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پوکر مالیی در آسیا 
هفتمین سکو و چهارمین طال؛ این نتایج نازنین مالیی در مسابقات 
قهرمانی روئینگ آسیاســت. قایقران ایران که 3طال، یک نقره و 
2مدال برنز از حضور در مسابقات آسیایی داشت، دیروز مدال های 

طالیش را به عدد 4 رساند. 
در این رقابت ها که در پاتایای تایلند برگزار شد، مالیی در روئینگ 
یک نفره سبک وزن با حریفانی از ازبکستان، هنگ کنگ، تایلند، 
قزاقستان و ســریالنکا رقابت کرد و با زمان ۸دقیقه و 45ثانیه و 
62صدم ثانیه از خط پایان گذشت و به قهرمانی رسید. قایقرانان 
هنگ کنگ و تایلند نفرات دوم و سوم بودند. سطح مالیی فراتر از 
آسیاست. او که در بازی های المپیک توکیو در سنگین وزن، وزن 
غیرتخصصی اش در رده یازدهم قرار گرفته بود، امسال روز اول پاییز 

در مسابقات قهرمانی جهان هشتم شد.
 امیرحسین محمودپور دیگر نماینده ایران در مسابقات آسیایی هم 
به مدال رسید. او در روئینگ یک نفره سبک وزن مردان سوم شد. 

نمی شد صعودکننده ناالیق باشیم؟

بعد از پایان مرحلــه گروهی جام جهانــی، یک ترکیب 
منتخب از بهترین بازیکنان تیم های حذف شده منتشر 
شد که ایران هم در آن 2نماینده داشت؛ مهدی طارمی 
و رامین رضاییان. طارمی در بازی با انگلیس دبل کرد و 
مقابل ولز پاس گل داد. پاس گل او دربرابر ولز را هم رامین 
رضاییان با یک ضربه تماشایی چیپ به گل تبدیل کرد تا 
هر دو نفر به این فهرســت راه پیدا کنند. خوب است که 
تیم ملی در چنین ترکیبی نماینده دارد اما خوشحال تر 
می شدیم اگر به جای تیم منتخب بهترین حذف شده ها، 
ســهمی از تیم منتخب صعودکنندگان می داشــتیم! 
حقیقت آن است که فوتبال ایران حاال حسرت صعود از 
مرحله گروهی جام های جهانی 32تیمی را برای خودش 

ابدی می بیند. همین قدر تلخ.

نقل قول

%70

%93

یک بار انتخاب کردید، بس است

بعد از پایان مسابقات جام جهانی، فضای غبارآلودی در مورد 
آینده این تیم وجود دارد و کسی نمی داند سرنوشت کادرفنی 
چه خواهد بود. دست کم تا لحظه تنظیم این مطلب، اخبار ضد و 
نقیضی در مورد ماندن یا نماندن کارلوس کی روش به گوش 
می رسد. وقتی هم که اطالع رسانی رســمی صورت نگیرد، 
طبیعی است که شایعات مجال بیشتری برای طرح پیدا کنند. 
برخی رسانه ها مدعی شده اند مهدی طارمی و سردار آزمون 
خواهان ادامه حضور کی روش روی نیمکت تیم ملی هستند. 
نمی دانیم این موضوع چقدر صحت دارد اما اگر واقعی باشد 
باید به دوستان، به خصوص طارمی یادآوری کنیم خودشان را 
به زحمت نیندازند. همان یک باری که پا را از حدود اختیارات 
فراتر گذاشتید و سرمربی تیم ملی را عوض کردید، برای هفت 

پشت مان بس بود. راضی به زحمت نیستیم واقعا!
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 رای منفی
به کریس

