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نکاتی از روز سوم جام جهانی

z

یادداشت

شگفتی عربستان و جام
وقتهای تلف شده!

روز ســوم جــام جهانــی بــدون شــک
بزرگترین شوک این تورنمنت و به گفته
بعضــی از کارشناســان حتــی میتــوان
عنــوان شــوکه کنندهتریــن نتیجه تاریخ
جــام جهانــی را بــرای آن انتخــاب کــرد.
امریــکا در جــام جهانی  1950انگلیس را
غافلگیــر کــرد ،کامــرون در جــام جهانی
 1990آرژانتیــن را شــوکه کــرد و ســنگال
در ســال  2002شــوک بزرگی به فرانســه
وارد کــرد.
روز سهشــنبه ،عربســتان ســعودی نــام
خــود را بــه لیســت غافلگیرکنندهتریــن
برندههــای جــام جهانــی اضافه کــرد و با
یــک بازگشــت بــزرگ ،مدعــی قهرمانــی
جــام را  1-2شکســت داد.
ســعودی نیمــه اول را در حالــی بــه پایان
رســاند کــه یــک گل خــورد و ســه گل
حریف نیز مردود اعالم شــد اما اشــتباه
نکنیــد ،تیــم هــروه رنــار شایســتگی برد
دیوانهواری که به دست آورد را داشت.
نــام بازیکنانــی مثــل صالــح الشــهری و

ســالم الدوســاری بابــت گلهایــی کــه
مقابــل تیمی که  36بازی بود شکســت
نخورده بود ،به ثمر رســاندند تا ســالها
در یادهــا باقــی خواهــد مانــد امــا تالش
فداکارانــه دیگــر بازیکنــان عربســتان از
جملــه حســان التمبکتــی کــه نمایشــی
ایــدهآل را ارائه کرد ،قابل ســتایش بود.
در حالی که مردم عربســتان از تعطیلی
اعــام شــده بابــت بــرد تیمشــان لــذت
میبرنــد ،نــام تیــم ملــی ایــن کشــور نیز
در تاریــخ شگفتیســازان جــام جهانــی
ثبت شــده اســت.

وقت اضافه

بــا پایــان بــرد جالــب عربســتان مقابــل
آرژانتیــن کــه پنجمیــن بــازی از  64بازی
جــام جهانی بــود ،تقریبا ً 90دقیقه وقت
اضافــه به بازیهایی که تا این مســابقه
برگــزار شــده بودنــد ،اضافه شــده بود.
بــازی ایــران و انگلیــس بیــش از 14
دقیقــه وقــت اضافــه بــرای مصدومیت

علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان تیــم ملــی
ایران داشــت .مســلما ًهمه موافق این
موضــوع هســتند کــه برخــورد ضربه به
سر باید با مراقبت و درمان کافی همراه
باشــد امــا هــر کســی کــه ایــن صحنــه
برخــورد بیرانونــد را دید تقریبا ًدر همان
لحظــه یا دســتکم چنــد دقیقــه بعد از
آن مطمئــن بــود که او نمیتواند به بازی
ادامــه دهــد و واقعــا ًنیــازی بــه این همه
اتــاف وقــت وجود نداشــت.
دالیلــی کــه باعــث توقف بازی میشــود
شــا مل مصد و میــت  ،کمــکد ا و ر
ویدیویــی ،تعویضهــا و پنالتیهــا و
کارت قرمزهــا هســتند و البتــه بعضی از
بازیکنان هم به عمد وقت را میکشــند
تــا شــرایط را بــه نفــع تیــم خــود حفظ یا
عــوض کننــد؛ مــورد آزاردهنــدهای کــه
در ایــن تورنمنــت زیــاد دیــده میشــود.
داوران چهــارم از ســوی فیفــا موظــف
شدهاند که زمان دقیق وقتهای تلف
شده را در قطر حساب کنند ،به همین

دلیــل اســت که بازیها گاهــی بیش از
انــدازه و حتــی بیدلیــل طوالنی به نظر
میرســند مثــل بــازی ایــران – انگلیس
و همچنیــن آرژانتیــن – عربســتان .این
موضــوع البتــه احتمــال رســیدن بــه
گلهــای آخریــن لحظه مثــل گل دیوی
کالســن بــرای هلنــد مقابــل ســنگال
کــه در دقیقــه  98بــه ثمــر رســید را باال
میبــرد.

