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◾

خبر
روز

سردار آزمون:
برابر ولز
 ۹۰دقیقه
بازی میکنم

در نخستین بازی تیم
ملی در جام جهانی
 2022برابر انگلیس،
«سردار آزمون» از
دقیقه  77به عنوان
بازیکن تعویضی وارد
زمین شد .سردار
آزمون درباره شرایط
جسمانی خود و پاسخ
به این پرسش که چه
زمانی آماده بازی
90دقیقهای میشود،
به اسپورت  24روسیه
گفت :پس از پایان
دوره آسیبدیدگی
اکنون شرایط عادی
دارم .فکر میکنم در
بازی بعدی برابر ولز
حضور  90دقیقهای
داشته باشم .همه چیز
خوب خواهد شد.

ورزش

ستا
رگان ورزش
جام 22

دبل طارمی ،آرسنال
و منچستر را وسوسه کرده!

پستجدید
کی روش؛
بازیکنها
دشمنما
نیستند!
کارلوس کی روش در
کنفرانس مطبوعاتی
پس از بازی با انگلیس
گفت جو منفی علیه
بازیکنانش وجود دارد.
اگر کسی نمی خواهد
تیم ملی را تشویق کند
برای ما مهم نیست و به
آنها احتیاجی نداریم،
کسی که نمی خواهد
تیم ملی را تشویق کند
بهتر است در خانه خود
بماند.کارلوس کی روش
دیروز نیز در صفحه
شخصی اینستاگرام
خود پست جدیدی را
منتشر کرد .پستی که
به صورت ویدئو بود و در
آن کامنتهای منفی
مردم را نشان می داد و
پس از آن صحنههایی
از بازیهای گذشته
تیم ملی و بازی دیروز
برابر انگلیس پخش
شد .کپشن این پست
کارلوس کی روش به
این شکل بود :بازیکنان
دشمن ما نیستند.

پس از بــازی با ولــز ،بازیکنان آمریکا از نتیجه
تساوی و کسب این یک امتیاز رضایت کافی
دارند و شاگردان گرگ برهالتر خودشان را مهیای
مهمترین دیدار خود یعنی مصاف با انگلستان
می کنند.
تیموتی و ه آ مهاجم  22ساله ایــاالت متحده
کــه اولــیــن گــل خ ــودش را در ایــن رقــابــت هــا به
ثمر رســانــد ،در مصاحبه پــس از بــازی گفت:
کریستین پولیسیچ یک پاس زیبا به من داد و
این به من بستگی داشــت که آن را تمام کنم.
در نیمه اول ما انرژی و شادابی زیادی داشتیم
امــا در بــازی بعدی مقابل انگلیس باید در هر
دو نیمه عملکرد خوبی داشته باشیم .بازی
بسیار سختی بــود ولــی مــا از پــس مشکالت
موجود برآمدیم .مهمترین چیز این است که ما
شکست نخوردیم .ما نظم و انسجام خودمان را
حفظ کردیم .اکنون باید روی بازی بعدی تمرکز
کنیم ،قدم بعدی را برداریم و فقط به کار خود
ادامه دهیم».
تایلر آدامز کاپیتان تیم ملی آمریکا نیز پس از
بازی گفت« :ما باید سرمان را باال نگه داریم.
یک امتیاز از این بازی بدست آوردیم و االن باید
روی بازی بعدی تمرکز کنیم» .تیم ملی آمریکا
در دومــیــن دی ــدار خــود ،روز جمعه بــه مصاف
انگلستان خواهد رفت.

◾

◾داستان جالب زندگی دروازهبان هلند در جام جهانی
زندگی آندریس نوپرت ،دروازهب ــان تیم ملی فوتبال هلند
برابر سنگال داستان جالبی دارد .او با تیم باشگاهی خود به
سری  Cسقوط کرد ،تقریبا ًفوتبال را ترک کرد و پلیس شد
و در نهایت در قطر دروازهبــان هلند است.او برای هیرنفین
در لیگ هلند بازی میکند و به دلیل مصدومیت نزدیک
به بازنشستگی بود اما جنگید و اولین بازی خود را در جام
جهانی انجام داد.

گری لینهکر

◾

◾دیپای :نمیدانم چه سرنوشتی در انتظارم خواهد بود
دیپای هر چند در رو زهــای ابتدایی حضورش در بارسلونا
عملکرد بسیار امیدوار کنندهای داشت اما با گذشت زمان،
دچار افت شد و اکنون در حالی که قراردادش در سال 2023به
پایانمیرسد،بهنظرنمیرسدبلوگراناتمایلیبهتمدیدقرارداد
اوداشتهباشد.حالبهنقلازفابریتزیورومانو،ممفیسدیپای
در مصاحبهای در مورد آینده خود صحبت کرده است .او
گفت:نمیدانمبعدازجامجهانیچهاتفاقیخواهدافتاد.

آرسن ونگر

مهاجم قدیمی انگلیس در تحلیل
بازی ایران و انگلیس مدعی شد داور
به خاطر نتیجه با ایران مهربانتر
بود« .ایران نشان داده که شکست
دادنش در جام جهانی سخت است».

