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 یک شیر 
رهبر سه شیرها

انگلیس با هری کین غصه ای ندارد

ژیرو، امباپه 
گریزمان و دیگران

فرانسوی ها هم بردند و هم کلی رکورد زدند

البتهنههمهثانیهها!

مسابقات جام جهانی برای ما به پایان رسیده و قاعدتا اعضای 
کادرفنی و مدیریتی تیم ملی و فدراســیون فوتبال باید در 
مورد نتایج به دست آمده توضیح بدهند، اما اگر از دیوار صدا 
در آمد، از این عزیزان هم جواب شنیدیم. نکته جالب هم به 
روند سینوســی حرف زدن های آقایان برمی گردد. مهدی 
تاج و مهدی محمدنبی قبل از اعــزام تیم به قطر مرتب در 
حال سخنرانی بودند، بعد که تیم ملی با آن نتیجه پرگل به 
انگلیس باخت همه ساکت شدند، پس از پیروزی بر ولز دوباره 
نطق همه آنها باز شد و از بعد از بازی با آمریکا از نامبردگان 
خبری نیست. به عنوان مثال جناب نبی که سرپرست تیم در 
جام جهانی بود، پس از دیدار با ولز گفته بود: »کی روش برای 

ثانیه ها هم برنامه دارد.« بله خب، اما نه همه ثانیه ها!
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رونالدو دنبال مسی
پرتغال برای سومین صعود به یک چهارم می جنگد، کریستیانو 

برای پرتغال و خودش
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خودم و هیچ کس! 
کیلیان امباپه یک ستاره است. درباره این گزاره هیچ شکی وجود ندارد. 
او حتی می تواند چیزی بیشتر از یک ستاره باشد؛ یک مهره درخشان و 
کم نظیر که تا همین حاال 5گل در این جام زده و شانس اول آقای گلی 
به شــمار می رود. با این حال، مدل بازی او و اساسا نگاهش به فوتبال، 
هیچ وقت چیزی نبوده که رضایت کاملی در بین هوادارهای تیم خودی 
ایجاد کند. امباپه شاید بیشــتر از بازیکنانی در سن و سال خودش گل 
می زند اما در عین حال، به مراتب بیشتر از ســتاره هایی در سن و سال 
خودش نیز خودخواهی به خرج می دهد. می توان با قاطعیت گفت که 
هیچ بازیکنی در دنیای فوتبال هم اکنون به اندازه این بازیکن خودخواه 
نیست. حتی گل هایی که کیلیان در دیدار با لهستان به ثمر رساند، این 
خودخواهی را به نمایش می گذارد. او رفتاری را در زمین پیاده می کند که 
هرگز از بازیکنی با استانداردهای مسی ندیده ایم. حتی رونالدو هم با وجود 
تمایل همیشگی برای تبدیل شــدن به تنها ستاره هر مسابقه، به اندازه 
امباپه خودخواه نبوده است. کیلیان خودش را خیلی بیشتر از تیم دوست 
دارد و ترجیح می دهد برای بهبود آمار شخصی، حتی تیم را به دردسر 
بیندازد؛ رفتاری که در درازمدت نگاه ها به این بازیکن را تغییر خواهد داد.
اگر بازی های تیم ملی فرانســه را از نزدیک دیده باشید، متوجه خواهید 
شد که کیلیان با وجود درخشش در زمین، از محبوبیتی افسانه ای در بین 
هواداران تیم ملی فرانسه برخوردار نیست. حتی در همین دوره از جام نیز 
تکروی های این ستاره موجب هو شدن او در زمین مسابقه شده است. با این 
سطح از خودخواهی، او فقط درصورتی تشویق می شود که توپ را به تور 
دروازه برســاند. در غیر این صورت این بازیکن باید خودش را برای انواع و 
اقسام نقدها آماده کند. این شرایط مهم ترین بازیکن تیم ملی فرانسه است؛ 
بازیکنی که هرگز در تیم حل نمی شود. که خودش را در یک هدف عمومی 
ذوب نمی کند. او در رده باشگاهی رئیس باشگاه پی اس  جی است و در رده 
ملی نیز حساب خودش را از همه ستاره های فرانسه جدا می داند. او فقط 
به دنبال قهرمانی دنیا نیست، بلکه می خواهد این تجربه را توسط خودش رقم 
بزند و به عنوان کسی شناخته شود که فرانسه را قهرمان دنیا کرده است. او 
همه جوایز فردی را نیز در کنار جوایز تیمی می خواهد. امباپه با این شرایط، 
هرگز به اندازه توانایی واقعی اش در زمین فوتبال محبوب نخواهد شــد؛ 

بازیکنی که فقط 2گزینه برای گل زدن در ذهن دارد. خودش و هیچ کس! 

