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88498432سرويس ورزشي

ب�ازي دوم گ�روه اول رقابت ه�اي جام جهان�ي 
مي ش�ود.  برگ�زار   19:30 س�اعت  امش�ب 
نب�رد  ي�ك  مي توانس�ت  هلن�د  و  س�نگال 
تمام عي�ار باش�د ام�ا مصدوميت س�تاره اول س�نگال هم�ه چي�ز را تحت 
تأثير خود ق�رار داد. با اينح�ال قهرمان آفريقا ب�ه قطر نيامده ك�ه زود برود. 
سنگال با ساديو مانه س��وداي حضور در رده هاي باال جام را داشت اما حاال اوضاع 
فرق كرده و قهرمان آفريقا بايد بدون مهم ترين گلزن خود مقابل يكي از آماده ترين 
تيم هاي اروپ��ا به ميدان برود. هر چن��د كه فن دايك كاپيتان هلند معتقد اس��ت 
سنگال حتي بدون مانه هم بسيار خطر ناك است: »هر اتفاقي براي ساديو مانه رخ 
دهد دشوار خواهد بود، اما آنها بدون س��اديو مانه نيز تيم فوق العاده اي در اختيار 
دارند. البته م��ن قبل از هر چيز براي خود س��اديو بابت اي��ن مصدوميت ناراحت 
هستم. صادقانه به خاطر اين اتفاق خوشحال نيستم و خودم نيز موقعيت مشابهي 
را تجربه كرده و به خاطر مصدوميت رقابت هاي يورو در س��ال 2021 را از دس��ت 
دادم. ما بازيكنان براي رسيدن به اين مرحله بسيار سخت تالش مي كنيم و ساديو 
مانه شخصيت مهمي در گروه بازيكنان تيم ملي سنگال و براي اين كشور محسوب 
مي شود. اما اين آسيب ديدگي براي مانه دش��وار است و من براي او متأسفم. فقط 
مي خواهم به خود ساديو بگويم كه چه او بازي كند و چه نه، بازي بسيار سختي برابر 

سنگال در انتظار تيم ملي هلند خواهد بود.«
هر چه اوضاع در اردوي سنگال چندان بر وفق مراد نيست. اما تيم هلند با لوئيز فن خال 
سوداي قهرماني در سر دارد. س��رمربي الله هاي نارنجي مي گويد: »ما بهترين تيم 
رقابت ها نيستيم و بهترين بازيكنان دنيا را نداريم ولي اميدم به هماهنگي و انسجام تيم 
است. همچنين تاكتيك خاصي نيز براي مقابله با حريفان داريم. مي توانيم به مراحل 
باالتر جام برسيم؟ البته كه مي توانيم ولي براي اين مهم به شانس هم نياز خواهيم 
داشت. دوست دارم اين در فكر و ذهن بازيكنانم باشد كه مي توان به مراحل باالي جام 
جهاني رسيد. اگر بتوانيد تصورش كنيد، مي توانيد به آن هم برسيد. بازيكناني دارم 
كه مي توانند به خوبي برنامه هاي تاكتيكي مدنظرم را در ميدان پياده كنند. من به 

اين تيم خوشبين هستم.«
با اين حال س��نگال در س��ومين حضور خود به دنبال شگفتي س��ازي اس��ت. هرچند 
مصدوميت مانه ضربه سنگيني براي آنها محسوب مي شود اما آليو سيسه سرمربي جاه 
طلب قهرمان آفريقا ستاره هاي ديگري را هم در جمع بازيكنان خود دارد كه مي توانند 
 هلند مغرور را به زانو در آورند. ادوارد مندي،  عبدو ديالو،  كاليدو كوليبالي،  فوده بالو توره،
اسماعيل جيكوبز،  ادريسا گايه،  پاپه مطر سار، نامپاليس مندي، اسماعيل سار، ايليمان 
انديايه و بواليه ديا، ستاره هايي هستند كه امشب هلند را براي رسيدن به مراحل باالتر با 

چالشي جدي روبه رو مي كنند. 

 ولزو امريكا صعودشان را قطعي مي دانند

ستاره ها در آتش اژدهايان
رس�يدن به جام جهاني برايش�ان س�خت بود و 
حاال كه به اين تورنمنت رس�يدند خودش�ان را 
يك�ي از مدعي�ان قطعي صع�ود ب�ه دور حذفي 
 B مي دانند. امريكا و ولز رقيبان اي�ران در گروه
امش�ب )22:30( مقابل هم صف آرايي مي كنند. 
س��تاره ها پس از ي��ك دوره غيب��ت در جام جهاني 
س��هميه گرفته اند و اژدهايان نيز پس از 64 س��ال 
حضور در اي��ن تورنمنت را تجرب��ه مي كنند. وجه 
اشتراك امريكا و ولز نيز غرور و اطمينانشان از بابت 
صعود به مرحله يك شانزدهم نهايي است. تصميم 
فيفا براي سپردن قضاوت اين بازي به داوري از كشور 
ميزبان در نوع خود جالب توجه است. عبدالرحمان 
الجاسم همان داور فينال ليگ قهرمانان آسياست كه 

