
6w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
1401جام جهانی آذر    17  | پنج شــنبه  ســال دهــم | شــماره  2690

 دوئل اروپا و آمریکا
 برای فتح جهان!

جام جهانی در مراحل پایانی؛ روز جمعه دو غول دیگر کنار می روند

شــهروند| با مشــخص شــدن 8 تیم برتر جام جهانی قطر حاال بــه روزهای 
پایانی بزرگ ترین فستیوال فوتبال دنیا نزدیک می شویم. 8 تیم صعودکننده 
به مرحله یک چهارم نهایــی از عصر جمعه کار خود را شــروع و برای رســیدن 
به مراحل پایانی شــانس خود را امتحان خواهند کرد. دیدارهای یک چهارم 
نهایی جام جهانی طی روزهای جمعه و شنبه در دوحه انجام می شود و بعد 
از آن شاهد تعیین 4 تیم برتر جام خواهیم بود. در نبردهای روز جمعه دو تیم 
از قاره اروپا مقابل دو تیم از آمریــکای مرکزی قرار می گیرند. 4 تیم قدرتمندی 
که باید برای همه آنها شانس صعود به فینال و قهرمانی را هم قائل باشیم. در 
ادامه به بررســی دو مسابقه فوق حساس روز جمعه پرداخته ایم. با ما همراه 

باشید:
کرواسی- برزیل؛ به نایب قهرمانی هم راضی نیستند!

کرواســی و  نبــرد 
برزیل بدون تردید 
ی  بیت هــا ا جذ
خواهــد  زیــادی 
کرواســی  داشــت. 
نایــب  عنــوان  بــه 
دوره   قهرمــان 
قبلی جام جهانی 
و برزیل بــه عنوان 
تیمی که از آخرین 

جام جهانی برگزار شــده در آسیا دیگر دستش به جام نرسیده برای صعود به 
جمع 4 تیم برتر همه تالش خود را به کار خواهند گرفت.

کرواســی و برزیل هرچه از زمان تورنمنت گذشــت تیم های بهتری شدند و 
گرچه بســیاری از کارشناسان تیم کرواسی  شرایط مناســب تری پیدا کردند. ا
را از نظــر ســنی تیمی می دانند کــه میانگین باالیــی دارد و از نظر بدنی شــاید 
در دقایــق پایانی کم مــی آورد، اما نمی شــود روی نایب قهرمان دوره گذشــته 
حســاب کمی باز کــرد. کروات هــا از مرحلــه گروهی مســابقات به ســختی باال 
کش صدر آن را تصاحب کرد، دوم شــدند. اما آنها به  آمدند و در گروهی که مرا
کنون، قطعا مقابل برزیل  عنوان یکی از تیم های بدون باخت جام جهانی تا
گردان زالتکــو دالیچ کــه در مرحله  هــم نمایش خوبــی خواهنــد داشــت. شــا
گر فکری بــه حال  قبلی بــا ضربــات پنالتی ژاپــن قدرتمنــد را حــذف کردنــد، ا
خط حمله شــان کــه گل نزن ترین هــا را در اختیار دارد کنند، بی شــک حریف 

کی برای برزیل خواهند بود. خطرنا
در آن ســوی میــدان اما تیــم تیته همه مهره هــای الزم بــرای قهرمانــی را در 
گرچــه در بــازی ســوم دور گروهــی یــک  اختیــار دارد. تیــم پرســتاره سلســائو ا
شکست عجیب مقابل کامرون تجربه کرد، اما از نظر کیفیت شایسته یک تیم 
مدعی قهرمانی اســت. آنها از ســال 2002 که آخرین دوره جام جهانی در آســیا 
بود، قهرمان نشدند و حاال بعد از 20 سال امیدوارند بار دیگر خوش یمنی قاره 
کهن برایشان تکرار شود. برزیل در یک هشتم نهایی یک برد شیرین و پرگل را 
مقابل کره جنوبی جشن گرفت، اما حاال به نظر می رسد آنها کار سخت تری در 

مسابقه با کرواسی در عصر جمعه خواهند داشت.
هلند- آرژانتین؛ شروع بد، پایان خوب؟

کــه  تیمــی  دو 
جــام  شــروع  در 
خــود  طرفــداران 
کــرده  ناامیــد  را 
بودند، حاال در اوج 
خوشبختی به سر 
می برند و بازیکنان 
از  هیچ کــدام 
دوســت  آنهــا 

