روبرتو مارتینز :در جام جهانی فردایی وجود ندارد

روبرتو مارتینز ،سرمربی تیم ملی بلژیک ،کسب عنوان قهرمانی در جام
جهانی را دشوار توصیف کرد .روبرتو مارتینز گفت« :در جام جهانی هیچ
بخت اول و مطلقی برای کسب عنوان قهرمانی وجود ندارد .فقط باید
به مرحله گروهی و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج نگاه کرد .مسابقات
بسیار فشرده ای برگزار خواهد شد و از مرحله یک چهارم نهایی احتمال
رخ دادن هر اتفاقی ممکن اســت .من به فردا یا به کاری که دوست
دارم انجام دهم یا باشگاه مورد عالقه ام فکر نمی کنم .در جام جهانی

فردایی وجود ندارد .من به دنبال این هستم که کارم را با حداکثر اشتیاق
و انرژی انجام دهم .وقتی کارم تمام شد ،زمان آن فرا می رسد که ببینم
چه چیزی برای من و تیم بهتر اســت .من در گذشته نیز گزینه هایی
برای جدایی داشتم ،اما به این نتیجه رسیدم زمانش فرا نرسیده است.
هدف بلژیک در جام جهانی؟ شــرایط بازی در قطر برای ما ناشناخته
اســت .در روسیه خستگی در بازی های اول محسوس بود و در اینجا
نیز باید برای موارد غیرمنتظره آماده شوید .ما می دانیم که هشت تیم

در یک سطح هستند و در نبردهای مستقیم ممکن است هر اتفاقی رخ
دهد .فراموش نکنید تا به حال فقط هشت تیم قهرمان جام جهانی شده
اند .شرایط ادن هازارد و احتمال حضور او در ترکیب؟ ادن تقریبا دو سال
است که بازی نکرده ،اما نباید فراموش کرد او بیش از  100بازی ملی
انجام داده است .هازارد برای رقم زدن سرنوشت یک بازی لزوکا نباید
در بهترین سطح ممکن باشد .او واقعا می خواهد بازی کند و پیدا کردن
بازیکنی با این کیفیت ،تعهد ،استعداد و تجربه کار دشواری خواهد بود».
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معجزهها وجود دارند!

جام جهانی  2022قطر  -گروه C
ورزشگاه :استادیوم لوسیل
ساعت  13:30به وقت ایران
داور :اســاوکو وینچیچ  /کمک داور اول :توماز توماز کالنیچ /
کمک داور دوم :آندراز کواچیچ
تیم ملی آرژانتین:
امیلیانو مارتینز ،ناهوئل مولینا ،کریســتین رومر( -57لیساندرو
مارتینز) ،نیکالس اوتامندی ،نیکالس تاگلیافیکو(-70مارکوس
آکونیا) ،لئوناردو پــارادس( -57انزو فرناندز) ،رودریگو دیپائول،
الخاندرو گومز( -57خولین آلوارز) ،آنخل دیماریا ،لیونل مسی،
الئوتارو مارتینز
سرمربی :لیونل اسکالونی
تیم ملی عربستان:
محمد العویــس ،ســعود عبدالحمید ،حســان التمبکتی ،علی
البلیهی ،یاسر الشــهرانی(-9+90محمد آلبورایک) ،محمد کنو،
عبداهلل المالکی ،ســلمان الفرج(-3+45نواف العبید(-88عبداهلل
االمری) ،فراس البریکان(-88حطام اسیری) ،سالم الدوساری و
صالح الشهری(-76سلطان الغانم)
سرمربی عربستان :هروه رنار
اخطارها:
عربســتان :عبداهلل المالکــی ( )67علی البلیهی ( )74ســعود
عبدالحمید ( )81نواف العبید ( )88محمد العویس ()3+90
شرح گلها:
آرژانتین یک  -عربستان صفر(دقیقه  :9لیونل مسی) :در دقیقه
 ۹داور بعــد از بازبینی صحنهای که دقایقی قبلتر درون محوطه
جریمه عربستان رخ داده بود برای آرژانتینیها اعالم پنالتی کرد
که مســی موفق شد با ضربهای با دقت العویس را فریب دهد و
توپ را به گل تبدیل کند.
آرژانتین یک  -عربســتان یک (دقیقه  :48صالح الشهری) :در
شروع نیمه دوم عربستانیها شــروع بهتری داشتند و توپی که
پشت محوطه جریمه نصیب الشهری شد را او به داخل محوطه
برد و پس از جا گذاشــتن رومرو توپ را به گوشه دروازه مارتینز
فرستاد تا اولین موقعیت عربستانیها در این بازی تبدیل به گل

