تابلو نتایج

مراکش

صفر  -صفر

کرواسی

آلمان

یک2 -

ژاپن

اسپانیا

 -7صفر

کاستاریکا

بلژیک

یک  -صفر

پنجشنبه  3 /آذر / 1401

 29ربیعالثانی  24 / 1444نوامبر 2022

کانادا

شماره 20773

تکلیف صعود تیم ملی فردا مشخص میشود

نـوبـت جبـران

پیروزی سخت شیاطینسرخ
مقابل مردان یخی

همراه با جام 22
تمرین تیم ملی تحتالشعاع غیبت بیرانوند و
ادعای مرد پرتغالی

بازگشت کیروش به تنظیمات کارخانه!
تلفیقی از کره و عربستان

شمشیر سامورایی در قلب ژرمنها

وضعیت متفاوت بیرو و
یاسر الشهـرانـی
توافق مالی سنگین مسی
با سعودیها
الروخای نابودگـر!

عکسنوشت

نوبت جبران
گروه ورزش /شکســت غیرقابل بــاور مقابل انگلیس
باعث شــده تا فکر کردن به شــرایط تیم ملی تبدیل
بــه یک اتفاق اعصاب خردکن شــود .با این حال هنوز
هم شانس صعود به مرحله حذفی وجود دارد البته اگر
کارلوس کیروش و شــاگردانش باخت برابر انگلیس را
فراموش کنند و تمام تالش خود را برای بردن ولز به کار
ببندند .پس باید امیدوار باشیم که فردا ساعت ۱۳:۳۰
یک تیم ملی متفاوت ببینیم.
یوز زخمی
سنگینترین شکست ایران در ادوار جامجهانی درحالی
رقم خورد که همه فکر میکردند قرار نیست با کیروش
کیسه بوکس رقبا باشــیم .اتفاقی که کامال برعکسش
رخ داد و دریافــت شــش گل از انگلیس ،یک ناامیدی
بزرگ را برای فوتبال ایران به بار آورد .مهمترین نکتهای
که شاید باعث انتقاد از تیم ملی شد ،ترکیب عجیب و
غریبی بود که سرمربی پرتغالی برای اولین بازی ایران
در جامجهانی  ۲۰۲۲انتخاب کرد .کیروش با یک ارنج

مافوق دفاعی وارد زمین شد اما مشخص شد به خوبی
توسط گرت ساوتگیت آنالیز شده است .البته موسیو بعد
از بازی ادعا کرد که از اول هم به فکر امتیاز بابت بازی
با انگلیس نبــوده و این دیدار تدارک خوبی برای ایران
محسوب شد! اما قطعا خود او هم میداند که بازی با ولز
آخرین شانس تیم ملی برای صعود از گروه است؛ اتفاقی
که برای آن رویاپردازی میکردیم .برای رسیدن به این
موضوع هم ایران باید از رویکرد کامال تدافعی خود دست
بردارد وگرنه پیروزی حاصل نمیشود .اکنون نکته مهم
درباره تیم ملی ،ابهام درخصوص ترکیب است .کیروش
در بازی با انگلیس زو ج موفق شــجاع-کنعانی را بیرون
گذاشــت و با ســه مدافع تیمش را روانه میدان کرد و
نتیجهاش را هم در همان نیمه اول دید .حال باید دید او
در این بازی مدافعان ضعیف بازی قبلی را نیمکتنشین
میکند یا خیر .ضمن اینکه وضعیت علیرضا بیرانوند هم
پس از مصدومیت از ناحیه بینی هنوز مشخص نیست
و باید دید حسین حســینی درون دروازه میایستد یا

امیر عابدزاده .از طرفی سردار هم در مصاحبهای عجیب
اعالم کرده که در بازی با ولز فیکس خواهد بود؛ هرچند
کیروش در حاشیه تمرین دیروز از یک سایت ورزشی
بابــت لو دادن ترکیب تیم ملی انتقاد کرده بود اما خود
بازیکنانش اینگونه اخبارشان را فاش میکنند!
اژدهای گرسنه
اوضاع ولز حداقل روی کاغذ بهتر از ایران است .هرچند
این تیم در شــش بازی اخیر خود در تمامی رقابتها
موفق به کسب پیروزی نشده اما از اولین دیدار خود در
جامجهانی قطر یک تســاوی بهدست آورد تا امیدوارانه
بــه بازیهای بعــدی فکرکند؛ آنهــم در دیداری که
نیمه نخســت را برابر آمریکا زانــو زد و در نیمه دوم با
یک نمایش جســورانه به بازی برگشت .مطابق انتظار،
ســتاره ولزیها گرت بیل اســت کــه هرچقدر هم در
بازیهای باشگاهی ناآماده باشد ،در لباس تیم ملی یک
سوپراستار اســت و رابرت پیج حساب ویژهای روی او
در این تورنمنت باز کرده است .چندین دهه حضور در

