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بازیابی گنج؛ در انتظار  اتفاقی غیرمنتظرهمرتضی پورعلی گنجی

بازی خوب 
A گروه

ساعت19:30 در 
ورزشگاه الثومه 2تیم 
هلند و سنگال با هم 

روبه رو می شوند. 

2 صفر
هلند تاکنون در 

جام جهانی به تیم های 
آفریقایی نباخته؛ 3برد 
و یک تساوی. سنگال 
هم در مراحل گروهی 

به اروپایی ها نباخته 
و 2برد و یک تساوی 
به دست آورده.هلند 

هرگز نخستین بازی اش 
در جام جهانی را نباخته؛ 
6 برد و 2 تساوی داشته. 

سنگال هم در 2دوره 
قبلی حضورش در هر 
دو بازی اول خود را با 
پیروزی به پایان برده. 
هیچ یک از بازی های 

سنگال در جام جهانی 
بدون گل به پایان 

نرسیده اما فقط یک بار 
این تیم توانسته  دروازه 
خود را بسته نگه دارد؛  
برد تاریخی یک بر صفر 

سال2002 مقابل 
فرانسه.

آخرین 
شکست 
اگر ضیافت پنالتی ها 

را درنظر نگیریم، 
هلند در 11بازی از 

14مسابقه آخر خود در 
جام جهانی به پیروزی 

رسیده و فقط 2تساوی 
و یک شکست داشته 
که تنها شکست شان 

در فینال2010 مقابل 
اسپانیا اتفاق افتاد. 

آخرین شکست آنها 
در مرحله گروهی 
سال1994 مقابل 

بلژیک رقم خورد. هلند 
در دوره قبلی در کنار 

ایتالیا غایب بزرگ 
مسابقات بود.
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یک ســال پیش کجا و امــروز کجــا؛ این داســتان مرتضی 
پورعلی گنجی است که شاید تا همین چند ماه پیش در دورترین 
فاصله از تیم ملی ایران به سر می برد، اما حاال با سایر بازیکنان در 
قطر است و هیچ بعید نیست حتی در نخستین بازی تیم ایران 
در برابر انگلســتان هم در ترکیب اصلی قرار بگیرد. این مدافع 
میانی 30ســاله، یکی از ســورپرایزهای کارلوس کی روش در 
جام ملت های آسیا در سال 2015بود. او که تا پیش از آن برای 
نفت تهران و در پست هافبک دفاعی بازی می کرد، با صالحدید 
کی روش یک خط عقب رفت و فصل جدیدی از فوتبالش شروع 
شد. گنجی بالفاصله پس از رسیدن به شهرت راهی لیگ چین 
شد و در حوزه باشگاهی انتخاب هایی داشت که بوی تالش برای 

کسب درآمد بیشتر را می داد.
او در مقطعی هم پیراهن السد را پوشید و کنار ژاوی هرناندس 
بازی کــرد اما پس از آن ســطح عملکرد مرتضــی رو به افول 
گذاشت. این بازیکن دوران ناموفقی را در تیم اوپن بلژیک )که 
عمال تحت تملک قطری هاست( پشت سر گذاشت. حضور در 
العربی هم برای او چندان فوق العاده نبود و نهایتا شاهد حضور 
پورعلی گنجی در شنزن چین بودیم. مدافع ایرانی در این تیم 
آخر شرایط عجیبی پیدا کرد و به واسطه مصدومیت، خیلی زود 
جدا شــد. مدت ها بود که گنجی به تیم ملی دعوت نمی شد و 
به نظر می رسید بختی برای حضور در جام جهانی نداشته باشد 
اما پیوستن او به پرسپولیس و به خصوص بازگشت کی روش به 

تیم ملی باعث شد ورق به سود مرتضی برگردد.
با همه اینهــا اما کمتر کســی تصور می کرد او شــانس 

فیکس شدن داشته باشــد، چرا که زوج محمدحسین 
کنعانی زادگان و شــجاع خلیل زاده قلــب خط دفاع 
را قبضه کرده بودنــد. با این همه، اســتفاده ناگهانی 
کی روش از زوج پورعلی گنجی و مجید حســینی در 
بازی دوســتانه با تونس، ناگهــان همه  چیز را به هم 
ریخت. به این ترتیب احتمال قابل توجهی وجود دارد 
که گنجی امروز در بازی با انگلســتان فیکس باشد؛ 
آنچه اگر رخ بدهد پروژه بازیابی گنج برای مرتضی را 

در کوتاه ترین زمان ممکن کامل می کند.