حاال ديدار امشب را نيز سوت مي زند. 
  مغرورهاي اميدوار

براي امريكايي ها باور اينكه جام جهاني روسيه را از 
خانه تماش��ا كنند دش��وار بود اما با هر بدبختي بود 
چهار س��ال صبر كردند تا دوباره يكي از نمايندگان 
قاره خود در اين رقابت ها باشند. حاال كه جام 2022 
شروع شده تيم  ملي امريكا با هدايت گرگ برهالتر با 
كوهي از اميدواري و غرور به قطر آمده تا از اعتبار از 
دس��ت رفته فوتبال اين كش��ور دفاع كند. بهترين 
عملكرد اين تيم در ادوار مسابقات در جام 2002 به 
دست آمد؛ تكرار صعود به يك چهارم نهايي هنوز براي 
امريكايي ها يك رويا محسوب مي شود. در جام هاي 
2010 و 2014 نيز از گروهشان صعود كردند اما با 

شكست مقابل حريفان از ادامه راه بازماندند. 
  نقش پوليشيچ

پس از ي��ك دوره غيبت انتظار مي رود س��تاره ها و 
راه راه هاي امريكا در نخس��تين بازي خود مقابل ولز 
ادعاهايشان را در زمين ثابت كنند. سرمربي اين تيم 
براي انتخاب بازيكنانش جسورانه تصميم گرفت و 
با بي رحمي نام چهار بازيكن را در ليس��ت قرار نداد. 
خط زدن زك استفن، ريكاردو پپي، جان بروكس و 
جردن پيفوك همه را متعجب كرد. استفن بيشتر از 
همه شوكه شد چرا كه دروزاه بان اصلي امريكا براي 
حضور در قطر به صورت قرضي راهي تيم ميدلزبورو 
شد تا شايد نظر سرمربي را جلب كند. پپي نيز در تيم 
خرونخين هلند در 8 بازي 6 گل به ثمر رس��انده اما 

برهالتر فرصت بازي در جام جهاني را از او گرفت. 
در بين 26 نفر نهايي بدون شك كريستين پوليشيچ 
س��تاره اول اياالت متحده اس��ت. مهاجم 24 ساله 

چلسي اميد اصلي امريكايي ها براي گلزني به شمار 
مي رود با اين  حال كاپيتان اين تيم در ليگ جزيره 
تنها يك بار پايش به گلزني باز شده است. پوليشيچ 

در خصوص اهمي��ت جام جهاني گفت: 
»جام جهاني براي ما خيلي موقعيت 

خاصي اس��ت. وقتي صحبت از 
فوتبال مي شود اولين چيزي 
كه براي امريكايي ها اهميت 
دارد جام جهاني است. تمام 
تالش خود را مي كنيم تا باعث 

افتخار كشورمان باشيم.« اين بازيكن با تيم كشورش 
سال گذشته قهرماني گلدكاپ شد. به نظر مي رسد 
مت ترن��ر دروازه ب��ان ذخيره آرس��نال انتخاب اول 
سرمربي براي قرار گرفتن در چارچوب امريكا باشد. 
تيلور آدامز، مك كني، آرونس��ون، فريرا و حاجي 
رايت ديگر بازيكنان ش��ناخته ش��ده اين تيم 

هستند. 
 تكيه به گرت بيل 

اژدهايان براي صع��ود به جام جهاني بيش 
از نيم قرن صب��ر كردند. ولزي ه��ا به  رغم 

ژس��ت هاي مغرورانه شان 64 س��ال نتوانستند در 
بين تيم هاي برت��ر جهان قرار بگيرن��د. اين بار نيز 
نتوانس��تند به صورت مس��تقيم س��هميه اروپا را 
بگيرند و راهي پلي آف ش��دند. ول��ز اول اتريش را 
برد و پس از آن هم اوكراين را شكس��ت تا رستگار 
ش��ود. اين موفقيت براي ولز در حد يك قهرماني 
بود و به همين خاطر هواداران اين كش��ور كوچك 
منتظرند تا تيمشان شگفتي ساز شود. سرمربي ولز 
هم ادعا كرده براي حضور يك ماهه در قطر چمدان 

بسته است! 
نكته جال��ب اينكه ولزي ها به خاط��ر ناكامي ولي، 
هيچ كدام سابقه بازي در جام جهاني را ندارند و از 
اين لحاظ نسبت به هر سه تيم گروه دوم بي تجربه 
محسوب مي شوند. اژدهايان بيشترين موفقيت شان 
در اروپا بوده، در يورو 2016 به نيمه نهايي رسيدند 
و در يورو 2020 نيز تا يك هشتم نهايي باال آمدند. 

