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امباپهآقايگليقطر2022راميخواهد

 خروس هاي 
طلسم شكن

عن��وان  مداف��ع 
قهرماني مي ترسيد 
به سرنوش��ت سه 
اروپايي ناكام دچار ش��ود. به همي��ن  دليل ديديه 
دشان مثلث هجومي اش را دوباره به ميدان فرستاد 
تا كار را مقابل دانمارك تمام كند. تيم ملي فرانسه 
برخالف انتظارات به سختي از سد دومين حريفش 
گذش��ت اما فعاًل برايشان قطعي ش��دن صعود به 
يك هش��تم نهايي و پاي��ان دادن به طلس��م حذف 

زودهنگام قهرمانان دور گذشته مهم است. 
خروس ه��ا در مصاف با قرم��ز و س��فيدها و بعد از 
رسيدن به گل اول دوباره حريف را دست كم گرفتند 
تا جايي كه دانمارك به خودش اج��ازه داد دروازه 
هوگو لوري��س را به توپ ببندد و بع��د از تنها هفت 
دقيقه گل مس��اوي را بزند. اگر نبود هنر گريزمان 
در ارسال پاس گل و استعداد امباپه در گلزني، االن 

فرانسوي ها دلهره بازي با تونس را داشتند. 
تغييراتدفاعي

عملكرد بازيكنان در جدال با اس��تراليا س��رمربي 
فرانس��ه را برآن داش��ت تا فكري به حال خط دفاع 
تيمش كند. مدافع قهرماني جام جهاني در شرايطي 
كانگوروها را با چه��ار گل شكس��ت داد كه دقايق 
ابتدايي مس��ابقه دروازه اش باز ش��د. دش��ان براي 

جلوگيري از تكرار اين اتفاق س��ه تغيير در تركيب 
دفاعي فرانس��ه ايجاد كرد و واران، ژول كنده و تئو 
هرناندز جايگزين كوناته، پ��اوارد و لوكاس هرناندز 
شدند. لوكاس همان مدافعي بود كه با اشتباهاهش 
فرصت گلزني را تقديم اس��تراليا ك��رد و بعد هم به 
خاطر مصدوميت جام را از دست داد. مثلث حمله را 
هم دمبله، ژيرو و امباپه تشكيل مي دادند. در نهايت 
هم هر دوگل فرانس��ه را كيليان زد و دبلي تاريخي 

ثبت كرد. 
امباپهگلزن

خيز بلندي براي كسب عنوان آقاي گلي برداشته و 
تا همه ركوردها را جابه جا نكند ول كن ماجرا نيست. 
امباپه امس��ال انگيزه زيادي دارد، به ويژه كه كريم 
بنزما نيز بازي ها را از خانه تماشا مي كند و او عماًل در 
تيم كشورش رقيبي ندارد. مهاجم پاري سن ژرمن 
در جام 2018 هم چهار گل زد ولي عنوان آقاي گلي 
نصيب هري كين شد. امسال امباپه مي خواهد هر 
طور شده به آرزويش برسد. دبل اين بازيكن مقابل 
دانمارك ارزش��مندتر از حد تصوراتش بود؛ صعود 
فرانسه قطعي شد، به ركورد 31 گل زده ملي زيدان 
رس��يد، از ركورد گل هاي زده زيزو و پالتيني )5( و 
تيري آنري )6( در ادوار جام جهاني عبور كرد و باعث 
شكسته ش��دن طلس��م ناكامي مدافعان قهرماني 

شد. تا پيش از اين ايتاليا )قهرمان 2006(، اسپانيا 
)قهرمان 2010( و آلمان )قهرمان 2014( در دوره 
بعد از قهرمان��ي موفق به صع��ود از مرحله گروهي 
نشده بودند. با اين حال خروس ها طلسم  اين ناكامي 
را شكستند. امباپه در كنار والنسيا ستاره اكوادور، 
در جام 2022 قطر س��ه گله است و براي شكستن 
ركورد بهترين گلزن تاريخ فوتبال فرانس��ه در ادوار 
جام جهاني )ژوست فونتن با 13 گل( فقط پنج گل 