گرت ساوت گیت، سرمربی انگلیس: روزهای اول به دلیل 
گرمای هوا کار برای ما ســخت بود ولی به مرور زمان عادت 
کردیم. درباره ایران باید بگویم، آنها اگر بخواهند می توانند 
بهتر کار کنند. فراموش نکنید تیم هایی که در جام های قبلی 
مقابل ایران بازی کردند، خیلی سخت توانستند به آنها گل 
بزنند. از نظر ما ایران تیم باکیفیتی است. آنها در رنکینگ فیفا 
رتبه خوبی دارند. ما می دانیم کی روش چطور کار می کند؛ 
چه زمانی که در منچستریونایتد بود و چه در تیم های ملی. در 
خط حمله، بازیکنان خوبی مثل آزمون دارند. جهانبخش را از 
دوره حضورش در برایتون می شناسیم. اگر جام جهانی قرار بود 
آخر فصل برگزار شود، ما با آن مشکلی نداشتیم. مسئله اصلی 
آماده سازی تیم از نظر روانی است. هری کین در هر جلسه 
تمرینی تیم ملی ما پنالتی تمرین می کند و مثل بازیکنی که 
اسم بردید، مهدی طارمی آماده است تا اگر پنالتی ای گرفته 

شد گلزنی کند.

هری کین، کاپیتان انگلیس: همیشه فکر می کنیم می توانیم 
بهتر شــویم. در 6دیدار اخیر تالش خودمان را کردیم و حاال 
گرسنه تر از گذشته هستیم. چند سال قبل توانستیم در اروپا 
موفق شویم و همیشه براساس مسابقات اصلی مورد قضاوت قرار 
می گیریم. دوره خوبی داشتیم و گام هایی به پیش برداشتیم؛  

این هم یک فرصت دیگر است و چشم به آینده داریم.

عصر امروز نخســتین دیدار تیم ملی ایران 
در مرحله گروهــی جام جهانی 2022 در برابر 
انگلستان برگزار خواهد شد؛ یک بازی بزرگ 
با حریفی مهم و قدرتمند که طبیعتا در تاریخ 
فوتبال کشــور ماندگار خواهد بود. یوزها اما 
در این بازی اهداف شــیرین زیادی را دنبال 

می کنند که می توان برخی از آنها را مرور کرد.

    گل های زده را دورقمی کن
تیم ملی ایران در 5دوره قبلی جام های جهانی حضور 
داشته و مجموعا موفق شده 9گل به ثمر برساند. تیم 
ایران تنها در یک مسابقه موفق شده بیش از یک گل 
به ثمر برساند؛ دیدار با آمریکا که آن را 2بر یک برد. 
7گل دیگر تیم ملی در برابر اســکاتلند، پرو، آنگوال، 

مکزیک، بوســنی، پرتغال و مراکش به ثمر رسیده 
اســت. طبیعتا انتظار می رود 4دهه بعد از نخستین 
حضور در جام جهانی، باالخره در این تورنمنت تعداد 
گل های زده تیم ملی دورقمی شــود و چه فرصتی 
بهتر از امروز؟ نخستین بازیکنی که موفق به گشودن 
دروازه انگلیس شــود، دهمین گل تاریــخ ایران در 

جام های جهانی را زده است.

    در کلین شیت، هت تریک کن
تیم ملی فوتبال ایــران در 3دوره ابتدایی حضورش 
در جام های جهانی موفق به ثبت کلین شــیت نشد. 
برای نخســتین بار در جام جهانی 2014 و دیدار با 
نیجریه بود که تیم ملی توانست با سنگربانی علیرضا 
حقیقی دروازه خودش را بسته نگه دارد. این اتفاق در 

جام جهانی 2018هم مقابل یک تیم آفریقایی دیگر 
یعني مراکش رخ داد و تیم ملی گل نخورد. حاال باید 
ببینیم تیم ملی در سومین جام جهانی پیاپی خود با 
کارلوس کی روش می تواند سومین کلین شیت خود 
را ثبت کند یا نه. وقوع این اتفــاق در بازی امروز در 
برابر رقیب قدرتمندی همچون انگلســتان، طبیعتا 

شیرین تر خواهد بود.

