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بازی تیم ملی فوتبال ایران با انگلستان یکی از مهم ترین بازی های تاریخ فوتبال 
ایــران از آب درآمد. ایران برای اولین بــار در طول تاریخ به مصاف انگلیس رفت و 
نهایتا با نتیجه دور از انتظار و شکست سنگین ۶ بر ۲ به کار خود پایان داد. اگرچه 
با نگاهی گذرا به ســاختار فوتبال دو کشور، چنین اختالفی منطقی به نظر می رسد 
ولی با توجه به سبک خاص کارلوس کی روش و اندیشه فوتبالی او و تجربه ای که 
بازیکنان تیم ملی در ســال های اخیر به دست آورده اند، کمتر کسی تصور می کرد 
تیم ملی با این شکســت ســنگین در اولین بازی از جام روبه رو شود. به ویژه اینکه 
کارلوس کــی روش که چهارمین حضورش در جام جهانی را تجربه می کند، هرگز 
شکســتی در سه دوره قبلی متحمل نشده بود و با یک برد و ۲ تساوی به کار پایان 
داده بود. البته اینها همه مواردی اســت که در شرایط نرمال رقم می خورد، چون 
بــا توجه به اتفاقات اخیری که در ایــران رخ داده، ذهن و روان بازیکنان تیم ملی 
تحت هیچ شــرایطی مهیای بازی با انگلیس آن هم در جام جهانی نبود. بازیکنان 
در فضای مجازی آن قدر تحت فشــار قرار گرفته بودند که شاید به غیر از خودشان 
کسی خبر نداشت که قرار اســت در اولین دیدارشان در جام جهانی، چه واکنشی 
نســبت به اتفاقات رخ داده در ایران داشته باشــند. این مورد با پرسش خبرنگاران 
خارجی از بازیکنان تیم ملی و پاســخ های سربســته آنها هم همراه شــده بود تا 
ابهام ماجرا بیشتر شود. گو اینکه صحبت های احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی 
ایــران در کنفرانس خبری پیش از بازی با انگلیس که بــا جمله معروف «به نام 
خدای رنگین کمان» شــروع شد، رفته رفته بخشی از ابهامات را از بین برد. احسان 
در همان کنفرانس در پاســخ به پرســش خبرنگاران گفت کــه بازیکنان تیم ملی 

غم مردم را دارند و اگر در تیم ملی هســتند دلیلی ندارد که صدای مردم ایران را 
نشــنوند. با این حال، فشــار روانی بر بازیکنان ایران پیش از شروع این جام بیشتر و 
بیشــتر شده و به جز سردار آزمون که با گذاشــتن پست های حمایتی از اعتراضات، 
از انتقادهــا در امان مانده بود، ســایر بازیکنان تیم ملی با الفاظ ناخوشــایندی در 
فضای مجازی مورد خطاب قرار گرفتند. پست های منتشرشده در کانال و صفحات 
مرتبط با تیم ملی هم به خوبی چنین موردی را نشــان می داد و مشــخص می کرد 
که مخاطبان با الفاظ نامهربانانه ای بازیکنان تیم ملی را خطاب قرار می دهند. این 
درست همان سوژه ای بود که روز گذشته کارلوس کی روش در صفحه مجازی اش 
به آن واکنش نشــان داد و با به تصویرکشیدن بخشی از الفاظی که درباره بازیکنان 
تیم ملی در اینستاگرام به کار رفته و منتشرکردن فیلمی دیگر از جنگندگی بازیکنان 
تیم ملی نوشــت که «بازیکنان تیم ملی دشمن شما نیستند». با این حال، اعضای 
تیــم ملی فوتبال ایــران در همان دیدار با انگلیس یکــی، دو حرکت خاص انجام 
دادند تا به همان بخش از پرســش هایی که مدت ها بــود ذهن مخاطبان فضای 
مجــازی را درگیر کرده بود پاســخ دهنــد. بخش اصلی متوجه ســرود تیم ملی 
بــود که هیچ کدام از ۱۱ بازیکنی که به زمین فرســتاده شــده بودند، این ســرود را 
نخواندند. حرکتی اعتراضی که از مدت ها قبل ورزشــکاران ملی پوش انجام داده 
و با انتقاد تند اهالی و رسانه های نزدیک به دولت همراه شده است. همین ژست 
بازیکنان، روز گذشته دوباره مورد انتقاد یکی، دو رسانه اصولگرا قرار گرفت و آنها 
الفاظ مناســبی در قبال بازیکنــان تیم ملی فوتبال ایران بــه کار نبردند. نخواندن 
ســرود ملی در صداوسیما و هنگام پخش بازی سانسور شد  ولی انتشار فیلم های 