فاصله دارد. 
كاربزرگ

ديديه دش��ان از همه چي��ز راضي بود. ب��ا توجه به 

برد استراليا مقابل تونس و تفاضل گل 4+ فرانسه، 
سرمربي اين تيم صدرنش��يني خروس ها را قطعي 
خوان��د: »در اين بازي حركات مثب��ت انجام داديم 
و ش��ايد به اندازه  دانمارك موفقيت كسب نكرديم 
اما با اي��ن حال در مجموع عملك��رد تيم مان خوب 
بود و بابت آن به بازيكنانم تبري��ك مي گويم. تنها 
گلي كه خورديم روي يك ضربه ايستگاهي بود كه 
البته دانمارك در اين كار قوي است. ما هم آنها را با 
ضربات ايستگاهي مان آزار داديم. به نظر من اينكه 
فرانسه برنده بازي شد منطقي بود. دانمارك گاهي 
اوقات دست كم گرفته مي شود اما آنها ثابت كردند 

يكي از تيم  هاي ملي خوب دنيا هستند. تيم ما تيمي 
قوي، مستحكم و داراي انگيزه براي انجام كارهاي 
بزرگ است. با دو بردي كه كسب كرديم و صعودمان 
همين حاال هم كاري ب��زرگ را انجام داده ايم. براي 
ما كسب شش امتياز از دو بازي در عرض چهار روز 
و صعود در فاصله ي��ك دور به پايان مرحله گروهي 
شرايطي ايده آل است. اين شرايط به تيم ما آرامش 
مي دهد. به احتمال زياد ما صدرنشين هم خواهيم 
ماند چون تفاضل گل مان بسيار بهتر از استرالياست. 
بنابراين وضعيت مان بسيار ايده آل است. اولين هدف 

براي ما محقق شد؛ دو بازي زيبا، دو برد.«

قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

شيوا نوروزي
   گزارش  

بچه های ولزی با هيجان بازی تيم ش��ان مقابل ايران را  نگاه می كنند 
درست مثل بچه های ايرانی. شايد آنها هم دعا می كردند برای پيروزی تيم شان 

و حتماً خدا صدای آنها را هم می شنود.

مسي و رونالدو همچنان با هم رقابت مي كنند. با گلي كه مسي به مكزيك 
زد حاال هر دوي آنها در جام جهاني هشت گله شدند تا اين رقابت نفسگير 
همچنان ادامه داشته باشد. هرچند در اين ميان ستاره هايي مثل امباپه هم 

هستند اما رقابت مسي و رونالدو براي همه جهان چيز ديگري است. 

اين خروس بينوا به عنوان نماد فرانس��ه در بازي فرانسه و دانمارك در 
ورزشگاه حاضر بود. كسي چه مي داند ش��ايد پا قدم اين خروس بود كه تيم 
دشان در حالي كه بازي را رها كرده بود در نهايت موفق شد تيم سختكوش 
دانمارك را 2 بر يك شكست دهد. به هرحال آقا خروسه كاري كرد كارستان.

پسر كو ندارد نشان از پدر...، اين گل پسر كه مشاهده مي كنيد پسر دوك 
گلزن استرالياست كه با تك گلش باعث پيروزي كانگوروها مقابل تونس شد. 
پدر و پسر همزمان با هم ش��ادي جالب و مش��ابهي انجام دادند كه از ديد 

دوربين ها پنهان نماند. استراليا با اين گل فعالً در جام ماندني شده است. 

ديروز ژاپن و كاس��تاريكا در بازي دوم خود به مصاف هم رفتند اما 
جالب اينجاست كه بازيكنان دو تيم روز قبل از مسابقه اينچنين خندان و 
دوستانه با هم فوتبالدستي بازي مي كنند. كسي چه مي داند شايد ونچاپ 
دارد روحيه ژاپني ها را مي سنجد و ش��ايد ناكاتا به او مي گويد با برد شما 

صعود مي كنيم. 

