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پرونده ای برای جام جهانی و دوست داشتنی ترین تیمی که در این جام حضور دارد

زندگی در گروه مرگ

 در فوتبال دنبال 
هیچ چیز شاعرانه ای نباشید

چند ســالی اســت که موج  سامانموحدیراد

شــاعرانه نویســی دربــاره 
فــــــــوتبال در میــــــــان 
ورزشی نویسان و خوانندگان 
ایرانــی رواج یافتــه اســت. 
نمی دانــم نقطه شــروعش دقیقا کجا بــود اما 
بی شــک حمیدرضا صدر و ابراهیم افشــار در 
همه گیر شدن این ژانر نقش به سزایی داشتند 
و از یک جایــی به بعد عادل فردوســی پور هم 
تالش کرد با ساخت آیتم های شاعرانه فوتبال 
را در دیگی از سیاست و شعر و موسیقی و فلسفه 
هم بزند تا به این ترتیب کاالیی به نام فوتبال را 
به همه بفروشــد. این روزها هم که با شروع تب 
جام جهانی همه ســعی می کنند با آســمان و 
ریســمان بافتن از این نمد، کالهی برای خود 
ببافند. مانند آن روزنامــه پرتیراژ که قبل بازی 
ایــران و مراکش تیتــر زد این بــازی رویارویی 
ابن سینا و ابن رشد اســت. واقعا یک لحظه در 
ذهنتان ســردار آزمون را تصور کنید و بار دیگر 

به ابن سینا و این تیتر فکر کنید!
 امــا آیا واقعا در فوتبال چیز شــاعرانه ای وجود 
دارد؟ بــه نظرم همه این بــزک دوزک ها چیزی 
نیســت جز تالشــی مضبوحانه برای پوشاندن 
چهره واقعی و ناعادالنه فوتبال! ورای همه این 
لبخندها و عکس های زیبا از تماشــاگرانی که 
یکدیگــر را در آغوش می گیرند می بوســند و از 
صلح و دوســتی ملت ها صحبت می کنند یک 
روح وحشی و ناآرام خوابیده که هیچ شاعرانگی 
در آن وجود ندارد و هر آینه ممکن است از شدت 

خشم شما را بدرد.
من ســال ها طرفدار نساجی قائمشهر بودم. از 
بچگی و وقتی نادر دست نشان در این تیم بازی 
می کرد و برادرش مربی این تیم بود. حاال امسال 
که نســاجی خیلی دراماتیک به لیگ برتر آمده 
همه شروع کردن به سرودن شعر برای این تیم 
و شــعارهایی که هوادارنش در حمایت این تیم 
می خوانند. ولی واقعیتش این است که باید در 
ورزشــگاه شهید وطنی قائمشــهر باشی و تیم 
نتیجــه نگیرد تا ببینی همین تماشــاگرانی که 
برایشان سرود حماســی می خوانید چه به روز 
بازیکنان و مربیان تیم می آورند. بله شــما االن 
می توانید از نســاجی امید شهر خسته سخن 
بگویید ولی روزهایی در همان ورزشگاه همین 
شهر خسته از خستگی فرزندانش را هم می درد.
اگر از این نگاه سانتی مانتالیسم دست بردارید 
می بینید که فوتبال خیلی شبیه به زندگی است. 
پر از نابرابری و بی عدالتی و شما در آن محکومید 
به جنگیدن. جنگیدن و فقط جنگیدن. ممکن 
است مانند ایران 2014 مقابل آرژانتین خیلی 
خوب باشــید و خوب بجنگید اما در دقیقه آخر 
تســلیم شوید.  ممکن اســت خوب نباشید اما 
مثل تیری  هانری در دقیقه 90 با دست و خیلی 
شــیادانه تــوپ را توی گل ایرلنــد کنید و پیروز 
شوید و به جام جهانی صعود کنید. و بله ممکن 
اســت گاهی هم رستگار شــوید حتی با گل به 

خودی حریف.
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جام جهانی رقابتی باشــکوه اســت که می توان آن را در کنار دیوار چین و اهرام مصر جزو عجایب 
جهــان دانســت و یا در کنــار اختراع برق و تلفــن از مهم ترین نوآوری های پس از دوران رنســانس 
دانســت. اعجاز و جذبه این تورنمنت در آن است که رقابتی میان کشورهای سرتاسر جهان ایجاد 
می کنــد کــه نه تنها موجب گســترش اختالفــات و کدورت ها میان ملل نمی شــود، بلکــه مبلغی 
بی همتاســت برای ترویج صلح، برابری و دوســتی بین اقوام، صرف نظر از نژاد، دین، محل زندگی 
و فرهنــگ آنــان؛ معجزه ای کــه در فاصله میــان دو جنگ جهانی پایه گذاری شــد تــا راه ارتباطی 
 باشــد میان کشــورهای مختلف تا از طریــق آن پیوند صلح و برادری و برابری میــان ملل گوناگون 

ردوبدل شود.

خشت اول
بنــای جام جهانــی در ســال 1930 و در کشــور 
اروگوئه گذاشــته شــد تــا زینتی بر جشــن های 
100ســالگی اســتقالل اروگوئه باشــد. احداث 
ورزشگاه 90 هزار نفری سنتناریو در مونته ویدئو 
بزرگ تریــن چالــش برگزارکننــدگان اولین دوره 
جام جهانــی بود که با همت مردم کشــور میزبان 
تکمیل شد تا پذیرای بازی اول اروگوئه در سالگرد 
اســتقالل این کشــور) 18 ژوئن( باشد. 13 تیم 
در چهــار گــروه با هم بــه رقابــت پرداختند و در 
نهایــت میزبان اولین فینــال تاریخ جام جهانی را 
با نتیجه 4 بــر 2 از آرژانتین برد و نامش به عنوان 
نخســتین قهرمان ایــن رقابت هــا در تاریخ ثبت 
شد. چهار ســال بعد ایتالیایی که تحت حکومت 
موســولینی- دیکتاتــور معــروف- بــود میزبانی 
را برعهــده گرفــت. در این دوره عــالوه بر اروپا و 
آمریــکا، قــاره آفریقا هــم یک نماینده داشــت؛ 
مصر که با شکســت 4 بر 2 برابر مجارستان از دور 
رقابت ها کنار رفت. بازی ها به صورت تک حذفی 
پیگیــری شــد و ایتالیا بــا گلی کــه »چیاویو« در 
وقت های تلف شــده به ثمر رســاند، چکسلواکی 
را شکســت داد و قهرمان شــد. چهار ســال بعد 
ایتالیا قهرمانی رقابت ها را در فرانســه تکرار کرد 
 تا اولین کشوری باشد که در خاک دیگری جام را 

فتح می کند. 

غبارروبی از جنگ در ماراکانا
وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1939 سه دوره 
جام جهانــی را ملغی کرد، ولی پس از بازگشــت 
دوباره آرامش به اکثر نقاط جهان، کشــور برزیل 
که تــا حد خوبــی از هیاهــوی آشــوب و ویرانی 
جنگ جهانــی بــه دور مانده بود  خــود را مهیای 
راه اندازی دوباره این تورنمنت در خاک خودش 
کــرد؛ آن ها بزرگ ترین ورزشــگاه جهــان و البته 

باشــکوه ترین پایگاه ورزش دوســتی در سراســر 
جهان جنــگ زده را احــداث کردنــد. گنجایش 
200 هزار نفری ورزشــگاه ماراکانــا از این حیث 
شــگفت آور اســت کــه حتــی در حــال حاضــر 
بزرگ تریــن و گران ترین اســتادیوم هــا به ندرت 
گنجایشــی بالغ بر 100 هزار نفــر دارند.  با این 
وجود، در همین ورزشــگاه تیم ملی برزیل عنوان 
قهرمانــی را در عیــن ناباوری بــه اروگوئه واگذار 
کــرد تا فاجعــه ای فرامــوش نشــدنی در فوتبال 
برزیــل رقم بخــورد. جام جهانــی 50 برزیل تنها 
دوره ای بود که مســابقه فینال نداشــت و در یک 
گــروه چهــار تیمی قهرمــان رقابت ها مشــخص 
می شــد. البته در روز پایانی به طور اتفاقی تقابل 
برزیــل و اروگوئــه قهرمــان را مشــخص می کرد. 
سلســائو که برای کســب عنوان قهرمانی تنها به 
یک تســاوی نیاز داشت، 2 بر یک بازی را واگذار 
 کرد تا مردمش را در شــوک و حیــرت غم انگیزی 

فرو ببرد. 

جعبه جادویی
پــس از انتقال مقر فیفا به ســوئیس، این کشــور 
میزبــان رقابت هــا شــد و رونــد برگــزاری دور 
نهایــی در 4 گــروه 4 تیمی ثباتی نســبی یافت. 
هم چنیــن، برای نخســتین مرتبه ایــن رقابت ها 
از تلویزیــون پخش شــد، درحالی که پیش از این 
مــردم صرفا از طریق تلگــراف از نتایج بازی ها با 
خبر می شدند. این امر به رشد فزاینده بینندگان 
جام جهانــی و فراگیر شــدن محبوبیت آن کمک 
بســیاری کرد. در ســال های 58 و 62، برزیل به 
همراه نســل طالیی متشــکل از پله، گارینشــا، 
دی دی و ماریو زاگالو نخســتین کشــوری شــد 
که دو بــار پیاپــی قهرمانــی تورنمنت را کســب 
می کــرد. پــس از ســال 62، فدراســیون فیفا با 
توجــه به ظرفیت محــدود رقابت ها برای هر قاره 

ســهمیه جداگانه در نظر گرفــت و به هر کدام از 
قاره های آفریقا و آســیا یک سهمیه داد. از میان 
70 کشــور شــرکت کننده در دور مقدماتی، 16 
کشور براساس این سهمیه بندی برای دور نهایی 
برگزیده شدند. آفریقایی ها بنا به دالیلی از جمله 
اعتراض به نحــوه ســهمیه بندی، جام جهانی را 
تحریــم کردند. در این دوره انگلســتان با دروازه 
 انــی گــوردون بنکــس و درخشــش ســتارگانی 
نظیــر جــف هورســت و بابــی چارلتــون اولیــن 
را  جام جهانــی  در  خــود  قهرمانــی  آخریــن   و 

به دست آورد.

به احترام ژول ریمه
در سال 1970 و پس از سومین قهرمانی برزیل در 
مکزیک، نسخه اصلی جام قهرمانی بازی ها)جام 
ژول ریمــه( که به نام رئیس فیفا در ســال 1930 
و بنیان گــذار جام جهانی نام گذاری شــد، برای 
همیشــه بــه برزیلی ها اهدا شــد؛ البته این جام 
سه سال بعد به سرقت رفت و سارقان جام طالی 
خالــص آن را ذوب کردند! جــام کنونی رقابت ها 
از آن دوره با شکل و شمایل جدید برای رقابت ها 
طراحی شــد. دیگر تفاوت جام جهانی 74 آلمان 
غربــی نیز این بــود که پــس از دور گروهی دیگر 
خبری از دور حذفی نبود؛ بلکه 8 تیم صعود کرده 
به دو گروه تقسیم می شدند تا صدرنشین های هر 
گــروه در فینال و تیم هــای دوم نیز در دیدار رده 
بندی به مصــاف یکدیگر بروند. آلمان و آرژانتین 
با ایــن فرمت در فینــال حریف هلند شــدند و با 
غلبــه بر بزرگ ترین نــاکام فینال های تاریخ، جام 
قهرمانــی 74 و 78 را باالی ســر بردند. دهه 70 
و به ویــژه جام جهانــی 78 آرژانتیــن را می توان 
نقطــه عطفــی در برگزاری بزرگ ترین مســابقات 
ورزشــی جهان دانست. رشد چشمگیر بینندگان 
و تماشــاگران جام جهانــی بــا هزینه های گزاف 
دولت آرژانتین- به رغم کسری بودجه شدید این 
کشــور- همراه شــد که این امر میزبانان بعدی را 
نیز به سرمایه گذاری اقتصادی کالن در این بازی 

ها تشویق کرد.

پیچیده شدن به قیمت گسترش
 24 تیمی شــدن بازی ها در سال 82، پیچیدگی 
شــکل جدول رقابت هــا را باالتر هم بــرد. از این 
دوره، پــس از مرحله گروهی، 12 تیم در 4 گروه 

به مصاف هم می رفتند تا راه یافته ها به نیمه نهایی 
مشــخص شــوند. در ســه دوره بعــدی، مرحلــه 
گروهــی دوم از درخت بازی هــا حذف و به جای 
آن دوباره از بازی های تک حذفی اســتفاده شد 
تا بدین صورت برخی از کشورها به رغم سومی در 
یــک گروه چهار تیمی فرصت صعود به دور بعد را 
داشــته باشند! در این ادوار، عملکرد کشورها در 
آخریــن ادوار جام جهانی، معیار فیفا برای ســید 
بندی تیم ها بود؛ ولی از سال 94 و پس از فراگیر 
شدن سیستم امتیازدهی و رتبه بندی فدراسیون 
فوتبــال) رنکینــگ فیفا( این سیســتم جایگزین 
معیارهای کیفی گذشــته شــد. رقابت های سال 
86 پرتنش تریــن جام جهانــی دهــه 80 بود. در 
ابتدا کلمبیــا به عنوان میزبان آن ســال انتخاب 
شده بود، ولی وقوع بحران های اقتصادی شدید 
فیفــا و نگرانی این نهاد مبنی بر از دســت دادن 
ســود کالن حاصل از برگزاری تورنمنت، موجب 
شــد میزبانی از کلمبیا گرفته شــده و به مکزیک 
داده شود تا آزتک ها اولین کشوری باشند که دو 

میزبانی جام جهانی را تجربه می کند. 

آخرین و بهترین ورژن
فرم کنونی رقابت ها که با حضور 32 تیم تشــکیل 
می شــود، از ســال 1998 به کار گرفته شده و 6 
دوره اســت که فرمت رقابت هــا در دور مقدماتی 
و نهایی دســتخوش تغییر و تحول نشــده است. 
در ایــن دوره افزایــش توجهات بــه جام جهانی، 
تبلیغــات فزاینده این بازی ها و ســرمایه گذاری 
اقتصــادی عظیــم در برگــزاری ایــن تورنمنت، 
هماننــد بینندگان و طرفداران میلیونی آن کامال 
قابل مشاهده اســت. به واسطه این رشد فراگیر، 
جام جهانــی قادر اســت پیــام صلح و شــادی و 
امیــد را برای یــک ماه به دوردســت ترین و حتی 
جنگ زده ترین نقاط جهان ارسال کند و بهانه ای 
باشد که ملل مختلف را با شور و نشاط زایدالوصف 
خــود در کنار هم نگه دارد و به هم نزدیک تر کند.
هر چنــد هــدف جام جهانی و یا حتــی المپیک 
پیونــد میــان ملــل و نژادهــای مختلف اســت، 
خیلــی از افراد معتقدند کــه جام جهانی فرصتی 
شــده اســت برای جنگ افــروزان جهــان تا یک 
مــاه با خیــال راحــت و بــه دور از فشــار اذهان 
 عمومی به خــون و خون ریزی و اسلحه فروشــی 

بپردازند.

مروری بر تاریخچه جام جهانی فوتبال

تمام دنیا در توپ فوتبال
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هر کسی که اخبار قبل از جام جهانی برزیل را دنبال می کرد از تظاهرات اعتراضی به برگزاری این رویداد خبر داشت. مردم برزیل در خیابان های  سپهرحجازی

ریو و سائوپائولو فریاد می کشیدند که این هزینه باید صرف موارد ضروری تری مثل مدارس و بیمارستان ها شود. اما به راستی آیا بزرگترین رویداد 
فوتبالی جهان، برای کشور میزبان فرصتی طالیی است یا صرفا هزینه هایی بر روی دوش قشر متوسط آن جامعه.

اقتصاد فیفا
در بررســی اقتصــاد جــام جهانــی اول از همه ، به 
بررســی گزارش مالی 4 ساله فیفا)2014-2011( 
می پردازیــم. در بخــش در آمد هــا 85 درصد از کل 
5718 میلیون دالر درآمد فیفا در این 4 سال، از جام 
جهانی برزیل حاصل شده.یعنی 4826 میلیون دالر 
کــه در نوع خودش اهمیت این رویــداد را برای فیفا 
نشان می دهد. بخش اصلی این درآمدها به ترتیب، 
حاصل از حق پخش تلوزیونی، اسپانسرینگ و فروش 
بلیط های جام جهانی است و اسپانسر های معروفی 
مثل آدیداس،کوکاکوال، هیوندای-کیا، فالی امارات، 
سونی و ویزا. فیفا سایر درآمد ها مثل حق برند و درآمد 
های حاصل از سرمایه گذاری های قبلی را دارد که در 
مقایسه با درآمد های جام جهانی بسیار کم هستند.
فیفا هزینه های 4 ساله اش 5380 میلیون دالر است. 
که حــدود 52 درصد آن، صرف برگــزاری رویداد ها 
می شود .41 درصد مخارج فیفا فقط در همان جام 
جهانی هزینه میشود که  بخش های اصلی آن شامل 
کمک بــه برگزاری جام جهانــی برزیل، هزینه های 

پخش تلوزیونی و جوایز میشود.

مظنه جوایز جام جهانی روسیه چنده؟

 کل جوایز 
این مقام

 جوایز
)میلیون دالر( مقام

128 8 حذف مرحله گروهی
96 12 حذف در یک هشتم
64 16 حذف در یک چهارم
22 22 تیم چهارم
24 24 تیم سوم
28 28 تیم دوم
38 38 تیم اول

از 48 درصــد باقیمانــده، حــدود 20 درصد صرف 
برنامه هایی به منظور کمک های مالی به فدراسیون ها 
و پیشرفت های فوتبالی مثل فوتبال بانوان، فوتبال 
برای امید و ... میشود. سایرخرج ها شامل مالیات، 
تحقیقــات بر روی تکنولوژی)مثــل تکنولوژی خط 
دروازه یــا ارتباطــات رادیویــی داوران(، مخــارج 
سیستمی مثل پرسنل، مخارج IT ، کنفرانس ها و ... 
می شود. البته فیفا آن طور که خود در گزارش مالی 
اش ذکر کرده ،72 درصد تمامی مخارجش مستقیما 
صرف فوتبال شــده است که برای ســازمانی با این 

عرض و طول، آمار بدی به نظر نمی آید.
به لیســت هزینه های جــام جهانی که نــگاه کنیم 
هزینه های جالبی به چشــم می خــورد، مثال 100 
میلیون دالر پولی که به دولت برزیل به منظور دستاورد 
)میراث( جام جهانی داده شد یا سود به باشگاه هایی 
کــه بازیکــن در جــام جهانــی دارند)اســتقالل و 
پرسپولیس خودمان هم چیزی نصیبشان می شود(.  
شاید جالب باشــد که بدانید مخارج اسکان وحتی 

سفر تیم ها را هم فیفا می دهد.
مجموعا فیفا 400 میلیون دالر خرج جوایز در روسیه 

خواهد کرد که نســبت به جام قبلــی 100 میلیون 
افزایش یافته است.

