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وقتی  غنایی ها گل دوم را به کر ه جنوبی زدند و جشن 
گرفتند، محمد کدوس تصور می کرد که این بازی 
دیگر تمام  شده اســت. کره جنوبی اما با سماجتی 
مثال زدنی به بازی برگشت و کار را به تساوی کشاند. 
با این حال در این بازی، یک نفر سمج تر از کره ای ها 
هم دیده  شد. محمد کدوس سومین گل تیمش را 
هم زد تا در شب رقم زدن یک دبل رویایی، نخستین 
پیروزی در جام را هم برای غنا به دست بیاورد. حاال 
غنا شانس بســیار خوبی برای صعود از این گروه 
دارد اما سرنوشــتش باز هم به بازی با اروگوئه گره 
خورده است. آنها امیدوارند با درخشش ستاره ای 
مثل محمد کدوس، پیروز میدان باشــند. کدوس 
در 22سالگی، به یک مهره کلیدی در خط میانی 
غنا تبدیل شده اســت؛ بازیکنی که تا امروز هرگز 
نتوانسته بود به یک تیم غیرآفریقایی گل بزند. همه 
گل های کدوس برای غنا در مقدماتی جام جهانی یا 
مقدماتی جام ملت ها به ثمر رسیده بود اما او حاال 
به یکی از بازیکنانی تبدیل شــد که در دور دوم از 
دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی دبل می کند. 
کدوس با این درخشش، نشــان داد که چه ستاره 
مهمی برای غنا به شــمار می رود و چه نقشی در 

امیدوار ماندن این تیم به آینده دارد.
 شانس بزرگ کدوس در زندگی، کشف شدن در 
سن و ســال پایین بود. او از 12سالگی در عضویت 
یکی از کمپ های معروف کشور غنا درآمد و 6سال 
بعد به همراه 2نفر از اعضای دیگــر این کمپ، به 
فوتبال دانمارک رفت. کدوس 2فصل در ســطح 
اول فوتبال دانمارک بازی کرد و در دومین فصل، 
11گل نیز به ثمر رساند. او در 19سالگی مورد توجه 
آژاکس قرار گرفت و این باشگاه هلندی حاضر شد 
برای خرید این ستاره 9میلیون یورو هزینه کند. از 
همان بازی اول برای باشگاه، اریک تن هاخ، کدوس 
را فوتبالیســتی با پتانســیل باورنکردنی دانست. 
بازیکنی که خیلی زود توانســت جــای ثابتی در 
ترکیب آژاکس پیدا کند. او در نخستین فصل بازی 
برای تیم هلندی، 22بار به زمین رفت و 4گل زد. 
محمد در دومین فصل، کمی افت کرد و در 20بازی 
فقط یک گل زد. این فصل اما همه  چیز برای ستاره 
غنایی متفاوت بوده است. بازیکنی که در 21بازی، 
10گل برای آژاکس زده و در اوج قرار دارد. تجربه 
3سال بازی در لیگ هلند در 22سالگی، می تواند 
مقدمه ای برای یک انتقال بزرگ باشــد. کدوس 
در این مــدت 2بار نیز فاتح لیگ هلند شــده و در 
حقیقت رکورد صد درصد قهرمانی لیگ با آژاکس 
را در کارنامه دارد. انگیزه بزرگ کدوس برای ادامه 
جام جهانی، صعــود از دور گروهــی این رقابت ها 
خواهد بود. او به خوبی می داند که دیدار با اروگوئه، 
یک دیدار بسیار حساس و انتقامی برای این کشور 
است. او برای تبدیل شــدن به قهرمان مردم غنا، 
باید در این برد نقش ایفا کند. همین کار به تنهایی 
کافی خواهد بود تا او برای سال ها به چهره ای بسیار 
محبوب برای هواداران غنا تبدیل شود. درخشش 
در این بازی برای او شاید به اندازه قهرمانی جهان 

مهم باشد.

بهشت کدوس! 

حاشــیه مهمی که پیش از دیدار تیم هــای ملی ایران و 
آمریکا در روز آخر مرحله گروهــی جام جهانی به وجود 
آمد، به اظهــارات یورگن کلینزمن مربوط می شــد. در 
حقیقت ستاره پیشین فوتبال آلمان که در این جام جهانی 
به عنوان کارشناس تلویزیونی مشغول کار است، در مورد 
اعتراضات بازیکنان ایرانی به داور بازی با ولز مطالبی گفت 
که از سوی برخی شــنوندگان درست یا غلط به فرهنگ 
مردم ایران تسری داده شد. این اظهارات با واکنش تند و 
سریع کارلوس کی روش و فدراسیون فوتبال ایران مواجه 
شد، اما کلینزمن ابتدا اصل منظورش را توضیح داد، بعد از 
مردم ایران عذر خواست و سپس در توییتر برای شاگردان 
کی روش آرزوی موفقیت کرد. همــه اینها یعنی وقتش 
است وا بدهیم. یادمان باشد او نخستین ستاره بزرگ دنیا 

بود که با زلزله زدگان رودبار همدردی کرد.