ندارند صبح شــنبه در اتاق خانه شــان در کشــور خود از خواب بیدار شــوند! 
هلند و آرژانتین می خواهند در تورنمنــت قطر باقی بمانند و همین موضوع 
گرچه با  جذابیت مسابقه جمعه شب را بیشتر خواهد کرد. الله های نارنجی ا
کوادور آنها بازی  7 امتیاز از مرحله گروهی صعود کردند، اما مقابل ســنگال و ا
کوادور این موضوع را به خوبی نشان  خوبی انجام ندادند و تســاوی در برابر ا
می دهد. لوییس فن خال اما با تجربه ناشــی از ســال ها مربیگری، به بهترین 
شــکل ممکن تیمــش را جمع کــرد و بعد از بــرد پــرگل مقابل قطــر و صعود به 
عنوان تیم نخســت گروه اول، در یک هشــتم نهایی هم بردی جذاب مقابل 
آمریــکا بــه دســت آورد. هلند کــه هرگز عنــوان قهرمانی جــام جهانی را کســب 
نکرده، بدش نمی آید این ماجراجویی را در جام 2022 ادامه بدهد و به همین 
خاطــر آنها محکــوم به شکســت آرژانتیــن در یک چهــارم نهایی هســتند. در 
ســوی دیگر، آرژانتینی قرار دارد که کاپیتانش، لیونل مسی، در آخرین حضور 
خــود در جام هــای جهانــی می خواهــد کاری را که دیه گــو مارادونــا انجامش 
داده بود، تکرار کند. راه راه پوشــان آمریکای جنوبی از زمانــی که مارادونا جام 
قهرمانی را در ســال 1994 باالی سر برد، دیگر طعم قهرمانی در این مسابقات 
را نچشیده اند و همین مساله انگیزه آنها را برای برد جام از قطر بیشتر می کند. 
آرژانتیــن هــم مثل هلند شــروع خوبــی در جــام نداشــت؛ شکســت ناباورانه 
مقابل عربستان باعث شد تا طرفداران این تیم نگران شوند، اما لیونل مسی 
و هم تیمی هایش برای جبران آن نتیجه همه کار کردند و نتیجه اش صعود به 
عنوان صدرنشین از دور گروهی و کنار زدن استرالیا در یک هشتم نهایی بود. 
گر جلوی هلند غفلــت کنند، غافلگیر  گردان اســکالونی خوب می دانند ا شــا
می شــوند. نبرد دوم اروپا و آمریکای جنوبی در روز جمعه با تفکرات برنده ای 

که کادر فنی دو تیم دارند، بی شک چشم ها را به گیرنده تلویزیونی می دوزد.

برنامه کامل یک چهارم نهایی جام جهانی به شرح زیر است:
جمعــه 18 آذر: کرواســی- برزیــل )ســاعت 18:30(/ هلنــد- آرژانتین )ســاعت 

)22:30
کش-پرتغال )ســاعت 18:30(/ فرانســه- انگلیس )ســاعت  شــنبه 19 آذر: مرا

)22:30

کاش این جام جهانی تمام نشود!
لحظه های تلخ و شیرین مرحله یک هشتم  نهایی؛ تا می توانید لذت ببرید

یگانه عصاری|  مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
2022 نیــز بــا تمــام شــگفتی ها، شکســت ها و لبخندهــا 
تمام شــد و حــاال تیم هــای باقیمانده بــرای مرحله بعد 
می جنگند. ایــن مرحله شــگفتی و اتفاق هــای عجیب 
کم نداشت؛ از نیمکت نشینی رونالدو تا باخت سنگین 
سوییس تا حذف اســپانیا که یکی از شگفتی های جام 
در ایــن مرحله بــود و انریکــه را تــا فروپاشــی عصبی جلو 
کش که نماینده آفریقــا را در جام نگه  برد و البتــه برد مرا
داشت. حذف شدن تیم های آسیایی یکی دیگر از این 
اتفاق هــای مهم بــود. اما با تمــام این اتفاقــات آنچه در 
، جذابیت های  پیش است حتما شــگفتی های بزرگ تر
بیشــتر و رنــگ و لعــاب بهتــری دارد. تیم هــا در مرحلــه 
یک چهــارم می جنگنــد و بــاز ایــن اشــک ها و لبخندها 
تکرار می شود. چه کســی جام را باال می برد؟ هنوز کسی 
نمی دانــد. شــاید آنچــه مــا دوســت داریــم بــا آنچــه رخ 

می دهد، یکی نباشد!

