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تیم ملی امروز برای اولین بار در جام 
جهانی 2022 به میدان خواهد رفت. یک 
فرصت بزرگ و یک تجربه تکرارنشدنی 
روبه روی یکی از بهترین تیم های ملی 
حاضر در این تورنمنت که تنها با انگیزه 
قهرمانی وارد این رقابت شده است. این 
بازی برای هر دو تیم و مردم هر دو کشور، 
اهمیت بسیار زیادی دارد. مسابقه ای که 
شاید تعیین کننده سرنوشت دو تیم در 
دور گروهی نیز باشد. این مسابقه از هر 
جهت، یک نبرد فوق العاده خواهد بود. 
یک بازی کالسیک که تا امروز هرگز در 

جام جهانی برگزار نشده است.

ساوت گیت و کی روش، 
این یک نبرد تازه نیست

گرت ســاوت گیت و کارلوس کی روش، 
دو مربی غریبه برای هم نیســتند. این دو نفر 
قبال هم روبه روی هم ایســتاده اند. وقتی که 
ســاوت گیت در لیگ برتر مربیگری می کرد 

و کی روش، دســتیار الکس فرگوســن در 
یونایتد بود. هر دو مربــی در درجه اول با 
محافظه کاری شان شــناخته می شوند 
اما به هر حال ابــزار متفاوتی در اختیار 
دارند. ســاوت گیت صاحب یک لشکر 
ستاره اســت که برای قهرمانی به جام 
قدم می گــذارد و کی روش، صاحب یک 
نسل مســتعد از ســتاره های ایرانی که 
می خواهند برای اولین بار در جام جهانی 

از گروه شان صعود کنند.

این چهار نفر رکورد می زنند
چهار بازیکن تیم ملی در بازی امروز فرصت 

خلق رکوردهای مهمی را خواهند داشت. اول 
از همه علیرضا بیرانونــد، می تواند به اولین 
گلر تاریخ فوتبال ایران با ســابقه بازی در دو 
دوره جام جهانی تبدییل شود. اگر غافلگیری 
عجیبی رخ ندهد و او در ترکیب قرار بگیرد، 
چنین اتفاقی رقم می  خــورد و بیرو صاحب 
یک رکورد استثنایی می شــود. سه بازیکن 
دیگر ایران هم می توانند برای سومین دوره 

در جام جهانــی به میدان 
بروند. از بین این ســه 
بازیکن، بــه احتمال 
بســیار زیاد احسان 
حاج صفی و علیرضا 
جهانبخــش فیکس 

هستند و کریم 

انصاری فــرد نیز به احتمال زیــاد دقایقی را 
به عنوان بازیکن تعویضی در زمین ســپری 

خواهد کرد.

11 مقابل 11
گرت ســاوت گیت، تیمــش را با حضور 
جردن پیکفورد روی خــط دروازه به زمین 
می فرستد. به احتمال بســیار زیاد نیز دفاع 
سه نفره او، با حضور بن وایت در سمت راست، 
جان استونز در مرکز و هری مگوایر در سمت 
چپ کامل می شود. سه مدافعی که می توانند 
در کنار هم یک ترکیب خطرناک بسازند. در 
مرکز زمین، جود بلینگام و دکالن رایس دو 
هافبک میانی تیم ملی انگلیس خواهند بود. 
بازیکنانی که می توانند مکمل های بســیار 
خوبی برای هم باشــند و به خوبی همدیگر 
را در زمین مسابقه پوشــش بدهند. در دو 
ســمت خط هافبــک نیز در غیــاب چند 
ســتاره مصدوم، کیران تریپیر و لوک شاو 
برای تیم ملــی انگلیس بــازی می کنند. 

مثلث هجومی انگلیس نیز به احتمال بسیار 
زیاد با ترکیب رحیم اســترلینگ، هری 
کین و فیل فودن بســته خواهد شد. 