ستاره

غیر از تیم ملی ایران، فوتبال کشــور در جام جهانی2022 
قطر یک نماینده دیگر هــم دارد؛ علیرضا فغانی. داور ممتاز 
و شناخته شــده ایرانی دوشنبه شــب دومین دیدارش در 
این مسابقات را ســوت زد. او که در دور قبلی بازی برزیل و 
صربستان را بدون نقص قضاوت کرد، در روز دوم مسابقات 
داور دیدار اروگوئه و پرتغال شــد و تا دقایق پایانی مسابقه 
تقریبا شب آرامی را پشت سر گذاشــت. فغانی داشت کار 
را بی دردسر جلو می برد که یک مورد برخورد توپ با دست 
در محوطه جریمه اروگوئه اتفــاق افتاد. این اتفاق در حالی 
رخ داد که اروگوئه با یک گل عقب بــود و بازیکنان این تیم 
از نظر روانی شرایط خوبی نداشــتند. فغانی ابتدا دستور به 

ادامه بازی داد، اما بعدتر با مشورتی که داوران حاضر در اتاق 
VAR به او دادند، خودش به تماشای صحنه رفت و پنالتی 

را اعالم کرد.
برونو فرناندز که گل اول بازی را برای پرتغال زده بود، پنالتی 
را به گل دوم خودش و تیمش تبدیل کرد تا صعود پرتغال به 
مرحله بعد قطعی شود، اما این گل خورده وضعیت تفاضل 
گل را هم بــرای اروگوئه یک امتیــازی خراب تر کرد تا آنها 
حسابی شاکی شوند. طبیعتا در چنین مواردی اعتراض وجود 
دارد، اما در پایان مسابقه کارشناسان هم پنالتی اعالم شده را 
صحیح دانستند تا فغانی سربلند شود. محمدرضا منصوری، 
کمک فغانی هم در این بازی یک تشخیص عالی داشت. گل 

اول روی ارسال فرناندز به ثمر رسید و این در حالی بود که 
شائبه حضور کریس رونالدو در آفساید و اثرگذاری او روی 
توپ هم وجود داشت، اما منصوری به درستی پرچم نزد و در 
ادامه مشخص شد نه آفسایدی وجود داشته و نه کریس به 

توپ ضربه زده است.
با یک نمره قبولی دیگر، تیم داوری سرشناس فوتبال ایران 
آماده ادامه کار در جام جهانی می شود. کادری که در همه این 
سال ها برای فوتبال ایران اعتبار ساخته، حاال شاید باالخره 
رؤیای داوری در فینال جام جهانــی را محقق کند. فغانی و 
رفقایش در جام جهانی قبلی هم ســزاوار قضاوت در فینال 
بودند، اما بازی رده بندی بین بلژیک و انگلیس به آنها رسید.

خوب شد ایتالیا نیست

این شــب ها دراگان اســکوچیچ در برنامه های تلویزیونی 
مشغول کارشناسی مسابقات جام جهانی است و این البته با 
هدفی که او برای خودش درنظر گرفته بود، متفاوت است. 
مربی کروات قصد داشت در این دوران در کشور قطر مشغول 
هدایت تیم ایران باشد که نشد. اسکو هم البته کال در مورد 
تیم ایران »مثبت« حرف زده و آن حواشــی و داستان ها 
را وارد بحث کارشناســی خود نکرده است. اسکوچیچ در 
یکی از تازه ترین اظهاراتش، به گمانه زنی در مورد قهرمان 
احتمالی جام پرداخته و گفته: »برزیل و فرانســه مدعیان 
اصلی قهرمانی هستند. البته اسپانیا، آلمان و کرواسی هم 
هستند که می توانند در آخرین لحظه به هدف شان برسند.« 
خب مگر این جام کال چند مدعی دیگر دارد برادر؟ خوب 
شد ایتالیا نیست، وگرنه احتماال اسکوچیچ از این تیم هم 

به عنوان مدعی قهرمانی نام می برد!

همه شکست می خورند، اما...

