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 لهستان – مكزيك
حمله عقاب ها به قلعه آزتك ها

سايه 
آلبي سلسته 

روي سر 
سعودي ها

دو س�تاره گروه  C احتماالً آخرين حضورشان 
در جام جهاني را تجرب�ه مي كنند و قهرماني در 
اين رويداد پايان خوش�ي برايشان رقم خواهد 
زد. آرژانتين با مس�ي به كمت�ر از تصاحب جام 
راضي نخواهد ش�د و لهس�تان نيز امي�دوار به 
لوانودفس�كي هرچند جايي در بي�ن مدعيان 
ندارد اما مي خواهد درخش�ان باشد. در شروع 
بازي ه�اي گ�روه س�وم آرژانتين با عربس�تان 
)13:30( و مكزيك با لهستان )19:30( سه شنبه 
)امروز( روبه رو مي ش�وند. از هم اكنون مي توان 
پيش بيني كرد سعودي ها در بين سه تيم ديگر 
عماًل شانسي براي صعود ندارند و راه راه پوشان 
امريكاي جنوبي نيز براي صدرنش�يني نقش�ه  

كشيده اند. 
      

قهرمان دو دوره جام جهاني 36 س��ال است در تكرار 

اين موفقيت ناكام بوده. آرژانتين تم��ام قدرتش را به 
كار گرفت تا س��ال گذشته طلس��م ناكامي 28 ساله 
در كوپا آمه ريكا را بش��كند و با شكست برزيل قهرمان 
جام ملت هاي امريكاي جنوبي ش��ود. وقت آن رسيده 
كه هواداران آلبي سلسته اين بار خوشحالي بزرگ تري 
را تجربه كنند. ليونل مس��ي همه تيم كشورش است. 
البته در ليس��ت نهايي آرژانتين س��تاره هاي ديگري 
نيز به چش��م مي خورند اما هيچ كدام به پاي كاپيتان 
نمي رس��ند. مهاجم 35 ساله پاري س��ن ژرمن در اين 
فصل 12 گل براي تيمش در لوشامپيونه و اروپا زده و در 
اوج آمادگي قرار دارد. در ويترين افتخارات مسي فقط 
قهرماني  جام جهاني كم است و قطر مي تواند او را پس از 
سال ها به آرزويش برساند. آرژانتين در جام 2018 در 
يك هشتم نهايي به فرانسه باخت و حذف شد. در حالي 
كه در جام 2014 عنوان نايب قهرماني را كسب كرده 
بود. آلبي سلسته در آخرين بازي تداركاتي خود امارات 

را با 5 گل درهم كوبيده است. 
اين هيجدهمين حضور آرژانتين در اين رقابت هاست. 
شاگردان ليونل اسكالوني بدون شكست سهميه حضور 
در جام جهاني را گرفتند و ركورد 35 بازي بدون باخت 
را در اختيار دارند. با اينكه س��رمربي و كاپيتان تأكيد 
كرده اند براي رس��يدن به عنوان قهرماني تحت فشار 
نيستند اما واقعيت اين اس��ت كه همه  آلبي سلسته را 
يكي از مدعيان مي دانند. اين تيم در آس��تانه ش��روع 
بازي ها گونزالس و كوريا را به دليل مصدوميت از دست 
داد. به غير از مسي، مارتينز، اوتامندي، گومز، فرناندز و 

دي ماريا بازيكنان سرشناس آرژانتين هستند. 
عربس��تان قطعاً نمي تواند حريف س��ختي براي ياران 
مسي باشد. اين تيم براي ششمين بار سهميه حضور در 
جام جهاني را كسب كرده و براي موفقيت در قطر اردوهاي 
فشرده ايي را داش��ت. آنها در ش��ش بازي تداركاتي كه 
برگزار كردند )مقابل اكوادور، امريكا، آلباني، هندوراس، 

ايسنلد و كرواسي( فقط به كروات ها باختند. هروه رنار 
سرمربي سعودي ها به شاگردانش اميدوار است و معتقد 

است اين بار عربستان مي تواند شگفتي سازي كند. 
  