◾

◾یک وعده غذا در جام جهانی چند میلیون تومان؟!
یکی از هواداران فوتبال که به قطر آمده تا تماشاگر مسابقات
جامجهانی 2022قطرباشدباانتشارتصویریاز«پکتغذیه
مختصر» که در دهکده جام جهانی به فروش می رسد همه
را متحیر کرد.این تماشاگر خارجی جام جهانی در صفحه
توییترش ،نوشت :این پک مختصر تغذیه که شامل کیک،
آب ،نسکافه ،میوه و ساندویچ اســت را با قیمت نجومی
 200پوند(حدود 8/5میلیون تومان) خریداری کرده است.

دیوید بکام

سرمربی سابق آرسنال معتقد
است تیم ملی فرانسه توانایی دفاع
از عنوان قهرمانی را دارد « .این تیم
بهترین خط حمله را در بین تمامی
تیمهای حاضر در اختیار دارد».

◾

◾پای کولینا به جنجال بازی ایران و انگلیس باز شد!
در چهار بازی ابتدایی جام جهانی 2022بیش از 60دقیقه
وقت اضافه از سوی داوران زمین گرفته شد .کولینا ،رئیس
کمیته داوران فیفا به جنجال بازی ایران و انگلیس این طور
واکنش نشان داد و گفت :بعضی وقتها مثل بازی ایران و
انگلیس مصدومیتهای شدید سبب میشود وقتهای
اضافه بیش از  10دقیقه باشند امــا هــدف اصلی اینکه
وقتهای تلف شده بازی به هدر نرود.

کودی گاکپو

ستاره سابق منچستری ،به
راشفورد به خاطر گلی که به ایران
زد تبریک گفت«عجب گل خوبی،
رفیق!» .راشفورد در حالی که تنها 49
ثانیه از حضورش گذشته بود گل زد.

◾

◾واکنش اسکوچیچ به شکست ایران مقابل انگلیس
اسکوچیچ سرمربی پیشین ایران که به عنوان مفسر
با شبکه الجزیره در بخش بالکان همکاری میکند،
درباره شکست تیم ملی کشورمان برابر انگلیس گفت:
تماشای شکست تیمی که آن را به جام جهانی رساندم
برایم دشوار بود .من از تیم ایران شناخت کامل دارم و
میدانم چه کارهایی میتوانند انجام دهند .البته که
این چهره واقعی تیم ایران نبود.

مسی
لیونل
..............

پزشک فوق ستاره آرژانتینی میگوید
..........
آنقدر نگران ستاره آرژانتینی است
که دوست دارد آلبیسلسته هر چه
زودتر حذف شود تا مسی از احتمال
یک مصدومیت شدید رهایی یابد.

مهاجم باشگاه  ،PSVبا گلزنی
مقابل سنگال و درخشش های او
از رده باشگاهی ،به عرصه ملی
راه یافته حاال منچستر او را برای
جانشینی رونالدو میخواهد.

◾

◾فغانی؛ داور برزیل-صربستان
فیفا داوران بازیهای روز پنجشنبه را اعالم کرد که بر
طبق آن ،علیرضا فغانی ،افتخار داوری فوتبال ایران
که در دوره گذشته قضاوت دیدار ردهبندی و بسیاری
از بــازیهــای مهم دیگر جــام را بــر عهده داش ــت ،به
همراه محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری،
بازی تیمهای برزیل و صربستان از گروه  Gرا قضاوت
خواهد کرد.

الخلیفی
ناصر
..............

زوم

انقالب فنی کیروش برای پیروزی بر ولز
ِ

افشای رابطه خانوادگی در تیم ملی اسپانیا

تورس ،داماد آقای انریکه است

لوئیز انریکه که جوا نگرایی قابلتوجهی در ترکیب
تیمش انــجــام داده اس ــت ،ع ــاوه بــر اینکه سرمربی
اسپانیا در جامجهانی پیشرو خواهد بود ،یک رابطه
خانوادگی با یکی از بازیکنان جوانش دارد.
در کنفرانس خبری ،فران تورس ،جوان  22ساله الروخا که پیراهن
بارسلونا را نیز بر تن میکند ،برای اولین بار در مقابل اصحاب رسانه
اعالم کرد با دختر  22ساله انریکه نامزد کرده است و صدالبته این
موضوع ،هیچ تأثیری روی رابطه حرفهای تورس با انریکه نمیگذارد.
تورس که با هدایت ژاوی شانس چندانی برای به میدان رفتن پیدا
نمیکند در دو دیدار اسپانیا در لیگ ملتهای اروپا در ماه سپتامبر
از ابتدا به میدان رفته بود و در حالی که اکثر مواقع در کنارههای خط
تهاجمی به میدان میرود ،امکان بازی در نوک خط حمله را خواهد
داشت؛ جایی که انریکه تنها آلوارو موراتا را همراه با خود به تورنمنت
آورده است.
تورس در کنفرانس خبری گفت« :من و سرمربی به خوبی قادر هستیم
رابطه کاری را با رابطه خانوادگی در مواقع به خصوص از یکدیگر جدا
کنیم .در زمان تمرین و مسابقه ،انریکه برای من مربی است و من برای
او بازیکن و در عین حال در خارج از مستطیل سبز ،من نامزد ِ دختر
او هستم و او پدر نامزدم .به هر حال ما با این قضیه کنار آمدهایم و
ماجرا همانگونهای به نظر میرسد که هست» .فران تورس که پیش
از این ،رابطهاش با سیرا انریکه را مخفی نکرده بود اما از طرفی هرگز
رسما ًبه این مورد واکنش نشان نداده بود ،درحالی به این مورد اشاره
کرد که پیش از این انریکه سیگنالهایی مبنی بر این رابطه به رسانهها
داده بود.
انریکه در پاسخ به این پرسش که کدام بازیکن را از لحاظ سبک بازی،
با بیشترین شباهت نسبت به خودش در زمان بازیگری (زمانی که
سرمربی حال حاضر اسپانیا ،با پیراهن بارسلونا و الروخــا در خط
هافبک به میدان میرفت) میبیند با مکثی نسبتا ًطوالنی گفته بود:
«پاسخ به این پرسش ،کامال ًآسان است .فران تورس؛ زیرا اگر در غیر
این صورت باشد ،دخترم سر من را میکند!» در واکنش به این اتفاق،
فران تورس گفت « :او بسیار شوخطبع است و پاسخش به این سؤال
تصمیمی ناگهانی در حین یک برنامه زنده بود .مشخصا ًاو در این
باره شوخی کرد .این جامجهانی ،بدون شک حکم سکوی پرتاب برای
من و سایر همتیمیهای جوانم خواهد بود».

