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به امید شروعی دوباره

شکست همواره تلخ است؛در هر مسابقه ای و با هر نتیجه ای .اما
زندگی کردن با خاطرات شکست  ،به مراتب تلخ تر است .فراموشی
باختن چه در زندگی و چه در فوتبال  ،امر دشواری است اما با داشتن
اتحاد و خودباوری ،میسر خواهد بود .جدال تیم ملی و انگلیس با
تمامی سختی ها و مشقت هایش برای ما هواداران ایران زمین  ،تمام
شده است و یادآوری آن  ۱۱۴دقیقه نحس  ،چیزی جز زهر شدن
زندگی روزمره برای ما به همراه ندارد .به این شکست سنگین باید
موفقیت چشمگیر ژاپن و عربستان را نیز اضافه کرد که چیزی جز
حسرت بر ما نیفزوده است.حال در آستانه بازی دوم خود مقابل تیم
ملی ولز قرار داریم .تیمی که در دیدار اولش با آمریکا به تساوی یک
بر یک رسید تا با وقوع آن نتیجه  ،امیدمان برای صعود از مرحله
گروهی  ،همچنان زنده بماند .حال با فرض پیروزی انگلیس بر ولز
و آمریکا که خیلی هم دور ذهن نخواهد بود  ،ایران با کسب چهار
امتیاز از دو بازی باقی مانده  ،قطع به یقین به رویای دیرین خود ،
جامه حقیقت می پوشاند .با توجه به سطح فنی کمی باالتر یانکی
ها نسبت به قرمزپوشان بریتانیایی که در بازی رودرویشان عیان بود
 ،پیروزی مقابل ولز کمی راحت تر به نظر می رسد .در صورت وقوع
این پیروزی  ،عالوه بر شکستن طلسم اروپایی ها در جام جهانی ،
مسیر خود را برای صعود بزرگ به دور حذفی کامال هموار کرده ایم
و خود را برای فراموشی تلخی گذشته مهیا می سازیم.

اعالم زمان نشست خبری کیروش

رنگ پیراهن تیم ملی برای بازی با ولز
مشخص شد

زمان نشست خبری سرمربی تیم ملی پیش از بازی با ولز
مشخص شد.تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت ۱۳و ۳۰جمعه
 ۴آذر در دومین دیدار خود در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر به مصاف
میرود.قرار است نشست خبری کارلوس کیروش از ساعت ۱۸و۴۵
امشب برگزار شود و تیم ملی کشورمان نیز روز جمعه با پیراهن
سفید به مصاف حریفش خواهد رفت.

مربی این تیم از دل لیگ برتر بیرون میآید

با عدم تمایل سید مجتبی حسینی برای هدایت تیم امید حاال
محرم نویدکیا مربی پیشین تیم سپاهان تبدیل به گزینه اصلی کمیته
جوانان و فنی شده است.تیم امید شهریور ماه آینده باید در مسابقات
قهرمانی زیر  23سال آسیا شرکت کند ،با این تفاوت که این بار تیم
های برگزیده این مسابقات جواز حضور در رقابت های المپیک را
به دست خواهند آورد .مسابقات در این رده سنی همانند رده های
سنی زیر نوجوانان و جوانان هر دو سال یک بار برگزار می شود ،با
این تفاوت که تیم های برتر هر چهار سال یک بار راهی المپیک می
شوند .در حالی که در رده سنی نوجوانان و جوانان ،هر دوره تیم
های برتر به جام جهانی راه پیدا می کنند.کمیته جوانان و کمیته
فنی که مربی تیم امید را انتخاب میکنند ،بعد از عدم تمایل مجتبی
حسینی برای هدایت تیم امید حاال متوجه محرم نویدکیا شدهاند.
مربی که در ابتدای فصل از هدایت تیم سپاهان انصراف و جای خود
را به مورایس داد .تایید محرم نویدکیا از سوی اعضای هیات رییسه
و پذیرش پیشنهاد فدراسیون فوتبال از سوی این مربی در انتخاب
محرم نویدکیا به عنوان سرمربی جدید تیم امید دخیل است و اگر
این پروژه شکست بخورد باز هم فدراسیون فوتبال از دل لیگ برتر
مربی تیم امید را انتخاب خواهد کرد.پیش از این هدایت تیم امید بر
عهده مهدی مهدویکیا بود که نتوانست در مرحله گروهی مسابقات
قهرمانی زیر  23سال آسیا موفق عمل کند و در همان مرحله حذف
شد .این حضور اولین تجربه سرمربیگری مهدی مهدویکیا بود که
نقدهای زیادی به آن وارد شد.

