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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

تيم داوری ايران باز هم نمره قبولي گرفت. عليرضا فغاني، محمدرضا 
منصوري و محمدرضا ابوالفضلي بازي پرتغال و اروگوئه را با قضاوت خوب و 
محكم به پايان رساندند تا بار ديگر شايستگي هاي خود را به كميته داوران فيفا 
نشان دهند. اين تيم مس��تحق قضاوت بازي فينال است كه اميدواريم رخ 

دهد. 

با چنان حرارت و فريادهايي دست ها را بلند كرد كه همه باور كرديم توپ 
با ضربه سر او وارد دروازه اروگوئه شده است اما در همان تصاوير آهسته اول 
مشخص شد كه او تنها به خاطر پرش و ژست زدن ضربه روي گل تأثير داشته 

و گل به نام فرناندز ثبت شده است و يك رفتار رياكارانه به نام رونالدو !

اين هم بدل نيمار كه با حضور در جايگاه ويژه ورزشگاه در بازي برزيل و 
سوئيس باعث ش��د هواداران فوتبال به اشتباه بيفتند و با او عكس يادگاري 
بگيرند. جالب اينكه خودش هم ابتدا اصالً به روي خود نمي آورد كه بدل ستاره 

برزيل است و با افتخار عكس يادگاري مي گرفت. 

 سون هيونگ مين با صورت آسيب ديده راهي قطر شد به اين اميد كه با 
درخش��ش در تركيب كره جنوبي يك موفقيت تاريخي ب��راي خود و تيم 
كشورش ثبت كند اما حاال با شكست مقابل غنا در آستانه حذف از رقابت ها 
قرار دارد. بازي آخر كره جنوبي مقابل پرتغال بازي بسيار سختي خواهد بود. 

باخت اول به پرتغال باخت بدي بود كه البته اگر كمي خوش شانس 
بودند مي شد با تساوي هم عوض شود. غنا به قطر نيامده است كه به 
همين س��ادگي ها برود. آنها مي خواهند صعود كنند و باالتر بروند تا 

نشان دهند فوتبال آفريقا از چه ظرفيت بااليي برخوردار است. 
ستاره هاي غنا مي خواهند به دنيا نشان دهند كه آفريقايي ها فقط در 
حد باشگاه هاي اروپا و درخشش در ليگ قهرمانان نيستند 
و حتي در تيم هاي ملي ش��ان هم خوب مي درخشند. بازي 
برابر كره جنوب��ي نقطه ش��روع دوباره براي غنا ب��ود و حاال 
آنها اميدوار تر از هميش��ه به ب��ازي آخر خود مقاب��ل اروگوئه 

مي انديشند. 
كره جنوبي نشان داد غنا مي تواند در هر زمان كه بخواهد ورق بازي را ب��ازي با 

به سود خود برگرداند. غنا در اوج حمالت كره جنوبي با دو گل جلو افتاد و بعد از 
آنكه بازي مساوي شد دوباره برگشت تا پيروز ميدان باشد و كره را در آستانه حذف 
ش��دن قرار دهد. با اين حال بازي با كره نقاط ضعف نماينده آفريقا را هم نش��ان داد. 
كره اي ها ضعف مفرط دفاع غنا را آشكار كردند. نقطه ضعفي كه اگر آنها به فكر ترميم و 
تقويت آن نباشند آن وقت مهاجماني چون كاواني و سوارز به بهترين شكل ممكن از آن 
استفاده مي كنند. غنا بايد متوجه باشد كه مهاجمان و بازيكنان آماده اروگوئه با بازيكنان 
كره جنوبي تفاوت اساسي دارند. يك تفاوت به اندازه فوتبال ناب امريكاي جنوبي با فوتبال 
آسيا. غنا مقابل پرتغال نمايش خوبي داشت هرچند باخت اما در برابر كره جنوبي با يك نمايش 
متوسط پيروز شد. اتكا به بازيكناني چون كادوس كه برگ برنده غنا محسوب مي شود چاره ساز 
خواهد بود اما غنا براي صعود نياز دارد يك تيم با دفاعي مس��تحكم باشد؛ دفاعي كه به راحتي آب 