هرچند کــه نفراتی مثل ماونت 
یا ســاکا نیز ممکن است 
در این تیم فیکس شوند. 
به هر حــال انگلیس 
ترکیــب قدرتمندی 
را روبــه روی تیــم 
ملی ایــران به زمین 
ر  د  . ســتد می فر
ســمت مقابــل به 

احتمــال فــراوان 
علیرضا بیرانوند گلر اصلی تیم 
ملی خواهد بــود. جلوتر از 

او نیز صــادق محرمی در 
ســمت راست خط 
دفاعی، شــجاع و 
کنعانــی در مرکز 

و شــاید ابوالفضل 
جاللی در سمت چپ 

خط دفاعی به میدان بروند. در مرکز زمین، 
سعید عزت اللهی هافبک میانی تیم ملی است 
و کمی جلوتر از او احتماال نوراللهی و احسان 
حاج صفی بازی می کنند. در ســمت راست 
خط هافبک، علیرضا جهانبخش و در سمت 
چپ نیز مهدی طارمی دیده می شود. سردار 
آزمون نیز نزدیک تریــن بازیکن تیم ملی به 
دروازه حریف خواهد بود. البته به شرطی که 
مصدومیت، شرایط این ستاره کلیدی ایران 
را تحت تاثیر قرار ندهد و فرم او را دستخوش 

تغییر نکند. 

هری و مهدی، جنگ دو ستاره
مهم ترین بازیکنــان انگلیس و 
ایران در این نبرد بدون شک 
مهدی طارمــی و هری 
کین هستند. یک طرف 
ماجرا، ستاره تاتنهام 
ایســتاده کــه از هر 
توپی، گل می ســازد. 

بازیکنی که می خواهد در قطر اولین جام دوران 
فوتبالش را به دســت بیاورد. او کاپیتان سه 
شیرها هم هست و این مساله مسئولیت شان 
را در تیم بیشــتر می کند. مهدی طارمی نیز 
بازیکن کلیدی تیم ملی ایران است. مردی که 
با دوندگی بی امان، نفوذ همیشگی و تجربه باال، 
در لحظات حساس و سرنوشت ساز به کار تیم 
ملی ایران خواهد آمد. او هم یک بازیکن بسیار 

مهم در این نبرد به شمار می رود.

تحت تاثیر حواشی
بایــد پذیرفت که این بــازی کمی 
تحت تاثیر حواشی قرار می گیرد. 
با این حال بازیکنــان دو تیم 
متمرکز به نظر می رسند و 
می خواهند به هر قیمتی 
بهترین بازی شــان را به 
نمایــش بگذارنــد. با این 
وجود هــر اتفاقــی که در 
این نبرد رخ بدهد، به شــدت 
خبرساز خواهد شــد. این یکی از 
دیدارهای جنجالی این دوره از جام 
جهانی اســت. یک مسابقه سخت و 
جذاب که رسانه ها واکنشــی فراتر از 
واکنش های مرسوم فوتبالی نسبت به آن 
نشان خواهند داد. این بازی، با استقبال 
گسترده ای از سوی هواداران فوتبال در 

دنیا روبه رو خواهد شد.

روزنامه صبح 
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کاپیتان تیم ملی: امیدوارم شرایط آن طور 
که مردم می خواهند رقم بخورد