سینا حسینی
شکست ناباورانه تیم
ملی فوتبال ایران برابر
تــیــم مــلــی انگلستان
هــرچــنــد اتــفــاق تــلــخ و
ناامید کننده ای بود
اما با در نظر گرفتن نتیجه بــازی دوم روز
نخست گروه دوم میتوان به آینده بسیار
امیدوار بود تا حدی که اگر ایران از دو بازی
پیش روی خــود بــرابــر ولــز و آمریکا یک
پیروزی و یک تساوی بدست آورد میتواند
شانس صعود به مرحله بعدی را داشته
باشد و برای نخستین بار یک تاریخ سازی
ماندگار را به ثبت برساند.
مــوفــقــیــت در دو ب ـ ــازی آی ــن ــده یــکــی از
اولویتهای کارلوس کی روش و همکارانش
در کادر فنی تیم ملی است ،او بالفاصله
پ ــس از ات ــم ــام مــســابــقــه روز نخست،
بازیکنانش را در زمین چمن دور خود جمع
کرد و از آنها خواست اتفاقات تلخ بازی
برابر انگلستان را در همین زمین دفن کنند
و انگار فعالیت خود را تازه شروع کردند و
تنها به شکست دو رقیب آتی خود در این
رقابتهابیندیشند.
هرچند استراتژی کــارلــوس کی روش در
بازی نخست ایران در جام جهانی قطر با
انتقادات فراوان منتقدان داخلی و خارجی
رو به رو شد ،اما او در نشست خبری بعد
از بازی از عملکرد بازیکنان دفاع کرد ،ولی
کامال ًپیداستاونیزبهنقاطضعفتیمش
پی بــرده و به احتمال فــراوان در بــازی دوم
شاهد تغییرات بنیادی در ترکیب تیم ملی
خواهیم بود تا مقابل ولز نتیجه تلخ بازی
اول را جبران کنند.
با این حال کارلوس ک ـیروش با مشاهده
فــضــای مــأیــوسکــنــنــده از س ــوی برخی
جریانهای غیر فوتبالی در شبکه های
اجتماعی که پیش از حضور تیم در قطر
به وجود آمده بود ،تصمیم گرفت دفاعی
تمام قد از بازیکنانش داشته باشد ،به
همین دلیل با انتشار کلیپی در صفحه
شخصیخودتالشکردروحیهبازیکنانش
را حفظ کند و به هواداران تیم ملی گوشزد
کند که موفقیت تیم ملی در صورتی رقم
خواهد خــورد که آنهــا همانند دوره های

قبلی جامجهانی حامی تیم ملی باشند تا
بازیکنان از نظر روحی تحلیل نروند.
بازیکنان که دوشنبه شب پس از ناکامی
برابر انگلستان در رختکن ورزشگاه نزدیک
به یک ساعت با یکدیگر حرف می زدند
هم قسم شدند تا در دو بازی آتی نتیجه
بازی نخست را جبران کنند تا ایران شانس
صعود را همچنان داشته باشد.

◾

◾تغییر پلن تاکتیکی
امــا ســؤال اینجاست کــارلــوس کــی روش
برای بازی روز جمعه مقابل ولز چه راهبرد
مــشــخــصــی خ ــواه ــد داشـ ــت ت ــا بــتــوانــد
نخستین سه امتیاز ایران از مرحله گروهی
را بدست آورد؟ گفته می شود کیروش
برای این بازی به کلی پلن تاکتیکی خود را
تغییر خواهد داد ،به شکلی که این تغییر
در خط دروازه  ،دفاع و هافبک شکل خواهد

گرفت و ایران با ترکیبی متفاوت گام به زمین
مسابقه خواهد گذاشت.
کارلوس با وجــود اشتباهات سرسام آور
بــرخــی ش ــاگ ــردان ح ــاال بــه سـ ـراغ نفرات
جــایــگــزیــن خــواهــد رف ــت و بــه احتمال
فــراوان در بــازی برابر ولز برخی مهرههای
نیمکتنشین را وارد ترکیب اصلی خواهد
ک ــرد و بــازیــکــنــان ضعیف دیـ ــدار اول را
نیمکتنشین خواهد کرد تا به این ترتیب
بتوانند پیروزی را برای ایران آسانتر کند.