خوردن زحمات و تالش هاي خط حمله اين تيم را به باد ندهد. 
بازي با كره جنوبي درس خوبي به آنها داد؛ درس��ي كه اگر به درس��تي آن را فهميده باشند حتماً از 

ميدان اروگوئه هم دست پر بيرون مي آيند و يكي از 16 تيم مرحله يك هشتم نهايي خواهند بود.

شيرهاي رام نشدني آفريقا گويا حاال عادت كرده اند كه ديگر شيرهاي بي آزاري باشند 
و زياد به پر و پاي حريفان نپيچند! كامرون بازي اول را به سوئيس باخت اما فقط بازي 

را واگذار نكرد. 
كامرون مقابل سوئيس هيچ نشاني از آن تيم مقتدر و ويرانگر جام جهاني قبل نداشت. 
انگار شيرهاي رام نشدني آفريقا رام ش��ده بودند واال سوئيس تيمي نبود كه بتواند از 
سد آنها بگذرد. بازي با صربستان هم با همين وضعيت دنبال شد. گل اول را زدند اما 
صرب ها ناگهان چنان طوفاني به پ��ا كردند كه كامرون تاب مقاوم��ت در برابر آن را 

نداشت. بازي يك بر صفر برده شد عقب افتادن با حساب 3 بر يك !
حاال همه چيز محتاج يك جرقه بود و اين جرقه را وينس��نت ابوبكر با گلي كه به ثمر 
رساند و كامرون را به بازي برگرداند زد تا متعاقب آن كار به تساوي كشيده شود. كامرون 
همراه صربستان يك امتيازي هستند و نگاهشان به بازي آخر با اين تفاوت كه شيرهاي 
آفريقايي بايد به مصاف قناري هاي امريكاي جنوبي بروند و صربستان به ديدار تيم ماشيني 

سوئيس، كدام راحت تر است؟
كامرون با برزيلي رو در روست كه صعودش را قطعي كرده است اما باختن را در هيچ شرايط 
دوست ندارد. شيرهاي آفريقا بايد اول برزيل را ببرند و آن گاه تازه دلخوش به اتفاقات بازي 
صربستان و سوئيس باشند تا شايد بتوانند با اما و اگرهاي زياد به دور بعدي رقابت ها راه 
پيدا كنند. شيرهاي آفريقا وضعيت پيچيده اي دارند و وضعيتي كه تاكنون در هيچ 
كدام از جام هاي جهاني با آن روبه رو نبوده اند. آنها يا خيلي خوب صعود كرده  يا 
اينكه راحت كنار رفته اند اما حاال و در قطر 2022 كارشان بدجور گره خورده 
است فقط به خاطر اينكه بازي اول را به سوئيسي باختند كه كسي از 

ديدن فوتبالش لذت نمي برد. 
كامرون براي صعود هم برنامه ريزي مي خواهد و هم شانس. بازي با 
برزيل سخت ترين بازي و آخرين فرصت آنهاست. ديداري كه شايد 

وينسنت ابوبكر برخالف دو بازي قبلي از ابتدا وارد ميدان شود.

شيرهاي رام شده كامرون

آخرين فرصت
درسي كه غنا از بازي كره جنوبی گرفت 

در انتظار صعود

اين هم آخرين مورد 
استفاده از پوست 

هندوانه. تا حاال اينطور 
به آن نگاه نكرده بوديم. 

پوست هندوانه جاي 
كالهخود. اين هوادار 

برزيل با اين هيبت خود 
را به ورزشگاه رساند تا 

در جشن پيروزي مقابل 
سوئيس و صعود به 

مرحله بعد شركت كند. 
از اين به بعد پوست 

هندوانه را اينطور 
استفاده كنيد. 