بحران مالی سال 2008 
برگردیــم به موضــوع میزبانی جام جهانی و کشــور 
برزیل. سال 2007. سالی که میزبانی جام جهانی 
به برزیل داده شــد. آن سال درست قبل ازین بود که 
برزیــل وارد بحران اقتصادی شود.رشــد اقتصادی 
6.1 درصــدی و تــورم 3.6 درصدی خــود روایتگر  
شکوفایی اقتصادی آن ســال برزیل بود. اما از سال 
بعد وضع به شــدت تغییر کرد و بحــران مالی تقریبا 
سراســر دنیــا را فرا گرفــت .وضع به حدی بد شــد 
که جامعــه برزیل تحمل هزینه هــای برگزاری جام 
را نداشــت به خصوص در شــرایطی که این کشــور 
میزبــان المپیک نیز بــود. هزینه هایی که در برخی 
از آنها فیفا مشــارکت نمی کرد مثل ســاخت جاده، 
فرودگاه و محل اقامت. در گزارش فیفا ذکر شده که 
دولت برزیل 15 میلیارد دالر خرج امکانات الزم جام 
جهانــی کرد. طبق گفته هــای دادگاه فدرال برزیل 
9.63 میلیارد دالرخرج زیرساخت هایی مثل حمل 
و نقل درون شــهری، استادیوم ها و فرودگاه ها شده 
اســت. هزینه ای بسیار بیشــتر از کل دستاورد های 
فیفا طــی جام جهانــی. و اما بــر آورد هــای تزریق 
مالی جــام جهانی به چه نحو اســت. طبق گزارش 
 Economic Research Institute Foundation
)FIPE(  ایــن رویداد حــدود13.43 میلیارد دالر را 
در کل اقتصاد برزیل تزریق کرد.که با بررسی بیشتر 
می فهمیــم که این پول بــه کل اقتصاد برزیل تزریق 

نشده و صرفا منفعت عده خاصی را فراهم کرده.

این خرج ها کامال مفید بوده اند؟
از صنعت توریســم شــروع می کنیم که بیشــترین 
درآمد اقتصاد برزیل در جام جهانی را تشکیل داده. 
حدود 3.7 میلیــارد دالر.باید توجه کنیم که بخش 
زیادی ازین درآمد به هیچ وجه به برزیل منتقل نشده 
است. به عنوان مثال اکثر هتل ها مالکانی خارجی 
 JW دارنــد )هتل های بین المللی و زنجیره ای مثل
Marriott،Hilton  ، Accor  و ... که هر یک شــعب 
متعددی در برزیل دارند( یا  رســتوران های خارجی 
زیادی در شــهر های بزرگ برزیل در حال فعالیت اند 
که درآمد اصلی حاصله از این مکان ها مســتقیما از 
برزیل خارج می شود و فقط درآمد حاصل از مالیات 

به آن می رسد.

همایش بازی به سبک ایرانی
بخش دیگری ازین خرج ها صرف ساخت سالن های 
همایــش و اردوگاه هایــی بــه منظــور میزبانــی از 
رویداد های بین المللی شــد که بعــد از جام جهانی 
پدیده هایی بســیار شبیه کشــور خودمان را رقم زد. 
کشور برزیل محفلی جالب برای برگزاری همایش ها 
درست کرده بود. به گونه ای که از رتبه 19 ام در سال 
2003 در تعــداد کنگره و میزبانی بیــن المللی در 

جهان ، به رتبه 9 ام در سال 2014 رسید.

مثال های جالب از اتالف منابع
فیفا برای برگزاری جام جهانی کشور میزبان را مجبور 

به فراهم کردن 10 تا 12 استادیوم استاندارد فوتبال 
می کند. برزیل قصد ساخت یا بازسازی 12 استادیوم 
را کرد که برخی از آنها داستان های جالبی به همراه 
دارند. مثال اســتادیوم The Estadio Nacional  در 
شــهر برازیلیا، پایتخت برزیل بازسازی شد ولی بعد 
از جام جهانی در اختیار تیم های فوتبال قرار نگرفت 
و اکنون بی اســتفاده است.حتی کنسرت هم در آن 

برگزار نمی شود.
 Arena Corinthians مثال جالب دیگر اســتادیوم
واقــع در ســائوپائولو بود کــه در مناطق کم بضاعت 
شــهر واقع شد و پس از پیشرفت های زیرساختی در 

آن ناحیه شــهر، قیمت مسکن به شــدت باال رفت و 
دیگــر مردم آن منطقه قادر بــه پرداخت اجاره بهای 

آنجا نبودند. پس به ناچار از آن محله رانده شدند.
 The Arena یــا نمونــه ناموفــق دیگــر ورزشــگاه
Amazonia واقع در شهر جنگلی مانائوس بود که با 
هزینه ای بیشتر از 300 میلیون دالر و مشکالت زیست 
محیطــی فراوانی مثل آســیب زدن به جنگل آمازون 
ســاخته شــد. بعد از جام جهانی این ورزشگاه عمال 
بدون استفاده ماند. زیرا تیم های بزرگی در آن حوالی 
نیستند که مسابقاتشان را آن جا برگزار کنند. تیم های 

کوچک هم از پس پرداخت هزینه آن بر نمی آیند.
یک نمونه جالب و حتی خنده دار نیز اســتادیوم 42 
هزار نفری Arena Pantanal در شــهر کویابا بود که 
اخیــرا به بهانه چکه کردن آب از ســقف آن تعطیل و 
در حال بازسازیس.ولی طبق گزارش Globo   علت 
تعطیلی آن چیز دیگری بود. بیخانمان ها در نواحی 
خالی ورزشگاه زندگی می کردند و محلی برای انواع 
فســاد اخالقی بود. از لحــاظ فوتبالی هــم دو تیم 
حرفه ای که در آن  بازی برگزار می کردند بین 500 تا 

1000 تماشاچی داشتند.

آفریقای جنوبی،نمونه ای موفق
ولی در طرف مقابل، جام جهانی بسیار کم خرج تر 
آفریقای جنوبی را داشتیم که در مقایسه اقتصادی 
با کشور برزیل وضعیتی تقریبا مشابه را داشت. مردم 
آن در نیمه باالیــی میزان درامد از نظر بانک جهانی 
بودند و نوع نظام حاکم هم تقریبا مشابه بود. دولت 
آفریقای جنوبی در کل 3.12 میلیارد دالر خرج زیر 

ساخت های الزم جام جهانی مثل استادیوم و فرودگاه 
و حمل و نقل شــهری کرد که چندید مرتبه کمتر از 
برزیل بود. یــک آمار جالب راجع به ایــن رویداد در 
آفریقای جنوبی ،مخارج 135 میلیون دالری بود که 
صرف برقراری امنیت در این کشــور شد.)40000 
افســر پلیس بعــد از جام جهانی به صــورت دائمی 
استخدام شدند(.در نهایت حدود 130000 شغل 
مربــوط با این زیر ســاخت هــا در آن کشــور ایجاد 
شــد.)البته دولت برزیل هم آمار 700000 نفری را 
اعالم کرد که به نظر آماری برای جلب رضایت اذهان 

عمومی می آید(

رشد صنعت توریسم آفریقای جنوبی
 در زمینــه توریســم، بــرآورد هــا پیشــبینی میکرد  
450000 گردشــگر وارد این کشور شــوند ولی در 
نهایت 306000 گردشــگر خارجی، در زمان جام 
جهانی وارد این کشور شدند. برآورد ها حاکی از این 
بود که هر یک حدود 5000 دالر در این کشور خرج 
کردند و فقط در زمینه خرید و غذا 444 میلیون دالر 

خرج کردند.
اثر دیگر این جام بر روی این کشور افزایش کلی تعداد 
توریست در سال های بعد از آن بود مثال سال 2011، 

3.3 درصد توریست بیشتری نسبت به سال 2009 
وارد این کشورشد که نقش جام جهانی در شناخت و 

تبلیغ این کشور بسیار مشهود است. 

 همسایه ها یاری کنند، 
آفریقا جنوبی جام جهانی داری کند

سایر درآمد های آفریقای جنوبی شامل کمک های 
مالی فیفا و اعطای ســود 100 میلیــون دالری به 
نام میراث جام جهانی به آن کشــور بود.به هر گونه 
شناخت دقیق شرایط کشور آفریقای جنوبی توسط 
دولتش باعث شد که بیشتر هزینه های زیرساختی، 
مفید واقع شوند.عامل دیگر موفقیت این رویداد در 
این کشور کمک سایر کشــور ها از لحاظ مدیریتی 
و عملیاتــی بود،به گونه ای که تمامــی پروژه های 
عمرانی به موقع تمام شــدند . برخــالف آفریقای 
جنوبی برزیلی ها تاخیر داشتند و چند پروژه نیمه 
تمام رها شد. البته دولت دلیلی برای ولخرجی های 
خود داشت،  آنها 2 سال بعد میزبان المپیک 2016 
ریو بودند.ولی همانطور که از اسم آن پیدا است،این 
المپیک فقط در شهر ریو برگزار شد و ولخرجی ها در 

سایر شهر های برزیل را توجیه نمی کرد.

پوتین پولدار خواهد شد؟
جام جهانی روسیه چند روزی است که شروع شده 
اســت. هنوز بــرای آنکه از دخل و خــرج بزرگترین 
کشور دنیا از بزرگترین رویداد فوتبالی صحبت کنیم 
زود است. پس فعاًل ذهن خود را درگیر نکنید و فقط 

از بازی ها لذت ببرید.

آیا جام جهانی سودده است؟

همه خرج  ها برای جام جهانی می شود

٪ 58

٪ 18٪ 17
٪ 10

مخارج فیفا

  برگزاری رویدادها
  توسعه فوتبال

  هزینه های سازمانی
  سایر هزینه ها
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گروه A: بی شــک بخت اول صعود از گروه اول، اروگوئه پرستاره و آماده است که در سال های 
اخیر یکی از برترین تیم های آمریکای التین بوده است. ولی روسیه نیز در این گروه از امتیاز 
میزبانی بهره مند اســت. تیم ملی شــوروی سابقه یک پیروزی و یک شکست را برابر اروگوئه 
داشته است و در این گروه اولین تقابل روس ها با اروگوئه پس از فروپاشی شوروی رخ خواهد 
داد. مصر نیز با به همراه داشتنن محمد صالح نگاه های زیادی را به خود جلب خواهد نمود. 

به نظر می رسید رقابت نزدیکی بین مصر و روسیه برای صعود در کنار ال سلسته شکل بگیرد. 
عربســتان نیز در بازی های دوســتانه نمایش خوبی برابر بزرگانی مانند ایتالیا و آلمان داشته 
است و در صورت تداوم این نمایش می تواند پا به پای سه تیم دیگر برای راهیابی به یک هشتم 
نهایی رقابت کند. دیدار مصر و عربســتان نیز تقابل جذابی برای طرفداران فوتبال در جهان 

عرب به شمار می رود. A

مصرروسیه عربستاناروگوئه

روس ها سابقا تحت نام شوروی به یک مقام چهارمی 
جام جهانی و یک قهرمانی و سه نائب قهرمانی در 

جام ملت های اروپا رسیده بودند. اما کشور روسیه که 
برخاسته از فروپاشی شوروی سابق در سال 1993 

است، موفق به تکرار درخشش دهه 60 فوتبال 
شوروی نشده است. کسب عنوان سومی در یورو 

2008، تنها موفقیت قابل توجه عقاب های روسی پس 
از تشکیل کشور روسیه است. در جام کنفدراسیون 
ها که پارسال برگزار شد نیز، روسیه با قبول شکست 
برابر پرتغال و مکزیک، از صعود از گروه خود باز ماند. 
با این حال، آن ها امیدوارند در دوره جاری و در خاک 

خودشان، طلسم حذف در دور گروهی را بشکنند 
و پس از آفریقای جنوبی دومین میزبان جام جهانی 
نباشند که در دور نخست از رقابت ها کنار می رود. 

در لیست بازیکنان روسیه تنها دو لژیونر وجود دارد و 
سایر بازیکنان در تیم های بزرگ لیگ متمول روسیه 

شاغل می باشند. تعداد بسیار کم لژیونرها در تیم ملی 
روسیه، غیر از اواخر حکومت شوروی سابق، همواره از 

نکات قابل توجه این تیم ملی بوده است.

بازیکنان سرشناس: 
ÓÓ دنیس چریشف: هافبک چپ سابق رئال

مادرید و حال حاضر ویارئال که در ارسال 
پاس های کلیدی مهارت قابل ستایشی دارد.

ÓÓ ایگور آکینفیف: سنگربان باتجربه زسکا مسکو
که سابقا با این تیم یوفا کاپ را نیز فتح کرده بود.

پدیده احتمالی: 
ÓÓ الکسی میرانچوک: یک مهاجم خالق و

گلزن که از 18 سالگی یکی از مهره های 
کلیدی لوکوموتیو مسکو بود.

سرمربی: استانیسالو چرچسوف
روس ها چند سالی است که از استفاده از مربیان 

مطرح و نامی مانند گاس هیدینک، دیک ادووکات 
و فابیو کاپلو دست کشیده اند و به اعتماد به 

گزینه های داخلی روی آورده اند. انتخاب آنها برای 
هدایت میزبان جام جهانی، دروازه بان دومشان 

در رقابت های 94 آمریکا بود. چرچسوف که سابقه 
کسب دوگانه داخلی با لژیا ورشو لهستان را نیز دارد، 

پس از ناکامی لئونید اسالتسکی در یورو 2016 
سکان هدایت تیم ملی کشورش را در دست گرفت.

مصر اولین نماینده تاریخ آفریقا در تاریخ ادوار جام 
جهانی بود که در سال 1934 برابر مجارستان 
شکست خورد و از گردونه رقابت ها کنار رفت. 

فراعنه در دیگر حضور خود در سال 90 نیز 
موفقیتی به دست نیاوردند و در دور گروهی حذف 
شدند. حال آن ها برای نخستین بار جام جهانی را 

در کشوری غیر از ایتالیا تجربه می کنند. آن ها با 7 
قهرمانی در جام ملت های آفریقا رکورددار قاره خود 
هستند و پیشینه بسیار درخشانی در فوتبال آفریقا 
دارند. مردم مصر نیز بی شک یکی از فوتبالی ترین 

اقوام جهان هستند. حتی تاثیر فوتبال در زمینه 
های سیاسی و اجتماعی این کشور به شدت قابل 

توجه است. یک مثال بارز آن، درگیری هواداران دو 
تیم االهلی و المصری در فوریه 2011 و در بحبوحه 

جریان بیداری اسالمی در این کشور بود که منجر به 
کشته و زخمی شدن تعداد کثیری از فوتبالدوستان 
مصری شد و به واسطه این اتفاق، لیگ برتر مصر دو 

سال تعطیل شد. 

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ محمد صالح: اگر وی را عزیز مصر بنامیم

اغراق نکرده ایم! عملکرد وی در فصل جاری 
به قدری خیره کننده بوده است که جمعه 

از کارشناسان شانس کسب توپ طال را نیز 
برایش قائلند. 

ÓÓ محمد الننی: هافبک دفاعی آرسنال که
بازی های خوبی را برای تیم مشهورش به 

نمایش گذاشته است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ رمضان صبحی: وینگر با استعداد باشگاه

استوک سیتی که در فصل جاری لیگ جزیره 
24 بار به میدان رفت.

سرمربی: هکتور کوپر
طرفداران قدیمی فوتبال کوپر را با شکست در دو 

فینال متوالی لیگ قهرمانان اروپا با والنسیا به یاد 
دارند. سه سال حضور این سرمربی آرژانتینی در 

فوتبال مصر، او را در جهان عرب و قاره آفریقا تبدیل 
به چهره ای محبوب کرده است، تا جایی که در هر دو 
منطقه کوپر به عنوان سرمربی سال 2017 برگزیده 

شده است.

اروگوئه نخستین میزبان و قهرمان تاریخ جام 
جهانی، و یکی از فوتبالی ترین کشورهای جهان 
است. دو قهرمانی جام جهانی، شکوه و افتخار 

زاید الوصفی را برای فوتبالدوستان این کشور به 
ارمغان آورده است. اگرچه تیم ملی کنونی اروگوئه 

با تیم دهه 30 تا 50 این کشور چندان قابل مقایسه 
نیست، ولی این تیم در هزاره جدید روند رو به 

رشدی را پشت سر گذاشته است. "ال سلسته" پس 
از غیبت در جام جهانی 2006، در دو دوره بعدی 

حاضر شد و به مقام چهارمی تورنمنت سال 2010 
نیز دست پیدا کرد. البته صعود از گروهی که ایتالیا 
و انگلیس در آن حذف شدند در جام جهانی 2014 

نیز دستاورد کمی برای اروگوئه در حال بازگشت 
به سطح اول فوتبال جهان نبود. اروگوئه پر افتخار 

ترین تی تاریخ رقابت های کوپا آمریکا نیز می باشد. 
آن ها 15 بار جام قهرمانی این تورنمنت را فتح 

کردند که آخرین آن ها در سال 2011 به دست آمده 
است.

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ لوییز سوارز: برترین گلزن تاریخ تیم ملی

اروگوئه با 50 گل زده، وی با کاوانی زوج 
مخوفی در خط حمله السلسته تشکیل 

خواهد داد.
ÓÓ دیه گو گودین: مدافع میانی مستحکم

اتلتیکو مادرید و کاپیتان اروگوئه در روسیه

پدیده احتمالی:
ÓÓ رودریگو بنتانکور: هافبک میانی یوونتوس

که در 20 سالگی در ارسال پاس های دقیق 
بسیار متبحر است.

سرمربی: اسکار تابارز
سرمربی 71 ساله اروگوئه بی شک یکی از فراموش 

نشدنی ترین اسطوره های تاریخ فوتبال کشورش 
است. وی پس از ناکامی اروگوئه در صعود به جام 

جهانی 2006، جانشین خورخه فوساتی شد و طی 
این دوازده سال، عالوه بر فتح یک جام کوپا آمریکا، 
اروگوئه را تبدیل به یک پای ثابت آمریکای التین در 

جام جهانی کرده است. با توجه به سن باالی وی، 
روسیه آخرین تجربه تابارز در جام جهانی باشد. 

روند رو به رشد فوتبال عربستان، از دهه 80 میالدی 
آغاز شد. دو قهرمانی پیاپی آسیا در سال های 84 و 
88 یک نقطه عطف مهم در فوتبال این کشور بود. 
آن ها سپس به چهار فینال دیگر از پنج دوره بعدی 

جام ملت های آسیا رسیدند و یک جام قهرمانی دیگر 
را نیز از آن خود نمودند. با این حال، از سال 2008 

فوتبال عربستان دچار یک افول محسوس شد و 
برای مدتی از قدرت های اول فوتبال آسیا فاصله 
گرفت. صعود به جام جهانی 2018، شاید نوید 

بازگشت فوتبال عربستان به دوران اوج و شکوه خود 
باشد. شاهین های عرب با عقد یک قرارداد سنگین 

با اللیگا، تعدادی از ملی پوشان خود را با هزینه 
فدراسیون به تیم های اسپانیایی فرستادند؛ ولی 

عدم بازی این ملی پوشان، روی شرایط روحی و حتی 
فیزیکی آنان تا حدودی تاثیر منفی گذاشته است. از 

میان این بازیکنان، تنها سالم الدوساری 33 دقیقه 
برای ویارئال و برابر رئال مادرید به میدان رفته است) 

که البته روی یک گل ویارئال ها تاثیرگذار بود.(!