شود.
آرژانتین یک  -عربســتان دو (دقیقه  :53ســالم الدوســاری):
عربســتانیها که نیمه دوم را بهتر شــروع کرده بودند و به گل
تســاوی هم رسیدند ،پا پس نکشــیدند و به حمالت خود ادامه
دادند .ضربه نواف العبید از پشــت محوطه جریمه پس از برخورد
به رومرو به الدوســاری رســید و او هم توپ را از سمت چپ به
عرض زمین حرکت داد و با شــلیکی بینقص دروازه مارتینز را
گشود.
اولین بازی روز ســوم جام جهانی را آرژانتین و عربســتان آغاز
کردند .دیداری که تصور میشــد با پیروزی آســان شــاگردان
اســکالونی همراه شــود .بازی مطابــق انتظار پیــش رفت و
آرژانتینیها خیلی زود و از دقیقه  ۱۰با گل مســی از روی نقطه
پنالتی پیش افتادند .گلی که به نظر میرسید آغاز یک جشنواره
گل باشد اما هوش رنار شاگردان اسکالونی را کالفه کرد.
عربستان با سیستم  4-5-1وارد زمین شد و تاکتیک رنار برای
متوقــف کردن وینگرهای ســرعتی آرژانتین فقط یک چیز بود:
آفسایدگیری!
خط دفاع عربستان کامال هماهنگ بود تا خط نیمه پیش میآمد
ت برساند .با همین
و توانســت  10آفســایدگیری موفق را به ثب 
تاکتیک  ۳گل آرژانتین مردود شــد و یکی از تاکتیکهای اصلی
اسکالونی خنثی شده بود .حتی مصدومیت سلمان فرج هم اوضاع
را بــرای رنار خراب نکرد .در نیمه دوم طوفان شــش دقیقهای
بازیکنان عربســتان ،مسی و پســران را نابود کرد .ابتدا الشهری
یک موقعیت نصف و نیمه را به گل تبدیل کرد و پس از او ،سالم
الدوســاری به سبک همیشــگی خود توپ را به عرض آورد و با
شلیکی تماشایی زمینه ساز شکست آلبی سلسته شد.
پس از این گل چیزی حدود  ۳۰دقیقه زمان در اختیار آرژانتینیها
بود اما دفاع منظم و بینقص سبز پوشان و سیوهای خیره کننده
العویس حتی اجازه به تساوی کشیدن بازی را هم به یاران مسی
نداد تا اولین شگفتی جام را یک تیم آسیایی رقم بزند.
حاال با این نتیجه معادالت گروه  Cبه کلی تغییر خواهد کرد.
لحظات حساس:
دقیقه  :2مدافعان عربســتان توپ را از جلــوی پای مارتینز رد