كره اي دشداش��ه پوش نديده بوديم كه ديديم، البته اين روزها در 
قطر از هر قوم و ملتي مي توان دشداشه پوش ديد. اما در ميان همه اين 
اقوام دشداشه پوشيدن كره اي ها بيشتر از بقيه جلب توجه مي كند آن 
هم با اين ژس��ت هاي خاص كره اي ها و البته تلفيق با لباس هاي سنتي 

خودشان كه صحنه هاي جالبي رقم مي زند. 

جشن صعود سلسائو در ورزشگاه 974

آلیسون باز هم تماشاگر بود!
  دنيا حيدري

بعد از مصاف جذاب و ديدني كامرون - صربستان كه با تساوي 
پر گل 3- 3 به پايان رسيد، نوبت به نبرد مدعيان گروه G بود. 
رويارويي برزيل با سوئيس كه بي شك مي توانست تكليف تيم 
صعودكننده را مش��خص كند و همين مس��ئله حساسيت آن 
را چند برابر كرده بود. از سلس��ائو جز ب��رد انتظاري نمي رفت. 
ش��اگردان تيته در گام نخست صرب ها را از س��د راه برداشته 
بودند و حاال براي تمام كردن كار بايد صليب هاي س��رخ را هم 
به سرنوشت صربستان دچار مي كردند تا صعود خود به مرحله 

بعد را جشن بگيرند. 
اما سوئيس هم در مصاف نخست از سد كامرون گذشته بود و به 
واسطه اين برد اميد زيادي به صعود حتي به عنوان صدرنشين 
گروه داشت اما كنار زدن سلسائو كار چندان ساده اي نبود. ياران 
مراد ياكين، اتفاقاً تا دقيقه 80 بازي نيز دوام آوردند اما سرانجام 
دقيقه 83 ضربه كاس��ميرو به تور دروازه س��وئيس چسبيد تا 
زردپوشان برزيلي جش��ن صعود بگيرند آن هم قبل از برگزاري 
آخرين بازي گروه. م��راد ياكين اما بر اين ب��اور بود كه تيمش 
از چاش��ني ش��انس برخوردار نبود و اگر اندكي شانس داشت 
مي توانست بازي را با نتيجه اي ديگر به پايان ببرد و بازنده ميدان 
نباش��د براي تيته اما همه آن چيزي كه اهميت داشت، شش 
امتيازي شدن تيمش بود و بس. به همين دليل هم بالفاصله بعد 
از گلزني كاسميرو يكي از اعضاي كادر فني تيمش را به گرمي 
در آغوش گرفت. متئوس باچي كه نه فقط دستيار كه پسر تيته 

است. س��رمربي برزيل بعد از تقسيم خوشحالي خود با پسرش 
تأكيد كرد برد برزيل در مصاف با سوئيس به دليل اتخاذ سيستم 

مناسب براي اين بازي بوده.
 او همچني��ن تأكيد ك��رده غيب��ت نيم��ار در مصاف با 

صليب هاي سرخ احساس شده اما سيستم 
تيم اس��ت كه حرف اول را مي زند 

و در هر بازي س��تاره هاي آن مس��ابقه را مي س��ازند: »يكي از 
ستاره هاي اين بازي نيز بي شك روديگو بود كه اگر چه به عنوان 
يار تعويضي به ميدان آمد اما پاس يك��ي از مهم ترين گل هاي 
تيم را تا اينجاي كار داد. آن هم در مصاف با سوئيسي كه 
يكي از قوي ترين دفاع هاي دنيا را دارد و 
براي ما مشكل درست كرده بودند 