جامجهانی ،ولزیها را قانع نکرده تا با دســت خالی به
خانه برگردند و قطعا ایران باید از این تیم بترســد .در
ترکیب ولز بازیکنان زیادی از لیگ برتر انگلیس حضور
دارند و سبک تقریبا مشــابه آنها با فوتبال انگلستان
باید سبب شــود که کیروش از اشتباهات بازی قبلی
چشمپوشــی کند .به هر ترتیــب ولزیها هم میدانند
که برای صعود به ســه امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند
و همین موضوع سبب میشــود که احتماال یک بازی
هجومی را شاهد باشیم.
ترکیب احتمالی
ولز :هنســی ،رودون ،مفان ،بــن دیویس ،رابرتس،
آرون رمزی ،اتان آمپــادو ،ویلیامز ،دنیل جیمز ،مور و
گرت بیل
ایــران :امیر عابــدزاده ،صادق محرمی ،حســین
کنعانیزادگان ،شــجاع خلیلزاده ،مهــرداد محمدی،
ســعید عزتالهی ،احمد نورالهی ،علیرضا جهانبخش،
احسان حاجصفی ،مهدی طارمی و سردار آزمون

تلفیقی از کره و عربستان

شمشیر سامورایی در قلب ژرمنها
ورزشگاه کازان روســیه؛ گروه ششم .با هفت پیروزی
در هفــت تقابل با آســیاییها به مصــاف کرهجنوبی
رفتند تا با شکست این تیم از پیش حذفشده ،به دور
دوم برسند و از مهلکه نجات پیدا کنند .حمالت آنها
یکی پس از دیگری خنثی شــد تا ســرانجام طوفانی
دو دقیقــهای آمد و همهچیز را بدتر از قبل کرد .کیم
یونگگوون در دقیقه  94و سون هیونگمین در دقیقه
 96دو بار دروازه تیم یواخیم لو را گشودند تا آلمانها
به جای صعود ،قعرنشــین گروه شــوند و پس از 80
ســال در مرحل ه اول با جامجهانی خداحافظی کنند.
ورزشگاه لوسیل قطر؛ گروه سوم .با پنالتی لیونل مسی
پیش افتادند .موقعیتهایشــان یکی پس از دیگری
با درخشــش محمد العویس و کمکداور ویدیویی به
هــدر رفت و در نیمه دوم با دو گل صالح الشــهری و
سالم الدوساری در فاصل ه حدود پنج دقیقه ،بازی برده
مقابل نمایند ه آسیا یعنی عربستانسعودی را با باخت
عوض کردند و تالششان برای جبران گل خورده هم
به نتیجه نرســید تا مسی و دوســتانش در تیم ملی
آرژانتین جام بیستودوم را با شکستی تلخ و ناباورانه
آغاز کنند .ورزشــگاه بینالمللی خلیفه قطر .آلمان با
توپ پر بازی را آغاز کرد و ژاپن در خط دفاعی بینظم
بــود .حمالت پردامنه از ســمت چــپ منجر به یک
پنالتی شــد و ایلکای گوندوغان ،ژرمنها را در دقیقه
 33پیــش انداخت تا خیال فلیــک و هواداران آلمان

تا حدی راحت شــود .در نیمه دوم فشار سفیدپوشان
افزایش پیــدا کرد و مهارهای باورنکردنی شــوئیجی
گوندا ،دروازهبان ژاپن تنها مانع آنها در راه رســیدن
به گل دوم بــود.هاجیمهموریاســو تعویضهایش را
آغاز کرد و ورق بهطرز شــگفتانگیزی برگشت .ابتدا
ریتســودوان در دقیقه  75توپ برگشــتی از ســوی

مانوئــل نویر را به گل تســاوی تبدیل کرد و تاکومی
آسانو در دقیقه  83از اشتباه گلر کهنهکار بایرنمونیخ
در زاویهبنــدی نهایت اســتفاده را بــرد و گل دوم را
زد تا شــاهد مخلوطی از ســناریوی بازی کره-آلمان
و آرژانتین-عربســتان باشیم .آلمانها یکبار دیگر به
دست آســیاییها شکســت خوردند و ساموراییهای

