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بین ســنگین ترین شکست و 
بهترین برد ایــران در تاریخ جام 
جهانی، فقط چند روز فاصله بود. 
تیم ملی با یک نمایش درخشان 
روبه روی ولــز، اولین پیروزی اش 
را برابر یک حریف اروپایی در جام 
جهانی به دست آورد. با این برد، تیم 
ملی حاال فقط به یک تساوی برابر 
آمریکا نیاز دارد تا درصد باالیی از 
شانس صعود به مرحله حذفی جام 
جهانی را تجربه کند. این برد بزرگ 
برای ایران، به کمک درخشش همه 
نفرات تیم به دســت آمد. از خط 
دروازه تا نوک حمله، همه در کنار 
هم جنگیدند تا ایران صاحب یک 

برد فراموش نشدنی شود.

سیدحسین حسینی
برای اولین بار در یک مســابقه جام 
جهانی از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار 
گرفت. بعــد از خــوردن 6 گل در جام، 
خیلی ها توقع داشتند سید به نیمکت 
منتقل شود اما کی روش به او اعتماد کرد و 
مزد این اعتماد را هم گرفت. سیدحسین 
یک بار در ابتدای بازی و یک بار در دقایق 
پایانی، دو بخت کلیدی را از حریف گرفت 
و روز فوق العاده ای را درون دروازه ایران 
پشت سر گذاشت. اگر این واکنش های 
آرمانی نبود، تیم ملی شانس رسیدن 

به این برد بزرگ را به دست نمی آورد.
 

رامین رضاییان
شــاید ایــن بهتریــن نمایش 
رامین رضاییــان در زمین فوتبال 
بود. بهترین بازی عمر این ســتاره. 
بازیکنی که از همان ابتدا با شرکت در 
پرس از باال، آمادگی اش را نشان داد 

و در ادامه بازی نیز حضور موثری 
در حمالت تیم ملی داشت. تا 

چند ماه قبل، تصور می شد 
رامین شانسی برای حضور 
در جام جهانی ندارد اما 
نام ایــن بازیکن حاال 

در فهرســت گلزنان 
ایــران در تاریــخ 
 جام نیــز دیده 

می شود.

مجید حسینی
نمایش مجید در مسابقه قبلی خوب 
نبود اما کی روش باز هم بــه او اعتماد 
داشــت و این بازیکن را در قلب دفاع به 
زمین فرستاد. حســینی در هر بعدی 
از بازی، درخشــان بود. بازیکنی که با 
جاگیری هــای عالی، در دفاع بســیار 
خوب نشان داد و بسیار باهوش نیز بازی 
کرد. حسینی بارها در توپگیری از مدافع 
حریف، عالی نشــان داد و به عنوان یک 
مدافع تاکتیک پذیر بــا باال بازی کردن 

برای تیم ملی مفید بود.

مرتضی پورعلی گنجی
روی هــوا، یک بازیکــن مطمئن و 
درجه یک برای خــط دفاعی تیم ملی 
بود. روی زمین هم نمایش بسیار خوبی 

تضی داشــت. نقــش  مر
در نیمه اول، 

فوق العاده به نظر می رسید. او به خوبی 
به میالد محمدی کمــک می کرد تا در 
کانال های دفاعی تیم ملی مشــکلی به 
وجود نیاید. این موضوع از یک نظر اهمیت 
زیادی داشت. چراکه مهدی طارمی در 
پست وینگر چپ، کم تر به دفاع می آمد و 
کم تر از میالد محمدی حمایت می کرد. 
در نتیجه حمایت مرتضی از این مدافع 

کناری بسیار مهم بود.