یکی جود، یکی نبود! 
باز هم یک نمایش درخشــان دیگر از جود بلینــگام، که نقش مهمی در 
رسیدن انگلیس به یک چهارم نهایی جام جهانی داشت. جود پاس نخستین 
گل بازی را به هندرسون داد و کمک بزرگی کرد تا این تیم بتواند از خط 
دفاعی سنگال عبور کند. حاال دیگر می توان با قاطعیت گفت که در میانه 
زمین، بلینگام کلیدی ترین بازیکن تیم ملی انگلیس به حســاب می آید؛ 
بازیکنی که نقش مهمی در انتقال بازی این تیم دارد، به خوبی جلو می آید، 
به حمله اضافه می شود و از همه مهم تر، مثلث های خوبی تشکیل می دهد. 
به نظر می رسد این ستاره  بعد از جام جهانی باید در انتظار اتفاق های مهمی 
باشد. او همیشه فوتبالیست درجه یکی بوده است. وقتی در 18سالگی تیم 
باشگاهی اش را در ســطح دوم فوتبال انگلیس ترک کرد، شماره اش را به 
بایگانی سپردند. این تصمیم برای جدایی یک پسر 18ساله باورنکردنی بود 
اما خیلی زود مشخص شد که چه دلیلی برای این کار داشته است. بلینگام 
یک نابغه به حساب می آمد؛ نابغه ای که راهی دورتموند شد و خیلی زود جای 
خودش را در این تیم پیدا کرد. این نابغه جوان، یکی از کلیدی ترین نفرات 

تیم ساوت گیت است و شاید فرصت قهرمانی جهان را هم به دست بیاورد.
همه می دانند که این آخرین فصل حضور جود در باشگاه دورتموند است. 
خیلی از باشگاه ها حتی مشغول ساختن پروژه هایی حول محور این بازیکن 
جوان هستند. سیتی برای او پیشنهادهایی درنظر گرفته و لیورپول نیز او 
را به مهم ترین اولویت خریدش تبدیل کرده است. حتی گفته می شود که 
کلوپ به شدت به دنبال جذب این بازیکن است و با او صحبت هایی را نیز 
انجام داده است. جدی ترین مشتری این ستاره جوان اما از اسپانیا می آید. 
رئال مادرید هر کاری می کند تا این هافبک را در اختیار بگیرد. اگر این 
اتفاق رخ بدهد، نسل تازه خط هافبک این باشگاه نیز تکمیل خواهد شد. در 
این صورت ترکیب افسانه ای کاسمیرو، کروس و مودریچ، جای خودش را 
به ترکیب جذاب شوامنی، کاماوینگا و بلینگام خواهد داد؛ بازیکنانی که در 

مرحله بعدی جام جهانی نیز با هم برخورد خواهند کرد.
 فلورنتینو پرز که همیشه به شکار بازیکن از جام جهانی عالقه مند بوده 
است، سال2010 مسوت اوزیل را شــکار کرد و او  را با خودش به برنابئو 
برد. 4ســال بعد نیز  خامس راهی رئال مادرید شد. البته دوره های قبل، 
جام جهانی در تابستان برگزار  شد و بالفاصله نیز فصل نقل و انتقاالت بود. با 
این حال، بعید نیست باشگاه ها این بار بیشتر از این صبر نکنند و در پنجره 
زمستانی نقل و انتقاالت برای خرید بلینگام پیشقدم شوند. بیشتر از این 

نمی توان برای چنین ستاره درخشانی صبر کرد.