 ۱۳و  ۳۰دقیقه سوئیس  ..............................کامرون

نبردی برای فرار از حذف زودهنگام

رمز شگفتی؛
اتحاد و برنامه ریزی
ولز را ببر و صعود کن

بازیهای امروز

 ۱۳و  ۳۰دقیقه سوئیس  -کامرون

اسکوبار ،قاضی جدال ایران -ولز

ماریو اسکوبار از کشور گواتماال قضاوت دیدار تیمهای ملی ایران و ولز را بر عهده خواهد داشت .دیدار دوم تیم ملی فوتبال ایران مقابل ولز در شرایطی برگزار خواهد شد که با اعالم فیفا ماریو اسکوبار از کشور گواتماال
قضاوت این مسابقه را عهدهدار شده است.همچنین در این مسابقه که روز جمعه ساعت  13:30در ورزشگاه احمدبن علی شهر دوحه انجام میشود وکالب ولز از ترینیداد و توباگو و خوان کارلوس مورا از کاستاریکا کمکهای
اسکوبار هستند.نکته جالب توجه اینکه این تیم داوری در حالی قضاوت دیدار ایران و ولز به آنها سپرده شده که برخالف روندی که در جام جهانی شاهد هستیم از سه کشور متفاوت هستند.

لواندوفسکی :باخت آرژانتین روی ما فشار آورد

روبرت لواندوفسکی ،ستاره لهستان ،معتقد است که شکست آرژانتین کار را برای این تیم هم سخت
کرد .تیم ملی لهستان در اولین دیدارش در جام جهانی  2022قطر برابر مکزیک به تساوی  0-0رسید.
این تساوی در حالی به دست آمد که ساعتی پیش از این بازی و در دیگر دیدار این گروه بزرگترین
شگفتی جام تا به این جا رقم خورد و تیم ملی عربستان موفق شد با نتیجه  2-1برابر آرژانتین به پیروزی
برسد .این شرایط باعث شده است که بازی بعدی لهستان برابر عربستان که قرار است روز شنبه برگزار
شود بسیار حساس باشد و البته لوا معتقد است که شکست آرژانتین برابر این تیم روی تساوی آنها مقابل
مکزیک تاثیر داشت.
این ستاره لهستانی پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت :معلوم است که از باخت آرژانتین بسیار
تعجب کردم .چنین اتفاقاتی شگفتیهایی را به همراه دارد اما این جام جهانی است ،بنابراین ما باید برای
هر اتفاقی که ممکن است در زمین بازی رخ دهد آماده باشیم .او با اشاره به اهمیت بازی برابر عربستان
برای تیم ملی کشورش اضافه کرد :حاال ما بیصبرانه منتظر بازی بعدی برابر عربستان سعودی هستیم و
این بازی برای ما بسیار مهم خواهد بود .ما باید با تمام وجود در این بازی تالش کنیم و به خوبی از این
موضوع خبر داریم که بازی دشواری پیش روی ما خواهد بود .لواندوفسکی این فرصت را داشت که تیمش
را از حریف پیش بیاندازد اما نتوانست ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند.

جونیور :مقایسه مسی با مارادونا یعنی فوتبال را نمیفهمید!
دیهگو مارادونا جونیور معتقد است که نباید هیچ
مقایسهای بین پدرش و لیونل مسی صورت بگیرد.
بحث در این باره که آیا مسی بازیکن بهتری است
یا مارادونا در سالهای اخیر همیشه بین هواداران
آرژانتین و دیگر طرفداران این تیم وجود داشته است.
موفقیتهای این دو بازیکن کمک بسیاری به تیم ملی
آرژانتین کرد و قهرمانی مسی در رقابتهای سال
گذشته کوپا آمهریکا باعث شد که جایگاه او بیش از
پیش در فوتبال این کشور رشد کند و بحث مقایسه
او و مارادونا بیشتر از گذشته به گوش برسد .با این
حال به نظر میرسد که فرزند مارادونا به هیچوجه
از مطرح شدن این اظهارات خشنود نیست و معتقد
است که هیچکس نباید با پدرش مقایسه شود.
مارادونا جونیور پس از شکست آرژانتین به
آ.اس گفت :من از این نتیجه بسیار ناراحت شدم.