نمایشی در حد یک سوپر استار

در حالــی بابــت بــرد فرانســه مقابــل
اســترالیا بیشــتر تمجیدهــا از اولیویــه
ژیــرو صــورت گرفــت کــه در ایــن بــازی
دو گل بــه ثمــر رســاند و بــا رکــورد  51گل
تیــری آنــری در گلهای ملی به تســاوی
رســید ،اما دیگــر مهاجم آبیهــا تأثیری
چشــمگیر در ویــران کردن خــط دفاعی
حریــف اســترالیایی داشــت.
کیلیــان امباپــه ســومین گل فرانســه را
بــه ثمــر رســاند و بــه بــرد  1-4ایــن تیــم
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سوژه

چالش اصلی دشان برای قهرمانی
امیررضا همایون

روزنامه نگار

بیســــت و دومیــــن دوره جــــام جهانــــی
فوتبــــال باالخره بــــرای مدافــــع عنوان
قهرمانــــی آغاز شــــد ،بر همین اســــاس
تیم ملــــی فوتبال فرانســــه سهشــــنبه
شــــب مقابل شــــاگردان گراهام آرنولد
قرار گرفت؛ مســــابقهای که باپیروزی 4
بــــر  1این تیم مقابل کانگوروها به پایان
رســــید امــــا بــــدون شــــک مصدومیت
لوکاس هرنانــــدز از ناحیه رباط صلیبی
بدترین خبر این مســــابقه برای دشان
و تیم فنی فرانســــه بــــود؛ مصدومیتی
کــــه تعــــداد بازیکنان کلیــــدی مصدوم
فرانســــه را بــــه عدد  7رســــاند؛ نکتهای
کــــه بدون شــــک ســــختترین چالش
دشــــان در راه تکــــرار قهرمانــــی دوره
گذشــــته (روســــیه  )2018و تاریخسازی
خواهــــد بود.

شب اسفناک امباپه

کیلیــــان امباپــــه در حــــال حاضــــر
مهمتریــــن بازیکــــن دشــــان بــــرای
رســــیدن بهعنــــوان قهرمانی اســــت،
بازیکنی که در بازی سهشــــنبه شب
باوجــــود به ثمر رســــاندن یــــک گل از
چهار گل تیمــــش نمایش ضعیفی را
ارائه داد ،به گونــــهای که این بازیکن
بســــیاری از موقعیتهای فرانســــه را
بــــا ضربــــات ضعیــــف از دســــت داد.
شــــاید یکــــی از دالیــــل ایــــن اتفــــاق
برنامه فشــــرده لیگهــــای اروپایی و
خســــتگی ایــــن بازیکن بوده اســــت؛
فرضیــــهای که اگر نمایــــش امباپه در
بازیهای بعدی فرانســــه در بیســــت
و دومیــــن دوره جــــام جهانــــی فوتبال
بهبــــود یابــــد بــــه حقیقــــت خواهــــد
پیوســــت و متوجــــه میشــــویم دلیل
اصلی عملکــــرد ضعیف این ســــتاره
جوان فوتبال فرانســــه که با از دست
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دادن بســــیاری از موقعیتهــــای این
تیم در بــــازی با اســــترالیا همراه بود،
خســــتگی و فشــــردگی مســــابقات و
تمرینــــات پیــــش از حضــــور در قطر
بــــوده اســــت ،البتــــه همانطــــور که
پیشتــــر گفته شــــد دشــــان باوجود
مصدومیت بازیکنان کلیدیاش کار
ســــختی برای تکرار عنــــوان قهرمانی
خواهد داشــــت.

این تیم متفاوت است

حــــذف تیــــم قهرمــــان در دوره بعدی
مســــابقات در سالیان اخیر موضوعی
بوده اســــت که کابــــوس آن همواره با
تیمهــــای قهرمانــــی کــــه در دوره بعد
مهمتریــــن تورنمنــــت فوتبالی جهان
شــــرکت میکردند ،همراه بوده است
اما پســــران دشــــان بــــا برتــــری قاطع
 4بــــر یــــک مقابــــل اســــترالیا در بازی
اول مرحلــــه گروهی نشــــان دادند که

ایــــن دوره با دورههــــای قبلی متفاوت
اســــت و پــــس از ســــه دوره حــــذف
مدافــــع عنوان قهرمانی از مســــابقات
این بار قرار نیســــت ایــــن موضوع رخ
دهــــد و ایــــن تیــــم فرانســــه متفاوت
از تیمهــــای قهرمــــان ادوار گذشــــته
اســــت ،امــــا همچنــــان بــــرای اینکه با
قاطعیــــت بگوییم این تیم به دور بعد
صعــــود میکنــــد زود اســــت و باید
منتظــــر بازی بعدی ایــــن تیم در
مرحله گروهی باشــــیم ولی از
قدرت بیشــــتر فرانسه 2022
نســــبت به این تیم در ســــال
 2018همیــــن را بگوییــــم که
خروسهــــا در بازی اولشــــان در
جــــام جهانی روســــیه با نتیجــــه  2بر 1
مقابل اســــترالیا به پیروزی رســــیدند
ولــــی این آمــــار پس از گذشــــت چهار
ســــال از آن رقابتها بــــه پیروزی  4بر
 1افزایش داشــــته اســــت.