دیشب در دیگر دیدار پایانی گروه دوم در جام جهانی قطر، 
ولز به مصاف انگلســتان رفت و این در حالی بود که آنها 
کورسوی امیدی به کسب پیروزی در برابر سه شیر و صعود 
به مرحله حذفی مسابقات داشتند. االن که این مطلب را 
می نویسیم نمی دانیم که چنین نتیجه ای رقم خورده یا 
نه، اما اظهارات رابرت پیج در نشست خبری پیش از بازی 
جالب بود. سرمربی ولز گفت: »برای بازیکنان ناراحتم چون 
تا کنون هیچ چیزی نزدیک به سطح عملکردی که ما را به 
جام جهانی رسانده، نشان نداده  ایم. انگلیس قابل شکست 
است. ما به اینجا نیامده ایم تا نمایش های ناامیدکننده ارائه 
کنیم.« بله خب، هر تیمی را می شود شکست داد، اما نه با 
سطح کیفی ولز. تیم شما در 9بازی اخیرش برنده نشده و 

همین انگلیس را هم از سال1984 شکست نداده است.

گزارش بازی

France

همراهی باشكوه 
 سنگال با هلند 

به دور دوم 

ســنگال، شــروع ناامیدکننده خود در جام جهانــي را با پیروزي 
درخشــان برابر اکوادور در آخرین بازي مرحله گروهي به دســت 
فراموشي سپرد و با عملکردي شجاعانه، خود را با هلند همراه کرد 
که در پي یک برد آســان مقابل قطر، به عنوان صدرنشین از گروه 

اول صعود کرد. 
سنگال که در بازي اول دربرابر الله هاي نارنجي شکست خورد و در 
بازي دوم برد نسبتا آساني مقابل قطر میزبان داشت، عصر دیروز در 
بازي مرگ و زندگي، اکوادور را 2 بر یک شکست داد تا با 6امتیاز بعد 
از هلند صعود کند. شاگردان لوئیس فان خال، با پیروزي آسان 2 بر 
صفر مقابل قطر میزان، با 7امتیاز از این گروه صعود کردند. سنگال 
تنها در صورتي صعود مي کرد که برنده بازي با اکوادور باشد و از همان 
ابتدا، شــجاعانه به دروازه حریف یورش برد. آنها در نیمه اول، مزد 
حمالتشان را گرفتند و پنالتي اي را  که به نفعشان گرفته شده بود، 
گل کردند. در نیمه دوم،  اکوادور، تیم محبوب این جام جهاني، به گل 
مساوي رســید اما رویاي صعود آنها تنها 3دقیقه دوام داشت چون 
کولیبالي مدافع سنگال دقیقه 70 گل صعود تیمش را به ثمر رساند. 
اکوادور که در 2بازي اول، قطر را برده و با بدشانســي در برابر هلند 
مساوي کرده بود، نشــاني از تیم پویا و سرحال بازي هاي پیشین را 
نداشت و با استراتژي دفاعي ، خودش را گرفتار جسارت سنگال کرد. 
در دیگر بازي این گروه، ناکامي هاي قطر به اوج خود رسید و حتي 
نتوانست یک امتیاز از این بازي ها بگیرد. میزبان این رقابت ها، هیچ 
شانسي براي صعود نداشت اما  با گرفتن امتیاز از هلند، دست کم 
مي توانست کمي به عنوان قهرمان آســیا، اعتبارش را حفظ کند. 
البته آنها خوش شانس بودند که گل هاي بیشتري نخوردند چون 
یک گل هلند مردود اعالم شد  و یک توپشان هم به دیرک خورد.  در 
این بازي، کودي گاکپو در سومین بازي متوالي سومین گلش را به 
ثمر رساند. ستاره آیندهوون با درخشش خود توجه زیادي را جلب 
کرد و بسیاري از رسانه ها مي گویند بعد از جام، جانشین کریستیانو 

رونالدو در منچستر یونایتد خواهد شد.
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درگیری در 
خیابان ها و 

رختکن
درگیری های خیابانی 

بلژیک پس از شکست از 
مراکش به رختکن این 
تیم هم سرایت کرده. 

برخی منابع از جو ملتهب 
رختکن تیم ملی بلژیک 
خبر داده اند. آنها مدعی 
شدند در پایان دیدار با 

مراکش، کوین دی بروینه 
با فرتونگن و ادن آزار 

درگیری فیزیکی داشته 
تا جایی که لوکاکو آنها 
را جدا کرده است. یان 

فرتونگن پس از شکست 
در برابر مراکش در 

واکنشی طعنه آمیز رو 
به خبرنگاران، گفت: 
»ما احتماال بد حمله 

می کنیم چون زیادی پیر 
هستیم، درست است؟«

آلیسون 
بیکارترین 

بازیکن
2تیم صربستان و سوئیس 

که در این دوره از برزیل 
شکست خورده اند، حتی 

یک ضربه هم داخل 
چارچوب دروازه این 

تیم نزده اند. این یعنی 
آلیسون، دروازه بان برزیل 

بیکارترین بازیکن این 
دوره است. برزیل دومین 

تیم تاریخ جام جهانی 
است که 2بازی نخست 

را بدون دریافت حتی 
یک شوت در چهارچوب 
سپری می کند. نخستین 

تیم فرانسه سال1998 
بود که در نهایت قهرمان 

جام جهانی شد. برزیل 
همچنین نخستین تیم 

تاریخ شد که در 17بازی 
متوالی در مرحله گروهی 

جام جهانی شکست 
نخورده است.