    با امتیاز شروع کن
اهالی فوتبال ایران مدت هاســت که رؤیای صعود از 
مرحله گروهی جام جهانی 2022را در سر می پرورانند 
و چیزی که خیلی می تواند در رســیدن به این مهم 
مؤثر باشد، کسب امتیاز از بازی اول است. تیم ایران 
در 5دوره قبلی حضــورش در جام های جهانی فقط 

2بار موفق شــده مســابقات را با امتیاز آغاز کند که 
حاصل تساوی و پیروزی در برابر نیجریه و مراکش در 
جام های 2014 و 2018بوده است. آیا سومین شروع 

امتیازدار ایران در جام جهانی، امروز رقم می خورد؟

    سنت گلزنی را حفظ کن
تیم ایران شاید در مجموع، نتایج بسیار درخشانی در 
جام جهانی نگرفته باشــد اما یک سنت مهم داشته؛ 
گلزنی در همه ادواری که در جام حاضر بوده اســت. 
تیم ملی در هر دوره حضــور، حداقل یک گل به ثمر 
رسانده اســت. در جام جهانی 2014نزدیک بود این 
قاعده نقض شود اما در فاصله 15دقیقه تا پایان بازی 
آخر با بوسنی، رضا قوچان نژاد دروازه حریف را گشود. 
طبعا با وجود مهاجمان آماده فعلی، در این جام هم 
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اولین بازی تیم ملی که  مقابل انگلیس برگزار می شود، 
ســخت ترین بازی ایران در دور گروهی به  حســاب 
می آید. تیم ملی بعد از 4سال، دوباره روبه روی یکی از 
ابرقدرت های دنیا قرار می گیرد. انگلیس تیم ترسناک 
و پرمهره ای به نظر می رسد؛ تیمی که با عرض 5نفره  در 

حمله، می تواند هر حریفی را به دردسر بیندازد.
 

   جردن؛ این گلر شوت گیر
جردن پیکفــورد را با چه خصوصیتی می شناســیم؟ 
بیشــتر از همه، با قابلیت فوق العاده اش در مهار شوت. 
او به لحاظ متوقــف کردن شــوت های محکم، بدون 
شک یکی از بهترین گلرهای تمام دنیاست. جردن یک 
ستاره در ترکیب تیم ملی انگلیس است؛ گلری که برای 
سال ها جایگاهش را در ترکیب اصلی حفظ کرده و  برای 
دومین بار در جام جهانی به میــدان می رود. او برخالف 
بسیاری از گلرهای انگلیسی تاریخ، پنالتی گیر هم هست؛ 
ویژگی مهمی که توانســته از پیکفورد یک دروازه بان 
بسیار محبوب برای هواداران فوتبال در انگلیس بسازد. او 
گلر بی نقصی نیست و در اورتون کم اشتباه نداشته اما در 
تیم ملی، همیشه بهتر از رده باشگاهی ظاهر شده است.

 
    دفاع 3نفره؛ لطفا فریب نخورید 

اگر در یک سال گذشته بازی های منچستریونایتد را تماشا 
کرده باشــید، تصور می کنید که هری مگوایر یک مهره 
بسیار ضعیف در خط دفاعی سه شیرها به حساب می آید 
و مهاجمان ایران در جریان بــازی، نفس او را می گیرند. 
مگوایر اما همیشه مثل پیکفورد در تیم ملی به مراتب بهتر 
از تیم باشگاهی اش ظاهر می شود. مگوایر در دفاع 3نفره 
تیم ساوت گیت، نفر سمت چپ است. اگر کایل واکر به 
بازی با ایران می رسید، بعید نبود او در سمت راست دفاع 
قرار بگیرد اما این اتفاق رخ نمی دهد. حاال ســاوت گیت 
2انتخاب دارد؛ بازی دادن به اریــک دایر در مرکز دفاع 
3نفره و قراردادن جان استونز در سمت راست یا قرار دادن 
استونز در مرکز و بازی دادن به بن وایت در سمت راست. 
دومین گزینه، نسبتا محتمل تر به نظر می رسد؛ چراکه بن 
وایت نیز این فصل در ترکیب آرسنال بسیار آماده بوده 
است. ترکیب 3نفره مگوایر، استونز و وایت، ترکیب بسیار 

مطمئنی برای تیم ملی انگلیس خواهد بود.
 