لواندوفسكي همه لهستان اس��ت. مگر مي شود اسم 
عقاب ها بيايد و كس��ي از ل��وا حرف نزن��د. تيم  ملي 
لهستان براي بار نهم است كه پا به جام جهاني گذاشته 
و مي جنگند تا طلسم شان بش��كند. اين تيم آخرين 
بار در س��ال 1986 توانس��ت از گروهش باال بيايد و تا 
يك هش��تم نهايي پيش رفت. اما از آن ب��ه بعد ديگر 
طعم صعود را نچش��يدند. عقاب ها امسال با اسكورت 
هواپيماهاي جنگنده به محل برگزاري مسابقات آمدند 
و يكي از اتفاقات حاشيه ايي قطر 2022 لقب گرفتند. 
بار گلزني لهس��تان روي دوش مهاجم 34 ساله است. 
لواندوفسكي اخيراً كفش طالي 2022 را تصاحب كرده 
است. اين بازيكن در دومين جام جهاني عمرش فقط 

به جام قهرماني مي انديشد. منتها رسيدن به اين هدف 
سخت تر از حد تصور است. چسالو ميشنوويچ سرمربي 

اين تيم نگاه ويژه ايي به لواندوفسكي دارد. 
مكزيكي ها به جنگندگ��ي معروف اند. تيم ملي اين 
كشور يكي از با تجربه ترين تيم هاي حاضر در قطر 
هستند. آزتك ها در 16 دوره حضور قبلي شان نتايج 
درخشاني كس��ب نكرده اند و بهترين عملكردشان 
در جام 1986 رقم خ��ورد و مكزيك به يك  چهارم 
نهايي صعود كرد. در ليست اين تيم ستاره درخشاني 
حضور ن��دارد و اغل��ب بازيكنان انتخاب ش��ده در 
تيم هاي درجه دو اروپا يا تيم هاي ناش��ناخته بازي 
مي كنند. ب��ه نظر مي رس��د مكزي��ك در مواجه با 
لهستان و همچنين براي زنده نگه داشتن اميدهايش 
براي صعود كار سختي پيش رو داشته باشد. اين تيم 
در ديدار دوس��تانه قبل از شروع مس��ابقات 2 بر 1 

مغلوب سوئد شد. 

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022
شيوا نوروزي

   گزارش  یک

جام جهاني قطر با افتتاحيه اي شس��ته و رفته آغاز شد. كوتاه و زيبا با 
كمترين حاشيه موجود. يك افتتاحيه پر از نور و حركت و بدون حرف هاي 
اضافه حتماً در تاريخ جام جهاني ثبت خواهد شد آن هم به عنوان كوتاه ترين 

و مفيد ترين افتتاحيه تاريخ جام هاي جهاني. 

هر چند فوتبال هند در جام جهاني غايب اس��ت اما هنرمندان اين 
كشور با انگيزه باال در حاش��يه جام هنرنمايي مي كنند. بعد از رونمايي از 
بزرگ ترين كفش فوتبال ح��اال اين آجي راوات، هنرمند ش��ني هندي، 
مجسمه شني از جام جهاني فوتبال 2022 را براي جذب بازديدكنندگان 

در كوير پوشكار، هند مي سازد. 

انر والنسيا مي توانست اولين هت تريك جام را به نام خود رقم بزند اما 
كسي به درستي متوجه نشد چرا گل اول او مردود اعالم شد. به هر حال 
كاپيتان اكوادور دو گل زد تا تيمش برنده بازي افتتاحيه ش��ود و خودش 
بهترين بازيكن زمين، البته نوع بازي والنسيا ثابت كرد كه از او زياد خواهيم 

شنيد. 

اين هم جناب گوستاوو آلفارو سرمربي اكوادور كه بعد از برتري تيمش 
مقابل ميزبان جام جهاني از فرط شادي نمي داند چكار كند. آلفارو اينقدر 
خوشحال بود كه پرچم آرژانتين را در دست گرفت. هرچند كه به هر حال 
از يك مربي آرژانتيني نمي توان توقع نداشت طرفدار تيم كشورش نباشد. 

اكوادور بازي افتتاحيه را برد. در حاليكه ش��ايعه شده بود قطري ها 
مي خواهند با رش��وه بازي افتتاحيه را ببرند. اكوادور با قدرت در زمين 
حاضر شد و دو بر صفر به پيروزي رسيد تا هواداران اين تيم اينگونه به 
خيابان ها بريزند و جشن و پايكوبي برپا كنند. يك پيروزي خوب براي 

نماينده امريكاي جنوبي. 

 خيلي از هواداران فوتبال در سراس��ر جهان به صورت خانوادگي 
راهي قطر ش��ده اند تا بازي ها را از نزديك نگاه كنند. مانند اين خانواده 
ولزي كه خيلي اميدوارند با صعود تيم شان از گروه دوم مسابقات بتوانند 
مدت زمان بيشتري در قطر بمانند و از تماشاي جام جهاني در كنار هم 

لذت ببرند. 

گروه چه�ارم رقابت هاي جام 
جهاني گروهي است با حضور 
چهار تي�م نزديك ب�ه هم، هر 
چند حضور مدافع عنوان قهرماني كفه ت�رازو را به نفع 
آنها سنگين مي كند اما سه تيم ديگر يعني دانمارك، 
اس�تراليا و تونس هم از ش�انس بااليي ب�راي صعود 

برخوردارند. 
  

