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بازتاب اتفاقات بین المللی ورزش

وینسنت کمپانی

هری کین

ریو فردیناند

رونالدو؟ نه مرسی

نگرانی اصلی سه شیرها

هر دو طرف خوشحالند!

پــس از اعــام رســمی جدایــی رونالدو از منچســتر یونایتد شــایعات کم کم
آغــاز شــدند .مــا نمیدانیــم کریســتیانو رونالــدو به کجــا خواهد رفــت ...اما
میدانیــم کــه او بــه کجــا نخواهــد رفــت .از وینســنت کمپانــی کــه در بــازی
فرانسه-اســترالیا کارشــناس برنامــه بیبیســی وان بــود ،پرســیده شــد که
آیــا او رونالــدو را بــرای برنلی بــه خدمت میگیرد یا خیر .کمپانی پاســخ داد:
«نــه مرســی ...مــا بــه بازیکنانــی نیاز داریــم که بتواننــد بدوند».

هری کین ،مهاجم اصلی تیم ملی انگلیس قرار است قبل از بازی با امریکا
تســت پزشــکی دهــد تــا وضعیت مچ پــای او مشــخص شــود .مصدومیت
کین در بازی مقابل ایران که با برد  2-6انگلیس همراه شــد ،به وجود آمد.
هری کین که برنده کفش طالی جام جهانی  2018شده بود حاال بزرگترین
نگرانــی ســاوت گیــت به حســاب میآید چــون تیمها بعد از بــازی اول دیگر
نمیتواننــد بازیکنــی را جایگزین مصدومان خود کنند.

ریـو فردینانـد دوسـت نزدیـک و پیشکسـوت یونایتـد در مـورد جدایـی رونالـدو از
جمع سرخپوشـان گفت« :کامال ًمشـخص بود که کریسـتیانو مصاحبه با پیرس
مورگان را با ذهنیتی انجام داد که در منچستر خوشحال نیست و میخواهد این
تیم را ترک کند .فکر میکنم اریک تن هاخ هم به خواسـتهاش رسـید .حاال هر
دو طرف خوشـحال هسـتند .فصل بعدی برای کریسـتیانو؟ به انگیزه او بسـتگی
دارد ،لیـگ قهرمانـان؟ پـول؟ یـا ادامـه بـازی در جایـی که آب و هوای خوبی دارد؟

باز مصدومیت

نسـه بهدلیـل مصدومیـت زانـو در دیـدار
دسـت داد .مدافع چپ  26سـاله بایرن
ن قهرمانـی در بـازی اول ،دچار پارگی رباط
ه ،از جمله بنزما ،قبل از شروع مسابقات
گفت« :برای لوکاس بسیار متأسفم .ما
یدوارم هر چه زودتر به میادین برگردد».

غنا بهدنبال انتقام

فرصتی برای پایان حاشیههای رونالدو
پن

جشنبه

19:30
غنا  -پرتغال

پرتغــا ل تــا ش بــرا ی د رخشــش
در عرصــه جهانــی و دوری کــردن از
حاشــیههای تمــام نشــدنی کریســتیانو
رونالــدو را بــا بــازی امشــب بــا غنــا آغــاز
میکند .ســرخط خبرها در این چند روز
در پرتغــال و بیــرون آن دربــاره یــک نفــر
بــود؛ رونالــدو کــه در مصاحبــه جنجالــی
خــود علیــه باشــگاه منچســتریونایتد
حــرف زد و در نهایــت بــه جدایــیاش
از باشــگاه براســاس توافــق دوجانبــه
منجــر شــد.
برنــده پنــج تــوپ طــا بهدنبــال پایــان
دادن بــه ناکامیهــای کشــورش در جــام
جهانــی اســت کــه عــاوه بــر اســتعداد
و عشــق بــه فوتبــال تنهــا دو بــار در
ســالهای  1966و  2006تــا نیمهنهایــی
پیــش رفتــه و در چهــار تــا از پنــج دوره
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ا خیــر جــا م جها نــی ا ز یکهشــتم
نهایــی فراتــر نرفتــه اســت .پرتغــال از 11
بــازی آخــرش در جــام جهانــی تنهــا ســه
بــرد بــه دســت آورده و اصــوال ً شــروع
مقتدرانــهای در ایــن رقابتهــا نــدارد
هرچنــد در آخریــن بــازی خــود قبــل از
جام جهانی با  4گل نیجریه را شکســت
داده اســت ضمــن اینکــه غنــا بــرای
رســیدن بــه دروازه تیمــی کــه در هفــت
بــازی آخــر خــود تنهــا دو گل خــورده ،کار
آســانی نــدارد.
غنــا بعــد از غیبــت در جــام جهانی روســیه
در گــروه ســختی قــرار گرفتــه کــه اروگوئــه
و کــره جنوبــی نیــز در آن حاضرنــد و بــه
انتقــام از نماینــده امریــکای جنوبــی و
لوییــس ســوارس کــه  12ســال پیــش بــا
خطای هندش نگذاشــت به نیمهنهایی

