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بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش

لوکاس

پپ گواردیوال

کیفر مور

هری ویلسون:

تمدید تا 2025

فیکس مقابل ایران؟

منتظر بازی با ایران هستیم

پــپ گواردیوال ،ســرمربی منچسترســیتی برای تمدید قــرارداد خود برای دو
ســال دیگــر بــا باشــگاه بــه توافق رســید کــه به موجــب آن تا ســال  2025در
ایــن تیــم باقــی خواهد ماند .گواردیوال در طول  6ســال حضور در ورزشــگاه
اتحــاد 11 ،جــام از جملــه چهــار قهرمانی لیگ برتر را به دســت آورده اســت.
این مربی  51ساله اسپانیایی هدایت  374بازی را در سیتی برعهده داشته
و دومین مربی باســابقه این باشــگاه به حســاب میآید.

کیفــر مــور ،مهاجــم ولــز میگویــد امیــدوار اســت که بــرای بــازی روز جمعه
مقابــل ایــران فیکــس به میدان بــرود .بازیکــن بورنموث در بــازی با ایاالت
متحــده امریــکا در نیمــه دوم بــه میــدان آمــد و حضــور او باعــث شــد که در
نهایــت ولــز بــا نتیجه مســاوی بازی را به پایان برســاند .مــور در مورد حضور
فیکــس در بــازی مقابــل ایران گفــت« :همه چیز به تصمیم مربی بســتگی
دارد .من تمام تالشم را در بازی با امریکا کردم که اعتماد او را جلب کنم».

هافبــک ولــزی کــه در بــازی بــا امریکا فیکــس به میــدان رفت ،بــرای اولین
بــار در کنفرانــس مطبوعاتــی حضــور پیــدا کرد .ویلســون در مورد بــازی روز
جمعــه بــا ایران گفت« :بازی بســیار مهمــی خواهد بود .این بــازی هم برای
ایــران و هــم برای ما بســیار حیاتی به حســاب میآید .کســب یــک امتیاز در
بــازی اول نتیجــه خوبــی بــرای ماســت .حاال تمــام تمرکزمــان روی  3امتیاز
بــازی با ایران اســت».

باز فرانسه و ب

لـوکاس هرنانـدز ،مدافـع تیـم ملـی فران
مقابل اسـترالیا ،ادامه جام جهانی را از
مونیـخ در پیـروزی -4یـک مدافـع عنـوان
صلیبی شد .چند بازیکن کلیدی فرانسه
نیز مصدوم شدند .دشان در این مورد
یک عنصر اصلی را از دست دادیم ،امی

صربستان باید مقاومت کند

پسر دیگو مارادونا

مقایسهمسی و پدرم،یعنی
شما فوتبال نمیفهمید!

آغاز پروژه قهرمانی برزیل
پن

جشنبه

22:30
صربستان  -برزیل

مقایسه مسی و پدرم توسط کسانی
صـورت میگیـرد کـه چیـزی از فوتبال
نمیفهمنـد .روز سهشـنبه ،تیمهـای
ملی آرژانتین و عربستان در چارچوب
دیدارهـای دور اول مرحلـه گروهـی
جـام جهانـی  ۲۰۲۲بـه مصـاف هـم
رفتنـد و در نیمـه اول بـازی ،آرژانتیـن
بـا ضربـه پنالتـی یـک بـر صفـر پیـش
افتاد ،اما جبران عربستان در دقایق
اولیـه نیمـه دوم باعـث شـد ایـن
حریف آسیایی  ۲بر یک پیش بیفتد
و بـا همـان نتیجـه شـوکه کننـده بازی
را بـه پایـان برسـاند .دیگـو سـیناگرا
پسـر دیگـو مارادونـا اسـطوره فوتبـال
آرژانتیـن پـس از شکسـت آرژانتیـن
مقابل عربسـتان مدعی شـد کسـانی
کـه سـتاره پـاری سـن ژرمـن را بـا
پـدرش مقایسـه میکننـد ،چیـزی از
فوتبـال نمیداننـد .او در صحبـت بـا
رادیـو مارتـه گفـت« :مـن از شکسـت
آرژانتین نابود شدهام .باور این اتفاق
برایـم سـخت و باخـت بـه عربسـتان
سـعو د ی د یو ا نـه کننـد ه ا سـت .
مقایسـه بیـن مسـی و پـدرم توسـط