امید به همدلی فرزندان سرزمینم
سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در دقایق
پایانی دیــدار مقابل انگلیس تصمیمی
جالبتوجه گرفت و به صورت همزمان به
مهدی طارمی و سردار آزمون میدان داد و
همین مسئله سبب شد ملیپوشان چند
موقعیت جدی گلزنی روی دروازه انگلیس
خلق کنند و حتی آزم ــون تــیــرک دروازه
انگلیسیها را هم بهلرزه در آورد .به نظر
میرسد نمایش خوب آزمون و طارمی در
کنار هم سبب شده احتماال ًدر تصمیمی
پرریسک سرمربی تیم ملی ایران در بازی
آینده به هر دو ستاره تیمش در مقابل ولز
میدان بدهد .البته که او برای تقویت خط
حمله ،کریم انصاریفرد را هم در دسترس
خود میبیند.

◾

◾مهندسی جدید در خط هافبک
کارلوس کیروش برای چینش خط هافبک
ایران در دیدار مقابل تیم ملی انگلیس به
ســراغ انتخاب یک مثلث عجیب رفت.
مثلثی که هیچگاه در ماههای اخیر کنار
یکدیگر بازی نکرده بودند و همین مسئله
باعث شد تا آنها نمایش بسیار ضعیفی

سامان قدوس هم دیگر بازیکنی خواهد
بود که کارلوس کیروش از او در مقابل ولز
رونمایی میکند .البته که وحید امیری هم
دیگر گزینه در دسترس سرمربی پرتغالی
تیم ملی ایران است.

◾

..........قبل از اولین بازی
ستاره برزیلی
سلسائو مقابل صربستان به نیمار
پیام داد؛ « هیچ کس جز تو لیاقت
بردن قهرمانی ششم را ندارد .به تو
اعتماد دارم .برزیل به تو اعتماد دارد».

فرامتن یک عکس دردناک

◾

را از خود ارائه بدهند؛ مثلث علی کریمی،
احسان حاجصفی و احمد نوراللهی.
کریمی در بازگشت دوبــارهاش به ترکیب
تیم ملی نمایش دور از انتظاری داشت تا
او در بین دو نیمه جای خود را به سعید
عزتاللهی بدهد .با ورود عزتاللهی خط
میانی ای ــران ســامــان پیدا کــرد و هافبک
بــاتــجــربــه تــیــم مــلــی چــنــد پ ــاس در عمق
تماشایی را هم ارسال کرد تا بلکه بتواند از
شکستسنگینتیمملیباگلسازیهای
خود بکاهد.
علی قلیزاده دیگر هافبک تیم ملی ایران
بود که در نیمه دوم به ترکیب اضافه شد
و نمایش خوبی داش ــت و یــک پاسگل
دیــدنــی ب ـرای مهدی طــارمــی ارس ــال کــرد.
به نظر میرسد نمایش خوب قلیزاده و
عزتاللهی باعث شود تا آنها در مقابل
ولز در ترکیب اصلی قرار گیرند و احتماال ً

روماریو..............

قطری پاری سن ژرمن ،فضای
رئیس
..........
منفی که پیرامون کشورش به وجود
آمده را غیر ضروری دانست«.دنیا نسبت
به قطر بسیار بی انصاف بوده ،باور
کنید .ما انسانهای خوبی هستیم».

گزارشی از اردوی تیم ملی پس از شوک بزرگ

◾

◾رکورد آسیایی طارمی در جام جهانی
ستاره تیم ملی ای ــران با درخشش مقابل انگلیس
رکوردی آسیایی در جام جهانی به نامش ثبت کرد.
در همین رابــطــه شبکه «اوپــتــا» اعــام کــرد مهدی
طارمی ستاره تیم ملی ایران با به ثمر رساندن دو گل
مقابل انگلیس به اولین بازیکن آسیایی تاریخ تبدیل
شد که در جام جهانی مقابل یک تیم اروپایی دبل
میکند.

نیمنگاه

ایرنا  -مهدی بلوریان

گ ــزارش هــایــی کــه وب ســایــت CBS Sports
منتشر کرده ،عنوان می کند طارمی که در پنجره
نقل و انتقاالت ژانویه به آرسنال پیشنهاد شده
بود  ،حاال در شرایطی که در کورس قهرمانی لیگ
جزیره قرار دارد ،باردیگر نگاهشان به مهاجم
ایرانی دوخته شده است.
ادو گاسپار مدیر فنی باشگاه آرسنال در تابستان
گذشته ترجیح داد طارمی را به خدمت نگیرد و
از آن زمان تاکنون مهاجم باشگاه پورتو کاری جز
گلزنی و ارسال پاس گل انجام نداده است.
سرمربی آرسنال میکل آرتتا که در حال حاضر
تیمش در کورس قهرمانی لیگ برتر انگلستان
قرار دارد قطعا ًعملکرد روز گذشته طارمی را زیر
نظر داشته و ممکن اســت که ایــن درخشش
متوالی مهاجم ایرانی ،نظر او را تغییر دهد و در
ژانویه پیش رو برای جذب او اقدام کند.
وب سایت  thepeoplespersonکه یکی از
سایتهای نزدیک به باشگاه یونایتد است و
عمدتا ًاخبار این باشگاه را پوشش میدهد ،در
پایان بازی تیمهای ملی انگلیس و ایران با اشاره
به آمار خوب طارمی در تیم ملی ایران و باشگاه
پورتو ،نوشت :طارمی شباهت زیادی به هری
کین دارد و از آنجایی که یونایتد مدتهاست
کــه ه ــوادار ایــن بازیکن تاتنهام بــوده اســت،
عالقه شیاطین سرخ میتواند بسیار منطقی
باشد» .این رسانه انگلیسی همچنین تأکید
کرد باشگاه پورتو برای فروش طارمی حداقل
مبلغ  ۲۰میلیون یورو طلب میکند اما باتوجه
ب ــه س ــن و س ــال ای ــن بــازیــکــن مــمــکــن اســت
فرصت انتقال او به یک تیم بزرگ را از دست
بدهد».