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ اسامه هوساوی: مدافع کارکشته و 34 ساله

الهالل که یک فصل نیز به طور قرضی برای 
اندرلخت توپ زده است.

ÓÓ محمد السهالوی: مهاجم النصر عربستان که
با 16 گل به همراه احمد خلیل برترین گلزن 

مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا لقب گرفت.

پدیده احتمالی: 
ÓÓ فهد المواالد:  بال 23 ساله االتحاد عربستان

که قبل انتقال قرضی به لوانته، در یک نیم 
فصل لیگ سعودی 8 پاس گل داد.

سرمربی: خوزه آنتونیو پیتزی
سعودی ها با برت فن مارویک مستقیمَا به روسیه 

صعود نمودند، اما سپس وی را با ادگار بائوزا جایگزین 
کردند که وی نیز تنها پنج بازی دوستانه روی نیمکت 

عربستان دوام آورد و پس از تحمل سه شکست سمت 
خود را از دست داد تا در نهایت سکان هدایت نماینده 

غرب آسیا به پیتزی، سرمربی دورگه آرژانتینی- 
اسپانیایی برسد. وی، بازیکن سابق اسپانیا در جام 
جهانی 98 فرانسه و  سرمربی سابق شیلی بوده و 
موفق به فتح کوپا آمریکای 2016 نیز شده است. 
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گروه B: در یکی از ســخت ترین گروه های این دوره، در نگاه اول به نظر می رســد سهمیه های 
دور حذفی میان پرتغال و اســپانیا تقسیم خواهد شد. آخرین رویارویی های رسمی میان این 
دو بــه حذف پرتغــال از جام جهانی 2010 و یورو 2012 منجر شــد. ســرمربی پرتغال که در 
جام جهانی 2010 شکســت برابر اســپانیا را تجربه کرد، حال با هدایــت تیم ملی ایران برابر 
اسپانیا و تیم ملی کشورش قرار گرفته است. یوزپلنگان آسیا در دیدار رودررو با پرتغال به دنبال 

جبران شکست 2 بر صفر برابر این کشور در جام جهانی 2006 هستند. ایران همراه مراکش، 
همسایه اسپانیا و پرتغال در نزدیکی تنگه جبل الطارق تالش خواهند کرد مانند کاستاریکا در 
دوره گذشته شگفتی آفرین باشند. مغرب برای کسب فرصت شگفتی سازی شانس برابری با 
ایران را خواهد داشــت. برنده بازی ابتدایی میان این دو تیم معین خواهد کرد فرصت صعود 

از گروه مرگ در اختیار کدام تیم است. B

مراکشاسپانیا ایرانپرتغال

هزاره جدید، زمان قدرت نمایی ماتادورها در سطح 
اول فوتبال جهان بود. قهرمانی دو دوره متوالی 

یورو و جام جهانی 2010، اسپانیا را در فوتبال جهان 
دست نیافتنی کرده بود؛ ولی شکست سنگین برابر 
برزیل در فینال جام کنفدراسیون های 2013 و پس 
از آن، حذف غیرمنتظره در دور گروهی جام جهانی 

2014 پایانی بر سلطه مطلق اسپانیا بر فوتبال جهان 
بود. با این حال، درخشش دوباره الروخا در روسیه 

به هیچ عنوان دور از انتظار نیست. یکی از ارکان 
موفقیت اسپانیا در عرصه فوتبال ملی، بی شک قدرت 

لیگ داخلی این کشور است. اللیگای اسپانیا که 
عرصه ای برای رشد و پرورش استعدادهای سرزمین 

گاومیش هاست، به درخشش در تورنمنت های قاره ای 
معتبر اروپا عادت کرده است. در تیم ملی کنونی 

اسپانیا، رئال مادرید، قهرمان سه دوره اخیر لیگ 
قهرمانان اروپا 6 بازیکن، اتلتیکو مادرید، قهرمان 

فصل اخیر لیگ اروپا 3 بازیکن، بارسلونا، فاتح دوگانه 
فوتبال اسپانیا در سال جاری، 4 بازیکن و سایر 

تیم های اللیگایی جمعا 4 بازیکن دارند. 

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ داوید دخه آ: برترین دروازه بان فصل جاری

لیگ جزیره
ÓÓ ایسکو آالرکون: هافبک تکنیکی و خالق

رئال مادرید که در قهرمانی های رویایی تیمش 
در اروپا نقش بسزایی داشت.

پدیده احتمالی:
ÓÓ آلوارو اودریوزوال: مدافع راست رئال

سوسیه داد که خولن لوپتگی وی را به هکتور 
بیرین ترجیح داد.

سرمربی: فرناندو هیرو
امضای پیش قرارداد خولن لوپتگی با رئال مادرید 

برای فصل آتی خشم رئیس فدراسیون فوتبال 
اسپانیا را برانگیخت تا با برکناری وی، آن هم تنها 2 
روز پیش از نخستین مسابقه الروخا در گروه مرگ، 

دنیای فوتبال را غافلگیر کند. حال هدایت تیم 
ملی اسپانیا به فرناندو هیرو، دستیار سابق کارلو 

آنچلوتی در رئال رسیده است. هیرو مدافع و کاپیتان 
سال های نه چندان دور رئال و اسپانیاست که 29 
گل ملی در پست دفاع، از عجایب دوران بازیکنی 

اوست.

مراکش همسایه آفریقایی هم گروه های اروپایی 
خود در گروه مرگ جام جهانی است؛ ولی از لحاظ 

افتخارات فوتبالی، فاصله زیادی با این دو کشور 
دارد. شیرهای اطلس تنها یک بار و در جام جهانی 
86 مکزیک موفق به صعود از گروه خود شده اند. 

با این حال، آنها در دور مقدماتی بسیار خیره کننده 
ظاهر شده اند. مراکش موفق شد بدون دریافت 

گل در دور مقدماتی، به جام جهانی راه پیدا کند. 
شاکله اصلی تیم ملی مراکش را بازیکنانی تشکیل 
می دهند که متولد کشورهای اروپایی می باشند. 
با این حال، حضور در بزرگ ترین آوردگاه فوتبالی 

جهان پس از 20 سال برای هر هوادار مراکشی حائز 
اهمیت بسیاری است. مراکش پیشنهادی برای 

میزبانی جام جهانی 2026 نیز داده بود که البته 
در جلسه رسمی فیفا به پیشنهاد مشترک آمریکا، 
کانادا و مکزیک ترجیح داده نشد. عزم اطلسی ها 

برای کسب این میزبانی به قدری جدی بود که حتی 
دونالد ترامپ را وادار کرد تا مراکش را به عدم ادامه 

حمایت های آمریکا در تنش های سیاسی تهدید 
کند!

بازیکنان سرشناس: 
ÓÓ مدحی بن عطیه: مدافع میانی سابق بایرن و

حال یوونتوس، کاپیتان اول شیرهای اطلس
ÓÓ ،حکیم زیاش: بهترین پاسور فصل فوتبال هلند

یک ترکیب مرگبار از سرعت، تکنیک و خالقیت
ÓÓ مبارک بوصوفا: یک ایستگاهی زن قهار، پاسور

باهوش و شوتزن چارچوب شناس و باتجربه

پدیده احتمالی:
ÓÓ امین هاریت: وینگر مســتعد شالکه که پدیده

فصل بوندســلیگا نیز لقب گرفت )با احترام به 
طرفداران رئال و اشرف حکیمی(

سرمربی: هروه رنارد
رنارد، نهمین سرمربی فرانسوی تاریخ فوتبال مراکش 

است که از دو سال پیش به این سمت منصوب 
شده است. وی سابقا با زامبیا و ساحل عاج نیز 

جام ملت های آفریقا را فتح کرده بنابراین سرمربی 
شناخته شده و محبوب در قاره کهن به شمار می رود. 
وی چند ماه قبل، قراردادش با فدراسیون مراکش را تا 

پایان جام جهانی قطر نیز تمدید کرد.

نسخه اروپایی برزیل، از قدرت های نوپای فوتبال 
این قاره است. می توان سال 1995 را یک نقطه 

عطف برای سلسائو نامید؛ سالی که نسل طالیی 
فوتبال پرتغال روی کار آمد. صعود به 5 دوره متوالی 

جام جهانی برای کشوری که پیش از سال 1995 
تنها یک حضور در یورو را تجربه کرده بود، دستاورد 

شگرفی بود، چه برسد به این که در یکی از این 
حضورها، مقام سومی نیز از آن این کشور بشود. در 

یورو نیز، تجربه نیمه نهایی در سال 2000 و میزبانی 
و نائب قهرمانی در سال 2004  و بعدها سومی 

در یورو 2012 و قهرمانی یورو 2016 با شکست 
فرانسه میزبان، افتخاراتی است که نسل طالیی 

فوتبال پرتغال آن را برای کشورش به ارمغان آورده 
است. این در حالی است که پیش از دهه 90، کسب 

عنوان سومی در جام جهانی 1966 انگلستان 
تنها نقطه درخشنده کارنامه فوتبال ملی پرتغال 

به شمار می رود. سلسائو در جام کنفدراسیون ها 
به عنوان قهرمان اروپا شرکت داشت و با پیروزی 
برابر مکزیک مقام سومی این رقابت ها را کسب 

کرده بود.

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ ،کریســتیانو رونالــدو: دارنــده 5 تــوپ طال

کاپیتان تیم ملی پرتغال و دومین گلزن ملی برتر 
تاریخ فوتبال ملی با 84 گل زده

ÓÓ هافبــک کنــاری کــه در برنــاردو ســیلوا: 
نخســتین فصل حضورش در لیــگ جزیره، با 
منچسترسیتی جام قهرمانی را نیز به دست آورد.

پدیده احتمالی:
ÓÓ گونچالو گوئدس: وینگر پاری ســن ژرمن که

فصل جاری به صورت قرضی در والنســیا بازی 
کرده و نگاه های زیادی را به خود معطوف کرد.

سرمربی: فرناندو سانتوس
سانتوس یک سرمربی با گرایشات دفاعی است. 
حضور وی روی نیمکت تیم ملی یونان و عملکرد 

قابل توجه این تیم در رقابت های جام جهانی 2014 
برزیل، وی را در کانون توجهات قرار داد. بدین سبب، 

وی پس از حذف پرتغال در دور گروهی جام جهانی 
2014، سکان هدایت کشورش را در دست گرفت و 

یورو 2016 را نیز فتح کرد.

تیم ملی ایران، در چند سال اخیر یکی از 
منظم ءترین، مقتدرترین و آماده ترین تیم های 

تاریخ خود را مهیا کرده و برای اولی بار در تاریخ، دو 
صعود متوالی به جام جهانی را تجربه کرده است. 

یوزپلنگ های آسیا مانند مراکشی ها خط دفاع 
بسیار خوبی دارند و در دور مقدماتی تنها یک بار 
برابر سوریه) که در آن بازی صعود به جام جهانی 
قطعی بود( کلین شیت را از دست دادند. ایران، 
تا به حال موفق به صعود به دورهای بعدی نشده 

است؛ ولی در آسیا، کارنامه به مراتب درخشان تری 
دارد. آن ها پس از ژاپن و همراه عربستان، با سه 

قهرمانی دومین تیم پرافتخار تاریخ جام ملت های 
آسیا هستند. در دوره آماده سازی برای جام جهانی، 
مسائل مختلفی مانند خرید غیرحرفه ای پیراهن ها 

از شرکت آدیداس و انتخاب رقبای ضعیف و حتی 
گاهی آماتور برای برگزاری بازی های تدارکاتی 

انتقادات شدیدی را به فدراسیون فوتبال ایران وارد 
کرده است. با این حال، فوتبال دوستان ایرانی امید 

زیادی به تاریخ سازی در دوره جاری دارند.

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ علیرضا جهانبخش: برترین گلزن فصل لیگ

هلند) اولیــن آقای گل آســیایی تاریخ در یک 
لیگ اروپایی(

ÓÓ مسعود شجاعی: کاپیتان و هافبک باتجربه و
همــه کاره تیم ملی که قهرمانی لیگ یونان را با 

آ اک تجربه کرد. 

پدیده احتمالی:
ÓÓ ســعید عزت اللهی: هافبــک دفاعی تنومند

آمــکار پرم که ســابقه بازی بــرای تیم های پایه 
اتلتیکو را هم دارد.

سرمربی: کارلوس کی روش
دستیار سابق سر الکس فرگوسن در منچستر یونایتد 
و سرمربی سابق رئال مادرید و تیم ملی پرتغال از سال 

2011 هدایت تیم ملی کشورمان را پذیرفته است. 
پیش از تیم ملی، فتح سوپرجام اسپانیا با رئال مادرید 

و دو قهرمانی جام جهانی جوانان با تیم های پایه 
پرتغال از افتخارات بزرگ وی هستند. به نظر می رسد 
جام جهانی پیش رو آخرین سکانس مشترک تیم ملی 

و سی کیو باشد.
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گروه C: نکته جالب در این گروه این است که به غیر از بخت اول صدرنشینی، یعنی فرانسه، 
کار صعود باقی تیم ها به بازی های پلی آف کشید. پرو و استرالیا تقریبا آخرین کشورهایی بودند 
که بلیت روســیه را به چنگ آوردند. استرالیا که با غلبه بر سوریه و هندوراس به جام جهانی 
راه یافت، با وجود اســتعفای آنخه پوستکوگلو در شرایط ایده آلی قرار دارد و توانسته به صدر 

جدول قاره کهن در رنکینگ فیفا برسد. 

پرو نیز باالتر از شــیلی و اکوادور خود را به پلی آف رســاند و از سد نیوزیلند گذشت و در سید 
دوم قرعه کشی قرار گرفت. در کنار این دو، دانمارک که 110 سال قبل سنگین ترین شکست 
تاریخ فرانســه را رقم زد، با حذف ایرلند خود را به روســیه رســاند. این ســه تیم رقابت بسیار 
نفس گیری خواهند داشــت تا بتوانند در صورت صدرنشینی احتمالی فرانسوی ها، خود را 

در یک هشتم نهایی ببینند. C

پروفرانسه استرالیادانمارک

میزبان جام جهانی 38 و 98 پس از نایب قهرمانی 
در سال 2006 دوران رو به افولی را تجربه کرد که 

یکی از دالیل آن پا به سن گذاشتن یک نسل فوتبال 
این کشور بود. حذف از دور گروهی یورو 2008 
و جام جهانی 2010 هواداران فوتبال فرانسه را 

به شدت نگران کرده بود؛ ولی در چند سال اخیر 
دوباره شاهد یک پوست اندازی عظیم در فوتبال 

این کشور بوده ایم. زنگ خطری که برای خروس ها 
به صدا درآمد، مسئوالن فوتبال این کشور را 

متوجه ضرورت سرمایه گذاری روی فوتبال پایه 
و بازیکن سازی کرد. برنامه ریزی مفصلی در این 

بخش صورت گرفت و حاصل آن روی کار آمدن یک 
نسل جدید در فوتبال فرانسه بود. به رغم از دست 

دادن قهرمانی یورو 2016 در خاک خودی، فرانسه 
به عنوان یکی از قدیمی ترین قدرت های فوتبال 

جهان بار دگر با مجموعه ای از بازیکنان جوان 
و مستعد پا به روسیه خواهد گذاشت که حتی 

می تواند رویای تکرار قهرمانی سال 98 را در دل 
فرانسوی ها تحقق ببخشد.

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ پل پوگبا: بهترین بازیکن جوان دوره قبلی

جام جهانی. هافبک تنومند سه رنگ ها در 
شوتزنی و بازی تخریبی توانایی شگرفی دارد.

ÓÓ آنتونی گریژمان: ماشین گلزنی اتلتیکو
مادرید که شایعه انتقالش به بارسلونا نیز بسیار 

شنیده می شود.

پدیده احتمالی:
ÓÓ کیلیان امباپه لوپین: وی در سال جاری

عنوان پسر طالیی) برترین بازیکن جوان 
سال( اروپا را نیز از آن خود کرده است.

سرمربی: دیدیه دشان
فرانسوی ها در تاریخ خود تنها یک سرمربی خارجی 

برای تیم ملی خود برگزیده اند. انتخاب آن ها برای 
این دوره، دشان بود که پس از یورو 2012 جای لورن 

بالن را در جمع خروس ها گرفت. نایب قهرمانی 
رویایی با موناکو در فصل 2004-2003  لیگ 

قهرمانان اروپا، اولین و مهم ترین رویدادی بود که 
دشان را به اوج شهرت رساند. 

پرو به همراه استرالیا آخرین تیم هایی هستند که 
بلیت روسیه را به دست آورده اند. آن ها برای حفظ 
شانس صعود به جام جهانی، در دور آخر مقدماتی 

تیم قدر شیلی را کنار زدند؛ اما پس از آرژانتین و 
کلمبیا در جایگاه پنجم قرار گرفتند و به پلی آف راه 
پیدا کردند تا با شکست دادن نیوزیلند، به حسرت 

36 ساله عدم حضور در این تورنمنت بزرگ پایان 
دهند. بهترین حضور آن ها، در سال 78 رقم خورد؛ 

دوره ای که با تیم ملی کشورمان هم هم گروه بوده 
و عده ای از کارشناسان حتی شانس فینالیست 

شدن برای آن ها قائل بودند. اینکاها ما را 4 بر یک و 
اسکاتلند را 3 بر یک شکست دادند؛ ولی در دور دوم 
گروهی با سه گل به برزیل باختند و سپس با شش گل 

مغلوب آرژانتین میزبان شدند. شیلی رقیب سنتی 
پرو در کونکاکاف است و از بازی پرو- شیلی به عنوان 

دربی اقیانوس آرام نام برده می شود و عده ای آن را 
جزو 10 تقابل حساس فوتبال جهان می دانند.

بازیکنان سرشناس: 
ÓÓ پائولو گوئررو: مهاجم باسابقه و کاپیتان پرو

که در آستانه جام جهانی حکم محرومیتش به 
دلیل دوپینگ تعلیق شد تا بتواند اینکاها را در 

روسیه همراهی کند.
ÓÓ جفرسون فارفان: مهاجم گلزن سابق شالکه

و آیندهوون

پدیده احتمالی: 
ÓÓ رناتو تاپیا: هافبک مدافع فاینورد که در

مقطعی از لیورپول و تاتنهام هم پیشنهاداتی 
داشت.

سرمربی: ریکاردو گارسا
گارسا در آستانه کوپای آمریکای 2015 هدایت 

اینکاها را پذیرفت و پرو را تا نیمه نهایی این رقابت ها 
پیش برد. پیش از آمدن به پرو، ولز سارسفیلد 

بهترین تجربه مربی آرژانتینی بوده؛ جایی که  
کسب دو عنوان قهرمانی لیگ را به کارنامه خودش 

اضافه کرد. بازگرداندن پرو به سطح اول فوتبال 
آمریکای التین و جهان بی شک یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای دوران مربیگری مهاجم سابق 
بوکاجونیورز به حساب می آید.