استعفای 
دسته جمعی 

در ایتالیا
درحالی که ایتالیایی ها 
در جام جهانی حضور 
ندارند، حین برگزاری 

این مسابقات شاهد یک 
اتفاق تاریخی و مهم 

بودند. همه اعضای هیأت 
مدیره یوونتوس تصمیم 
به استعفا گرفتند و حتی  
آنیلی، مدیر باشگاه هم 
کناره گیری کرد. پاول 

ندود، مائوریتزیو آریوانبه و 
جورجو تاچیا نیز نامشان 
در میان استعفادهندگان 

به چشم می خورد. 
مائوریتزیو اسکاناوینو از 
این پس به عنوان مدیر 

اجرایی جدید بیانکونری 
فعالیت خواهد کرد. 

این باشگاه رکورد ضرر 
254.3میلیون یورویی را 
در فصل 2021-2022 

به ثبت رساند.

دیدیه دشان و کریم بنزما خیلی عجله کردند. شاید 
اگر 2بازی صبر داشتند، امشــب تیم ملی فرانسه با 
حضور بنزما به مصاف تونس می رفت. برنده توپ طالی 
امسال که مدتی به دلیل آســیب دیدگی در ترکیب 
رئال مادریــد هم غایب بود، در نخســتین تمرینات 
فرانسه آسیب دیدگی اش تشــدید شد و از فهرست 
خط خورد. دشان به جای او بازیکن دیگری را دعوت 
نکرد و فهرســت را با حضور 25بازیکن بست. دیروز 
برخی منابع و رسانه ها گزارش دادند که قوانین فیفا 
اجازه می دهــد تا بنزما به قطر برگــردد و در اردوی 
خروس ها حاضر شــود. از مادرید هم خبر رسید که 
کریم کامال ریکاوری کرده و می تواند از پنجشــنبه 
همین هفته یعنی فردا در تمرینات رئال حاضر باشد. 
با این حال، دشان رسما اعالم کرد که قصد ندارد او را 
دوباره دعوت کند و می خواهد با همین بازیکنان تا آخر 
جام پیش برود. پس از خط خوردن بنزما شایعاتی هم 
مطرح شد؛ اینکه بیشتر بازیکنان فرانسه از این اتفاق 
خوشحال بودند. بنزما که به تازگی بخشیده شده و به 
تیم ملی برگشته، هنوز رابطه صمیمانه ای با بازیکنان 
ندارد. رابطه او و امباپه هم که ابتدا خوب بود، به خاطر 
بدقولی کردن امباپه و نرفتنش به رئال کمی شکرآب 
شده. دشان ترجیح می دهد از مهاجمی کم تأثیرتر مثل 
ژیرو استفاده کند و جو رختکن را با بازگرداندن بنزما 
به  هم نریزد. فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی نخستین 

تیمی بود که در این دوره توانســت به مرحله 
یک هشتم صعود کند.

  فرانسه - تونس
آخرین بار فرانسه با مستعمره سابق خود، 
تونس ماه مه2010 مســاوی کــرده بود. 
در 4رویارویی بین 2تیم 2برد و 2تساوی 

برای فرانسه به دســت آمده و تیم آفریقایی 
بردی نداشته.

    اگــر امشــب تونس 
ببــرد، تعــداد بردها 
باخت هــای  و 
مقابل  آفریقایی هــا 
یربه یــر  فرانســه 
می شــود. هم اکنون 
نتایج 3 بر 2 به ســود 
 . ســت ی ها نسو ا فر
در  بــار  آخریــن 
جام جهانــی2014 
بود کــه آنها با یک 
آفریقایــی  تیــم 
روبــه رو شــدند و 
نیجریه را 2 بر صفر 

شکست دادند.
    تونس اگر امروز 

هم برنده نشود، پس از سال های  1998، 2002 و 2006 برای 
چهارمین بار جام جهانی را بــدون برد ترک خواهد کرد. این 

تیم آفریقایی تاکنون از مرحله گروهی صعود نکرده است.
    فرانسه در این بازی دنبال یک رکورد شخصی هم هست. 
آنها هر 6بازی آخر خود را در جام جهانی برده اند. فقط ایتالیا 
با 7برد )1934 تا 1938( و برزیل با 11برد پیاپی )2002 و 
2006( روند پیروزی متوالی بیشتری دارند. فرانسه می تواند 

به رکورد ایتالیا برسد.
    تونســی ها نمی خواهند در ششــمین حضورشــان در 
جام جهانی بدون گل زده این مسابقات را ترک کنند. آنها در 
2بازی اول از 27شوت نتوانسته اند به گلی برسند. از طرفی 
هوگو لوریس، دروازه بان فرانسه ثابت کرده که به نخستین 
شوت به سمت چارچوب دروازه اش نه نمی گوید. او در برابر 

نخستین شوت استرالیایی ها و دانمارکی ها گل خورد.