 اين بنده خدا كه در عكس پيراهن الش��هراني را جلوي صورتش 
گرفته  دروازه بان عربستان است كه با آن ضربه سهمگين كاري كرد كه 
الشهراني راهي بيمارستان شود. حاال پيراهنش را جلوي صورتش گرفته 
كه مثاًل جايش خالي نباش��د ولي خب با دو گلي كه از لهس��تان خورد 

حسابي حال الشهراني را گرفت. 

برزيل-سوئيس،ببروصعودكن

همه نگاه ها به سلسائو و پرتغال

اشرفرامين
س��تاره لهس��تاني ب��ه آرزوی كودك��ي اش رس��يد. رابرت 
لواندوفسكي چهار سال است منتظر چنين روزي بود. تيم ملي 
لهستان بعد از برخورد به سد محكم مكزيك و توقف بدون گل، 
عربستان را شكست داد تا با چهار امتياز صدرنشين گروه سوم 
شود. بعد از گل زلنسكي و مهار پنالتي عربستان، لهستاني ها 
منتظر درخشش ستاره خود بودند. كاپيتان در جام 2018 
حس��رت گلزني به دلش ماند اما بعد از يك پاس گل و يك 
ضربه به تيرك، باالخره موتور گلزني لوا در جام جهاني قطر 

روشن شد. اشك شوق اين مهاجم بعد از زدن دومين 
گل لهس��تان و اولين گل خودش در اين رقابت ها 
خوش��حالي وصف ناپذير او را به همه دنيا نشان 
داد. لواندوفسكي بعد از زدن هفتاد وهفتمين گل 
ملي اش با پيراهن لهستان از لذت درخشش در 

جام جهاني گفت: »براي من اين يك رؤيا 
بود كه در جام جهاني گلزني كنم. 

البته هنگام بازي در تيم ملي 
در درجه اول موفقيت تيم 
مهم اس��ت ام��ا من يك 
مهاجم هستم و در عمق 
وجودم مي خواهم گل 
بزنم و ب��ه تيم كمك 
كنم. به  رغ��م اينكه 

يك پاس گل داش��تم، گلزني در جام جهاني يك رؤياست. 
البته زماني كه در تيم ملي بازي مي كني��د بايد روي نتايج 
تمركز كنيد اما بخشي از هويت من نيز مرا به سمت آمار خوب 
سوق مي دهد. مسابقه عالي بود و ما براي پيروزي جنگيديم و 
تالش زيادي كرديم تا به يك پيروزي خوب دست پيدا كنيم 
و به اين افتخار مي كنيم.« كاپيتان لوا اميدوار است در آخرين 
جام جهاني عمرش بهترين عملكرد را داش��ته باشد: »اين 
مي تواند آخرين جام جهاني من باشد، بنابراين سعي مي كنم 
تا هر كاري كه مي توانم انجام دهم. هميشه دوست داشتم در 
جام جهاني گل بزنم و اين رؤيا به حقيقت پيوست. بازي 
اول از نظر فشار سخت تر بود اما در بازي دوم احساس 
راحتي كرديم و شايد بازي سوم راحت تر هم باشد. 
در دفاع خيلي خوب بازي كرديم و به نظر من نبايد 
پنالتي براي عربس��تان گرفته مي شد. گاهي اوقات 
مي توانستيم جس��ورانه تر حمله 
كنيم اما نتيجه را حفظ كرديم 
و منتظر موقعيت هايمان بوديم. 
اكنون چهار امتياز داريم و چاره اي 
جز مب��ارزه تا انتها نداريم.« س��تاره 
بارس��لونا در ش��رايطي به آرزويش 
رسيد كه در بازي با مكزيك پنالتي 
از دست داد و فرصت كسب سه امتياز 

از لهستان گرفته شد. 