قهرمانی غیرمنتظره یورو 92 سوئد همچنان 
بزرگ ترین خاطره فوتبالی مردم دانمارک است. 
با این حال آن ها در جام جهانی تا به حال خاطره 

منحصر به فردی- صرف نظر از 4 حضور و دو صعود 
به دور حذفی- ندارند. مانند سایر کشورهای 

اسکاندیناوی، دانمارک در فوتبال سیاست مبتنی 
بر بومی گرایی و جوانگرایی را در پیش می گیرد. 

آن ها در بازیکن سازی و ارسال بازیکن از لیگ 
داخلی به لیگ های بزرگ تر به خوبی عمل می کنند 

و حتی البسه آنها توسط برند داخلی »هومل« 
تامین می شود. فوتبال حرفه ای در دانمارک قدمت 

زیادی ندارد و می توان دهه 80 را یک نقطه شروع 
برای فوتبال دانمارک نامید. در همین دهه، لقب 

»دینامیت ها« به تیم ملی فوتبال این کشور داده شد 
که این لقب برگرفته از شگفت انگیزترین صادرات 
وقت کشور دانمارک است. پیروزی بزرگ دانمارک 
برابر انگلیس در ومبلی که انگلیس را از راهیابی به 

دور نهایی یورو 84 محروم ساخت در قرار گرفتن 
دانمارک در مرکز توجهات تاثیر ویژه  ای داشت.

بازیکنان سرشناس: 
ÓÓ کسپر اشمایکل: پسر پیتر اشمایکل

افسانه ای که مانند پدر قهرمانی در لیگ 
جزیره را تجربه کرده است.

ÓÓ کریستین اریکسن: وینگر تکنیکی تاتنهام
که 10 پاس گل در فصل جاری لیگ جزیره 

ارسال کرده است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ کسپر دالبرگ: مهاجم 20 ساله آژاکس که

در فصل جاری 9 گل برای این تیم به ثمر 
رسانده است.

سرمربی: آگه هاریده
سرمربی نروژی تیم ملی دانمارک شاید در سطح اول 
فوتبال جهان چهره شناخته شده ای نباشد، ولی در 
سه کشور اسکاندیناوی دانمارک، نروژ و سوئد موفق 
شده با هدایت قدرت های بزرگ) بروندبی، روزنبرگ 

و مالمو( قهرمانی لیگ را از آن تیم خود کند. وی از 
سال 2016 به نیمکت تیم ملی دانمارک رسیده و در 

22 بازی تنها 3 شکست متحمل شده است.

استرالیا تا سال 2006 نماینده قاره اقیانوسیه 
 AFC محسوب می شد. عضویت در کنفدراسیون

یک فرصت بسیار خوب برای فوتبال این کشور بود تا 
بتواند با تیم های قدرتمندتری زورآزمایی کند و خود 

را در میادین جدی تر و محکم تری محک بزند. این 
کشور از بدو عضویت در فوتبال آسیا، به عنوان یک 

قدرت خود را به این قاره تحمیل کرد. نایب قهرمانی در 
جام ملت های آسیا 2011 و سپس قهرمانی آسیا در 

سال 2015، در کنار سه صعود متوالی به جام جهانی 
به عنوان سهمیه آسیا اثبات کرد که تصمیم فدراسیون 

فوتبال استرالیا کامال صحیح بود و این امر بعدها نیز 
موجب پیشرفت فوتبال در سرزمین کانگوروها خواهد 
شد. تنها صعود استرالیا در دور گروهی در سال 2006 

رخ داد. آن ها با شکست دادن اروگوئه قدرتمند به 
دور نهایی رقابت ها راه یافتند و باالتر از ژاپن و پس از 

برزیل به یک هشتم صعود کردند. همین صعود نشان 
 AFC از این داشت که استرالیا در صورت پیوستن به

حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ آرون موی: بهترین بازیکن لژیونر آسیا

در سال 2017 به انتخاب AFC، هافبک 
ریزنقش هادرسفیلد تاون

ÓÓ تیم کیهیل: مهاجم سال های نه چندان دور
اورتون، برترین گلزن ملی تاریخ استرالیا با 

50 گل زده

پدیده احتمالی:
ÓÓ ،دنیل ارزانی: دورگه ایرانی- استرالیایی

هافبک طراح ملبورن سیتی که به عنوان بازیکن 
جوان فصل لیگ استرالیا نیز انتخاب شد.

سرمربی: برت فن مارویک
کانگوروها صعود به جام جهانی را با آنخه پوستکوگلو 

تجربه کردند. ولی استعفای غیرمنتظره این 
سرمربی یونانی تبار مسئوالن فدراسیون فوتبال 

این کشور را بر آن داشت تا سرمربی سابق هلند 
در فینال جام جهانی 2010 را جایگزین وی کنند. 

برت فن مارویک که عربستان را باالتر از استرالیا به 
جام جهانی رساند، تنها برای جام جهانی هدایت 

کانگوروها را برعهده خواهد داشت. پس از این 
تورنمنت، گراهام آرنولد جایگزین وی خواهد شد.
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گروه D: جدال نیجریه و آرژانتین تکراری ترین جدال این گروه اســت. این دو تیم پیش از این 
4 بــار در دوره های 94، 2002، 2010 و 2014 نیز هم گروه بودند و هر چهار دیدار میان این 
دو تیم با پیروزی آلبی سلســته خاتمه یافت. این دو پیش از قرعه کشــی جام جهانی نیز با هم 

یک دیدار دوستانه برگزار کردند که با برد 4 بر 2 نیجریه همراه شد. 
دیگر تیم های حاضر در گروه، یعنی ایســلند و کرواســی نیــز در دور مقدماتی جام جهانی 

در اروپا هم گروه بودند. در بازی رفت، کرواســی در خانه با دو گل ایســلند را شکســت داد؛ 
ولی در دور برگشــت ایســلند این باخت را با یک پیروزی یک گله جبران کرد و درنهایت با 
دو امتیاز بیشــتر راهی روســیه شــد تا کار کروات ها به بازی پلی آف بکشد. به نظر می رسد 
رقابت برای صعود در این گروه بســیار نزدیک باشــد و پیش بینی نتایج دیدارهای این گروه 

کار بسیار دشواری است.  D

ایسلندآرژانتین کرواسینیجریه

کشور آرژانتین از نظر اقتصادی و اجتماعی یک 
کشور در حال توسعه به شمار می رود؛ اما در 

فوتبال یکی از موفق ترین ها در طول تاریخ بوده 
است. آرژانتینی ها با 14 قهرمانی دومین تیم 

پرافتخار رقابت های کوپا آمریکا هســتند و دو بار 
نیز جام جهانی را فتح کرده اند) که اولین آن ها 

در ســال 78 و در خاک خودی اتفاق افتاد.( با این 
حال، نایب قهرمان اولین و آخرین دوره رقابت ها 

حتی برای راهیابی به دوره جاری راه آسانی را 
نپیمود.  آرژانتین حتی تا روز پایانی رقابت های 

مقدماتی در آمریکای التین خود را در خطر حذف  
مســتقیم می دید. چه بسا اگر در روز پایانی، بازی 

با اکوادور با درخشش لئو مسی بازی خوبی از 
آب درنمی آمــد نام آرژانتین هم در کنار ایتالیا و 
هلند در لیست غایبان بزرگ جام جهانی قرار 

می گرفت. با این حال، آلبی سلســته در روسیه تیم 
متفاوتــی خواهد بود و برای غرور و افتخار ملی 

خواهد جنگید. 

بازیکنان شاخص:
ÓÓ لیونل مسی: صاحب 5 توپ طال، برترین

گلزن ملی آرژانتین با 50 گل زده 
ÓÓ آنخل دی ماریا: یکی از موقعیت سازترین

بازیکنان حال حاضر جهان که در پاری سن 
ژرمن بازی می کند. 

پدیده احتمالی: 
ÓÓ جیووانی لوسلسو: همبازی دی ماریا در

پاری سن ژرمن که در این تیم بیشتر بازی ها را 
به میدان رفته است.

سرمربی: خورخه سامپائولی
نتایج ضعیف آرژانتین در مقدماتی جام جهانی منجر 

به اخراج ادگار بائوزا و روی کار آمدن سرمربی سابق 
تیم ملی شیلی شد. خورخه سابقا با پیروزی برابر تیم 

ملی کشورش فاتح کوپای آمریکای 2015 شده بود 
و عملکردش در سویا نیز چنان خیره کننده بود که 

بارسلونا نیز قصد داشت وی را جایگزین لویز انریکه 
کند. روی کار آمدن سامپائولی امیدواری بزرگی برای 

آرژانتینی ها بوده تا بتوانند مانند دوره قبل مدعی 
قهرمانی باشند.

عنوان کم جمعیت ترین کشور حاضر در جام جهانی 
در تاریخ، به زودی به نام ایسلند ثبت خواهد شد؛ 

کشوری سردسیر و واقع در شمال اروپا که به 
لطف پیشرفت چشمگیرش در فوتبال، به مراتب 

بیشتر شناخته شده است. ایسلندی ها تنها 
طی 6 سال رنکینگ فیفای خود را از 131 به 22 

ارتقا دادند و برای اولین بار در تاریخشان به یورو و 
جام جهانی صعود کردند. اولین حضورشان در یورو 

با شگفتی های بسیاری همراه بود. تساوی برابر 
پرتغال و پیروزی برابر انگلستان هواداران فوتبال 

اروپا را به شدت شگفت زده کرد و نام ایسلند را بر سر 
زبان ها انداخت؛ اما جذابیت ایسلند به درون زمین 
ختم نمی شد! تماشاگران این کشور کم جمعیت در 
یورو 2016 سبک منظم و درعین حال چشم نوازی 

از تشویق را اجرا کردند که این سبک یا همان تشویق 
ایسلندی خیلی زود در میان هواداران مختلف 

سرتاسر جهان) از جمله کشور خودمان( جا باز کرد. 

بازیکنان سرشناس: 
ÓÓ گیلفیل سیگوردسون: هافبک هجومی

گلزن و ایستگاهی زنی که فصل اخیر را در تیم 
متمول اورتون گذرانده است.

ÓÓ آرون گونارسون: کاپیتان قوی هیکل ایسلند
که بازیکن کاردیف است. وی در پرتاب اوت 

بلند توانایی شگرفی دارد.

پدیده احتمالی:
ÓÓ آلبرت گودمانسون: بال 20 ساله آیندهوون

که پدربزرگش بازیکن سابق آرسنال و میالن 
بوده است. وی یکبار برابر اندونزی هتریک 

هم کرده است.

سرمربی: هلمیر هالگریمسون
هالگریمسون 50 ساله در یورو 2016 به طور 

مشترک و همراه الرس الگربک سوئدی هدایت 
ایسلند را برعهده داشت. حال با بازنشسته شدن 
الگربک سرشناس، وی وظیفه سنگین تری روی 
دوش خود دارد. حرفه دیگر هالگر دندانپزشکی 

است که به طور پار  وقت به آن می پرداخت؛ اما پس از 
بازنشستگی الگربک مجبور به کنار گذاشتن کامل 

آن شد.

تیم نیجریه از زمانی که تعداد سهمیه های آفریقا 
در جام جهانی افزایش یافت حضور ثابتی در این 

تورنمنت داشته و طی شش دوره اخیر تنها در یک 
دوره از راهیابی به دور نهایی بازمانده است. آن ها 
برای صعود به دوره جاری سه قدرت بزرگ آفریقا) 

کامرون، الجزایر و زامبیا( را در گروه خود حذف 
کرده اند. تنها شکست آن ها در این دور هم یک 

شکست فنی بود که به علت بازی دادن به شهو 
عبدالهی برابر الجزایر- در حالی که وی دوکارته و 
محروم بود- بازی سه بر صفر به سود رقیب اعالم 
شد. سوپرعقاب های آفریقا چهار قهرمانی نیز در 

آفریقا به دست آورده اند که آخرین آن ها در رقابت های 
جام ملت های سال 2013 به وقوع پیوسته است.  

نیجریه جوان ترین تیم جام جهانی روسیه را در 
اختیار دارد و از حضور 7 بازیکن زیر 23 سال بهره 

می برد. این امر می تواند این کشور آفریقایی را به 
ظهور یک نسل جدید و تاریخ ساز دلگرم کند.

بازیکنان شاخص:
ÓÓ جان اوبی میکل: کاپیتان سوپرعقاب ها

که 11 سال درخشان را در باشگاه چلسی 
پشت سر گذاشته است.

ÓÓ ویکتور موزس: وینگر راست چلسی که
به ویژه در دو سال اخیر یک بازیکن کلیدی 

برای این باشگاه بزرگ لندنی به شمار می رفت.

پدیده احتمالی:
ÓÓ کلچی ایهیاناچو: دوران ناموفقی را در

منچسترسیتی پشت سر گذاشته است؛ ولی 
در 21 سالگی هم چنان می تواند توانایی های 

خود را به فوتبال جهان اثبات کند.

سرمربی: ژرنوت راور 
فدراسیون فوتبال نیجریه پس از 6 بار اقدام به 

تعویض سرمربی در دو سال، به راور 64 ساله اعتماد 
کرد تا وی ثبات و اقتدار را در یک برهه حساس به تیم 

برگرداند. بزرگترین هنرنمایی سرمربی آلمانی با تیم 
بوردو به دست آمده است؛ تیمی که سرمربی آلمانی 
با هدایت آن توانست میالن را در یوفا کاپ سال 96 
با سه گل شکست دهد و به فینال رقابت ها نیز راه 

پیدا کند.

حضور مربیان نظیر استانکو، برانکو، کرانچکار، 
ایویچ و بالژویچ فوتبالدوستان ایران را تا حدودی 

با کرواسی آشنا کرده است. این کشور سابقا 
زیرمجموعه ای از یوگسالوی سابق بود که در سال 

1991 و به همراه مقدونیه و اسلوونی مستقل 
شد. در طول دوران استقالل خواهی کروات ها، 

جدال دینامو زاگرب و ستاره سرخ بلگراد نیز 
حساسیت خاص خود را پیدا کرده بود. یکی از 

دربی های مهم بین دو تیم در سال 90 برگزار 
شد که حواشی و تنش های آن یکی از جرقه های 

استقالل کرواسی بود. آن ها در اولین جام جهانی 
که به عنوان کشور مستقل کرواسی شرکت 

کردند)98 فرانسه( مقام سوم را با ستاره هایی 
نظیر داوور شوکور) که به عنوان آقای گلی 

رقابت ها هم دست پیدا کرد(، زوونیمیر بوبان، 
ایگور تودور و اســالون بیلیچ به مقام سومی هم 

دســت پیدا کردند؛ ولی پس از آن موفق به صعود 
از گروه نیز نشده اند.

بازیکنان شاخص:
ÓÓ لوکا مودریچ: هافبک باتجربه رئال مادرید و

کاپیتان کرواسی در دوره جاری.
ÓÓ ماریو مانزوکیچ: گلزن قهار کروات ها که عضو

باشگاه یوونتوس است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ تین جدواج: بازیکن 22 ساله بایرن لورکوزن

که توانایی بازی به عنوان دفاع وسط و دفاع 
راست را دارد.

سرمربی: زالتکو دالیچ
تیم ملی کرواسی که از بدو استقالل و تاسیس 

سرمربی غیرخارجی نداشته، این بار نیز پس از 
برکنار کردن آنته کاچیچ، به سراغ دالیچ رفت 

تا با غلبه بر یونان در پلی آف قاره اروپا، بلیت 
روسیه را کسب کند. دالیچ پیش از این در العین 
شایستگی های خود را به خوبی اثبات کرده بود و 

این تیم را به نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا نیز 
رسانیده بود. 
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روسیه

اروگوئه

مصر

عربستان

پنجشنبه 24 خرداد       روسیه -  عربستان        18:30

21:30 -  مصر         روسیه  29 خرداد        سه شنبه 

17:30 اروگوئه           - روسیه  تیر         4 دوشنبه 

20:30 اروگوئه           - مصر  25 خرداد        جمعه 

چهارشنبه 30 خرداد       اروگوئه -  عربستان        18:30

17:30 عربستان           - مصر  تیر         4 دوشنبه 

اسپانیا

ایران

پرتغال

مراکش

18:30 مراکش           - ایران  خرداد         25 جمعه 

چهارشنبه 30 خرداد       پرتغال -  مراکش        15:30

21:30 پرتغال           - ایران  تیر         4 دوشنبه 

21:30 پرتغال           - اسپانیا  25 خرداد        جمعه 

21:30 -  ایران         اسپانیا  چهارشنبه 30 خرداد       

21:30 مراکش           - اسپانیا  تیر         4 دوشنبه 

فرانسه

پرو

دانمارک

استرالیا

13:30 استرالیا           - فرانسه  26 خرداد        شنبه 

پنجشنبه 31 خرداد       دانمارک -  استرالیا        17:30

17:30 فرانسه           - دانمارک  تیر         5 سه شنبه 

19:30 دانمارک           - پرو  خرداد         26 شنبه 

20:30 پرو           - فرانسه  31 خرداد        پنجشنبه 

17:30 پرو           - استرالیا  تیر         5 سه شنبه 

آرژانتین

ایسلند

کروواسی

نیجریه

16:30 ایسلند           - آرژانتین  شنبه 26 خرداد       

پنجشنبه 31 خرداد       آرژانتین -  کروواسی        21:30

21:30 نیجریه           - آرژانتین  تیر         5 سه شنبه 

17:30 -  نیجریه         کروواسی  شنبه 26 خرداد       

18:30 ایسلند           - نیجریه  تیر         1 جمعه 

21:30 -  کروواسی         ایسلند  5 تیر        سه شنبه 

یکشنبه 24 تیر      18:30

تیم برنده 13
)فینالیست(

تیم برنده 14
)فینالیست(

شنبه 23 تیر      17:30

تیم بازنده 13 
)رده بندی(

تیم بازنده 14 
)رده بندی( 14

3

4

10

یکشنبه 10 تیر      17:30

شنبه 16 تیر     17:30

چهارشنبه 20 تیر    21:30

تیم اول 
B گروه

تیم برنده 3

تیم برنده 10

تیم برنده 4

تیم اول 
D گروه

تیم دوم 
A گروه

تیم دوم 
C گروه

یکشنبه 10 تیر      21:30

سه شنبه 12 تیر      17:30

7

8

12

شنبه 16 تیر     21:30

تیم اول 
F گروه

تیم اول 
H گروه

تیم دوم 
E گروه

تیم دوم 
G گروه

سه شنبه 12 تیر      21:30

تیم برنده 12

تیم برنده 7

تیم برنده 8
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13

مکزیک

کره جنوبی

آلمان

سوئد

18:30 -  مکزیک         آلمان  یکشنبه 27 خرداد       

18:30 مکزیک           - کره جنوبی  تیر         2 شنبه 

17:30 -  کره جنوبی         آلمان  چهارشنبه 6 تیر       

دوشنبه 28 خرداد       سوئد -  کره جنوبی        15:30

21:30 سوئد           - آلمان  تیر         2 شنبه 

17:30 مکزیک           - سوئد  تیر         6 چهارشنبه 

کلمبیا

ژاپن

لهستان

سنگال

15:30 ژاپن           - کلمبیا  خرداد         29 سه شنبه 

20:30 سنگال           - ژاپن  تیر         3 یکشنبه 

17:30 لهستان           - ژاپن  تیر         7 پنجشنبه 

18:30 سنگال -  لهستان         سه شنبه 29 خرداد       

21:30 لهستان           - کلمبیا  تیر         3 یکشنبه 

17:30 سنگال           - کلمبیا  تیر         7 پنجشنبه 

کاستاریکا

صربستان

برزیل

سوئیس

یکشنبه 27 خرداد       کاستاریکا -  صربستان        19:30

15:30 کاستاریکا           - برزیل  تیر         1 جمعه 

21:30 -  صربستان         برزیل  چهارشنبه 6 تیر       

21:30 -  سوئیس         برزیل  یکشنبه 27 خرداد       

17:30 -  صربستان         سوئیس  تیر         1 جمعه 

21:30 کاستاریکا -  سوئیس         چهارشنبه 6 تیر       

انگلیس

پاناما

بلژیک

تونس

18:30 پاناما           - بلژیک  28 خرداد        دوشنبه 

15:30 تونس           - بلژیک  تیر         2 شنبه 

21:30 انگلیس           - بلژیک  تیر         7 پنجشنبه 

21:30 انگلیس           - تونس  دوشنبه 28 خرداد       

15:30 پاناما           - انگلیس  تیر         3 یکشنبه 

21:30 پاناما           - تونس  تیر         7 پنجشنبه 
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شنبه 9 تیر      21:30