این
 دومیــن بــاری 

اســت که مراکش در این 
مرحله حاضر می شود. سال 
1986آنها به آلمــان یک بر 
صفر باختنــد و در نهایت 

فینال به  آلمان غربی 
رفت.

ایران تیم 11، 27، 26 و سوم جام

در بازی با سنگال که انگلیس 3بر صفر برنده 
شــد، پای هری کین هم به گلزنی باز شــد. 
کاپیتان سه شیرها در این بازی به حق جایزه 
بهترین بازیکن زمین را دریافت کرد. انگلیس 
با پاس های او، بلینگام و فودن و گلزنی ســاکا 
و رشــفورد و دیگران، گلزن تریــن تیم تاریخ 
این کشــور در ادوار جام جهانی است. آنها به 
لطف پیروزی 6بر 2مقابل ایــران و 2برد 3بر 
صفر دربرابر ولز و ســنگال یک گل از مجموع 
گل های شان در سال 1966که قهرمان شدند، 
بیشتر زده اند. انگلیس تا همین جا هم با تعداد 

12گل زده اش در دوره قبلی برابر است.
   هــری کیــن بــه رکــورد 11گل در 
تورنمنت های بزرگ با انگلیس رسید )7گل 
در جام جهانی و 4گل در یورو(. او حاال از رکورد 
گری لینه کر )10گل( عبــور کرده و بهترین 
گلزن تاریخ سه شیرها در این 2تورنمنت اصلی 
است. کین حاال با 52گل ملی فقط یک گل با 
وین رونی به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی 

انگلیس فاصله دارد.
   جود بلینگام پس از لیونل مســی در سال 
2006به نخستین بازیکنی تبدیل شد که قبل 
از 20سالگی در یک دوره جام جهانی هم گل 

می زند هم پاس گل می دهد.
   شکســت 3بر صفــر ســنگال از انگلیس 

ســنگین ترین شکســت این تیــم در ادوار 
جام جهانی و جام ملت هــای آفریقا بود. آنها 
فقط یک بار دیگر در یک بــازی 3گل خورده 
بودند؛ بازی بــا اروگوئــه در مرحله گروهی 

سال 2002.
   کاپیتان تیم ملی انگلیس در مرحله گروهی 
جام جهانی گلی به ثمر نرساند اما با 3پاس گل، 
آقای پاس این مرحله لقــب گرفت. او حاال با 
2گلی که در این بازی به ثمر رساند، روی 5گل 
تیمش تا این جای جام، تأثیر مستقیم داشته 
است؛ تنها بازیکنی که بیش از این تعداد را به 
نام خود ثبت کرده، کیلیان امباپه است. کین و 
امباپه هر دو در مرحله یک هشتم نهایی بریس 
کردند و بهترین بازیکن زمین انتخاب شدند. 
امباپه تا این جای جــام 2پاس گل هم داده تا 
تأثیر مستقیمش روی 7گل فرانسه را شاهد 
باشیم که رقم قابل توجهی در 4بازی است. با 
این شرایط در بازی روز شنبه )19آذر( انگلیس 
و فرانســه دوئل جذاب بین امتیــاز آورترین 
بازیکنان جام را هم شاهد خواهیم بودیم؛ هری 

کین علیه کیلیان امباپه.
   تیم های ملی انگلیس و فرانسه پیش از این، 
2بار در مرحله گروهی جام های جهانی 1966 
و 1982 به مصاف یکدیگر رفته اند که هردوبار 

سه شیرها پیروز میدان بوده اند.

پیروزی 3بر یک فرانسه مقابل لهستان که 
حکم صعود مدافع عنوان قهرمانی به مرحله 
یک چهارم را داشــت، چندین رکورد را در 
این تیم جابه جا کرد؛ رکوردهایی که به نام 

امباپه، ژیرو، لوریس و گریزمان ثبت شد.
   با گلزنی مقابل لهســتان، اولیویه ژیرو 
52گله شد و باالتر از تیری آنری، به عنوان 
بهترین گلزن تاریخ فرانســه شناخته شد. 
ژیرو با 46 دقیقه بازی در جام جهانی 2018 
حتی یک شــوت داخل چارچوب نداشت و 
حاال در جام جهانی 2022، موفق شد 3بار 

گل بزند.
   کیلیان امباپه 33بار با لباس خروس ها 
موفق به گلزنی شده و خیلی زود می تواند 
از رکــورد بهترین گلزن تاریــخ تیم ملی 
فرانسه عبور کند. او 2گل زیبا به لهستان 
زد و برای ســومین بار در ایــن تورنمنت 
جایــزه بهترین بازیکن زمیــن را دریافت 
کرد که عمال یک رکورد است. او در بازی 
تشــریفاتی مقابل تونس در دقایق آخر به 
بازی رفت، وگرنه رکورد جایزه هایش را به 

عدد 4می رساند.
   امباپه از رکورد پله و اوزه بیو هم رد شد. 
بیشــترین گل در جام جهانــی، قبل از 25 
سالگی؛ امباپه 9گل، اوزه بیو 8گل، پله 7گل

   ایــن یک بــازی رنــد بــرای مهاجم 

پاری سن ژرمن بود که گل هایش را هم رند 
کرد. عملکرد امباپه در دوران حرفه ای اش؛ 

360بازی، 250 گل، 114پاس گل.
   امباپه از مســی، پله، مارادونا، اوزه بیو و 
کریســتیانو رونالدو هم بهتر است. مقایسه 
آمار گل های کیلین امباپه در جام جهانی، با 
فوق ستاره های فوتبال در جام های جهانی؛ 
امباپــه: 9گل در 11بازی، لیونل مســی: 
9گل در 23بازی، کریس رونالدو: 8گل در 

20بازی، مارادونا: 8گل در 21بازی.
   فرانســه در هر 6دوره ای که به مرحله 
یک هشــتم راه یافته، توانسته به دور بعدی 
هم صعود کند. این سومین یک چهارم پایانی 
پیاپی آنهاست. دیدیه دشان فقط یک بار در 
مراحل حذفی جام جهانی شکست خورده 
که همان یک بار در بازی با آلمان در مرحله 
یک چهارم پایانی جام جهانی 2014بود که 
یک بر صفر عقب افتادند و هر چه زدند، وارد 

دروازه حریف نشد.
   لواندوفسکی هم با یک پنالتی دومین 
گلش در ادوار جام جهانی را ثبت کرد. او با 
این گل، تعداد گل های ملی اش را به عدد 
78رساند و وارد فهرست 10گلزن برتر ملی 
تاریخ فوتبال شــد. رونالدو با 118و علی 
دایی بــا 109گل در رده هــای اول و دوم 

هستند.

 انگلیس تاکنون 10بار به 
مرحله یک چهارم پایانی 
جام جهانی راه یافته که 
در هر 2دوره یک مربی 
داشته؛ والتر وینترباتم 
)1954و 1962(، الف 

رمزی )1966و 1970(، 
بابی رابسون )1986و 
1990(، سون گوران 

اریکسون )2006و 
2002( و گرت ساوت گیت 

)2018و 2022(.

گریزمان با حضور در 
ترکیب فرانسه مقابل 

لهستان به رکورد 
71حضور متوالی 

در جمع خروس ها 
رسید. گریزمان از سال 
2017هیچ بازی ملی را 

از دست نداده است.

هوگو لوریس در 
بازی با لهستان با 

رکورد142بازی ملی 
لیلیان تورام برای 

فرانسه برابری کرد. او 
برای هفدهمین بار در 

جام جهانی به میدان رفت 
و با رکورد تیری آنری 
و فابین بارتز مساوی 

شد. لوریس در بازی با 
تونس می توانست به این 
رکورد برسد اما دشان از 
مانداندای ذخیره در آن 
بازی استفاده کرد. تورام 
که سال 2008آخرین 
بار با پیراهن تیم ملی 

فرانسه به میدان رفت و 
تا 14سال رکورددار بازی 
ملی در فرانسه بود، حاال 

پسرش در جام جهانی در 
ترکیب خروس ها بازی 

می کند.

