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حذف كننده ايتاليا برابر كامرون

 استارت 
برزيل مدعي

امش��ب برزيل در 
مصاف با صربستان 
حتماً متفاوت تر از 
هميش��ه وارد ميدان مي شود. شكس��ت آرژانتين 
مقابل عربستان باعث شده تا حاال قناري ها متوجه 
باشند كه عالوه بر حريف با يك سيستم سخت گير 
هم روبه رو هس��تند. سيستمي كه س��ه گل البي 
سلسته را مردود و يك روز بعد اعالم كرد در مورد 
يكي از آنها اشتباه كرده حتماً مي تواند چنين باليي 

را سر نيمار و برزيل هم در بياورد. 
در شروع بازي هاي گروه G امروز ابتدا سوئيس در 
ساعات13:30 به مصاف كامرون مي رود. سوئيسي 
كه ايتاليا را ح��ذف كرد و مان��ع از حضور قهرمان 
اروپا در قطر ش��د. بي ش��ك اين بهترين تيم تاريخ 
فوتبال سوئيس است. تيمي كه حتي فرانسه را نيز 

از يورو 2020 كنار گذاش��ت تا به تيمي غول كش 
شهره شود. اما حريف هم حريف دست و پابسته اي 
نيست شيرهاي رام نش��دني آفريقا در جام جهاني 
سابقه درخشاني در كسب نتايج فوق العاده دارند و 
مي توانند همان نمايش هاي خيره كننده را در قطر 
هم تكرار كنند. نقطه ق��وت اين تيم خط تهاجمي 
آن اس��ت كه نفراتي چون وينس��نت ابوبكر،  اريك 
مكسيم چوپوموتينگ و توكو اكامبي را در اختيار 
دارد. با اين وجود از زامبو آنگويسا در خط مياني نيز 
مي توان به نقطه قوت ش��يرها نام برد. بازيكني كه 
اكنون جزو عناصر مهم در ناپولي است و به شدت 

آمادگي باالی دارد. 
  تالش براي شكستن طلسم 20 ساله 

سلسائو، انتخابي جام جهاني را بدون هيچ شكستي 
به پايان برد و آمار بهترين خط حمله و دفاع را با 40 

گل زده و تنها پنج گل خورده به نام خود زد تا بسياري 
برزيل را مدعي اصلي جام بيست و دوم بدانند. جامي 
كه البت��ه مدعيان زيادي ب��راي باال ب��ردن دارد اما 
كارشناسان زيادي بر اين باورند كه تيته كه از 2016 
سكان هدايت اين تيم را به دست گرفته مي تواند پس 

از 20 سال، برزيل را فاتح جام جهاني كند. 
تيته، تيمي پر س��تاره را راهي قطر كرده است كه 
گل سرسبد آن، نيمار، اس��ت كه اين فصل آماري 
طوفاني از خود در پاري سن ژرمن به جا گذاشته و 
قصد دارد تا با قهرماني در قطر، ركورد پله را جابه جا 
كند. از ديگر مهره ه��اي تأثيرگذار زردهاي قناري 
مي توان به وينيس��يوس و رافينيا اش��اره كرد. دو 
وينگري كه بار تمام حمالت تيم بر دوش آنهاست. 
همچنين لوئيز پاكتا، هافب��ك تكنيكي كه چنان 
در ليون درخش��يد كه وستهام س��راغش رفت تا 

حضور در ليگ برتر را نيز به افتخاراتش اضافه كند. 
همچنين برون��و گويمارائش، كاس��ميرو و فرد نيز 
به خط مياني سلسائو قدرتي ش��گرف ايجاد كرده 
كه باعث مي شود، توپ از دست رفته خيلي زود با 
پرسينگ شديد دوباره به دست  آيد. در واقع برزيل 
در هر منطقه، ستاره اي دارد كه مي توانند عرصه را 
بر حريفان تنگ كنند. اما به طور كلي از آليس��ون 
بكر در درون دروازه، ماركينيوش، تياگو س��يلوا و 
ميليتائو به عنوان فرماندهاني كه زير نظر آنجلوتي 
به بهترين مدافعان دنيا تبديل ش��ده اند و كمربند 
دفاعي برزيل را محكم مي كنند به عنوان نقاط قوط 
سلسائو نام برد. هر چند كه برزيل در ميانه ميدان 
نيز هماهنگي باالي پاكتا و نيمار نه فقط ريتم بازي 
اين تيم را زيبا مي كند كه موقعيت هاي خوبي نيز 
براي نفراتي چون وينيس��يوس جوني��ور و رافينيا 

