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◾

خبر
روز

رکورد منحصر
به فرد مودریچ

لوکا مودریچ ،هافبک
 37ساله کروات در
چهار دوره جامهای
جهانی (،2006
 2018 ،2014و
 )2022و چهار
دوره یورو (،2008
 2016 ،2012و
 )2020حضور
داشته است.
مودریچ به نخستین
بازیکن تاریخ فوتبال
جهان تبدیل شد که
در سه دهه مختلف
در هر دو جام جهانی
و یورو بازی کرده
است .در واقع حضور
در بازی مقابل
مراکش ،مودریچ
را وارد دهه سوم
بازی برای تیم ملی
کرواسی در جامهای
جهانی کرد.

ورزش

◾گواردیوال در انگلیس ماند
باشگاه منچسترسیتی اعالم کرد قرارداد پپ گواردیوال را
تا سال  2025تمدید کرد.او تاکنون  11جام بزرگ را بدست
آورده که از جمله چهار قهرمانی از پنج عنوان اخیر لیگ
برتر انگلیس است.در تمام رقابتها ،او از  374مسابقه
در  271بازی برنده شده ؛ یعنی  72/4درصد بازیها را
پیروز شده اســت .سیتی در این مدت  921گل به ثمر
رسانده است.

ستا
رگان ورزش
جام 22

طارمی :لطفا ًبیایید
دربار ه فوتبال حرف بزنیم

پایگاه خبری اس.وی.تــی سوئد نوشت خبرنگار
اعزامی این رسانه به رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۲
به سراغ مهدی طارمی ،مهاجم تیم ملی فوتبال
ایران رفته و از او درباره نظرش در موضوع اتفاقات
اخیر ایران پرسیده است.
«یوهان کوجوکاسالن» خبرنگار اس.وی.تی سوئد
پس از مسابقه روز دوشنبه تیم ملی فوتبال ایران و
انگلیس به سراغ مهدی طارمی رفت و از او پرسید:
«آیا اتفاقات اخیر ایران بر تیم ملی فوتبال تأثیر
گذاشته است؟»
که طارمی پاسخ داد« :بیایید لطفا ًدرباره فوتبال
حرف بزنیم».
با وجــود پاسخ صریح طارمی ،این خبرنگار برای
تأکید باردیگر همین پرسش را از طارمی پرسید
که مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ افزود:
«ما اینجاییم تا فوتبال بازی کنیم .بیایید درباره آن
حرف بزنیم .همانطور که گفتم این (بازی انگلیس)
یک بازی سخت برای ما بود».
مهدی طارمی در واکنش به پرسش یک خبرنگار
خارجی دیگر هم دربــاره وضعیت ایــران ،گفت:
«نمیدانم چرا دائما ًاین سؤاالت را از بازیکنان ایران
میپرسید ،اما دربــاره جنگ اوکراین هیچ سؤالی
نمیکنید».
طارمی در پاسخ به ایــن پرسش که شما ایرانی
هستید نه اوکراینی و من میخواهم نظر شما را
درباره ایران بدانم ،گفت« :من فقط بازیکن فوتبال
هستم و سیاست به من ربطی نــدارد .نمیدانم
شما دنبال چه چیزی هستید که این سؤالها را
تکرار میکنید!».

باجو :هرگز آن پنالتی را
فراموش نکردم

در حاشيه

یونایتد
بهفروش
گذاشتهشد
در روزهای اخیر
شایعاتی درباره تصمیم
گلیزرها برای فروش
این باشگاه به گوش
میرسید ،اما شب
گذشته بیانیهای رسمی
روی سایت شیاطین
سرخ قرار گرفت که این
موضوع را به صورت
رسمی تأیید کرد.
در این بیانیه آمده است
این اقدامی برای بهبود
چشماندازهای آینده
این باشگاه در زمینه
زیرساختی و بازاریابی
است و آنها همیشه به
دنبال بهترین اتفاقات
و منافع هواداران و
سهامداران بودهاند.
این تصمیم پس از 17
سال حضور جنجالی
آنها در رأس این
باشگاه گرفته شده
است.

 ۲۴نوامبر2022

تیم ملی ایتالیا پس از تالش فراوان و با درخشش
فوقالعاده روبرتوباجو در جام جهانی  1994آمریکا
توانسته بود به دیدار فینال راه پیدا کند و برابر تیم
ملی برزیل قرار بگیرد .او عنوان آخرین پنالتیزن
پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و توپش را به آسمان
زد تا کار بــرای ایتالیا تمام شود و آنهــا به عنوان
نایب قهرمانی قناعت کنند .او در گفتوگو با
 SkyTG24در این باره اظهار کرد «:من هرگز این
اتفاق را فراموش نخواهم کرد .این رؤیای کودکی بود
که میتوانست به واقعیت تبدیل شود ،من هزاران
فرصت از دست دادن پنالتی در طول دوران فوتبالم
داشتم ،اما این پنالتی همان فرصتی بود که به هیچ
وجه نباید آن را از دست میدادم.».