مربوط به آن و اشاره شــدن به این موضوع در رســانه های مختلف، چیزی را برای 
پنهان ماندن باقی نگذاشت. به غیر از این مورد اقدام دیگر بازیکنان تیم ملی ایران 
چندان بازتاب داده نشــد. این عدم بازتاب شــاید به دلیل حساســیت زیاد بازی یا 
نخواندن ســرود و شنیدن ســوت های اعتراضی هنگام پخش سرود تیم ملی بود 
که حواس ها را اندکی قبل متوجه خود کرده بودند. ژســت دوم ولی خبرسازتر به 
نظر می رســید. بعد از پایان مراسم سرود ملی دو کشــور، بازیکنان تیم ملی ایران 
به گوشــه زمین رفتند، تقریبا همه آنها مچ بند مشــکی به دست بسته بودند، روی 
زمین زانو زدند، حلقه تشــکیل دادند، دست هایشــان را ابتدا به حالت دعا گرفتند، 
بعد دست هایشان را در یکدیگر قفل کردند، از زمین بلند شدند و نهایتا دست هایی 
را که مچ بند مشکی به آن بسته شده بود، به هوا بلند کردند. موضوعی که مقابل 
تعداد زیادی از عکاســان رقم خورد. بــدون تردید این اقــدام اعتراضی بازیکنان 
تیــم ملی به شــرایط موجود در ایران ابهاماتی را که خبــر از منفعل بودن آنها در 
جریانات اخیــر می داد، از بین می برد. آنها در روز بــازی با انگلیس، همان طورکه 
احســان حاج صفی در کنفرانس خبری قبل از آن گفته بو،د نشان دادند که نسبت 
به اتفاقات رخ داده بی تفاوت نیســتند. در کنار این موضوع شاید برنامه ریزی برای 
زانوزدن بازیکنان تیم ملی قبل از بلندشدن هم برگرفته از حرکتی بود که بازیکنان 
تیم ملی انگلیس قبل از ســوت آغاز بــازی انجام دادند و آنها هم زانو زدند. البته 
که انگلیسی ها از مدت ها قبل به دلیل اعتراض به تبعیض نژادی چنین می کردند؛ 
امــا این مورد بــه دلیل حساســیت های موجود در بــازی ایران بیش از گذشــته

 مورد توجه قرار گرفت.

امروز۳ تیم مدعی کارشان را در جام جهانی شروع می کنند
آلمان – ژاپن: قدرت نمایی تیم های دو قاره

عربستان جام جهانی را غافلگیر کردنگاهی به تمرین متفاوت تیم ملی یک روز بعد از شکست

رقابت های جام جهانی امروز هم با انجام چهار دیدار دیگر پیگیری می شــود که در 
ســه بازی، سه تیم مدعی آلمان، اســپانیا و بلژیک به مصاف رقبا می روند. حساس ترین 
بازی روز می تواند تقابل تیم های آلمان و ژاپن باشــد. همچنین مراکش و کرواسی بازی 

نخست روز را برگزار می کنند.
مراکش – کرواسی

مراکشی ها سال هاست که موفقیت بزرگی در فوتبال نداشته اند؛ تنها قهرمانی شان 
به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد و تنها صعودشان از مرحله گروهی جام جهانی هم سال ۱۹۸۶ 
رخ داد. مراکش هم بحران را با وحید هلیل هودژیچ پشــت ســر گذاشته و حاال با ولید 
الرکراکی امیدوار اســت نتایج متفاوتی مثل نتایج اخیرشــان رقم بخورد. در سوی دیگر 
کرواسی قرار دارد که در دوره قبلی تا فینال هم رسید ولی مغلوب فرانسه شد. کرواسی 
بعد از آن فینال کمی جوان تر شــد و تغییراتی داشــت. شــاید در این دوره نشود انتظار 
فینالیست شــدن از آنها داشت. آخرین باری که این دو تیم با هم بازی کرده اند مربوط به 
دسامبر ۱۹۹۶ است که این دو تیم در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که با تساوی 

۲-۲ به پایان رسید.