كنفرانس خبري
با ياد  خداي رنگين كمان

نشست خبري کارلوس کي روش، سرمربي تیم 
ملي فوتبال، پیش از بازي با انگلســتان برگزار شد. 
کي روش که سومین حضور متوالي اش در جام جهاني را 
با ایران تجربه مي کند، در این خصوص گفت:»انتظارات 
ما مثل دو دوره قبلی جام جهانی است. هر بازی را با یک 
فکر به زمین می رویم؛ برای اینکه فوتبال خوبی انجام 
بدهیم و برنده بشویم. این هدف ما است و بازی به بازی 
جلو می رویم. اگر مسابقات را به سه قسمت تقسیم 
کنیم، قسمت اول برابر انگلیس اســت. بعد از همه 
بازی ها تالش ما این است که به اندازه ای امتیاز جمع 
کنیم که صعود کنیم. باید با این احساس وارد زمین 
شــویم.« او در خصوص بازي با انگلیس تصریح کرد: 
»همه مردم می دانند انگلیس یکی از بهترین تیم های 
ملی دنیا است. با نتایجی که اخیرا گرفته اند، کاندیدای 
حضور در فینال جام جهانی هســتند. همین طور 
کاندیدای قهرمانی در جام. بازیکنان فوق العاده ای در 
خط حمله دارند از جمله هری کین که عملکرد فوق 
العاده ای در جام جهانی قبل داشت. آنها به فینال یورو 
رسیدند. درباره ارزش انگلیس هر چیزی می توان گفت. 
مشخص است انگلیس در چه سطحی است. باید برنامه 
خاص خودمان را داشته باشیم و با جنگندگی منحصر 

به فرد و روحیه فوق العاده در بازی حاضر بشویم.« 
کي روش درخصوص اهمیت بــازی اول در جام 
جهانی تاکید کرد:»بله، مهم تریــن بازی زندگی ما 
است چون همیشه مسابقه بعدی مهم ترین مسابقه 
بازیکنان و مربیان اســت. این نخستین بار است که 
مقابل انگلیس بازی می کنیم. بازی مقابل انگلیس یک 
فرصت بی نظیر و سحرآمیز است. برای من به خصوص 
برای بازیکنان از آن اتفاقاتی است که از زمان کودکی 
به فوتبال انگلیس نگاه می کردند و امروز این فرصت 
را دارند که مقابل آنها بازی کننــد. امیدوارم بتوانیم 
خودمان را نشان بدهیم؛ هم فوتبال خوبی ارائه بدهیم 

و هم نتایج خوبی بگیریم.«
همچنین احسان حاج صفي، کاپیتان تیم ملي که 
صحبت هایش را با یاد »خداي رنگین کمان« و تسلیت 
و همدردي با مردم داغدار آغاز کرد، ضمن اشــاره به 
شرایط تیم ملي و انگلیس در پاسخ به خبرنگار رویترز 
مبنی بر این که می توانید درباره احساس خودتان و 
بازیکنان درباره مشکالت ایران بگویید؟ گفت:»باید 
قبول کنیم که واقعا شرایط کشورمان خوب نیست. 
مردم ما شاد نیستند. همه ناراحت هستند. ما اینجا 
هستیم و دلیل بر این نیست که صدای شان نباشیم و 
به آنها احترام نگذاریم. هرچه داریم از مردم مان است 
و این جا هستیم که سخت تالش کنیم و بجنگیم و 
بهترین عملکردمــان را در زمین به نمایش بگذاریم 
و گل های مان را تقدیم به مــردم داغدار ایران کنیم و 
امیدوارم شرایط آن طور که مردم ما می خواهند رقم 

بخورد و همه شاد باشند.« 
    

تب سرد جام جهاني در دوحه
همیشه یکي از جذابیت هاي تورنمنت هاي بزرگ 
مثل جام جهاني، جاري بودن هیجان آن در سطح شهر 
اســت. اتفاقي که بارها در ادوار المپیک و جام جهاني 
شــاهدش بودیم اما این بار هنوز خبري از رنگ و بوي 
بزرگ ترین آوردگاه فوتبالي دنیا در دوحه نیست. روز 
گذشته رسما بیست ودومین دوره جام جهاني فوتبال 
در قطر آغاز شد. از آنجایي که براي نخستین بار است که 
میزباني این مسابقات به این قسمت از کره زمین آمده، 
انتظار مي رفت که سطح شــهر دوحه پر از المان هاي 
مربوط به جام باشد اما شاید بتوان گفت در تهران، رنگ 
و بوي جام بیشتر از دوحه است. استفاده از چند پرچم و 
لوگو در کنار کم بودن تماشاگران جام جهاني، تب این 
رقابت ها را زیاد نکرده است. از طرفي قطر که گران ترین 
میزباني از جام جهاني را دارد، نتوانسته رضایت هواداران 
فوتبال را جلب کند. گویا قطری ها نتوانسته اند دهکده 
مناســبی برای بازی ها آماده کنند و همین امر باعث 
نارضایتی هواداران فوتبال شده است. باید دید با به جریان 
افتادن مســابقات، هیجان به سطح شهر برمي گردد و 