سال سی و پنجم

شماره ۹۹۶۱
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◾

◾بازگشت هافبک سرشناس ولز به تمرینات
«جــو آلــن» هافبک با تجربه میانی تیم ملی ولــز که
سابقه بازی در لیورپول را در کارنامه دارد ،پس از رهایی
از بند مصدومیت از ناحیه همسترینگ ،به تمرینات
تیم ملی کــشــورش در قطر اضــافــه شــد.رســانـههــای
انگلیسی نــوشــتـهانــد بــازگــشــت آلــن بــه ترکیب تیم
«راب پیج» میتواند توانایی ولزیها در خط هافبک
را افزایش دهد.

دیدیه دشان

◾

◾ژیرو به آنری رسید
ژیــرو توانست دو گل مقابل استرالیا به ثمر رسانده و
شریک سه گلزن دو گله دیگر جام در رتبه نخست شود.
این مهاجم فرانسوی با درخشش در نخستین بازی جام
نشان داد می توان برای پر کردن جای خالی بنزما ،روی او
حساب باز کرد .مهاجم باتجربه خروسها ،با بریس در
این دیدار ،تعداد گل های ملی خود را به 51رساند تا همراه
با آنری ،بهترین گلزن تاریخ فرانسه لقب بگیرد.

جمال موسیاال

ستاره آلمان ،میگوید مقایسه
او با لیونل مسی کار را برایش
دشوار میکند «.او در تمام طول
دوران فوتبالش در بهترین
سطح ممکن بازی کرده است».

سرمربی تیم ملی فرانسه میگوید
جام جهانی مختص به کیلیان امباپه
است« .کیلیان حاال مدتی است در جمع
بهترین بازیکنان دنیاست و اعتماد به
نفس بسیار باالیی پیدا کرده است».

◾

◾ترس انگلیسیها از داوریها
اتحادیه فوتبال انگلیس مدعی شده سهشیرها در جام
جهانی  2022قطر مــورد هدف داوران قــرار میگیرند و به
همیندلیلازفدراسیونجهانیفوتبال(فیفا)درموردآنچه
کهآنهامعتقدندناهماهنگیدراعمالقوانینجدیددرباره
ضربات ایستگاهی است ،به دنبال شفافسازی از جانب
فیفا هستند .سرمربی سهشیرها خواهان مذاکره فوری
اتحادیه فوتبال انگلیس با فیفاست.

سوئیس

روبرت لواندوفسکی

اروگوئه

پرتغال

برزیل

ولز

قطر

هلند

انگلیس

پنجشنبه  3آذر
13:30

پنجشنبه  3آذر
16:30

کره جنوبی

پنجشنبه  3آذر
19:30

غنا

پنجشنبه  3آذر
22:30

صربستان

جمعه  4آذر
13:30

ایران

جمعه  4آذر
16:30

سنگال

جمعه  4آذر
19:30

اکوادور

جمعه  4آذر
22:30

آمریکا

گروه H

گروه G

گروه B

گروه A

گروه A

گروه B

ممکن است کاپیتان انگلیس که
با تکل پورعلی گنجی در دقیقه
 48بازی با ایران مصدوم شد،
دیدار روز جمعه برابر آمریکا را
از دست بدهد.

◾

◾ساموراییها مچ ژرمنها را خواباندند
در چهارمین روز از رقــابـتهــای جــام جهانی 2022
شگفتی دیگر رقــم خــورد و آلمانها مقابل ژاپنیها
2بریک تن به شکست دادند  .گل نخست آلمان را در
این بازی ایلکای گوندوگان ( - 33پنالتی) به ثمر رساند.
در ادامه ریتسو دوآن ( )75توانست گل اول ژاپن را وارد
دروازه آلمان کند .گل دوم ساموراییها را هم تاکوما
آسانو ( )83زد.

لوکاس هرناندز
..............

الشهرانی
یاسر
..............

انتشار تصاویر جدید از بازیکن
..........
عربستانی نشان می دهد او از ناحیه فک
و استخوانهای صورت دچار شکستگی
شده است .یاسر به دلیل خونریزی
داخلی به جراحی سریع نیاز دارد.

مدافع تیم ملی فرانسه ،به دلیل
..........
پارگی رباط صلیبی ادامه جام
جهانی  2022را از دست داد «.این
بازیکن دچار پارگی رباط صلیبی
شده و ادامه فصل را از دست داد».

کارلوس کیروش پیش از بازی با ولز:

زوم

علیرضا فغانی ،به فکر فینال باش نه انتقام!