ZOOM
شروع رؤیایی فرانسه با رکورد ژیرو
تیم ملی فرانسه دفاع از عنوان قهرمانی در جام جهانی  2022را با پیروزی  4بر یک برابر استرالیا در دیداری که گل اول را هم خورده بود آغاز کرد که این
بازی یک حاشیه مهم هم داشت؛ تبدیل شدن اولیویه ژیرو به برترین گلزن مشترک تاریخ خروسها .فرانسه که بعد از سه باخت و دو تساوی و تنها
تودوم آمده بود ،شروعی ناامیدکننده داشت و گل اول را هم دریافت کرد .به نظر میرسد که این تیم دارد
یک پیروزی در  6بازی اخیرش به جام بیس 
در همان مسیری به حرکتش ادامه میدهد که باعث شوم شدنش در گروه یک لیگ  Aلیگ ملتهای اروپا شد .داستان بازی اما قرار بود طور دیگری
رقم بخورد و خروسها در شبی که کیلیان امباپه خوش درخشید و جایزه بهترین بازیکن میدان را گرفت و اولیویه ژیرو نیز رکورددار شد ،کانگوروها را
نقرهداغ کردند تا یک شگفتی دیگر مانند آنچه در بازی آرژانتین برابر عربستان رخ داده بود تکرار نشود .شروع نه چندان جالب فرانسه را شاید بتوان به
پای عدم تمرکز آنها در اولین بازی جام گذاشت اما به هر حال این تیم با جبران گل خورده به بازی برگشت و قدرت واقعی و عملکرد در خور نام قهرمان
جهان را به نمایش گذاشت .البته نباید از یاد برد که گل استرالیا هم برخالف جریان بازی و زمانی که توپ و میدان در اختیار فرانسویها بود رقم خورد.
شاید اگر استرالیا میتوانست برای مدتی طوالنیتر از برتریاش محافظت کند و به فشار خود ادامه میداد ،نتیجهای متفاوت برای بازی رقم میخورد.

فشار زندگی بر بازیکن
منتخب تیم ملی امریکا

سختیهای
کریستین پولیسیچ
بودن

مقابــل کانگوروها کمک کرد تا فرانســه
شــروعی قدرتمندانــه در راه دفــاع از
عنــوان قهرمانــی خــود در جــام جهانــی
داشــته باشــد امــا بــه جــز ایــن ،کیلیــان
در بســیاری از صحنههــای دیگــر نیــز
خــوش درخشــید.
ســتاره پرســرعت پــاری ســن ژرمــن
چندیــن بــار توانســت خــط دفاعــی
اســترالیا را بــا ســرعت خیرهکننــده خود
پشــت ســر بگــذارد و پــاس او بــه ادرین
ربیــو در مســیر گل اول ژیرو یک حرکت
فوقالعــاده بــوده اســت.
امباپه  23ســاله تا همین جا یک مدال
جام جهانی را در پیش دارد و چهار سال
پیــش جایگاه خود را در بین بزرگان این
تورنمنــت ثبــت کرد .نمایش سهشــنبه
شــب او نشــان داد که او آماده است که
خودش را باالتر از دیگر سوپراستارهای
پــاری ســن ژرمــن یعنــی مســی و نیمــار
ثبــت کنــد و جایگاهــی دســت نیافتنــی
را کســب کند.