کریستیانو رونالدو 
در ادامه روزهای تلخ 

باشگاهی اش، جام جهانی 
خوبی را پشت سر 

نگذاشته و تنها یک گل، 
آن هم از روی نقطه 

پنالتی به ثمر رسانده 
است. در همین رابطه 
سایت سوفااسکور که 
مرجع جمع آوری آمار 

فوتبال به حساب می آید، 
نام این ستاره را در 

فهرست بدترین های 
مرحله گروهی قرار داده 
و عملکرد او را زیر سؤال 
برده است. جالب اینکه 
به تازگی نسخه آنالین 
نشریه آبوالی پرتغال 
هم درخصوص حضور 

رونالدو در بازی تیم 
ملی این کشور مقابل 

سوئیس در یک هشتم 
نهایی، یک نظرسنجی 

برگزار کرده که 70 درصد 
شرکت کنندگان در آن 
خواستار نیمکت نشینی 
بهترین گلزن ملی جهان 

بوده اند.

 نخواستنی 
مثل نویر

پس از حذف ناامید کننده 
تیم ملی آلمان از جام 

جهانی، آینده برخی از 
بازیکنان باتجربه مانشافت 

در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته است. کاپیتان 
مانوئل نویر، ایلکای 

گوندوغان و توماس مولر، 
ستاره هایی هستند که 
از سوی هواداران مورد 
بیشترین انتقادات قرار 
گرفته اند و حتی شایعه 
خداحافظی آنها از تیم 

ملی هم قوت گرفته است. 
در همین رابطه اشپورت 

آینس به تازگی یک 
نظرسنجی در سایت خود 

قرار داده تا از کاربرانش 
بپرسد کدام یک از این 
3 بازیکن نباید دیگر به 
تیم ملی آلمان دعوت 
شود. از 9 هزار رأی به 

این نظرسنجی، تقریبا 
39درصد اعتقاد دارند 

که مانوئل نویر باید از تیم 
 ملی آلمان کنار 

گذاشته شود.

زالتکو دالیچ، ســرمربی تیم ملی کرواسی: درباره لوکا 
مودریچ چیز زیادی نمی توانم بگویم، غیــراز اینکه خدا او را 
برای ما حفظ کند. امیدواریم مودریچ برای مدت  طوالنی تری 
همراه ما باشد. مطمئنم این آخرین تورنمنت مودریچ نخواهد 
بود. وضعیت بدنی، جدیــت و حرفه ای گری بــرای مودریچ 
تعیین کننده است. لوکا کاپیتان و رهبر ماست و می خواهیم 

برای مدت طوالنی تری همراه ما باشد.

هنوز برای »مریضی« زود است

حسن روشن، پیشکسوت اســتقالل در اظهارنظری بامزه 
گفته: »وقتش شده مهدی تاج دوباره مریض شود.« اشاره 
او به بیماری قلبی تاج است که در دوره قبلی مسئولیتش 
در فدراسیون، پس از فاجعه عظیم مارک ویلموتس پیش 
آمد و البته خیلی ها صحت یا دست کم شدت آن را زیر سؤال 
بردند. برخی بر این باور بودند که تاج صرفا به خاطر رهایی از 
مسئولیت قرارداد زیانبار با ویلموتس دچار چنین عارضه ای 
شده، به خصوص که بعد از راهیابی تیم ملی به جام جهانی 
2022و فراهم شدن پاداشی که کفاف غرامت ویلموتس را 
می داد، تاج هم شفا گرفت و به صحنه بازگشت! به قول آقای 
روشن، حاال که سرمربی انتخابی او موفق نبوده و تیم ملی 
حذف شده، وقت مریضی دوباره تاج است، هرچند شاید او تا 

جام ملت های سال آینده خودش را سرپا نگه دارد!