امین غالمنژاد بازی اول از گروه  ،Gمسابقهای که بین
تیم های برزیل و صربستان امشب ساعت  22:30برگزار
میشود برای داوری که دیدار ردهبندی جام جهانی 2018
روسیه را سوت زده است ،چنین انتخابی دور ذهن نبود.
در دوره قبلی جــام جهانی علیرضا فغانی بــه سبب قضاو تهای
شایستهای که داشت ،بهترین گزینه برای حضور و قضاوت در بازی
پایانی جام جهانی بین تیمهای فرانسه و کرواسی بود و این می توانست
تبدیل به بزرگترین افتخار برای جامعه داوری فوتبال کشورمان شود،
اما در نهایت ترجیح فیفا انتخاب داور آرژانتینی بود .انتخابی که چیزی
از شایستگیهای این داور خوب فوتبال کشورمان کم نکرد.
این جام جهانی با جام جهانی قبلی بــرای علیرضا فغانی متفاوت
است .او به سبب تغییر جغرافیای زندگی از لیست داوران بینالمللی
فوتبال ایــران خط خــورده است .گذر از سن  45سالگی به طور حتم
نمیتواند ،دلیل قانعکنندهای برای حذف علیرضا فغانی از لیست
داوران بینالمللی فوتبال ایران در سال  2023باشد .به این خاطر که فیفا
مدتهاست محدودیت سنی را برای داوران برداشته است و داوران
در صورت سالمت جسمی و قبولی در تستهای آمادگی جسمانی
میتوانند ،با گذر از این سن هم بازیهای مهم و بینالمللی را سوت
بزنند .تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای حذف علیرضا
فغانی یک تصمیم بد بود .بدون شک اگر علیرضا فغانی در یک کشور
دیگر آسیایی زندگی میکرد ،فدراسیون فوتبال ملی آن کشور تا جایی
که علیرضا فغانی توان داشت ،نام او را در لیست داوران بینالمللی قرار
میداد تا افتخارات دیگری هم برای داوری ملی رقم بخورد.
ایــن تصمیمی اســت که از ســوی فدراسیون فوتبال و کمیته داوران
اتخاذ شده است و جنگ با آن به ضرر علیرضا فغانی تمام میشود .به
خوبی میدانیم علیرضا فغانی با این تصمیم کنار آمده و در دوحه به
دنبال اثبات خود به کمیته داوران و انتقامگیری نیست؛ چراکه چنین
واکنشی در نهایت موجب برهم خوردن تمرکز او میشود.
قضاوت خوب در دیدار برزیل – صربستان موجب میشود علیرضا
فغانی برای قضاوت یک بازی مهم دیگر در مرحله گروهی انتخاب
شود و در ادامه مراحل حذفی و تکرار این قضاوتهای خوب دست
فیفا را بــرای انتخاب داور ایــرانــی بــرای حضور در بــازی نهایی باز
میگذارد .این باید مهمترین هدف تیم داوری فوتبال ایران در جام
جهانی  2022باشد.

سینا حسینی شاگردان کارلوس کیروش
صبح روز چهارشنبه در کمپ اختصاصی خود
در دوحــه قطر تمرین پر فشاری را پشت سر
گذاشتند تا به این ترتیب خود را برای بازی روز
جمعه ساعت 13:30مقابل ولز آماده کنند.
اتــفــاق وی ــژه تمرین دی ــروز تیم ملی در دوحــه
گفتوگوی متفاوت کارلوس کیروش با خبرنگاران ایرانی حاضر در
محل تمرین تیم ملی بود .او که پس از شکست برابر انگلستان از
برخی برخوردهای تماشاگران و برخی چهرههای سرشناس دلخور
و شاکی اســت در حاشیه تمرین دیــروز با صراحت بیشتری از
بازیکنانش دفاع کرد و دست به افشاگری زد تا در آستانه بازی دوم
تیم ملی در مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی نگاه به سمت
جاسوسها در تیم ملی و برخی همکاران آنها در برخی رسانههای
گروهی منتقد کیروش برود.

همزمان با پاداشهای سرسامآور سعودیها

مسی :لطفا ًآرام باشید

بر این اساس سردار آزمون و مهدی طارمی زوج خط حمله تیم ملی
در دیدار با ولز خواهند بود .این نکته آنقدر واضح است که سردار
آزمون در پایان دیدار با انگلیس و در مصاحبه با سایتهای روسی به
آن اشاره کرد و گفت :پس از پایان دوره آسیبدیدگی اکنون شرایط
عادی دارم .فکر میکنم در بازی بعدی برابر ولز حضور  90دقیقهای
داشته باشم.

◾

◾نگاه به انگلیس و آمریکا
با توجه به اینکه دیگر بازی گروه دوم میان آمریکا و انگلستان پس
از بازی ایران -ولز برگزار خواهد شد کادر فنی تیم ملی نیم نگاهی به
نتیجه و اتفاقات آن بازی دارند به ویژه اینکه اگر در آن بازی آمریکا
مقابل انگلستان شکست بخورد تیم ملی ایران میتواند با عبور از
ولز مسیر صعود خود را هموارتر کند.