جــام جهانــی برســند ،فکــر میکنــد .غنــا
از ســال  2006بــرای چهارمیــن بــار در جــام
جهانــی حاضــر میشــود و تنهــا یــک بــار
از مرحله گروهی حذف شــده اســت؛ در
جــام جهانــی  2014کــه نتوانســتند بــردی
بــه دســت آورنــد .ســتارگان ســیاه در ســه
بــازی خــود در جــام ملتهــای آفریقــای
امســال هــم پیــروزی بــه دســت نیاوردنــد
تــا اینکــه اوتــو آدو مربــی تیــم شــد.
نتایــج از تابســتان چشــمگیر اســت،
غنــا بــا پیــروزی در هفــت تــا از هشــت
بــازی آخــرش در رقابتهــای مختلــف
بــه جــام جهانــی آمــده در حالــی کــه در
همــه پیروزیهــا کلینشــیت کــرده و
در ایــن مــدت تنهــا بــه برزیــل باختــه
اســت.
پرتغــال و غنــا چنــدان بــا هــم غریبــه

نیســتند و رونالــدو کمــک کــرد تیــم
کشــورش در جــام جهانــی  2014بــا نتیجه
 2بــر یــک نماینــده آفریقــا را شکســت
دهــد و او میتوانــد دوبــاره بــه دالیــل
درســت خبرســاز شــود.
رونالــدو بهدلیــل بیمــاری مقابــل نیجریــه
بــازی نکــرد امــا ایــن بازیکــن  37ســاله
بــرای بــازی امشــب اعــام آمادگــی کــرده
و بنابرایــن تیــم فرنانــدو ســانتوس کامــل
اســت اگرچــه ایــن مربــی  68ســاله بایــد
تصمیمهــای دقیقــی بگیــرد از جملــه
انتخــاب میــان دیوگــو کاســتا یــا روی
پاتریســیو بــرای دروازه .جــای برنــاردو
ســیلوا و رونالــدو در حملــه ثابــت اســت
امــا امثــال ژوائــو فلیکــس ،رافائــل لیائــو،
اوتاویــو و آنــدره ســیلوا بــرای ســهمیه آخــر
هجومــی مبــارزه دارنــد.

شرایط مشابه قطر و سنگال

فرصت آخر

قطـر ،میزبـان جـام جهانـی بعـد از شـروع
ناامیدکننـدهای کـه در برابـر اکـوادور داشـت،
بهدنبـال اصلاح شـرایط در بـازی عصـر فـردا
بـا سـنگال اسـت .بـازی افتتاحیـه هـواداران
میزبـان را بهشـدت ناامیـد کـرد و بـرای اینکـه
کورسـوی امیدشـان بـرای صعـود روشـن
بماند ،باید از دیدار با نماینده آفریقا حداکثر
امتیازات را بگیرند چون در دیدار آخر با هلند
روبـهرو خواهنـد شـد.
قطـر بـا وجـود آنکـه فرصـت زیـادی بـرای
آمادهسـازی داشـت و از امتیـاز میزبانـی هـم
بهـره میبـرد ،بـه نـدرت در طـول  90دقیقـه
تیـم متوسـط اکـوادور را بـه دردسـر انداخـت.
تیـم فلیکـس سـانچس در طـول مسـابقه بـا
اکـوادور حتـی یـک ضربـه در چهارچـوب هـم
نداشت بنابراین احتماال ًتغییراتی در ترکیب
قطـر صـورت بگیـرد .سـعد الشـیب درون
دروازه قطـر شـب سـختی داشـت امـا بعیـد
اسـت جـای خـود را بـه مشـعل برشـام بدهـد.
معز علی مقابل اکوادور میتوانسـت میزبان
را بـه گل برسـاند و همچنـان خطرناکتریـن
بازیکـن قطـر بـه حسـاب میآیـد و شـاید بـه
روزهای پیروزی خود برگردند .قطر در آستانه
جـام جهانـی چهـار بـرد متوالی به دسـت آورد.