فراهم مي كند تا دروازه حريف را تهديد كرده و آن را 
فرو ريزند. اصلي ترين مدعي جام امشب در نخستين 
ديدار خود در جام جهاني قطر به مصاف صربستان 
مي رود. تيمي كه در جريان مقدماتي جام جهاني 
بازي به بازي بهتر ش��د اما در آخر توانست باالتر از 
پرتغال، به طور مستقيم به جام جهاني صعود كند. 
نقطه قوت س��رخ ها اعتم��اد به نفس آنهاس��ت و 
البته خط حمله آتش��يني كه دوش��ان والهوويچ 
از يوونتوس، دوش��ان تاديچ از آژاكس و الكساندر 
ميتروويچ نفرات آن را تشكيل داده و جزو مهاجمان 
زهردار ش��ناخته مي ش��وند. عالوه ب��ر آن، فيليپ 
كاس��تيچ، س��رژ ميلينكوويچ س��اويچ نيز از ديگر 
مهره هاي تأثيرگذار صربستان هس��تند. اما نقطه 
ضعف اي��ن تيم خط دفاع آن اس��ت ك��ه بايد ديد 

استويكوويچ چاره اي براي آن انديشيده است؟

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

دنيا حيدري
   گزارش  یک

چيني ها در هر چه پيش��رفت كرده باش��ند در فوتبال هنوز به جايي 
نرس��يده اند. غيبت آنها در جام جهاني مس��ئله مهمي اس��ت كه آنها اصاًل 
نمي توانند هضم كنند. حاال آنها شايد به فكر توسعه فوتبال افتاده باشند وقتي 
كه در ورزش صبحگاهي در مدارس شان سر و كله توپ فوتبال هم پيدا شده 

است. 
 

فرانسه با لشكري از مصدومان پا به جام جهاني گذشت. مدافع عنوان 
قهرماني كريم بنزما را درس��ت قبل از به صدا درآمدن سوت آغاز جام از 
دست داد اما گويا مصدوميت ها تمامي ندارد. تئو هرناندز مدافع اصلي اين 
تيم در همان دقايق ابتدايي نيمه اول مصدوم شد تا كار خروس ها باز هم 

سخت شود. 

جنسون ايروين مدافع استراليا با تيپ خاصش نگاه هاي زيادي را به 
خود جلب كرد. در روزگاري كه فوتباليست ها با رژ و مش و هزار قلم آرايش 
پا به ميدان فوتبال مي گذارند داشتن س��يبيل نوعي مردانگي به حساب 

مي آيد. داداش سيبيل فقط خودت، بقيه فقط ادا اطوار در ميارن. 

هوادارهاي فرانسه خيلي اميدوار هستن كه قهرماني در روسيه را در 
قطر هم تكرار كنند. فرانس��وي ها مي خواهند بازهم جام را با خودشان به 
پاريس ببرند براي همين هم هس��ت كه راضي به اي��ن جام هاي نمادين 
نيستند. آنها به چيزي جز جام اصلي رضايت نمي دهند و با ستاره هايشان 

دنبال اين هستند. 

مسي هرچند گل زد اما حريف VAR و سيستم جديد داوري نشد 
تا با شكست جام را شروع كند. فوق ستاره كه آخرين جام جهاني خود را 
تجربه مي كند راه سختي پيش رو دارد. او مي خواهد مثل مارادونا جاودانه 
ش��ود اما فعاًل بايد براي صعود تالش كند و بعد به فكر كس��ب قهرماني 

باشد. 

 كانگوروها خيلي زود به گل رس��يدند. اما شاديشان دوام چنداني 
نداشت و با دريافت 4 گل شكست خوردند. البته نبايد از حق گذشت كه 
مقابل قهرمان جهان بد هم بازي نكردند اما به هرحال زورشان به دشان 

و تيمش نرسيد. حاال حتماً به فكر جبران در دو بازي پيش رو هستند. 

