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فقط ایران و فرانسه

تیم ملی انگلستان در حالی با شکســت 2بر یک مقابل 
فرانســه از رســیدن به مرحله نیمه نهایــی جام جهانی 
2022محروم شد که انصافا شاگردان ساوت گیت نمایش 
خوبی در این مسابقه داشتند. اوج بدشانسی انگلیس هم 
جایی بود که هری کین در دقایق پایانی یک ضربه پنالتی 
را از دست داد. فرانسه از همان روز اول نشان داد یکی از 
مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی اســت اما در برابر 
انگلیس واقعا دچار مشقت شــد و هرگز صعود آسانی را 
تجربه نکرد. به این ترتیب قصه پرغصه جام جهانی برای 
سه شیرها یک بار دیگر با حذف از مرحله یک چهارم نهایی 
به پایان رسید. نکته مهم اینکه تا قبل از دیدار با فرانسه، 
تنها تیم ملــی ایران و مهدی طارمی توانســته بودند به 
انگلیس گل بزنند اما خروس ها هــم 2بار دروازه حریف 

سنتی را باز کردند.

انگلیس مخترع فوتبال نوین است اما دیر به جام جهانی اضافه شد چون آنها معتقد 
بودند فیفا مرز بین فوتبال حرفه ای و غیرحرفه ای را مشخص نکرده است و برگزاری 
جام جهانی می تواند به المپیک آسیب بزند. با این حال وقتی به حضور در جام جهانی 
قانع شدند، تنها سه، چهار بار توانستند خودی نشان دهند. آنها هر بار در هر تورنمنتی 
شــعار می دهند که »جام به خانه برمی گردد« که منظور از خانه همان محل تولد یا 
اختراع فوتبال است اما هر بار دست از پا درازتر، خودشان به خانه برمی گردند البته با 

دست های خالی. در این دوره انگلیس واقعا تیم شایسته ای بود و در برابر 
فرانسه تیم برتر میدان اما حاال برای تکرار تنها قهرمانی عمرشان 

باید 4ســال دیگر هم صبر کنند و حســرت قهرمانی شــان 
60ساله شود.

    برای نخســتین بار از ســال 1990، مدافع عنوان 
قهرمانی )فرانســه( و نایب قهرمــان جام جهانی قبلی 
)کرواسی( به نیمه نهایی صعود کردند. سال90آرژانتین 
و آلمان قهرمان و نایب قهرمان های ســال 1986به 

نیمه نهایی و در نهایت به فینال رسیدند.
    فرانسه برای هفتمین بار به نیمه نهایی جام جهانی 

راه یافت که از این لحاظ در کنار ایتالیا در رده سوم جای 
گرفت، تنها یکی کمتر از برزیل. آلمان با 12بار راهیابی به 

نیمه نهایی با اقتدار از دیگران موفق تر بوده است.
    پس از سال های 1982و 1986که 2بار پیاپی به نیمه نهایی 

رفتند و هر دو بار مقابل آلمان شکست خوردند، نخستین باری است که 
فرانسوی ها 2بار پیاپی در این مرحله حاضر می شوند.

    از سال 1998که برزیل به عنوان مدافع عنوان قهرمانی تا نیمه نهایی )در نهایت دوم 
شد( پیش رفت، هیچ مدافع عنوان قهرمانی دیگری تا این مرحله پیش نرفته بود که 
فرانسه این طلسم را شکست. فرانسه )2002(، برزیل )2006(، ایتالیا )2010(، اسپانیا 
)2014(، آلمان )2018( اکثرا در مرحله گروهی حذف شدند، غیراز اسپانیا و برزیل 

که در مرحله یک هشتم از رقابت ها کنار رفتند.

    این هفتمین بار اســت که انگلیس از مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی حذف 
می شود که بیش از هر تیم دیگری در تاریخ جام جهانی است.

    دیدیه دشــان به عنوان ســرمربی 17بازی در جام جهانی داشته که 13پیروزی 
به دست آورده؛ 2باخت و 2تساوی. او در مراحل حذفی شکست نخورده است.