جمعه 15 تیر     17:30

سه شنبه 19 تیر    21:30

یکشنبه 24 تیر      18:30

تیم اول 
A گروه

تیم برنده 1

تیم برنده 9

تیم برنده 13
)فینالیست(

تیم برنده 14
)فینالیست(

شنبه 23 تیر      17:30

تیم بازنده 13 
)رده بندی(

تیم بازنده 14 
)رده بندی(

تیم برنده 2

تیم اول 
C گروه

تیم دوم 
B گروه

تیم دوم 
D گروه

شنبه 9 تیر      17:30

دوشنبه 11 تیر      17:30

5

6

11

جمعه 15 تیر     21:30

تیم اول 
E گروه

تیم اول 
G گروه

تیم دوم 
F گروه

تیم دوم 
H گروه

دوشنبه 11 تیر      21:30

تیم برنده 11

تیم برنده 5

تیم برنده 6
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گروه E: در این گروه برزیل که به عنوان قدرت اول آمریکای جنوبی راهی این تورنمنت شــده 
است، بخت اول صدرنشینی است. در مقایسه سه تیم دیگر، باالترین شانس صعود را می توان 
متعلق به سوئیس دانست. کاستاریکا که در سال 2002 شکست سنگین 5 بر 2 را برابر برزیل 
متحمل شــده است و صربســتان که قبل از تجزیه و تحت نام یوگسالوی سابقه همگروهی با 
سوئیس و برزیل را در جام جهانی 1950 داشت) در آن دوره برزیل میزبان تنها تیمی بود که از 

گروه خود صعود کرد(، دیگر تیم های حاضر در این گروه هستند. در دوره جاری، تیم های این 
گروه از یکدیگر شناخت خوبی دارند. الکس ساندرو و استفان لیخشتاینر در یوونتوس، مارکو 
گروئیچ و فلیپه کوتینیو در لیورپول و مارسلو و کیلور ناواس در رئال مادرید همبازی هستند 
و رفاقــت صمیمی با یکدیگر دارند. این امر موجب افزایش دوچندان جذابیت دیدارهای این 

گروه می شود. E

صربستانبرزیل کاستاریکاسوئیس

برزیل کشوری است که به خاطر قهوه معروف است و 
به خاطرش فوتبال، محبوب. تنها کشوری که در تمامی 

ادوار جام جهانی حضور داشته است. پرافتخارترین 
تیم جام جهانی با 5 قهرمانی. اگر قاره آفریقا را با معادن 

الماس می شناسیم، برزیل را هم باید با چشمه های 
جوشان فوتبالش به خاطر بسپاریم. بلی! فوتبال ناب و 

خالص سال هاست از برزیل می جوشد. مهم هم نیست 
تیم ملی این کشور در مقابل دیدگان ده ها هزار نفر به 

اروگوئه ببازد و جام قهرمانی را از دست دهد و یا در بلو 
هوریزونته 7 گل از آلمان دریافت کند؛ یک چشمه در 

خشکسالی هم چشمه باقی می ماند. می گویند در 
محروم ترین محالت برزیل قطعا یک کلیسا و یک زمین 

فوتبال وجود دارد. البته شاید بعضی مناطق کلیسا 
نداشته باشند، ولی همه آن ها زمین فوتبال دارند. 
برزیل برای جبران ناکامی دوره گذشته، گام اول را 

لرزاننده برداشت و با اقتدار اولین بلیت روسیه را از آن 
خود کرد تا به عنوان سهمیه اول آمریکای جنوبی راهی 

جام جهانی شود.

بازیکنان شاخص: 
ÓÓ نیمار: گران قیمت ترین بازیکن جهان و یکی

از برترین استعدادهای فوتبال برزیل و جهان 
در 5 سال اخیر.

ÓÓ آلیسون بکر: سنگربان باشگاه رم که
بازی های فوق العاده ای در فصل جاری از 

خود به نمایش گذاشت.

پدیده احتمالی:
ÓÓ گابریل خسوس: مهاجم 21 ساله

منچسترسیتی که به دلیل مهارت باالی گلزنی 
وی را گابیگل می نامند!

سرمربی: تیته
آدنور لئوناردو باچی ملقب به تیته در سال 2016 

جایگزین دونگا شد. وی بهترین دوران خود را با 
کورینتیانس سپری کرده است. وی با این باشگاه نه 

تنها موفق به فتح سری آ برزیل و کوپا لیبرتادورس 
شد، بلکه در جام باشگاه های جهان سال 2012 نیز 
با غلبه بر چلسی به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. 

در آن تیم کاسیو، پائولینیو و دانیلو از تیم کنونی 
برزیل شاگرد تیته بوده اند. 

صرب ها تا سال 2002 تحت عنوان کشور یوگسالوی 
که کشورهای کرواسی، بوسنی، مقدونیه، اسلوونی 

و مونته نگرو را نیز شامل می شد در فوتبال فعالیت 
می کردند و دو نایب قهرمانی در جام ملت های اروپا و 
دو مقام چهارمی جام جهانی را تحت این نام به دست 
آوردند. در سال 2006 و پس از استقالل چند کشور، 

یوگسالوی با نام تیم های صربستان و مونته نگرو در 
جام جهانی آلمان شرکت کرد و در دور گروهی پس 
از قبول سه شکست برابر آرژانتین، هلند و ساحل 
عاج از دور گروهی کنار رفت. در همان سال مونته 
نگرو نیز از صربستان استقالل یافت تا عقاب های 
شرق اروپا تحت نام صربستان به فعالیت خود در 

عرصه های مختلف ادامه دهند. صربستان پس از 
تجزیه یوگسالوی از رسیدن به سه دوره بعدی یورو 

و جام جهانی 2014 بازماند و جام جهانی 2010 
آفریقای جنوبی تنها تورنمنت معتبری بود که 

صرب ها جواز حضور در آن را کسب کردند. 

بازیکنان شاخص:
ÓÓ نمانیا ماتیچ: هافبک دفاعی سابق چلسی و

حال حاضر منچستر یونایتد که در انجام بازی 
تخریبی یکی از توانمندترین ها در جهان است.

ÓÓ الکساندر کوالروف: کاپیتان صربستان و
مدافع کناری حال رم و سابق منچسترسیتی 

که گل صعود تیمش به جام جهانی را نیز به 
ثمر رساند.

پدیده احتمالی:
ÓÓ نیکوال میلنکوویچ: مدافع میانی که در

اولین فصل حضورش در فیورنتینا بازی های 
خوبی به نمایش گذاشت.

سرمربی: مالدن کرستائیچ
تیم ملی صربستان با اسالوولیوب ماسلین کارکشته 

موفق شد به جام جهانی صعود کند؛ ولی سپس 
ماسلین از کادر فنی صرب ها جدا و مالدن کرستائیچ 

دستیار وی جایگزین شد. کرستائیچ جوان 44 
ساله ای است که تا به حال سابقه سرمربیگری در 

تیم دیگری را نداشته است. وی در جام جهانی 
2006 نیز برای صربستان به میدان رفت در کنار 

نمانیا ویدیچ مشهور بازی کرد.

سوئیس به رغم نداشتن افتخار در تورنمنت های 
رسمی همواره یکی از تیم های خوب و قدرتمند 

قاره اروپا بوده است. مانند سایر جنبه ها، فوتبال 
سوئیس سبکی الهام گرفته از کشور آلمان دارد. 
سوئیســی ها به ارائه یک فوتبال منظم و ماشینی 

عالقه زیادی دارند. لیگ سوئیس نیز مانند 
آلمان یک لیگ پویاست که ستاره های زیادی از 

ســوئیس و حتی کشورهای دیگر از طریق این لیگ 
به باشگاه های بزرگ و لیگ های معتبر راه پیدا 
می کنند. از جمله این بازیکنان محمد صالح و 

گرانیت ژاکا هستند. سوئیسی ها یک بار در سال 
1954 میزبان جام جهانی و یک بار هم در سال 

2008 میزبان مشترک یورو) به همراه اتریش( 
بوده اند. نکته جالب درباره سوئیس عملکرد 

ضعیف این کشور در تاریخ ادوار یورو است. آن ها 
هیچ گاه به جمع 8 تیم برتر یورو نرســیده اند. با 
این حال، عملکرد خوب سوئیس در بازی های 

دوســتانه اخیر، تحقق رویای صعود به جمع 8 تیم 
برتر جام جهانی را ممکن نشان داده است. 

بازیکنان شاخص: 
ÓÓ گرانیت ژاکا: هافبک میای شوتزن و

خوش استیل آرسنال
ÓÓ استفان لیخشتاینر: کاپیتان و مدافع راست

تیم ملی سوئیس که به تازگی از یوونتوس به 
آرسنال پیوسته است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ بریل امبولو: هافبک کناری تکنیکی و

مستعد شالکه که اصالت کامرونی دارد.

سرمربی: والدیمیر پتکوویچ
سرمربی بوسنیایی سوئیس سابقا موفق به فتح 
کوپای ایتالیا با التزیو نیز شده است. وی بیشتر 

فعالیت خود به عنوان یک سرمربی را در لیگ های 
سوئیسی انجام داده است و به واسطه همین 

شناخت از فوتبال سوئیس، دو سال قبل به عنوان 
جانشین اوتمار هیتسفیلد آلمانی برگزیده شد. وی 

در 39 بازی که روی نیمکت سوئیسی ها نشسته 
است، 24 بار موفق به پیروزی شده است.

فوتبال کاستاریکا در چند دهه اخیر روند رو به 
رشدی را طی کرده است و تبدیل به یکی از بهترین ها 

در منطقه کونکاکاف شده است. آنها سه قهرمانی 
در این قاره نیز دارند که البته به سال های دور باز 
می گردد؛ ولی عمده فوتبال دوستان جهان این 

کشور را با عملکرد شگفت انگیزش در گروه مرگ 
جام جهانی 2014 و در برابر بزرگانی مانند ایتالیا، 

انگلیس و اروگوئه می شناسند. بی شک یکی از 
بزرگ ترین معجزات فوتبال این بوده که تیکوها در 
چنین گروهی به عنوان صدرنشین صعود کنند و 

انبوهی از ستارگان انگلیس و ایتالیا چمدان خود را 
ببندند تا دیدار یک چهارم نهایی میان کاستاریکا و 

هلند را از تلویزیون های خود تماشا کنند؛ دیداری که 
کاستاریکا تا پنجمین ضربه پنالتی با هلند جنگید 
و در عین شایستگی مغلوب الله های نارنجی شد. 

به واسطه این عملکرد فوق العاده درخشان، آن ها 
حتی تا رنکینگ 12 فیفا نیز صعود کردند. تیم ملی 

کاستاریکا یکی از باالترین میانگین سنی ها را در این 
رقابت ها داراست.

بازیکنان شاخص:
ÓÓ کیلور ناواس: سنگربانی که با درخشش

در دوره گذشته به پیراهن شماره یک رئال 
مادرید هم رسید.

ÓÓ برایان رویز: کاپیتان تیکوها و هافبک
هجومی خالق اسپورتینگ لیسبون. وی در 

کناره ها هم می تواند بازی کند.

پدیده احتمالی:
ÓÓ جوئل کمپبل: مهاجمی که هر فصل از

آرسنال به تیم های دیگر قرض داده می شود. 
به رغم سن باالیش ) 25 سال( می تواند در این 
دوره توانایی های خود را به رخ سرمربی جدید 

توپچی های لندن بکشد.

سرمربی: اسکار رامیرز
رامیرز قرار بود دو سال قبل دستیار پائولو وانچوپ 
در تیم ملی کاستاریکا شود؛ ولی درگیری عجیبی 

که حین دیدار خانگی برابر پاناما بین وانچوپ و چند 
عضو امنیتی حاضر در زمین به وقوع پیوست منجر 
به استعفای وی شد تا رامیرز فرد شماره یک نیمکت 

کاستاریکا شود. وی یکی از ارزان ترین سرمربیان این 
دوره از رقابت هاست.
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گروه F: این گروه، یکی از گروه های چالش برانگیز دوره جاری خواهد بود. بســیاری تیم ملی 
آلمان را مدعی اصلی صعود از گروه ششم می دانند؛ ولی باید به یاد داشت که تیم ملی سوئد 
حتی بدون زالتان به قدری قدر بود که با کنار زدن ایتالیای بزرگ به دور نهایی رســید. سوئد 

در این دوره برای صعود، مکزیک و کره جنوبی را رقیب خود می بیند. 
ســوئدی ها هیــچ گاه به کره جنوبــی نباخته اند و یک بار در ســال 48 نیــز 12 گل به یکی 

از نگون بخت تریــن کره جنوبی های تاریــخ زده اند! با این حال، کره جنوبــی اکنون تیم به 
مراتــب قدرتمندتــری اســت و در دوره جاری به دنبال این اســت تا نماینده آســیا در یک 
هشــتم نهایــی رقابت ها باشــد. مکزیک نیز در ایــن دوره از اعتبار قاره کونــکاکاف دفاع 
خواهد کرد و باالترین بخت صعود در میان کشــورهای آمریکای شمالی به آنان اختصاص 

داده شده است.  F

کره جنوبیآلمان سوئدمکزیک

»آرژانتین مسی را دارد. برزیل نیمار را دارد. 
پرتغال رونالدو را دارد. ولی آلمان یک تیم دارد.« 
ایــن جمله که پس از چهارمین قهرمانی آلمان در 
دوره گذشته به وفور در وصف مانشافت شنیده 

می شد، به زیبایی فوتبال ناب آلمان را توصیف 
می کند؛ فوتبالی که می تواند مردم را به خوبی 
با نظم و انضباط و روحیه کار تیمی آلمانی آشــنا 

کــرده و به ما اثبات کند چگونه این خصایص 
از آلمان در تمامی عرصه ها، به ویژه صنعت و 
اقتصاد، یک کشور متمایز و پیشرفته ساخته 
است. قدرت نمایی فوتبال آلمان در سال های 

اخیر به حدی بوده است که عالوه بر جام جهانی 
2014 برزیل، آن ها با تیم دوم خود جام 

کنفدراسیون های سال گذشته را نیز فتح کردند 
و تیم زیر 21 ســال آن ها نیز پارسال به قهرمانی 

یوروی کوچک دست پیدا کرده است. آلمان پیش 
از فروپاشــی دیوار برلین و اتحاد غرب و شرق این 

کشور تحت عنوان آلمان غربی سه قهرمانی 
به دست آورده بودند. 

بازیکنان شاخص:
ÓÓ مانوئل نویر: یکی از بهترین دروازه بانان

جهان که با رفع مصدومیت بلندمدتش 
کاپیتان آلمان در روسیه خواهد بود.

ÓÓ 2010 توماس مولر: آقای گل جام جهانی
با 5 گل زده و بهترین بازیکن جوان در همان 

دوره

پدیده احتمالی:
ÓÓ جولیان برانت: هافبک چپ بایرن لورکوزن

که لو وی را به لروی سانه ترجیح داد.

سرمربی: یواخیم لو
یواخیم لو 58 ساله پس از جام جهانی 2006 

جای یورگن کلینزمن را در تیم ملی آلمان گرفت 
و دوران طوالنی و البته موفقی را با مانشافت 

پشت سر گذاشت. یک قهرمانی در جام جهانی و 
جام کنفدراسیون ها و یک نایب قهرمانی در یورو 

بزرگ ترین دستاوردهای لو در دوران 12 ساله 
حضورش در آلمان است. 

کره جنوبی یکی از قدیمی ترین قدرت های فوتبال 
آسیا، قهرمان اولین و دومین دوره رقابت های جام 

ملت های آسیا و از سال 1986 یکی از نمایندگان 
ثابت قاره کهن در جام جهانی است. رویایی ترین تیم 

تاریخ کره بی شک به تیم سال 2002 آنان برمی گردد؛ 
سالی که به همراه ژاپن میزبان مشترک رقابت ها 

بوده اند و با گاس هیدینک هلندی پرتغال را در دور 
گروهی و سپس ایتالیا و اسپانیا را در مرحله حذفی 

شکست داده اند و با شکست برابر آلمان و ترکیه 
به مقام چهارمی رقابت ها دست یافته اند. چشم 

بادامی ها در دوره جاری به دنبال سومین صعودشان 
از گروه خواهند بود. در دوره گذشته عملکرد آن ها 
به قدری ضعیف بود که هنگام بازگشت، طرفداران 

فوتبال این کشور با پرتاب آب نبات چوبی در فرودگاه 
به استقبالشان رفتند. برخالف بیشتر کشورهای 

قدرتمند آسیایی، کره جنوبی از تعداد زیادی لژیونر 
در کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی بهره می برد و 

بازیکنان این تیم در تیم های خوبی بازی می کنند. 

بازیکنان شاخص:
ÓÓ سون هیونگ مین: هافبک کناری فوق العاده

تکنیکی که در تاتنهام بازی می کند.
ÓÓ کی سونگ یئونگ: هافبک میانی سوانزی

سیتی که شایعات پیوستنش به میالن 
هم داغ است. وی همسر بازیگر نقش بانو 

سوسانو در سریال جومونگ است!

پدیده احتمالی:
ÓÓ لی سئونگ وو: وینگر مستعدی که در

آکادمی الماسیا رشد کرده و در فصل جاری 
بازی های خوبی برای هالس ورونا به نمایش 

گذاشته است.

سرمربی: شین تائه یونگ
برکناری اولی اشتلیکه آلمانی و حضور شین تائه 
یونگ تحول مثبتی در تیم ملی کره جنوبی ایجاد 

کرد. شین قبال موفق شده بود با شکست دادن ذوب 
آهن، سئونگنام ایلهوا را قهرمان جام باشگاه های 
آسیا کند. او در تیم های پایه کره هم سابقه خوبی 
دارد و از همین پایه ها به تیم بزرگساالن کشورش 

رسید و پس از صعود به جام جهانی، کره را به 
قهرمانی رقابت های شرق آسیا نیز رساند.