تیـم آلیـو سیسـه هـم مثـل قطـر در بـازی اول
خـود بـا دو گل شکسـت خـورده اگرچـه بـازی
خوبـی برابـر هلنـد داشـت تـا اینکـه اواخـر
مسـابقه دو گل خـورد .اگـر آن بـازی را ملاک
قـرار دهیـم ،هـر تیمـی مقابـل سـنگال کار
سـختی دارد اما مربی تیم میتواند خالقیت
بیشـتری در خط میانی ایجاد کند بخصوص
حـاال کـه سـادیو مانـه بهدلیـل مصدومیـت
تورنمنـت را از دسـت داده اسـت.
شـیخ کویاتـه در باخـت سـنگال برابـر هلنـد
دچـار آسـیب قـوزک شـد و سیسـه گفـت
هافبـک باتجربـه کـه بـا برانـکارد بـه بیـرون
زمیـن انتقـال یافـت ،نیـاز بـه اسـتراحت
بیشـتری دارد .اگـر نتوانـد بـه ایـن بـازی
برسـد کار سـنگال سـخت میشـود ضمـن
اینکـه عبـدو دیالـو هـم شـرایط مبهمـی دارد.
اسـماعیل سـار بـال سـریع سـنگال در بـازی
اول خیلـی خـوب بـازی کـرد و در حملـه بـه
بوالیـه دیـا ملحـق میشـد .کویاتـه بـه همـراه
نامپالیـس منـدی هـم بازیکنـان مؤثـری در
مرکـز زمیـن بودنـد.
ادوارد مندی ،دروازهبان چلسـی هم روی هر
دو گل هلنـد میتوانسـت عملکـرد بهتـری
داشـته باشـد امـا احتمـال اینکـه جایگاهـش

آدو هــم تیــم کاملــی در اختیــار دارد بــا
بازیکنــان شایســتهای ماننــد تومــاس
پارتی ،کمالالدین ســلیمان و الکســاندر
دیجکــو کــه در بــرد  2بــر صفــر مقابــل
ســوییس روی نیمکــت بودنــد .آنــدره
آیــو هــم در الســد قطــر بــازی میکنــد و
اگــر در جــام جهانــی بــه میــدان بــرود ،بــا
هشــت بــازی رکــورددار آفریقــا میشــود.

ترکیب احتمالی

پرتغــال :کاســتا؛ کانســلو ،پپــه ،دیــاز،
گریــرو؛ نــوز ،کاروالیــو ،فرنانــدز؛ برنــاردو
ســیلوا ،رونالــدو ،لیائــو
غنــا :آ تــی زیگــی؛ المپتــی ،آمارتــی،
دیجکــو ،بابــا؛ پارتــی ،عبدالصمــد؛
ســلیمان ،کــودوس ،آنــدره آیــو؛ ویلیامــز