مـدت هاســــــت کـه امریکـــــــا در
ورزشهــــــــایی مثـل بسکتبـــــــال،
بیسبال ،فوتبال امریکایی و … حرف
اول را در دنیا میزند ولی هیچ وقت
موفـق نشـده جایـگاه مناسـبی برای
خود در محبوبترین ورزش دنیا باز
کنـد .آنهـا هـر چهـار سـال یـک بـار از
یـه منطقـه متوسـط بـه جـام جهانـی
راه پیدا میکنند و فقط یک نمایش
متوسـط از خـود در ایـن رقابتهـا
نشـان میدهنـد.
امـا حـاال امریـکای همه چیـزدار ،در
دنیـای فوتبـال احسـاس نیاز کـرده و
میخواهـد فوتبالـش هـم مثل بقیه
ورزشهایـش حرفـی بـرای گفتـن
داشـته باشـد .امریـکا میخواهـد به
دنیـا ثابـت کنـد کـه قابلیـت معرفـی
ستارهای در حد هالند ،نیمار ،صالح
یـا امباپـه بـه دنیـا را دارد.
در پنـج سـال گذشـته امریـکا
بیشـترین تمرکـزش را روی یـک
نفـر گذاشـته بـود تـا یـک بازیکنـی
در سـطح جهانـی پـرورش بدهـد؛
کریستین پولیسیچ .بدون شک در
این چند وقت بازیکنهای خوبی از
این منطقه به دنیا معرفی شدهاند؛
بازیکنانی همچون کلینت دمپسی
در فولهـام کـه یـک قهرمـان اسـت،
النـدن دانـاوان هـم بـا اینکـه در
لیگهای اروپایی موفقیت چندانی
نداشت اما یکی از بهترین بازیکنان
در تیـم ملـی امریکاسـت.
از طرفـی اسـترالیا هـم کـه شـرایط
مشـابهی از لحـاظ فوتبالـی بـا امریـکا
دارد و بـا اینکـه جمعیـت کمتـری
نسـبت بـه امریـکا دارد ،موفـق شـده
 ۳بازیکـن سـطح بـاالی جهانـی
معرفـی کنـد کـه در لیـگ برتـر خـوش
درخشـیدهاند .بازیکنانـی مثـل تیـم
کیهیـل ،مـارک ویـدوکا و هـری کـول.
امـا امریـکا همچنـان نیـاز دارد که یک
بازیکن سـتاره بسـازد .در این شرایط،
توقعـات از پولیسـیچ خیلـی باالسـت.
بـه گذشـته پولیسـیچ هـم کـه نـگاه
میکنیم نکات جالبی میبینیم .او در
شـهر هرشـی پنسـیلوانیا به دنیا آمده
و در یـک خانـواده سـوپرفوتبالی بـزرگ
شـده (پـدر و مـادرش هـر دو بازیکـن
فوتبال دانشگاهی بودند ،بعدا ًپدرش
فوتسـال حرفـهای بـازی میکـرده) ،او
خیلـی سـریع موفـق شـد راهـش را بـه
تیـم ملـی بـاز کنـد .عملکـرد پولیسـیچ
مقابل برزیل در سال  ۲۰۱۳در تیم زیر
 ۱۷سـالهها درخشـان بود و نشـان داد
کـه بهعنـوان یـک نوجوان چـه بازیکن
قابلـی اسـت .از سـال  ۲۰۱۶کـه بـه تیـم
بزرگسـاالن دورتمونـد راه یافـت و بعـد
از آن راهـی چلسـی شـد و دوبـاره بـه
دورتموند بازگشـت ،بازیهای زیبایی
از خودش به نمایش گذاشت .همین
تواناییهـای دیدنـی او باعـث شـد تـا
یکـی از جوانتریـن کاپیتانهـای تیـم
ملی امریکا شود و به او لقب کاپیتان
امریکا را دادند .لقبی که خودش از آن
متنفر است .البته که دوران حضورش
در چلسـی همـراه بـا مشـکالت بـود.
مصدومیـت و تغییـرات مدیریتـی
باعث شد تا پولیسیچ موقعیت زیادی
بـرای خودنمایـی نداشـته باشـد.
او حاال چهارمین فصل پیاپیاش را
در انگلسـتان سپری میکند
و هنـوز نتوانسـته جایـگاه
اصلـیاش را در ترکیـب
اصلـی چلسـی پیـدا کند.
بیـن هـواداران چلسـی
هـم بازیکنـی بـا عناوینـی
مثـل اسـتاد موقعیتهـای
از دسـت رفتـه معـروف اسـت.
امـا او هـر موقـع توانسـت خـودش را
جمـع و جـور کنـد و فشـارها را کـم کنـد،
حسـابی خـوش درخشـید .مثـل هـت
تریکـی کـه مقابـل برنلـی اواخـر سـال
 ۲۰۱۹کـرد ،گل اول را بـا پـای چـپ زد،
گل دوم را بـا پـای راسـت و گل سـوم را
بـا سـر و حسـابی هنرهایـش را بـه رخ
همـه کشـید .پولیسـیچ خیلـی خـوب
نشـان داد کـه بازیکنـی دوپاسـت کـه
سـرعت باالیـی دارد و میتوانـد کامـل
تیم حریف را اذیت کند .حاال باید دید
در ایـن جامجهانـی میتوانـد خـودش
را بهعنـوان سـتاره تیـم ملـی امریـکا بـه
دنیـا معرفـی کنـد یـا خیـر.