آلمان – ژاپن
در دوره قبلــی جام جهانی آلمان یکــی از بدترین آمارهایش در تاریخ جام جهانی را 
به جای گذاشــت و هیچ نشــانی از تیم قهرمان نداشت. با ۱۰ برد در ۱۶ بازی و پیداکردن 
چند مهره جوان و آینده دار در بوندس لیگا تیمی ســاخته که به آینده اش بســیار امیدوار 
هستند. آلمان می تواند دست کم یکی از تیم های نیمه نهایی باشد. ژاپن هم همیشه یکی 
از بهترین آســیایی های تاریخ جام جهانی ژاپن بوده؛ تیمی که به صعود امیدوار است و 
فقط به رســیدن به مرحله نهایی مســابقات دل خوش نمی کند. یک دوره در میان ژاپن 
راهی یک هشتم نهایی شــده که موفقیت بزرگی است. ِمی ۲۰۰۶ قبل از جام جهانی که 
آلمان میزبانش بود، این تیم در دیدرای دوستانه مقابل ژاپن تن به تساوی ۲-۲ داد. آلمان 
و ژاپن تابه حال دو مرتبه در دیدارهای دوســتانه به مصاف هم رفته اند که یکی را آلمان 

برده و دیگری مساوی شده. این نخستین دیدار رسمی شان خواهد بود.
اسپانیا – کاستاریکا

لوئیس انریکه در دومین دوره حضورش در تیم ملی اسپانیا این تیم را به تدریج جوان 
کرد. در یورو ۲۰۲۰ شــروع خوبی نداشتند، ولی به تدریج اسپانیا تبدیل به تیمی جذاب و 

روز گذشته تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تمرینی باشگاه الریان که فاصله بسیار اندکی با هتل الریان، محل اقامت بازیکنان تیم 
ملی دارد، برگزار شد. این تمرین درست یک روز بعد از نتیجه عجیب و شکست سنگین ۶ بر ۲ برگزار شد. تمرینی که البته نشاط همیشگی را 
نداشت. در این تمرین بازیکنان اصلی، آنهایی که مقابل انگلیس به میدان رفته بودند، غیبت داشته و به ریکاوری پرداختند؛ در عوض دیگر 
بازیکنان ذخیره یا آنهایی که دقایق کمی مقابل انگلیس به میدان رفته بودند، تمرین کردند. تمرینی که نشان می داد چندان نشاطی ندارد و 
البته نتیجه و رقم خوردن اتفاقات مختلف در بازی با انگلیس دلیل اصلی آن بود. در تمرین روز گذشته تیم ملی از چهار دروازه بان ایران دو 
نفر هم غایب بودند. علیرضا بیرانوند که در دیدار مقابل انگلیس مصدومیت سنگینی داشت و راهی بیمارستان شده بود، یکی از آنها بود. 
درباره وضعیت این بازیکن حرف و حدیث های زیادی وجود دارد و حتی شایعه شده ممکن است او جام جهانی را از دست بدهد؛ هرچند 
روز گذشته در محل تمرین، مدیر روابط عمومی تیم ملی گفت هنوز چیزی قطعی نیست و باید وضعیت این دروازه بان بیشتر مورد بررسی 
قرار بگیرد. حسین حسینی که به جای بیرانوند درون دروازه قرار گرفت و شش بار هم دروازه اش باز شد، از آنجا که در زمره بازیکنان اصلی 
در نظر گرفته و تعداد دقایق زیادی به میدان رفته بود هم به محل ریکاوری رفته و در تمرین حضور نداشت. سردار آزمون، رامین رضاییان، 
وحید امیری، ابوالفضل جاللی، شجاع خلیل زاده، کریم انصاری فرد، سامان قدوس و مهدی ترابی به همراه امیر عابدزاده و پیام نیازمند، ۱۰ 
بازیکن تیم ملی بودند که روز گذشته با دستیاران کارلوس کی روش تمرین کردند. روز گذشته هیچ کدام از بازیکنان در اتاق کنفرانس حاضر 

نشدند و کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی نیز غیبت داشت.