امریکا دوباره شگفتی آفریده

سه شیر
بهدنبال صعود

انگلیـس در آخریـن بـازی فرداشـب
برابـر امریـکا بهدنبـال قطعـی کـردن
صعـود از گـروه  Bاسـت .سـه شـیر
شروعی طوفانی در این جام داشتند
و  6بـر  2ایـران را در هـم کوبیدنـد و
حـاال میخواهنـد فـرم خـوب خـود را
بـه مصـاف امریـکا ببرنـد کـه در بـازی
اول خـود بـا ولـز یـک بـر یـک مسـاوی
شـده اسـت .پیـروزی در ایـن بـازی
انگلیس را به مرحله بعد میرساند و
میتوانند در بازی آخر به سـتارههای
گرانقیمـت خـود اسـتراحت بدهنـد
امـا شکسـت دادن امریـکا بـرای
انگلیـس کار آسـانی نیسـت و دو
دیدار قبلی دو تیم در جام جهانی نیز
برنـده نداشـته .سـاوتگیت بـا وجود
نتیجـه درخشـان بـازی مقابـل ایـران
از عملکـرد تیمـش در اواخـر بـازی
رضایـت نداشـت .تیـم او تـا فینـال
یـورو  2020پیـش رفـت بـه خاطـر
اسـتحکام دفاعـی و اینکـه در هفـت
بـازی تنهـا دو گل خوردنـد و پنـج
کلینشـیت بـه نامشـان ثبـت شـد
در حالـی کـه در سـال  2022تنهـا دو
بـار در  9بـازی کلینشـیت کردهانـد.
بوکایو ساکا ستاره بازی اول انگلیس
بـود و میتوانـد یکـی از شـانسهای
کفـش طلا باشـد ،او در  14بـازی ایـن
فصـل لیـگ برتـر بـرای آرسـنال  4گل
زده اسـت.
هـواداران امریـکا نگـران شـدند بعـد
از آنکـه در دیـدار بـا ولـز و بعـد از
برخورد با گرت بیل ،ستاره تیمشان،
کریستین پولیشیچ روی زمین افتاد.
او البتـه بـه بـازی ادامـه داد امـا قبـل

از دیـدار بـا انگلیـس احتیاطـا ًتسـت
خواهـد شـد .گـرگ برهالتـر مربـی
امریـکا بـرای این بازی نگران وسـتون
مـک کنـی و یونـس موسـی اسـت کـه
بـه خاطـر مصدومیـت مقابـل ولـز
تعویـض شـدند و اگـر بـه ایـن بـازی
نرسـند ،جـای خـود را بـه برنـدان
آرونسـون و کلیـن آکاسـتا میدهنـد.
انگلیس و امریکا  11بار با هم روبهرو
شـدهاند کـه انگلیـس هشـت بـازی را
برده اما نه در جام جهانی .نخستین
بـازی دو تیـم در جـام جهانـی 1950
بـود کـه امریـکا بـا یـک گل بـه پیروزی
رسـید ،آخریـن هـم در آفریقـای
جنوبـی بـود کـه کار دو تیم به تسـاوی
یـک بـر یـک انجامیـد.

ترکیب احتمالی

انگلیـس :پیکفـورد؛ شـاو ،مگوایـر،
اسـتونز ،تریپیـر؛ ماونـت ،رایـس،
بلینگهـام؛ اسـترلینگ ،کیـن ،سـاکا
امریـکا :ترنـر؛ زسـت ،زیمرمـن ،ریـم،
رابینسـون؛ آکاستا ،آدامز ،آرونسون؛
وه آ ،سـارجنت ،پولیشـیچ

جمعه

22:30
انگلیس  -آمریکا

هلند و اکوادور هر دو صبورند

بهعنوان مرد شـماره یک سـنگال را از دسـت
بدهـد ،زیـاد نیسـت.
قطـر و سـنگال هرگـز بـا یکدیگـر روبـهرو
نشـدهاند و بـرای اینکـه در بـازی آخـر مرحلـه
گروهـی امیـدی بـرای صعـود داشـته باشـند
بایـد ایـن بـازی را ببرنـد .ورزشـگاه الثمامـه
محـل برگـزاری ایـن بـازی اسـت کـه سـنگال
دیدار اول خود را نیز در آن انجام داده است.

ترکیب احتمالی

قطـر :الشـیب؛ حسـن ،خوخـی ،راوی؛ احمـد،
بوضیـاف ،هیـدوس ،حاتـم ،میـگل؛ عفیـف،
علـی
سـنگال :منـدی؛ سـابالی ،کولیبالـی ،سیسـه،
جیکوبـز؛ سـار ،منـدی ،گوایـه؛ دیاتا ،دیا ،سـار