مسافران راضي این کشور را ترک مي کنند یا نه؟

جام جهانی

آدرنالین

مهم ترین بازیکنان انگلیس و ایران 
در این نبرد بدون شک مهدی 

طارمی و هری کین هستند. یک 
طرف ماجرا، ستاره تاتنهام ایستاده 
که از هر توپی، گل می سازد. مهدی 
طارمی نیز بازیکن کلیدی تیم ملی 

ایران است. مردی که با دوندگی 
بی امان، نفوذ همیشگی و تجربه باال، 
در لحظات حساس و سرنوشت ساز 

به کار تیم ملی ایران خواهد آمد

اولین برخورد تاریخ سنگال و هلند، عصر امروز در قطر 
رقم خواهد خورد. جالب است که هر دو تیم نیز دلیل خاص 
خودشان را برای امیدواری نسبت به سرنوشت این مسابقه 
دارند. هلند تا امروز هرگــز در جام جهانی روبه روی رقبای 
آفریقایی بازنده نشده و سنگال نیز در نبرد با رقبای اروپایی 
در دور گروهی جام جهانی، هیچ وقت شکست نخورده است. 
هلندی ها یک آمار عالی دیگر هم دارند. این تیم در هشت 
شروع اخیرش در جام های جهانی 6 بار برنده شده و دو بار به 

تساوی رسیده است. سال های زیادی است که این تیم جام 
جهانی را بدون باخت شروع می کند. سنگال نیز در هر دو 
تجربه قبلی شروع در جام جهانی، برنده بوده است. در واقع 
این تیم صاحب رکورد صددرصد پیروزی در شروع هر دوره 
جام است. سنگال یک آمار جالب دیگر هم دارد. هیچ کدام 
از هشت بازی این تیم در تاریخ جام جهانی بدون گل نبوده 
است. جالب اینکه تنها کلین شــیت این تیم در تاریخ جام 
جهانی به همان مسابقه اول با فرانسه مربوط می شود. سنگال 
در اولین حضور تاریخش در جام جهانی شگفتی ساز شد و تا 
یک چهارم نهایی جلو رفت. هلند هم با تجربه 11 برد در 14 
دیدار اخیر جام جهانی و چند بار رسیدن به نیمه نهایی در 
سال های اخیر، تیم بسیار قدرتمندی به نظر می رسد. تیمی 
که می خواهد با انگیزه های بزرگی به جام قدم بگذارد و به 

حسرت همیشگی مردم کشورش برای نبردن جام جهانی 
پایان بدهد. هلند بسیار بدشــانس بوده که تا امروز هرگز 

قهرمان جام جهانی نشده است. 
بازی دیگر این گروه بیــن دو هم تیمی ایــران برگزار 
می شود. مسابقه ای که تماشــا کردنش بدون شک برای 
هواداران فوتبال در ایران جذاب خواهــد بود. آمریکا و ولز 
تا امروز فقط دو بازی دوستانه با هم برگزار کرده اند و هر دو 
بازی نیز با برتری آمریکایی ها به پایان رسیده است. موضوعی 
که قبل از بازی امشــب به این تیم روحیه و اعتماد به نفس 
باالیی می دهد. آمریکا بعد از یک دوره غیب و ولز بعد از 60 
سال دوری از جام، دوباره به این تورنمنت برگشته اند. روبه رو 
شدن گرت بیل که خودش در لیگ آمریکا بازی می کند با 
آمریکایی ها تجربه جالبی خواهد بود. در منطقه کونکاکاف، 