اسپانیا  - 7کاستاریکا صفر

انریکه با توپ پُر وارد شد

تیم ملی اسپانیا در اولین بازی خود در جام جهانی 2022
قطر مقابل کاستاریکا به بردی پرگل دست یافت.در چهارمین روز
از رقابتهای جام جهانی  2022قطر ،در گروه  Eمسابقات و در
م ملی اسپانیا به مصاف تیم ملی کاستاریکا
ورزشگاه «الثمامه» تی 
رفت و به برتری  7بر صفر رسید.در این مسابقه کاستاریکا از همان
لحظات ابتدایی نشان داد که چیزی در چنته ندارد و همین باعث
شد تا اسپانیا توپ و میدان را به راحتی در دست گیرد و یکی از
پس دیگری گلها را وارد دروازه «کیلور ناواس» کند.برای ماتادورها
دنی اولمو  ، 11مارکو آسنسیو  ، 21فران تورس (پنالتی) 54 ، 31

گابی  ، 74کارلوس سولر  90و آلوارو موراتا  92گلزنی کردند.نکته
مهم برای الروخا این است که انریکه با بازیکنانی جوان مثل گابی،
پدری ،تورس ،بالده و ویلیامز که سن بسیار پایینی دارند ،به این برد
پرگل و ارزشمند دست یافت.اسپانیا در بازی بعدی باید با آلمانی
دیدار کند که در مسابقه اول به شکلی غیرمنتظره مغلوب ژاپن شد.
در جدول گروه  Eجام جهانی ،تیم ملی اسپانیا با  3امتیاز و
تفاضل گل مثبت  7در صدر و ژاپن با  3امتیاز در جایگاه دوم قرار
دارد.تیمهای ملی آلمان و کاستاریکا در ردههای سوم و چهارم جای
گرفتهاند.

بازیکن ولز :ایران میخواهد به شکست مقابل انگلیس واکنش نشان بدهد

جام جهانی قطر  -بازیکن رقیب روز
جمعه تیم ملی کشورمان معتقد است
که یوزهای ایرانی میخواهند واکنش
خوبی به شکست  ۶بر  ۲مقابل انگلیس
نشان بدهند.هری ویلسون وینگر تیم ملی
فوتبال ولز در آستانه دیدار شاگردان راب
پِیج با تیم ملی ایران ،درباره این مسابقه با
خبرگزاری بیبیسی گفتوگو کرد.وی در
مورد تقابل با ایران که جام جهانی 2022
را با شکست  6بر  2آغاز کرد ،اظهار داشت:

انگلیس همیشه رقیبی دشوار است و این
نتیجه قطعاً برای تیم ایران سخت بود.
بازیکنان این تیم به دنبال نشان دادن یک
واکنش هستند و فکر میکنم این همان
چیزی است که در زمین خواهیم دید .این
مسئله به ما بستگی دارد که اطمینان یابیم
آماده هستیم برای کسب  3امتیاز تالش
کنیم.
هافبک پیشین لیورپول با تمجید از
گرت بیل که گل تساوی ولز برابر آمریکا را

از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند ،گفت:
او ما را از بازیهای دشواری عبور داده و
به هدفش رسید .بیل بهخاطر دستاوردی
که طی سالها آفریده و کاری که برای
کشورمان کرده ،پیش از بازنشستگی
شایسته بازی در جام جهانی بود.تیمهای
ملی ایران و ولز از ساعت 13و 30روز
جمعه ،در دور دوم مرحله گروهی جام
جهانی قطر و در ورزشگاه احمد بن علی
به مصاف هم میروند.

