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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

قطر با شدت بسيار قوانين اسالمي را در كنار جام جهاني جدي مي گيرد. 
از تالوت قرآن در مراسم افتتاحيه گرفته تا برگزاري نماز جماعت بيرون  از 
ورزشگاه مسابقات. قطر يكي از خاص ترين ميزباني هاي جام جهاني را در طول 

تاريخ برعهده دارد، يک ميزباني اسالمي تمام عيار. 

هواداران ايراني بعد از پيروزي با شكوه ايران مقابل ولز هنگام ترك 
ورزشگاه جايگاه خود را تميز كردند و اين اقدام همزمان شد با كار قشنگ 
بازيكنان تيم ملي در تميز كردن رختكن تا همه نشان دهند ايراني فرهنگ 

بااليي دارد و مي تواند به عنوان نمونه به دنياي ورزش معرفي شود. 

هواداران ولز مغموم از شكست مقابل ايران ورزشگاه را ترك كردند. 
آنها حاال فقط با برتري پرگل مقابل انگلستان است كه مي توانند اميدوار به 
صعود باقي بمانند؛ كاري سخت كه البته غير ممكن هم نيست. كسي چه 

مي داند شايد تيم آنها حكم حذف انگلستان از جام را صادر كند. 

هوادار خاص تيم ملي هلند. بعد از تس��اوي مقابل اكوادور و بازي نه 
چندان دلچسب مقابل اين تيم هم هنوز اميدوار هستند تا بتوانند به عنوان 
تيم نخس��ت صعود كنند به وي��ژه اينكه آخرين بازي آنه��ا مقابل ميزبان 
رقابت هاست. قطري كه خيلي زود با جام وداع كرد و چيزي براي از دست 

دادن ندارد. 

امريكا حاال فقط يک راه دارد تا اين هواداران نااميد را خوشحال كند. 
برتري مقابل ايران، يعني تيمي كه حاال در اوج روحيه و برتري قرار دارد. 
امريكايي ها بايد به مصاف ايران بيايند؛ يک بازي سخت كه خودشان هم 

مي دانند احتمال خداحافظي شان با جام در پايان آن زياد است. 

 نيمار هم به جمع مصدومان پيوست. ستاره برزيل به طور حتم به 
بازي مقابل سوئيس نمي رسد اما برزيل مدعي اصلي قهرماني مي تواند 
براي بازي هاي بعدي و حتي مرحله بعد روي او حساب ويژه باز كند. نيمار 
به قطر آمده تا جام را باالي سر ببرد و مصدوميت نمي تواند جلوي او را 

بگيرد. 

F بلژيك و كرواسي در برزخ گروه

از اميد ژاپن تا تالش آلمان براي بقا

  شيوا نوروزي
گرفتن ميزباني براي قطري  ها هزينه هاي هنگفت و البته درآمدهاي 
نجومي را به همراه داشت. برنامه ريزي هاي قطر تا اينجا فقط در بحث 
ميزباني درست بوده واال در بحث فوتبال آنها زودتر از انتظار خودشان 

حذف شدند. 
عنابي ها به خيال خودشان در گروه نس��بتاً راحتي قرار گرفته بودند 
و تصور مي كردند با گذشتن از س��د اكوادور و سنگال در خاك خود 
و در اولين حضورش��ان در جام جهاني جش��ن صعود مي گيرند ولي 
محاسبات  در مستطيل سبز با محاسبات اقتصادي و تجاري تفاوت 
دارد. همان باخت دو بر صفر بازي افتتاحيه با اكوادور نشان داد روي 
قطر نمي شود حس��اب كرد و اگر بحث ميزباني نبود اين تيم باز هم 
نمي توانست سهميه آسيا را به دست بياورد. قهرمان آسيا براي ديدار 
دوم نيز دست وپا بس��ته بود، تيم فليكس سانچز در مصاف با سنگال 
قصد داشت با دفاع نتيجه را حفظ كند ولي قبل از اينكه نيمه  اول تمام 
شود گل را دريافت كرد و با شروع نيمه دوم نيز سنگال به گلزني اش 
ادامه داد. اشتباهات زياد بازيكنان، دفاع ضعيف و عدم خلق موقعيت 
از مهم ترين چالش هاي قطر در جام جهاني بود، چالش هايي كه براي 