روز گذشته و در جریان اولین بازی از گروه سوم رقابت های جام جهانی، عربستان نه تنها آرژانتین بلکه کل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را 
شوکه کرد. این تیم در کمال ناباوری در بازی با یکی از مدعیان جدی قهرمانی در جام جهانی با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید. آرژانتین 
و عربستان در حالی برای اولین بار در جام جهانی به مصاف هم می رفتند که در چهار تقابل قبلی، دو بار آرژانتین به پیروزی رسیده و دو 
بازی نیز با تســاوی خاتمه یافته بود. آرژانتین در حالی پا به جام جهانی ۲۰۲۲ می گذاشت که سه بازی از پنج بازی آخرش در جام های 
جهانی را با شکســت به پایان برده بود (یک برد، یک تســاوی)؛ جالب آنکه قبل از آغاز این روند، آرژانتین در ۲۴ بازی این تعداد شکست 
را متحمل شــده بود (۱۶ برد، پنج تســاوی). عربستان نیز در ۱۶ بازی در ادوار جام جهانی تنها سه بازی را برده (دو تساوی، ۱۱ باخت) و 
فقط یک بار دروازه اش را بسته نگه داشته بود (برد یک بر صفر مقابل بلژیک در جام جهانی ۱۹۹۴). در بین این همه نکته منفی برای 
آرژانتین شاید تنها نکته مثبت برای فوق ستاره دنیای فوتبال رقم خورد؛ چون تنها ۱۰ دقیقه طول کشید تا لیونل مسی اولین گل خود را 
در نخستین بازی تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ثمر برساند. با این گل،  رکورد گل های مسی در رقابت های جام 
جهانی به هفت گل رسیده و با رونالدو برابری کرد. این چهارمین جام جهانی است که مسی ۳۵ ساله در آن گل زنی می کند و گل او به 
عربســتان هفتمین گلی اســت که مسی در رقابت های جام جهانی تا کنون به ثمر رسانده است. مسی اولین بازیکن آرژانتینی شد که در 
چهار دوره جام جهانی گل زنی می کند و از بازیکنان افسانه ای نظیر دیگو مارادونا و گابریل باتسیتوتا که هر دو در سه جام جهانی گل زنی 

کردند، پیشی گرفت.
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۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ اروگوئه - کره  جنوبی، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ پرتغال - غنا، ورزشگاه رأس ابوعبود
۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برزیل - صربستان، ورزشگاه لوسیل

روز  ششم
۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ ولز - ایران، ورزشگاه احمد بن علی

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ قطر - سنگال، ورزشگاه الثمامه
۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ هلند - اکوادور، ورزشگاه خلیفه

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ انگلیس - آمریکا، ورزشگاه البیت
روز هفتم

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ تونس - استرالیا، ورزشگاه الجنوب
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ لهستان - عربستان، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه - دانمارک، ورزشگاه رأس ابوعبود
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آرژانتین - مکزیک، ورزشگاه لوسیل

روز  هشتم
۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ ژاپن - کاستاریکا، ورزشگاه احمد بن علی

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ بلژیک - مراکش، ورزشگاه الثمامه
۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ کرواسی - کانادا، ورزشگاه خلیفه

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ اسپانیا - آلمان، ورزشگاه البیت
روز  نهم

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ کامرون - صربستان، ورزشگاه الجنوب
۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ کره  جنوبی - غنا، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ برزیل - سوئیس، ورزشگاه رأس ابوعبود
۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ پرتغال - اروگوئه، ورزشگاه لوسیل

روز  دهم
۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ اکوادور - سنگال، ورزشگاه الخلیفه

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ هلند - قطر، ورزشگاه البیت
۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ولز - انگلیس، ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ایران - آمریکا، ورزشگاه الثمامه
روز یازدهم

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ استرالیا - دانمارک، ورزشگاه الجنوب
۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ فرانسه - تونس، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ لهستان - آرژانتین، ورزشگاه رأس ابوعبود

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ عربستان - مکزیک، ورزشگاه لوسیل
روز دوازدهم