روحیه خوب بازیکنان آمریکا
برای مصاف با انگلیس

در حاشيه

 23نوامبر2022

◾سانه بازی اول تیمش را از دست داد
لروی سانه ،وینگر بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان از ناحیه زانو
آسیب دیــده و فعال ًاز میادین دور اســت .هنوز مشخص
نیست شدت مصدومیت چقدر اســت .تیم ملی آلمان
در اولین بازی خود در جام جهانی چهارشنبه مقابل ژاپن
باید بدون لروی سانه ستاره بایرن بازی کند .سانه همچنین
آخرین جلسه تمرینی تیم کشورش را از دست داد .هنوز
مشخص نیست این مصدومیت چقدر جدی است.

سال سی و پنجم
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سال سی و پنجم

◾ اعتماد به سیستم دو مهاجم؟
علیرضا جهانبخش نمایشی دور از انتظار
در دیدار مقابل تیم ملی انگلیس داشت و
بههیچ وجه نتوانست انتظارات را برآورده
کند .نمایش دور از انتظار جهانبخش
موجب شــد تــا عمر حضور او در مقابل
انگلیس بیش از  45دقیقه به درازا کشیده
نشود و در بین دو نیمه از ترکیب ایران خارج
شد .در خط حمله ،امید اصلی کیروش
به مهدی طارمی بود که باید گفت یکتنه
توانست پاسخ اعتماد سرمربی پرتغالی را
بدهد و در امر گلزنی موفق عمل کرد.

◾چالش گلر
شاید بزرگترین چالش کی روش برای
بــازی دوم مصدومیت ناگهانی علیرضا
بیرانوند باشد ،مرد پرتغالی احتماال ًامکان
استفاده از این دروازه بان را ندارد و با توجه
به عملکرد سید حسین حسینی در دیدار
مقابل انگلستان باید دید آیا او دوباره به این
بازیکن برای مراقبت از دروازه ایران اعتماد
خواهد کرد یا از میان امیر عابدزاده یا پیام
نیازمند یک نفر را به عنوان سنگربان تیم
ملی انتخاب خواهد کرد.
گفته می شود در خط دفاع نیز تغییرات
جدید خواهیم داشت و کارلوس کی روش
به احتمال فراوان از زوج شجاع خلیل زاده
و کنعانی زادگان به همراه مجید حسینی
استفاده خواهد کرد تا خط دفاع ایران به
این شکل ترمیم شود.

◾

◾آنالیز ولز-آمریکا

کارلوس کی روش به خوبی می داند بازی
با ولز بازی بسیار سرنوشت سازی برای او
و تیمش خواهد بود به همین دلیل با آنالیز
کامل دیــدار این تیم برابر آمریکا را مورد
بررسی قرار دادند تا بتوانند با عبور از این
تیم و کسب نخستین سه امتیاز در این
دوره از رقابتها مسیر صعود به مرحله
بعد را بــرای خــود هموارتر کنند و خاطره
تلخ شکست بــرای انگلستان را از ذهن
افکارعمومی پاک کنند.

بهروز فرهمند هر تصویر ،درون خودش «معنا»یی
دارد و دربردارنده یک یا چند پیام است .در الیه نخست،
آشکارترین پیام همان مفهومی است که با یک نگاه ساده
و بدون هیچ کند و کاو ،به دست مخاطب می رسد .این
عکس دلخراش ،صحنه برخورد سخت سیدمجید حسینی با علیرضا
بیرانوند است که موجب شکستگی استخوان بینی دروازهبان اول تیم
ملی شد .اما تصویرها دارای فرامتن( )ParaTextنیز هستند .فرامتنها
توجو میکنند و در پی ساخت ،تشریح و
را بیشتر مخاطبان پیام ،جس 
تفسیر آن برمیآیند .اما این عکس ،ذهن مرا ناخواسته به سوی دیگری
کشاند که با متن ظاهری و الیه اول پیام عکس ،فرسنگها فاصله دارد.
بارها و بارها به عکس خیره شدم ،با بغضی درسینه .دو بازیکن از یک
تیم که وظیفهشان در بازی ،حمایت از یکدیگر است ،ناخواسته چهره
به چهره میشوند؛ برخورد و ضربهای چنان سنگین که صورت هر دو
را از فرم خارج میکند.
بیرانوند ،ضربه اصلی را خ ــورده ،او تــاش میکند ،ادامــه دهــد اما
نمیتواند و زمین را تــرک میکند .بارها نگاه کــردن ایــن عکس تلخ،
فرامتنی را درباره آن ،برایم در ذهن میسازد که متأثر از حال و روز امروز
همه ماست .بیرانوند و مجیدحسینی را (در تصویر ثبت شده) ،نمادی
از فرزندان سرزمینم میبینم.
آن جا که برخالف روال معمولی زندگی ،ناگهان و غیرمنتظره« ،بدون
آگاهی» و درپــی حادثهای با یکدیگر برخورد میکنند .برخوردی
چنان سخت و سهمگین که مصدوم برجا میگذارد و یک یار خوب
را از ما می گیرد و تیم را از «تیم بودن» میاندازد .در البهالی سطور
این عکس دردناک ،چهرههای درب و داغان شده دو فرزند این آب
و خاک را میبینم که میتوانستیم ،آنها را به شکل و شمایل دیگر
هم ببینیم ،در کنار هم و نه صورت به صورت؛ اگر چنین به یکدیگر
نمیپیچیدند.
شاید با لبخند بر لب ،با ابروهای گره کرده و چشمان نافذ نگریسته به
دوردستها که اراده راسخ برای یک هدف ،همزبانی و همدلی و پشت
هم بودنشان را میرساند .با این همه ،اذعان میکنم ،همچنان امیدوارم
که هر بسته پیام درباره ایران و ایرانی که ثبت و منتشر میشود ،اگر از هر
منظر و با هر زاویه نگاه که «متن» و «زیرمتن» و «فرامتن» آن کاویده
شود ،نتیجهای جز همدلی مردمان عزیز سرزمینم را دربر نداشته
باشد .چنین باد.