فريدونحسن
انگار قرار نيست تمام شود. درست هر بار كه فكر مي كنيم 
كار فوق ستاره آرژانتيني تمام است و بايد ديگر در تاريخ 
فوتبال دنبالش بگرديم باز هم همه را شگفت زده مي كند. 
براي آخرين بار در جام جهاني حاضر ش��ده و مي خواهد 

كاري كند كه جاودانه شود. 
شروع خوبي هم داشت اما VAR و عربستان نگذاشتند 
واال با شش امتياز صعود كرده بود و حاال داشت براي مرحله 

بعد نقشه مي كشيد. با اين حال مسي تمام نشدني است. 
ديدار با مكزيك بازي برگشت او به جام بود. شوت، 
دريبل و باز هم شوت و دريبل تا اين بار ديگر كاري 
از دس��ت VAR هم بر نيايد براي مردود كردن 
گل هايش. همان بازي عربستان كافي بود وقتي 
س��ه گل را نپذيرفتند تا روحيه سعودي ها نابود 
نشود. مس��ي مقابل مكزيك آنقدر اين شوت ها 

و دريبل ها را ادامه داد تا سرانجام 
كاري را كه باي��د می كرد به 
بهترين ش��كل ممكن انجام 

داد. 
يك شوت استثنايي ديگر تا حتي 

گلر پنالتي گير مكزيك هم تسليم 
ش��ود و بعد از آن هم يك پاس گل 
عالي براي گل زيباي دوم، حاال يك 

ركورد ديگر هم ثبت كرده است. روزي كه با 18 سال سن 
در تيم مارادوناي فقيد در جام جهاني 2006 آلمان موفق 
ش��د مقابل صربس��تان هم گل بزند و هم پاس گل بدهد 
شايد خودش هم فكر امروز را نمي كرد. آن روز جوان ترين 
بازيكن ادوار جام جهاني لقب گرفت ك��ه هم گل زد هم 
پاس گل داد و حاال با 35 س��ال س��ن مقابل مكزيك در 
جام 2022 قطر همان كار را انجام داد تا پيرترين بازيكني 
لقب بگيرد ك��ه در يك بازي ه��م گل زده و هم پاس گل 

داده است. 
كار فوق ستاره آرژانتين هنوز تمام نشده است و او 
حاال بازي سوم و حساس مقابل لهستان را پيش رو 
دارد. بازي مقابل لواندوفس��كي تا مأموريتش را 
براي آلبي سلس��ته ادامه دهد. مسي هنوز كار 
ناتمامي دارد كه تمام آرژانتين از او مي خواهند 
آن را به بهترين شكل ممكن تمام كند. كاري 
سخت كه بايد به تنهايي از عهده آن 
بر آيد چون حتي به دي ماريا هم 
نمي تواند چندان اميدوار باشد 
هرچند او فع��اًل تنها عصاي 
دست مس��ي براي غلبه بر 
حريفان و منحرف كردن 
ذهن آنها از فوق ستاره به 

حساب مي آيد. 

اشكشوقلواندوفسكيدرآخرينجامجهاني

تعبير يك رؤيا
بازهمگلزد،بازهمپاسگلداد

اين مسي تمام نشدني 

دنياحيدري
 H و G در ادامه هفته دوم جام بيست ودوم، رقابت هاي دو گروه
از ظهر امروز پيگيري مي ش��ود. آن هم در شرايطي كه مهم ترين 
مصاف امروز ديدار سلسائو با سوئيس است و رويارويي پرتغال و 

اروگوئه با قضاوت عليرضا فغاني، داور موفق ايراني. 
فرصتتيتهبرايتمامكردنكار

سلس��ائو همانطور كه انتظار مي رفت ش��روع خوبي داشت و با 
برتري دو بر صف��ر مقابل صربس��تان در همان گام نخس��ت بر 
صدر جدول گ��روه G تكيه زد، آن هم در ش��رايطي ك��ه اگر با 
بدشانسي و بي دقتي مهاجمان خود رو به رو نمي شد، مي توانست 
با نتيجه اي پر گل مصاف با صرب ه��ا را به پايان برد. از برزيل جز 
اين هم انتظار نمي رفت، اما به رغم كس��ب پيروزي در نخستين 
ديدار، مصدوميت نيمار كام تيته را تلخ كرد. خصوصاً كه به طور 
قطع برزيل نمي تواند اميدي به استفاده از اين ستاره در دو بازي 
باقيمانده اين مرحله داشته باشد و نيمار از اين مسئله به عنوان 
يكي از س��خت  ترين لحظات زندگي  خود ياد مي كند: »بار ديگر 
در جام جهاني... و من مصدوم هستم، اين آزاردهنده است و درد 
دارد، اما اطمينان دارم كه شانسي براي بازگشت خواهم داشت 
چون تمام تالشم را براي كمك به كشورم، هم تيمي هايم و خودم 
خواهم كرد.« مصدوميت نيمار وقتي سخت تر مي شود كه با توجه 
به برتري يك بر صفر سوئيس برابر كامرون، رقابت اصلي در اين 
گروه بين برزيل  و سوئيسي است كه تنها به واسطه يك گل زده 

