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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

»من ايران را دوست دارم«. هواداران ايراني تا آخرين لحظه اميدوار به 
صعود بودند اما نشد. نشد كه ايران با تاريخ سازي راهي مرحله بعدي شود اما 
حتي اين شكست تلخ هم چيزي از عشق و عالقه هواداران به وطنشان كم 

نمي كند. ايراني هرجا كه باشد عاشق وطنش مي ماند. 

بازيكنان ولز بعد از قبول شكست مقابل انگلستان و حذف از جام جهاني 
اينگونه مقابل هواداران متعصب ش��ان ايس��تادند و از آنه��ا به خاطر تمام 
حمايت هاي شان تشكر كردند. ولزي ها بعد از 64 سال به جام جهاني رسيدند 
اما خيلي زود مجبور به خداحافظي با جام ش��دند. كسي چه مي داند شايد 

رفتند تا 64 سال ديگر!

در دوحه اين روزها تا دلتان بخواهد قيافه هاي عجيب و غريب مي بينيد. 
اين هم تيپ منحصر به فرد هوادار س��نگال كه معلوم نيست در دماي باالي 
دوحه چگونه اين ماسك بافتني را به سر كشيده تا اينگونه از تيمش حمايت 

كند. حمايت هايي كه البته جواب هم داد تا سنگال صعود كند. 

 بازيكنان مكزيك پيش از بازي حس��اس تيم ش��ان مقابل عربستان 
درخواست غذاي مخصوص عربستاني كردند. مكزيكي ها كه به جرئت مي توان 
گفت خرافاتي ترين تيم حاضر در قطر هستند اعتقاد دارند تمام نيرويي كه 
بازيكنان عربستان دارند به خاطر خوردن اين غذاست پس آنها هم سفارش 

دادند. 

 فريدون حسن
صعود س��نگال به مرحله يك هش��تم نهايي جام جهاني 
اتفاق عجيبي نبود اما يك اتفاق قبل از ش��روع جام همه 
چيز را در اردوي نماينده آفريقا تحت تأثير خود قرار داد 
تا كار آنه��ا گره بخورد و به آخرين ب��ازي مرحله گروهي 
مس��ابقات كش��يده ش��ود. از ابتدا هم همه روي سنگال 
حس��اب جداگانه اي باز مي كردند، اما وقتي درست قبل 
از به صدا در آمدن س��وت آغاز جام جهاني خبر رس��يد 
ساديو مانه س��تاره اين تيم مصدوم ش��ده است و وقتي 
تالش ها براي رس��اندن مانه به جان ن��اكام ماند آن وقت 

اوضاع متفاوت شد. 
باخت بد به هلن��د در بازي اول وضعي��ت را وخيم تر هم 
كرد تا جايي كه خيلي ها گفتند س��نگال از جمله حذف 
شدگان مرحله اول رقابت هاست اما شاگردان آليو سيسه 
به قطر نيامده اند تا زود بروند. ب��ازي دوم با قطر ميزبان 
حكم مرگ و زندگي را داشت؛ ديداري كه با برتري 3 بر 
يك آنها همراه بود اما يك اتفاق ديگر باز هم كارش��ان را 
دشوار كرد. تساوي اكوادور با هلند نتيجه اي نبود كه آنها 
منتظرش بودند، بنابراين بازي سوم شان هم حكم مرگ 

و زندگي را پيدا كرد. 
اكوادور تنها يك مس��اوي مي خواس��ت و سنگال بايد 

مي برد. اكوادور برخالف دو حريف قبلي سخت و غير قابل 
نفوذ نشان مي داد با اين حال مردان آليو سيسه چاره اي 
جز پيروزي نداشتند. چيزي كه در نهايت با تالش و اميد 

به دست آوردند تا حاال منتظر رويارويي با انگلستان باشند. 
سنگال حتي مي توانس��ت به عنوان صدرنشين گروه به 
مرحله بعد برود اما ضربه روحي و رواني مصدوميت ساديو 

مانه در ابتداي جام باعث ش��د آنها نتوانن��د در بازي اول 
مقابل هلند خود را جمع و ج��ور كنند، هلندي كه در دو 
بازي بعدي خود نشان داد كه چندان هم شكست ناپذير 
نيست و سنگال اگر مي توانس��ت به لحاظ روحي خود را 