خدارحمکرد

یکی از فایل هایی که بعد از پایان جام جهانی برای تیم ملی 
ایران باز شده، مربوط می شود به تعداد بسیار زیاد دستیاران 
کارلوس کی روش. گویا سرمربی پرتغالی تیم ملی 9دستیار 
»خارجی« داشــته که تحت عناویــن مختلف همچون 
تمرین دهنده، بهبود دهنده، تطبیق دهنده و... مشــغول 
به کار بوده اند. استاد به حضور یک مدیررسانه ای بومی هم 
رضایت نداد و مثل سنوات گذشــته حتی مدیر رسانه ای 
پرتغالی خاص خودش را به ایران آورد. در کنار این ارتش 
وارداتی، مارکار آقاجانیان هم به عنوان تنها دستیار ایرانی 
کی روش مشغول به کار بوده تا تعداد کمک ها را دو رقمی 
کند. باز خدا رحم کرد 9دستیار خارجی در تیم ملی حضور 
داشت و 6گل از انگلستان خوردیم، وگرنه معلوم نبود چه 
اتفاقی بیفتد. کی روش به ازای هر سه دستیارش یک امتیاز 

گرفته که حقیقتا عالی است!

جنگپاداشها

پس از پایان جام جهانی فقط همین را کم داشتیم که یک 
حاشیه جدید پیرامون تیم ملی به وجود بیاید. در شرایطی که 
تقریبا همه بازیکنان و مربیان این تیم روزه سکوت گرفته اند 
و الم تا کام حرف نمی زنند، افشای پرداخت حواله واردات 
یک خودرو به هر کدام از آنها حسابی بحث برانگیز شده است. 
انتقادات، فراوان و متنوع است. هواداران می پرسند مگر این 
تیم چه نتایجی به دست آورده که ســزاوار دریافت پاداش 
باشد؟ پیشکسوتان فوتبال می پرسند پس چرا در دوره آنها 
که بعضا نتایج بهتری هم گرفتند، خبری از این مواهب نبود؟ 
کشتی گیرها هم اعتراض کرده اند که چرا بعد از 2سال تأخیر، 
هنوز پــاداش قهرمانی و موفقیت آنها اهدا نمی شــود و در 
عوض بازنده های فوتبال مورد تقدیر قرار می گیرند؟ خالصه 

بلبشویی است و تیم ملی فقط همین یک قلم را کم داشت.

رونالدو در النصر
مارکا مدعی است کریستیانو رونالدو از اول ژانویه2023 بازیکن النصر 
عربســتان خواهد بود. قرارداد رونالدو با این تیم عربستانی 2.5ساله 
خواهد بود و این ستاره پرتغالی ساالنه مبلغی نزدیک به 200 میلیون 
یورو دریافت خواهد کرد. با این قرارداد، رونالدو دوباره به پردرآمدترین 
بازیکن فوتبال تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در روزهای 

گذشته برخی از رسانه های انگلیسی این خبر را تکذیب کرده بودند.

بررسی جایگاه ایران بین 32تیم جام جهانی 2022
آمار و ارقام مرحله 
گروهی جام جهانی را 
در همین روزنامه یا 
جاهای دیگر خوانده اید. 
می دانید که ایران از 
لحاظ امتیازی در رده 
26این دوره ایستاد؛ 
باالتر از 6تیم دیگر و 
البته ضعیف ترین تیم 
سوم همه گروه ها. با 
همه اینها به جز شادی 
گل روزبه چشمی که به 
پوستر فیفا راه یافت، 
ایران در برخی رده های 
دیگر نیز حرف هایی 
برای گفتن داشت.

تیــم ایــران در مرحله 120 
گروهی ایــن رقابت ها از 
حیث پوشــش مناطق 
زمین بازی )با دوندگی بازیکنانش( رتبه سوم 
را در جریان هر بازی در اختیار دارد. تیم ما با 
پوشش 120کیلومتر از زمین بازی در هر دیدار 
خود در رتبه سوم این رده بندی ایستاده است. 
آمریکا با 123و استرالیا با 120کیلومتر پوشش 
زمین بازی در رده های اول و دوم قرار گرفتند. 
از این حیث باالتر از تیم هایی همچون آلمان، 
اســپانیا، پرتغال، بلژیک، کرواسی، اروگوئه، 
انگلیس، هلند و برزیل هستیم. بدترین تیم این 
رده بندی هم آرژانتین با 105کیلومتر پوشش 
زمین بازی بود که دلیل عمده آن کم دویدن 
مسی است. مسی نیازی به زیاد دویدن ندارد تا 

روی بازی تأثیر بگذارد.