◾

◾

◾ گالیه از لو رفتن
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید ،شکست تیمش مقابل
انگلیس آموزنده است .او با گالیه از لو رفتن ترکیب تیم ملی مقابل
انگلیس در صبح روز بازی گفت ،تبریک میگویم شما کارتان را
خوب انجام دادید.
کارلوس کیروش گفت :به خاطر حمایتهای شما باردیگر تشکر
میکنم .ما هیچوقت دوســت نداریم داخــل زمین باشیم ،وقتی
نمیتوانیم برای هواداران افتخار کسب کنیم .نتیجهای که بدست
آمد ،سبب میشود ما از آن درس بیاموزیم.
او ادامــه داد :ما در مقابل تیمی قرار گرفتیم که یکی از نامزدهای
کسب جــام اســت .با رفتار مناسب و یک رونــد مناسب روحــی و
ذهنی ،باید درون زمین باشیم و خودمان باشیم .بعد بازی پیامی
فرستادم که بازیکنان تیم ملی دشمنان ما نیستند .به کسانی که
میخواهند بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور کنند ،میخواهم
تبریک بگویم؛ چون کارشان را درست انجام دادند .مطمئن هستم
اکثر مردم میدانند این بازیکنان سالهای طوالنی موجب شادی و
افتخار مردم شدند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد :میخواهم این ایده
که بازیکنان تیم ملی ،دشمنان ما هستند را تخریب کنم و بگویم
دشمنان ما کسانی هستند که تالش کردند تمرکز ما را برهم بزنند.
کسانی که فکر میکنند انجام بــازی جام جهانی مقابل تیمهای
انگلیس،پرتغالوتیمهایاینگونهمثلبازیدرپلیاستیشناست،
باید بگویم این مسئولیت بزرگی روی دوش ماست .به افــرادی که
این کار را انجام دادند ،تبریک میگویم و باید از خودشان خوشحال
باشند.
وی اف ــزود :نمیتوانم صحبتهایم را تمام کنم بــدون اینکه به
سایت«ورزش  »3تبریک بگویم .شما کارتان را خوب انجام دادید؛
چون ترکیب را صبح اول وقت پیش از آغاز بازی اعالم کردید .این
به ما کمک میکند که میدانیم یک نفر داخل تیم است که با شما
صحبت میکند .همه رسانههایایرانیاینجا هستند وشمااین کار

نادال
..............

شماره  2تنیس حرفهای مردان جهان
نفر ..........
نوشت «:برخی تیمها همانند آرژانتین،
اسپانیا ،فرانسه برتری جزئی نسبت به
سایر تیمها دارند .به عنوان یک اسپانیایی
به تیم ملی کشورم ایمان دارم».

رصد

جاسوسان میخواهند تمرکز ما را برهم بزنند

برزیل– صربستان؛ شروع رؤیایی داور ایرانی

◾

ط ونشان ماتادورها برای سایر مدعیان
◾خ 
اسپانیا در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل
کاستاریکا به برتری  7بر صفر دست یافت .نکته مهم
بــرای الروخــا این است که انریکه با بازیکنانی جوان
مثل گابی ،پدری ،تورس ،بالده و ویلیامز که سن بسیار
پایینی دارند ،به این برد پرگل و ارزشمند دست یافت.
اسپانیا در بازی بعدی باید با آلمانی دیدار کند که به
شکلی غیرمنتظره مغلوب ژاپن شد.

را انجام دادید .شما یک قهرمان بزرگ هستید.
پس از اظهارات کارلوس کی روش همانطور که انتظار میرفت
سخنان وی بازتاب بسیار زیادی در شبکههای اجتماعی داشت.
حامیانکیروشبااشارهبهرفتارهایمنفعتطلبانهبرخیمنتقدان
مدعی شدند باید جاسوس تیم ملی خیلی زود شناسایی شود و از
اردو اخراج شود ،اما در آن سو منتقدان کیروش این ادبیات را فرار
رو به جلو از سوی او توصیف کردند و ادعا کردند کیروش به جای
پذیرش اشتباهات خود به دنبال توجیه ناکامی احتمالی است ،به
همین دلیل منتقدان خود را متهم میکند.

◾

◾حمله با دو مهاجم
کی روش پس از اتمام گفتوگوی خود با خبرنگاران ایرانی به جمع
بازیکنانش ملحق شد تا جریان تمرین را زیر نظر بگیرد ،گفتوگوی
خصوصی او با سردار آزمون و مهدی طارمی در حاشیه تمرین تیم
ملی نشان داد همانطور که کارشناسان پیشبینی کــرده بودند
سرمربی تیم ملی قصد دارد در بازی دوم تیم ملی برابر ولز از زوج
طارمی و آزمــون استفاده کند که این اتفاق شانس برتری ایــران را
افزایش میدهد و میتواند تیم ملی را در دستیابی به موفقیت
نزدیک کند.