  دانمارک - استرالیا
این 2تیم در دوره قبلی هم با هم بازی کردند که آن مسابقه 
یک – یک مساوی شــد. در تقابل های 2تیم یک برد برای 

استرالیا، 2برد برای دانمارک و یک تساوی ثبت شده.
    اســترالیا معموال به تیم های اروپایی می بازد. کانگوروها 
در 11بازی مقابل تیم های این قاره فقط یک برد و 2تساوی 

داشته اند با 8شکست.
    از زمان پیروزی بر پرو در دوره قبلی، دانمارک در 5مسابقه 
آخر خود بدون برد بوده؛ 4تساوی و یک شکست. تنها شکست 

آنها در این 2دوره مقابل فرانسه بوده.
    تیم اقیانوسیه ای تنها یک بار در تاریخ خود به دور 

حذفی صعود کرده که به سال2006 برمی گردد.

Dاحتماالت صعود گروه  
    فرانسه که به طور قطع صعود کرده. 
پیروزی استرالیا بر دانمارک با اختالف 
5گل و شکست یک بر صفر فرانسه از 
تونس می تواند استرالیا را به عنوان 
تیم اول راهی مرحله یک هشــتم 
کند. 2تیم دیگر شانســی برای 

صدرنشینی ندارند.
    دانمارک و تونس یک 
امتیازی هســتند و با 
تفاضــل منفی یک 
درصــورت  گل. 
پیــروزی مشــابه 
آنــان بر اســترالیا 
و دانمــارک، ایــن 
دانمارکی ها هستند که 
به خاطر گل زده بیشــتر اما با تفاضل 
گل برابــر به عنوان تیــم دوم صعود 
می کنند. هر 2تیم با تســاوی در 
بازی امروز شانس صعود را از دست 

می دهند.

اگر کمی خوش شانس تر بود، در این بازی 2گل 
می زد و گل هایش در جام را دورقمی می کرد. 
فعال تعداد گل های او در این جام روی عدد8 

باقی مانده است.

   برونو، او یک مهاجم است 
وقتی ترکیب اولیه پرتغــال روبه روی اروگوئه 
منتشر شد، خیلی ها معتقد بودند که برناردو 
سیلوا در خط حمله بازی می کند و برونو هافبک 
است اما در واقعیت، برونو یکی از 3مهاجم تیم 
در این نبرد بود. پرتغال برخالف بازی قبلی که 
با 2مهاجم به زمین رفته بود، این بار 3مهاجمه 
بازی کرد و نمایش بســیار خوبی هم داشت. 
به نظر می رسد آنها تا پایان جام این ترکیب را 
حفظ می کنند و برونو را در کنار رونالدو و ژوائو 

فلیکس، در خط حمله قرار می دهند. نکته مهم 
در مورد پرتغال، زدن 5گل در 2مسابقه توسط 
این تیم است. آنها صاحب یکی از بهترین خطوط 
حمله رقابت های جام جهانی هستند و این یک 

برگ برنده مهم برای این تیم به شمار می رود.
 

   این نیمکت طالیی 
در مورد پرتغال، یــک حقیقت مهم دیگر هم 
وجود دارد. این تیم صاحب نیمکت بسیار خوبی 
است و این ماجرا هم کمک بزرگی به این تیم 
می کند. آنها روی نیمکت نفرات بسیار خوبی 
دارند و دست سرمربی پرتغال برای ایجاد هر 
تغییری در زمین بسیار باز به نظر می رسد. این 
یک شانس بزرگ است که می تواند در کوران 

مسابقه ها به پرتغال کمک کند.

پرتغال دومین بازی اش در جام جهانی2022 
را نیز با برد پشت سر گذاشــته است؛ تیمی 
که خیالش از بابت صعود کامال راحت شــده 
و دیگر حتی دغدغه صدرنشــینی هم ندارد. 
پرتغال با این روند خــوب، می تواند در بازی 
سوم به راحتی به نفرات اصلی اش استراحت 
بدهد؛ مزیتی که این تیم را در موقعیتی بهتر 
از سایر رقبا قرار می دهد. به نظر می رسد این 
تیم پرستاره، پتانســیل تبدیل شدن به یکی 
از مدعیان جدی قهرمانی در این جام را دارد؛ 
هر چند که بازیکنان این تیم ترجیح می دهند 
در این مورد سروصدای زیادی به راه نیندازند.