تیم ملی فوتبــال ایران از نظر 21 
اســتفاده از بازیکنان خود در 
رده پنجم مشترک با تیم های 
تونس، مکزیک و آرژانتیــن قرار دارد. کی روش 
در مرحله گروهی این دوره از مســابقات از بین 
25بازیکنی که بــرای این مســابقات انتخاب 
کرده بود، به 21بازیکن بازی داد و فقط شــجاع 
خلیل زاده، پیام نیازمند و امیر عابدزاده و وحید 
امیری فرصت بــازی پیدا نکردنــد. برزیل در 
مرحله گروهی از 25بازیکن خود استفاده کرد 
و فقط دروازه بان سوم این تیم فرصت بازی پیدا 
نکرد. پرتغال و فرانسه با استفاده از 24بازیکن و 
سوئیس و عربستان با استفاده از 23بازیکن در 
رده های بعدی جای گرفتنــد. تیم آخر جدول 
کرواسی است که دالیچ، سرمربی این تیم فقط  

16بازیکن را در 3بازی اولیه به میدان فرستاد.

ایران بیست وششــمین تیم جام بــود اما از 27 
لحاظ عملکرد دفاعی در رده27جای گرفت. 
کاستاریکا با 11گل خورده بدترین خط دفاع 
را داشت و سپس صربستان با 8گل خورده. تیم های ملی تونس، هلند، 
مراکش، کرواسی و برزیل فقط یک گل در دور گروهی دریافت کردند.

بازی با آمریکا، ضعیف تریــن نمایش هجومی ایران در 21 
جام جهانــی 2022بود. جایی که فقط یک شــوت در 
چارچوب زد و در طول 90دقیقه هم فقط 4شوت داشت. 

در بازی با ولز 21شوت داشتیم که رکورد هفته دوم بین همه گروه ها بود.

دومین شکست سنگین این رقابت ها هم پس از 06 
کاستاریکا که 7گل از اسپانیا خورد از آن ما بود که 

از انگلیس 6گل دریافت کردیم.

ایــران از نظر تالش 11 
برای گلزنــی در این 
رقابت ها صاحب رتبه 
یازدهم شــده و باالتــر از تیم هایی 
همچون بلژیک، اروگوئه، کرواسی و 
هلند قرار دارد. ایران در بین تیم های 
آسیایی پس از کره جنوبی با 39تالش 
برای گلزنی، دومین تیــم برتر این 
رده بندی است و ژاپن با 30تالش، 
عربســتان بــا 29تــالش، قطر با 
21تالش و استرالیا با 20تالش برای 
گلزنی در رده های بعدی ایستاده اند. 
آلمان بــا 67تالش بــرای گلزنی 
بهتریــن تیم این رده بندی اســت.

کاســتاریکا با 11تالش در انتهای 
جدول جای دارد.

انگار قهرمانی جهان در قرن جدید به تیم های قهرمان وفا 
نمی کند. فرانسه سال 1998قهرمان شد و سال2002در 
مرحله گروهی حذف شد. آلمان قهرمان سال 2014دو 
دوره پیاپی در مرحله گروهی اوت شد و فقط 2پیروزی 
به دســت آورد. ایتالیای قهرمان جام جهانی 2006سال 

2010و 2014در مرحلــه گروهی از دور رقابت ها 
کنار رفت و سپس 2دوره پشت هم مجوز 

راهیابــی به جام جهانی را به دســت 
نیاورد. اسپانیای قهرمان 2010هم 

گرفتار طلسم قهرمانی شد. از آن 
زمان تاکنون این تیم در 3دوره 
پشت سرهم فقط 3برد آن هم 
مقابل تیم های دســت پایینی 
مثل استرالیا، ایران و کاستاریکا 

به دست آورده اســت. بازیکنان 
الروخا فقط به  هم پاس می دهند. 