◾آتش بس تا پایان جام جهانی!
عصبانیت کارلوس کی روش از لو رفتن ترکیب تیم ملی توسط
یکی از رسانه های پر مخاطب در ایران پیش از بازی اول تیم ملی
در مرحله گروهی اتفاقی قابل پیش بینی بود ،اما سؤال اینجاست
چگونه این اتفاق رخ داده است در شرایطی که اگر حباب امنیتی
و نظارتی تیم ملی به خوبی رعایت می شد هرگز چنین اتفاقی
رخ نمیداد که صبح روز بازی با انگلیس اسامی نفرات مدنظر
کارلوس کی روش به این ترتیب منتشر شود تا نقشههای فنی
کارلوس نقش بر آب شود.
جدا از این مسئله ،همچنان یکی از بحرانهای موجود ،رویارویی
هواداران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی در مقطع کنونی است،
در شرایطی که در هیچ مقطع تاریخی چنین اتفاقی رخ نداده ،اما
به واسطه برخی شیطنتها تیم ملی در این مقطع با کابوسی
بزرگ رو به رو شده که بخش قابل توجهی از هواداران نسبت به
موفقیت این تیم بی تفاوت ظاهر شدند و برای تقویت روحیه
بازیکنان کوچکترین گامی برنمیدارند.
اما بازنده این بازی تلخ کیست؟ بدون تردید تیم ملی به واسطه
چنین فضایی آرامش و تمرکز خود را از دست خواهد داد! تشدید
این فضا می تواند منجر به از دست رفتن تمام شانسهای موجود
برای موفقیت تیم ملی شود ،از این رو ممکن است همان اتفاق و
نتیجهای که در بازی نخست برای یوزهای ایرانی رقم خورد در دو
بازی بعدی نیز تکرار شود تا فاجعه ای بزرگ رقم بخورد!
ممکن است برخی در این مقطع به واسطه اختالفات قدیمی ،دل
بستگی به کادر فنی قبلی تیم ملی و بسیاری از موارد و فاکتورهای
دیگر با کارلوس کی روش روابط صمیمانه ای نداشته باشند ،اما
در مقطع کنونی بحث کارلوس کی روش اولویت اصلی نیست.
مهم این است که تیم ملی فوتبال ایران در این مسیر لطمه نخورد،
پس بهتر است به جای تسویه حساب های مرسوم و دمیدن در
شیپور تفرقه ،فعال ًبیخیال همه چیز شویم تا مسابقات پیش رو
انجام شود ،بلکه برای نخستینبار در تاریخ ،ایران توانست مجوز
حضور در مرحله بعدی مسابقات را بدست آورد.

آلمان؛  2018را فراموش کن

ژاپن؛ فرمول عجیب ساموراییها

اسپانیا؛ مأموریت غیرممکن انریکه

گپ

منصور رشیدی در گفتوگو با قدس:

ترس حسینی
از جام جهانی ریخت

حمیدرضا عرب ترکیب تیم ملی مقابل
انگلیس همه را شگفت زده کرده است .منصور
رشیدی ،پیشکسوت فوتبال ایــران نیز یکی از
همین دسته افراد است که نمیداند چرا کیروش
بازیکنان را درپستهای غیرتخصصی به کار
گرفت .رشیدی با وجود این امیدوار است دایره
اشتباهات کیروش دربازی با ولز به حداقل برسد
و تیم ملی بتواند از این بازی دست پر خارج شود.

◾

◾چه اتفاقاتی رخ داده که سرمربی تیم ملی
چنینتصمیمیگرفتهاست؟

حسین محمدی اصل پیروزی عربستان سعودی در
مقابل آرژانتین ،آنهــم در نخستین بــازی این دو تیم در
جام جهانی قطر ،برای لژیونرهای اسکالونی مربی  44ساله
آرژانتینی خیلی گران تمام شد تا آنجا که پس از امتناع مردم
قطر از صحبت و مصاحبه با رسانههای صهیونیست ،شکسته شدن
غرور لیونل مسی نقل محافل شد .ترکی آل شیخ ،مالک باشگاه فوتبال
آلمریا اسپانیا با انتشار تصویری در توییتر لیونل مسی مغرور را به سخره
گرفت .وی از تبلیغ معروفی که در آن مسی و رونالدو روی صفحه شطرنج
برای یک کیف زیبا با هم رقابت میکنند ،تصویر مسی را حذف کرد و ستاره
تیم ملی عربستان ،سالم الدوساری که گل پیروزی مقابل آرژانتین را به ثمر
رساند ،جایگزین کرد .راشاتودی نوشت :الدوساری توانست تیم آرژانتین
معروف به «رقصندگان تانگو» را مغلوب کند .مالک باشگاه فوتبال آلمریا
اسپانیا پستی را به دنبال کنندگان خود یــادآوری کرد که دو روز پیش از
بازی منتشر کرده بود که تصویری از دل شکستگی هــواداران آرژانتینی
در سکوها را روایت کرده بود و به کنایه گفته بود« :به زودی» .لیونل مسی
نیز در بیانیهای مطبوعاتی اعتراف کرد این باخت ضربه سختی به تیم
آنها بوده است ،اما نباید اعتماد به نفسشان را از دست بدهند .وی در
ادامه تأکید کرده انتظار نداشتیم اینگونه بازیها را شروع کنیم .مسی در
ادامه از هوادارانش میخواهد «آرام باشند» و تأکید میکند با شرایطی
که پیش آمده چارهای جز شکست مکزیک نداریم ،در غیر اینصورت
باید آماده اتفاقاتی باشیم که در راه است و قابل پیش بینی نیست .یک
رسانه محلی عربستان سعودی نیز از اعــزام بازیکن مجروح شده تیم
ریاض با یک هواپیمای خصوصی به کشور آلمان برای مداوای سریع خبر
داد .العاجل نوشت :تمامی هزینههای درمــان یاسرالشهرانی از سوی
دولت عربستان پرداخت خواهد شد .به گــزارش اخبار ورزشــی کویت،
بیزنسمنمعروفعربستانی«عبدهللاالراجحی»کهبراساسآخرینآمار
سازمانهایبینالمللیبخشیازسرمای هاوافزونبر  2/5میلیوندالراعالم
شده و وارد کننده خودروهای لوکس به کشورهای منطقه است ،به هر
فوتبالیست عربستان یک دستگاه خودرو آخرین مدل مرسدس بنز اهدا
کرده است .محمدبنسلمان نیز به هر بازیکن  5میلیون ریال سعودی،
معادل  47میلیارد تومان اهدا کرد .به گزارش رسانهالتجاره ،پرنس الولید
بن طالل بن عبدالعزیز شاهزاده عربستان نیز اعالم کرده است در صورت
صعود تیم عربستان به مراحل بعدی جامجهانیقطر هدیهای تاریخی
برای آنها در نظر خواهد گرفت.