ولي در نهايت موفق شديم دفاع دشوارشان را باز كنيم و به گل 
برسيم.«

نيمار، فوق س��تاره برزيلي ه��ا نيز كه به دلي��ل مصدوميت در 
بازي نخست فرصت حضور برابر س��وئيس را از دست داده بود 
با تمجيد از كاس��ميرو، زننده تك گل دومين بازي در قطر او را 
بهترين هافبك دنيا خواند. تعريفي كه نشان از ذوق زدگي نيمار 
براي صعود داش��ت. صعود زودهنگام به يك هشتم نهايي جام 
جهاني قطر براي گابريل ژس��وس، بازيكن آرس��نال كه اولين 
بازي خ��ود را در جام جهاني قط��ر انجام داده ب��ود نيز معناي 
خاصي داشت، چراكه همس��رش)رايان ليما( و همچنين هلنا، 
دختر شش ماهه او نيز با حضور در اس��تاديوم از نزديك بازي 
او را تماش��ا كردند. ديداري كه به صعود برزيل منتهي ش��د تا 
ژسوس اين شادي را با خانواده اش جش��ن بگيرد. اين بازيكن 
بعد از عملكرد ضعيف در جام جهاني روسيه نيمكت نشين شده 
 بود اما اولين حضورش در قطر با صعود برزيل در ورزشگاه 974 

همراه شد. 
يكي از اتفاقات جال��ب مصاف با صليب هاي س��رخ اين بود كه 
در مصاف با س��وئيس هم مانند ديدار با صربستان هيچ شوتي 
به سمت چارچوب دروازه آليس��ون زده نشد و تن آليسون بكر 
هنوز در قطر به زمين نخورده اس��ت و برزيل با چنين شرايطي 
موفق شد قبل از پايان رقابت هاي گروه G صعود خود را به يك 
هشتم نهايي جام جهاني 2022 قطعي كند كه البته جز اين هم 

از سلسائو انتظار نمي رود. 

رونالدو گل نزد، فرناندز دبل كرد

پرواز پرتغال 
صعود به يك هشتم نهايي 

شيوا نوروزي
   گزارش

ب�راي تيم�ي ك�ه ع�زم 
قهرمان�ي دارد ت�ازه گام 
نخس�ت اس�ت، اما در روزهايي كه ژرمن هاي مدعي 
خطر حذف از جام جهاني را بيخ گوشش�ان احساس 
مي كنن�د، پرتغالي ه�ا حق دارند از مس�جل ش�دن 

صعودشان سر از پا نشناسند. 
برتري 2 بر صفر ياران كريس�تيانو رونالدو بر اروگوئه 
 H بي دف�اع تكليف يك�ي از صعودكننده ه�اي گروه
را روش�ن كرد. پرتغال 6 امتيازي براي قطعي ش�دن 
صدرنشيني اش در بازي آخر با كره جنوبي فقط به يك 
تساوي نياز دارد، البته اگر شاگردان سانتوس با همين 
دست فرمان جلو بروند با چند گل از خجالت نماينده 

آسيا هم درمي آيند. 
خيال راحت

اروگوئه اي ك�ه از پس كره بر نيامده ب�ود در مصاف با 
پرتغال هم حرفي براي گفتن نداشت. پرتغال آمده بود 
تا با تمام قوا پيروز شود و كار را تمام كند. تصور مي شد 
گل اول را رونالدو زده اما اين برون�و فرناندز بود كه با 
يك سانتر زيبا قفل دروازه حريف را باز كرد و با پنالتي 

آخر بازي نيز گل دومش را به ثمر رساند. دبل فرناندز 
تكليف را روشن كرد تا پرتغال يك گام ديگر به رؤياي 
قهرماني نزديك شود. اين تيم تاكنون دستش به جام 
نرسيده است. كاپيتان رونالدو در پنجمين جام جهاني 
خود تاكنون فقط يك گل به ثمر رسانده است و با زدن 
يك گل ديگر به ركورد اوزه بيو مي رسد. تيم پر ستاره 
در مرحله بعدي بايد ب�ه مصاف تيم دوم گروه G برود 
و با يكي از تيم هاي س�وئيس، صربس�تان يا كامرون 