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کرواسی - بلژیک، ورزشگاه احمد بن علی
۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کانادا - مراکش، ورزشگاه الثمامه

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ژاپن - اسپانیا، ورزشگاه الخلیفه
۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آلمان - کاستاریکا، ورزشگاه البیت

روز سیزدهم
۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ غنا - اروگوئه، ورزشگاه الجنوب

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کره جنوبی - پرتغال، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ صربستان - سوئیس، ورزشگاه رأس ابوعبود

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ کامرون - برزیل، ورزشگاه لوسیل

تاریخ سازی حاج صفی، بیرو و پورعلی
در شب سیاه تیم ملی

در دیداری که تیم ملی یکی از بدترین نتایج تاریخش را کسب کرد، چند بازیکن نام 
خــود را در کتاب رکوردهای ایران در تاریخ جام جهانــی ثبت کردند. به گزارش فوتبال 
۳۶۰، شکســت ۶ بــر ۲ ایران مقابل انگلیس به قدری ســنگین بود که رکوردشــکنی 
چند بازیکن تیم ملی زیر ســایه آن قرار بگیرد، به هر حال احســان حاج صفی، علیرضا 
جهانبخش، مرتضی پورعلیگنجی، علیرضا بیرانوند و مهدی طارمی بازیکنانی بودند که 

در دیدار با انگلیس به نحوی تاریخ ساز شدند.
عبور احسان و علیرضا از آندو و مهدوی کیا

 احسان حاج صفی و علیرضا جهانبخش با حضور در بازی روز گذشته تبدیل به نخستین 
بازیکنانی شدند که در سه دوره پیاپی جام جهانی بازی کردند. در ادامه مسابقات کریم 
انصاری فرد هم می تواند به این جمع ملحق شود. پیش از این مسعود شجاعی در سه 
جام جهانی به صورت ناپیوســته بازی کرده بود. این بــازی هفتمین دیدار حاج صفی و 
جهانبخش در تاریخ جام  جهانی بود و توانستند باالتر از مهدی مهدوی کیا و آندرانیک 
تیموریان، رکوردداران بیشــترین تعــداد بازی در تاریخ تیم ملی شــوند. این دو بازیکن 
در ادامه مســابقات ممکن اســت این رکورد را به تنهایی تصاحب کنند. حضور کامل 
حاج صفی در بازی با انگلیس یک رکورد دیگر را به نام این بازیکن ثبت زد. مهدوی کیا و 
تیموریان در هر شش بازی خود در جام جهانی به صورت کامل در زمین حضور داشتند 
و حاال احســان حاج صفی با ۵۴۵ دقیقه بازی در جام جهانی رکورددار بیشترین دقایق 
بازی در این تورنمنت برای تیم ملی ایران است. حاج صفی که در دوره قبل هم بازوبند 
کاپیتانــی تیم ملی را به بازو بســته بود، تنها بازیکن تاریخ ایران اســت که در دو دوره 

جام جهانی کاپیتان بوده است.
طلسم شکنی دردناک بیرانوند

 دروازه بان های ایران در تاریخ جام جهانی یک سرنوشــت مشــترک داشتند و همگی یا 
بالفاصله بعد از جام جهانی یا به فاصله کمی از مسابقات از تیم ملی کنار رفتند. ناصر 
حجازی، احمدرضا عابدزاده، نیما نکیسا، ابراهیم میرزاپور و علیرضا حقیقی نتوانستند 
بعد از جام جهانی حضورشــان را در دروازه تیم ملــی برای مدت طوالنی ادامه دهند. 
علیرضــا بیرانوند از جام جهانــی ۲۰۱۸ تا جام جهانی ۲۰۲۲ روزهای پر فراز و نشــیبی 
را پشــت ســر گذاشــت و حتی در مقطعی جای خود را در ترکیــب ثابت تیم ملی به 
امیر عابــدزاده داد ولی در نهایت این علیرضا بیرانوند بود کــه دروازه بان اول ایران در 
جام جهانی ۲۰۲۲ شــد و این بازیکن تبدیل به اولین دروازه بانی شد که دو دوره در جام  
جهانی بازی می کند. این حضور اما بســیار کوتاه بود و بیرانوند با مصدومیت شــدید از 
ناحیه بینی مجبور به ترک زمین شد تا برای اولین بار دروازه بان ایران در جام  جهانی در 
حین بازی تعویض شود. با توجه به شدت مصدومیت بیرانوند مشخص نیست که این 