    پس از آنکه اولیویه ژیرو رکورد تیری آنری را به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی 
فرانسه زد، رکورد تعداد پاس گل تیری آنری هم در این دوره توسط بازیکنی دیگر زده 
شد. آنتوان گریزمان با رکورد 27پاس گل آنری در تیم ملی برابری کرد و در 

صدر قرار گرفت. زیدان با 26پاس گل در رده سوم است.
    هوگو لوریس، دروازه بان فرانسه سرانجام توانست از رکورد 
لیلیان تورام بگذرد و به  تنهایی با 143بازی رکورددار بازی 
ملی در تیم ملی فرانسه شود؛ هوگو لوریس 143، لیلیان 
تورام 142، تیری آنری 123، اولیویه ژیرو 118بازی. 
جالب اینکه این نسل تیم ملی همه دستاوردهای تیری 
آنری را پشت سر گذاشته اند؛ گل ملی، پاس گل و نفر 

دوم بیشترین بازی ملی.
    هری کین در شــبی که می توانست به رکورددار 
گلزنی در تیم ملی انگلیس تبدیل شود، پنالتی خود 
را از دســت داد تا با 53گل در کنار وین رونی قرار گیرد 
و نتواند به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس 
تبدیل شــود؛ هری کین )53گل در 80 بازی(، وین رونی )53 
گل در 120 بازی(. رونی 50درصد بیش از کین بازی ملی انجام داده.

    کین نخستین بازیکن سه شیرها است که از زمان دیوید بکهام در سال 2002، 
در یک تورنمنت جام جهانی 3پاس گل داده است. او در مجموع تنها 68پاس در طول 
جام جهانی داده که 60درصد از این پاس ها در یک سوم پایانی بوده. کین ممکن است 
در قطر فقط 7شوت زده باشد، اما او مستقیماً در 33درصد از گل های زده شده توسط 

انگلیس نقش داشته است.
    سه شــیرها هرگز به تعداد گلزنان مختلف در یک دوره از هیچ تورنمنت بزرگی 

به خانه برمی گردیم
انگلیسی ها در هر تورنمنت بزرگی شعار می دهند که این بار جام به خانه 

برمی گردد اما در نهایت خودشان برمی گردند

سوژه روز

 همه 
علیه داوران

آیا فیفا واقعاً می خواست رونالدو و مسی به 
فینال برسند؟

2دیدار شــب دوم مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 
هم جنجال های داوری داشت. بازیکنان پرتغال معتقد 
بودند که داور آرژانتینی به خاطر رقابت مســی- رونالدو 
نباید برای دیدار پرتغال برگزیده می شــد. داور برزیلی 
دیدار فرانســه- انگلیس هم بســیار ضعیف عمل کرد و 
صدای انگلیسی ها را درآورد. او صحنه های 50-50را به 
سود فرانسه سوت می زد. انگلیسی ها مدعی بودند که در 
نیمه اول باید خطای اوپامکانو روی هری کین را پنالتی 
می گرفت. یک صحنه هم در نیمــه دوم اتفاق افتاد که 

مدافع انگلیس ژیرو را هل داد و مشکوک به پنالتی بود.
در این دوره بــا وجود توپ های هوشــمند و تکنولوژی 
نیمه خودکار آفســاید و کمــک داور ویدئویــی، باز هم 
جنجال هــای داوری از بین نرفت. علیرضــا فغانی یک 
پنالتی ناحق برای پرتغال به زیان اروگوئه گرفت که همان 
پنالتی باعث حذف نماینــده آمریکای جنوبی در مرحله 
گروهی شد. در بازی اســپانیا- ژاپن گل نماینده آسیا با 
خط کش و کولیس اندازه گیری شــد و اگر حالت عادی 
بود، آلمان از گروه مرگ حذف نمی شــد. یکی از 3گل 
آفساید آرژانتین به عربستان هم می توانست مورد پذیرش 
قرار بگیرد. اروگوئه یک بار دیگر هم از داوری زیان دید؛ 
وقتی در ثانیه های پایانی بــازی با غنا پنالتی مدافع تیم 
آفریقایی روی کاوانی نادیده گرفته شد. تیم فرانسه هم 
خودش مدعی مظلوم واقع شدن است؛در دقیقه آخر بازی 
با تونس گل گریزمان که ســالم بود و پیش از رسیدن به 
این بازیکن مدافع تیم حریف به توپ ضربه زده بود، توسط 
داور و سیستم کمک داور ویدئویی مردود اعالم شد. حتی 
لیونل مسی هم از داور اسپانیایی بازی با هلند شاکی بود و 