معرفی تیمهای حاضر در جام جهانی  -گروه D
تونس؛ عقابهای کارتاژ

فرانسه؛ به سوی تاریخسازی

مراکش

آلمان

اسپانیا

بلژیک
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دانمارک؛ دینامیتها ،شگفتیساز میشوند؟
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ژاپن
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کانادا

گروه E

گروه E

گروه F

نخستین حضور در جام جهانی  .1978اولین
برد مقابل یک تیم از منطقه کونکاکاف .دومین
حضور در جــام جهانی  .1998حضور در قطر
برای ششمینبار و به دنبال اولین صعود .اگر نام
تونس را پیشتر ندیده بودید و اطالع نداشتید
که تیمهای گــروه چهارم جــام بیستودوم در
حال بررسی هستند احتماال ًبا این تردید مواجه
میشدید که شاید صحبت از تیم ملی ایــران
اســت امــا ما درب ــاره عقابهای کارتاژ صحبت
میکنیم.
تیم ملی تونس با هدایت جالل کدری قرار است
رقابتی سخت با فرانسه ،دانـمــارک و استرالیا
داشته باشد تا بتواند برای اولینبار از دور گروهی
صعود کند .آنهــا در آرژانتین  ،78نخستین
حضور را تجربه کردند.

عقابها برای راهیابی به جام جهانی 2022در دور
دومبا 13امتیازوباکسبدوامتیازبیشترنسبت
به تیم دوم در صدر جدول قرار گرفتند و راهی دور
نهایی شدند .آنهــا در جدالی رفت و برگشت
مقابل گینه به یمن یک گل به خــودی جهانی
شدند و حاال باید دید میتوانند با سرمربی 50
سال ه خود که بازیکن حرفهای نبوده و در دو دهه
اخیر حــدود  20جابهجایی داشـتــه ،به مرحله
بعدی راه یابند یا خیر؟
وهبیخزری،همچنانتکستارهتونساست.این
بازیکن  32ساله که در دوره قبلی با دو گلی که زد
تبدیلبهبهترینگلزنتاریخکشورشدرجامهای
جهانیشدبههمراهنفراتیچونیوسفمساکنی
و فرجانی ساسی میتوانند جزو تأثیرگذارترین
مهرههایقرمزوسفیدهادرقطرباشند.

مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی پا به قطر
خواهد گذاشت که خاطره خوبی از اولین دوره
پس از قهرمانیاش و همچنین حضور در قاره
کهن نــدارد .فرانسه نخستینبار در سال 1998
قـهــرمــان جـهــان شــد ول ــی چـهــار س ــال بعد در
کرهجنوبی و ژاپن ،بدون گل زده و برد از مسابقات
بیرون رفــت .آنهــا حاال بازهم در قامت مدافع
عنوان قهرمانی باید به قاره کهن بیایند و اجازه
ندهند سندروم ناکامی قهرمانها یکبار دیگر
گریبانگیرشان شود.
آنها با هدایت دیدیه دشام وارد روسیه شدند
اما این بار فینال برای فرانسه چالشی کمتر از
حد انتظار را داشت .آنها با نتیج ه  4بر  2از سد
کرواسی گذشتند تا آقای سرمربی بعد از ماریو
زاگــالــو و فرانتس بکنباوئر تبدیل بــه سومین

نفری شود که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان
سرمربی فاتح جام جهانی میشود.
فرانسه پــس از جــام جهانی یـکبــار هــم لیگ
ملتها را فتح کرد اما نمایش ناامیدکننده در یورو
 2020تردیدها را نسبت به دشام و شاگردانش
زیاد کرده است .آنها حتی بدون کانته و پوگبا
هم مملو از ستاره در تمامی خطوط هستند
و میتوانند به یک قهرمانی دیگر دست پیدا
کنند ولی هارمونی و انسجام مدنظر را در این تیم
نمیبینیم .فرانسویها شکستهای تلخی را
در یکی دو سال اخیر تجربه کردهاند و حاال باید
دید میتوانند به یمن حضور امباپه ،گریزمان،
هرناندز ،کاماوینگا ،شوامنی و  ...به سومین تیم
تاریخ پس از ایتالیا و برزیل تبدیل شوند که از
عنوان قهرمانیشان دفاع کردهاند یا خیر؟