نخستين ديدار اين گروه را دانمارك و تونس برگزار 
مي كنند. ديناميت قرمز با امتياز كامل از گروه خود به 
عنوان دومين تيم اروپايي جواز حضور در جام جهاني 
قطر را گرفت. تيمي كه ب��دون دريافت حتي يك گل 
انتخابي را به پايان برد. آنهم در شرايطي كه 27 مرتبه دروازه حريفان را 
باز كرد تا بتواند براي ششمين بار حضور در بزرگ ترين رويداد فوتبالي 
دنيا را تجربه كند. دانمارك كه در جام جهاني 98 فرانسه حضور در 
يك چهارم نهايي را تجربه كرد، سال هاست به دنبال تكرار چنين 
موفقيتي است. موفقيتي كه بايد ديد در اين دوره از رقابت هاي 
جام جهاني در قطر مي تواند با تكيه بر درخشش هاي قابل توجه 
كسپر اشمايكل در درون دروازه به دست مي آيد؟ البته كه پسر 
اشمايكل تنها ستاره دانمارك نيست و تيم هيولمند فوتبال 
تهاجمي به نمايش مي گذارد و كريستين اريكسن 
پس از بهب��ودي )هافبك دانم��ارك در جريان 

يورو 2020 در زمين بازي س��كته قلبي كرد( نيز از جمله بازيكنان 
برجسته دانمارك است كه در دو جام قبلي نيز براي قرمزها به ميدان 
رفته و با توجه به توانمندي هايي كه در خلق موقعيت دارد مي تواند 
كمك شاياني به اين تيم كند. نخستين حريف دانمارك تونس است. 
حريفي آفريقايي كه درست مثل قرمزها ششمين جام جهاني خود را 
تجربه مي كند. درست برخالف جالل كادري كه به عنوان دستيار در 
تيم حضور داشت از ژانويه 2022 سرمربي تونس شد و قطر نخستين 
تجربه او به عنوان سرمربي در جام جهاني است كه بايد ديد مي تواند 

عملكرد قابل توجهي از خود و شاگردانش به نمايش بگذارد؟
  

رويارويي خروس ها با اس��تراليا، تكرار مصاف روز سوم جام جهاني 
2018 روسيه است كه با حساب 2 بر 1 به سود فرانسه خاتمه يافت. 
مدافع عنوان قهرماني اما اين بار در همان هفته نخست بايد مقابل 
ساكروس به ميدان برود. س��اعت )22:30 (سه ش��نبه )امروز( در 
ورزشگاه الجنوب شهر الوكره، آنهم در شرايطي كه هنوز در شوك 
از دست دادن كريم بنزماس��ت. »دشان« در حالي ش��اگردانش را 
راهي قطر كرد ك��ه نفراتي چون انگولو كانت��ه و پل پوگبا را به دليل 
مصدوميت به همراه نداشت اما شوك بزرگ را نه غيبت اين دو مهره، 
كه مصدوميت كريم بنزما، بهترين بازيكن فوتبال دنيا درست در روز 
افتتاحيه به خروس ها و سرمربي آن وارد كرد. آنهم در شرايطي كه 
ستاره رئالي ها چند هفته قبل در پي كسب توپ طال، از انگيزه هاي 
باالي خود براي حضور در جام جهاني گفته بود اما يك اتفاق همه 

برنامه هاي دشان را بهم ريخت. البته كه خروس ها هنوز ستاره هايي 
چون امباپه، گريزمان را در اختيار دارند كه مي توانند سرنوشت بازي 
را يك تنه تغيير دهند. هر چند كه استراليا بي شك با هدف گرفتن 
انتقام شكست در جام جهاني گذشته برابر فرانسه صف آرايي مي كند 
و كس��ب امتياز از تيمي كه نگاهي انتقام جويان��ه دارد كار چندان 
ساده اي نيست. با اين وجود اما به نظر مي رسد دغدغه دشان بيش 
از هر چيز شكستن طلسمي اس��ت كه خروس ها خود استارت آن 
را زدند. از جام جهاني 2002 كه فرانس��ه در مرحله گروهي حذف 
ش��د، غير از جام جهاني 2006، تمام قهرمان ها در دوران بعدي در 
مرحله گروهي حذف شدند و حاال اين خطر مدافع عنوان قهرماني را 
تهديدي مي كند. اتفاقي كه استراليا، تيمي كه از طريق پلي آف بود كه 
مسافر قطر شد مي تواند پايه گذار آن باشد. مگر آنكه دشان برنامه اي 
براي شكستن اين طلسم داشته باشد. نوامبر 2021 فرانسه پس از 
جشنواره گل برابر قزاقستان صعودش را به جام جهاني قطعي كرد 
تا يك بار ديگر در بزرگ ترين تورنمنت فوتبالي دنيا به ميدان برود. 
برخي بر اين باورند كه فرانسه مي تواند اولين تيم پس از برزيل در سال 
1962 باشد كه از عنوان قهرماني خود دفاع مي كند، برخي ديگر اما 
پيش بيني متفاوتي داشته و بر اين باورند كه خروس ها نتايج ضعيفي 
در قطر كسب خواهند كرد. فرانسه از سال 1998 تاكنون بيش از هر 
تيم ديگري در ديدار نهايي جام جهاني )س��ه فينال( حضور داشته 
اس��ت، اما آخرين باري كه اين تيم با  عنوان مدافع قهرماني به جام 

جهاني رفت، در انتهاي گروه خود قرار گرفت!

دانمارك – تونس، ديداري متفاوت 

استارت فرانسه با حريفي تكراري 
دنيا حيدری

   گزارش 2

   فريدون حسن
جام جهاني ب�راي ميزبان آن طور كه دوس�ت 
داشت شروع نشد. قطري ها هر چند در مراسم 
افتتاحيه سنگ تمام گذاشتند اما در بازي اول 

مقابل اكوادور حرفي براي گفتن نداشتند. 
قطر برخالف آنچه كه تصور داشتيم نتوانست 
به عنوان قهرمان آسيا حرفي براي گفتن داشته 
باشد. ش�ايد بتوان اينگونه عنوان كرد كه قطر 
خوش ش�انس بود كه در بازي اول مقابل هلند 
يا سنگال قرار نگرفت كه اگر اينچنين مي شد 
مشخص نبود چه سرنوش�تي نصيب شاگردان 

فيلكس سانچز مي شد. 
اكوادور حريفي در سطح متوسط بود اما همين 
حريف متوس�ط هم قط�ر را با چالش�ي جدي 
روبه رو كرد. از تيم سانچز توقع باالتري مي رفت. 
تيمي كه نشان داده بود اهل دفاع مطلق نيست 
اما گويا حال وهواي جام جهان�ي آنها را چنان 
تحت تأثير قرار داده بود كه چاره ايي جز عقب 
نشس�تن مقابل حريف نداشتند. حتي حريفي 

مثل اكوادور!
اين نمايش ضعي�ف چيزي نبود كه ه�واداران 
پرشور قطري توقع آن را داشته باشند. آنها كه 
از ساعت ها قبل سكو هاي ورزشگاه را پر كرده 
بودند تا بعد از افتتاحيه ش�اهد درخشش ملي 
پوشان شان باشند اما دريافت دو گل در نيمه اول 
)كه مي شد سه گل باشد اگر آن آفسايد سخت 
گيرانه توسط  VAR گرفته نمي شد.( باعث شد 
تا آنها با سرخوردگي سكوهاي ورزشگاه را ترك 
كنند به گونه ايي كه وقتي س�وت پايان بازي به 

صدا درآمد تقريباً نيمي از ورزشگاه خالي بود. 
در 21 دوره گذشته جام جهاني 10 ديدار افتتاحيه 
با حضور ميزبان در يك سوي ميدان آغاز شده 

اس�ت. بازي هايي كه در هيچكدام آنها ميزبان 
تن به شكس�ت نداده بود. اما قطري ها باختند 
تا اولين ميزبان شكس�ت خورده در افتتاحيه 
لقب بگيرند. شكس�ت كه تمام شيريني هايي 
كه بابت ميزباني جام جهاني تاكنون چش�يده 

بودند را تلخ كرد. 
ميزبان جام بيس�ت ودوم حاال دو بازي سخت 
پيش رو دارد. ابتدا بازي با سنگال و بعد رويارويي 
با هلند دو حريفي كه قطعًا س�طح فوتبالشان 
بس�يار باالتر از اك�وادور اس�ت. دو گل خورده 
در كن�ار ارائه يك بازي ضعيف، ب�دون برنامه و 
نقشه هاي تهاجمي باعث شده تا حاال نگاه ها به 
ميزبان عوض شود و هواداران از صعود تيم شان 

به مرحله بعد كامالً نااميد شوند. 
قطر پايين تر از حد انتظار ظاهر شد. تيمي كه با 
برپايي اردوهاي پرهزينه و بازي هاي تداركاتي 
مناسب قرار بود بدرخشد اما در اولين بازي هيچ 
حرفي براي گفتن نداش�ت و ه�واداران خود را 
نااميدانه از ورزشگاه به خانه فرستاد. قطري ها 
حاال خ�وب مي دانند كه در بقي�ه روزهاي جام 

جهاني فقط بايد ميزبان اين رقابت ها باشند. 

كام تلخ ميزبان

 نااميد اول
 جام جهاني!