اسکالونی :روز غمانگیزی است،
با  2شوت  2گل زدند

مربی تیم ملی آرژانتین باور ندارد که
تیمش برابر عربستان شکست خورده
و از اینکه عربستان با دو شوت داخل
چارچوب دو گل زده ،ابراز تعجب کرد.
لیونل اســکالونی ،مربی آرژانتین ،در
مصاحبه با خبرنگاران و در واکنش به
این شکست عجیب گفت«:کنار آمدن
با این شکست سخت است چون چهار
یا پنج حمله کردند و دو گل به ما زدند.
فکر می کنم همین دو شوتشــان داخل چارچوب بود .به چیزی جز برخاستن و
ادامه مسیر فکر نمی کنم .نباید بیش از این به شکست پرداخت و باید بلند شد و
ادامه داد .البته که روز غمانگیزی است».
اسکالونی ادامه داد«:می دانستیم عربستان چطور بازی می کند و در طول هفته
خودمــان را به خوبی مهیا کرده بودیم .در مورد دو گل مردود هم باید بگویم که
آفســاید الئوتارو میلیمتری بود و توسط وی ای آر رد شد .در هر صورت تصمیم
داور و وی ای آر درست بود و حرفی ندارم».
پیروزی شــگفت انگیز عربســتان«:به این تیم احترام مــی گذاریم .تبریک به
عربســتان و ما هم باید این شکســت را فراموش کنیم .در بازی های بعدی باید
مکزیک و لهستان را شکست دهیم و راه دیگری نیست».
دالیل شکســت«:نیمه اول کامال در اختیــار ما بود و در تمرینات گفته بودم که
بازی خطرناکی است و اینکه یک گل می تواند روند همه چیز را تغییر دهد .همین
اتفاق افتاد و با خوردن گل تساوی ،از هم گسیخته شدیم .این بازی را در آرامش
تجزیــه و تحلیل خواهم کرد .هنوز وقت نکرده ام با بازیکنان صحبت کنم چون
همه ناراحت و غمگین هستند و به زمان نیاز دارند».
اسکالونی در پایان گفت«:شکســت هیچوقت خوب نیست .نه در اولین و نه
در دومین و ســومین بازی شکســت اتفاق خوبی نیســت .در هر صورت این
جام جهانی اســت و گاهی یک تیم بی نهایت برتر از رقیب خودش است ولی
روی یکی دو اتفاق بازنده می شــود .عربســتان اینجا هواداران زیادی دارد و
پس از زدن دو گل ،فضای ورزشــگاه هم به سودشــان شد .این بازی را می
بردیم هم باید برای شکســت مکزیک برنامهریزی می کردیم .برای ما چیزی
تفاوت نکرده است».

کردند اما توپ در محوطه جریمه نصیب مسی شد و شوت زیبای
فوق ستاره آرژانتین را محمد العویس مهار کرد.
دقیقــه  :4المالکــی در میانه زمین تــکل خطرناکی روی پای
الئوتارو مارتینز رفت که با تذکر سفت و سخت داور رو به رو شد.
دقیقه  :26الخاندرو گومز عمق دفاع عربستان را هدف قرار داد
و توپ به مارتینز رسید و العویس در مصاف تک به تک با ستاره
اینتر تسلیم شد اما این گل هم بعد از بازبینی  varبه دلیل اینکه
مارتینز در آفساید قرار داشت ،مردود شد.
دقیقه  :34جشــنواره آفسایدگیری عربســتانیها تکمیل شد و
ســومین گل مردود آلبی سلســته رقم خورد .توپ ارسالی مسی
به عمق دفاع عربســتان را مارتینز پس از عبور از العویس به گل
تبدیل کرد اما باز هم این گل توسط  varمردود شد.
دقیقه  :2+45سرانجام ارسال عمقی گومز برای دی ماریا خارج
از منطقه آفســاید بود اما دی ماریا برای شلیک نهایی یک گام
کم آورد و العویس صاحب توپ شد.
دقیقه  :56مسی درون محوطه جریمه عربستانیها صاحب توپ
شــد اما در لحظهای که قصد داشــت توپ را شوت کند،مدافع
عربستان با تکلی دقیق توپ را دور کرد.
دقیقه  :63یک موقعیت عالی نصیب مارتینز شد و او توپ را در
داخل محوطه جریمه به ســمت دروازه عربستان شلیک کرد که
پس از برخورد به تاگلیافیکو و تغییر جهت با واکنش خیره کننده
العویس توپ به کرنر رفت.
دقیقه  :71آکونیا توپ را به مرکز زمین ،جایی که مســی حضور
داشت فرستاد و او هم توپ را به داخل محوطه جریمه در اختیار
دی ماریا قرار داد اما شوت دی ماریا را العویس باز هم مهار کرد.
دقیقه  :83ســانتر زیبای دی ماریا روی سر مسی فرود آمد اما
ضربه سر او را باز هم العویس به زیبایی مهار کرد.
دقیقــه  :۹۰پس از ارســال بازیکنــان آرژانتیــن روی دروازه
عربستان ،العویس روی توپ اثر گذاشت و توپ برگشتی را مسی
بــه چارچوب زد امــا العمری توپ را از روی خط برگشــت داد.
لحظاتــی بعد داور خطا روی العویــس را با تاخیر اعالم کرد که
منجر به اعتراض سنگربان عربستان شد.
دقیقه  :100فشــار آرژانتینیها ادامه دارد و ضربه ســر زیبای