 
   بدشانس مثل کریستیانو 

در بسیاری از تصاویر بازی پرتغال و اروگوئه، 

ردپایی از جشن و شادی کریس رونالدو دیده 
می شود اما او در این نبرد گلی به ثمر نرسانده 
است. گل اول این بازی، به نام برونو فرناندز ثبت 
شد. به نظر می رســید توپ حداقل به موهای 
کریس برخورد کرده اما گل به نام فرناندز نوشته 
شد. بررســی های دقیق تر آدیداس به عنوان 
کمپانی تولیدکننده توپ نیز نشــان داد که 
برخوردی بین رونالدو و تــوپ در کار نبوده 
است. در نتیجه حتی با وجود اصرار فدراسیون 
پرتغال، بعید اســت این گل به رونالدو تعلق 
بگیرد. کریس در این بازی، یک بدشانســی 
بزرگ دیگر هم داشت. او دقایقی قبل از ضربه 
پنالتی تیمش تعویض شد تا شانس زدن این 
ضربه را از دست بدهد. فرناندز پشت توپ قرار 
گرفت و این ضربه را به گل تبدیل کرد. رونالدو 

مدعی کم حرف! 

روز بد
روز خوب
تیم های آسیایی و آفریقایی  حاضر در جام جهانی 
در 2بازی اول نتایج متفاوتی گرفته اند

تیم هــای آفریقایی روز اول مســابقات 
ناامیدکننده ظاهر شــدند اما در بازی 
دوم جبران کردند. در بازی اول تیم های 
سنگال، کامرون و غنا مقابل 3 اروپایی؛ 
هلند، سوئیس و پرتغال شکست خوردند 
و فقط مراکش و تونس موفق به کسب 
امتیاز شدند. 4تیم حتی موفق به گلزنی 
هم نشدند و فقط غنا بود که در شکست 3 
بر 2 مقابل پرتغال 2بار به گل رسید. بازی 

دوم اما متفاوت بود. آنها میانگین 2امتیاز 
در هر بازی را به دســت آوردند و 11گل 
زدند؛ کامرون با صربســتان 3 -3 کرد، 
غنا 3 بر 2 کره جنوبی را برد، مراکش 2 بر 
صفر بلژیک را شکست داد، سنگال 3 بر 
یک بر قطر میزبان پیروز شد و فقط تونس 

بود که یک بر صفر به استرالیا باخت.
جالب اینکه هر 5تیم آفریقایی، مربی هایی 
بومــی دارند؛ ولیــد الرکراکــی اطراف 

پاریس و اوتــو آدو در هامبورگ به 
دنیا آمده اند امــا حتی این 2نفر هم 
ملی پوش تیم آفریقایی خودشــان 
بوده انــد. از میان آســیایی ها فقط 

استرالیا و ژاپن مربی بومی دارند.
وضعیت آسیایی ها برعکس بود. روز 
اول ایران 6گل از انگلیس و استرالیا 
4گل از فرانسه خوردند اما عربستان 
موفق شد آرژانتین را شکست دهد 

و ژاپن بر آلمان مدعی پیروز شد و 
کره جنوبی با اروگوئه مساوی کرد. 
قطر هم دیدار افتتاحیه را به اکوادور 
باخت؛ 7گل زده، 14گل خورده و 
7امتیاز. در بازی دوم تقریبا همه  چیز 
برعکس شد. عربســتان و ژاپن که 
2تیم پیروز آســیایی در بازی اول 
بودند، بازی دوم خود را به لهستان 
و کاســتاریکا واگذار کردند. ایران 

و اســترالیا که باخته بودند، ولز و 
تونس را شکست دادند. کره جنوبی 
در یک بازی سراسر هجومی و برتر 
نتوانست غنا را شکست دهد و 3بر2 
باخت. فقط قطر بود که باخت بازی 
اول را در بــازی دوم هم تکرار کرد 
تا نخستین حذف شده جام باشد. 
آســیایی ها در بازی دوم 6گل زده، 

9گل خورده و 6امتیاز داشتند.

با انجام 2بازی فقــط یک تیم از 
آسیا )و اقیانوسیه( و آفریقا به طور 
قطع حذف شده بود؛ قطر میزبان.