آماده كند مقابل آنها نمي باخت. 
نماينده آفريقا  مقابل يكي از مدعيان اصلي قهرماني صف 
آرايي مي كند. س��نگالي كه حاال همه روي آن حس��اب 
جداگانه باز مي كنند. س��نگالي كه خيلي ها بر اين باورند 
كه حتي مي تواند تا جمع چهار تيم هم باال برود. كسي چه 
مي داند شايد مصدوميت ساديو مانه انگيزه و دليل خوبي 
باشد كه سيسه و مردانش با اعتماد به نفس باال و روحيه 

مضاعف براي دل كاپيتان شان دست به هركاري بزنند. 
س��نگال مرحله يك هش��تم نهايي حتماً با سنگال بازي 
اول و تيم اول جام تفاوت هاي فاحش��ي خواهد داشت و 
اين تفاوت ها در بازي با انگلستان خود را نشان مي دهد. 
س��نگال به خاطر س��اديو مانه صعود كرد و حاال به خاطر 
او مي خواه��د با قدرت ادامه دهد. داس��تان س��نگال در 
جام 2022 ادامه دارد ش��ايد تا پاي قهرماني، شايد آنها 
ترس را نمي شناسند و تا آخرين لحظه تالش  كنند تا به 
خواسته شان برسند و آنها براي دل كاپيتان مصدوم شان 

بازي مي كنند و اين بيشترين انگيزه را به آنها مي دهد. 

صعود به خاطر ساديو مانه

سنگال متفاوت تر از هميشه 

90 دقيقه سرنوشت ساز براي كرواسي، مراكش و بلژيك

دوئل دوم و سوم جهان

  شيوا نوروزي
قهرمان جام 2014 حتي در خواب هم نمي ديد براي صعود به 
يك هشتم نهايي تا اين اندازه ذليل ش��ود و نگران نتيجه بازي 

ژاپن باشد. 
در گروه مرگ هم اس��پانيا و ژاپن ش��انس صع��ود دارند و هم 
كاس��تاريكا و آلمان. با اين تفاوت كه ماتادورها و ژرمن ها براي 
حضور در مرحله حذفي به شدت تحت فشارند و اگر در رسيدن 

به اين هدف ناكام بمانند آبروي فوتبال شان مي رود. 
  

تيم هانسي فليك در بازي اول طوري ژاپن را دست كم گرفت 
كه سامورايي ها برد تاريخي 2 بر يك را تجربه كردند. بعد از آن 
تحقير زودهنگام آلماني ها به خودشان نيامدند و به جاي آنكه 
انتقام باخت به ژاپن را از اسپانيا بگيرند در مصاف با ماتادورها 
با تساوي متوقف ش��دند. اين عملكرد ضعيف يكي از مدعيان 
جام را با يك امتياز در قعر جدول گروه E نگه داش��ته و آلمان 
سايه سنگين سه تيم را باالي سرش احس��اس مي كند. بازي 
با كاس��تاريكا تكليف را روشن مي كند؛ ش��اگردان فليك حق 
ندارند به چيزي جز پيروزي فكر كنند. اگر آلمان پيروز بازي با 
كاستاريكا باشد تازه آن زمان بايد اميدوار بماند كه اسپانيا حتماً 
ژاپن را شكست دهد. تيم لوئيز انريكه اگر در مصاف با ماتادورها 

امتياز از دست بدهد و تازه آلمان هم كاستاريكا را 
برده باشد، كار به تفاضل گل مي كشد. 

نكته مه��م اينكه تحميل شكس��ت ب��ه ژاپن 
و كاس��تاريكا اصاًل آسان نيس��ت. از يك سو 
ش��اگردان مورياس��و شگفتي س��از گروه لقب 

گرفته و از س��وي ديگر هم تيم لوئيس فرناندز 
سوارز س��ه امتيازي اس��ت. بهترين فرصت است 
براي كارستاريكا تا همانند ژاپن از ضعف هاي زياد 
و روحيه پايين آلمان استفاده كند و اتفاقي بزرگ 
رقم بزند. توماس مولر س��تاره آلمان معتقد است 
براي جبران تفاضل گل پايين و باال بردن شانس 
صعود اين تيم بايد تا مي تواند به كارستاريكا گل 
بزند: »اگر بتوانيم هشت گل به كاستاريكا بزنيم 
ش��انس صعودمان بسيار بيش��تر مي شود. اين 
نتيجه غيرممكن نيس��ت و مي توان هشت گل 
زد ولي نتيجه اي واقع بينانه در يك جام جهاني 
نيست. كسب پيروزي كافي است و سپس ببينيم 
اس��پانيا و ژاپن چه مي كنند. باي��د حواس مان به 
نتيجه بازي اسپانيا و ژاپن باشد. قطعاً اتفاقات آن 