برطرف كردن شان بايد برنامه ريزي كرد. حتي تک گل تاريخي محمد 
مونتاري نيز به داد قطر نرسيد. دومين باخت متوالي حذف زودهنگام 
از گردونه رقابت ها را براي قطر رقم زد تا لقب ضعيف ترين ميزبان ادوار 
جام جهاني به عنابي ها تعلق بگيرد. قبل از قطر، اين لقب از آن آفريقاي 
جنوبي بود منتها ميزبان 2010 تا بازي  آخر شانس صعود داشت و در 

نهايت هم به خاطر تفاضل گل در مرحله گروهي حذف شد. 
س��انچز پايان كار قطر در اين دوره را راحت پذيرفت اما مدعي ش��د 
اين تازه شروع دوران پيش��رفت اين تيم خواهد بود و در آينده شاهد 
موفقيت هاي بيشتري از قطر خواهيم بود. با اين حال بعيد است مردم 
قطر به راحتي اين ادعا را بپذيرند. هواداران اين كشور در همان بازي 
افتتاحيه و با خ��وردن دو گل از اكوادور خيلي زود ورزش��گاه را ترك 
كردند تا معلوم ش��ود به  رغم آن همه سرمايه گذاري چندين ميليارد 
دالري، فوتبال در زندگي قطري ها جزء اولويت هاي اوليه نيست. از حاال 
به بعد مسابقات جام جهاني براي ميزبان فقط جنبه درآمدزايي خواهد 
داشت. اولين كشور مس��لمان ميزبان جام تمام تالشش را مي كند تا 
برخالف نتايجش، در خارج از زمين سربلند شود و رضايت تيم هاي 

حاضر در جام 2022 را جلب كند. 

قطر براي سربلندي ميزباني تالش مي كند

ناكامي عنابي ها در مستطيل سبز

شادي بي پايان
برتري مقتدرانه تيم ملي فوتبال ايران 

مقابل ولز آن هم با ارائه يك بازي سراسر 
هجومي و رو به جلو باعث شد تا مردم 

در اقصي نقاط كشور به جشن و پايكوبي 
بپردازند. جشن هايي كه تا ساعات پاياني 

شب هم ادامه داشت. جشني كه نشان 
از وحدت ملي ايرانيان داشت؛ وحدتي 
كه باعث عصبانيت معاندان سعودي و 

لندن نشين شد. 

  دنيا حيدري 
 هفته دوم جام جهاني قطر درحالي امروز با برگزاري بازي هاي گروه E و F برگزار مي شود كه 