علیه متئو الهوس موضع گرفت.
تا پیش از حذف پرتغال به دســت مراکــش عده ای ادعا 
می کردند فیفا می خواهد رونالدو و مسی را به فینال ببرد 
تا رکورد بیننده تلویزیونی را بشــکند و پول بیشتری از 

اسپانسرها بدوشد.
پس از 2بازی شــب دوم مرحله یک چهارم هم بازیکنان 
پرتغال شــاکی بودند هم انگلیســی ها. گــری نویل در 
برنامه تلویزیونی درباره قضاوت ویلتون سامپایو در بازی 
انگلیس-فرانسه گفت: »درباره داور، فکر می کنم کابوسی 
تمام عیار بود. داوری را به سخره گرفت. شاید مردم بگویند 
اینها بهانه اســت اما او واقعا افتضاح بود.« پپه هم پس از 
باخت به مراکش درباره داور آرژانتینــی گفت: »بعد از 
حرف های مسی و آرژانتینی ها، قابل قبول نبود که یک داور 
آرژانتینی بازی ما را قضاوت کند. نمی گویم اینها لزوما به 
هم ربط دارند اما در نیمه دوم اصال بازی نکردیم. دروازه بان 
حریف دائم بازی را متوقف می کرد و فقط 8دقیقه وقت 
تلف شده گرفته شــد. بعد از چیزی که امروز دیدم، حاال 
می توانند جام را تحویــل آرژانتین دهند.« برونو فرناندز 
هم همین موضــع را علیه داور گرفــت: »نمی دانم قرار 
است جام را به آرژانتین بدهند یا نه. مهم نیست. بگذارید 
حرفم را بزنم. خیلی عجیب است که داور مسابقه  ما را از 
کشوری انتخاب کردند که هنوز در جام است. مشخص 
بود که کار را برایمان سخت کردند. قابل قبول نیست که 

در جام جهانی داور آرژانتینی داریم اما داور پرتغالی نه.«

شاید هیچ مربی دیگری در این جام به اندازه ولید رگراگی مورد توجه قرار نگرفته 
باشد. مردی که مراکش را برای نخســتین بار در همه تاریخ به یک چهارم نهایی 
جام جهانی رساند و سپس این تیم را تا نیمه نهایی نیز برد. او دست به کاری زده 
که چیزی شبیه معجزه به نظر می رســد. رگراگی در پایان دوران فوتبالش برای 
مدتی به عنوان دستیار در تیم ملی مراکش کار کرد و سپس در لیگ این کشور 
مشغول به کار شد. او بعد از مدتی مورد توجه باشگاه الدحیل قرار گرفت و با این 
تیم توانست به قهرمانی رقابت های لیگ ستارگان قطر راه پیدا کند. او سپس به 
مراکش برگشت و با باشگاه ویداد قهرمان لیگ این کشور شد. وقتی اختالف هلیل 
هودزیچ با ستاره های مراکش در آستانه جام جهانی باال گرفت، فدراسیون فوتبال 
این کشور به سراغ رگراگی رفت و او را به عنوان مربی جدید برگزید. آنها اما هرگز 

تصور نمی کردند این انتخاب تاریخی ترین لحظه های فوتبال شان را رقم بزند.
 رگراگی در درجه اول، اتحاد را به اردوی تیم برگرداند تا نفراتی مثل زیاش و مزروعی 
که با تیم ملی وداع کرده بودند، دوباره به تیم ملی مراکش برگردند. او می توانست 
توجیه بتراشد، می توانست زمان را بهانه کند و اساسا از زیر بار این مسئولیت طفره 
برود اما در تیم ماند و تالش کرد تا با همه وجود مراکش را به اهدافش نزدیک کند. 
رگراگی یک تیم بسیار منظم برای مراکش ساخته است. تیمی که بسیار خوب دفاع 
می کند و در حمله نیز تیم خطرناکی است. او از همه ظرفیت فوتبال مراکش به خوبی 
استفاده کرده و با این تیم کاری کرده که هیچ چیز نتواند مانع از موفقیتش شود. حاال 
همه رگراگی را به عنوان بهترین مربی جام می شناسند. کسی که بعید نیست بعد از 

این تورنمنت، در یکی از بزرگ ترین تیم های ملی دنیا مربیگری کند.