بازي مي تواند در نوع اس��تراتژي ما برابر كاستاريكا 

تأثيرگذار باش��د و شكل 
بازي مان را تعيين كند. 
مقابل كاس��تاريكا بايد 
كارها را ساده كنيم. بايد 
تح��رك و جابه جايي ها در 
زمين زياد باش��د. مي توان توپ ها را به 
فضاهاي خالي فرس��تاد، در حالي كه ممكن اس��ت 
هميشه به مقصد نرسند، اما مي تواند بازيكنان حريف 
را به تغيير موقعيت وادار كن��د. به عنوان يك مهاجم 
بايد دوندگي زيادي داش��ته باشم و شايد قرار نيست 
در بازي 10 موقعيت برايم مهيا ش��ود اما بايد آماده 

باشم.«
سوارز سرمربي كاستاريكا به اندازه آلمان براي تيمش 
شانس صعود قائل است: »عاشق اين بازيكنان هستم 
و مي دانم چه توانايي هايي دارند. اش��تباهات بازي 
قبلي را برطرف كرديم و بهترين واكنش را نشان 
داديم. صعود حاال به خودمان بستگي دارد. قطعاً با 
پيروزي برابر آلمان باال مي رويم ولي شايد شرايط 
بازي هاي ديگر به گونه اي شود كه با مساوي هم 
صعود كني��م. البته مي دانيم كه براب��ر آلمان كار 

سختي داريم.«
اسپانيا هنوز صعود نكرده و براي آنكه سرنوشتش 
به نتيجه س��اير تيم ها گره نخورد براي شكست ژاپن 
نقشه كشيده است. لوئيز انريكه اميدوار بود شاگردانش از 
پس آلمان برآيند و كار تمام شود. در ظاهر امشب بردن 
حريف آسان است منتها نبايد فراموش كرد ژاپن عامل 
قعرنشيني آلمان است. اصاًل نمي توان تيم مورياسو را 
دست كم گرفت. نماينده آسيا از كوچك ترين فرصت ها 
استفاده و در عين حال نيز با دفاع مستحكم مهاجمان 
حريف را خلع سالح مي كند. انريكه در بازي قبل از 
عملكرد بازيكنانش ابراز رضايت كرد و تساوي را براي 
اسپانيا ارزش��مند خواند، منتها امشب فرصت آخر 

براي گرفتن امتياز و صدرنشيني است. 

 تا زماني بازي 
مي كرد عادت داشتيم او را 

با عينك خاص در لباس 
نارنجي هلند ببينيم حاال 

اما جناب ادگار داويدز 
لباس نارنجي را درآورده و 
كت و شلوارپوش شده اما 
عينك خاص او همچنان 
سرجاي خودش است تا 
داويدز هلندي را در هر 
لباس و هيبتي كه باشد 

همه بشناسند. 

قطر ميزبان خيلي 
زود با جام جهاني وداع 

كرد و حاال بايد تمام تالش 
خود را انجام دهد كه در 

ادامه جام هم ميزبان 
خوبي باشد، اما حذف از 

جام هم مانع نشد تا 
هواداران فوتبال در قطر 

تيم شان را دوست نداشته 
باشند. آنها مي گويند: 
»ببري يا ببازي تشكر 

مي كنيم« و اين را اينگونه 
اعالم مي كنند. 

سامورايي ها براي اسپانيا شمشير را از رو مي بندند

آخرين نفس هاي 
ژرمن ها 

  دنيا حيدري
مصاف هاي گروه F نيز به نقطه پايان 
رسيد و حاال تنها يك فرصت براي صعود 
باقي اس��ت. فرصتي كه ه��ر تيمي كه 
بهتري��ن اس��تفاده را از آن ببرد، برنده 