میالد محمدی
به جرات می توان گفت که بهترین 
نمایش میالد محمــدی برای تیم ملی 
ایران نیز روبه روی ولز رقم خورد. بازیکنی 
که در دفاع بسیار بی نقص و بی اشتباه بود. 
او در کناره های زمین بسیار خوب ظاهر 
شد و کم ترین فرصت ممکن را به حریف 
داد. میالد حاال در 

دومین جام جهانی، یه یک ستاره پخته و 
پرتجربه تبدیل شده است. بازیکنی که 
کی روش می تواند با خیال راحت روی او 

حساب کند.

سعید عزت اللهی
بازگشت سعید به ترکیب اصلی تیم 
ملی، یک اتفاق بسیار مهم و موثر برای 
این تیم به شمار می رفت. سعید در خط 
میانی اســتحکام زیادی برای تیم ملی 
ایجاد کرد و در بسیاری از دقایق، برتری 
در میانه زمین را برای تیم ملی به وجود 
آورد. سعید در یک قدمی گلزنی در این 
مسابقه هم بود اما ضربه زمینی دقیق و 
تماشایی او، با واکنش عالی گلر حریف 
روبه رو شــد و این توپ در نهایت به تور 

دروازه نرسید.

احمد نوراللهی
کم تر کسی تصور می کرد احمد بتواند 
این چنین نظر مثبت کی روش را جلب 
کند اما این اتفــاق رخ داد و نوراللهی در 
جریان دومین حضور ثابت در جام جهانی 
نیز عملکرد بسیار خوبی داشت. احمد نور 
حاال دیگر خودش را به عنوان یک مهره 
ثابت در تیم ملی به اثبات رسانده است. 
بازیکنی که در دقایق پایانی این جدال 
مصدوم شد و با یک تعویض اجباری از 

زمین مسابقه بیرون رفت.

احسان حاج صفی
کاپیتان تیم ملی، بار دیگر 
نمایش خوبی برای ایران داشت. 
نقش احســان در ایــن بازی 
بســیار مهم بود. چراکه احسان 
می توانســت با پاس های عمقی، 
به فرار ستاره های خط حمله 
ایران از کانال های تدافعی 
حریف کمک کند. احسان 
در جریان این مسابقه یک 
پاس فوق العاده به سردار آزمون 
داد که به خلق یک موقعیت 
بسیار جدی برای گلزنی 

تیم ملی ختم شد.

علی قلی  زاده
او کــه از ســوی 
گزارشــگر مسابقه 
»علی قلی« خطاب 
می شد، نشان داد 
که قابلیت فیکس 
شــدن در ترکیب 
تیم ملی را دارد. 
شلیک دیدنی 
و قوس دار 

او به طــرف دروازه حریف در این دیدار، 
می توانســت یکی از زیباترین گل های 
ایران در تاریخ جام را بسازد اما این ضربه 
با بدشانســی به بیرون رفت. با این حال 
قلی زاده در جریان این مســابقه، یکی 
از مهارنشــدنی ترین نفــرات تیم ملی 

ایران بود.

مهدی طارمی
او همچنان یک مرد کلیدی برای خط 
حمله تیم ملی است. مهدی روی یکی 
از مهم ترین صحنه های بازی با یک فرار 
استثنایی، زمینه را برای اخراج گلر حریف 
فراهم کرد. او روی صحنه گل دوم نیز با 
سرعت زیادی ضدحمله تیم ملی را شکل 
داد. طارمی حاال یک بازیکن در کالس 
جهانی است. فوتبالیستی که می تواند 
در یک لحظه سرنوشت را به سود ایران 
تغییر بدهد. مهدی در نیمه اول، وینگر 
چپ در سیستم سه نفره خط حمله بود و 
در نیمه دوم به یکی از دو مهاجم تیم ملی 

در روش بازی چهار-چهار-دو بدل شد.