فقط مکزیک توانسته بیشتر از آمریکا در جام جهانی حاضر 
شــود. این یازدهمین جام جهانی تیم گرگ برهالتر است. 
آمریکا آمار عجیب دیگری هــم دارد. تیمی که فقط در دو 
جدال از 27 بازی در جام جهانی کلین شیت کرده و همیشه 
مستعد گل خوردن به نظر می رســد. آمریکا در تاریخ جام 
جهانی هرگز یک تســاوی بدون گل را پشت سر نگذاشته 
است. هیچ تیمی در تاریخ جام با چنین آماری از بازی، چنین 
وضعیتی ندارد. در نتیجه به نظر می رسد این مسابقه نیز یک 
جدال بســیار جذاب و مهیج خواهد بود. با توجه به شانس 
باالی انگلیس برای صدرنشینی در این گروه، این رقابت و 
همچنین نبردهای هر دو تیم با ایران نقش مهمی در تعیین 
تیم دوم گروه خواهد داشت. رقبای ایران اصال دوست ندارند 

در جدال های مستقیم، هیچ امتیازی از دست بدهند.

جام جهانی و روز شماره دو

شگفتی يا حقيقت؟

چهره به چهره

همه چیز هم نمی تواند رویایی پیش برود. همه چیز هم همیشــه فوق العاده 
نیست. خبر هولناک برای کریم بنزما، پس از خنده های مداوم او در طول فصل به 
گوش رسید. کریم در این سال، همه چیز را برد. از اللیگا تا لیگ قهرمانان و حتی 
مهم ترین جایزه فردی دنیای فوتبال. همه این ها اما نتوانست مانع از جدایی دوباره 
این ستاره از جام جهانی شود. جامی که حاال یکی از جذاب ترین چهره هایش را به 
دلیل مصدومیت از دست داده است. بعد از سال 1978، این اولین دوره جام است 

که برنده آن سال توپ طال، در آن شرکت نمی کند. 
کریم بنزما هم واقعا فوتبالیســت عجیبی اســت. بازیکنی که هیچ چیز در 
موردش عادی نیست. بازیکنی که همیشه می تواند شما را شگفت زده کند. گاهی 
با اتفاق های خوب و گاهی با اتفاق های بد. گاهی با ماجراهای شــیرین و گاهی با 
ماجراهای تلخ. کریم در یک سال گذشته، همه چیز به دست آورده است. او ناگهان 
به سوپراستار باشگاه رئال مادرید تبدیل شد. او بعد از راموس، بازوبند کاپیتانی 
تیم را به دست آورد. پنالتی زن اول و بهترین گلزن باشگاه هم شد. کریم در سال 
رویایی اش با تیم کارلتو اللیگا را فتح کرد و بیشتر از هر بازیکن دیگری در این لیگ 
گل زد. موفقیت بزرگ تر او اما در لیگ قهرمانان رقم خورد. در جریان چهاردهمین 
قهرمانی مادریدی ها در اروپا، هیچ بازیکنی به اندازه بنزما موثر نبود. ستاره ای که 
عادت داشت تیم را در شرایط باورنکردنی به جریان مسابقه برگرداند. ستاره ای 
که عادت داشت مسیر بازی های ســخت را برای تیمش عوض کند. او به کمک 