بازي كند. 
تنها نكته منفي ش�ب صعود آسيب ديدگي جدي 
مدافع چ�پ پرتغال ب�ود؛ نونو من�دز در جريان 

ديدار با اروگوئه به دليل مصدوميت يك تعويض 
اجباري روي دس�ت س�انتوس گذاشت و با 

چشمان گريان زمين را ترك كرد. اينكه اين 
بازيكن مي تواند در بازي هاي بعدي تيمش 

به ميدان برود يا نه هنوز مشخص نيست. 
اتحاد تيمي

س�رمربي تيم صعود ك�رده گروه 
آخ�ر پي�روزي را ح�ق تيم�ش 

خوان�د. فرنان�دو س�انتوس 

خوب مي دان�د براي 
بق�ا در جام جهان�ي و 
تاريخ سازي روزهاي سختي 
پيش روي پرتغال است: »كاماًل 
شايس�ته اين پي�روزي بوديم. 
به عهدي ك�ه با خودمان بس�ته 
بوديم ب�ه خوبي پايبن�د بوديم. در 
نيمه اول ب�ه اندازه نيم�ه دوم خوب 
نبوديم ولي در همان نيمه هم عملكردي 
عالي داش�تيم. از اين موض�وع آگاهيم و از 
اين به بعد تالش مي كنيم ب�ا رفع نواقص بهتر و 
بهتر شويم. اتحاد تيمي را در بهترين شكل آن به 

تصوير كش�يديم. تا زماني كه در تورنمنت باشيم به 
همين شكل كار مي كنيم؛ با اتحاد و ارائه يك فوتبال 
باكيفيت. مي خواهيم باعث شادي و سربلندي مردم 
پرتغال باش�يم و به خودمان افتخار كنيم. براي ادامه 
راه در جام جهاني كاماًل مصمم هستيم. اين بازي تمام 
ش�د و ما صعود كرديم. بايد در آرامش به بازي با كره 

فكر كنيم.«
بهترين بازيكن ب�ازي اتحاد را رم�ز موفقيت پرتغال 
عنوان كرد. برونو فرناندز ب�ا اينكه خيال مي كرد گل 
اول را رونال�دو زده ام�ا طوري خوش�حال ب�ود انگار 
خودش گلزني كرده است: »با روحيه و همدلي است 
كه نتيجه مي گيريم. بعد از گل اول طوري خوشحالي 
كردم انگار كريس�تيانو گل زده. احس�اس مي كردم 
كه گل به نام من ثبت مي ش�ود ولي هدفم اين بود كه 
توپ را براي رونالدو سانتر كنم. همه ما از پيروزي تيم 

خوشحاليم. مهم نيست كه چه كسي گل مي زند.«
نااميد نباشيد

با توجه به برد 3 بر2 غنا برابر كره جنوبي، كار اروگوئه 
قعرنشين آن هم با يك امتياز براي صعود بسيار سخت 
است. با اين  حال ديه گوه آلونسو از همه هواداران اين 
تيم خواس�ت تا اميدش�ان را از دس�ت ندهند: »تيم 
م�ا نتوانس�ت از فرصت هايش اس�تفاده كن�د. حتي 
فرصت هاي خيلي عالي اي براي گلزني داش�تيم ولي 
دقت نداش�تن باعث ش�د نتوانيم گل اول را بزنيم و 
حتي بعد از گل خوردن كار را به تس�اوي بكش�انيم. 
م�ردم بدانند م�ا تالش كردي�م و روي ت�الش كردن 
تأكيد داريم. به هيچ وجه نبايد خوش بيني و ايمان به 
موفقيت مان را از دس�ت بدهيم و بايد به تالش كردن 
ادامه دهيم. به تيم تان ايمان داش�ته باشيد. تا زماني 
 كه سوت پايان بازي س�وم به صدا در نيامده كار تمام 

نشده است.«

فريدون حسن
   چهره ها