سه رنگ های منطقه کونکاکاف، پرافتخارترین 
تیــم در گلدکاپ این منطقه با 7 عنوان قهرمانی 

از ســال 94 نه تنها پای ثابت آمریکای شمالی 
در جام جهانی، بلکه یکی از تیم های صعود 

کننده از گروه خود نیز هستند. مکزیک اولین 
کشور جهان بود که دومین میزبانی خود را در 
جام جهانی تجربه کرد. مکزیک تا به حال غیر 

از دو دوره 70 و 86 که میزبان بود، هیچ گاه 
نتوانســته خود را به جمع 8 تیم برتر جهان 

برساند؛ ولی در هر دوره بازی های جذاب و 
چشم نوازی را به نمایش می گذارد. آخرین 

غیبت این کشور در جام جهانی 90 ایتالیا بود. 
دلیل عدم حضور آن ها هم این بود که در ســال 

1988 فیفا فوتبال مکزیک را به  دلیل استفاده 
از بازیکنان صغر سنی در رده های پایه به مدت 

دو سال به حالت تعلیق درآورد. سه رنگ های 
کونکاکاف سال گذشته در جام کنفدراسیون ها 

حضور داشــته بودند و در نیمه نهایی برابر آلمان 4 
بر یک شکست خوردند و حذف شدند.

بازیکنان شاخص:
ÓÓ رافائل مارکز: کاپیتان تیم ملی مکزیک

و مدافع سال های دور بارسلونا که در 39 
سالگی پنجمین جام جهانی خود را تجربه 

خواهد کرد.
ÓÓ خاویر هرناندز: ملقب به چیچاریتو، مهاجم

سال های دور منچستر و رئال

پدیده احتمالی:
ÓÓ هیروینگ لوزانو: مهاجم 22 ساله ای که در

فصل جاری در آیندوهوون 17 گل زده و 9 
پاس گل نیز داده است.

سرمربی: خوان کارلوس اوسوریو
اوسوریوی کلمبیایی پیش از قبول هدایت تیم 

ملی مکزیک با نیویورک ردبولز لیگ ام ال اس و با 
تیم های وانس کالداس و اتلتیکو ناسیونال لیگ 

داخلی کلمبیا را فتح کرده بود. وی قرارداد دو ساله 
خود با سائوپائولو را پس از گذشت چند ماه فسخ 

کرد تا هدایت مکزیک را تقبل کند و در 47 بازی آمار 
جالب توجه 31 پیروزی و 9 تساوی را با سه رنگ ها 

به دست آورده است.

ســوئد را با یک نائب قهرمانی، دو سومی و یک 
مقام چهارمی در جام جهانی و همچنین یک 

مقام سومی در یورو باید موفق ترین کشور حوزه 
اسکاندیناوی در فوتبال بدانیم. وایکینگ ها یک 

بار در سال 1958 میزبان جام جهانی بوده اند 
که به فینال آن دوره نیز رســیدند و در نهایت با 
شکســت 5 بر 2 جام را به برزیل واگذار کردند. 

البته باید اعتراف کرد نســل گذشته تیم ملی 
سوئد که بازیکنانی مانند هنریک الرسون، فردی 

لیونبرگ، کیم کالستروم، اوالف ملبرگ و در 
صدر آن ها زالتان ابراهیموویچ فراموش نشدنی را 
داشت سوئد به مراتب جذاب تری بود؛ ولی نسل 

کنونی ســوئد نیز با حذف ایتالیای بزرگ در دور 
مقدماتی نشان داد حرف های زیادی برای گفتن 

دارد. بزرگ ترین دستاورد سوئد از این پیروزی 
بزرگ پس از پایان دادن به غیبت 12 ســاله آنان در 

جام جهانــی این بود که آنها اثبات کردند که یک 
تیم به معنای واقعی کلمه هســتند و برای کسب 

موفقیت وابسته به زالتان نیستند. 

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ مارکوس برگ: مهاجمی که در دو سال اخیر

عنوان آقای گلی لیگ یونان و امارات را با 
پاناتینایکو و العین به دست آورده است.

ÓÓ ویکتور نیلسون لیندلوف: مدافع آینده دار
منچستر یونایتد که خوزه مورینیو عالقه 

زیادی به وی دارد.

پدیده احتمالی:
ÓÓ ایساک کیسه تلین: سومین گلزن برتر لیگ

بلژیک که این فصل از اندرلخت به وازلند 
قرض داده شد.

سرمربی: یان اندرسون
جانه اوالف اندرسون هیچ گاه یک بازیکن حرفه ای 

نبوده است. وی از 26 سالگی در لیگ سوئد 
مربیگری را آغاز کرده است؛ وی با تیم نورکوپینگ 

باالتر از قدرت های سوئدی مانند گوتنبرگ و مالمو 
قهرمان لیگ سوئد شد و یک سال بعد و پس از 

ناکامی سوئد در یورو 2016 جای اریک هامرن را 
روی نیمکت وایکینگ ها گرفت. 
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گــروه G: بلژیک به عنوان قدرت نوظهور اروپا رقابت ســختی با انگلیس برای صدرنشــینی 
خواهد داشت. شیاطین سرخ فوتبال اروپا 11 بازیکن شاغل در لیگ انگلیس در لیست خود 
دارند که این امر رویارویی های جذابی را میان هم تیمی های باشــگاهی به وجود خواهد آورد. 
هازارد و کیهیل، لوکاکو و راشفورد، موسی دمبله و دله آلی، دبروینه و استرلینگ، همگی برابر 
یکدیگر قرار خواهند گرفت و رفاقتشان در بازی های باشگاهی را برای چند ساعت فراموش 

خواهند کرد. دو تیم دیگر گروه یعنی تونس و پاناما نیز با وجود این که کار به مراتب سخت تری 
برای صعود دارند، می توانند با ارائه یک بازی فیزیکی کار رقبای خود را دشــوار کنند. این دو 
تیــم هیــچ گاه موفق به صعود به دور حذفی جام جهانی نشــده اند و تمام تــوان خود را به کار 
خواهند برد تا این طلســم را بشکنند. البته برای پاناما، همین امر که آن ها اولین حضور خود 

را در جام جهانی تجربه می کنند، دستاورد ارزشمندی است. G

پاناماانگلیس تونسبلژیک

انگلیسی ها سال هاست که از داشتن یک لیگ 
پرستاره و جذاب لذت می برند؛ ولی تیم ملی 

کشورشان در تقابل با برترین های جهان چندان 
موفق نبوده اســت. تنها فینال قابل توجهی که سه 

شیرها در آن حاضر بوده اند، فینال جام جهانی 
66 بوده که پیروزی برابر آلمان غربی موجب شد 

انگلیسی ها در خانه خودشان جشن قهرمانی 
بــه پا کنند. یکی از علل ناکامی انگلیس در 

بیشتر ادواُر جذب بیش اندازه بازیکنان خارجی 
در لیگ داخلی انگلیس برشمرده می شود؛ 
به گونه ای که تیم های قدر لیگ جزیره مانند 

منچسترها و آرسنال در ترکیب اصلی خود از 
تعداد انگشت شماری بازیکن انگلیسی استفاده 

می کننــد. با این حال، توجه به تیم های پایه و 
جوانگرایی توام با بومی گرایی در سال های اخیر 

بیش از پیش در کانون توجه مسئوالن فوتبال 
این کشور قرار گرفته و زمینه را برای ظهور 

استعدادهای داخلی به خوبی مهیا کرده است. 
انگلیس تنها تیم ملی این دوره اســت که تمامی 

بازیکنانش در لیگ های داخلی فعالیت می کنند.

بازیکنان شاخص:
ÓÓ هری کین: کاپیتان تاتنهامی سه شیرها که

یک گلزن بالفطره در لیگ جزیره است.
ÓÓ گری کیهیل: مدافع باتجربه چلسی که در

بازیخوانی مهارت ویژه ای دارد.

پدیده احتمالی:
ÓÓ ترنت الکساندر-آرنولد: پدیده 19 ساله

لیورپول در فصل جاری که به خوبی جای ناتان 
کالین مصدوم را در پست دفاع راست پرکرد.

سرمربی: گرت ساوت گیت
افشاگری های علیه سام آالردایس و رسوایی مالی 

وی موجب شد تا وی پس از تنها یک بازی دوستانه از 
سرمربیگری انگلیس استعفا دهد و به جای وی گرت 
ساوت گیت پس از سه سال تجربه کار در تیم های پایه 

انگلیس روی نیمکت سه شیرها قرار بگیرد. وی در 
دهه 90 بازیکن تیم ملی انگلیس بود و در جام جهانی 
2006 نیز به همراه کالیو تیلدسلی گزارشگر مشهور 

انگلیسی بازی ها را گزارش می کرد.

بی شک بزرگ ترین شگفتی دور مقدماتی دوره 
جاری رقابت ها، صعود پاناما با حذف آمریکا و 

هندوراس است. در روز آخر رقابت های مقدماتی 
در کونکاکاف، شکست غیرمنتظره آمریکا برابر 

ترینیداد و توباگو و پیروزی هندوراس مقابل 
مکزیــک، فرصت تاریخی به پاناما داده بود تا اولین 

صعود تاریخشان به جام جهانی را تجربه کنند. 
کار پاناما در برابر کاســتاریکای قدرتمند به نظر 

ســخت می رسید؛ ولی پاناما که یک بر صفر عقب 
افتاده بود، گل مســاوی را در ابتدای نیمه دوم به 
ثمر رســاند و سپس، در دقیقه 88 توسط گابریل 
تورس به گل برتری تاریخ ســاز نیز دست یافت تا 

بدین گونه پاناما نیز در روســیه حاضر باشد و مردم 
این کشــور تا پاسی از شب در خیابان ها به جشن 
و شــادی بپردازند و صحن  هایی را رقم بزنند که ما 
ایرانی ها را یاد جشن زیبای صعود به جام جهانی 

1998 پس از تساوی تاریخی برابر استرالیا 
می اندازد. جام جهانی روسیه فرصت نابی برای 
کشور اسپانیولی آمریکای مرکزی خواهد بود تا 

جهانیان را با فرهنگ خود آشنا کنند. 

بازیکنان شاخص: 
ÓÓ بالس پرز: مهاجم 37 ساله تیم مونیسیپال

گواتماال که به همراه لوییز تخادای 36 ساله و 
با 43 گل رکورددار کشورش است.

ÓÓ گابریل تورس: مهاجم 29 ساله شاغل در
لیگ شیلی که بی شک تاریخی ترین گل این 

کشور را به ثمر رسانده است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ خوزه لوئیز رودریگز: هافبک 19 ساله

تیم های پایه خنت بلژیک

سرمربی: هرنان داریو گومز
سرمربی کلمبیایی پاناما، یکی از چهار سرمربی 
جهان است که موفق شده با 3 تیم ملی مختلف 
حضور در جام جهانی را تجربه کند. وی در سال 

98 با تیم ملی کشورش و در دوره بعدی با تیم ملی 
اکوادور جواز حضور در بزرگ ترین آوردگاه فوتبالی 

جهان را به دست آورد؛ ولی در هر دو دوره در همان 
مرحله ابتدایی حذف شد. 

شباهت جالب بلژیک در فوتبال ملی و 
منچستریونایتد در فوتبال باشگاهی، مشهور 

بودن هر دو به  شیاطین سرخ است. بلژیک 
دهــه اول هزاره جدید را به خوبی آغاز کرد و موفق 

به راهیابی به هیچ تورنمنت معتبری نشــد. اما 
نسل سازی ای که در دستور کار مسئوالن فوتبال 
این کشــور قرار گرفت آن ها را در درازمدت به یک 

دوران طالیی رساند. بلژیکی که در قرن بیستم 
به ندرت بازیکنانش از لیگ داخلی جدا می شدند 

و به تیم های مطرح تر اروپا می پیوستند در حال 
حاضر انبوهی از باکیفیت ترین لژیونرها را در 

باشگاه های قدرتمند بهترین لیگ های جهان در 
اختیار دارد؛ ستاره هایی که همگی در سیستم 

کادمیک و نوین فوتبال بلژیک و از ســنین کودکی  آ
آموزش دیدند و به باالترین قله های این رشته 

جذاب رسیدند. در نتیجه این نسل سازی موفق، 
بلژیک عالوه بر گشودن درهای جام جهانی و 

جام ملت های اروپا به روی خود، حتی چند ماهی 
در صــدر رنکینگ فیفا نیز قرار گرفت تا انتظارات 

طرفداران فوتبال را از خود به شدت باال ببرد.

بازیکنان شاخص:
ÓÓ ادن هازارد: کاپیتان بلژیک و یکی از

باکیفیت ترین وینگرهای حال حاضر فوتبال 
جهان

ÓÓ یان فرتونگن: مدافع میانی تاتنهام و
باسابقه ترین ملی پوش تاریخ بلژیک با 104 

بازی ملی

پدیده احتمالی:
ÓÓ یوری تیلمانس: هافبک 21 ساله موناکو که

توانایی شگرفی در ارسال پاس های دقیق دارد.

سرمربی: روبرتو مارتینز
مارتینز اسپانیایی یکی از جوان ترین سرمربی های 

این دوره از رقابت هاست. وی با فضای لیگ انگلیس 
به خوبی آشناست و سابقه صعود به لیگ جزیره با 

سوانزی سیتی و فتح اف ای کاپ با ویگان اتلتیک را 
نیز دارد. وی پس از حذف غیرمنتظره بلژیک به دست 

ولز در یورو 2016 جایگزین مارک ویلموتس شد و 
شیاطین سرخ را به طور مستقیم راهی روسیه کرد.

تیــم ملی تونس یکی از پنج تیم دوره کنونی 
جام جهانی است که هیچ گاه موفق به صعود به 
دور دوم در این رقابت ها نشده است.) ایسلند، 

پاناما، ایران و مصر چهار تیم دیگر هستند.( 
این کشــور تا دهه 50 مستعمره فرانسه بود و 

پس از استقالل در سال 1957 در قاره آفریقا 
فعالیت خود را آغاز کرد و در جام جهانی 1978 

آرژانتین نیز موفق شــد تنها سهمیه آفریقا را 
از آن خود کند. آنها در این دوره به رغم تســاوی 
برابــر تیم قدرتمند آلمان غربی) که در این دوره 

نایب قهرمان نیز شــد( با شکست برابر لهستان 
و مکزیک از همان دور گروهی کنار رفتند. از 

تیم ملی تونس دهه های 60 و 70 به عنوان نسل 
طالیی فوتبال این کشــور یاد می شود. با این حال 

تنها قهرمانی آنان در جام ملت های آفریقا در 
سال 2004 به دست آمده. جام جهانی عقاب های 

قرطاج جام جهانی از سال 2014 باری دگر یک 
روند رو به رشــد را از سر گرفتند و هزینه های 

بیشتری در فوتبال کردند. 

بازیکنان شاخص: 
ÓÓ وهبی خزری: بال چپ خوش تکنیک رن

فرانسه که چابکی و ریزنقشی اش خط حمله 
تونس را به شدت زهردار کرده است.

ÓÓ نعیم اشلیتی: هافبک هجومی باشگاه
دیجون که در آکادمی مارسی رشد کرده و به 

تیم های خوب لوشامپیونا راه پیدا کرده است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ دیالن بران: مدافع 22 ساله خنت بلژیک که

متولد فرانسه است و مادرش اصالت تونسی 
دارد.

سرمربی: نبیل معلول
هافبک سابق هانوفر و تیم ملی تونس، تنها سرمربی 

عرب دوره جاری رقابت ها خواهد بود. وی پس از 
حذف تونس در یک چهارم نهایی جام ملت های 

آفریقا در سال 2015 هدایت تیم ملی کشورش را 
عهده دار شد. وی پیش از این دو قهرمانی در لیگ 

تونس و یک قهرمانی در جام باشگاه های آفریقا نیز  با 
تیم اسپورتیو تونس کسب کرده است. 
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گروه H: شاید نبود مدعیان اصلی قهرمانی در این گروه، این باور غلط را در برخی اذهان ایجاد 
کند که دنبال کردن بازی های گروه آخر رقابت ها ارزشــی ندارد؛ ولی تماشــای تقابل نزدیک 
کلمبیای پرشور، لهستان جاه طلب، ژاپن بلندپرواز و سنگال معجزه ءآسا در بزرگ ترین آوردگاه 
فوتبالی جهان خالی از لطف نخواهد بود؛ به ویژه این که کلمبیا به عنوان شانس اول صعود از 

گروه به گونه ای نسل طالیی فوتبال خود را به روسیه خواهد آورد. 

بــا توجه به نمایش درخشــان آنها در دوره جاری، توصیه می شــود به هیچ عنوان بازی های 
ایــن تیم را از دســت ندهید. رویارویــی دو بازیکن بایــرن مونیخ، خامس و لواندوفســکی، 
شــاید تعیین کننده صدرنشین گروه باشد؛ ولی ســنگال با یک خط حمله قدرتمند و ژاپن 
با لشــگری از بازیکنــان باتجربه هر دو توانایی ایــن را دارند تا با غلبه بــر دو تیم دیگر گروه 

راهی دور بعدی شوند. H

سنگالکلمبیا لهستانژاپن

کلمبیا کشوری است که چه در فوتبال و چه 
در زمینه های دیگر، تلخ و شیرین های جالب 

توجهی دارد. در فوتبال، از حذف آن ها در دور 
گروهی جام جهانی 94 آمریکا و به قتل رسیدن 

آندرس اسکوباری که با ثبت یک گل به خودی 
موجب شکست کلمبیا برابر ایاالت متحده شد، 

تا درخشش خامس رودریگز در دوره گذشته 
و سوپرگل هایی که وی را آقای گل رقابت ها 

کرد می توان نوشت. می توان از تعلیق 5 ساله 
فدراسیون فوتبال کلمبیا به دلیل عدم پیروی از 
قوانین فیفا در برگزاری لیگ داخلی نوشت که 

موجب شد آنها جام جهانی 54 سوئیس را از دست 
دهند و می توان از تیم ملی دهه 80 و اوائل دهه 

90 و جوالن ستارگانی نظیر کارلس والدراما و رنه 
هیگوئیتا نوشت. فوتبال کلمبیا پر از فرازونشیب، 

پر از عشق و تعصب مردمی و یک منبع تولید 
حس غرور ملی به شمار می رود. فوتبال دوستان 

کلمبیایی در افراط  عالقه به فوتبال چیزی از 
همتایان خود در آمریکای التین کم ندارند.

بازیکنان سرشناس:
ÓÓ خامس رودریگز:  آقای گل دوره گذشته

جام جهانی با 6 گل زده، هافبک خوش 
استیل بایرن مونیخ

ÓÓ رادامل فالکائو: بهترین گلزن تاریخ کلمبیا با
29 گل زده، مهاجم زهردار و باتجربه موناکو

پدیده احتمالی:
ÓÓ داوینسون سانچز: مدافع تنومندی که در

تاتنهام خود را با شایستگی به ترکیب اصلی 
تحمیل کرد.