دروازه بان بتواند مسابقات را ادامه دهد یا خیر.
اولین ها به نام طارمی و پورعلی گنجی

در روز نمایش پرانتقاد تیم ملی، شاید تنها مهدی طارمی نمره قبولی گرفت. این بازیکن 
۲ گل به ثمر رساند تا بهترین گل زن ایران در تاریخ جام جهانی لقب بگیرد و اولین بازیکن 
آســیایی باشــد که در یک بازی جام جهانی ۲ گل زده باشــد. تیم ملی در سه تقابل با 
تیم های که سابقه قهرمانی در جام جهانی را دارند، موفق به گل زنی نشده بود و طارمی 
اولین بازیکن ایرانی است که در جام  جهانی به تیمی که تجربه فتح جام  جهانی دارد، 
گل می زند. گل دوم طارمی روی پنالتی شکل گرفت که مرتضی پورعلی گنجی موفق به 
کسب آن شد. این دومین پنالتی ایران در تاریخ جام  جهانی است و پیش از آن تیم ملی 
دوره قبل برابر پرتغال با خطای هند بازیکن حریف به پنالتی دست یافته بود و مرتضی 

پورعلی گنجی اولین بازیکن ایران در تاریخ جام  جهانی 
است که با خطای پنالتی حریف متوقف شده است.

دوست داشتنی شد. شاید انگیزه نسل جدید باعث شود باز هم مدعی قهرمانی باشند. به 
نظر می آید شروع سختی در انتظار اسپانیا باشد، چراکه عالوه بر آلمان مدعی، کاستاریکا 
و ژاپن هم می توانند رقبای خطرناکی باشــند. کاســتاریکا را نمی تــوان تیمی قدرتمند 
دانســت؛ چراکه در مرحله پلی آف و با چهارم شــدن در کونــکاکاف راهی جام جهانی 
شده اند. نوامبر ۲۰۱۷ دقیقا پنج سال و ۱۱ روز قبل اسپانیا موفق شد در دیداری دوستانه 
۵-صفر از سد کاستاریکا بگذرد. اسپانیا و کاستاریکا سه مرتبه در دیدارهایی که همگی 
دوســتانه بوده اند به مصاف هم رفته اند. دو مرتبه اســپانیا برنده شــده و یک بازی هم 

مساوی شده است.
بلژیک – کانادا

بلژیــک را می توان باز هم در بین مدعیان قهرمانی قرار داد. اگرچه در یورو ۲۰۲۰ هم 
عملکرد خوبی نداشتند، ولی تیمی که ســتاره هایی مثل دبروینه و آزار را دارد و در خط 
حملــه هم چند بازیکن گل زن دارد، می تواند هر لحظه همه را غافلگیر کند. در ســوی 
دیگر تغییر نســل و حضور پســران مهاجری که در فوتبال استعداد خوبی داشتند باعث 
شــد تیم ملی کانادا بهتر از قبل شــود. اعتماد به هردمن جــوان و کم تجربه هم باعث 
شــد قرمزها پیشرفت کنند و حاال به عنوان صدرنشین کونکاکاف در جام  جهانی هستند. 
صعود برایشان دشوار خواهد بود، ولی شاید زدن اولین گل در جام  جهانی و کسب اولین 
امتیاز ایدئال باشد. بلژیک و کانادا تابه حال در هیچ دیداری به صورت رسمی یا دوستانه 
به مصاف هم نرفته اند. این در حالی اســت کــه بلژیک ۱۳ مرتبه به جام جهانی راه پیدا 
کرده اســت. شیاطین  ســرخ اروپا که دو مرتبه در نیمه نهایی حاضر بوده اند، دوره قبل با 

قرارگرفتن در رده سوم به بهترین جایگاهشان رسیدند.

خـبـر  بـرگـزیـده
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ی

برنامه بازى هاى جام جهانى 2022 قطر

تیمی که از حاشیه جان سالم به در نبرد
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