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شگفتی پشت شگفتی در جام بیستویکم

کوتاه از جامجهانی

غولها در مخمصه تاکتیک جدید رقبا
شــروع طوفانی روسیه در دیدار
افتتاحیــه جام جهانــی 2018
مقابل عربســتان نوید یک جامجهانی متفاوت
و پر از شــگفتی را میداد؛ جایــی که روسها
با  5گل ســعودیها را درهم شکســتند و جام
بیستویکم با جشــنواره گل آغاز شد .روز دوم
جام بیســتویکم هم اولین شــگفتی جام رقم
خــورد؛ جایی کــه تیم ملی ایــران ،مراکش را
در دقایق پایانی بــا گل به خودی عزیز بوهدوز
شکست داد و پرتغال و اسپانیا در دیداری پرگل
به تســاوی  3 - 3رسیدند تا ایران با  3امتیاز در
صدر جدول گــروه  Bیا گروه مرگ قرار بگیرد.
شگفتی دیگر زمانی خلق شــد که تیم ایسلند
که نخســتین حضورش در جام جهانی را تجربه
میکرد با تســاوی یک-یک آرژانتین پرســتاره
را در حضــور لیونل مســی کبیــر متوقف کرد
و از فینالیســت دوره قبلی یــک امتیاز با ارزش
گرفت .دیداری که مســی یــک ضربه پنالتی را
هم با واکنش عالی دروازهبان ایســلند از دست
داد تا انتقادهای زیادی متوجه آلبیسلســته و
سوپرســتارهاش شــود .اتفاقات عجیب و دور از

2018

ذهن جام بیســتویکم به دیدار قهرمان 2014
و مکزیــک هم رســید و آلمانها کــه به زعم
کارشناسان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام
جهانی  2018هستند مقابل آزتکها با یک گل
شکســت خوردند .درســت چند ساعت پس از
پایان دیدار آلمان و مکزیک و گرفتاری قهرمان
دوره پیشــین در موج مکزیکی ،تیم برزیل هم
اسیر نظم سوئیس شد و در مصاف با سرخپوشان
منطقه آلپ به نتیجهای بهتر از تساوی یک-یک
نرسید .سلسائو در حالی مقابل سوئیس متوقف
شــد که فوتبالدوســتان و کارشناسان زیادی
نیمار و یارانش را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی
میدانند .همــه این اتفاقات و نتایج عجیب یک
نکته مشترک داشت؛ توقف و شکست مدعیان!
در واقع در دور نخست مرحله گروهی نه برزیل
برد ،نه آرژانتین ،نه آلمان موفق بود و نه اسپانیا
و پرتغال .تنها تیم مدعی موفق فرانســه بود که
موفق شــد با نتیجه  - 2یک استرالیا را شکست
دهد .توقف و شکست مدعیان در  4روز نخست
جام جهانی حتی به سوژه کاربران فضای مجازی
هم تبدیل شــد و خیلیها درباره نتایج مدعیان

اخبار ستون چپ

اخراج مهاجم کرواسی از جام جهانی

و نتیجــهای که تیم ملی ایــران مقابل مراکش
گرفت مطالبی را به طنز و جدی بیان کردند که
شاخصترین آنها به رخ کشیدن  3امتیاز ایران
مقابل  5تیم مدعی بود که با هم  3امتیاز گرفته
بودند! (آرژانتین+آلمان+اسپانیا+برزیل=  ۳امتیاز
و ایران=  ۳امتیاز)
البته برخی هم از زاویه دید دیگری به شکست و
توقــف مدعیان نگاه کردند و به رد نظریه برتری
تیمها در صورت داشــتن مالکیــت باالی توپ
پرداختند .با مرور اعداد و ارقام مربوط به درصد
مالکیت تیمهای مختلف تا پایان چهارمین روز
جام جهانی ،مشخص شــد که تیم ملی ایسلند
کمترین درصد را به خود اختصاص داده اســت.
وایکینگها آرژانتین پرستاره را متوقف کردند و
این نتیجه فوقالعاده در حالی برای ایسلند رقم
خورد که این تیم تنها  28درصد از مالکیت توپ
را در اختیار داشــت .رتبه دوم کمترین مالکیت
توپ هم متعلق به تیم ملی ایران اســت .ایران
که مقابل مراکش به یک برتری دراماتیک رسید
 36درصد مالکیت توپ را داشت و با این وجود

زالتکو دالیچ ،ســرمربی کرواسی قصد داشت در فاصله  5دقیقه مانده تا پایان
بــازی با نیجریــه و زمانی که تیمش  - 2صفر جلو بــود ،کالینیچ را به زمین
بفرســتد ولی این بازیکن از بازی کردن امتناع کرد و حاال اخبار حاکی از آن
اســت که او از اردوی تیم ملی کرواسی اخراج شده است .فدراسیون کرواسی
هنوز این موضوع را تایید نکرده ولی انتظار میرود سرمربی کرواسی به زودی
مقابل رسانهها این موضوع را بیان کند.