است. 
يكي از مهم ترين مصاف هاي امروز در 
گروه Fبي ش��ك رويارويي تيم دوم و 
س��وم جهان اس��ت. تيم هايي كه تنها 
90 دقيقه ديگر زمان دارند براي قطعي 
كردن صعود خود به مرحله يك هش��تم 
نهايي و حضور در بين 16 تيم برتر جام. 
موفقيتي كه اما چندان هم ساده نيست، 
چراكه جز كانادا كه بدون كسب حتي يك 
امتياز در قع��ر جدول حضور دارد، هر س��ه 
تيم ديگر )كرواسي، مراكش و بلژيك( شانس 
صعود دارند. كرواسي كه با كسب يك تساوي و 
يك پيروزي با چهار امتياز در صدر جدول قرار 
دارد، امروز براي روش��ن شدن تكليف صعودش 
آن هم به عنوان تيم نخست گروه، با بلژيك ديدار 
مي كند. تيم سوم جهان كه بعد از موفقيتي كه در 
روسيه كسب كرد، بدون شك نمي خواهد كارش 
در قطر در همين مرحله نخست گروهي خاتمه 
يابد اما ب��راي حضور در مرحله بع��دي نيازمند 

كسب امتياز از كرواس��ي صدرنشين است. البته به شرط 
آنكه حاشيه هاي دروني، اين تيم را در واپسين لحظات با 
مشكل مواجه نكند. بلژيك طي روزهاي گذشته شرايط 
دشواري را تجربه كرده و اين مس��ئله تأثير قابل توجهي 
روي نفرات تيم گذاش��ته اس��ت. خصوصاً بع��د از قبول 
شكست برابر مراكش كه كار صعود اين تيم را سخت كرده 
و انتقادهاي بسياري را به دنبال داش��ته، اما بدتر از همه 
اينكه بازيكنان تيم نيز بعد از بازي در رختكن با هم درگير 
شدند كه در اين بين نقش كوين دي برويه، يان فرتونگن 
و ادن هازارد از همه بيشتر بوده است. مسئله اي كه شرايط 
بلژيكي ها را براي كسب موفقيت در قطر سخت تر كرده، 
به همين دليل روملو لوكاكو، ستاره اينتر در تالش است تا 
درگيري هاي ايجاد شده بين بازيكنان تيم ملي كشورش 
را از بين بب��رد. با اين وجود كار به جايي رس��يده كه تيم 
روبرتو مارتينز كه به زعم بسياري يكي از مدعيان قهرماني 
بود، حاال صعودش از گروه بس��يار س��خت ش��ده است. 
موفقيتي كه در گرو برتري مقابل كرواس��ي اس��ت و اين 
كار چندان راحتي نيست. خصوصاً كه در ديگر بازي اين 
گروه كه به طور همزمان ساعت 22:30 برگزار مي شود، 
مراكش با كانادا ديدار مي كند. تيمي كه تا اينجاي كار هر 
دو بازي قبلي خود را واگذار كرده خيلي بعيد اس��ت كه 
كرواسي را در كسب هر س��ه امتياز باقيمانده تا صعود به 
يك هشتم نهايي به دردسر بيندازد! و اين بدترين اتفاقي 
اس��ت كه مي تواند براي بلژيك، تيم سوم جهان رخ دهد. 

تيمي كه ش��ايد بتوان گفت به خود و 
اختالفات داخلي باخ��ت. البته هازارد 
قبل از آخرين مصاف مرحله گروهي با 
رد اين مسئله مي گويد كه هيچ اتفاقي 
رخ نداده و بازيكن��ان بلژيك متحدتر 
از هميش��ه هس��تند. با اين وجود اما 
نه حرف كه عملكرد آنه��ا در زمين 
بازي و مصاف با كراوس��ي است كه 
مي تواند ثابت كند اي��ن ادعا تا چه 
اندازه درس��ت اس��ت. در اين گروه 
كرواس��ي و مراكش با چهار امتياز 
به ترتيب رده ه��اي اول و دوم را در 

اختيار دارند و بلژيك هم با سه امتياز 
تيم سوم است و همين نزديكي امتيازها 
حساسيت جدال هاي اين گروه را افزايش 

داده اس��ت، چراكه در صورت برتري بلژيك 
و مراكش، كرواس��ي صدرنش��ين از صعود باز 
مي ماند. تس��اوي بلژيك و كرواس��ي هم براي 
بلژيكي ها تأثيري ندارد مگر در صورت شكست 
مراكش مقابل كانادا و همين پيچيدگي بي شك 
باعث مي شود تا امش��ب مصاف هاي جذابي را 
در گروه F به خصوص بين تيم های دوم و سوم 

جهان شاهد باشيم؛ مصافي كه حذف يكي از آنها 
از جام بيست ودوم تا حد زيادي محتمل است.