نارنجی جیغ
با فان خال، گاکپو و دنزل همه  چیز خوب و شاد است

با وجود برتری آمریکایی ها در دیدار یک هشــتم نهایی مقابل 
هلند، این نارنجی ها بودند که به یک برد قاطع دست یافتند تا 
حریف آرژانتین در دور بعدی باشند. هلند با لوییس فان خال در 
جام جهانی نمی بازد مگر در ضربات پنالتی. حاال آنها در مرحله 
یک چهارم باید فینال جام جهانی 197۸را مقابل آرژانتین تکرار 

کنند. هلند با فان خال در 11بازی در جام جهانی بدون باخت 
بوده است. تیم ملی هلند در جام های جهانی 2014 و 2022، 
با هدایت فان خال ۸برد و 3تساوی داشــته. از زمانی هم که او 
به تیم ملی بازگشــته در همه رقابت هایی که حاضر شده اند، 

19 بازی بدون باخت انجام داده اند.

سامورایی قاتل
ژاپنی ها در گروه مرگ 2مدعی و قهرمان 2010و 2014را 

کشتند و حاال سر وقت نایب قهرمان 201۸رفته اند

کاپیتان آرژانتین طبق عادت چندین رکورد دیگر را ثبت کرد

هزاره مسی
آرژانتین تیم چندان خوبی نیست. برای نخستین بار 
در هر پستی کلی ستاره دارد اما از لحاظ تیمی چنگی 
به دل نمی زند. با این حال گزینه جدی قهرمانی است 
چون لیونل مسی را در ترکیب خود دارد. مسی در بازی 
با استرالیا واقعا خوب بازی کرد اما آرژانتین برای عبور از 
سد این حریف آسان زجر زیادی کشید و چیزی نمانده 
بود در دقایق پایانــی 2گل دریافت کند که فداکاری 
لیساندرو و امیلیانو مارتینس، استرالیایی ها را از رسیدن 
به گل مساوی و برتری بازداشت. مسی گل اول را زد و 
بهترین بازیکن زمین شد و چندین رکورد جدید ثبت 

کرد. این هزارمین بازی رسمی این ستاره بود.
   لیونل مســی در 4دوره قبلی گلــی در مراحل 
حذفی جام جهانی ثبت نکرده بود. او منتظر هزارمین 
بازی اش بود تا این طلسم را باطل کند. حاال مسی از 
کریستیانو رونالدو یک پله باالتر است، چون رونالدو 
هنوز موفق به گلزنی در مراحل حذفی نشده، حتی 

پاس گل هم نداده.
   کاپیتان آلبی سلسته در ادوار جام های جهانی 
9گله شــد و از تعداد گل های مارادونا عبور کرد. او 
پیش از این از رکورد 21بازی مارادونا در جام جهانی 

گذشته بود.

   او بدل به تنها بازیکن تاریخ جام های جهانی شد 
که با 35سال سن، نخستین گل 3بازی مختلف را 
به ثمر می رســاند. اگر پنالتی مقابل لهستان را گل 
می کرد حاال 4گله و در صدر جــدول گلزنان بود و 
گل های جام جهانی اش دو رقمی می شــد. مسی 

2پنالتی در 2دوره مختلف از دست داده است.
   شرح هزار بازی مســی؛ 1000بازی، 7۸9گل، 
میانگیــن 0.79گل در هر بــازی، 33۸پاس گل، 
تأثیــر مســتقیم روی 1127گل، 77۸بازی برای 
بارســلونا، 170بازی برای تیم ملی، 52بازی برای 

پاری سن ژرمن.
   عملکرد لئو و کریس بعد از رسیدن به هزار بازی؛ 
مســی: 7۸9گل، 33۸پاس گل، 41 جام، رونالدو: 

725گل، 216پاس گل، 31جام.
   مسی در هزارمین بازی عمرش با 3رکورد دیگر 
دون دیه گو در جام های جهانی برابری کرد؛ بیشترین 
تعداد ایجاد موقعیت: 67، بیشــترین تعداد ایجاد 
موقعیت در جریان بازی: 4۸، لمس توپ در محوطه 
جریمه حریف: 103بار. مسی این فرصت را خواهد 
داشت تا در دیدار مقابل هلند این رکوردها را بهبود 

ببخشد و از مارادونا جلو بزند.