انریکه:
خط زدن گایا درست بود

لوییــس انریکه تاکید کرد که در تیم
اســپانیا همه تصمیمات را خودش می
گیرد و بار دیگر از خط زدن خوزه گایا
دفاع کرد.
اســپانیا کار خود در جام جهانی را از
بازی برابر کاســتاریکا شــروع خواهد
کرد .اسپانیا در ســال  2010قهرمان
شــد ولی در دو دوره گذشته نتوانسته
موفــق عمل کند .تیــم تحت هدایت
لوئیس انریکــه انگیزه های باالیی برای موفقیت در این جام جهانی دارد و قطعا
یکی از مدعیان خواهد بود.
لوییس انریکه در نشســت خبری این بازی گفت«:برای ما این یک بازی دشوار
است .کاستاریکا تیم بسیار خوب و جنگنده ای است و می داند چطور مبارزه کند.
این سومین جام جهانی آنهاست».
انریکه در مورد احتمال اســتفاده از رودری در دفــاع میانی گفت«:واقعیت این
است که برای دفاع میانی گزینه های تضمینی زیادی دارم .رودری و گیامون هم
می توانند دفاع میانی باشــد ولی احتمال استفاده از آنها در پستی دیگر را رد نمی
کنم».وضعیت اســپانیا از لحاظ روحی«:من مربی و رهبر تیم هستم .اگر اینطور
نباشد ،بازیکنان دچار تردید می شوند .من رهبر تیم و تصمیم گیرنده اصلی برای
همه چیز هستم .فکر می کنم توانسته ام تیم را از لحاظ روحی و ذهنی در شرایط
مناســبی برای جام جهانی قرار دهم .هیجان و اســترس یک امر طبیعی اســت
و تمرکز بــرای مدتی کوتاه مفید خواهد بود ».ترکیــب اصلی برای بازی«:همه
بازیکنانم در بهترین سطح خود هستند و این تصمیم گیری را برایم سخت خواهد
کرد .ســطح کیفی تمرینات ما نیز باالست و فردا در مورد ترکیب اصلی تصمیم
گیری خواهم کرد».
خط زدن گایا«:تصمیمی منطقی و به صالح تیم بود .فقط در پســت دفاع چپ
حق ریســک کردن نداشــتم .گایا  100درصد آماده نبود و من به بازیکنی کامال
آماده در پست او نیاز داشتم .اگر با قلبم تصمیم می گرفتم ،گایا االن در اردو بود
ولی اگر آلبا امشــب مصدوم می شــد ،فردا دفاع چپ نداشتیم .بازیکنی در پست
دیگر اگر مصدوم می شد ،او را خط نمی زدم .پزشکان گفتند او به  10تا  15روز
استراحت نیاز دارد ولی وقت ما محدود بود».

اعتراف لئو مسی :ضربه سختی بود

لیونل مســی ،کاپیتان تیم ملــی آرژانتین ،از هم
تیمی های خود خواســت بــرای بازی های بعدی
آماده شوند.
تیم ملی آرژانتین دچار شوک بزرگی شد و در اولین
دیــدار خود در مرحله گروهی بــا نتیجه  2-1مقابل
عربستان شکســت خورد .این اتفاق در حالی رخ داد
که آلبی سلســته در نیمه اول با تک گل لیونل مسی
با برتری  1-0به رختکن رفت ،اما در نیمه دوم همه
چیز تغییر کرد و عربستان دو بار موفق به گلزنی شد.
حاال لیونل مســی تاکید کرد بازیکنان آرژانتین نباید
به دنبال بهانه باشــند و این تیــم باید دوباره قدرت
خود را نشان دهد.
لیونل مسی گفت« :هیچ بهانه ای وجود ندارد و ما
باید متحدتر از همیشه باشیم .تیم ملی آرژانتین یک
گروه قدرتمند اســت که این موضوع را در گذشــته
نشــان داده اســت .ما در مدت اخیر به ندرت چنین
شــرایطی را تجربه کرده بودیم ،پس حاال باید نشان