کسـانی انجـام میشـود کـه فوتبـال
نمیبیننـد و نمیفهمنـد .مـا در مـورد
دو سیاره متفاوت صحبت میکنیم.
گاهی اوقات در فوتبال حتی در برابر
حریفـان بسـیار ضعیفتـر شکسـت
میخورید .من فکر میکنم آرژانتین
امـروز مغـرور نبـود ،بلکـه میترسـید.
فوتبـال همینطـور اسـت؛ اگر به بازی
مسـلط نشـوی ،ضعیفتریـن تیمهـا
هم در مقابل تیم پیروز میشکنند».
لیونل مسی از آغاز حضورش با دیگو
مارادونـا مقایسـه شـده اسـت .آلـن
شیرر ،کارشناس انگلیسی نیز ضمن
حمایـت از تیـم امریـکای جنوبـی بـه
عنـوان قهرمـان جـام جهانـی معتقـد
اسـت که مقایسـه مسـی با مارادونا،
باعـث میشـود لیونـل بـه بازیکـن
بهتری تبدیل شود و گفته است« :او
احتمـاال ًبهتریـن بازیکنی بوده اسـت
کـه تـا بـه حال دیدهایم ،اما چیزی که
همیشـه در مقایسـه بیـن او و دیگـو
مارادونـا مـورد توجـه قـرار میگیـرد
ایـن اسـت کـه او هرگـز جـام جهانـی را
نبـرده اسـت».

بــه جــام ششــم نرســیده و انتظــار زیــادی
از تیــم بااســتعداد تیتــه مــیرود کــه
در رده نخســت رنکینــگ جهانــی قــرار
گرفتــه اســت .برزیــل در جــام جهانــی
م نهایــی مقابــل بلژیــک
قبــل در یکچهــار 
شکســت خــورد.
برزیــل  15بــازی اســت کــه شکســت
نخــورده و هفــت بــازی آخــر خــود را بــا
 26گل زده و  2گل خــورده بــرده اســت.
صربســتان بعــد از اســتقالل در ســه
جــام جهانــی شــرکت کــرده و نتوانســته
از مرحلــه گروهــی صعــود کنــد امــا ایــن
بــار کمــی خوشــبین اســت کــه طلســم
شکســته شــود .تیــم بیســت و پنجــم
جهــان در گروهــی کــه پرتغــال در آن
حضــور داشــت ،شــش پیــروزی و دو
تساوی به دست آورد و صدرنشین شد.

برزیــل یکــی از مدعیــان قهرمانــی جــام
جهانــی  2022کار خــود در قطــر را بــا بــازی
آخــر امشــب مقابــل صربســتان آغــاز
میکنــد .دو تیــم چهــار ســال قبــل هــم
در مرحلــه گروهــی بــا هــم روبـهرو شــدند
کــه برزیــل بــا دو گل بــه پیــروزی رســید.
برزیــل بــا  14بــرد و ســه تســاوی و کســب
 45امتیــاز در مرحلــه مقدماتــی جــام
جهانی در منطقه امریکای جنوبی رکورد
زد .البتــه برزیــل تنهــا کشــوری اســت کــه
در تمــام ادوار جــام جهانــی حاضــر بــوده و
کمتــر در مرحلــه مقدماتــی و حتی مرحله
گروهی با مشــکل مواجه شــده .این تیم
بعــد از باخــت بــه نــروژ در مرحلــه گروهــی
جــام جهانــی  1998دیگــر در ایــن مرحلــه
شکســت نخــورده .امــا بعــد از قهرمانــی
جهان در سئول در سال  2002دستشان