    جود و دکالن؛ زوجی فراتر از انتظار 
یکی دیگر از نقاط قوت بسیار مهم انگلیس، ترکیب 2نفره 
این تیم در مرکز زمین خواهد بود؛ جایی که 2ســتاره 
تمام عیار برای این تیم بازی می کنند و در راه اندازی موج 
دوم حمالت تیم، شاهکار هستند. جود بلینگام با وجود 
سن وسال کم، نقش بســیار مهمی در تیم ساوت گیت 
دارد؛ بازیکنی که بسیار باهوش فوتبال بازی می کند و 
کنترلش در مرکز زمین بسیار سخت به نظر می رسد. چرا 
بلینگام این آزادی عمل را در ترکیب انگلیس دارد؟ دلیل 
این اتفاق، این است که دکالن رایس به خوبی در جنگ 
بر سر گرفتن مالکیت توپ شرکت می کند و نبض بازی 
را به انگلیس برمی گرداند. ترکیب 2نفره بلینگام و رایس، 
شاید حتی مهم ترین نقطه قوت تیم ساوت گیت باشد؛ 
تیمی که در مرکز زمین، بسیار کم نقص به نظر می رسد؛ 
با دو ستاره ای که به خوبی نقش مکمل را برای هم بازی 

می کنند و در این زمینه، استثنایی هستند.
 

   انگلیس اینجا آسیب پذیر است 
آیا تیم پرستاره ای مثل انگلیس، هیچ ضعفی ندارد؟ پاسخ 
این سؤال، منفی اســت و آنها هم می توانند آسیب پذیر 
باشند؛ به خصوص در کناره های خط هافبک و جایی که 
وینگ بک ها به میدان می رفتند. انگلیس باید مسابقه با 
ایران را با حضور کیران تریپیر و لوک شــاو در 2سمت 
خط هافبک شروع کند؛ 2بازیکنی که البته نفرات خوبی 
هستند و بسیار باالتر از اســتانداردهای معمول به نظر 
می رسند. این دو نفر نسبت به ستاره های مصدوم انگلیس 
مثل بن چیلول و ریس جیمــز، بازیکنان معمولی تری 
هستند و به خصوص در کارهای هجومی، درخشان به نظر 
نمی رسند. اضافه شــدن تریپیر به ترکیب اصلی، یعنی 
انگلیس صاحب یک ایستگاهی زن فوق العاده می شود. 
با وجود این، این 2نفر، بازیکنانی نیستند که نفوذناپذیر 
باشند. این شــاید تنها نقطه ضعف کلیدی انگلیس در 

ترکیب یازده نفره اش روبه روی ایران باشد.
 

   کناره ها؛ انتخابی برای گرت 
انتخاب مهم بعدی گرت ساوت گیت، 2مهاجم کناری 
تیم اســت. تجربه می گوید که او جام را با استرلینگ و 
فودن در این بخش از زمین شــروع خواهد کرد. البته 
بوکایو ســاکا نیز به شــدت به بازی در ترکیب اصلی 
نزدیک است. در واقع او جدی ترین بازیکنی است که 
می تواند حضور اســترلینگ و فودن در ترکیب اصلی 
تیم را با تغییراتی مواجه کند. هم استرلینگ و هم فیل، 
بازیکنانی به شدت فرصت طلب هستند؛ ستاره هایی که 
اگر کوچک ترین موقعیتی به دست بیاورند، به راحتی 

توپ را از خط دروازه عبور خواهند داد.
 

   هری کین؛ پادشاه در سرزمین بی ملکه 
بهترین بازیکن انگلیــس، در خط حمله این تیم بازی 
می کند. او کاپیتان و رهبر این نسل تیم هم هست. هری 
بازیکنی است که به راحتی از ســاده ترین توپ ها، گل 
می سازد؛ فوتبالیست درجه یکی که اگر یک لحظه از او 
غفلت کنیم، با دردسرهای بزرگی روبه رو خواهیم شد. 
مهم ترین ویژگی هری، چرخش های پشت به دروازه این 
مهاجم است؛ بازیکنی که به محض صاحب توپ شدن، 

آماده است تا تیر خالص را به حریف بزند.