یکی از تیمهایی که انتظار مــیرود در ایــن دوره
تــا مــراحــل پایانی پیش ب ــرود قرمز و سفیدهای
اسکاندیناوی هستند .دانمارک پس از نمایش
لذتبخشدریورو 2020کهباصعودبهنیمهنهایی
توأمشد،توانستدرلیگملتهاهمعملکردقابل
قبولی داشته باشد و خودش را مهیای حضور در
جامجهانیکند.آنهابرایششمینبارمیخواهند
در ایــن تورنمنت ب ــزرگ شرکت داشـتــه باشند.
دینامیتها تنها در ســال  2010موفق به صعود
از گــروهشــان نشدند و در الباقی ادوار حداقل تا
یکهشتم نهایی باال رفتند .اوج کار دانمارک در
سال 1998بود.وقتیکهآنهاباهدایتبویوهانسون
موفق شدند پس از فرانسه ،با 4امتیاز از گروه خود
صعود کنند .دور بعدی با پیروزی  4بر یک برابر
نیجریه همراه شد .پایان ماجرای برادران الدروپ،

رصد

جام جهانی در رسانههای عربی

تحقیرخبرنگاران
صهیونیست در قطر

حسین محمدی اصل تیم ملی ایران در حالی
از حریف انگلیسی شکست خورد که در روزهای
گذشته رسانههای عربی منطقه معتقد بودند
سربازان ک ـیروش پوز لژیونرهای چشم آبی را به
خاک خواهند مالید ،اما با نتیجه  6بر  2این بازی
همه چیز برعکس شد .رسانهالجزیره با انتشار
مطلبی با تیتر «تیم ملی انگلیس نتیجه را به نفع
خودش جارو کرد و جلو افتاد» نوشت :انگلیس در
مصاف با آمریکا دست پر خواهد بود و نتیجه بازی
تیم ایرانی که جمعه آینده در ورزشگاه احمد بن
علی مقابل ورزشکاران ولز خواهد ایستاد با توجه
به تجربه کارلوس کی روش و بازیکنانی چون مهدی
طارمی به نفع ایران به نظر میرسد.
روسیا الیوم نیز درگزارشی با عنوان :تکنیک داوری
متمایزکننده زنان و ابتکار عمل قطر نوشت :برای
نخستین بار در تاریخ در جام جهانی مــردان ،سه
زن سکان داوری را در چند بازی بر عهده خواهند
داشت و سه نفر دیگر به عنوان کمک داور هستند.
این رسانه در گزارشی دیگر نیز به نقل از سخنگوی
تیم ملی بلژیک از عدم اقبال فیفا برای قرار دادن
پیراهن تیم این کشور در بین پیراهن های منتخب
جام جهانی به دلیل حمایت از گروههای انحرافی
جنسی خبر داد و نوشت :به دنبال تهدید فیفا
نسبت به تیم هایی که به دنبال ترویج دگرباشی با
بستن بازوبند رنگین کمانی هستند به ادن هازارد،
کاپیتان تیم گفت بازوبند رنگین کمانی را نبندد.
المیادیندرگزارشدیگرعنوانکردتیمملیمکزیک
را میتوان جزو باثباتترین تیمها در رقابتهای
بینالمللی به خصوص از نظر عملکرد دانست.
«جــابــر الحرمی» فعال رســان ـهای قطری نیز روز
گذشته با انتشار فیلمی در توییتر نوشت« :یک
شبکه صهیونیستی التماس می کند یک نفر با
آنها مصاحبه کند اما کسی نمیپذیرد؛ قطریها
و فلسطینیها به همراه بــرادران عرب خود پرچم
فلسطین را پشت سر آنها به اهتزاز در میآورند».
این کاربر از هشتکهای «انــا عربي وادعــم قطر»
[عربهستموازقطرحمایتمیکنم]«قطررفعتوا
الراس» [قطر سرباال میآورد] استفاده کرده است،
هشتکهایی که این روزها به واسطه حمایت قطر
از مسئله فلسطین در میان کاربران عربی بسیار
استفاده می شود.قطری ها در این دوره از بازی ها به
شدت روی اصول اسالمی و فرهنگی خود پافشاری
می کنند و در مقاطع مختلف حرف خود را به کرسی
نشانده اند.

خبر
اولین شگفتی در قطر

استرالیا؛ به امید دومین صعود

برنامهبازیها
کرواسی
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پیتر اشمایکل ،توماس هلوگ ،ابه ساند و دیگر
ستارههای دانمارک در دیــدار مقابل برزیل بود.
آنهاباوجودارائ هیکبازیجذاب 3،بر 2بهحریف
نامدارخودباختندوازجامکناررفتند.
کسپرهیولمنددرروسیهودردیدارمقابلکرواسی
بهعنواندستیار،شاهدحذفتلخدینامیتهابود.
کسپردرجامملتهاتوانستباوجودمشکلیکه
برای کریستین اریکسن بهوجود آمد با نمایشی
جذابتایکقدمیفینالپیشبرود.
حاال در ترکیب دانمارک شاهد حضور بازیکنان
شناختهشد ه زیــادی هستیم .کسپر اشمایکل،
آنــدرس کریستنسن ،سیمون کِــر ،یواکیم میله و
مارتینبریثویتمهمتریننفراتقرمزوسفیدها
درقطرخواهندبود.بایددیداینمجموع همتحدتا
چهمرحلهایقراراستپیشرویکند.