کامرون حریف آسانی نیست

اعتماد به نفس باالی سوییس

سـوییس و کامـرون بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ
بـا هـم روبـهرو میشـوند در گـروه  Gکـه صعـود از
آن بسـیار سـخت خواهـد بـود .سـوییس در یـورو
 2020بـه جمـع هشـت تیـم برتـر راه پیـدا کـرد و
کامـرون در جـام ملتهـای آفریقـا سـوم شـد.
سـوییس در چهـار تورنمنـت بـزرگ بـا حضـور
والدیمیر پتکوویچ روی نیمکت خود حاضر شد
و حـاال در قطـر بـرای نخسـتین بـار مـراد یاکیـن،
تیـم کشـورش را هدایـت میکنـد.
او از مرداد سـال گذشـته مربی سـوییس شـده و
در مرحلـه مقدماتـی عملکـردی عالـی داشـته بـه
نحوی که از  24امتیاز ممکن  18ا متیاز گرفته و
باالتر از ایتالیا صدرنشـین گروه شـده .سـوییس
همچنیـن جایـگاه خـود در لیـگ  Aملتهـای
اروپا را حفظ کرد و بعد از سـه شکسـت متوالی،
پرتغال ،اسپانیا و جمهوری چک را برد تا در میان
بهترینهای اروپا بماند .با وجود آنکه در آخرین
بـازی تدارکاتـی خـود بـا  2گل بـه غنـا باختهانـد،
امـا بـا اعتمـاد بـه نفـس باالیـی بـرای چهارمین بار
متوالـی در جـام جهانـی حاضـر میشـوند چـون
امثـال بریـل امبولـو و کاپیتـان گرانیـت ژاکا بـا
شـرایط ایـدهآل بـه قطـر آمدهانـد.
کامـرون امـا بعـد از عملکـرد خوبـش در جـام
ملتهـای آفریقـا افـت کـرده و تنهـا یکـی از پنـج

مسـابقهاش را بـرده کـه در برابـر تیـم شـماره 141
جهـان ،برونـدی بـه دسـت آمـد.
تیـم ریگوبـرت سـانگ بـه شـکلی دراماتیـک
سـهمیه جـام جهانـی را گرفـت چـون کارل توکـو
اکامبـی قلـب الجزایریهـا را شکسـت تـا تیمش
بـرای هشـتمین بـار در جـام جهانـی حاضـر شـود.
شیرهای رام نشدنی از نظر رنکینگ در میان 32
تیـم حاضـر در جـام چهـارم از آخر هسـتند که 28
رتبـه پایینتـر از سـوییس قـرار دارنـد.
حـاال کـه بازیکنـان مسـتعدی مثـل اکامبـی و
اریـک ماکسـیم چوپـو موتینـگ را در خـط حملـه
دارنـد -کـه دومـی در  10بـازی آخـرش  11گل زده
و سـه پـاس گل داده -و دیدهانـد عربسـتان بـر
آرژانتیـن غلبـه کـرد ،دارنـده پنـج قهرمانـی آفریقـا
امیـدوار اسـت نتیجـه خوبـی از ایـن بـازی بگیـرد.
یـان زومـر دروازهبـان بوروسیامونشـن گالدبـاخ
مـاه گذشـته دچـار آسـیبدیدگی قـوزک پـا شـد
امـا مقابـل غنـا بـازی کـرد و حتـی اگـر آمادگـی
کامل نداشته باشد ،شماره یک سوییس است.
سـتارههای لیـگ برتـری ،مانوئـل آکانجـی ،فابین
شـار ،رمـو فرویلـر و دنیـس زکریـا احتمـاال ًحاضـر
هسـتند و ژردان شـکیری اگـر در خـط حملـه
کنـار امبولـو باشـد ،تعـداد بازیهـای ملـیاش
بـه  110میرسـد.

کامـرون هـم تیـم کاملـی دارد و برایـان امبوئمـو
مهاجـم برنتفـورد هـم قبـل از تورنمنـت بـه تیـم
ملحق شده .آندره فرانک زامبو آنگویسا هافبک
ناپولـی بازیکـن کلیـدی وسـط زمیـن اسـت و
آنـدره اونانـا دروازهبـان اینترمیلان بازیکـن قابـل
اتکایـی اسـت.