سردار آزمون
با همــه وجود برای تیــم ملی بازی 
کرد و باز هم نشان داد که چه انگیزه ای 
دارد. ســردار تا این جا بدشــانس ترین 
بازیکن این دوره جام جهانی بوده است. 
بازیکنی که دو بار تیــر دروازه را لرزانده 
است. او می توانســت یک پاس گل هم 
به قلی زاده بدهد اما این صحنه آفساید 
اعالم شد. سردار با وجود احساس درد و 
مصدومیت، تا جایی که می توانست برای 
تیم ملی درخشید و با انگیزه فوق العاده ای 
برای تیم ملی ایران به زمین رفت. او همه 
کار کرد تا موفق به زدن گل شود اما باز هم 
یک بازیکن بسیار آماده برای تیم ملی بود.

کریم انصاری فرد
از زمان ورود به زمین تا پایان بازی، 
چندان صاحب توپ نشد اما روی صحنه 
رقم خــوردن گل دوم، حضــور فعالی 
داشت. کریم یک مرد باتجربه برای تیم 

ملی است و کی روش همچنان روی او 
حساب خاصی باز می کند.

مهدی ترابی
یکــی از تعویضی هــای کی  روش 
در این بازی، فقط چند ســانتی متر با 
گلزنــی در این بازی فاصله داشــت اما 
ضربه او با اختالف بسیار کم از کنار تیر 
دروازه به بیرون رفت. مهدی هم یکی از 
تعویضی هایی بود که ریتم خوبی یرای 
این بازی ایجاد کردند و توانســتند فاز 
هجومی تیم ملی را تقویت کنند. او نشان 
داد که سزاوار این فرصت کوتاه اما مهم 

برای تیم ملی بوده است.

علی کریمی
با وجود نمایش نه چندان خوب بازی 
اول، این بار علی کریمی در جایگاه مهره 
تعویضی، عالی بــود. کریمی یک پاس 
عمقی فوق  العاده به طارمی داد و همین 
صحنه موجب اخراج وین هنسی از زمین 
شد. حتی اگر علی فقط همین یک کار را 
در زمین انجام داده بود هم عملکرد او قابل 
قبول بود اما او در زمین حرکات مثبت و 
موثر دیگری هم داشت و در مجموع روز 
بسیار خوبی را در دیدار حساس و تعیین 

کننده تیم ملی با ولز برگزار کرد.

علیرضا جهانبخش
او یکــی از معــدود مهره های تیم 
ملی بود که در ایــن بازی چندان خوب 
ظاهر نشد. علی جی به عنوان یک مهره 
تعویضی به زمین رفــت و با دو اخطاره 
شــدن، دیدار هفته بعدی تیم ملی را از 
دست داد. او حاال باید دیدار حساس تیم 
ملی با آمریکا را از روی سکوها تماشا کند.

روزبه چشمی
و اما روزبه. قهرمان و ناجی تیم ملی. 
گلزنی  در یک روز تماما غیرمنتظره. چه 
کسی خیال می کرد گل برتری را او بزند؟ 
روزبه طلســم بدشانسی های تیم ملی 
را شکست. این مهم ترین لحظه دوران 

فوتبال چشمی به شمار می رفت.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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اردويبانشاطشاگردانكيروش
بعد از پیروزي تیم ملي ایران برابر ولز، نشــاط 
و انرژي به اردوي ملي پوشــان برگشت. حاال دیگر 
نیاز نیست که شجاع خلیل زاده دست به کار شود و 
با شوخي هایش سعي کند که روحیه تیم باال برود. 
شاگردان کي روش با این برد حاال پرانگیزه و سرحال 
خود را براي دیدار با آمریکا آماده مي کنند تا اولین 
تیم ملي ایران باشــند که به دور بعدي جام راه پیدا 
مي کنند. روز گذشته نفرات اصلي در هتل ریکاوري 
کردند و ذخیره ها در استادیوم الریان دور هم جمع 
شدند تا تالش برای بازی با آمریکا را استارت بزنند. 
کریم انصاري فرد و مهدي ترابــي که در بازي با ولز 
به عنوان بازیکن تعویضي به میدان رفتند، از جمله 
بازیکناني بودند که در تمرین دیروز بسیار پرنشاط 
بودند. آنها قطعا در بازي بــا آمریکا هم گزینه هاي 
تعویض کي روش خواهند بود. چهره ویژه این تمرین 
اما علیرضا بیرانوند بود. او که در نخستین دقایق بازي 
با انگلیس مصدوم شد و بازي با ولز را از دست داد، با 
گرفتن مجوز فیفا تمریناتش را از سر گرفت. البته به 
نظر مي رسد در بازي با آمریکا هم سیدحسین بار 

