اعالم کرده و به هیچیک از کاپیتانها اجازه بستن
چنین بازوبندی را نداد و حتی پیش از مســابقه نیز داور
مسابقه بازوبند مانوئل نویر کاپیتان تیم آلمان را کنترل
کرد .حتی از حضور هواداران با چنین پرچم ها و نمادها
در ورزشگاه جلوگیری میکند .با این حال این خانم وزیر
بازوبند را زیر کت خود بسته بود و بعد از حضور در جایگاه
ویژه ورزشــگاه بازوبند را به نمایش گذاشت تا به نوعی
قانون ستیزی خود را نشان دهد .در واقع نماینده کشور
آلمان به قوانین یک کشور اسالمی بیاحترامی کرد.

گروه هشتم :اروگوئه -کرهجنوبی /پرتغال -غنا
آغاز آخرین سکانس رونالدو در جامجهانی با
ستارههای سیاه

گروه ورزش /مســی گل زد اما آرژانتین باخت .حاال وقت آن است تا
تودوم را استارت بزنند .کریس در
کریستیانو رونالدو و پرتغال جام بیس 
آخرین اپیزود خود در جامجهانــی میخواهد به اولین بازیکنی تبدیل
شــود که در پنج دوره متوالــی گلزنی میکند .او این روزها حواشــی
تودوم برایش فوقالعاده حیاتی
زیادی را پشــت سر گذاشته و جام بیس 
است .سلســائوی اروپا در نخستین گام باید به مصاف غنا برود؛ یکی از
همگروهیهایش در جامجهانی  .2014کنایهآمیز است که هر دو تیم در
آن دوره با حذفی زودهنگام مواجه شــدند .این بار اما ماجرا فرق دارد و
پرتغال در پرمهرهترین حالت خود بسر میبرد و در تمامی پستها غنی
از بازیکن اســت .آنها تصمیم دارند کاری کننــد تا در پایان این دوره،
دیگر سومی جام  ،1966بهترین عنوانشان در تاریخ جامجهانی نباشد.
حریف اما حریف سرسختی است .جوانترین تیم این دوره از مسابقات
با هدایت اوتــو آدو پس از یک دوره غیبت به بزرگترین رویداد فوتبالی
جهان برگشته است .ستارههای سیاه در دو دوره از سه حضور خود موفق
به صعود از گروهشــان شدند و اوج هنرنماییشــان در سال  2010بود
که موفق شدند به ســومین و آخرین تیم آفریقایی تبدیل شوند که به
یکچهارم نهایی جامجهانی صعود میکنند .هند سوارز ،پنالتی هدررفته
آساموآ جیان و چیپ آبرئو ،پایان تراژیک غنا در آن دوره را رقم زد.

سون با ماسک به دنبال هتتریک و
تسویهحساب

بعد از  12ســال دوبــاره باید مقابــل هم قرار بگیرنــد .آخرین
جدالشــان در این مسابقات به سال  2010برمیگردد که در دور
یکهشــتم نهایی به مصاف هم رفتند و اروگوئه با درخشش لوئیز
سوارز موفق شد -2یک از ســد کرهجنوبی بگذرد و ببرها را کنار
بزند و خودش به دور ســوم برسد .به جز سوارز ،ادینسون کاوانی،
دیگو گودین و فرناندو موســلرا هنوز در ترکیب السلســته حضور
دارند و میتوانند مقابل ببرهای آسیا به میدان بروند .در کنار این
بازیکنان کهنهکار بایــد از نفراتی چون رودریگو بنتانکور ،فدریکو
والورده ،داروین نونیز و رونالد آرائوخو هم یاد کنیم .بازیکنانی که
زیر نظر دیگو آلونسو در فرم بســیار خوبی قرار دارند و امیدوارند
بار دیگر تا مراحل پایانی پیش بروند .کره از سال  2018و پس از
جامجهانی قبلی ،پائولو بنتو را استخدام کرد .این سرمربی پرتغالی
که هدایت کشــورش در جام  2014را بهعهده داشت در شرایطی
دومین حضور خود در این تورنمنت را تجربه میکند که چیزی جز
صعــود ،هواداران کره را راضی نخواهد کرد .آنها بهعنوان بهترین
تیم قار ه کهن در جامجهانی با ســابقه کســب عنوان چهارمی در
سال  2002و همچنین ثبت بیشترین حضور(یازده حضور) در این
مسابقات باید مقابل تیم سوم آمریکایجنوبی در دور انتخابی قرار
بگیرند .ستار ه و امید اصلی جنگجویان تائهگوک در این مسابقات
ســونهیونگمین است .ستاره تیم تاتنهام با سیمایی متفاوت و با
یک ماســک محافظت از صورت ،کار خود را در این تورنمنت آغاز
میکند .جراحتی که در تاتنهام به او وارد شــد باعث شده تا سون
را بدین شکل ببینیم .او در هر دو جامجهانی  2014و  2018برای
تیمــش گلزنی کرد و حاال میخواهــد با گلزنی در قطر به تنهایی
بهترین گلزن کره در تاریخ این مسابقات شود و همچنین با گلزنی
در سه جامجهانی ،همســایه پارک جیسونگ از این حیث شود.
قهرمان جامهای جهانی  1930و  1950به جز ســال  ،2010در
جام  90ایتالیا نیز موفق به شکست کرهجنوبی شد و تصمیم دارد
این آمار صددرصد پیروزی را در اجوکیشنسیتی نیز حفظ کند.