ترکیب احتمالی

سـوییس :زومـر؛ رودریگـس ،آکانجـی ،الـوادی،
ویدمـر؛ ژاکا ،فرویلـر؛ شـکیری ،سـاو ،وارگاس؛
امبولـو
کامـرون :اونانـا؛ تولـو ،کاسـتیتو ،انکولـو ،فـای؛
اکامبـی ،هونـگال ،آنگویسـا ،امبوئمـو؛ ابوبکـر،
چوپـو موتینـگ

پن

جشنبه

13:30
کامرون  -سوئیس

تیــم دراگان اســتویکوویچ همچنیــن در
لیــگ  Bملتهــای اروپــا چهــار بــرد و یــک
تســاوی در شــش بازی داشــت و به لیگ
 Aصعــود کــرد .در واقــع ،آنهــا فــرم خوبــی
در رقابتهــای اروپایــی داشــتهاند امــا
انتقــال آن بــه عرصــه جهانــی آن هــم برابــر
برزیل بســیار ســخت اســت ،بنابراین اگر
بخواهند چیزی از بازی امشــب گیرشــان
بیایــد ،بایــد بــا تمــام وجــود مقاومــت
کننــد .صربســتان از  9بــازیاش در جــام
جهانــی هفــت باخــت بــه دســت آورده
کــه بدتریــن رکــورد در میــان کشــورهای
اروپایــی محســوب میشــود.
تیتــه تیــم کامــل و ســرحالی در اختیــار
دارد و مصدومیتهــای جزئــی هــم رفــع
شــده .گفتــه میشــود برزیــل میتوانــد
بــا سیســتم  4-1-4-1یــا  4-2-3-1بــازی

کنــد .ترکیــب خــط دفاعــی تقریبــا ًمعلــوم
اســت و کاپیتــان تیاگــو ســیلوا در کنــار
دانیلــو ،مارکینیــوش و الکــس ســاندرو از
دروازه آلیســون بکــر مراقبــت میکننــد.
کاســمیرو و لــوکاس پاکتــا شــانس
بیشــتری بــرای بــازی در وســط زمیــن
دارنــد ،ســتاره تیــم ،نیمــار در نقــش
شــماره  10در دو طــرف بالهــا ،رافینیــا
و وینیســیوس جونیــور بــه بــازی گرفتــه
میشــود .ریچارلیســون هــم کــه بموقــع
از آســیبدیدگی کشــاله ران رهــا شــده،
جلوتــر از گابریــل ژســوس مهاجــم نــوک
برزیــل خواهــد بــود.
الکســاندر میتروویــچ هنــوز بــه طور کامل
بهبــود نیافتــه و احتمــاال ًلــوکا یوویــچ در
کنــار دوشــان والهوویــچ در خــط حملــه
بــازی میکنــد .ســتاره خــط میانــی هــم

ســرگی میلینکوویــچ ســاویچ اســت کــه
در التزیــو میدرخشــد و هافبــک ســویا،
نمانیــا گودلــی احتماال ًکنــارش بازی کند،
کاپیتــان دوشــان تادیــچ هــم در پســت
شــماره  10حضــور دارد.

ترکیب احتمالی:

برز یــل  :آ لیســو ن ؛ د ا نیلــو  ،ســیلو ا ،
ما رکینیــو ش  ،ســا ند رو ؛ کا ســمیرو ،
پاکتــا؛ رافینیــا ،نیمــار ،وینیســیوس؛
ر یچا ر لیســو ن
صربســتان :وانیــا میلینکوویــچ ســاویچ؛
میلینکو و یــچ  ،ا ســتفا ن میترو و یــچ ،
پاولوویــچ؛ زیوکوویــچ ،گودلــی ،ســرگی
میلینکوویــچ ســاویچ ،کاســتیچ؛ تادیــچ؛
والهوویــچ ،یوویــچ