كمتر در رده دوم ج��دول قرار دارد 
و مصاف ام��روز دو تي��م )19:30( 
جدال مرگ و زندگي است و يكي از 

تماشايي ترين مصاف ها به خصوص 
در گروه  G. هيچ ترديدي نيست كه عبور 

از سد برزيل مانند برتري مقابل كامرون نيست. 
با اين وجود، مورات ياكين، س��رمربي تيم فوتبال 
سوئيس مدعي است تيمش بهترين تيم در طول 
تاريخ اين كشور است. اظهارنظري كه نشان مي دهد 
سوئيسي ها ترسي از نام و آوازه سلس��ائو ندارند و 
براي كسب امتياز از ياران تيته به ميدان مي روند. 
اما آنچه مسلم است اينكه هر دو تيم كار سختي در 

پيش دارند. خصوصاً كه تيته ع��الوه بر نيمار، دانيلو 
مدافع يوونتوس را نيز به دليل مصدوميت از ناحيه مچ 

پا در اين ديدار همراه ندارد و اي��ن كار خط دفاعي 
برزيل را سخت مي كند. اما آنچه مسلم است رقابت 
تنگاتنگ دو تيم اول و دوم جدول امش��ب مي تواند 
تا حد زيادي تكليف اين گروه را مش��خص كند. در 
ديگر بازي اي��ن گروه دو تيم بازنده صربس��تان و 
كامرون با يكديگر ديدار مي كنند. تيم هايي كه در 
صورت پيروزي در اين ديدار مي توانند خود را به 
 جمع مدعيان نزديك كنند. البته به شرط آنكه 

مصاف برزيل -  سوئيس يك بازنده داشته باشد و همين هيجان و 
استرس گروه G را بيشتر و مصاف هاي آن را ديدني تر مي كند. 

جدالسرنوشتسازپرتغال-اروگوئه
در ادامه ديدارهاي امروز، پرتغال و اروگوئه در گروه H به مصاف 
هم مي روند. ديدار حساسي كه ساعت 22:30 برگزار مي شود و 
قضاوت آن را عليرضا فغاني، داور ايراني به همراه كمك هايش، 
محمدرضا منصوري و محمدرضا ابوالفضلي به عهده دارند. داور 
موفق ايراني كه پيش��تر مصاف برزيل با صربس��تان را به خوبي 
قضاوت كرده ب��ود. پرتغال به عنوان صدرنش��ين اين گروه بعد 
از پيروزي پر گل اما دشوار هفته نخس��ت مقابل غنا كه چيزي 
نمانده بود در ثانيه هاي آخر به تس��اوي كشيده شود، خود را به 
عنوان اصلي ترين مدعي معرفي كرد. ي��اران رونالدو حاال براي 
ايجاد حاشيه امنيت ناچار به ادامه اين روند در مصاف با اروگوئه 
هستند. تيمي كه برابر كره جنوبي به تساوي بدون گل رضايت 
داد و بعد از كوتاه آمدن مقابل حريف آسيايي خود، بايد در يكي 
از س��خت ترين ديدارهاي مرحله گروهي برابر شاگردان سانتوز 
به ميدان برود. دي��داري كه نه فقط براي پرتغ��ال و اروگوئه كه 
براي كره جنوبي نيز از اهميت بسياری برخوردار است، چراكه 
در صورت پيروزي پرتغال در دومين گام، ش��انس كره جنوبي 
براي صعود بيشتر مي شود. البته به شرط آنكه بتواند در مصاف 
با غنا به بيش از يك امتياز دس��ت يابد تا كارش در هفته پاياني 

به اما و اگر نكشد. 

   چهره ها