دیگر در چارچوب ایران قرار بگیرد. 
    

ايران،بهترينتيمتدافعي
بعد از پایان بازی  هاي روز نخست مرحله دوم دور 
مقدماتي، فاکس اسپورتس به بررسي تیم ها پرداخت. 
طبق این گزارش، تیم ملی ایران در بازپس گیري توپ 
بهترین عملکرد را داشته است. بازپس گیري یعني 
تیم ایران توپ را از حریفانش گرفته و تحت مالکیت 
خود قرار داده است. آمار تیم ملی ایران 22 است اما 
آمریکا که سومین حریف تیم ملي در مرحله گروهي 
است، با آمار صفر بازپس گیري یکي از تیم هاي انتهاي 
جدول است. موضوعي که مي تواند به سود ایران در 
بازي آخر باشــد. تیم های ملی اکوادور و انگلستان 
هم با آمــار ۱6 در رده های بعدی ایــن جدول قرار 
دارند. آمار نشان مي دهد ایران با وجود 6 گلي که در 
بازي با انگلیس دریافت کرد، در برخی از بخش های 
تدافعی عملکرد جالبی داشته است. تیم ملی در دو 
بازی گذشته 37 پرتاب اوت داشته است. 22 تکل و 
28 اقدام به تکل از دیگر اقدمات دفاعی بازیکنان تیم 
ملی در دو بازی اول جام جهانی بوده است. تیم ملی 
ایران ۱4 ضربه آزاد کنار دروازه، 24 خطا انجام داده و 

2۱ ضربه آزاد را به دست آورده است. 

خداحافظياعتراضي
كاپيتانتيممليتكواندو

اکرم خدابنده، کاپیتان تیم ملي تکواندو بانوان 
طي یک پست اینستاگرامي با تیم ملي خداحافظي 
کرد. او در متن خداحافظي خود نوشت:»و اما پایان... 
بعد از ۱2 سال عضو تیم ملي تکواندو ایران بودن، این 
بار به حرمت قلب هاي غمگین مردم در این روزهاي 
سرد و سخت استخوان سوز با قلبي پر از درد، از تیم 
ملي ایران خداحافظي مي کنم و این گونه مي نویسم؛ 
به نام تکواندو و به نام ریاضت هایش، سختي هایش، 
ســکوهایش، مدال هایش. فریاد خاموش خود را 
بانگ مي زنم. خداحافظ عشق من. و با تمام وجود 
و چشــماني پر از اســک تو را فریاد و خداحافظي 
مي کنم. و تو را به آغوش بي رحم و بارحم سرنوشت 
مي سپارم.« خدابنده در حالي دلیل خداحافظي اش 
را شرایط فعلي کشور اعالم کرده که در چند وقت 
اخیر در فضاي مجازي، حمایتــش را از مردم بارها 
اعالم کرده بود. او حتي در آخرین مســابقه اش که 
قهرماني جهان مکزیک بود، برنامه داشت روي سکو 
برود و با سربندي که آماده کرده بود صداي دختران 
کشور باشــد. او همچنین در دوران کرونا، همراه با 
رسول خادم و پرویز پرستویي به مناطق محروم سفر 
کرده و در یاري رساندن به مردم فعال بود. او طي ۱2 
ســال عضویت تیم ملي نقره قهرماني دانشجویان 
آسیا، طال و نقره بازي هاي کشورهاي اسالمي، طالي 
بازي هاي ارتش هاي جهان، نقره بازي هاي آسیایي، 
طالي المپیک دانشــجویان جهان و برنز انتخابي 

المپیک را در کارنامه دارد. 