معرفی تیمهای حاضر در جام جهانی  -گروه E

کامرون

گروه H

هری کین

ستاره لهستان معتقد است شکست
آرژانتین کار را برای این تیم سخت
کرد « «.حاال ما بیصبرانه منتظر
بازی بعدی برابر عربستان هستیم
که بسیار مهم خواهد بود».

برنامهبازیها
گروه G

◾

◾زیدان به جای دشان
روزنامه الموندو اسپانیا اعــام کرد زین الدین زیــدان با
جایگزینی دشان موافقت کرده است و پس از جام جهانی
رسما ًهدایت خروسها را برعهده خواهد گرفت .فرانسه
در این جام هم از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی
به شمار میآید و در دیــدار نخست خود توانست برابر
استرالیا با نتیجه  4بر یک به پیروزی دست پیدا کند.
دشان تا پایان جام جهانی با فرانسوی ها قرارداد دارد.

◾

◾توقف نایب قهرمان مقابل شیرهای اطلس
در چهارمین روز از مسابقات جــام جهانی 2022
قــطــر دیـ ــروز کــرواســی نــایــب قــهــرمــان دوره قــبــل به
مصاف مراکش رفت که با نتیجه تساوی بــدون گل
متوقف شد .با این نتیجه رونــد نتیجهگیری مثبت
تیمهای عربی ادامــه پیدا کرد .عربستان موفق شد
آرژانتین را شکست دهد و تونس دانمارک را متوقف
کرد.
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شماره ۹۹۶۱

WWW.QUDSONLINE.IR

کاستاریکا؛ بازهم صعود از گروه مرگ

 10دقیقه پیش از بازی ترکیب را دیدم و با خودم
گفتم مگر میشود؟ شما نگاه کنید بازیکنی مثل
علی کریمی سا لها در ترکیب تیم ملی بازی
نکرده بود و اصال ًدعوت نمیشد ،اما به یکباره
درترکیب اصلی قرار گرفت .یا روزبه چشمی که
درباشگاهشهیچوقتبهعنواندفاعمیانیبازی
نمیکرد اما ناگهان درترکیب اصلی این بازی قرار
گرفت .مرتضی پورعلی گنجی هم جزو بازیکنان
آماده پرسپولیس نبود و دست کم تصور میشد
درجــام جهانی نیمکت نشین باشد ،اما او هم
درکمال ناباوری درترکیب اصلی بازی کرد .برای
من شگفت آور بود چنین تصمیمی گرفته شود.

◾

◾معلوم نبود با پنج دفــاع بــازی میکنیم یا سه
دفاع!

اگر برزیل را برای چند لحظه در نظر نگیریم ،بدون
شک آلمان بزرگترین تیم جامهای جهانی بوده
است .تیمی که به جز دو دوره ،همیشه یکی از
شرکتکنندگان بوده و فقط دوبار موفق به صعود
از مرحل ه اول نشده که دست بر قضا یکی از آنها
چهار سال پیش بود؛ زمانی که مقابل کرهجنوبی
به شکل ناباورانهای ناکام شدند و روسیه 2018
را با حقارت ترک کردند .این در حالی بود که در
برزیل 2014آنها یک پیروزی تاریخی هفتتایی
را پیش چشمان مردمان سرزمین قهوه مقابل
برزیل میزبان به دست آوردند و در انتهای جام
هم با گل گوتزه قهرمان شدند و کلوزه نیز آقای گل
شد .با این همه دوران «لو» هم تمام شد .با نتایج
ضعیف در روسیه و حذف زودهنگام از یورو،2020
هانسی فلیک ،دستیار سابقش و نجاتدهنده

بایرنمونیخ ،زمــام کــار را بـهدســت گرفت تــا با
نسلی دیگر ،آلمانها در مسیر قهرمانی پنجم
قــرار بگیرند .آنهــا با اقتدار و  27امتیاز در دور
انتخابی صدرنشین شدند و باالتر از تیمهای
مقدونیه شمالی ،رومانی ،ارمنستان ،ایسلند و
لیختناشتاینقرارگرفتند.
تیم بهنسبت جوان آقای «پوکرفیس» با حضور
نفراتیچونجمالموسیاال،کریمآدیمی،یوسوفا
موکوکو ،کای هاورتز در کنار باتجربههایی مانند
نویر ،رودیگر ،مولر و  ...میخواهد یک بار دیگر
در قاره کهن تا مراحل پایانی پیشروی کند .آنها
به شکست ،حذف زودهنگام و غیبت در جمع
مدعیان عــادت ندارند؛ چهار قهرمانی ،چهار
نایبقهرمانی و چهار مقام سومی گواه بر همین
ادعاست.