حساس ترين مصاف امروز بي شک رويارويي الروخا با مانشافت است. 
صحبت از برتري ژاپن برابر آلمان قبل از رويارويي دو تيم، چيزي فراتر از طنزي مضحک بود، 
اما پيش بيني فوتبال غير ممكن است و برتري سامورايي ها يک بار ديگر اين مهم را اثبات 
كرد. حاال آلمان يک پله باالتر از كاس��تاريكا، بدون كسب هيچ امتيازي در رده سوم 
جدول قرار دارد، يعني درس��ت يک پله پايين تر از ژاپن و اين براي باواريايي ها 
تلخ ترين اتفاق ممكن اس��ت. آلمان ها البته هنوز وقت براي جبران دارند اما 
براي جبران شكس��ت ناباورانه مقابل ژاپن، بايد از اسپانيا امتياز بگيرند. 
تيمي كه با برتري 7 - صفر مقابل كاستاريكا، شروعي طوفاني داشت و 
به واسطه همين برد پر گل صدر گروه E  را از آن خود كرد تا به همراه 
ژاپن اصلي ترين مدعي صعود باشد. اما حساس ترين، مهم ترين و 
بي شک جذاب ترين مصاف اين گروه ساعت 22:30 امشب است. 
جايي كه اسپانياي صدرنش��ين برابر آلمان به ميدان مي رود. 
تيمي قدر اما زخم خورده كه در نخس��تين ديدار مقهور ژاپن 
شد و شايد هم حريف را دست كم گرفت كه نتيجه را واگذار كرد. 
حاال هانس ديتر فليک چاره اي جز برد ندارد اگر هدفش صعود 
به مرحله بعدي است. خصوصاً كه روزنامه بيلد مي گويد بر اساس 
يک نظرسنجي معتبر كه در آلمان برگزار شده است به نظر مي رسد 
آلماني ها از مانشافت آنچنان دلزده هستند كه ديگر تمايلي به تماشاي 
بازي هايش ندارند و اين يعني بازي با الروخا براي آلمان ها بازي مرگ و 
زندگي اس��ت. باخت در برابر الروخا به معناي پايان رؤياي آلمان ها براي 

صعود به مرحله بعد است و زمينه صعود سامورايي ها را بعد از اسپانيا به مرحله بعد مهيا مي كند 
و اين چيزي نيست كه فليک و شاگردانش خواهان آن باشند. با اين وجود كامبک آلمان براي 
بازگشت به جمع مدعيان گروه و صعود به هيچ عنوان ساده نيست. خصوصاً كه تكليف اين تيم 
را مصاف امشب مقابل الروخا مشخص مي كند. تيم قدرتمندي كه حاضر به باج دادن نيست. 
در ديگر بازي امروز ژاپن كه در گام نخس��ت با برتري مقابل آلمان ها ش��گفتي ساز شد، با 
كاستاريكا ديدار مي كند. تيم قعرنشين گروه كه كارش را با شكست سنگين هفت بر صفر 
مقابل اسپانيا استارت زد؛ تيمي كه ديگر شانسي ندارد اما بي شک حاال كه هيچ چيز براي از 
دسن دادن ندارد، سعي مي كند خداحافظي آبرومندانه اي با جام بيست ودوم داشته باشد و 
همين مسئله مي تواند كار سامورايي ها را در كسب نتيجه و گرفتن امتياز از قعرنشين بدون 

امتياز گروه سخت كند. 
گروه F اما يكي از جالب ترين گروه هاي جام جهاني است. گروهي كه تيم نايب قهرمان و سوم 
جام جهاني 2018 را در خود جاي داده است اما با اين وجود حساسيت چنداني در مصاف با 
تيم هاي اين گروه ديده نمي شود. بلژيک با برتري يک بر صفر مقابل كانادا كار خود را آغاز كرد 
تا در همين گام نخست، صدر گروه را از آن خود كند. نايب قهرمان جام جهاني قبل اما برابر 
مراكش به تساوي بدون گل رضايت داد؛ نتيجه اي كه اگر چه براي كرواسي قانع كننده نبود 
اما الركراكي، مربي مراكش، از اينكه توانسته اند كرواسي، نايب قهرمان جهان را متوقف كنند 
رضايت كامل داشت. حاال اما اوضاع متفاوت است و مراكش و كرواسي اگر قصد صعود به مرحله 
بعد را دارند بايد در دو ديدار باقيمانده از سد حريفان عبور كنند. بلژيک بعد از كسب سه امتياز 
ديدار نخست، حاال به عنوان صدرنشين و اصلي ترين مدعي صعود از گروهF  با مراكش ديدار 
مي كند. حريف آفريقايي گروه كه بايد ديد از عهده تيم سوم جام قبلي برمي آيد؟ در ديگر ديدار 
اين گروه نيز نايب قهرمان جام جهاني روسيه به مصاف كانادا مي رود. تيمي كه بدون كسب 

حتي يک امتياز در قعر جدول اين گروه قرار گرفته است.
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