ایران و ایسلند سورپرایز جام جهانی بودند

اولیــور بیرهوف ،مدیر تیم ملــی فوتبال آلمان در واکنش به ســورپرایزهای
جامجهانی تاکنون گفت« :برای ایران بســیار خوشحالم و به نظرم یک بازی
زیبا را به نمایش گذاشتند .آنها لحظهای خوب را رقم زدند و سورپرایز گروه
 Bبودند و از طرفی ایســلند هم با تساوی مقابل آرژانتین دیگر سورپرایز جام
تــا به اینجا بود .ایران اکنون پس از بــازی اول اعتماد به نفس الزم را دارد و
صعود آنها با  3امتیاز دیگر هم امکانپذیر میشود».

هیرو مخالف نظر مردم اسپانیا

موفق به اداره بازی شــد .بدین ترتیب ایران در
بین تیمهــای برنده تا به اینجــای جام جهانی
روسیه کمترین مالکیت توپ را در اختیار داشته
است .پس از ایران کمترین مالکیت با  39درصد
متعلق به پرتغال اســت .در رتبههای بعدی این
ردهبنــدی هم تیمهای روســیه و مکزیک قرار

دارنــد .هر دوی این تیمها با  40درصد مالکیت
توپ مقابل نخستین حریفان خود در جامجهانی
به پیروزی رســیدند اما کاری که مکزیک انجام
داد و موفق به شکســت مدافع عنوان قهرمانی
شــد ،بسیار تحسینبرانگیز بود و به نوعی اولین
شگفتی کامل این جام لقب گرفت.

گزارش

فرناندو هیرو ،ســرمربی جدید اســپانیا دیروز تایید کرد که دخهآ گلر اول او
در بــازی برابر ایــران خواهد بود« :دخهآ را در این  2روز اخیر آســودهخاطر
دیدهام و بهتر از همیشــه تمرین کرده است .همه میدانیم که فوتبال ورزش
لحظههاســت ولی ما به دخهآ ایمان کامل داریــم .تجربه به من میگوید که
بازیکنــی که اشــتباه میکند ،بیــش از هر چیزی نیاز بــه اطمینان مربی و
همتیمیهایش دارد .دخهآ نیاز به اکســیژن داشــت و االن وضعیتش خوب
است .با مربی اختصاصی او مرتب در ارتباط هستم و به من گفته که شرایطش
مطلوب شده است».

آمار خیرهکننده اوچوئا

WORLD FOOTBALL
CUP

سوئد یک – کره جنوبی صفر

کمک داور ویدیویی ناجی
سوئدیها شد

شــاگردان یان اندرســون اولین بازی خود در جام
بیســتویکم را با برتری مقابل کر ه جنوبی پشــت
ســر گذاشتند .در ادامه مسابقات جام جهانی 2018
روســیه از ساعت  16:30دیروز تیمهای ملی فوتبال
ســوئد و کره جنوبی از گروه  Fدر ورزشــگاه نیژنی
نووگورود مقابل هــم صفآرایی کردند .این بازی که
قضاوتش برعهده خوئل آگوئیالر از الســالوادور بود با
برتری یک  -صفر شاگردان یان اندرسون پایان یافت.
تنها گل این بازی را گرانکویست  33ساله در دقیقه
 65از روی نقطه پنالتی به ثمر رســاند .نکته جالب
این بود که داور الســالوادوری بــازی پس از خطای
بازیکن کره روی بازیکن سوئد بازی را متوقف کرد و
با استفاده از فناوری کمکداور ویدیویی  VARنقطه
پنالتی را به سود نماینده اروپا نشان داد .این دومین
پنالتی این تورنمنت بود که با استفاده از این فناوری
گرفته شــد ،پیش از این در بازی استرالیا و فرانسه
از گروه  Cداور با همین فناوری به ســود خروسها
پنالتی گرفته بــود .تا به اینجای جام ایران همچنان
تنها نماینده پیروز آسیاست.
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کلمبیا  -ژاپن
ساموراییها به صرف کافهتریا!

گــروه  Hبه لحاظ دربرگیری  4تیم از  4قاره مختلف مثل
گروه  Aصحنه زورآزمایی قارههای آســیا ،آمریکا ،اروپا و
آفریقاست و نخستین دیدار این گروه امروز از ساعت 16:30
بین تیمهای کلمبیا و ژاپن برگزار میشــود .کلمبیا برای
ششمین دوره در جام جهانی  ٢٠١٨روسیه شرکت میکند
و خوزه پکرمن هدایت آن را بر عهده دارد و ماریو یپس هم
کاپیتان این تیم است .جیمز رودریگز ،بازیکن بایرنمونیخ
ستاره کلمبیاست .کلمبیا در حال حاضر در رتبه شانزدهم
ردهبندی فیفا قرار دارد .این تیم به کافهتریا معروف است که
به خاطر شهرت این کشور به تولید قهوه این لقب روی آن
گذاشته شده است .تیم ملی فوتبال ژاپن تاکنون توانسته در
 6دوره به طور متوالی به جامجهانی راه پیدا کند .سرمربی
تیم ملی فوتبال ژاپن در حال حاضر برعهده آکیرا نیشینو
است و این تیم در بین هوادارانش به آبی سامورایی معروف
است .شینجی کاواگا ستاره ژاپن است.

لهستان  -سنگال
تقابل لواندوفسکی و سادیو مانه!

دومین دیــدار گــروه  Hرا امروز تیمهای لهســتان و
سنگال از ســاعت  19:30برگزار میکنند .تیم لهستان
با توجه به همراه داشتن روبرت لواندوفسکی ستاره تیم
بایرنمونیخ ،یکی از شــانسهای صعود از گروهش است
و حتی پیشبینی میشــود صدرنشــین گروه  Hشود.
لواندوفســکی بازیکنی است که با هر  2پا و حتی ضربه
سر میتواند برای تیم لهســتان گلزنی کند .آدام ناوالکا
در حال حاضر سرمربیگری این تیم را برعهده دارد .تیم
ســنگال پس از سال  2002و عملکرد درخشانش در آن
دوره دومین بار اســت که به جام جهانی راه پیدا کرده.
مربی این تیم در این دوره سیســه اســت که در ســال
 2002در این تیم درخشیده بود .تیم سنگال ترکیبی از
بازیکنان باتجربه قدیمی و بازیکنان جوان در خود دارد.
سادیو مانه فوروارد لیورپول یکی از مهرههای حیاتی این
تیم در جام جهانی به حساب میآید.

روسیه  -مصر
رونمایی از صالح در سنپترزبورگ

امشب ساعت  22:30دور دوم مرحله گروهی با دیدار تیمهای
روسیه و مصر از گروه  Aآغاز میشود 2 .تیم در حالی مقابل
هم قرار میگیرند که روسهــا با برد پرگل  - 5صفر مقابل
عربســتان در صدر جدول قرار دارند و مصریها با شکست
یک  -صفر مقابل تیم اروگوئه در رده ســوم جدول هستند.
در دور نخست روسها با درخشش دنیس چریشف موفق به
شکســت عربستان شدند اما مصر در غیاب ستارهاش محمد
صالح با گل دیرهنگام به اروگوئه باخت .حاال خبر میرســد
صالح ستاره لیورپول به بازی رسیده و قطعا این خبر خوبی
برای روسیه نیست .هکتور کوپر سرمربی نامدار آرژانتینی که
هدایــت تیم ملی مصر را بر عهــده دارد برای اینکه تیمش
شانس صعود داشته باشد قطعا برای برد تیمش را به مصاف
میزبان جام جهانی میفرستد و همین مسئله نوید یک بازی
زیبا را میدهد .این دیدار در ورزشگاه سنپترزبورگ که محل
دیدار ایران و مراکش بود برگزار خواهد شد.

گیلرمــو اوچوئا ،ســنگربان مکزیک در جریان پیروزی تیم ملی کشــورش
مقابل آلمان درخششی خارقالعاده و آماری خیرهکننده داشت .از موفقیت
مکزیکیها در فاز دفاعی که بگذریم ،یکی از مهمترین ســتونهای بســته
ماندن دروازه التری ،بدون شــک ســنگربان مکزیکیها اوچوئا بود .او با 9
ســیو یا  9بار نجات دادن دروازهاش از خطر حتمی آماری خیرهکننده بجا
گذاشــت و نام خود را به عنوان یکی از بهترین گلرهای جام جهانی روسیه
مطرح کرد.

عکسنوشت

آلکســاندر گرســت ،فضانورد آلمان در کنار فعالیتهای حرفهای خود در فضا و در
ســفینهای که حضور دارد ،دنبال دلمشغولیهایش نیز هست .وی که عالقه زیادی
به فوتبال و تیم کشــورش دارد ،روز یکشنبه در فضا تماشاگر بازی مانشافت برابر
مکزیکیها بود؛ جدالی که به نتیجه شــگفتانگیز برد یک  -صفر به ســود مکزیک
به اتمام رســید .گرســت بعد از باخت ژرمنها در پیامی به حمایت از تیم کشورش
پرداخت و خواهان بازگشت به شرایط مطلوب در بازی بعد مقابل سوئد شد.