نگاهی گذرا به کارنام ه آنها در تاریخ جام جهانی
میاندازیم .در سال  1998با سه شکست نزدیک
راهیخانهشدند.چهارسالبعدبهاتفاقکرهجنوبی
میزبانی را بدست آوردند و با  7امتیاز از گروه خود
صعود کردند امــا به دســت ترکیه سنول گونش
از مسابقات کنار رفتند .در جام  2006تیم تحت
هدایتزیکونمایشخوبینداشتوبایکمساوی
و دوشکست،از دور گروهی کنار رفت.
سال 2010ولی شاهد دومین صعود ساموراییها از
گروهشان بودیم .باخت در ضربات پنالتی مقابل
پاراگوئه ،آنها را برای دومین بار در دور دوم با حذف
مواجه کرد.آلبرتو زاکرونی نتوانست تیم یکدستی
را در برزیل مهیای مسابقات کند .شاگردان او با
یک امتیاز قعرنشین شدند و خیلی زود به خانه
بازگشتند ،اما چهار سال بعد مردان آکیرا نیشینو

نمایشی فوقالعاده داشتند .آ نهــا در مصاف با
بلژیک مدعی با دو گل پیش افتادند اما بازگشت
دراماتیک شیاطین سرخ اروپا ترمز ساموراییها را
یک مرتب ه دیگر در دور یکهشتم کشید و سبب
شد نماینده شایست ه آسیا در حذف از این مرحله
هتتریک کند .دستیار نیشینو در سال ،2018
همزمان سکاندار تیم امیدها و بزرگساالن ژاپن
شــد .او تیمی را در اختیار دارد که  13بازیکنش
در سطح اول فوتبال اروپــا ،خاصه در بوندسلیگا
مشغولبهبازیهستندومهرههایتأثیرگذاریبرای
باشگاههایخودبهحسابمیآیند.
آنها براساس فرمولی عجیب از نخستین حضور
خــود تا بهحال یک در میان از دور گروهی کنار
رفتهاند و به یکهشتم رسیدهاند و حاال نوبت به
حذفآنهادرمرحل هاولرسیدهاست!

دعــوت از هشت بازیکن متولد قــرن  21حجت
را بر همگان تمام کرد که اسپانیا با لوئیز انریکه
برنامههای بلندمدتی را در سر دارد .آنها با کنار
گذاشتن مهرههایی چون سرخیو رامــوس ،جرارد
پیکه،تیاگوآلکانتاراو...درپیتشکیلتیمیجدید
هستند.تیمیکهبتواندآنهارابهدومینقهرمانی
درجهانبرساند.
الروخاشانزدهمینحضوردرجامجهانیراتجربه
میکند .آ نهــا پس از کسب دوعـنــوان چهارمی
در سالهای  1934و  1950که هنوز جــام جهانی
سروشکل چندان ساختارمندی به خود نگرفته
بود،واردیکافتبلندمدتشدند.گرفتنمیزبانی
درسال 1982همنتوانستبهماتادورهاکمککندو
آنها در دور دوم گروهی از جام کنار رفتند.
ماجرای جام جهانی  2010متفاوت بــود .بارسای

گواردیوال تمام عناوین باشگاهی را بدست آورد و
ناخواستهتیکیتاکایاینتیمرویتیمملیاسپانیا
همتأثیرگذاربود.
اسپانیا در نخستین حضور در دیدار نهایی ،موفق
شدجامقهرمانی 2010رابدستبیاورد.
امسالبااسپانیایمتفاوتیروبهروهستیم.تیمی
بهشدتجوانکههممیتواندیکخطرجدیبرای
تمامتیمهاباشدوهمممکناستکمتجربگیاش
کار دستش بدهد .اسپانیا در لیگ ملتها موفق
شدبهدورنیمهنهاییصعودکندودریوروهممقابل
ایتالیای قهرمان بدشانس بود وگرنه میتوانست
فینالیستشود .حالبایددیدماتادورهابهکمک
جوانهای فوقالعادهای چون پــدری ،فران تورس،
گاوی ،پائو تورس ،پینو ،فاتی و ویلیامز میتوانند در
خاورمیانهبهدومینقهرمانیبرسندیاخیر؟

در سال  2014با تیمهای انگلیس ،اروگوئه و ایتالیا
همگروهشدند.هرسهرقیبشانسابق هقهرمانیدر
جامجهانیراداشتندوبرایکسبیکافتخاردیگر
به مسابقات آمده بودند .سهرنگها ولی پس از
هشتسال،قراربودچهارمینحضورخودراتجربه
کنند.کسیبرایشاگردانناشناخت هخورخهلوئیز
پینتویکلمبیاییشانسیقائلنبود.
اما آ نهــا صدرنشین همان گــروه ترسناک شدند
و کاری کردند که هم ایتالیا و هم انگلیس در دور
گروهی با مسابقات وداع کنند .کسب 7امتیاز به
کاستاریکاکمککردتاسرگروهشودودردوربعدی
به مصاف یونان بــرود .آ نهــا در ضربات پنالتی با
درخشش کیلور نــاواس از سد شاگردان فرناندو
سانتوش گذشتند و حریف هلند شــدنــد .تیم
تحت هدایت فانخال برای گذر از سد سهرنگها