مراکش یکی از تیم های آفریقایی جام جهانی است اما به لحاظ مدل بازی، اصال 
شبیه آفریقایی ها نیســت. این تیم هیچ وقت بیش از حد احساسی نمی شود، 
نبض بازی را از دست نمی دهد، بی محابا حمله نمی کند و اساسا درگیر هیچ 
نوعی از بی نظمی نیست. مراکش فوتبالی به شــدت منظم و مبتنی بر اصول 
بازی می کند. آنها به لحاظ دفاعی، بهترین تیم جام به شمار می روند و اینکه 
فقط یک گل در این تورنمنت خورده اند، اصال تصادفی به نظر نمی رسد. کاری 
که مراکش مقابل پرتغال و اسپانیا در این جام انجام داده، یک الگوی بی نقص 
دفاعی است. الگویی که احتماال به زودی مورد توجه بسیاری از تیم های ملی در 

دنیای فوتبال قرار خواهد گرفت.
 مراکش روبــه روی پرتغال با 4مدافع بازی کرد. آنها یــک بازیکن را به عنوان 

تدافعی ترین هافبک جلوی این 4نفر گذاشتند تا درصورت نیاز به دفاع اضافه 
شود و یک عرض 3نفره را در دفاع بسازد. 2هافبک روی دست او قرار گرفتند و 
2هافبک نیز به کناره ها رفتند. یوسف النصیری نیز تنها مهاجم این تیم روبه روی 
پرتغال بود. برنامه مراکش، قطع ارتباط کامل بین هافبک ها و مهره های هجومی 
پرتغال بود و کندی روبن نوس در میانه میدان نیز به مراکش کمک کرد تا به 
خوبی روند انتقال بازی پرتغال را نابود کند. در این شرایط، پرتغالی ها راهی به 
جز استفاده از توپ های بلند و پاس های قطری نداشتند و دفاع این تیم ناچار 
بود باال بیاید. همین مسئله موجب می شد مراکشی ها با سرعت بسیار باالیی 
ضدحمله بزنند و دفاع حریف را دچار مشکل کنند. این موضوع به خصوص بعد 
از به گل رسیدن مراکش مشخص شد. جایی که پرتغال تالش می کرد باال بازی 

کند و مراکش با ضدحمله های مرگبار، این تیم را به دردسر می انداخت.
 صعود مراکش در 2نبرد سخت با اسپانیا و پرتغال، اصال شبیه اتفاق و تصادف 
به نظر نمی رسید. آنها درخشان و حساب شده بازی کردند و برای تمام دقایق 
بازی برنامه داشــتند. نتیجه این برنامه دقیق و مبتنی بر جزئیات، 2پیروزی 
حساس و سرنوشت ساز بود که مراکش را به نخستین تیم آفریقایی نیمه نهایی 
در تاریخ جام جهانی تبدیل کرد. تیمی آفریقایی که البته اصال شبیه تیم های 
حاضر در این قاره نیست. تیمی که عالی فوتبال بازی می کند، نظم باشکوهی 
دارد و با شایستگی، تبدیل به شگفتی ساز بزرگ این مرحله از جام جهانی شده 
است. بدون شک جام جهانی 2022 را با این تیم به یاد خواهیم آورد. تیمی که 

انگار برای معجزه کردن ساخته شده است.

سلطان جام! 
 ولید رگراگی با مراکش یکي از چهره هاي خاص جام جهاني بوده 

و حاال فاصله اي تا حضور در دیدار نهایي ندارد

تیم آفریقایی، دفاع اروپایی
 مراکش چگونه پرتغال را زمین گیر کرد؟

 الگوی این تیم احتماال به زودی مورد توجه بسیاری از تیم های ملی در دنیای فوتبال قرار خواهد گرفت 