   مسی با پشت ســر گذاشــتن دیه گو مارادونا 
و گیرمو اســتابیله به دومین گلــزن برتر آرژانتین 
در تاریخ جام جهانی تبدیل شــد؛ 10گل: گابریل 
باتیســتوتا، 9گل: مســی، ۸گل: مارادونا و گیرمو 

استابیله.
   استرالیا صدوبیست ونهمین تیمی بود که مسی 

موفق به گلزنی به آن شد.
   مسی در یک هشــتم نهایی جام های جهانی؛ 
2010: پاس گل مقابــل مکزیک، 2014: پاس گل 
مقابل ســوییس، 201۸: 2پاس گل مقابل فرانسه، 

2022: گل مقابل استرالیا.
   او حــاال رکورددار بیشــترین تعــداد انتخاب 
به عنوان بهترین بازیکن زمین در جام های جهانی 
است. بیشــترین جایزه بهترین بازیکن میدان در 
تاریخ جام جهانی؛ مســی ۸بار، کریس رونالدو 7و 

آرین روبن 6بار.
   فقط 3بازیکن موفق شده اند در 2دیدار پیاپی 
جام های جهانــی در قرن 21، بــرای آرژانتین گل 
بزنند؛ هرنان کرسپو، لیونل مسی و خولین آلوارس. 
آلوارس ششمین بازیکن تاریخ آرژانتین است که در 
2بازی نخست خود در جام جهانی که از ابتدا برای 

آلبی سلسته به میدان رفته، موفق به گلزنی می شود. 
پیش از او، کرسپو ســال 2006 موفق به انجام این 

کار شده بود.
   هلنــد و آرژانتین جمعه ســاعت 22:30، در 

یک چهارم نهایی به مصاف هم خواهند رفت.
   آرژانتین 5بار از 6باری که به مرحله یک هشتم 
راه یافته، توانسته از این مرحله به سالمت عبور کند. 
آنها فقط در دوره قبلی به حریف سختی خوردند و 

توسط فرانسه حذف شدند.
   استرالیا تیم شایسته ای بود اما برای بار دوم در 
این مرحله حذف شد. سال2006در یک  هشتم به 
ایتالیا باختند و ایتالیا قهرمان شد. نشانه های قهرمانی 
آرژانتین در این دوره هر روز بیشتر می شود که یکی 
همین است. ســال19۸6که آرژانتین قهرمان شد، 
مراکش به عنوان صدرنشــین گروهF صعود کرده 
بود، بلژیک در گروه خودش سوم شد و کانادا هم با 

3شکست حذف شد.
   استرالیا هر 4بازی آخرش را به تیم های آمریکای 
جنوبی واگذار کرده، هر بار مقابل یک تیم مختلف؛ 
برزیل )2006(، شــیلی )2014(، پــرو )201۸(، 

آرژانتین )2022(.
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کره جنوبی در حالی بــه مرحله حذفی رســید که تیم 
پرســتاره اروگوئه برای صعود فقط یــک گل کم آورد. 
اروگوئه ای ها مدعی اند اگر علیرضا فغانی پنالتی پرتغال 
را در بازی با این تیم نمی گرفت، صعود کرده بودند. به هر 
حال کره ای ها کــه دوره قبلی آلمــان را بردند و حذف 
شدند و در بازگشت به کشورشــان از آنها مثل بازنده ها 
و شکست خورده ها استقبال شــد، حاال اوضاع متفاوتی 
دارند. آنهــا در بدترین حالت یک مرحلــه دیرتر حذف 
می شوند. حریف امشب کره مدعی اصلی قهرمانی است؛ 
برزیل. برزیل در بازی با کامرون در حالی باخت و به روند 

17بازی پیاپی بدون شکست خود در بازی های 
گروهی پایان داد که نیمــار را در اختیار 

نداشت. گفته می شود نیمار به بازی 
امشب هم نمی رســد و بعید است 
زودتر از فینــال وضعیت مچ پای 
او بهبود یابد. برزیــل با آن همه 
ستاره در خط حمله بدون نیمار 
انگار چیزی کم دارد. در بازی با 
کامرون این نقطه ضعف برمال شد.