کریستیانو رونالدو
تنها بازیکن بدون
باشگاه در جام
جهانی  2022در
قطر شد .این مهاجم
تیم ملی پرتغال به
عنوان بازیکن باشگاه
منچستریونایتد به
قطر رفت اما طرفین
برای فسخ قرارداد
به توافق رسیدند.
در نتیجه این اقدام،
رونالدو بازیکن آزاد
شد و تنها بازیکن در
جام جهانی 2022
است که باشگاهی
ندارد.
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همین طور است .ما انتظار داشتیم حاج صفی
دفــاع چپ تیم ملی باشد اما او را گوش راست
بازی دادند! دیدید که فقط 40دقیقه توان بازی در
آن پست را داشت .در کل همه چیز عجیب بود.
دراین حال و هوا دیدن چنین باختی اصال ًممکن
نبود .ای کاش کـیروش طور دیگری ترکیب تیم
ملی را میچید.

◾

◾حسینی را چــه انـ ــدازه درای ــن باخت مقصر
میدانید؟

مگر باید حسینی یا هردروازهبان دیگری را دراین
باخت مقصر بدانیم؟ من سالها دروازهبان بودم
و چنین فضایی را تجربه کردهام .توپهایی که گل
شد بیشترش از فاصله نزدیک به سمت دروازه
شلیک میشد که هیچ دروازهبانی قادر به مهار آن
نبود .حتی اگر بیرانوند هم در دروازه تیم ملی باقی
میماندهمینبساطبود.چهطورچنینتحلیلی
میشود؟! این دروازهبانها همگی شاگردان من
هستند .من این پست را میشناسم .وقتی خط
دفاع از هم میپاشد شما نمیتوانی از دروازهبان
توقع داشته باشی که همه موقعیتها را بگیرد.
این یک توقع بیجاست.

◾

◾ به نظر شما باید باز هم از حسینی استفاده
کرد؟

به هرحال حسینی بدترین وضعیت را درجام
جهانی تجربه کرد و حاال دیگر ترسش ریخته و
به نظر من باید باز هم دروازهبان تیم ملی باشد و
کیروش باید از او بازی بگیرد .فارغ از این موضوع
اما اعتقاد دارم تیم ملی اگر درســت ارنــج شود
میتواند از سد ولز بگذرد .البته نه با آن بازی که
مقابلانگلیسدیدیم.بایدبهکلیتغییرکند.دور
از دسترس نیست که با وجود آن باخت عجیب
از این گروه صعود کنیم .ما بازیکنان خوبی داریم.

خبر

تاضرباتپنالتیصبرکردوتیمکرول ِتعویضیبود
که شگفتیسازهای منطق ه کونکاکاف را از گردونه
مسابقاتحذفکرد.
بااینوجودبهتریننتیج هتاریخکاستاریکابدست
آمد .آنها بهتر از تیم 1990که تا یکهشتم نهایی
باال رفته بود ،عمل کردند .در روسیه ،کاستاریکا
نتوانست درخشش چهار سال قبل را تکرار کند و
درهماندورنخستبامسابقاتوداعکرد.
حاالولیباردیگرآنهاباهدایتیکمربیکلمبیایی
به نام لوئیز فرناندو سوارز وارد کارزار شدهاند .آنها
یک مرتبه دیگر در گروهی حضور دارند که کسی
شانسیبرایشانقائلنیست.امابدونشککیلور
ناواس ،برایان روئیز و جوئل کمپل ،ستارههای تیم
 ،2014در آخرین پرفورمنس خود در جام جهانی به
دنبالشگفتیسازیدیگریهستند.

رونالدو
تنها بازیکن
بدون باشگاه
در جام جهانی

مشکل لیدرهای ایران
در جام جهانی

سجادی ،وزیر ورزش در واکنش به مزاحمتهای
برخی ضدانقالب برای ملیپوشان فوتبال ایران
در بازی با انگلیس و در پاسخ به این پرسش که
وزارت ورزش چه تمهیداتی را بــرای تکرار این
اتفاق در دیدارهای بعدی در نظر گرفته است،
اظهار کرد :روی سکوها اختالفی بود و پرچمهای
غیر مجاز وجود داشت و به نظرم جو استادیوم
حتی بهتر از بازیهای داخل ایران کنترل شد.
لیدرها نیز خوب تشویق کردند ،با اینکه برای
آنها یک مشکل کوچک داریم ،در واقع جایی
که برای اسکان لیدرها فراهم شده ،نزدیک به
استادیوم اســت و در روزه ــای بــازی نزدیک به
ورزشگاه مربوطه تدابیر امنیتی افزایش پیدا
میکند .با وجود این ،آنها از ابتدا و تا آخر خوب
تشویق کردند که جای تشکر دارد.
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