4سال پیش هم حق شان بود

تیمی که امسال در جام جهانی توانسته تحسین همگان 
را متوجه خود کند، مراکش اســت. آنها به نخستین تیم 
آفریقایی تاریخ تبدیل شدند که توانسته حضور در مرحله 
نیمه نهایی جام جهانی را جشن بگیرد. این در حالی است 
که شاید در جام جهانی قبلی هم حق مراکش بود که نتایج 
خیلی بهتری بگیرد. آنها در نخستین بازی مرحله گروهی 
نمایشی در برابر ایران داشتند که گزارشگر بازی را مجاب 
کرد در دقیقه بیستم آرزوی پایان مسابقه را به زبان بیاورد 
اما با گل به خودی ثانیه پایانی شکست خوردند. در بازی 
دوم هم در برابر پرتغال در همان دقیقه ســوم از رونالدو 
گل خوردند، اما 90دقیقه حمالت جســورانه این تیم به 
جایی نرسید و نهایتا در دیدار ســوم نیز در حالی مقابل 
اسپانیا به تساوی 2بر 2رضایت دادند که انصافا آنجا هم 

حق شان برد بود.

پس زبان هم داشتید...

10روز بعــد از حذف تیم ملــی ایــران از مرحله گروهی 
جام جهانی، سرانجام فدراسیون فوتبال یک بیانیه مرتبط 
با این موضوع منتشر کرد. البته فکر نکنید پای عذرخواهی، 
دلجویی، ابراز شرمندگی یا حتی تعیین تکلیف تیم ملی در 
میان است؛ نه. آنها فقط به شایعه دستمزد 500هزار یورویی 
کارلوس کی روش واکنش نشان داده  و نوشته اند: »همانطور 
که پیش از این بارها به صورت رسمی اعالم شده مبلغ قرارداد 
سرمربی تیم ملی در جام جهانی ماهانه 50هزار یورو بوده و 

سایر مبالغ مطرح شده در رسانه ها کذب است.« جالب 
اینجاســت که رقم 500هزار یورویی برای قرارداد 

کی روش را رســانه های عربســتانی اعالم کرده 
بودند اما همین که 10روز بعد از حذف الاقل به 

این بهانه فهمیدیم فدراسیون »زبان« دارد، 
خودش اتفاق باشکوهی به حساب می آید. 

خیلی ممنون رفقا!

این تلخی، پایان نبود
 بر خالف اخباری که از خداحافظی کریستیانو رونالدو منتشر شده
اما ممکن است او در یک جام جهانی دیگر هم بازی کند

اکیپ ادعا کرده بود که کریســتیانو به خداحافظی از 
فوتبال فکر می کند ولي فدراســیون فوتبال 

پرتغال پس از ناکامی تیم ملی این کشور 
در بیانیه ای اعــالم کرد که رونالدو حق 
ندارد از تیم ملی خداحافظی کند. با همه 
این ها، به نظر می رسد این جام آخرین 
جام جهانی ستاره پرتغالی بود، هر چند 
نامزد رونالــدو گفته 41ســالگی زمان 

بهتری برای خداحافظی از فوتبال اســت 
و همه می دانیم رونالدو 4سال بعد 41ساله 

خواهد بود و این یعنی ممکن اســت برنامه ای 
برای جام جهانی آینده در آمریکای شمالی داشته باشد.

وقتی رونالدو در بازی با ســوئیس روی نیمکت نشســت 
خیلی ها به شجاعت سانتوس، ســرمربی تیم ملی پرتغال 
آفرین گفتند اما بازی با مراکش که ســخت گل می خورد و 
اصال نمی خورد، فرق داشت و نمی شد به همان فرمول برای 
پیروزی بر این تیم عمل کرد. امثال لوییس فیگو از سرمربی 
تیم ملی انتقاد شدید کرده اند و به نظر می رسد قطر پایان 
دوران سانتوس در سلسائوی اروپا باشد. فیگو گفته: »شما 
نمی توانید جام جهانی را با رو نالدو که روی نیمکت است، 
برنده شوید. خوب است که مقابل سوئیس پیروز شدید، 
نتیجه عالی بود اما می توانیــد هر بازی این کار را انجام 
دهید؟ نه. کنار گذاشــتن رو نالدو یک اشتباه بود. این 

باخت بر عهده مربیان تیم  است.«
    رونالدو در آخرین بــازی اش در جام جهانی باز هم به 
یک رکورد جدید رسید. او با 196بازی ملی مشترک در 
صدر بیشترین بازیکنان با بیشترین بازی در رده ملی 