   در روزهایی کــه حواس مردم 
برزیل به وضعیت ســالمتی پله بود 

و خبر فوت این اسطوره پخش و سپس 
تکذیب شد، برزیلی ها می خواهند جام ششم را 

برای اسطوره خودشان بیاورند. پله انگیزه برزیلی ها در 
این بازی است.

   هر چند احتمالش کم است اما اگر نیمار در این بازی 
حاضر بود، تعجب نکنید. غیراز نیمــار، برزیل 2بازیکن 
مصدوم دیگر هم دارد که شــدت آسیب دیدگی شــان 
بیشتر است و جام جهانی را از دست داده اند. الکس تلس، 
مدافع چپ منچستریونایتد که قرضی از این تیم رفته و 
همچنین گابریل ژسوس که این فصل در ترکیب آرسنال 
احیا شده بود،2 بازیکنی هســتند که برزیل را در ادامه 
رقابت ها تنها خواهند گذاشت. در غیاب نیمار و ژسوس، 

دقایق بیشتری بازی به رودریگو و آنتونی می رسد.

   کیم مین جائه، مدافع ناپولی مصدوم است اما خودش 
گفته تحت هر شــرایطی خود را به این بازی می رســاند. 
ســون هیونگ مین هم همچنان مجبور اســت با نقاب 
محافظ بازی کند. کیم مین جائــه یکی از 5کیم ترکیب 
کره، مشــتریان زیادی دارد و ناپولی می خواهد بند فسخ 
قراردادش را تغییر دهد تا او را از رفتن به لیگ برتر باز دارد.
   برزیل در هر 2بازی قبلی با کــره، با گل های زیادی 
این تیم را شکست داده است؛ پیروزی 5بر یک در خرداد 

امسال و برد 3بر صفر در آبان9۸.
   برزیل معموال تا مرحلــه یک چهارم باال می رود. فقط 
ســال1990بود که آنها در یک بازی کامال برتر 
اسیر نبوغ مارادونا و هوش کانی جیا شدند 

و یک بر صفر به آرژانتین باختند.
   کره جنوبــی بعــد از ســال 
2010ایــن دوره نخســتین بار 
اســت که در دور حذفی حاضر 
می شــود. آنها فقــط یک بار از 
این مرحله باالتــر رفتند که به 
سال2002برمی گردد. آن دوره 
با ناداوری بر اسپانیا و ایتالیا غلبه 

کردند و در نهایت چهارم شدند.
   کره جنوبــی هرگــز در جام جهانی 
موفق به شکست یک تیم از آمریکای جنوبی 
نشده و 2تساوی و 4شکست مقابل تیم های این منطقه 
داشــته. آخرین تســاوی آنها در همیــن دوره مقابل 

اروگوئه بود.
   برزیلی ها با اینکه در مراحل گروهی معموال به تیمی 
باج نمی دهنــد، در 10بازی آخرشــان در این رقابت ها 
4بار شکســت خورده اند؛ 5برد و یک تساوی. 4شکست 
قبلی شــان در جام های جهانی، در 36بازی به این تیم 

تحمیل شده بود )26برد و 6تساوی(.
   برزیل فقط یک بار در این مرحله رنگ ضربات پنالتی 
را دیده؛ آنها ســال2014در کشور خودشان شیلی را در 

پنالتی شکست دادند و صعود کردند.