باور کردن این که چنین اتفاقی برای ما رخ داده
بسیار دشوار است .باختن برابر عربستان سعودی
واقعا باورنکردنی و دیوانهکننده است.
او در ادامه درباره مقایسه مسی با پدرش اضافه
کرد :مقایسه بین مسی و پدرم توسط کسانی انجام
میشود که فوتبال را نمیبینند و درکی از آن ندارند.
مقایسه آنها مثل این است که درباره دو سیاره کامال
متفاوت صحبت کنید .اما من نمیخواهم در حال
حاضر صحبتی علیه مسی انجام دهم.
مارادونا جونیور بار دیگر به باخت آرژانتین اشاره
کرد و اظهارداشت :گاهی در فوتبال ممکن است برابر
حریفی بسیار ضعیفتر شکست بخورید .آنها امروز
ترسیدند .فوتبال همین است .اگر نتوانید بازی را
درست ببندید ،حتی ضعیفترین حریف هم به شما
ضربه خواهد زد.

فردیناند :رونالدو رفت تا تنهاخ
به خواستهاش برسد!

ریو فردیناند ،ستاره سابق منچستریونایتد معتقد است که جدایی
کریستیانو رونالدو مطابق خواسته اریک تنهاخ بوده است .باشگاه
منچستریونایتد شب گذشته با انتشار بیانیهای اعالم کرد که رونالدو با توافق
دو طرفه از این باشگاه جدا شده است .اظهارات رونالدو در مصاحبه با پیرس
مورگان علیه منچستریونایتد ،مدیران و مالکان آن و همچنین کادرفنی این
تیم باعث شد که جنجال زیادی پیرامون حضور او در اولدترافورد ایجاد شود
و حاال قرارداد او با این باشگاه فسخ شده است.
این ستاره پرتغالی از ابتدای حضور تنهاخ در این تیم با او به مشکل
جدی خورده بود و عدم حضورش در تمرینات پیش فصل باعث شد که این
مربی هلندی حاضر نشود از او در ابتدای فصل جاری بازی بگیرد و این روند
ادامه پیدا کرد .فردیناند که به عنوان کارشناس دیدارهای جام جهانی در
شبکه بیبیسی حضور پیدا کرده بود ،با اشاره به این اتفاق گفت :من فکر
میکنم حاال همه طرفین از این که دیگر با هم همکاری ندارند خوشحال
هستند .رونالدو مشخصا این این مصاحبه را با این ذهنیت که خوشحال
نیست و قصد ترک یونایتد را دارد انجام داد .او به وضوح این موضوع را
نشان داد.
این مدافع سابق یونایتد با اشاره به نظر تنهاخ درباره رونالدو اضافه
کرد :من فکر میکنم این موقعیت دقیقا همان چیزی بود که تنهاخ هم به
دنبالش بود .حاال هر دو طرف واقعا خوشحال هستند .باید از این شرایط عبور
کرد و فصل جدیدی برای رونالدو در طول دوران فوتبالش آغاز شده است.

دشان :جام جهانی متعلق به امباپه است

دیدیه دشان ،سرمربی تیم ملی فرانسه ،میگوید رقابتهای جام جهانی مختص به کیلیان امباپه است .تیم ملی فرانسه در اولین دیدارش از مرحله گروهی جام جهانی  2022قطر به مصاف تیم ملی استرالیا رفت و موفق
شد با نتیجه  4-1برابر این تیم به پیروزی برسد .امباپه با شرایط بسیار خوبی قدم به جام جهانی  2022گذاشت .او در چند هفته اخیر نمایش درخشانی در پاری سن ژرمن داشت و حاال آماده است که بار دیگر به فرانسه
برای قهرمانی در جام جهانی کمک کند .او موفق شد گل سوم تیمش را روی سانتر عثمان دمبله وارد دروازه حریف کند و در عین حال پاس گل دوم اولیویه ژیرو را نیز در دقیقه  71برای این بازیکن ارسال کرد تا به او در
رسیدن به رکورد گلزنی تیری آنری کمک کرده باشد.دشان پس از پایان این بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت :کیلیان حاال مدتی است که در جمع بهترین بازیکنان دنیا قرار دارد و اعتماد به نفس بسیار باالیی پیدا
کرده است .این موضوع را میتوان از سبک بازی او در زمین دید.او با اشاره به درخشش این بازیکن در جام جهانی  2018گفت :من میدانستم که او بار دیگر برای جام جهانی آماده خواهد بود .این رقابت متعلق به اوست و
او به خوبی از این موضوع آگاه است که چطور میتواند در زمین سرنوشتساز ظاهر شود.امباپه درباره نقش مهم این بازیکن در تیمش اضافه کرد :او عضوی از این تیم است و همیشه میتواند نقش مهمی را در بازی تیمی
ایفا کند ،حتی با این که به عنوان انفرادی نیز بازیکن بسیار خوبی است .داشتن او برای ما عالی است .من مهاجمان بسیاری دارم اما کیلیان یکی از بهترین آنها است.