قرار گرفت؛ بازی های دوســتانه بین المللی )52(، مقدماتی 
جام جهانی )47(، مقدماتی یورو )35(، یورو )25(، 
جام جهانی )22(، لیــگ ملت های اروپا )11(، 
جام کنفدراســیون ها )4(. بیشترین بازی 
ملی در تاریخ فوتبال؛ )آمــار مورد تأیید 
فیفا(: کریس رونالدو )پرتغال 196بازی(، 
بدر المطوع )کویت 196بازی(، سو چین 

آن )مالزی 195بازی(.
    رونالدو این فصل در منچستریونایتد، 
روزهای خوبی را سپری نکرد و فقط 4بازی 
لیگ برتر، در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت. 
او توقع نداشــت این روند به تیم ملی هم سرایت کند. 
رونالدو در دور گروهی، بازیکن ثابت پرتغال بود. اعتراض او به 
تعویض مقابل کره جنوبی، باعث شد در لیست سیاه قرار بگیرد.
    رونالدو نخستین بازیکنی شــد که در 5دوره مختلف 

جام جهانی موفق به گلزنی می شود؛ رکوردی که 
حتی مســی هم به آن نرسیده. لیونل مسی 

سال2010 زیرنظر مارادونا موفق به گلزنی 
نشده بود.

    کریســتیانو تاکنــون در 5دوره 
جام جهانی حاضر بوده و فقط 8گل زده 
که یکی کمتر از اوزه بیو اســت که سال 

1966تنها در یک دوره 9گل برای پرتغال 
به ثمر رساند.

    رونالدو هرگز در مراحــل حذفی جام جهانی 
موفق به گلزنی نشده؛ 8بازی، 9ساعت ونیم )570دقیقه( 

حضور در زمین، 27ضربه به سمت دروازه حریفان و صفر گل.

    پرتغال قبل رونالدو؛ 3حضور در جام جهانی، 3حضور در 
یورو، بدون قهرمانی. پرتغال با رونالدو؛ 5 حضور در جام جهانی، 
5حضور در یورو، 2قهرمانی ملی در یورو و لیگ ملت های اروپا.

    بازیکنان پرتغال 3 اشتباه منجر به گل داشتند که بیش از 
هر تیم دیگری بود. فقط کانادا، ولز و استرالیا اشتباهات منجر 
به گل بیشتری از این تیم داشتند. دیگو کاستا، دروازه بان این 
تیم در دقیقه آخر بازی با غنا هم یک اشتباه بزرگ داشت و 

شانس آورد توپ گل نشد.
    مراکــش 8ســاعت از حریفــان گل نخــورده. از آغاز 
جام جهانــی و در 480 دقیقه بازی، هیــچ رقیبی موفق به 
گشــودن دروازه مراکش نشده اســت. آخرین تیمی که با 
دریافت یک گل به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسید و در 

نهایت قهرمان شد ایتالیا در جام جهانی 2006 بود.
    جام جهانــی 1986 مراکــش در روز پایانــی مرحله 
گروهی 3 بر یک پرتغال را شکســت داد تا به نخستین 
تیم آفریقایی تاریخ تبدیل شــود که به مرحله 
حذفی جام جهانی می رســد. حاال دوباره با 
شکست پرتغال، مراکش نخستین تیم 
آفریقایی و حتی عرب و مســلمان شد 
که به نیمه نهایی این رقابت ها می رسد.

    مراکش وقتــی گل اول را می زند، 
نتیجه می گیرد. عملکرد مراکش از آغاز 
سال 2022 در مســابقاتی که گل اول را 
به ثمر رسانده است؛ 11بازی، 10برد، یک 
باخت. تنها باخت؛ شکست یک بر 2مقابل مصر 
در یک چهارم نهایی جام ملت های آفریقا )گل دوم مصر در 

وقت های اضافه به ثمر رسید(.

نداشــته. 13گل این تیم را در این دوره 8بازیکن مختلف به ثمر رسانده اند و 13گل 
بیشترین تعداد گلی است که انگلیسی ها در یک دوره جام جهانی زده اند.