تو مرده ای الئوتارو! 
آرژانتین از نخستین مسابقه حذفی اش در جام جهانی عبور کرد 
و مســی هم باالخره در مراحل حذفی جام جهانــی گل زد. همه 
این اتفاق ها اما موجب نشد آلبی سلســته یک صعود بی دردسر 
را تجربه کند. آرژانتینی ها برای رســیدن به جمع ۸تیم برتر این 
جام، زجر کشیدند و این زجر، رابطه مستقیمی با بی دقتی محض 
الئوتارو مارتینز داشت. ستاره تیم ملی آرژانتین، این نبرد را از روی 
نیمکت شروع کرد و همانند دیدار قبلی، جایی در ترکیب اصلی تیم 
نداشت. آلوارز که به جای او در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، گل 
دوم آرژانتین را به ثمر رساند. با این حال، اسکالونی تصمیم گرفت 
در نیمــه دوم مارتینز را راهی زمین مســابقه کند؛ تصمیمی که 
اصال به سود آرژانتین تمام نشد. الئوتارو در این بازی 2بار فرصت 
داشت تا با 2ضربه به غایت ساده، بازی را تمام کند و تیر خالص را 
به حریف بزند. بار اول لئو مسی چند بازیکن حریف را جا گذاشت 
و در بهترین موقعیت ممکن به مارتینز پاس داد. لئو می توانست 
به راحتی توپ را به تور دروازه برساند اما تصمیم گرفت مارتینز را 
صاحب توپ کند. ضربه ناامیدکننــده این مهاجم حتی به دروازه 
تیم حریف هم نزدیک نبود. مارتینــز در دقایق بعدی بازی، یک 
بخت کلیدی دیگر را نیز با بی خیالی محض از دست داد؛ موضوعی 
که موجب شد هواداران آرژانتین به شــدت از او عصبانی شوند. با 
این شرایط، دیگر نه کادر فنی به این بازیکن اعتقاد خواهد داشت 
و نه بازیکنــان درون زمین به او اعتماد می کننــد. مارتینز دیگر 
گزینه پاس هیچ   بازیکنی نیست. او ستاره ای است که موجب شد 
آرژانتینی ها تا آخرین ثانیه های نبرد با استرالیا در اضطراب بمانند.

 عملکرد فاجعه بار 3ستاره خط حمله اینتر در جام جهانی، بسیار 
نگران کننده به نظر می رسد. لوکاکو با 3موقعیت فوق العاده ای که 
روبه روی کرواسی خراب کرد، عامل اصلی حذف بلژیک از تورنمنت 
بود و به شدت نیز مورد انتقاد قرار گرفت. حاال مارتینز نیز تبدیل به 
یکی از نقاط ضعف جدی آرژانتین در این جام شده است؛ بازیکنی 
که بعید است در حضور آلوارز، دیگر به ترکیب اصلی تیم برگردد. 
معلوم نیست در این فصل چه بالیی ســر این مهاجم آمده است. 
بازیکنی که در کوپا عصای دست اسکالونی بود و گل های مهمی 
برای آرژانتین زد، حاال به یک کابوس برای هواداران این تیم تبدیل 
شده است. ظاهرا قرار است نفرین مهاجم های نوک همیشه برای 
این تیم برقرار باشد. در جام های قبلی همواره این گونزالو هیگواین 
بود که بخت های گلزنی خوب را از دست می داد و باعث ناکامی این 
تیم در سطوح مختلف می شد. حاال الئوتارو مارتینز نیز اصرار دارد 
که همین نقش را بازی کند. بعد از نمایش افتضاح او مقابل لهستان، 
در آرژانتین همه از این حرف می زنند که مارتینز همان هیگواین 
است که نقاب تازه ای زده و با ظاهر متفاوتی در زمین قرار گرفته 
است! ظاهرا باید همیشــه یک نفر در ترکیب تیم ملی آرژانتین، 