آنها در این دوره کاستاریکا را 7بر صفر 
بردند و با آلمان مســاوی کردند و از ژاپن 

شکســت خوردند. لوییس انریکه و تیمش اگر با 
یک تیم ضعیف روبه رو شوند، تا حدی که در توان دارند، 
گل می زنند. آنها آرژانتین و آلمان را در ســال های اخیر 
6تایی و کاســتاریکا را 7تایی کرده اند. اما وقتی کارشان 
گره بخورد به بهبود رکورد تعداد پــاس فکر می کنند و 
پاس ها را از هزار فراتر می برند. اگر آلمان کاســتاریکا را 
نمی برد االن اســپانیا در این مرحله حاضر نبود و جای 
خود را به کاستاریکا می داد. حریف امروز اسپانیا مراکش 
است؛ تیمی که دوره پیش در گروه مرگ با آنها مساوی 

کرد و درحالی که از هر 3تیم دیگر گروه )اسپانیا، پرتغال و 
ایران( سر بود، موفق به صعود نشد و چهارم شد. مغربی ها 
در این دوره اتفاقات دور قبلی را تالفی کردند؛ بلژیک را 
بردند و با کرواسی مساوی کردند، 2حریفی که در دوره 
قبلی سوم و دوم شده بودند و کانادا را هم شکست دادند.

    اســپانیا در 3دیدار مقابل مراکش شکســتی 
نداشته؛ 2برد و یک تســاوی. 2دیدار اول 
بین 2تیم ســال 1961برگزار شد که 

پلی آف راهیابــی به جام جهانی 
شیلی بود، اســپانیا یک بر 
صفر و 3بر 2رفت و برگشت 
مغرب را شکســت داد. در 
جــام جهانــی 2018بازی 

2تیم 2بر 2شد.
   غیراز سال 2010که اسپانیا 
قهرمان جهان شد، ماتادورها هرگز 
موفق به گذر از مرحله یک هشــتم 
نشــده اند. در دوره قبلی مقابل روســیه 
میزبــان در ضربات پنالتی شکســت خوردند و 

حذف شدند.
   این نخستین بار اســت که اسپانیا در مرحله حذفی با 
یک تیم آفریقایی روبه رو می شود. پیش از این در 5بازی 
مقابل آفریقایی ها در مرحله گروهی 3برد، یک تساوی و 
یک شکست سهم اسپانیا شده. تنها تیمی که توانسته آنها 
را در جام جانی ببرد، نیجریه است که سال 1998توانست 
3بر 2بر این تیم غلبه کند. در آن مسابقه لوییس انریکه در 

ترکیب ثابت اسپانیا حضور داشت.

سوئیس
 نخستین بار است که 

در مرحله گروهی 2پیروزی 
)و یک شکســت مقابل برزیل( 
به دســت می آورد. آنهــا دنبال 
این هســتند تا با کسب 3برد 

در یــک دوره جام جهانی 
تاریخ سازی کنند.

اسپانیا اسیر
طلسم قهرمانی

از زمانی که الروخا قهرمان جهان شده اند در هر دوره یک 
پیروزی مقابل تیمی کوچک به دست می آورند

با گلزنی مسی در مرحله یک هشــتم نهایی مقابل استرالیا، 
حاال انگیزه کریســتیانو رونالــدو برای جا نمانــدن از رقیب 
همیشگی اش بیشتر شده. کریســتیانو هم مثل مسی تا قبل 
از مرحله یک هشــتم پایانی این دوره هرگز موفق به گلزنی 

در مراحل حذفی جام های جهانی نشده بود. مسی 
یک گل از کریســتیانو پیش افتاده و تعداد 

گل هایــش در جام جهانــی را به عدد 
9افزایش داده. رونالدو نمی خواهد 

در این 2زمینه از مسی عقب بیفتد. 
اگر او گل بزنــد و جایزه بهترین 
بازیکن زمین را هــم بگیرد، به 
رکــورد 8بــار جایــزه بهترین 
بازیکن زمیــن کــه در اختیار 