آبیپوش در همان ورزشــگاهی کــه یک تیم اروپایی
به یک تیم آســیایی در همین تورنمنت شش گلزده
بود ،بردی شــیرین بهدســت آوردند و قــاره کهن را
سربلند کردند .این پیروزی غیرمنتظره باز هم قهرمان
چهار دوره جامجهانــی را در موقعیت خطرناکی قرار
داد .آنهــا در جام قبلی نیز مســابقات را با باخت به
مکزیک شروع کردند و درنهایت حذف شدند .مردان
هاجیمهموریاسو در ســومین رویارویی برابر آلمان به
اولین برد دســت یافتند و همچنین پس از  12سال
طلسمشکنی کردند و سومین پیروزی برابر نمایندگان
قاره سبز در جامجهانی را جشن گرفتند .دو برد قبلی
برابر روسیه در سال  2002و دانمارک در سال 2010
بهدست آمده بود .نکت ه هیجانانگیز این است که ژاپن
در هر دو دوره از گروهش صعود کرد و به یکهشــتم
نهایــی راه یافت .ژاپن با این پیروزی شــانس خود را
بــرای صعود از گروه بــرای چهارمین بار افزایش داد.
آنها پیش از این در سالهای  2010 ،2002و 2018
موفق به انجام این کار شده بودند و تا به امروز موفق
به دو صعود متوالی نشدهاند .این تیم باید روز یکشنبه
به مصاف کاســتاریکا برود و میتواند با شکست این
تیم صعودش را پیش از مصاف با اســپانیا قطعی کند.
آلمان هم ممکن است با باخت به الروخا در هفته دوم
یک بار دیگر در دور گروهی با جام وداع داشته باشد؛
این بار زودتر از روسیه .2018

اعتراض جالب آلمانها در جام جهانی!
تیــم ملی آلمان در زمان عکس تیمی پیش از دیدار برابر ژاپن در جام جهانی
 ۲۰۲۲به شیوه جالبی اعتراض نسبت به اعطای میزبانی جام جهانی  2022به
قطر ،فیفا نشان داد .ژرمنها که نسبت به تصمیمات اخیر فیفا و رعایت نکردن
حقوق بشــر توســط قطر معترض بودند ،پیش از بــازی مقابل ژاپن در عکس
تیمی همه بازیکنان آلمان ،جلوی دهانشان را گرفتند .بازیکنان آلمان پیش از
رقابتها اعالم کرده بودند که به شــکلهای مختلف نسبت به برگزاری بازیها
در قطر اعتراض خود را نشان میدهند.

پیروزی سخت شیاطینسرخ
مقابل مردان یخی

گروه ورزش /در ادامــه بازیهای
گروه  Fجام جهانی ،بلژیک پرستاره
به مصاف کانــادای پرامید رفت .این
بازی که در الریان برگزار شــد با تک
گل باتشوایی به سود شیاطین سرخ
اروپا به پایان رسید .در ابتدای مسابقه
دو تیم به بررســی شــرایط یکدیگر
پرداختند امــا برخــاف انتظارات،
کاناداییها بــازی هجومیتری ارائه
دادنــد و دقیقه  10بــه پنالتی هم
رســیدند .برخــورد تــوپ بوچانان
بهدســت مدافع بلژیک ســبب شد
داور برای کانادایی هم پنالتی بگیرد.
بهترین بازیکن کانادا یعنی آلفونســو
دیویس پشــت توپ قــرار گرفت اما
تیبو کورتوا بهتریــن دروازهبان حال
حاضــر جهان ضربــه او را مهار کرد
و مانــع عقب افتادن تیمش شــد .با
وجود اینکه بلژیــک برتری خاصی
نســبت به حریف نداشــت اما روی
یک حمله دقیقه  44با ضربه میچی
باتشوایی به گل رسید و نیمه اول را

با پیــروزی به رختکن رفت .در نیمه
دوم مسابقه ،کانادا بازی بهتری ارائه
داد و تالش کــرد اولین گل خود در
جام جهانی را بزنــد اما نه مهاجمان
این تیم توانستند موقعیت خطرناکی
ایجــاد کنند و نه مدافعــان بلژیکی
اشــتباه کردند .در تک موقعیتهای
نصفه و نیمه کانــادا نیز تیبو کورتوا
مطمئن ظاهر شد و اجازه نداد دروازه
شــاگردان مارتینس باز شود .تالش
ســتارههای بلژیــک از جمله کوین
دبیروینه نیز برای گلزنی ناکام ماند و
آنها بیشتر از یک گل نزدند .دیویس
هــم هرچه دویــد ،نتوانســت ضربه
پنالتی از دســت رفته نیمه اول خود
را جبران کند و بازی با نتیجه یک بر
صفر به ســود شیاطینسرخ به پایان
رســید .دیگر بازی این گــروه میان
کرواســی و مراکش مساوی شد .در
روز دوم رقابتهای گروه  Fکرواسی
با کانادا دیدار میکند و بلژیک هم به
مصاف مراکش میرود.

