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اسپانیاکشی!

 جایی برای
بهترین ها نیست

شکست گران؟

همه نفرات برتر توپ طالی2022 حذف 
شده اند

با حذف لواندوفسکی در بازی با فرانسه، حاال 
هر 5نفر نخســت رده بندی بهترین بازیکنان 
اروپــا در ســال2022 )توپ طــای فرانس 
فوتبال( جایی در مرحله یک هشــتم پایانی 
جام جهانی ندارند. محمد صاح که پنجمین 
بازیکن برتر جهان در مراسم توپ طای2022 
بود، به همراه مصر و کی روش نتوانست سهمیه 
حضور در جام جهانی را به دســت آورد. کریم 
بنزما نفر اول و برنده این جایزه در  آستانه این 
رقابت ها به دلیل مصدومیت از فهرســت تیم 
ملی فرانســه خط خورد. وضعیت سادیو مانه، 
نفر دوم هم به همین شکل بود و او به ترکیب 
سنگال نرســید. 2نفر دیگر از 5بازیکن برتر 
ســال2022 در جام جهانی حاضــر بودند اما 
آنها هم کنار رفتند. کویــن دی بروینه که در 
نظرســنجی فرانس فوتبال ســوم شده بود، 
نمایشی ضعیف در ترکیب بلژیک داشت و به 
همراه بهترین دروازه بان سال - کورتوا - که در 
رده بندی برترین بازیکنان هفتم شده بود، در 
همان مرحله گروهی از دور رقابت ها کنار رفت. 
فقط لواندوفســکی توانست از مرحله گروهی 
عبور کند که در این مرحله به ســد فرانســه 
خورد و با لهستان حذف شــد. او نفر چهارم 
جایزه توپ طا بود. حاال مسی و نیمار که بین 
30نفر برتر آن جایزه جایی نداشــتند، جایی 
تضمین شده در مرحله یک چهارم پایانی دارند.

 اعام دســتمزد کارلوس کی روش از ســوی 
یک رسانه عربستانی، حواشی خاص خودش 
را داشته اســت. البته این رقم هنوز به صورت 
رسمی تأیید نشــده اما زمزمه هایی در مورد 
احتمال بــاالی قطعیت آن وجــود دارد. اگر 
این رقم درست باشد، مبلغ قرارداد کی روش 
با فدراسیون فوتبال 580هزار دالر است. این 
در حالی است که فدراســیون از رقم قرارداد 
3ماهه به ازای 50هزار دالر در هر ماه برای این 
مربی خبر داده بود. به هر حال، قرارداد قبلی 
کی روش به پایان رسیده و هنوز معلوم نیست 
فدراسیون چه تصمیمی در این مورد می گیرد. 
ماندن کی روش بدون شک هزینه های زیادی 

روی دست فدراسیون می گذارد.

صدرنشــین یکــی از ســخت ترین گروه های 
جام جهانی، رو بــه روي خالق یک طرفه ترین برد 
این جام قرار گرفت. مســابقه اسپانیا و مراکش، 
جذابیت های زیادی داشت. نکته جالب در مورد 
ترکیب اسپانیا، غیبت دوباره بهترین گلزن این تیم 
آلوارو موراتا و حضور آسنسیو در نوک خط حمله 
بود. در مراکش نیز زیاش و حکیمی سمت راست 
را به تسخیر درآورده بودند. اسپانیا مطابق انتظار 
با پاس های متوالی مالکیت بازی را به دست گرفت 
و تاش کرد نبض بازی را در میانه زمین از دست 
ندهــد. 25 دقیقه اول بــازی، موقعیت چندانی 
نداشت اما از این دقیقه به بعد 2 تیم مدام مشغول 
ریختن توپ روی دروازه هم بودند. اولین فرصت 
جدی بازی را اسپانیایي ها در موقعیت تک به تک 
از دست دادند. دقایقی بعد مراکشی ها نیز صاحب 
یک موقعیت جدی شدند اما سیمون اجازه نداد 
توپ وارد دروازه شــود. در ادامه هر دو تیم یک 
موقعیت بســیار جدی دیگر به وجود آوردند اما 
در نهایت این نیمه جذاب با تســاوی بدون گل 
به پایان رسید. این نیمه 2چهره ویژه داشت. اول 
ســوفیان بوفال که 5 دریبل موفق را به نمایش 
گذاشت، آن هم در شــرایطی که همه بازیکنان 
دیگر درون زمین مجموعا 3 دریبل موفق داشتند. 
دومین چهره ویژه این نیمه نیز گاوی بود. بازیکنی 
که تبدیل به جوان تریــن بازیکن مراحل حذفی 
جام جهانی پــس از پله در جــام جهانی ۱۹5۴ 
شــد. بر خاف نیمه اول، نیمه دوم بازی چندان 
جذاب نبود. بــازی صبورانه اســپانیا روبه روي 
بازی محتاطانه مراکــش، کاری کرد که بازی در 
۹0 دقیقه تمام نشــود. این دومین بازی جام بود 
که سرنوشت اش به وقت های اضافه کشیده شد 
و در ۹0دقیقه برنده نداشــت. بازی در وقت های 
اضافه به شدت کسل کننده شد. اسپانیا بیش از 
حد پاس می داد و مراکــش نیز به هیچ وجه جلو 
نمی آمد. البته مراکشي ها خوش شانس بودند که 
توپ در آخرین ثانیه هاي وقت هاي اضافه به تیر 
دروازه شان برخورد کرد تا بازي به ضربات پنالتي 
کشیده شود. در پنالتی ها، اسپانیا به معنی واقعی 
کلمه افتضاح بود. آنها حتی یک ضربه پنالتی را هم 
به گل تبدیل نکردند تا شگفتی های جام جهانی 
تکمیل شود. حاال مراکش برای اولین بار، یکی از 
8 تیم برتر جام جهانی است و اسپانیا درست مثل 

دوره گذشته، باید خیلی زود به خانه برگردد.

به وقت مغرب
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مراكش به عنوان شگفتي ساز جام جهاني، اسپانيا را هم در ضربات پنالتي شكست داد 

و به جمع 8 تيم برتر رسيد