یک پادشاه، بدون ملکه! 
همه  چیز در مورد تیم ملی انگلیس؛ از ترکیب 

احتمالی گرفته تا  ضعف ها و نقاط قوت 
اگر علیرضا بیرانوند در بازی با انگلیس در ترکیب اصلی 
تیم ملی ایران قرار بگیرد، اتفاق بسیار مهمی در کارنامه 
فوتبال او رقم خواهــد خورد. بیرو درصــورت بازی، به 
نخســتین گلر تاریخ فوتبال ایران تبدیل می شود که در 
2دوره مختلف از جام جهانی بازی کرده اســت. قبل از او 
هیچ کدام از دروازه بانان ایرانی نتوانسته اند چنین تجربه ای 
را به دست بیاورند. البته امیر عابدزاده نیز برای دومین بار 
در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی قرار گرفته اما 
او سابقه بازی در جام جهانی روسیه را نداشت و بعید به نظر 
می رسد که در این دوره هم بتواند به صورت ثابت به میدان 
برود. ناصر حجازی، نیما نکیسا، احمد عابدزاده، ابراهیم 
میرزاپور و علیرضا حقیقی قبل از بیرو در جام جهانی درون 

دروازه ایران ایستاده بودند.

این دوره از جام جهانی برای آرژانتیــن و برزیل از هر دوره 
دیگری مهم تر خواهد بود. نام این دو کشــور هم مدام بین 
مدعیان اصلی قهرمانی جام دیده می شود. در 4دوره گذشته، 
همواره تیم هــای اروپایی این جام را برده اند و 20ســال از 
آخرین قهرمانــی یک تیم آمریکای جنوبــی در تورنمنت 
سپری شده است. جالب اینکه آخرین بار در قاره آسیا، تیمی 
از آمریکای جنوبی قهرمان جهان شد و شاید این اتفاق دوباره 
در این قاره رخ بدهد. گذشته از قهرمانی، خیلی از هواداران 
فوتبال در انتظار برخورد این دو غول بزرگ در جام هستند؛ 
در نیمه نهایی یا شاید حتی فینال. سوپرکالسیکو همیشه 
جذابیت های خاص خودش را خواهد داشت؛ رقابتی جذاب، 
نفس گیر و البته تماشــایی که به نظر می رسد نقش مهمی 

در تعیین قهرمان این دوره از رقابت های جام جهانی دارد.

یکی از نکته های مطرح در فوتبال اروپا طی روزهای اخیر، 
برتری خفیف آلمان در برابر عمان در یک بازی دوستانه 
بود. ژرمن ها که به عنوان یکی از مدعیان اصلی کســب 
عنوان قهرمانی در جهان به شمار می روند، در آخرین بازی 
دوستانه خود پیش از جام جهانی به مصاف عمان رفتند و 
در شرایطی که عمدتا از نفرات اصلی سود برده بودند، تنها 
با یک گل بر حریف آسیایی غلبه کردند. کیفیت کار آلمان 
در این بازی و نیز نتیجه نزدیکی که به دست آمد، باعث 
تردیدهایی در مورد تیم هانسی فلیک در جام جهانی شده 
اســت. با این حال نکته ای که نباید به سادگی از کنار آن 
گذشت این است که انصافا برانکو ایوانکوویچ هم از عمان 
تیم خوبی ساخته است. فراموش نکنیم آنها در مقدماتی 

جام جهانی حتی ژاپن را در خاک خودش بردند.

حمله به سه شیرها
سرانجام لحظه موعود فرا رسید و تیم ملی ایران با همه فرازونشیب  های چند ماه اخیر و تعویض سرمربی و 
حاشیه هایش، امروز آماده بازی اول جام جهانی2022 مقابل انگلیس است. این نخستین باری است که با انگلیس 
بازی می کنیم و انگلیسی ها هم برای دومین بار است که با یک تیم آسیایی مسابقه می دهند. نخستین بار در 

مرحله گروهی سال1982 بود که آنها کویت را یک بر صفر شکست دادند و به همراه فرانسه صعود کردند.