حذف شدن آسیایی ها
بــا حــذف ایــران، قطــر و عربســتان در مرحلــه گروهی 
جام جهانی 2022 ســه تیم اســترالیا، ژاپن و کره جنوبی 
نماینــدگان آســیا در مرحله یک هشــتم نهایی شــدند. 
اســترالیا پس از دومی در گــروه D در یک هشــتم نهایی 
توســط آرژانتین حذف شــد. ژاپن با نمایش درخشانی 
که برابر آلمان و اســپانیا داشــت، پس از صدرنشــینی در 
، در ضربــات پنالتــی  گــروه E علیرغــم شایســتگی بســیار
برابر کرواســی شکســت خــورد و موفــق به صعود نشــد. 
آخریــن نماینــده آســیا هــم کــره جنوبی بــود کــه در پی 
شکســت ســنگینش برابر برزیل، آخرین نماینده آســیا 

هم از این مسابقات کنار رفت.

لحظه های منزجرکننده برای رونالدو
احتماال شما هم آن عکس عجیب را دیده اید. عکس 
هجــوم و تجمع صدهــا عــکاس مقابل نیمکــت پرتغال 
بــرای ثبــت نیمکت نشــینی رونالــدو برابــر ســوییس! 
پرتغــال و ســوییس در مرحلــه یک هشــتم نهایــی در 
شــرایطی بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه رونالــدو در ترکیب 
اصلــی پرتغال حضور نداشــت و ایــن، تبدیل بــه یکی از 

مهم تریــن ســوژه ها بــرای عکاســان و خبرنــگاران شــد. 
البته این بازی شــگفتی دیگری هم داشــت و ســوییس 
با 6 گل مغلوب پرتغال شد تا یکی دیگر از سنگین ترین 
شکســت های ســوییس و البته بازی های جــام جهانی 
رقم بخــورد و البتــه پرتغالی ها حســابی بــرای دیگر رقبا 
گــر در ابتــدای جــام بــه  خــط و نشــان بکشــند. شــاید ا
کســی می گفتیم که ســوییس قرار اســت بــا 6 گل بدرقه 
شــود، هیچ کــس آن را نمی پذیرفت اما ایــن اتفاق افتاد 
، نخســتین  و ســوییس هــم حــذف شــد. در این دیــدار

هت تریک جام جهانی 2022 هم ثبت شد.

کش حذف اسپانیا و شگفتی سازی مرا
یکــی از بزرگ تریــن شــگفتی های جــام جهانــی قطر و 
البتــه اتفاقی عجیب کــه لوییس انریکــه را روی نیمکت 
کــرده بــود، رخ داد! پــس از تســاوی دو  اســپانیا قفــل 
کــش در 90 دقیقــه بــازی و همچنین  تیــم اســپانیا و مرا
وقت هــای تلف شــده، کار بــه پنالتــی کشــید و ضربــات 
پنالتــی تعیین کننده برنده بازی شــد. هیچ کــس انتظار 
نداشت که اســپانیا نتواند هیچ یک از توپ های خود را 
تبدیل به گل کند. برای تیم ملی اســپانیا هیچ بازیکنی 
نتوانســت گلزنــی کنــد و پابلــو ســارابیا، کارلــس ســولر و 
بوســکتس پنالتی های خود را از دســت دادند تا اشرف 
حکیمــی در آخرین ضربــه، تیر خالصی بر پیکر اســپانیا 
کــش را راهــی دور بعد جام جهانــی کند. بونو،  وارد و مرا
کش توانســت دو پنالتــی را برابر بازیکنان  دروازه بان مرا