دوحه

ورزش بانوان

آدرنالین

برای اولین بار در یک 
مسابقه جام جهانی از ابتدا 

در ترکیب تیم ملی قرار 
گرفت. بعد از خوردن 6 

گل در جام، خیلی ها توقع 
داشتند سید به نیمکت 
منتقل شود اما کی روش 

به او اعتماد کرد و مزد این 
اعتماد را هم گرفت

با وجود نمایش نه چندان 
خوب بازی اول، این بار علی 

کریمی در جایگاه مهره 
تعویضی، عالی بود. کریمی 
یک پاس عمقی فوق  العاده 

به طارمی داد و همین صحنه 
موجب اخراج وین هنسی 

از زمین شد

امروز هم همانند روزهای گذشته در جام جهانی چهار مسابقه خواهیم داشت. چهار 
مسابقه که سرنوشت دو گروه را تا حدودی روشن می کنند. بازگشت دوباره ژاپنی ها به 
زمین بعد از برد بزرگ در دیدار قبلی، نبرد بلژیک و مراکش با ستاره های پرشمار در ترکیب 
دو تیم، حضور دوباره مودریچ در زمین فوتبال و البته نبرد تماشایی اسپانیا و آلمان نیز، 
بخش مهمی از جذابیت های نبردهای امشــب هستند. این هفته از جام جهانی بسیار 
کلیدی به نظر می رسد. چراکه بعضی تیم ها را به صعود نزدیک می کند و برخی دیگر را در 

یک قدمی حذف قرار می دهد.

ژاپن-کاستاریکا )13:30(
سامورایی ها یکی از بهترین تیم های هفته اول جام جهانی بودند. تیمی که در نبرد 
با آلمان فوق العاده ظاهر شــد و در همه دقایق بازی بدون نقص بود. شاگردان هاجیمه 
موریاسو، روبه روی آلمان استثنایی بودند. آنها حاال در استادیوم احمد بن علی با کاستاریکا 
مسابقه می دهند. ژاپن تا امروز چهار بار با کاستاریکا بازی کرده و هرگز بازنده نبوده است. 
با این حال کاستاریکا در تنها تقابل تاریخش با تیم های آسیایی در جام جهانی برنده بوده 
است. جالب اینکه آنها اتفاقا در یک جام جهانی آسیایی برنده این مسابقه شده اند. ژاپن از 
سال 2002 به بعد هرگز نتوانسته دو دیدار متوالی در جام جهانی را ببرد. این تیم در طول 
تاریخش نیز هرگز یک دوره جام جهانی را با دو برد شروع نکرده است. کاستاریکا در جدال 
قبلی هفت گل از اسپانیا خورد و به معنی واقعی کلمه تحقیر شد. آنها قبل از روبه رو شدن با 
ماتادورها در هشت دیدار متوالی جام جهانی روی هم هفت گل خورده بودند. کاستاریکا 

در هفت بازی اخیرش در جام جهانی نیز برنده نبوده و طعم پنج شکست را چشیده است. 
قبل از شروع این بازی، آمار کامال به سود سامورایی ها به نظر می رسد.