چهار تيم از چهار قاره مختلف در 
شيوا نوروزي
   گزارش 2

گروه H با هم مي جنگند كه جزو 
تيم  اول ي��ا دوم باش��ند و مجبور 
نشوند خيلي زود به خانه بازگردند. پرتغال كه باشد همه نگاه ها را 
جلب خود مي كند. البته اروگوئه هم در گروه آخر حضور دارد ولي 
تيم اروپايي با داشتن س��تاره اي چون كريس رونالدو شانس اول 

محسوب مي شود و شانس غنا و كره جنوبي پايين مي آيد. 
    

»دريانوردان« تاكنون هرگز جام قهرماني را باالي سر نبرده اند. 
اين خأل در تيم  ملي پرتغال هميشه وجود داشته و در كارنامه اين 
تيم تنها يك مقام سومي )1996( و يك مقام چهارمي )2006( 
به چشم مي خورد. پرتغالي ها دوره گذشته با تمام داشته هايشان 
توانستند خود را به يك هشتم نهايي برسانند. تيم فرناندو سانتوس 
براي اينكه مس��افر قطر شود س��ختي هاي زيادي را تحمل كرد. 
ياران رونالدو در اين دوره نتوانستند سهميه مستقيم بگيرند و به 
همين خاطر تا آخرين لحظه نگران حذف بودند. پرتغال با شكست 

مقدونيه جواز حضور در جام 2022 را گرفت. 
همه اين تيم به يك نفر خالصه مي شود؛ رونالدو. همان بازيكني 
كه اين روزها باب��ت قطع همكاري اش با منچس��تريونايتد غوغا 
به پا كرد. مهاجم 37 س��اله با مصاحبه آتش��ين عليه باش��گاه و 
سرمربي در صدر حواشي قرار گرفت و در آخر هم توافقي از جمع 

شياطين سرخ جدا ش��د. كريس پنجمين جام جهاني  و احتماالً 
آخرين جام جهان��ي اش را تجربه مي كند. آق��اي گل ملي جهان 
اس��ت و باز هم يك تنه بار گلزني پرتغال روي دوشش قرار دارد. 
فرناندو س��انتوس در دومين حضورش به عنوان س��رمربي روي 
نيمكت باز هم به په په اعتماد كرده اس��ت. مدافع 39 ساله قلب 
خط دفاع تيمش اس��ت و رونالدو هم كه در خ��ط حمله دروازه 
حريفان را تهديد مي كند. ديه گو كاستا، سيلوا،  مندز، روبن دياز، 
برونو فرناندز، ماريو، سيلوا و ليائو بازيكنان شناخته شده پرتغال 
هستند. اين تيم تنها يك بازي تداركاتي قبل از جام جهاني برگزار 

كرد و نيجريه را با چهار گل درهم كوبيد. 
حريف پرتغال تيمي  است كه دوره گذشته غايب بوده. تيم  ملي 
غنا به سخت كوش��ي، جنگندگي و دفاع مستحكم شهرت دارد. 
س��تاره هاي س��ياه در جام 2010 تا يك چهارم نهايي پيش روي 
كردند اما در س��ال 2014 حتي از گروهش نيز باال نيامد. اتو آدو 
هدايت غنا را در اختيار دارد و جردن آيو مهاجم كريستال پاالس 
ستاره اين تيم محسوب مي ش��ود. غنا دو بازي دوستانه با قطر و 

برزيل را باختند ولي سوئيس را شكست دادند. 
    

 اروگوئه – كره جنوب��ي )16:30(  ديگر بازي گ��روه H را برگزار 
مي كنند. آبي هاي روش��ن از امريكاي جنوبي آمده اند تا همانند 
دوره گذش��ته مدعي ظاهر ش��وند و تا مراحل پاياني جام حضور 

داشته باش��ند. تيم  ملي اروگوئه در روسيه به چها رم نهايي رسيد 
اما مغلوب فرانسه شد. اين تيم در بازي دوستانه اش با ايران با يك 
گل باخت اما كانادا را با دو گل از پيش رو برداشت. منتها شرايط 
جام جهاني كامالً متفاوت است. ضمن اينكه در گروه پرتغال حضور 
دارد و از هم اكنون يك سهميه براي اين تيم كنار گذاشته شده و 
سه تيم ديگر براي دومي بايد بجنگند. ديه گو آلونسو دستش براي 
انتخاب بازيكنان باز بود. اروگوئه ستاره هايي چون آرائوخو، خيمنز، 