جام جهانی  1974را اگر حساب نکنیم ،استرالیا
تا سال  2006تیمی غریبه به جام جهانی بود.
آنها بهترین تیم اقیانوسیه بودند ولی همیشه
درگیر پلیآف میشدند .سال  2006یک اتفاق
بزرگ برای آنها بود؛ آخرین دورهای که نماینده
اقیانوسیه بودند و موفق شدند هم به جام جهانی
صعود کنند و هم اولین و آخرین راهیابی خود به
دور دوم را جشن بگیرند.حضور در آسیا خیال
استرالیا را از بابت صعود به جام جهانی راحت
کــرد .آنهــا در هر سه جــام  2014 ،2010و 2018
در مرحله گروهی با جــام جهانی وداع کردند.
رسیدن به جام جهانی  2022برای آنها بازهم
عجیب بود و ماجرایشان به پلیآف کشیده شد.
آنها نتوانستند در گروهی که عربستان و ژاپن
درشبودندصعودمستقیمراتجربهکنندوراهی

پلیآف شدند .پیروزی  2بر یک مقابل امــارات
محتمل بود ولی پیروزی برابر پرو چیزی فراتر
از توقعات بود .آنها با درخشش اندر ردماین،
دروازهبان ذخیرهشان در ضربات پنالتی با حرکات
عجیبش ،توانستند برای ششمین بار به جام
جهانی راه پیدا کنند.
استرالیا آمادهسازی عجیبی هم داشت .آنها
پنجره اول پس از مشخص شدن گروهها را به
خاطر بازیهای پلیآف از دست دادند و سپس
در پنجره ماه سپتامبر ترجیح دادند دو بازی با
نیوزیلند انجام دهند .حاال باید دید تیمی که
چندانبازیکنسرشناسینداردمیتواندباامثال
متیو رایان ،آرون موی ،آیدین هروستیچ ،آور مابیل
و مارتین بویل دومین صعود را پس از  16سال
تجربه کند یا خیر.

شکست تلخ یاران مسی
مقابلعربستان

تیم ملی فوتبال آرژانتین در نخستین بازی خود
در مرحله گروهی در ورزشگاه لوسیل به مصاف
عربستان رفت و در این بازی سعودیها با پیروزی 2
بر یک شگفتی جام جهانی را خلق کردند.گل آلبی
سلسته در این بــازی را لیونل مسی از روی نقطه
پنالتی به ثمر رساند .در مقابل برای عربستان در
این بازی به ترتیب صالح الشهری و سالم الدوسری
گلزنی کردند.البته در نیمه اول این بازی آرژانتین
سه گل به عربستان زد که هر سه گل توسط VAR
به دلیل آفساید مردود اعالم شد .شاگردان رنار در
نیمه دوم با پرس شدید در نهایت برنده این بازی
بزرگ شدند .در دیگر دیدار این گروه نیز لهستان و
مکزیک به تساوی بدون گل رسیدند .لواندوفسکی
دردقیقه  58یک پنالتی برای لهستان از دست داد.

نخستین تساوی جام
در دیدار دانمارک  -تونس

دانمارکدراولینگامجامجهانیدیشببهمصاف
نماینده آفریقا ،رفت که این دیدار با تساوی بدون
گلخاتمهیافت.نخستیندیدارازگروه،Dبیست
و دومین دوره رقابتهای فوتبال جــام جهانی از
ساعت ۱۶:۳۰دقیقه دیروز در ورزشگاه اجوکیشن
شهر دوحه بین تیم های دانمارک و تونس برگزار
شد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
این نبرد در شرایطی با تساوی به پایان رسید که
برخی کارشناسان اعتقاد داشتند تیم دانمارک
پیروز میدان خواهد بود اما تیم تونس با نمایشی
عالی اجازه نداد دروازه اش باز شود و حتی در چند
موقعیتمیتوانستبهگلبرتریهمبرسد.

بیتابی امیری
برای بازی
در جام جهانی

آچار فرانسه تیم ملی
ایران در رقابتهای
مقدماتی جام جهانی
قطر کسی نبود جز
وحید امیری .او با بازی
در پستهای مختلف
در تیم اسکوچیچ نقش
پررنگی در صعود ایران
به جام جهانی داشت.
وحید امیری در تمرین
دیروز ایران با آمادگی
باال ظاهر شد و در
صحنهای که توپ را
برداشته بود و با ضربه
بیرون پا آن را به سرعت
جلو میبرد سوژه
عکاسان شد .باید دید
آیا فرصت بازی به او در
بازی مقابل ولز خواهد
رسید یا خیر؟
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ورزش

در حاشيه

عالیشاه
وکامیابینیا
درکمیته
انضباطی
باشگاه
همان طور که پیشتر در
خبرها آمده بود باشگاه
پرسپولیس به اعتصاب
بازیکنان واکنش نشان
خواهد داد و جریمه 10
تا  15درصدی در انتظار
عوامل این اعتصاب
است ،در همین ارتباط
خبردار شدیم امید
عالیشاه و کمال کامیابی
نیا کاپیتانهای اول
و دوم پرسپولیس که
به نظر می رسد نقش
ویژه ای در اعتصاب
های اخیر داشتهاند
به کمیته انضباطی
باشگاه دعوت شدهاند.
از این رو عالیشاه و
کامیابی نیا دیروز در
باشگاه حاضر شده و
توضیحات خود را در
خصوص اتفاقات اخیر
ارائه دادند .باید دید
این نفرات جریمه مالی
خواهند شد یا نه؟