بلژیک-مراکش )16:30(
بعد از سال ۱994 این اولین بار است که بلژیک و مراکش در جام جهانی با هم برخورد 
می کنند. مسابقه قبلی با برتری یک بر صفر بلژیکی ها به پایان رسیده است. با این حال در 
آخرین مسابقه تیم های ملی دو کشور در همه رقابت ها، این مراکش بوده که توانسته بلژیک 
را شکست بدهد. بلژیکی ها تا امروز هرگز در جام جهانی به یک حریف آفریقایی نباخته اند 
و اصال دوست ندارند این رکورد از بین برود. این پنجاهمین مسابقه بلژیک در جام جهانی 
به حساب می آید. بلژیک در این بازی تبدیل به دوازدهمین کشور تاریخ با این آمار خواهد 
شد. از ۱۱ کشور دیگری که به این آمار دست پیدا کردند، فقط دو تیم در مسابقه شماره 50 
بازنده شدند. بلژیک در هر هشت مسابقه اخیرش در مرحله گروهی جام جهانی به پیروزی 
رسیده است. اگر آنها امروز برنده باشند، تبدیل به اولین تیم در تمام تاریخ می شوند که هر 

9 مسابقه متوالی در مرحله گروهی جام جهانی را با پیروزی سپری کرده اند.

کرواسی-کانادا )19:30(
خراب کردن پنالتی در مسابقه اول روبه روی بلژیک، فشــار زیادی روی شانه های 
آلفونسو دیویس گذاشته است. بازیکنی که مقصر اصلی شکست تیمش روبه روی بلژیک 
به شمار می رفت. آلفونسو و تیمش امروز با کرواسی مسابقه می دهند. این دو کشور تا امروز 
هرگز برابر هم قرار نگرفته  اند. کرواسی از دو تقابل اخیر در جام جهانی با تیم های آمریکای 
مرکزی و شمالی خاطرات خوبی ندارد و هر دو بار به مکزیک باخته است. کانادا اما آمار به 
مراتب بدتری دارد. این تیم در هر چهار مسابقه آخرش در جام جهانی بازنده شده و هنوز 
اولین گل تاریخش در این تورنمنت را نیز به ثمر نرسانده است. کرواسی قبل از تساوی 
بدون گل در دیدار قبلی، در ۱۱ بازی متوالی در جام جهانی گل زده بود. این تیم در طول 
تاریخش فقط یک بار در دو مسابقه متوالی در جام جهانی گل نزده است. کانادا اساسا تیم 
شوت زنی به نظر می  رسد اما در شوت  زدن اصال دقیق نیست. این تیم در دیدار قبلی، 22 
شوت زد اما فقط سه شوت درون چارچوب داشت و حتی با این آمار سنگین شوت زنی، 

حتی نتوانست یک گل نیز به ثمر برساند.

اسپانیا-آلمان )22:30(
بدون شک دیدنی ترین دیدار امروز، برخورد این دو تیم خواهد بود. یک طرف این 
نبرد، تیمی است که در دیدار قبلی با هفت گل برنده شده و در یک قدمی صعود قرار 
دارد و طرف دیگر، تیمی است که در دیدار قبلی شکست خورده و شاید برای دومین 
دوره متوالی از مرحله گروهی جام کنار برود. این پنجمین برخورد دو تیم در تاریخ جام 
جهانی است. اسپانیا در سه مسابقه اول روبه روی آلمان برنده نشد اما نبرد چهارم را در 
نیمه نهایی برد تا خودش را به مسابقه فینال برساند. در هفت تقابل اخیر دو تیم اما آلمان 
فقط یک بار موفق به شکست دادن اسپانیا شده است. اسپانیا هفته گذشته به رکورد 
بهترین برد در جام جهانی رسید و هفت بار دروازه کاستاریکا را باز کرد. این تیم اما فقط 
در سه دوره جام جهانی هر دو مسابقه اولش در این تورنمنت را برده است. آلمان در حالی 
خودش را برای این جدال مهیا می کند که تا امروز هرگز جام جهانی را با دو باخت پیاپی 

شروع نکرده است.

نگاهی به چهار مسابقه امروز جام جهانی

سامورايیبرمیگردد!

چهره به چهره

نفر به نفر با 16 ستاره تیم ملی در نبرد با ولز

اژدهاکشها!

آریا طاري