جمعه

16:30
قطر  -سنگال

جنگ صدرنشینی

هلنـد و اکـوادور دو برنـده گـروه  Aدر بـازی
فرداشـب بهدنبـال صدرنشـینی در گـروه
هسـتند .هلنـد در دیـدار بـا سـنگال بـه زحمت
زیـادی افتـاد و تـا دقیقـه  84نتوانسـت بـه
گل برسـد و بخوبـی میدانـد بـرای گل زدن
بـه تیـم اکـوادور کـه در هفـت بـازی آخـر خـود
گل نخـورده ،بایـد خیلـی سـختی بکشـد .ایـن
نخستین دیدار دو تیم در یک تورنمنت بزرگ
اسـت و پیروزی برای هر کدام به صدرنشـینی
در گـروه منجـر میشـود و اینکـه میتواننـد
در یکهشـتم نهایـی از بـازی بـا انگلیـس
پرهیـز کننـد.
گوسـتاوو آلفارو مربی باسـابقه آرژانتینی از دو
سـال قبـل کـه روی نیمکـت اکـوادور نشسـته
نتایـج خوبـی گرفتـه و در سـال  2022بـا برزیل و
تیـم کشـورش مسـاوی کـرده اسـت .حـاال هـم
اطمینـان دارد کـه میتوانـد تیـم لویی فانخال
را ناامیـد کنـد.
ممفیس دپای اگرچه فصل خوبی در بارسلونا
نداشـته و بـا مصدومیـت درگیـر بـوده امـا مورد
اعتمـاد مربـی باتجربـه هلنـد اسـت و بعـد از
حضـور کوتاهـی کـه مقابـل سـنگال داشـت،
شـاید در ایـن بـازی فرصـت بیشـتری بـرای
بـازی پیـدا کنـد بخصـوص بـا توجـه بـه عملکرد

ضعیفـی کـه وینسـنت یانسـن در خـط حملـه
داشـت .دنـزل دومفرایـس هـم بـرای بـازی
در ترکیـب اصلـی آن دیـدار آمادگـی داشـت
و میتوانـد دوبـاره در سـمت راسـت و نقـش
بال-مدافـع قـرار بگیـرد.
فانخـال بـرای بـازی اول تیمـش چنـد تصمیـم
شـگفتانگیز گرفـت .ماتیـس دلیخـت بعـد از
بـازی گفـت یوریـن تیمبـر بـرای بـازی در سـمت
راست دفاع بهتر است و شاید بازیکن آژاکس
در ایـن بـازی در ترکیـب اصلـی قـرار بگیرد.
هـواداران اکـوادور نگـران شـدند وقتـی انـر
والنسـیا در دقیقـه  75بـازی بـا قطـر مجبـور
بـه تـرک زمیـن شـد امـا گوسـتاوو آلفـارو بعـد از
بـازی اطمینـان داد کاپیتـان تیمـش کـه هـر دو
گل بـازی بـا قطـر را بـه ثمـر رسـاند ،مقابل هلند
بـازی میکنـد .اگـر اکـوادور بـه یـک شـماره 9
تخصصـی احتیـاج پیـدا کنـد ،مایـکل اسـترادا
به مرکز خط حمله میرود و جرمی سارمینتو،
بازیکـن برایتـون ،در کنارههـا قـرار میگیـرد.
بـازی اول دو تیـم نشـان میدهـد نبایـد انتظـار
یک دیدار پرهیجان را داشـته باشـیم .اکوادور
بعـد از آنکـه دو گل بـه تیـم ضعیـف قطر زد ،کار
را تمـام شـده دانسـت و از تلاش بـرای زدن
گلهـای بیشـتر خـودداری کـرد و بـا صبر سـعی

در کنترل بازی داشت .هلند هم تا اواخر بازی
بـا سـنگال فشـار چندانـی روی دروازه ایـن تیـم
نیـاورد .تیـم فانخـال بـرای عبـور از ایـن مرحلـه
و رسـیدن بـه مراحـل باالتـر برنامهریـزی کـرده
و کیفیـت و تجربـه الزم را دارد امـا اکـوادور را
نباید حریف آسانی پنداشت .هلند از  15بازی
آخـرش در جـام جهانـی  12تـا را بـرده اسـت.

ترکیب احتمالی

هلنـد :نوپـرت؛ آ کـه ،فا ندایـک ،دلیخـت؛
بلیند ،برخوایس ،دیونگ ،دومفرایس؛ گاکپو؛
دپـای ،برخوایـن
اکـوادور :دومینگـس؛ آربولـدا ،تـورس،
هینکاپـی ،اسـتوپینان؛ پرسـیادو ،کایسـدو،
گروئسـو ،ایبـارا؛ سـارمینتو ،اسـترادا

جمعه
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هلند  -اکوادور