هدف های شیرین تیم ملی ایران در بازی با انگلستان

ســردار آزمــون کــه 50روز به دلیــل 
آســیب دیدگی از مســابقات دور بود، تنها 
بازیکن غایب ایران در این مســابقه است. 
در اردوی رقیب اما مدیســون و کایل واکر 
مصدوم  هســتند و چند بازیکن هم پیش از 
اعالم فهرست نهایی به دلیل مصدومیت خط 

خورده اند؛ ازجمله بن چیلول و ریس جیمز.

انگلیسی ها برای گلزنی در جام جهانی اتکای بیش 
از اندازه ای به ضربات ایستگاهی دارند. از 18گل 
آخرشان در جام های جهانی 12گل از روی ضربات 
ایستگاهی )کرنر، پنالتی یا ضربه آزاد( وارد دروازه 
حریفان شده است. به عبارتی 75درصد گل های 
اخیر این تیم از لحظاتی به ثمر رسیده که توپ در 
جریان بازی نبوده و روی نقطه ای کاشته شده بود.

برای نخستین بار یک داور برزیلی مسابقه ایران را در جام جهانی سوت 
می زند. رافائل کالوس 45ساله در 2دوره کوپا آمریکا قضاوت کرده و داور 
بازی رده بندی آخرین دوره )2021( بوده اســت. او فصل پیش داوری 
پرکار در سری آ برزیل بود و 24بازی را داوری کرد. مهم ترین داوری او، 
بازی کورینتیانس و پالمیراس در هفته بیست و دوم بود. درباره این داور 
گفته می شود که به سختی پنالتی می گیرد و این برای طارمی خبر خوبی 
نیست. در کوپا آمریکا تنها یک پنالتی برای اروگوئه مقابل پاراگوئه گرفت.

ایران بــا پیراهن قرمز و انگلیس با لباس ســفید به میــدان می روند. این 
هفتمین تجربه ما با پیراهن قرمز در ادوار جام های جهانی است. با این پیراهن 
همه بازی ها را باخته ایم غیر از آن بازی معروف مقابل آمریکا؛ ایران یک - پرو 
4 )1978(، ایران 2 - آمریکا یک )1998(، ایــران صفر - آلمان 2 )1998(، 
ایران یک - مکزیک 3 )2006(، ایران صفــر - آرژانتین یک )2014(، ایران 

صفر - اسپانیا یک )2018(.

انگلیس در هیچ یک از 5بازی آخر خود موفق به پیروزی نشده. تساوی 3-3 با 
آلمان، شکست یک بر صفر مقابل ایتالیا، باخت 4 بر صفر به مجارستان و 2تساوی 

بدون گل و یک  - یک مقابل ایتالیا و آلمان داشته است.

کی روش از زمان بازگشــت به تیم ملی 4بازی دوستانه انجام داده؛ پیروزی 
یک بر صفر بر اروگوئه و نیکاراگوئه و باخت 2بر صفر از تونس و تساوی یک - یک 

با سنگال.

تاکنون هرگز تیم های اروپایی را شکست نداده ایم؛ یک باخت و یک تساوی مقابل 
پرتغال، باخت به بوسنی، یوگسالوی، هلند، آلمان، اسپانیا و تساوی مقابل اسکاتلند.

این هفتمین حضور متوالی انگلیس در جام جهانی است و شانزدهمین تجربه آنها 
در این 22دوره. آخرین بار انگلیسی ها در جام جهانی 1994 در آمریکا غایب بودند. 
تیم ما نخستین بار است که 3بار پیاپی در این رقابت ها حاضر می شود. سال2010 

غایب  بودیم.

ایران تاکنون فقط یک بار در نخستین بازی هایش در جام جهانی موفق شده 
به پیروزی برســد که به دوره قبلی برمی گردد. در  بازی اول جام جهانی روسیه 
ایران مراکش را شکست داد. سال1978 در نخســتین بازی به هلند 3 بر صفر 
باختیم. 20سال بعد در 1998فرانسه با یک گل از یوگسالوی شکست خوردیم. 
سال2006 در آلمان نوبت شکست 3 بر یک از مکزیک در نخستین مسابقه بود. در 
این جام برای نخستین بار با گل یحیی گل محمدی توانستیم در نخستین مسابقه 
یک دوره از جام جهانی گل بزنیم. تساوی بدون گل مقابل نیجریه در جام 2014 
نخستین امتیاز ایران در نخستین مسابقه یک دوره جام جهانی بود؛ مسابقه ای 
که به زشت ترین بازی آن دوره لقب یافت. 4سال بعد مراکش را بردیم که دومین 
پیروزی تاریخ تیم ملی در جام جهانی پس از برد تاریخی 1998 مقابل  آمریکا بود.