    انگلیس هرگز در جام جهانی نتوانسته شکســت در نیمه اول را جبران کند و در 
بازی هایی که در نیمه نخست از حریف عقب افتاده، 2تساوی و 6شکست متحمل شده 
است. این در حالی است که فرانسوی ها غیراز یک بار که مساوی کردند، در 24بازی از 

25باری که در نیمه اول از حریف پیش افتادند، بازی را برده اند.
    هری کین در جام جهانی 4گل از روی نقطه پنالتی به ثمررسانده است؛ بیش از 

هر بازیکن دیگری. او مقابل فرانسه برای اولین بار در جام جهانی پنالتی از دست داد.
    پس از 3کلین شیت و 287دقیقه، سرانجام دروازه جردن پیکفورد و انگلیس توسط 

اورلین شوامنی باز شد.
    آخرین گلی که انگلیس در جام جهانی 2022 دریافت کرده بود، گل دقیقه 90+14 

مهدی طارمی در بازی اول مقابل ایران بود .

تیــم 
ملی فرانسه تا به حال در 

هیچ دیداری از رقابت های یورو 
و جام جهانی کــه در آن کیلیان امباپه 
از ابتدا به میدان رفته، متحمل شکست 
نشده است. باخت به سوئیس در ضربات 
پنالتی یورو 2020مورد محاســبه قرار 

نگرفته چون بازی در وقت قانونی 
و اضافه مســاوی بود.

یوسف 
۳گل،  با  النصیری 

به برترین گلزن تاریخ 
مراکــش در جام های 

جهانی تبدیل شد.

پرتغال
 در هر 6بازی آخر 

جام جهانــی که در نیمه 
اول بازنده به رختکن رفته، 

در نهایت بازنده بوده 
. ست ا

نقل قول

کریــس رونالدو:  قهرمانــی در جام جهانی بــا پرتغال 
بزرگ ترین و جاه طلبانه ترین رؤیــای دوران حرفه ای من 
بود. خوشــبختانه عناوین ملی زیادی کســب کرده ام اما 
قرار دادن نام کشورمان در صدر جهان، بزرگ ترین رؤیای 
من بود. برای ایــن اتفاق تالش کردم. سرســختانه برای 
این رؤیا جنگیــدم. در 5  دوره جام جهانی که در طول این 
16 سال حضور داشتم، همیشــه در کنار بازیکنان بزرگ 
و با حمایت میلیون ها پرتغالی بــازی کردم و تمام توانم را 
گذاشتم. من تمام توانم را در زمین بازی قرار دادم. وقتی 
زمان جنگیدن رسید، هرگز رو برنگرداندم و هرگز از رؤیای 
خود که متأسفانه روز شنبه به پایان رسید، دست نکشیدم. 
این مسئله ارزش واکنشی شدید و ســریع را ندارد. فقط 
می خواهم همــه بدانند که چیزهای زیادی گفته شــده، 
چیزهای زیادی نوشته شــده و گمانه زنی های زیادی در 
مورد آن صورت گرفته اما تعهد مــن به پرتغال حتی یک 
لحظه هم تغییر نکرده اســت. همیشــه برای هدف همه 
جنگیده ام و هرگز به هم تیمی های خود و کشــورم پشت 
نخواهم کرد. هم اکنون حرف بیشــتری برای گفتن وجود 
ندارد. از پرتغال ممنونم. از قطر ممنونم. این رؤیا تا زمانی که 
ادامه داشت خوب بود. حاال بیایید امیدوار باشیم که زمان، 
مشاور خوبی باشد و به همه اجازه این را بدهد تا خودشان 

نتیجه گیری کنند.

هری مگوایر، مدافع تیم ملی انگلیس: باور داشتیم که 
می خواهیم این تورنمنت را ببریم. فرانسوی ها قهرمان جهان 
شــده بودند و به نظر من آنها برای باالبردن جام پیشــروی 
خواهند کرد اما اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم باید بگویم 
که در خیلی از صحنه ها بسیار از آنها بهتر بودیم. می خواهم 
صحبتی درباره این گروه بازیکنان داشته باشم. نشان دادیم 
که لیاقت حضور در این مراحل و چنین بازی های بزرگی را 
داریم. فکر می کنم با وجود باخت این مسئله را ثابت کردیم.

مارکوس رشفورد، ســتاره جوان تیم ملی انگلیس: 
هفته های اخیر سرشار از احساسات بود. تک تک بازیکنان هر 
آنچه در توان داشتند به کار بستند. ما نزدیک شدیم اما نه به 

اندازه کافی. قول می دهم که ما دوباره باز می گردیم.