همین نمایش رویایی، بهترین بازیکن فصل رئال مادرید شد. کمی بعد، بهترین 
بازیکن فصل اروپا لقب گرفت و در نهایت توپ طال را به دست آورد. فقط یک اتفاق 
می توانست این سال را برای او رویایی تر کند و آن، درخشش در جام جهانی بود. 
کریم چند بازی آخر اللیگا را برای همراهی با تیم ملی از دست داد. او تالش می کرد 
تا تمرکزش را روی رسیدن به جام جهانی بگذارد و اتفاقا به خاطر دوری از زمین 
و نتایج بد رئال، مورد انتقاد اسطوره هایی مثل گوتی قرار گرفت. با این وجود خبر 
شوکه کننده اردوی فرانسه، از دست رفتن جام  جهانی برای کریم بود. او حتی تا روز 
گذشته هم با فرانسه تمرین کرد اما ناگهان متوجه شد که نمی تواند به تمرین ادامه 
بدهد. این پایاني برای رویای حضور او در قطر بود. بازیکنی که حاال باید جایش را 
به ستاره دیگری بدهد. ستاره ای که بعید اســت به اندازه او عطش حضور در جام 

جهانی را داشته باشد.
آخرین بوسه کریم به لوگوی فرانسه، مدتی پیش زده شد. او همین اواخر توپ 
طال را به استادیوم باشگاه سابقش لیون برد. او این روزها فرانسوی تر از همیشه به 

نظر می رسید و همه مردم هم ماجرای جام جهانی قبلی را فراموش کرده بودند. با 
این حال بعد از این مصدومیت، دیگر هیچ کس نمی تواند این ماجرا را از یاد ببرد. 
حاال باید به عقب برگشت و پرسید که چرا کریم به همین سادگی جام جهانی را از 
دست داده است؟ اگر آن ماجرای تلخ بین او والبوئنا رخ نمی داد، کریم به دوره قبلی 
جام جهانی می رسید و با یک نسل طالیی از فوتبال فرانسه قهرمان دنیا می شد. او 
فقط یک جام جهانی برای قرار گرفتن در فهرست بهترین های تاریخ کم داشت 
اما حاال دیگر این شانس برای این ستاره شکل نخواهد گرفت. این آخرین فرصت 
حضور بنزما در جام جهانی بود و حاال جــام جهانی 2014 عمال به آخرین جام او 
تبدیل شده است. این مصدومیت بدموقع، به شدت برای او دردسرساز شده است. 
کریم تاکید کرده که اهل تسلیم شدن نیست اما ظاهرا این بار چاره ای برای این 
کار ندارد. با مصدومیت کریم، جام جهانی یکی از چهره های جذابش را از دست 
داده است. جالب اینکه ظاهرا قرار نیست زوج او و کیلیان امباپه در دنیای فوتبال 
شکل بگیرد. دو بازیکنی که قرار بود در رئال مادرید همبازی شوند اما عمال از هم 
دور افتادند و حاال قرار نیست حتی یک جام جهانی مشترک را پشت سر بگذارند. 
داستان این ستاره در مادرید، داستان جذابی شده اما داستان او در تیم ملی فرانسه 
بسیار تلخ بوده است. او حاال باید درگیر یک خداحافظی اجباری شود. شاید هم 
دو ســال بعد در یورو، کریم دوباره پیراهن تیم ملی را بپوشــد. برای او هیچ چیز 

غیرممکن نیست.
مصدومیت کریم، یک ضربه بزرگ دیگر برای تیم ملی فرانسه است. تیمی که 
قبال مانیان، کانته و پوگبا را نیز درست به همین دلیل از دست داده و با انکونکو نیز 
وداع کرده است. دشــان با یک تیم کامال ناقص راهی جام جهانی می شود. تیمی 
که با این روند بدون شک در جام دچار مشکل خواهد شد. نداشتن ستاره ای مثل 
کریم، بخشی از ظرفیت هجومی تیم ملی را دستخوش تغییر می کند. بازیکنی که 
انتظار داشت بزرگ ترین ستاره جام شود اما حاال راهی به جز تماشای جام جهانی 

2022 قطر از راه دور نخواهد داشت.

پایان جهنمی سال رویایی بنزما

آخرين بوسه!

اتفاق روز

ایران-انگلیس، پنجره ای رو به جاودانگی

فراتر از رویا!

آریا رهنورد