سرمربی: خوزه پکرمن
پکرمن آرژانتینی پیش از هدایت کلمبیا در 

جام جهانی 2006 نیز سرمربی آلبی سلسته بود 
که در یک چهارم در ضربات پنالتی مغلوب آلمان 

میزبان شد. وی در سال 2012 کلمبیا را که در 
آستانه از دست دادن دورنهایی جام جهانی 2014 

بود در اختیار گرفت و نه تنها با زیر و رو کردن سه 
رنگ ها آنها را مسافر برزیل کرد، بلکه بهترین نتیجه 

تاریخ این کشور را نیز به دست آورد. 

سنگال به همراه نیجریه نمایندگان قسمت 
سیاهپوست قاره کهن در تورنمنت پیش رو خواهند 

بود. سنگالی ها یک بار به دلیل این که فراموش 
کردند برای بازی های مقدماتی جام جهانی 90 

ثبت نام کنند، فرصت حضور در آن رقابت ها را از 
دست دادند! شیرهای سنگالی تنها یک بار در سال 

2002 در جام جهانی حضور داشتند؛ ولی همان 
یک بار کافی بود تا توجه جهانیان را به خود خیره 

کنند. در تورنمنتی که کره جنوبی و ترکیه با راهیابی 
به نیمه نهایی جهان را شگفت زده کردند، صعود 

تحسین برانگیز سنگال به یک چهارم نهایی با غلبه 
بر تیم های قدر فرانسه و سوئد نیز نگاه های بسیاری 
را به این کشور معطوف کرد. سنگال در آن دوره پس 

از کامرون دومین تیم آفریقایی تاریخ باشد که به جمع 
هشت تیم برتر جهان راه پیدا کرده است. سنگالی ها 

در تیم ملی خود هیچ بازیکنی از لیگ داخلی خود 
ندارند و غیر از دروازه بان دومشان) خادم اندیای( 

سایر ملی پوشان این کشور در اروپا توپ می زنند.

بازیکنان شاخص: 
ÓÓ سادیو مانه: هافبک- مهاجم کوتاه قد

ولی چابک و ویرانگر لیورپول. بدن وی 
انعطاف پذیری بسیار باالیی دارد.

ÓÓ خالیدو کولیبالی: مدافع تنومند ناپولی
ایتالیا که در تیم مطرح خود نیز یک بازیکن 

ثابت است.

پدیده احتمالی:
ÓÓ ایسماعیال سار: مهاجم 20 ساله رن که در

فصل جاری لوشامپیونا نیز 5 گل زده است 
و آلیو سیسه نیز حساب ویژه ای روی وی باز 

کرده است.

سرمربی: آلیو سیسه
آلیو با 42 سال سن یکی جوان ترین مربی دوره 

جاری است. وی در تیم شگفتی آفرین سال 2002 
سنگال نیز حضور داشت و در همان سال نایب 

قهرمانی جام ملت ها را نیز تجربه کرد. وی در 33 
سالگی از فوتبال خداحافظی کرد و 3 سال بعد عضو 

کادر فنی تیم زیر 23 سال کشورش شد و از همین 
تیم خود را به نیمکت تیم بزرگساالن نیز رساند. 

همه ما کارتون فوتبالیست ها را در کودکی 
خود به یاد می آوریم. برای ما شــاید این کارتون 

صرفا یک سرگرمی بوده باشد؛ ولی برای 
ژاپنی ها این کارتون یک رویاپردازی بزرگ برای 

فتح قله های فوتبال جهان بود. این کارتون با 
ظرافت های خاصی به قصد تزریق خودباوری 
به فوتبا ل دوستان سراسر ژاپن ساخته شد و 

همزمان با آن سرمایه گذاری عظیمی روی فوتبال 
پایه ژاپن صورت گرفت و کودکانی که درخشش 

هموطنان کارتونی خود در برابر غول های 
فوتبــال را می دیدند، با کوهی از انگیزه و آرزو پا 
به مســتطیل سبز گذاشتند و نسلی را تشکیل 

دادند که از دهه 90 به قله های فوتبال آســیا رسید 
و سقف آرزوهایش به مراتب فراتر از آسیا بود. 

سامورایی ها از سال 92 که میزبان جام ملت های 
آسیا بودند تاکنون در هفت دوره این رقابت ها 
4 بار قهرمان شده اند و پرافتخارترین تیم این 

رقابت ها هستند. هم چنین آن ها از جام جهانی 
98 فرانسه هر بار به دور نهایی صعود کرده اند. 

بازیکنان مطرح: 
ÓÓ شینجی کاگاوا: مطرح ترین چهره

سامورایی ها که در دورتموند آلمان شاغل 
است.

ÓÓ یوتو ناگاتومو: مدافع کناری باکیفیت سابق
اینتر و حال حاضر گاالتاسرای

پدیده احتمالی: 
ÓÓ نائومیچی اوئدا: مدافع آینده دار کاشیما

آنتلرز که در جام ملت های سال 2015 نیز در 
لیست ژاپن حضور داشت.

سرمربی: آکیرا نیشینو
سامورایی ها با صالح هلیل هودزیچ بوسنیایی بلیت 
روسیه را به دست آوردند؛ اما چند ماه بعد استعفای 
ناگهانی وی، ژاپنی ها را شوکه کرد. در نتیجه، آنها به 

یک سرمربی بومی، یعنی آکیرا نیشینوی باتجربه 
روی آوردند. آکیرا در سال 2008 گامبا اوزاکا را به 

قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رسانده بود و از سوی 
کنفدراسیون آسیا به عنوان سرمربی سال نیز 

انتخاب شده بود. 

لهســتان در چند سال اخیر جایگاه بسیار خوبی 
در رنکینگ فیفا داشته است و به واسطه همین 

جایگاه فوق العاده موفق شد باالتر از تیم هایی 
ماند اســپانیا، انگلیس و اروگوئه در سید اول قرار 

بگیرد. لهســتان پیش از این نیز دو بار به مقام 
سومی در جام جهانی نیز رسیده بود؛ ولی در 

یورو آنها تنها در ســه دوره اخیر حاضر بودند. با 
این حال، فوتبال لهستان که به دلیل همسایگی 

جغرافیایی با آلمان از سبک این کشور الهام 
گرفته است، در حال پیشرفت است و انتظار 

می رود در سال های آتی بیش از این ها از درخشش 
بازیکنان لهستانی در سطح اول فوتبال اروپا 
و جهان بشنویم. آن ها پس از جام جهانی، در 

 A اولین دوره لیگ ملت های اروپا باید در سطح
بــه مصاف تیم های قدرتمند ایتالیا و پرتغال برود؛ 
تقابل هایی به شدت سخت که برای تداوم حضور 

لهستان در رتبه های تک رقمی رنکینگ فیفا و 
البته تداوم پیشرفت آنها در فوتبال اروپا، الزم 

است سفید و سرخ ها در آن سربلند شوند.

بازیکنان مطرح: 
ÓÓ رابرت لواندوفسکی:  برترین گلزن مقدماتی

جام جهانی با 16 گل زده، برترین گلزن تاریخ 
ملی لهستان با 52 گل زده

ÓÓ وویچک شزنی: سنگربان باتجربه سابق
آرسنال و حال یوونتوس

پدیده احتمالی:
ÓÓ یان بدنارک: مدافع میانی 22 ساله ای که

در فصل جاری بازی های قابل قبولی برای 
ساوتهمپتون در لیگ جزیره انجام داد.

سرمربی: آدام ناوالکا
ناوالکا پیش از این و در حالی که کمتر از 20 سال سن 

داشت در جام جهانی 78 برای لهستان به میدان 
رفت؛ ولی در 26 سالگی به علت مصدومیت های 

متعددی که گریبانگیرش شدند مجبور شد فوتبال 
را به صورت نیمه حرفه ای ادامه دهد. وی پس از این 

که سرمربی تیم ملی لهستان شد، برای اولین بار 
در تاریخ، این کشور را به یک چهارم جام ملت های 

اروپا) یورو 2016( رساند.
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ساعت 21 و 20 دقیقه جمعه بیست و پنچم خرداد است.  سامستارزاده

نه تهران، مشهد، اصفهان و سایر کالن شهر ها، نه آبادان 
که برزیل آسیا است، نه زاهدان و ایالم، و نه حتی سر پل 
ذهاب زلزله زده هیچکدام در شرایط عادی قرار ندارند. 
انگار نه فیلتر تلگرام، نــه افزایش نجومی قیمت دالر و 
سکه و کاالهای اساسی، نه بازگشتن تحریم ها و نه هیچ مشکل ریز یا درشت 
دیگری اهمیت ندارد. دنیای یک ملت در توپی خالصه می شود که در مقابل 
ساق های سرنوشت ساز احسان حاج صفی قرار دارد. برخی از بینندگان که 
امیــد و جنگندگــی در چشم هایشــان موج می زند، به بغل دســتی شــان 
می گویند:" این توپ گل میشه. مطمئنم !" بازی پربرخوردی بود. هر دو تیم 
با تمام وجود به دروازه ی دیگری یورش بردند؛ ولی تمام تالش های یک تیم 
می تواند در همین لحظه و با یک اشتباه به هدر برود. ضربه آزاد زده می شود. 
هیچ کس متوجه نشد توپ چگونه حرکت کرد؛ فقط مهم این بود که توپ به 
دروازه مراکش برســد که رسید. سینماها، خانه ها، فرودگاه مهرآباد، و سایر 
محل های پخش بازی مرگ و زندگی، همگی به هوا می  روند. فریادهای شادی 
یک ملت رنج دیده به قدری شــدید است که حتی محکم ترین میلگرد ها و 
بتن های اماکن عمومی را به لرزه در می آورد. هر ایرانی به تنهایی یک بمب 
ساعتی است. هیچ غیر ایرانی جرات ندارد تصور کند میلیون ها بیننده ایرانی 
گرد هم بیایند و با یک گل با هم منفجر شوند. حال عده ای آرام تر شده اند و 
هوس می کنند صحنه آهسته را ببینند تا متوجه شوند گلزن چه کسی بوده 
است. طارمی؟ چشمی؟ قدوس؟ آزمون؟ نه، هیچ کدام!!! این عزیز بوهدوز، 
مهاجم تعویضی مراکش بود که انفجار عظیمی در سراســر ایران رقم زد که 
داعش با انبوهی از تشــکیالت سال هاست شانس انجام دادنش را نداشته 
است.حال انفجار زیبای مردم به خیابان ها و معابر کشیده شده است. گویی 
دارایی ارزشمندی در اختیار ایران قرار گرفته است که حتی ترامپ هم به هیچ 
عنوان نمی تواند آن را از چنگ مردم درآورند. بله! جواهری که شاید در برابر 
تاریخ چندهزارســاله آریایی چندان درخشان نباشد؛ ولی به قدری روشن 
است که در یکی از تاریک ترین شب های خرداد دهه 90، میلیون ها نگاه را 
به خود خیره کند. دیگر این مردم هیچ رنج و غمی را حس نمی کنند. پلیس 
راهنمایی و رانندگی یادتان هست؟ همان که با تابلوی ایست و برگه جریمه 
اش بارها خوشــی را از ما گرفته و موجب اوقات تلخی شــده است، حال در 
خیابان آزادی به باالی یک تابلوی برق فشــار قوی رفته است و با سوت خود 
رانندگان ناشی را به طرز اعجاب انگیزی به وجد آورده است. پنج تن از بانوانی 

که سال هاست هیچ مسئولی حوصله نمی کند در مورد ایجاد زیرساخت های 
حضورشان در ورزشگاه ها حتی سخنی به میان آورد، از یک پسر می خواهند 
بوق بزند تا سپس فریاد شادی و هلهله سر دهند. مردی که حتی در روز عید 
فطر نیز تا پاسی از شب به مداوای بیماران پرداخته است، امشب از ترافیک 
ســنگین راه خانه اش اصال بیزار نیست و حتی بوق هایش به جای فحش و 
ناسزا، چیزی به جز پیام شادی و پیروزی به اطرافیان پرشمار منتقل نمی کند. 
چیزی به طلوع آفتاب نمانده است. خستگی نه در ساق بازیکن، در نه ذهن 
مربی، نه در بدن هوادار دیگر معنایی ندارد. این دومین بار در تاریخ است که 
نسلی از جنس غرور و افتخار و تاریخ، در بزرگترین میدان فوتبال جهان موفق 
به کسب پیروزی شده اســت. پیامی که ایران پاینده به دنیا فرستاد، بسیار 

روشن و صریح بود. این که ما استطاع ممالک عربی را در فراهم آوردن امکانات 
و بازی های دوستانه درخور شان نداریم، این که سهم ما از تکنولوژی مدرن 
کفش های نایکی رد استوک هایش بر روی دنده های امید ابراهیمی است، 
ایــن که برای دومین دوره متوالی تولید پیراهن هایمان به دلیل ندانم کاری 
برخی فدراسیون نشینان مضحکه رسانه های ورزشی می شود، هیچ گاه ما 
را متوقــف نمــی کند؛ زیرا مــا فرزندان بزرگمردانی هســتیم که ســال ها با 
ســالح هایی که از سرتاسر دنیا به رژیم عراق صادر می شدند مبارزه کردیم. 
آری! جنگندگی، غیرت، تالش و تسلیم ناپذیری واژه هایی هستند که سال ها 
با نام زیبای ایران عجین شــده اند و هیچ تحریم و فشاری قادر به جداسازی 

ایران و ایرانی از این صفات نیست و نخواهد بود. 

80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان قلب

ایران پیش از جام جهانی 2018 چهار بار دیگر به این فســتیوال بزرگ جهانی رســیده بود؛ دانشــجویان کارشناســی که احتمااًل فقط دو حضور را به یاد دارند، دهه شصتی ها و اوایل هفتاد با سه دوره آن 
خاطره دارند و آنها که انقالب کردند هر چهار دوره را یادشــان هست.

سلطان آسیا، توریست جهانی
در ســال 1978 و در دورانــی که تنها یک ســهمیه 
جام جهانی به قاره آسیا - اقیانوسیه اختصاص داده 
شــده بود، ایران قدرت اول فوتبال آسیا به شمار می 
رفت. ایران که در هر سه دوره آخر جام ملت های آسیا 
موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود، به مصاف 
کره جنوبــی، کویت، اســترالیا و هنگ کنگ رفت تا 
اولین حضور خود را در جمع برترین های جهان تجربه 
کند. در این مســیر، به غیــر از کره جنوبی که رفت و 
برگشــت از شیران پارسی تســاوی گرفت، تیم ملی 
سایر بازی ها را با پیروزی پشت سر گذاشت و با اقتدار 
و تحت هدایت حشــمت مهاجرانــی راهی آرژانتین 
شــد. غفور جهانــی، مهاجم انزلی چی و اســطوره 
باشــگاه ملوان، گل اولین صعود تاریخ کشورمان به 
جام جهانی را به ثمر رساند. در دور نهایی، تیم ملی با 
هلند، اسکاتلند و پرو همگروه شد. در بازی نخست، 
اشــتباهات متعدد بازیکنان نه چندان باتجربه ما دو 
پنالتی به هلندی ها داد تا راب رنسنبرینک به کمک 
ایــن دو پنالتی و یک گل دیگر، ایران را ســه بر صفر 
مغلوب کند. تساوی یک بر یک برابر اسکاتلند و یک 
شکســت ســنگین 4 بر یک مقابل پرو، حکم حذف 

ایران از دور گروهی را امضا کرد تا تیم ملی با ناکامی 
آرژانتین را ترک کند.

پرواز رؤیایی ملبورن - پاریس
صعود دراماتیک با تســاوی تاریخی برابر اســترالیا، 
نه تنها ایران را پس از 20 ســال و برای اولین بار پس از 
انقالب اسالمی به جام جهانی برگرداند، بلکه موجب 
شد جشــن خیابانی عظیمی در جای جای کشور به 
پا شــود و 8 آذر 76 به یک روز ملی با عنوان »حماسه 
ملبورن« تبدیل شود. اخراج توموسالو ایویچ در فاصله 
این صعود بزرگ و جام جهانی 98 فرانسه و جایگزینی 
والدیو ویــرا برزیلی حرف و حدیث هــای زیادی را در 
پی داشــت و کارشناســان داخلی این اخــراج را یک 
گل به خودی اســفبار قلمداد کردند. در دور نهایی، 
یوگسالوی، آمریکا و آلمان همگروه های ما بودند. در 
بازی اول، به رغم تالش و جنگندگی باالی بازیکنان، 
ضربه آزاد سینیشــا میهایلوویچ ملی پوشان را مغلوب 
خود ساخت. با این حال، خاطره زیبایی که در اذهان 
عمومی باقی مانده، پیــروزی تاریخی برابر آمریکا در 
»بازی قرن« است. این پیروزی نه تنها برای ما بسیار 
بــاارزش بود، بلکه جامعه جهانی نیز آن را به شــدت 

تحت پوشش خود قرار داد؛ به قدری که پیراهن مهدی 
مهدوی کیا در موزه مشاهیر فیفا نگهداری می شود. در 
بازی سوم، تیم ملی با شکست دو بر صفر برابر آلمانی 
که از دوران اوج خود فاصله گرفته بود، در گروه ســوم 

شد و از مسابقات کنار رفت.

آسمانی پر از ستاره های کم نور
در ســال 2006، این بار برانکو ایوانکوویچ بود که ایران 
را به جام جهانی آلمان رساند. تیم ملی یک هفته پیش 
از پایان دور مقدماتی در آسیا صعود خود را قطعی کرد؛ 
ولی پس از این صعود باشکوه یکپارچگی میان بازیکنان 
تا حدود زیادی محو شد. هم گروهی با مکزیک، پرتغال 
و آنگوال بسیاری را به اولین صعودمان در تاریخ امیدوار 
کرده بــود؛ ولی عدم قرارگیری بازیکنان در فرم روحی 
مطلــوب، تأثیر خود را در دیدار بــا مکزیک و پرتغال به 
وضوح نمایان کرد. شکست سه بر یک برابر مکزیک و 
باخت با دو گل خورده در مقابل پرتغال، حذف تیم ملی 
را برخالف انتظارات مردم پیش از بازی سوم  قطعی کرد. 
لگد زدن علی کریمی به ساک پزشکی پس از تعویض 
شدنش برابر پرتغال نشانه ای از دودستگی و عدم وحدت 
کافی مذکــور میان بازیکنان بود. در دیدار ســوم نیز، 

نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک برابر تیم نه چندان 
مطرح آنگوال کسب نشد.