مسی است، می رسد. با همه اینها 
وضعیت فنی رونالــدو هنوز هم در 

حد اســتانداردهای خودش نیست. 
درنظرسنجی روزنامه آبوالی پرتغال، نظر 

70درصد رأی دهنده ها این بود که رونالدو در بازی 
با سوئیس روی نیمکت بنشیند. به تازگی عکسی از رونالدوی 
ســال 2018در کنار رونالدوی 2022منتشر شده که نشان 
می دهد عضله های او امسال در وضعیت همیشگی قرار ندارد. 
شاید یکی از دالیل افت کریستیانو در این فصل این باشد؛ او 
در تمرینات پیش فصل به دلیل از دست دادن فرزندش غایب 
بود و نتوانست خودش را به فرم همیشگی برساند. البته از یاد 

نبریم که رونالدو 2ماه دیگر 38ساله می شود.
   رونالدو با 37سال و 9ماه سن پس از هاچسنیون 39سال 
و 9ماهه )کانادا(، پپه، دنی آلوز و تیاگو سیلوا پنجمین بازیکن 
مسن این دوره است. آیا او می تواند در بازی امشب رکوردهای 
تازه ای به نام خودش ثبت کنــد؟ اگر گل پرتغال به اروگوئه 

به حساب برونو فرناندز نوشته نمی شد و توپ 
با سر رونالدو برخورد داشت االن تعداد 

گل هایش در جام جهانی 9بود. شاید 
اگر در آن بازی تعویض نمی شد، 
چنــد دقیقه بعد می توانســت 
پشــت ضربه پنالتی بایستد و 
گل هایش را دورقمی کند. با 

اما و اگر نمی شود از رکورد مسی 
عبور کرد.

   رونالدو حتی می ترسد 

مســی رکورد گل های ملی اش را هم از او بگیرد. دیگر وقفه 
جایز نیست. بازیکنانی که بیشترین گل زده ملی در تاریخ را 
دارند؛ کریستیانو )118( گل، علی دایی )109( گل و لیونل 

مسی )94( گل.
   رونالدو در 3رویارویی با سوئیس توانسته 5گل 

به این تیم بزند.
   پرتغــال و ســوئیس ســال 
2022حریفان تکــراری همدیگر 
بوده اند. این سومین باری است 
که در این ســال میالدی با هم 
بازی می کنند. آنها ماه ژوئن در 
لیگ ملت های اروپا در لیسبون 
بازی کردند که پرتغال 4بر صفر 
بازی را برد اما بازی برگشت در 
ژنو یک بر صفر به ســود میزبان 
رقم خورد. 2تیم 6بــار در قرن 21با 
هم بازی کرده اند که هرگز به تســاوی 
نرسیده اند و سهم هر تیم 3برد بوده است. در 
تورنمنت های بزرگ فقط یک بار در یورو 2008با هم مسابقه 

دادند که سوئیس 2بر صفر به پیروزی دست یافت.
   عجیب این است که تیم همیشه پرســتاره پرتغال فقط 
2بار از مرحله یک هشتم فراتر رفته و به جمع 8تیم پایانی راه 
یافته؛ یک بار سال 1966که در نهایت سوم شد و یک بار سال 
2006که به مقام چهارمی رسید. در2بار آخری که آنها تا این 
مرحله پیش آمده بودند، سال 2010، یک بر صفر به اسپانیا 
باختند و ســال2018با نتیجه 2بر یک از اروگوئه شکســت 

خوردند.
   نونو مندس به دلیل مصدومیت و نیاز احتمالی به جراحی، 

ادامه جام جهانی را از دست داد. 
   پرتغالی ها در 8بــازی از 9بازی 
آخر خــود در جام جهانی 
اول  گل  زننــده 
مســابقه بوده انــد. 
بازی بــا کره جنوبی 
مسابقه  نخستین 
آنها در 19بازی بود 
که گل اول را زدند 
اما باختنــد؛ 15برد، 
3تساوی و یک شکست.

لدو  نا و ر
نخســتین  بــه 

تبدیل شد که  بازیکنی 
به رکورد 100شوت به سمت 
دروازه حریفــان در ادوار 

جام جهانی می رسد.

ستاره