همه دنيا مي دانند گرت بيل تك ستاره ولز است و 
اين بازيكن بار سنگين يك تيم را به دوش مي كشد. 
كاپيتان بي��ل ب��ا خوش شانس��ي مصدوميتش را 
پشت س��ر گذاش��ت و خيال هم��ه را از بابت بازي 
كردن راحت ك��رد. منته��ا اين بازيكن ت��ا قبل از 
شروع مس��ابقات در ليگ امريكا نيز نيمكت نشين 
بود. بازيكن 33 ساله لس آنجلس اف سي به خاطر 
آس��يب ديدگي فرصت هاي زيادي را از دست داده 
اس��ت. آخرين بار بيل دو ماه پي��ش در ديدار ولز 
– لهس��تان از ابتدا در تركيب حضور داش��ت. اين 
مهاجم سرش��ناس ب��ا 40 گل در 108 بازي ملي 
لقب بهترين گلزن تاريخ فوتبال كشورش را يدك 
مي كشد. حاال كه روياي ولزي ها محقق شده بايد 
ديد مي توانند از اين فرصت استفاده كنند يا نه. بن 
ديوي��س و آرون رمزي ديگر بازيكنانش ش��ناخته 

شده اژدهايان هستند. 

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022
شیوا  نوروزی

   گزارش  یک

سنگال – هلند، بدون ساديو مانه

قهرمان آفريقا كوتاه نمي آيد

تب جام جهاني حاال ديگر همه گير شده. اينجا دوحه نيست، اينجا ايالت 
ميناس گرايس برزيل است فرسنگ ها آنطرف تر از دوحه، اما وقتي جام جهاني 
آغاز شود فاصله ها معنا ندارد. عالقمندان به فوتبال در اين ايالت يك هواپيما 

را با تصاوير كوچك تمام بازيكنان حاضر در جام جهاني تزئين كرده اند. 

 برزيل يكي از مدعيان اصلي قهرماني به ش��مار مي رود. اينجا محل 
استراحت و تفريح سلسائو است. اما برزيلي ها براي اينكه تفاوت هاي خود 
را با بقيه نشان دهند تفريحات متفاوتي هم دارند. نمونه اش فوتبالدستي 
اس��ت، آنها مي خواهند ثابت كنند هنر فوتبال عالوه بر ساق هايشان در 

دست هايشان هم وجود دارد. 

اين هم يك هوادار كروواسي در قطر كه با پوشيدن لباس عربي چهره 
خاصي به خود گرفته اس��ت. هرچند ك��ه روي ش��انه هاي لباس پرچم 
كروواسي ديده مي شود اما فرم صورت و ژستي كه اين هوادار گرفته او را 

بيشتر يك قطري نشان مي دهد تا يك هوادار كروواسي و اروپايي.

 مي خواهيد صاحب توپ طال ش��ويد؟ بازارچه هاي دوحه اين روزها 
هرچيزي كه بخواهيد را براي فروش دارند؛ از جمله توپ طال در سايزهاي 
مختلف. الزم نيست به خودتان زحمت دهيد تا باستارگان فوتبال براي به 
دست آوردن توپ طال رقابت كنيد در دوحه راحت مي توانيد صاحب يك 

توپ طال شويد البته بايد سر كيسه را حسابي شل كنيد. 

اين هم بزرگترين كفش فوتبال جهان كه در دوحه نصب شده است. 
قطري ها مي خواهند از همه جهت جام جهاني خاصي را برگزار كنند. يم 
ديليف مجسمه ساز هندي و سازنده اين اثر درباره آن توضيح داد: » اين 
كفش از مواد مشابهي ساخته شده است كه در ساخت كفش هاي فوتبال 

واقعي به كار گرفته مي شود.«

 دوحه اي��ن روزها و ش��ب ها ش��لوغ ترين روزهاي تاري��خ خود را 
مي گذراند. روزها و شب هايي كه شايد ديگر براي قطري ها تكرار نشود. 
دوحه حاال يك جهان كوچك است چرا كه هر كجا را نگاه كني آدم هاي 
متفاوت با زبان هاي متفاوت و پرچم هاي متفاوت مي بيني، دوحه شلوغي 

خاصي را تجربه مي كند. 