هواداران این تیم را تا پای سکته ببرد.
 مســی برای قهرمانی در جهان، نمی تواند روی بازیکن دیگری 
حســاب کند. او باید خودش را از همه جدا کنــد و یک تنه برای 
قهرمانی بجنگد؛ کاری که همیشه انجام داده است. شاید چندین 
سال قبل، مسی هنوز به لحاظ ذهنی آماده پذیرفتن این حقیقت 
نبود اما حاال همه  چیــز فرق کرده و او دیگر قبــول کرده که باید 
به تنهایی تیم را روی سکوی اول دنیا قرار بدهد. مسی در بازی با 
استرالیا، نمایش درخشانی داشت اما آرژانتین باز هم خیلی سخت 
برنده این بازی شــد. این تیم اگر در مراحل بعدی بهتر نشود، در 
مسیر حذف شــدن قرار خواهد گرفت. تنها راه بازگشت آنها نیز 
مسئولیت پذیری بیشتر از ســوی بازیکنانی مثل الئوتارو مارتینز 
خواهد بود؛ بازیکنی که در طول ایــن جام ضعیف تر از حد انتظار 

ظاهر شده  است.

هلند 5بار از 6باری که به یک هشــتم رفته، 

توانسته به یک چهارم هم صعود کند. آمریکا 

در هر 24مسابقه ای که در جام جهانی گل 

اول را دریافت کرده، در نهایت موفق به 

کسب پیروزی نشده؛ 5تساوی 

19شکســت. و 

این
هشتمین رویارویی 

2تیم اســت.  تاریــخ 
آنها هرگز با هم مســاوی 
نکرده انــد و فقــط یک بار 

کره جنوبی برزیل را برده
است.

این
 سومین دیدار ژاپن و 

کرواسی در جام جهانی است. 
ژاپنی ها در 2بــازی قبلی مقابل 
کروات ها بدون بــرد و بدون گل زده 
زمین را ترک کرده بودند؛ شکســت 
یک بر صفر ســال 1998و تساوی 

بدون گل سال 2006که هر دو 
در مرحله گروهی بود.

چه کسی فکرش را می کرد کرواســی در گروه خودش 
پایین تر از مراکش دوم شــود و به تیــم اول گروه مرگ 
بخورد که یکی از 2تیم اسپانیا و آلمان نیست؟ این اتفاق 
رخ داده و حاال نایب قهرمان دوره پیش باید با ژاپن بر سر 
صعود به مرحله یک چهارم پایانــی رقابت کند. ژاپنی ها 
قهرمان های سال 2010)اســپانیا( و 2014)آلمان( را 
درحالی که یک بر صفر از این 2تیم عقب بودند، شکست 

دادند. حاال نوبت حذف نایب قهرمان سال 201۸است؟
   کرواســی در ۸باری کــه در مرحله حذفی 

جام جهانی حاضر بوده، تنها 2بار شکست 
خورده؛ 4برد و 2 تساوی. در نقطه 

مقابــل هرگــز ژاپــن از مرحله 
یک هشتم فراتر نرفته است.

   کرواسی در حالی در این 
دوره به 2تساوی بدون گل 
دســت یافته که در 3دوره 
آخر حضور در جام جهانی 
)2006، 2014و 201۸( 

فقط 2بــار در 13مســابقه 
مساوی کرده بود.

   کرواسی دنبال مالکیت توپ 
اســت اما ژاپنی ها عالقه چندانی به 

این کار ندارنــد، چون وقتــی در بازی با 
کاستاریکا 56.۸درصد مالکیت داشتند، از تک ضربه 

حریف به چارچوب دروازه شان گل خوردند. سامورایی ها 
مقابل اسپانیا و آلمان 17.7و 26.1درصد مالکیت توپ 

داشتند و این 2تیم را در گروه مرگ به قتل رساندند.
   ژاپن چهارمین باری اســت که در این مرحله حاضر 
می شــود و دومین دوره پیاپی. ســال 2002به ترکیه 
باختند، سال2010در ضربات پنالتی به پاراگوئه و سال 
201۸به بلژیک. فقط کره شمالی )1966( و کره جنوبی 

)2002( توانسته اند به عنوان یک تیم آسیایی از مرحله 
یک هشتم پایانی بگذرند.