حسرت مساوی بزرگ
ســال 2014 آخرین تجربه کشورمان در جام جهانی 
بــود. تیــم ملی بــا کارلوس کــی روش به ســختی به 
دورنهایی صعود کرد؛ ولی نیجریه، آرژانتین و بوسنی 
رقبای سرسختی برای ما به شمار می رفتند. در بازی 
نخست تیم ملی در این دور با نیجریه، علیرضا حقیقی 
موفق شــد اولین ســنگربان ایرانی تاریخ باشد که در 
یک بازی جام جهانی کلین شــیت می کند. در بازی 
دوم برابر آرژانتین مدعی نیز ایران تا آســتانه کســب 
دومین تساوی صفر- صفر پیش رفت؛ ولی ضربه فنی 
تماشایی لیونل مســی در ثانیه پایانی رویای پیروزی 
را از یوزپلنگان پارســی گرفت تا تساوی برابر آرژانتین 
جای خود را به شکســت تلخی بدهد. در بازی ســوم 
برابر بوســنی، تیم ملی شــانس صعود داشت؛ ولی 
تحلیل بدنی بازیکنان تیم ملی کار را بســیار ســخت 
کرد تا د نهایت با یک شکست سه بر یک از دور گروهی 
جام جهانی کنار برویــم و برزیل را با یک نمایش قابل 

قبول، ولی با ناکامی ترک کنیم. 

تاریخچه ایران در جام جهانی

یادداشتی در باب پیروزی تاریخی برابر مراکش
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در البه الی اخبار جسته و گریخته اطالعاتی به چشم می خورند که شاید در نگاه اول چندان کاربردی نباشند اما برای عالقه مندان دو آتشه آن موضوع جذابند. Trivia یا همان اطالعات به دردنخور که در سایت های 
تخصصی مثل imdb هم تگ مخصوص خودشان را برای مخاطبان دارند. در اینجا هم نگاهی می اندازیم به بخشی از اطالعات به دردنخور درباره مسابقات جام جهانی:

از 20 دوره گذشته جام جهانی، تیم ملی 01 
آلمــان در 18 جام حضور داشــته و تنها 
کشوری محســوب می شود که در تمام ادوار حضور 
در جام جهانــی، از مرحله گروهی به مرحله حذفی 

صعود کرده است.

بــا انتخــاب آمریــکا، کانــادا و مکزیک 02 
به عنوان میزبان های مشترک جام جهانی 
2026، مکزیــک با ســه دور میزبانــی جام جهانی 
رکــورددار میزبانــی در ادوار جام جهانــی اســت. 
مکزیکی هــا پیش از این میزبــان جام های جهانی 

1970و 1986 بودند.

ایران در کل ادوار جام جهانی فقط در 03 
دو مســابقه موفق به کلین شیت شده 
اســت. اول برابر نیجریه در برزیل 2014 و دیگری 
همین جمعه پیــش برابر مراکش. در دوره کارلوس 
کیروش تا به حال در 16 مسابقه گل اول را دریافت 
کرده اســت. از این 16 بازی موفق شــده اســت 6 
مســابقه را به تساوی بکشاند ولی 10 مسابقه دیگر 

را واگذار کرده است.

با اعالم رسمی فیفا، سیستم ویدئوچک 04 
در جام جهانی فقط در موارد زیر استفاده 

خواهد شد:
ÓÓتایید گل
ÓÓپنالتی 
ÓÓکارت قرمزهای مستقیم 
ÓÓتصحیح کارت اشتباه از سوی داور 

در جام جهانی 1958، ژوســت فونتین 05 
13 گل برای فرانســه زد و آقای گل شد. 
وی رکورددار بیشترین گل زده در یک دوره مسابقات 

جام جهانی تا  امروز است.

پله تنها بازیکنی است که موفق شده ٣ بار 06 
قهرمان جام جهانی شــود. او با تیم ملی 
برزیل در سال های ١٩٥٨، ١٩6٢ و ١٩٧0 قهرمان 

جهان شده است.

مســی و نیمــار بــا 180 میلیــون یورو 07 
گران قیمت تریــن مهاجمــان حاضر در 
جام جهانی هســتند. بعــد از این دو هــری کین و 
 محمــد صالح بــا 150 میلیون یــورو در رده  بعدی 

قرار دارند.

ضعیف تریــن نتیجــه ادوار جام جهانی 08 
اســت. در  بــه کره جنوبــی  متعلــق 
جام جهانی 1954، کره جنوبی نماینده آســیا بود 
و در هر دو بازی اش شکســت خورد تا بدون گل زده 
و بــا 16گل خورده، ضعیف تریــن نتیجه تمام ادوار 

جام جهانی ثبت شود.

برزیل در حالی در سال 2002 قهرمان 09 
جام جهانی شــد که رونالــدو، ریوالدو، 
رونالدینهو و کاکا، چهار برنده توپ طال را در ترکیب 
خود می دید. خیلی ها برزیل آن سال را طالیی ترین 

نسل برزیل می دانند.

کاپ قهرمانی مســابقات 2018 روسیه 10 
ساخت کشور ایتالیاست و 36 سانتی متر 
ارتفــاع دارد. ایــن جاِم ســاخته شــده از ســنگ 
 ماالکیــت و طــالی 24عیــار،  6کیلــو و 187گرم 

وزن دارد.

در 11  حاضــر  آرژانتینــی  مربــی  پنــج 
آرژانتینی هــا   :2018 جام جهانــی 
 بیشترین سهم را از نیمکت های جام جهانی دارند. 

پنــج مربــی آرژانتینــی هدایــت پنــج تیــم را در 
ایــن رقابت هــا برعهده دارنــد. عالوه بــر خورخه 
ســمپائولی که روی نیمکت آلبی سلسته نشسته، 
پــرو، خــوزه نســتور  ریــکاردو گاره کا هدایــت 
پکرمــن هدایــت کلمبیــا، اســکار تابــارز هدایت 
تیــم ملــی اروگوئه و هکتــور کوپر هــم هدایت تیم 
 ملــی مصــر را در جام جهانــی 2018 برعهــده 

دارند.

پائولــو مالدینــی از نظــر تعــداد دقایق 12 
تاریــخ جام هــای جهانــی  بــازی در 
رکــورددار اســت. در جام هــای جهانــی 1990 تا 
 2002، مالدینــی 2217 دقیقه بــرای ایتالیا بازی 

کرده است.

بین ســال های 1982 تــا 1998، لوتار 13 
ماتئــوس در پنــج دوره جام جهانــی، 
25بازی کــرد و 2047 دقیقه برای آلمان به میدان 
رفت. وی رکورددار تعداد بازی در جام های جهانی 

است.

اروگوئه به این دلیل میزبان جام جهانی 14 
1930 شــد کــه آن ســال، صدمیــن 
سال اســتقاللش بود. ورزشــگاهی که آن ها برای 
جام جهانــی ســاختند، ورزشــگاه صدســالگی 

)سنتاناریو( نام داشت.

اشاره به قلب در شعار سه تیِم جام جهانی 15 
2018

ÓÓ کلمبیا: اینجا، یک رویا، سه رنگ و 50 میلیون
قلب
ÓÓبرزیل: فراتر از 5 ستاره، 200 میلیون قلب
ÓÓ ایران: 80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان

قلب

از ســال 1966، بیشترین خطای هند 16 
منجر بــه اعالم ضربه پنالتــی را دیه گو 

مارادونا از حریفان گرفته است. )7 خطا(

فرزنــدان دو دروازه بــان جام جهانــی 17 
١٩٩٨، بیســت ســال بعــد، در جــام 
جهانی ٢٠١٨ حاضر هســتند. امیر عابدزاده پسر 
 احمدرضا عابدزاده و کســپر اشــمایکل پســر پیتر 

اشمایکل.

کاپیتان های ایران در ادوار جام جهانی:18 
ÓÓ1978: علی پروین

ÓÓ1998: احمدرضا عابدزاده
ÓÓ2006: علی دایی
ÓÓ2014: جواد نکونام
ÓÓ2018: مسعود شجاعی

تیم هــا 19  امســال،  نــی  جام جها در 
اجــازه دارنــد بیشــتر از ســه تعویــض 
انجــام دهند. ولــی باید توجه داشــت که تعویض 
چهــارم فقــط درصورتــی امــکان داردکــه بازی 
به وقــت اضافــه کشــیده شــود. در واقــع امکان 
تعویــض چهــارم و سیســتم VAR یا کمــک داور 
 ویدئویــی از تازه هــای فیفــا بــرای جام جهانــی 

روسیه  است.

بــا 20  اســتادیوم هایی  فیفــا  ضوابــط 
گنجایــش زیــر 35هــزار نفــر رو بــرای 
میزبانــی جام جهانی تاییــد نمی کند. برای همین 
مسئوالن برگزاری رقابت ها ورزشگاه 27هزارنفری 
صندلی هــای  ســاخت  بــا  رو  ایکاترینگبــورگ 
اضافــه بیرون اســتادیوم بــه تأیید فیفا رســاندند 
 و ظرفیتــش رو موقتــًا بــه 45هــزار نفــر افزایــش 

دادند.

نگاهی به برخی اطالعات بیهوده درباره رقابت های جام جهانی:

اولین جام جهانی با امکان تعویض چهارم و سیستم ویدئوچک
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حضور برترین های جهان در جام جهانی همواره یکی از جذابیت های آن اســت. با این حال، در هر دوره برخی از برترین های جهان موفق به  سامستارزاده

حضــور در این آوردگاه عظیم نمی شــوند و بــه ناچار از پای گیرنده های خود به تماشــای بازی ها می پردازند. در این جــا ما به معرفی افرادی 
می پردازیم که جای خالی آنان در جام جهانی حس می شود.

صعود نکرده ها
در دوره جاری بی شــک ایتالیــا و هلند که در ادوار 
گذشــته حضور درخشــانی داشــتند، بزرگ ترین 
غایبان جام جهانی روسیه هســتند. بدین ترتیب، 
بسیاری از بزرگان ســری آ مانند لئوناردو بونوچی، 
آلســیو رومانیولــی، آلســاندرو فلورنــزی، لورنــزو 
اینســینیه، چیرو ایموبیله و جیورجیو کیه لینی از 
حضور در این رقابت ها محروم شدند. در صدر این 
غایبان، نبود جیانلوئیجی بوفون بسیار دردناک تر 
اســت. تماشــای اشــک های بوفون پس از حذف 
برابــر ســوئد و خداحافظی وی از تیــم ملی، حتی 
هواداران رقبــای یوونتوس را به شــدت متاثر کرد. 
در کنار ایتالیا، نارنجی پوشــان هلند نیز از راهیابی 
به روســیه بازماندند تا ستارگانی نظیر ویرجیل فن 
دایــک و جورجینیو واینالدوم کــه حضور در فینال 
لیــگ قهرمانان اروپــای فصل جــاری را نیز تجربه 

کــرده بودند، فرصت خودنمایــی در جام جهانی را 
نداشته باشند. 

البته غایبان اروپایی جام جهانــی به ایتالیا و هلند 
خالصه نمی شود. تیم ملی ولز که برای شصتمین 
سال متوالی از صعود به دور نهایی رقابت ها بازماند، 
بازیکنان کلیدی نظیر گرت بیل و آرون رمزی را در 
خــود دارد. تــداوم ناکامی های ولــز در راهیابی به 
جام جهانی ممکن اســت شاهزاده مادرید و فرشته 
مــرگ لیگ جزیــره را ماننــد رایان گیگــز کبیر در 
حسرت ابدی حضور در این تورنمنت باقی بگذارد. 
داوید آالبای اتریشــی، یان اوبالک اســلوونیایی، 
مارک همشــیک اســلوونیایی، اندریو رابرتســون 
اســکاتلندی، پیتر چک کارکشــته و چنگیز اوندر 
ترک تبار از دیگر بازیکنان مطرح قاره ســبز هستند 

که در روسیه حاضر نخواهند بود. 
عــالوه بر اروپــا، در آفریقــا نیز به دلیل فشــردگی 
بــاالی رقابت صعود، در هر دوره رویای درخشــش 
در جام جهانــی بــرای بازیکنان بزرگ بســیاری بر 
باد می رود. امســال بی شک پیر امریک اوبامیانگ 

گابنی بزرگ ترین غایب قاره ســیاه است. البته تیم 
ملــی گابن فوتبال ســطح باالیی ارائــه نمی دهد و 

به همین دلیل شاید اســپایدرمن دوست داشتنی 
وستفالن هیچ گاه مسافر جام جهانی نشود. ریاض 
ماحرز که در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی تا یک 
قدمی پیوســتن به منچسترسیتی پیش رفت، نبی 
کیتا که فصل آینده پیراهن لیورپول را بر تن خواهد 
کرد، اریــک بایلــی مدافع قوی هیکل شــیاطین 
ســرخ و ســرخه اوریه بازیکن پرحاشــیه پاری سن 
ژرمن دیگــر آفریقایی های باکیفیتی هســتند که 
رقابت هــای جام جهانی را از پای گیرنده های خود 

تماشا خواهند کرد. 
در قــاره آمریکا نســبت کشــورهایی کــه موفق به 
راهیابــی به جام جهانی نمی شــوند کمتر از اروپا و 
آفریقا اســت. با این حال، در دوره جاری نیز برخی 
ســتارگان بزرگ ایــن قــاره در کمال نابــاوری این 
رقابت ها را از دست داده اند. مشهورترین این جمع، 
الکسیس ســانچز و آرتورو ویدال مهره های کلیدی 
تیم ملی شیلی هستند. سانچز در فصل جاری یکی 
از ستون های اتکای آرسن ونگر در آرسنال بود که در 

زمستان با قرارداد سنگینی راهی منچستر یونایتد 
شد. ویدال نیز در بایرن مونیخ به رسیدن این تیم به 
قهرمانی تکراری در بوندسلیگا کمک شایانی کرد. 
البته در کنــار این ها، آنتونیو والنســیا اکوادوری و 
کریستین پولیسیچ آمریکایی نیز از بازیکنان بزرگی 
به شمار می روند که شاید اگر کمی خوش شانس تر 
بودند، می توانستند در روسیه نیز نقشی ایفا کنند.

مصدومان
در آســتانه جام جهانــی، ســتارگانی نظیر مانوئل 
نویــر، نیمار و محمد صالح با رفع مصدومیُت خود 
را آماده رقابت های حســاس تیمشــان کردند. با 
این حال، مصدومان بزرگی به رغم صعود تیمشان 

جام جهانــی را از دســت داده انــد. تیم های ملی 
دانمــارک و تونــس، نیــکالس بندتنــر و یوســف 
مســاکنی، دو ســتاره مطرح خود در خط حمله را 
در اختیار ندارند. ســرمربی تونس، نبیل معلول، 
غیبت یوسف مساکنی را به غیبت لیونل مسی در 
تیم ملی آرژانتین تشــبیه کرده اســت. سه شیرها 
نیــز در دوره جــاری الکس آکســالید-چمبرلین 
بال جوان و آینــده دار خود را که دچار مصدومیت 
بسیار شدیدی شــد، همراه ندارند. فرانسوی ها، 
از همراهــی الورنــت کوشــیلنی مدافع ســرزن و 
بلندقامت خود و ســتاره یــورو 2016، دیمیتری 
پایت محرومنــد. در پرتغال نیز فابیــو کونترائو که 
مصدومیت های متعــدد او را از اوجش به دور نگه 
داشته، فرصت بازی در روســیه را نیز از او گرفته. 
دنــی آلــوز برزیلی نیــز در فاصله یک مــاه تا آغاز 
رقابت ها مصدوم شــد تا با توجه به ســن باالیش، 

شــاید دیگر طعم شــیرین بازی در این رقابت ها را 
نچشــد. البته ناراحت کننده ترین مصدومیت این 
دوره در تیم ملی آرژانتین رخ داد، جایی که مانوئل 
النزینــی تنها یک هفتــه پیش از بــازی افتتاحیه 
دچــار پارگی رباط صلیبی شــد تا بــه ناچار 9 ماه 
خانه نشــین شود. پیش از این ســرخیو رومرو نیز 
به دلیــل مصدومیت از همراهی آلبی سلســته در 

جام جهانی محروم شده بود.

خط خورده ها
در هــر دوره و به ویــژه در تیم هــای مدعی کســب 
عنــوان، خــط زدن بازیکنان مطرح شــگفتانه ای 
بوده اســت که بســیاری از ســرمربیان آن را برای 
دنبال کنندگان فوتبال به ارمغان می آورند. در دوره 
جاری نیز بازیکنان سرشــناس زیادی با وجود این 
که کشورشان راهی جام جهانی شده است، به رغم 
آمادگی باال صرفا تماشــاگر بازی های کشورشــان 
خواهند بود. دیدیه دشــان، ســرمربی فرانسه، در 
این دوره عالوه بر کریم بنزما که به دلیل حواشــی 

چند سال اخیرش و پاره ای از اختالفات شخصی 
وی را سال هاســت بــه تیم ملی دعــوت نمی کند، 
روی اسامی بزرگی مانند الکساندر الکازت، آنتونی 
مارســیال و کورت زومــا نیز خط کشــید. لوپتگی 
ســرمربی اسپانیا نیز ناچار شــد برای انتخاب 23 
نفر از ســتارگان بزرگی مانند آلــوارو موراتا، هکتور 
بیرین، مارکوس آلونســو و پدرو رودریگز صرف نظر 

کند. گرت ســاوت گیــت نیز ترجیــح داد کریس 
اســمالینگ، آدام الالنا و دنیل استوریج را با خود 
به ســرزمین پرده آهنین نبرد. آلبی سلســته نیز با 
تصمیم خورخه سامپائولی بدون مائورو ایکاردی، 
آقای گل سری آ راهی روســیه شد. تیته سرمربی 
برزیل نیز اســامی داوید لوییز، الکس ساندرو و نتو 
را در لیســت نهایی قرار نداد. اما در میان تیم های 
بزرگ، خط خوردن لروی سانه، یکی از پدیده های 
محبوب فوتبــال آلمان و دومین پاســور برتر لیگ 
جزیره و ماریــو گوتزه، زننــده گل قهرمانی آلمان 
در لیست نهایی مانشــافت عجیب ترین اتفاق بود 
که بــا وجود کارنامه درخشــان یواخیــم لو در 12 
ســال اخیر، انتقاداتی را علیه وی در پی داشــت. 
در تیم های دیگــر نیز هر چند کمتــر، ولی غیبت 
اســامی بزرگ بــاز هم به چشــم می خــورد. ماتیا 
ناستاسیچ مدافع ســابق میالن که نظر کرستائیچ 
ســرمربی تیم ملی صربستان را جلب نکرد و نواف 
عابد، مســی عربســتان که در لحظات پایانی و به 

شــکل غیرمنتظره ای از لیســت نهایی کشورش 
کنار گذاشته شد از جمله این بازیکنان هستند.

در نهایــت، می توان نام زالتــان ابراهیموویچ را نیز 
در میان غایبــان دوره جاری آورد. زالتان که پس از 
حــذف وایکینگ ها در گروهی یــورو 2016 به طور 
رســمی از بازی های ملی خداحافظــی کرده بود، 
چند ماه قبل در مصاحبه ای عجیب و البته از جنس 
خاص خودش اعالم کرد که حضور یا عدم حضورش 
در تیم ملی سوئد تنها به نظر خودش بستگی دارد 
و هــر وقت بخواهد به تیم ملی ســوئد بازمی گردد. 
یــک هفته بعد، اندرســون ســرمربی ســوئدی ها 
قاطعانه اذعــان کرد که زالتان به هیچ عنوان جایی 

در برنامه های وی برای جام جهانی ندارد.

نگاهی به غایبان بزرگ و نامدار جام بیست و یکم

بزرگانی که به جای توپ با کنترل تلویزیون بازی می کنند
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