نبردی برای فرار از حذف زودهنگام

محمد حسینی

سوئیسی ها در یورو  ۲۰۲۰دست به کار بزرگی زدند و توانستند
فرانسه مدعی را در یک بازی به یاد ماندنی حذف کنند .آنها اگر
کمی خوش شانس بودند  ،می توانستند حتی در مرحله نیمه پایانی
حضور داشته باشند.
با توجه به نزدیکی سطح قدرت این تیم با صربستان  ،می
توان گفت که بردن تیم کامرون  ،یک امر حیاتی برای زنده نگه
داشتن امید صعود برای آنها خواهد بود .در طرف دیگر  ،یکی از
پرافتخارترین تیم های قاره سیاه حضور دارد .قدرت کامرون فعلی
اگرچه همانند دهه  ۹۰آنها نیست ولی تجربه ثابت کرده است که
نباید هرگز شیرهای رام نشدنی آفریقا را دست کم گرفت.

 ۱۶و  ۳۰دقیقه اروگوئه  -کره جنوبی

به یاد نبرد در آفریقای جنوبی

کره جنوبی در جام جهانی  ۲۰۱۰آفریقای جنوبی  ،در حالیکه
در گروه دوم مسابقات با آرژانتین  ،یونان و نیجریه همگروه بود
 ،توانست پس از تیم مارادونا  ،به مرحله حذفی صعود کند و یاد
ماجراجویی بحث برانگیز خود را در جام جهانی  ، ۲۰۰۲زنده
کند .حریف آنها در مرحله یک هشتم نهایی  ،اروگوئه اسکار تابارز
بود .در این جدال جذاب که در هوای بارانی ورزشگاه نلسون ماندال
برگزار شد  ،لوئیس سوارز با دو گلی که به ثمر رساند  ،کره ای ها را
حذف کرد و این تیم در دو جام جهانی بعدی نیز هرگز نتوانست از
گروهش صعود کند .حال در بازی امروز این دو تیم  ،کره عالوه بر
انتقام گیری از اروگوئه  ،برای هموار کردن مسیر سخت صعودش در
این گروه پا به میدان خواهد گذاشت.

 ۱۹و  ۳۰دقیقه پرتغال  -غنا

شروع آخرین فرصت رونالدو

رونالدو در پنجمین جام جهانی خود به سر می برد ؛ درست
همانند همتای همیشگی اش لئو مسی .مسی در بازی اول خود
اگرچه دروازه عربستانی ها را گشود اما تیمش بازنده میدان شد تا
شروعی بسیار ناامیدکننده را ثبت کند.
حال کریس و فرناندو سانتوش ،در گروه آخر مسابقات  ،شانس
این را دارند که با برداشتن محکم گام اول خود در قطر  ،انرژی
مضاعفی را به تیم خود تزریق کنند .اما برای این مهم  ،آنها یک تیم
بسیار چغر را پیش رو دارند.
پدیده جام جهانی  ۲۰۱۰یعنی غنا  ،یک حریف آفریقایی
سرسخت برای هر تیمی به شمار می رود ؛ چه رسد به پرتغالی که
در بسیاری از مواقع مقابل تیم های این قاره دچار چالش های بعضا
دشواری شده است.

 ۲۲و  ۳۰دقیقه برزیل  -صربستان

سلسائو آغاز می کند

پیش از آغاز جام بیست و دوم  ،اکثر قریب به اتفاق هواداران ،
کارشناسان و خبرنگاران دنیای فوتبال بر این باور بودند که فاتح جام
از آمریکای جنوبی خواهد بود  ،یعنی برزیل یا آرژانتین .با آغاز روز
سوم مسابقات  ،برد ناباورانه عربستان مقابل آلبی سلسته  ،همگان را
در بهت عمیقی فرو برد.
حال امشب برزیل با داوری علیرضا فغانی و تیم تمام ایرانی
اش  ،به مصاف صربستان جسور و نترس می رود تا بتواند با کسب
یک نتیجه مناسب  ،زنگ خطر را برای سایر تیم های مدعی به صدا
در بیاورند.