کره جنوبی بهدنبال یک شگفتی دیگر

رویای اروگوئه ،قهرمانی جهان

اروگوئه ،برنده دو دوره جام جهانی عصر امروز
کارش در جـام جهانـی قطـر را بـا بـازی بـا کـره
جنوبـی آغـاز میکنـد .السلسـته بـا آمـدن دیگـو
آلونسـو بـه جـای اسـکار تابـارس متحـول شـده
اسـت .اخـراج مربـی اروگوئـه بعـد از  15سـال
در نتایـج ایـن تیـم تأثیـر آشـکاری گذاشـته امـا
مربی جدید هنوز ترکیب اصلیاش و همچنین
سیسـتم مرجـح خـود را نشـناخته .تابـارس بعـد
از چهار باخت متوالی در مقدماتی جام جهانی
کـه صعـود تیـم را بـه خطـر انداختـه بـود ،اخـراج
شـد امـا آلونسـو هـر چهـار بـازی باقیمانـده را
بـرد و لوییـس سـوارس همچنـان در مرکـز همـه
اتفاقـات خـوب ایـن تیـم قـرار دارد.
اروگوئـه گاهـی  4-4-2و گاهـی  4-3-2-1بـازی
میکنـد و هنـوز برابـر حریفـی قدرتمنـد امتحـان
پس نداده هر چند تا وقتی نتایج خوب حاصل
میشود ،کسی به جزئیات توجه نمیکند ،در 9
بازی با مربیگری آلونسو تنها دو گل خوردهاند.
علاوه بـر سـوارس ،دارویـن نونیـس ،ادینسـون
کاوانـی و ماکسـی گومـس در میـان گلزنـان
تیـم در سـال  2022بودهانـد و اروگوئـه بـه طـور
متوسـط هـر بـازی دو گل زده .آلونسـو چنـد بـار
گفتـه اروگوئـه بهدنبـال قهرمانـی جهان اسـت و
بـا ایـن فـرم نمیتـوان آنهـا را نادیـده گرفـت .کـره

جنوبـی امـا بـا یـک مربی تحت فشـار و تیمی که
در آسـتانه جام جهانی عملکرد خوبی نداشـته،
بـه قطـر آمده اسـت .عالوه بـر این ،مصدومیت
هئونـگ میـن سـون در لیـگ قهرمانـان و عمـل
جراحی روی چشـمش روحیه تیم را دچار افت
کـرد .بـا خـلأ خـط حملـه ،فشـار روی خـط دفـاع
مسـتحکم ایـن تیـم خواهـد بـود کـه بـا دریافـت
تنهـا سـه گل در  10بـازی مقدماتـی جـام جهانـی
نشـان داده قابـل اتـکا اسـت.
کـره بـا وجـود پیـروزی شـگفتانگیزش برابـر
آلمـان امـا مقابـل مکزیـک و سـوئد شکسـت
خورد و از مرحله گروهی جام جهانی قبل حذف
شـد .حاال دوباره در گروه سـختی واقع شـدهاند
و بـرای صعـود بایـد شـگفتی بیافرینند.آلونسـو
شـاید بـرای ایـن بـازی روی رونالـدو آرائوخـو،
مدافـع بارسـلونا ریسـک نکنـد کـه تـازه جراحـی
ران داشـته و دیگـو گودیـن جایـش را بگیـرد در
کنـار زوج قدیمـیاش ،خوسـه ماریـا خیمنـس.
فرناندو موسـلرا هم  13سـال دروازهبان اروگوئه
بـوده امـا اخیـرا ًجـای خـود را بـه سـرخیو روچـت
داده و آلونسـو بایـد بیـن ایـن دو یکـی را انتخـاب
کنـد .کیـم میـن جائـه عامـل اصلـی رکـورد
دفاعـی عالـی کـره جنوبـی اسـت کـه بعـد از
بازیهای تأثیرگذار در فنرباغچه االن در ناپولی

میدرخشـد.
از بنتـو انتقـاد میشـود کـه تیمـش جـذاب بـازی
نمیکند و او بازیکنان خالق زیادی را برای تیمش
بـر نمیگزینـد از جملـه لـی کانـگ این کـه در رئال
مایورکا عالی بوده اما مورد توجه بنتو قرار ندارد.

ترکیب احتمالی

اروگوئـه :روچـت؛ وارال ،گودیـن ،خیمنـس،
الیـورا؛ بنتانکـور ،وچینـو ،والـورده؛ دی آراسـکائتا،
سـوارس ،نونیـس
کـره جنوبـی :کیـم سـئونگ گیـو؛ کیم مـون هوان،
کیـم یونـگ گـوون ،کیـم میـن جائـه ،کیـم جیـن
سو؛ جونگ وو یونگ ،هوانگ این بئوم ،لی جائه
سـونگ؛ هواینگ هی چان ،سـون هئونگ مین،
هوانـگ اوی جـو.
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