اوليويرا، والورده، كاواني، گومز، نونيز و سوارز را در اختيار دارد. 
ببرهاي آسيا به ظاهر ضعيف ترين تيم گروه است اما در فوتبال هر 

اتفاقي ممكن است رخ دهد. كره جنوبي در دهمين حضور خود 
در اين رقابت ها مثل هميشه اميدوارانه بازي ها را شروع مي كند. 
پائولو بنتو همچنان س��رمربي كره است و س��تاره اين تيم شرق 
آسيا كسي نيس��ت جز س��ون هيوونگ مين؛ هافبك تاتنهام كه 
براي سومين بار فرصت بازي در جام جهاني را پيدا كرده است. در 
ليست اعالم شده از سوي سرمربي 14 بازيكن در كي ليگ بازي 
مي كنند و چهار لژيونرشان نيز در ليگ هاي عربستان، قطر، ژاپن و 
چين شاغل هستند. كره اين توانايي را دارد كه دوباره همگروهان 

مدعي اش را به دردسر بيندازد. 

آبي ها از ببرهاي آسيا نمي ترسند

اميد دريانوردان به صيد ستاره هاي سياه

Group G

Group H

خبر مصدوميت بنزما كه منتش��ر ش��د خيلي ه��ا گفتند كار فرانس��ه تمام 
اس��ت. مي گفتند كيليان امباپه به تنهايي قادر نيس��ت فرانسه را باال بكشد 

و مي شود با يارگيري فشرده مهارش كرد بنابراين كار تيم دشان تمام 
است. اما بازي اول خروس ها مقابل استراليا يك چهره خاص داشت. 
»اوليور ژيرو« دو گل زد و با دوندگي و فرصت سازي خود زمينه برد 
 اول فرانس��ه را پايه ريزي كرد تا خيال دش��ان بابت تنهايي امباپه
 راحت شود. ژيرو در حالي كه اس��تراليايي ها با تمام توان امباپه را 
چس��بيده بودند با خيال راحت كارش را به بهترين شكل ممكن 
انجام داد و فرانس��ه را از باخت نج��ات داد. او حاال پ��ا جاي پاي 
كريم بنزما بهترين بازيكن جهان گذاشته و مي خواهد به فرانسوي ها 
ثابت كند مي تواند جاي خالي س��تاره را پُر كند. ژيرو در بازي اول 

نمره قبولي گرفت. استراليايي ها براي مهار او برنامه خاصي نداشتند 
اما به طور حتم حاال دو حريف بعدي فرانسه متوجه خطرناك بودن او شده اند 
و مهارش مي كنند. شايد حاال نوبت ژيروست كه براي امباپه فضا سازي كند. 

ژيرو جاي بنزما را پر کرد
دقيقه 58 بازي مكزيك و لهس��تان درس��ت زماني كه داور مس��ابقه يك ضربه كاشته براي 
مكزيك پشت محوطه جريمه اعالم كرده بود بازهم  VAR جنجال به پا كرد. كاشته مكزيك 
با تشخيص داوران نشسته پش��ت سيستم تبديل به پنالتي براي لهس��تان شد! لواندوفسكي 
ستاره گلزن لهستان پشت توپ ايس��تاد تا خطايي كه رويش انجام ش��ده بود را با پنالتي به گل 

تبديل كند. 
لهس��تاني ها آماده انفجار بودند و مكزيكي هاي حاضر در ورزشگاه به نگراني منتظر 
نتيجه ضربه، اما برخ��الف همه تصورات طرف مكزيكي ورزش��گاه منفجر ش��د. 
»گيرمولوچوآ« دروازه بان مكزيك با اعتماد به نفس ب��اال ضربه نه چندان خوب 
گلزن لهستان را دفع كرد تا در برگش��ت هم مهاجمان لهستان نتوانند كاري از 
پيش ببرند. بازي با تساوي بدون گل به پايان رسيد تا لوچوآ مرد اول مكزيكي ها 
لقب بگيرد. او مكزيك را اميدوار نگه داشت آن هم در شرايطي كه كمتر كسي 
تصور خراب شدن پنالتي لواندوفسكي را داش��ت. گلر مكزيك حاال نقطه اتكا 
 تيمش محسوب مي شود. بايد ديد در دو بازي پيش رو چگونه از دروازه تيمش 

نگهباني مي كند. 

»لوچوآ« مرد اول مكزيك 
فریدون حسن 

   چهره ها