فریدون حسن
   گزارش 2

كارنامه افتخاراتش مي توانست در قطر تكميل ش��ود. او كه سال ها 
با ش��ادماني براي موفقيت رونالدو در كس��ب توپ طال دست زده و 
شادي كرده بود، امسال در عين پختگي به موفقيتي دست يافت 
كه س��ال ها از دور نظاره گر آن بود. اما نخستين چيزي كه بنزما 
در مراسم انتخاب برترين بازيكن سال 2022 فوتبال جهان در 
پاريس بعد از دريافت توپ طال به زبان آورد، به تورنمنت قطر 
باز مي گشت: »اكنون جام جهاني را مي خواهم«. كسب توپ 
طال براي او استارتي تازه براي ادامه درخشش هايي بود كه 
در سال 2022 رقم زده بود: »اين جايزه همواره در ذهن من 
بوده است اما بعد از 30 سالگي معناي بلند پروازي را فهميدم 
و به صورت جدي به كس��ب آن فكر كردم. من فوتباليست 
جاه طلبي هستم. به همين دليل از امروز تنها به جام جهاني 
مي انديشم. اما آسوده خاطرم و مي خواهم فرانسه را تا مراحل 

پاياني پيش ببرم و اميدوارم قهرمان شويم.«
  

براي بنزما ك��ه پنج مرتب��ه با رئ��ال به عن��وان قهرماني 
چمپيونزليگ رسيده بود و حاال بعد از سال ها سلطه مسي و 
رونالدو، موفق به كسب توپ طالي فوتبال جهان شده بود، 
تنها موفقيت در جام جهاني مي توانست كارنامه افتخاراتش 
را تكميل كند. اما او هرگز تصورش را هم نمي كرد كه 36 
روز بعد از دريافت توپ طال خبري تلخ، او و فوتبال فرانسه را 

اينچنين شوكه و مبهوت مي كند. 
فوق س��تاره رئال مادري��د در اواي��ل اين فصل ب��ه دليل 

مصدوميت زانو دچار مش��كل ش��د و پ��س از آن كه از 
خستگي عضالني در ناحيه چهار سر ران چپ رنج مي برد، 

بازي هاي بعدي باشگاه را از دست داد و شايد به همين دليل هم بود كه 
بعد از كسب توپ طال تأكيد كرد كه روزهاي سختي را تجربه كردم. 
اما كمتر كسي تصورش را مي كرد مشكالت قبلي بنزما كار دست او و 
دشان دهد. حتي وقتي خيلي زود ناچار به ترك تمرين روز شنبه شد 
نيز نشاني از جدي بودن شرايط او نبود. اما طولي نكشيد كه مشخص 
شد ستاره رئالي فرانسه كه اين هفته تمرينات كامل خود را با خروس ها 
از سر گرفته بود، نمي تواند به دليل آسيب ديدگي همزمان از ناحيه 
همسترينگ و زانو )كشيدگي( تيم فوتبال كشورش را در قطر همراهي 
كند. خبري كه فدراسيون فوتبال قطر هم طي بيانيه اي آن را تأييد كرد 
تا فرصت براي حضور اوليه ژيرو، مهاجم ميالن كه نقش كليدي در راه 

قهرماني خروس ها در جام جهاني 2018 ايفا كرد مهيا شود. 
  

غيبت بنزما كار »دشان« را در جام جهاني قطر سخت كرد. هر چند او 
نفراتي چون كيليان امباپه، آنتوان گريزمان و اوليويه ژيرو را به عنوان 
گزينه هاي خط حمله در اختيار دارد اما بي شك عدم حضور بنزما دست 
سرمربي خروس ها را به شدت در پوست گردو قرار مي دهد. با اين وجود 
اما دشان مي گويد كه بيشتر براي اين بازيكن ناراحت است: »بنزما جام 
جهاني را هدف بزرگي براي خود قرار داده بود و بس��يار آماده بود تا به 
تيم كمك كند اما متأسفانه ناچار به كنار گذاشتن او شديم و براي خود 
بنزما ناراحت هستم.« ستاره خط حمله فرانسه اما با پيامي احساسي 
از جام جهاني2022 خداحافظي كرد: »هيچ وقتي در زندگي تسليم 
نشده ام، اما امش��ب بايد به تيم فكر مي كردم، كاري كه هميشه انجام 
داده ام. منطق به من مي گويد جاي خود را براي كسي كه به تيم براي 
يك جام جهاني خوب كمك كند، خالي كنم. از تمام پيام هاي 

حمايتي شما متشكرم.« 

بهترين بازيكن جهان هم  مصدوم شد!

وقت
 رفتن نبود
فرانسه گويي قرار نيست
قبل از جام جهاني قطر سر سالمت 
به در برد. خروس ها بعد از دست 
دادن پوگبا و پرسنل كيمپمبه، حاال 
بنزما، بهترين بازيكن فوتبال جهان 
را هم به دليل مصدوميت
در قطر به همراه ندارند و اين بي شك 
بدترين اتفاقي است كه مي توانست 
در روز افتتاحيه جام جهاني گريبان 
فرانسوي ها را بگيرد!

دنیا حیدری
   چهره