01
چو گوئه ســونگ از کره جنوبی 
ظرف 2دقیقــه و 47ثانیه 2گل 
به غنا زد تا چهارمین دبل سریع 
تاریخ جام جهانــی را به نام خود 
ثبت کند. ســریع ترین بریس ها 
)2گل پشــت ســر هــم یــک 
بازیکــن( در تاریــخ جام جهانی 
ایــن نفــرات هســتند؛ تونی 
کــروس: یک دقیقه و10ثانیــه، 
جام جهانی2014، مقابل برزیل. 
رونالــدو: 2دقیقه و30ثانیــه، 
مقابــل  جام جهانــی2002، 
کاســتاریکا. اولــگ ســالنکو: 
 ، نیـــه 4ثـــــا 7 قیقــه و 2د
جام جهانی1994، مقابل کامرون. 
چو گوئه سونگ: 2دقیقه و47ثانیه، 

جام جهانی2022، مقابل غنا.

02
بــازی کامــرون- صربســتان 
تماشایی ترین مسابقه تا دیروز بود. 
در نیمه اول 3گل ظرف 19دقیقه، 
نیمه دوم 3گل ظرف 13دقیقه زده 
شــد. ابوبکر دقیقه 55 وارد زمین 
شد و 11دقیقه بعد یک گل و یک 

پاس گل به نام خودش ثبت کرد.

11

آخرین باری که یک تیم 2بازی 
پیاپی نتیجه 3 بر 2 را ثبت کرده 
بود، پیش از غنا، تیم اروگوئه بود 
و پیش از آن تیم آلمان )1954( 

و سوئیس )1938(.

02

کره جنوبــی در 11مســابقه 
آخــرش در جام جهانــی فقط 
یک پیروزی کســب کرده که 
در دوره قبلــی مقابــل آلمان 
بوده؛ 3تساوی و 7شکست. کره 
در بازی با غنــا به اندازه 4بازی 

قبلی اش )3( گل خورد.

11
این نخســتین تســاوی تاریخ 
صربستان در جام جهانی بود. آنها 
در 10بازی قبلی 2برد و 8شکست 
داشــتند و هرگز در یک مسابقه 

نتوانسته بودند 3گل بزنند.

01

غنا نخســتین بار بود که در یک 
مسابقه 3گل می زد. در عین حال 
این تیم در هفتمین بازی پیاپی 
خود موفق به گلزنی شــد. فقط 
نیجریه )94 تــا 98( در 8بازی 

متوالی گل زده بود.

کامرون پس از آفریقای جنوبی )2-2 07
مقابل پاراگوئــه در ســال2002( و 
ساحل عاج )3 بر 2 مقابل صربستان در 
سال2006( سومین تیم آفریقایی شد 
که در جام جهانی شکست با اختالف 
2گل را در یک مســابقه جبران می کند. 2بار از این 3بار صربستان حریف 
آفریقایی ها بود . تیم های انگلیس، ســوئد و شوروی هم 2بار وقتی 2گل از 

حریفان پیش بوده اند، در نهایت موفق به پیروزی نشده اند.

03

آسیایی های جان سخت

عملیات ناکام 
بازگشت کریم

فرانسوی ها می توانند اما نمی خواهند بنزما را برگردانند

پیروزی 2گله ایران مقابل ولز  تا پایان روز دوم مرحله 
گروهی به بهترین برد تاریخ تیم ملی ایران در جام های 
جهانی تبدیل شد. این بازی که ایران را به جدول بازی ها 
برگرداند، نکته جالب دیگر هم دارد؛ اینکه تیم ملی در 

شرایطی مقابل یک تیم اروپایی به پیروزی رسید که در 
مسابقات تدارکاتی پیش از جام جهانی با هیچ حریفی از 
این قاره رودررو نشده بود.رسم بر این است که تیم های 
ملی پیش از جام جهانی با رقبایی دیدار دوستانه برگزار 

می کنند که شبیه حریف شان در این تورنمنت باشند. 
به عنوان مثال آمریکا پیش از دیدار با ایران، به مصاف 
عربستان و ژاپن رفت که در قاره آسیا تقریبا قدرتی به 
اندازه تیم کی روش دارند. ایران اما در حالی پا به مسابقات 

جام جهانی گذاشت که با وجود حضور 2تیم اروپایی در 
گروهش، در دیدارهای تدارکاتی به مصاف هیچ تیمی از 
این قاره نرفت. مسابقات دوستانه تیم ملی پیش از آغاز 
بازی ها، در برابر الجزایر، اروگوئه، سنگال، نیکاراگوئه و 

تونس برگزار شد. تیم ایران در حالی با 3تیم آفریقایی 
بازی کرد که حریفي از این قاره نداشت. با این حال همین 
تدارک عجیب هم خوش یمن بود و تیم ملی توانست بعد 

از شکست سنگین مقابل انگلستان، ولز را ببرد.

فارغ از نتایجی که در جام جهانی به دســت آمد یا خواهد 
آمد، یک نکته واضح این است که تیم های آسیایی غالبا 
نمایش های خوبی داشتند و جان ســخت و آماده نشان 
دادند. برد و باخت ها یک طرف قضیه است و سبک فوتبالی 
که آنها بازی می کنند یک طرف دیگر. جام جهانی2022 
نخستین جام جهانی تاریخ بود که با حضور 6تیم آسیایی 
برگزار می شد. این باالترین تعداد حضور نمایندگان قاره 
کهن در یک دوره از جام است که به لطف میزبانی قطر و 
البته پیروزی استرالیا در برابر پرو در پلی آف بین قاره ای 
رقم خورد. کیفیت گروه های این 6تیم از نظر ســختی و 
آســانی متنوع بود و البته آنها نتایجی گرفتند که بعضا 
خوب و قابــل دفاع و بعضا ضعیــف و دور از انتظار بود. با 
این همه، مشخص اســت که تیم های آسیایی پیشرفت 
کرده اند و این موضوع باید برای ایران قابل توجه باشــد. 
در مورد نتایج شاگردان کارلوس کی روش به اندازه کافی 
بحث می شود، اما بد نیست عملکرد سایر آسیایی ها را هم 
ببینیم؛ به خصوص که سال آینده جام ملت های آسیا برگزار 
می شود و تیم ایران امیدوار است بتواند به طلسم بیش از 

4دهه قهرمان نشدن در این رقابت ها پایان دهد.

  همه  چیز نتیجه نیست
طبیعتا در مورد نتایج، در پایان مرحله گروهی باید حرف 
زد، اما کیفیــت بازی ها مقوله دیگری اســت که همین 
حاال هم بحث های فراوانــی را به خودش اختصاص داده. 
به عنوان مثال در مورد کیفیت تیم ملی عربستان سخن 
زیاد گفته می شود؛ تیمی که نخستین شگفتی جام را رقم 
زد و توانست آرژانتین بزرگ را شکست دهد. آن بازی که 
با کام بک ســعودی ها همراه بود زیاد مورد تحسین قرار 
گرفت، اما عربســتان حتی در شکســت مقابل لهستان 
هم نمایش خوبی داشــت. آنها 16ضربه به سمت دروازه 
حریف زدند که 5شوتشان توی چارچوب بود، اما لهستان 

با 9شــوت و 3ضربه داخل چارچوب صاحب 2گل شد! 
عربستان در این بازی یک پنالتی هم از دست داد.

ژاپن هم با شکست آلمان دیگر شــگفتی بزرگ جام را 
رقم زد. آنها هم در برابر کاستاریکا متحمل یک شکست 
غیرمنتظره شــدند، اما در طول بازی کامال برتر از رقیب 
بودند. ژاپن در این مسابقه 13شوت داشت و 3ضربه این 
تیم داخل چارچوب بود، اما کاســتاریکا با 4ضربه و فقط 

یک شوت داخل چارچوب به تنها گل بازی دست یافت.
کره جنوبی هم اگرچه در 2بازی اول در برابر اروگوئه و غنا 
به یک تساوی و یک باخت رسید، اما در هر 2بازی تیم برتر 
میدان بود؛ به خصوص در دیدار دوم که کفه آمار و ارقام، 
به شدت به سود تیم آسیایی سنگینی می کرد. تصور کنید 
غنا از 7شوت و تنها 3ضربه داخل چارچوب به 3گل رسید، 
اما کره با 22شوت و 7ضربه داخل چارچوب تنها موفق به 
ثبت 2گل شد. حتی استرالیا هم بعد از شکست سنگین 
4بر یک مقابل فرانسه، در بازی دوم خودش را بازیابی کرد 
و تیم خوب تونس را برد. همه اینها یعنی تیم های آسیا در 
سطح کیفی نسبتا قابل قبولی قرار دارند و دنیا نمی تواند 
به آنها به چشــم زنگ تفریح نگاه کند. بنابراین تیم ملی 
ایران هم پیش از جام ملت های آسیا به خوبی باید تقویت 

و آماده شود.

  به استثنای قطر
همه آنچه در مورد آسیایی ها گفتیم منهای قطر است؛ تنها 
تیم تاریخ که نخستین حضورش در جام جهانی صرفا به 
لطف میزبانی مسابقات رقم خورد و پیش از آن نتوانسته 
بود در این تورنمنت حاضر شود. قطر مطابق انتظار تیم 
خوبی نبود و با 2شکســت، به نخســتین تیم اوت شده 
جام جهانی تبدیل شد، هرچند آنها در جام ملت های قبلی 
آسیا با تربیت گلخانه ای یک تیم، موفق به کسب عنوان 

قهرمانی شده بودند.
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