   کرواسی در 2بار قبلی که در یک هشتم حاضر بود، تا 
نیمه نهایی هم پیش رفت؛ سال9۸رومانی را یک بر صفر 
شکست دادند و در نهایت سوم شدند و سال 201۸در این 
مرحله در ضربات پنالتی از سد دانمارک عبور کردند و تا 

فینال پیش رفتند.
   کرواسی ســومین حریف اروپایی ژاپن در این دوره 
است. آنها اســپانیا و آلمان را برده اند و این در 
حالی است که در ۸بازی اول خود مقابل 
اروپایی ها در جام جهانی 3تساوی و 

5شکست داشتند.
   لوکا مودریچ تنها بازیکنی 
است که در مرحله گروهی 
ایــن دوره 2بــار جایــزه 
بهترین بازیکــن زمین را 
برده اســت. مسی در بازی 
چهارم به رکــورد 2جایزه 
او در این دوره رسید. او راز 
موفقیت خود در این ســن را 

اینطور شرح داد: »نمی دانم!«
   کرواسی دومین تیم قرن حاضر 
شد که با 2تساوی بدون گل در گروه خود 
به یک هشتم صعود کرد. تیم اول پرتغال سال2010با 

سرمربیگری کی روش بود.
   کرواسی در 4بازی از 5بازی آخرش گل اول را دریافت 
کرده، 2تساوی و 2برد به دست آورده و فقط یک بازی را 
باخته. آنها ســریع ترین گل های این دوره و دوره قبلی 
را دریافت کرده اند. ســریع ترین گل جام جهانی 201۸: 
ماتیاس یورگنسن: ثانیه 5۸ به کرواسی، سریع ترین گل 
جام جهانی 2022: آلفونسو دیویس: ثانیه 6۸ به کرواسی.

 مدعی اول
مقابل بی ادعای اول

برزیل پرستاره اما بدون نیمار با کره جنوبی چه می کند؟

   نخســتین گل ممفیس در جام 22 تاریخی شد. ممفیس 
دیپای با گلزنی به آمریکا به رده دوم برترین گلزنان تاریخ تیم 
ملی هلند صعود کرد و از هونتالر گذشت. برترین گلزنان تاریخ 
تیم ملی هلند؛ رابین فان پرسی با50گل، ممفیس با 43گل و 

کالوس یان هونتالر با 42گل.
   مرد شماره یک این مســابقه اما دنزل دومفریز، وینگ بک 
اینترمیالن بود که روی هر 3گل تأثیر گذاشــت؛ یک گل زد و 
2پاس  گل شبیه هم داد و یک توپ از روی خط دروازه برگرداند.
   با این حال چهره اردوی هلند کسی نیست جز پدیده تازه خط 
حمله این تیم؛ کودی گاکپو. ویرجیل فان دایک هم تیمی اش و 
بازیکن لیورپول به او توصیه کرده که به رئال مادرید برود چون 

منچستریونایتد در سطح رئال نیست. او شاه ماهی نقل وانتقاالت 
ژانویه خواهد بود. گاکپو فعال 3گل برای هلند زده؛ در هر بازی 
مرحله گروهی یک گل از نخســتین ضربه به چارچوب دروازه 
حریفان. گاکپو چهارمین نفر پس از یوهان نیسکنس )1974(، 
دنیس برگکمپ )1994( و وسلی اسنایدر )2010( است که تنها 

اسنایدر با سر، پای چپ و پای راست گل زده است.
   گاکپو برای آیندهوون تا اینجا در لیگ کشــورش 9گل به 
ثمر رســانده و 12پاس گل داده است. مقایسه کنید با 1۸گل 
و 3پاس گل ارلینگ هالند برای منچسترســیتی در این فصل 
لیگ برتر. مجموع گل ها و پاس گل های گاکپو و هالند تا پیش 

از شروع جام جهانی برابر بوده است.