اســپانیا مهــار کنــد. تیــم آفریقایــی بــرای نخســتین بار 
در تاریــخ فوتبــال خــود در ضربــات پنالتــی پیــروز شــد. 
همچنیــن بــرای اولین بــار بــه یک چهــارم نهایــی جــام 
کــرد. صحبت هــای بوســکتس پــس از  جهانــی صعــود 
، پیچیده و  حذف اســپانیا نیز جالب بود: »شبی دشوار
بی رحمانــه را در جام جهانی ســپری کردیم. باید از ســر 
جــای خود بلند شــده، بــه خانه برگردیــم و بــه اتفاقاتی 
که در آینده رخ می دهــد، فکر کنیــم. در ضربات پنالتی 
بــه ظالمانه تریــن شــکل تکلیــف بــازی معلــوم شــد. ما 
خوش شانس نبودیم. حاال مهم تیم است نه من. شب 
ســختی اســت و حقیقتا کالفــه ام. ای کاش یــک نفر آن 

باال در ضربات پنالتی به ما کمک می کرد!«

به استقبال شگفتی های بیشتر
کش-پرتغال، هلند-آرژانتین،  انگلیس-فرانســه، مرا
کرواســی-برزیل؛ حــاال 8 تیــم در مرحلــه یک چهــارم 
نهایی جــام جهانی حضــور دارند و باید از ســد حریفان 
قدرتمنــد بگذرنــد. ایــن روزهــا بــرای عاشــقان فوتبــال 
کــه می تــوان از لحظه لحظــه  بهشــت اســت؛ بهشــتی 
آن لذت برد و شــاید کمتر کســی دوســت داشــته باشــد 
ایــن لحظات به تندی ســپری شــود. هــر یــک از آنها در 
یک چهــارم، نیمه نهایــی و در نهایــت فینــال طرفــدار 
تیمــی هســتند کــه دل بــه قهرمانــی اش بســته اند. چه 
کســی قرار اســت جام را باالی ســر ببرد؟ هنوز برای این 
شــگفتی های  یک چهــارم  مرحلــه  اســت،  زود  ســوال 
بیشــتری دارد که باید همراه شان بود و از آنها لذت برد. 

انگار که جام جهانی تازه شروع شده باشد!
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یک گل و دو پاس گل به نام دومفریس در دیدار هلند و 
آمریکا به ثبت رسید. او نخستین مدافع تاریخ جام جهانی است 
که در مرحله حذفی چنین رکوردی ثبت می کند. در این بازی 
همچنین یک آمار جالب به ثبت رسید. بلیند دومین گل هلند را به ثمر رساند. او 
در به ثمر رسیدن گل سوم تیمش تاثیرگذار بود و به دومفریس پاس گل داد. در 

تاریخ جام جهانی پیش از این دیده نشده بود که دو مدافع به هم پاس گل بدهند.

بیست وشش بازیکن برزیل در این تورنمنت بازی کردند. 
تیته در دیدار برابر کره جنوبی به دروازه بان سوم تیم هم فرصت 
بازی داد تا تمام شاگردانش حداقل چند دقیقه در جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر بازی کرده باشند.

سه گل را گونسالو راموس در دیدار پرتغال و سوییس به 
ثمر رساند تا نخستین هت تریک جام جهانی ۲۰۲۲ به ثبت برسد. 
او که به جای رونالدو در ترکیب اصلی پرتغال قرار گرفت، سومین 
بازیکن جوانی لقب گرفت که در جام  جهانی هت تریک می کند. پیش از او، 
 پله برزیلی در 17 سالگی و ادموند کونن آلمانی در 19 سالگی در جام جهانی 

هت تریک کردند.

در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی قطر، ۲8 گل به ثمر 
رسید. این بیشترین تعداد گل در این مرحله در یک دوره از 

مسابقات است.

لئو مسی با حضور هزارمین بازی دوران فوتبال خود و با گلزنی 
مقابل استرالیا دو رکورد برای خودش را جابه جا کرد. او به 9 گل 
زده در ۲۳ مسابقه  جام جهانی رسید )رکورد مارادونا 8 گل در 
 ۲1 مسابقه بود( و برای اولین بار توانست در مرحله حذفی برای آرژانتین

 گلزنی کند.

که  می گذشت  پپه  سن  از  روز   ۲8۳ و  سال  سی ونه 
مدافع پرتغالی گلزنی کرد. او دروازه سوییس را باز کرد تا 

مسن ترین گلزن مرحله حذفی جام جهانی لقب بگیرد.

عددبازی با مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی


