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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

سه پنالتی گرفت و یک پنالتی هم به تیر خورد، هرچند آن یکی را هم 
می توانست بگیرد . با این عملکرد تبدیل ش��د به مرد اول بازی اسپانیا و 
مراکش. حاال تمام مراکش نام یاسین بونو را فریاد می زند و بدون تردید او 
مرد تاریخ ساز فوتبال مراکش است و تا سال ها درخشش او مقابل ماتادورها 

فراموش نخواهد شد.

اینفانتینو تقریباً تمام بازي هاي جام را تماشا کرد تا برسد به بازي هاي 
مراحل حذفي و ببیند که تیم کشورش سوئیس چگونه کار مي کند، اما خب 
تصورش را هم نمي کرد که پرتغال این بال را س��ر تیمش بیاورد و با تحقیر 

سوئیسي ها را راهي خانه کند. اینفانتینو مات و مبهوت فقط نگاه مي کند. 

رونالدوي نیمکت نش��ین! باید عادت کنیم به این صحنه ها، هرچند 
پرتغال بدون رونالدو بهتر کار کرد و نشان داد که مي تواند بدون او هم سرپا 
بایس��تد. رونالدو هم بازي کرد و هم گل زد، اما باز آفساید بود با این حال 
دیدن فوق ستاره با این حالت چندان برایمان جالب توجه نیست، ولي باید 

با آن ساخت. 

لوئیز انریکه با اسپانیا رؤیا ها در سر داشت، اما وقتي حتي یک پنالتي را هم 
گل نمي کني، آن وقت باید چمدانت را ببندي و برگردي خانه. جالب اینکه 
خودش هم مشتاق برگشتن است و بیشتر دوست دارد سگ هایش را ببیند تا 
اینکه توضیح دهد، تیمش چگونه مقابل مراکش تحقیر شد و حتي یک پنالتي 

را هم نتوانست گل کند. 

   شيوا نوروزي
رونالدو در ترکیب باش��د یا نباش��د پرتغال قدرت��ش را به نمایش 
مي گذارد. با اینکه همه از تصمیم س��رمربي براي نیمکت نش��ین 
کردن کریس متعجب بودند، ولی ستاره هاي تیم سانتوس سوئیس 
را در ورزشگاه لوسیل شش تایي کردند تا در یک چهارم به جنگ 

مراکش سرسخت بروند. 
سوئیسي که به سختي به دور حذفي صعود کرده بود، انتظار نداشت 
اینگونه تحقیر ش��ود. این تیم پیش از این در جام 1966 از آلمان 
پنج گل خورده بود. بعد از 56سال دوباره تاریخ برایشان تکرار شد 
و این  بار 6 بر یک به پرتغال باختند. با اینک��ه بازیکنان تیم بازنده 
اتخاذ تاکتیک اشتباه از س��وي مورات یاکین را دلیل رقم خوردن 
این شکست سنگین مي دانند، اما بازي درخشان و برتر پرتغال قابل 
کتمان نیست. در این جدال پر گل س��رمربي پرتغال جواب انتقاد 
کریس پس از تعویض در بازي قبلي را با نیمکت نشیني به او داد. در 
عوض ستاره 21 ساله بنفیکا گونزالو راموس فرصت خودنمایي پیدا 
کرد؛ راموس با زدن سه گل از ش��ش گل پرتغال اولین هت تریک 
جام 2022 را به نام خود ثبت کرد و پس از پله که در 17س��الگي 
هت تریک کرده، دومین هت تریک کننده جوان ادوار جام جهاني 
لقب گرفت. پپه، گوئه رو و لیائو هم زحمت سه گل دیگر را کشیدند 
تا غیبت رونالدو اصاًل به چش��م نیاید. چه بس��ا جا براي درخشش 

سایرین هم باز شد. 
   كاپيتان واقعي

فرناندو سانتوس حق داشت همه جوره از بازي شاگردانش تعریف 
کند. س��رمربي پرتغال از رونالدو نیز ح��رف زد: »بي عیب و نقص 
نبودیم، ولي خیلي خوب نتیجه گرفتیم. در تمام دقایق مس��ابقه 
با روحیه عالي و تمرکز صددرصدي کار کردیم. مهم این است که 
حاال تواضع در پیش بگیریم و مغرور نشویم. سوئیسي ها بازیکنان 
متفاوتي هستند. س��وئیس با سیس��تم 4- 2- 3- 1 بازي کرد که 
تغییري جزیی در سیس��تم تیم داده بودند و در لیگ ملت ها هم با 
همین سیستم مقابل ما بازي کردند. ما در آن بازي خوب نبودیم 
و آنها تصمیم گرفتند با همان تاکتیک به مص��اف ما بروند. وقتي 
صفرویچ را وارد زمین کردند، دو مهاجمه شدند و ما گل خوردیم. 

نباید در ادامه چنین گل هایي دریافت کنیم. قبل از بازي هم گفتم 
که مالك ما ویژگي هاي هر بازي است. علت نیمکت نشیني رونالدو 
تفکر من درباره پازل تاکتیکي هر بازي است. همین طور که قباًل هم 
گفتم هیچ مش��کلي بین ما و بازیکنان نیست. ما سال هاست با هم 
دوست هستیم. همه چیز عالي است و کریستیانو مثل یک کاپیتان 
واقعي الگوي بازیکنان است. پیش بیني کردن بازي هاي بعدي کار 
غلطي است. دشواري هایي که در مقابل آنها در جام جهاني 2018 
داشتیم را فراموش نکرده ام.« اشاره س��انتوس به تقابل مراکش و 
پرتغال در مرحله گروهي دوره گذشته است، دیداري که پرتغالي ها 

به سختي و با تک گل رونالدو به پیروزي رسیدند. 
   رد انتقادات

استفاده از س��ه مدافع انتقاد اصلي سوئیس��ي ها از سرمربي شان 

است. بازیکناني چون ژردان شکیري مهاجم این تیم این تغییر را 
براي تیم شوکه کننده خواند: »سوئیس��ي که در مصاف با پرتغال 
دیدید، سوئیس واقعي نبود. طبیعتاً تغییراتي که سرمربي تیم در 
ترکیب داد من را غافلگیر کرد، اما بای��د آن را قبول کرد، چراکه او 
تصمیم نهایي را مي گیرد.« یاکین البته ای��ن ادعا را نپذیرفت، اما 
به ضعف ها و برتري حریف اعتراف کرد: »بس��یار ناراحت هستیم، 
چراکه نتوانستیم بازي خوبي را به نمایش بگذاریم. باید قبول کنیم 
که در این بازي خوب ظاهر نشدیم و به نظرم این شکست به خاطر 
سبک و سیستم تیم نبود. ما مي دانیم که باید با چه سیستمي بازي 
کرد و هم بازیکنان به خوبي مي دانن��د. در کل یک رقابت خوب را 
تجربه کردیم و به نظرم عملکرد کلي تی��م خوب بود، هر چند که 

پایان خوبي نداشتیم.«

طوفان 
راموس

 در لوسيل

سوئيس 6  تايي شد
 جاي رونالدو خالي نبود

خورشيد »مغرب« در جام جهانی درس�ت از جايی كه بايد طلوع كند،  طلوع كرد، يعنی با عبور از مرحله 
گروهی و حذف بلژيک كه اميد قهرمانی بود و سيس حذف اس�پانيا كه اميد ديگر قهرمانی اين جام بود، 
دو كشوری كه بيشترين مهاجر مغربی را در سرزمين خود دارند،  زيرا  روزگاری نه چندان دور اين كشور 
مسلمان مستعمره آنان و اروپائيان بوده است. حاال اما فقط در اين سياسی ترين ورزش جهان،  حس انتقام 
از روزگاران دور نيست كه جلوه می كند، بلکه برافراشته نگاه داشتن پرچم فلسطين پس از هر بازی و برد 
مغربی ها، يک پيروزی به روز و به موقع است. بازيکنان مغرب با اينکه همگی در ليگ های معتبر اروپا بازی 
می كنند،  پس از شکست دادن اسپانيا، غول فوتبال جهان در ضربات پنالتی پرچم فلسطين را در دست 
گرفتند و با آن دور افتخار زدند و بعد سجده ش�کر به جای آوردند و با بوسيدن دست مادران شان كه در 

ورزشگاه حاضر بودند،  نمايش دينی و اسالمی خود را كامل كردند.
خيابان های بروكس�ل پايتخت بلژيک پس از حذف، از غيرت صعود مغرب، يک شبانه ورز در آتش بود و 
اسپانيا هم در آماده باش برای احتمال حذف مقابل مغرب! اين وضعيت نشان از اهميت اين پيروزی ها داشت، 

اگر بلژيکی ها يا اسپانيايی ها مقابل برزيل يا آرژانتين می باختند،  از اين خبرها نبود. 
تيم ملی مغرب تا اين جای كار هنوز هيچ گلی نخورده است! فقط يک گل در ديدار با كانادا در مرحله گروهی 
وارد دروازه آنها شد كه گل به خودی بود، يعنی آن  گل را هم خودشان زدند! اما با اينکه بازی ديشب مقابل 
اسپانيا به پنالتی كشيد و پنالتی های آخر بازی را به حساب گل خورده نمی آورند، باز هم دروازه مغرب در 
جشنواره پنالتی ها باز نشد و »ياسين بونو« دروازه بان مغرب دو پنالتی را مهار كرد و پنالتی ديگر هم به تير 
دروازه خورد تا آرزوی بازكردن دروازه مغربی های فلسطينی مرام بر بازيکنان اسپانيا بماند. بازی اسپانيا و 
مغرب در دو نيمه و وقت اضافه گلی نداشت و با اينکه اسپانيا در تيکی تاكا و پاس های بی شمار كم نگذاشتند 
اما اين برای پيروزی كافی نبود و بليت صعود را به كسی می دهند كه در پايان توانسته باشد پيروز از زمين 

خارج شود.
اهميت پرچم فلسطين در دستان مغربی ها و اس�توری هايی كه با بازيکنان مغرب بعد از بازی باشمشير 

ذوالفقار علی منتشر كردند  در آنجاست كه مردم مراكش نشان دادند به رغم دولت و حکومتشان كامال 
حامی فلسطين و دشمن صهيونيست ها هستند. حکومت سلطنتی مغرب از دهه 1960 روابط عميق امنيتی 
و اطالعاتی با رژيم صهيونيستی داشته و پس از آغاز روند عادی سازی در سال 2021 چهارمين حکومتی 
بود كه به آن پيوست و اجازه استقرار سفارت رژيم صهيونيستی را در رباط داد. از اين رو اختناق شديدی 
در مغرب نسبت به اسرائيل وجود دارد . برای همين اين پيروزی و حمل پرچم فلسطين بسيار حائز اهميت 
و معنادار است و نشانه ای است بر اينکه مردم كشورهای مسلمان در عادی سازی دولت های شان با رژيم 

صهيونيستی موضعی كامالً متفاوت و مخالف دارند.
حاال بايد به انتظار ديدار مغرب با پرتغال بعد از برد رؤيای اش مقابل سوئيس نشست. هر دو تيم تا اين جای 

كار طوری عمل كرده اند كه بازی آنها بسيار متفاوت خواهد بود: پرتغال گل زن مقابل مغرب گل نخور! 

 پرچم فلسطين در یک هشتم 
برافراشته ماند! 
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