گرت ساوت گیت انگلیس را به نیمه نهایی جام جهانی و فینال یورو برده اما 
منتقدان زیادی دارد و احتماال این آخرین تجربه او در این پست در یک تورنمنت 

خواهد بود.

سه شیرها بهترین تفاضل گل را بین همه تیم های جهان در مرحله انتخابی 
این دوره داشتند؛ 39گل زده و فقط 3گل خورده و تفاضل 36+ گل.

انتظار داریم این کف توقع برآورده شــود. گلزنی در 
همین گام اول، خیال تیم ملی را بابت حفظ ســنت 

گلزنی راحت خواهد کرد.

    غافلگیر کن!
صد البته جام جهانی غافلگیری های خاص خودش را 
دارد. فوتبالیست تاریخ سازی مثل علی دایی با وجود 
ارسال آن پاس گل بی نظیر برای مهدی مهدوی  کیا 
در بازی با آمریکا، خودش در جام های جهانی موفق 
به گلزنی نشده است؛ با این حال مدافعانی همچون 
یحیــی گل محمدی و ســهراب بختیــاری زاده در 
جام جهانی 2006برابر مکزیــک و آنگوال گل زدند. 
آیا در این جام هم کســی گل خواهــد زد که نامش 

مخاطبان را غافلگیر کند؟

دیدار دیگر گــروه دوم جام جهانی2022 را 
ساعت22:30 امشب آمریکا و ولز در ورزشگاه 
الریان برگزار می کنند. این نخستین رویارویی 
این دو تیم در جام جهانی است. آنها فقط 2بار 
با هم بازی کرده اند که یک تساوی و یک برد 
برای آمریکا رقم خورده و ولز تاکنون موفق به 

شکست این حریف نشده است.

در میان کشــورهای کونکاکاف، 
آمریــکای شــمالی و مرکزی، 
فقط مکزیک بــا 17دوره حضور 
در جام جهانی نســبت به آمریکا 
سابقه بیشــتری دارد. کانادا هم 
از این منطقه فقط 2بــار در این 

مسابقات حاضر بوده است.

آمریــکا بــرای صعود 
شــانس باالتری نسبت 
بــه ولــز دارد. آنها در 
3دوره آخرشــان هر بار 
به مرحله حذفی صعود 
کرده اند؛ 2014، 2010 

و 2002.

ولــز دومیــن جام جهانــی خــود را 
تجربه می کنــد و با 64ســال رکورددار 
طوالنی ترین دوری از جام جهانی اســت. 
ولز در جام جهانی 1985حضور داشــت 
و تا مرحله یک چهــارم نهایی نیز صعود 
کرد. آنها در جام ملت های 2016 و 2020 

بازی کردند.

ایــن یازدهمین حضــور آمریــکا در ادوار 
جام جهانی اســت. آنها در دوره قبلی غایب 
بودند اما در آخرین حضورشان در سال2014 
تا یک هشــتم پیش رفتند و در این مرحله از 
بلژیک شکست خوردند. سال2002 بهترین 
عملکرد آمریکا در ادوار این رقابت ها بود که 

آنها تا یک چهارم پایانی پیش رفتند.

بعید اســت بازی ولز و آمریکا بدون گل تمام شود، چون 
آمریکا در 33بازی خود در این مسابقات هرگز تساوی بدون 
گل تجربه نکرده  و این بین همه تیم ها یک رکورد است.

آمریکا خوب گل می خورد. یانکی ها در 27بازی آخرشان 
در جام جهانی تنها 2بار کلین شیت کرده و گلی نخورده اند. 
این در حالی اســت که در 6بازی اول خــود در جام های 

جهانی 1930 و 1950، 3بار کلین شیت کرده بودند.

تصاویری از آخرین 
تمرین تیم ملی 

ایران قبل از اولین 
بازی جام

اولین پنجه یـوز