دهیم که یک گروه واقعی و متحد در زمین هستیم.
این شکست یک ضربه بسیار سخت و محکم برای
همه بازیکنان و اعضای تیم اســت و ما اصال انتظار
نداشتیم که جام جهانی  2022را اینگونه شروع کنیم.
البتــه هر اتفاقی به خاطر وجود دالیلی رخ می دهد.
ما باید برای آنچه در راه است و مسابقات بعدی خود

آماده شویم .باید در دیدارهای پیش رو برنده شویم
و رسیدن به این هدف دیگر به خود ما بستگی دارد».
اما مســی تنها ســتاره ای نبود که بعد از این بازی
با رســانه ها صحبت کرد .در حالیکه عمده بازیکنان
آرژانتین نایی برای صحبــت و رویی برای مصاحبه
نداشــتند ،یک جهره جــوان هم بــرای دقایقی با
خبرنــگاران صحبت کرد اما خیلــی زود مصاحبه را
ترک نمود.
الئوتــارو مارتینز هــم در پایان بــازی گفت«:این
شکســت واقعا دردناک است .هیجان و انگیزه بسیار
زیادی برای شــروع کار داشتیم و می خواستیم جام
جهانی را با پیروزی شــروع کنیم ولی نشد .فوتبال
همین است و االن باید روی پیروزی در بازی بعدی
تمرکز کنیم».
الئوتــارو ادامــه داد«:در نیمــه اول باید گل های
بیشتری می زدیم اما این جام جهانی است و حاال دو
فینال پیش رو داریم که باید در آنها برنده شویم».

خولیــن آلوارز باز هم با درخشــش محمد العویس به گل تبدیل
نشد.
بهترین بازیکن زمین:
بیشــک هیچ بازیکنــی جز محمد العویس الیــق این عنوان
نیســت .او در این بازی توانســت  ۵بار دروازه تیمش را از خطر
گلهای صد درصدی نجــات دهد و نقش اول پیروزی تاریخی
عربســتان مقابل آرژانتین را ایفا کند .نکته جالب اینکه العویس
در الهالل نیمکت نشــین عبداهلل معیوف است اما با اعتماد رنار
در چارچوب دروازه عربستانیها ایستاد و حاال تبدیل به قهرمان
سبزها در این بازی شد.
حواشی:
*ســلمان فرج ،کاپیتان عربستان در مراسم شروع بازی از داور
خواســت بدون قرعه این مسی باشد که نیمه را انتخاب میکند
اما داور شیر یا خط را انجام داد و پس از اینکه کاپیتان عربستان
برنده شد ،از مسی خواست که او نیمه را انتخاب کند
*اعالم پنالتی به کمک  varحاشــیه ساز شد .در حالی که در
دقیقه  ۵کرنر ارســالی مسی را العویس دور کرده بود اما برخورد
مدافع عربستان با مهاجم آرژانتین دو دقیقه بعد توسط داور چک
شد و اعالم پنالتی به سود آرژانتینیها شد.
*یکــی از تاکتیکهای هروه رنار در این بازی آفســاید گیری
بود .تاکتیکی که بازیکنان آرژانتین را کالفه کرده و عربستانیها

دلیل گریههای ستاره ولز
در جام جهانی

نکــو ویلیامز ،بازیکن تیــم ملی ولز
فاش کــرد که در تمام طــول روز و
پیــش از بازی با آمریکا ،به دلیل فوت
پدربزرگش گریه کرده است.
اژدهای ســرخ در دقایق رو به پایان
دیدار برابر آمریکا توانســت توســط
گرت بیل به گل تســاوی دست پیدا
کند و دیدار نخست ولز برابر تیم گرگ
برهالتر با نتیجه مســاوی یک – یک
به پایان رسید.
در پایان این دیدار ،نکــو ویلیامز ،مدافع کناری ولزی ها که  79دقیقه در زمین
حضور داشــت و جای خود را به برنان جانســون داد ،با چشمان گریان به سمت
جایگاه هواداران تیم ملی کشورش رفت و درحالیکه اشک می ریخت ،زانو زد و با
هر دو دســت ،به آسمان اشاره کرد .پس از این دیدار ،بازیکن  21ساله ناتینگهام
فارست ،در شــبکههای اجتماعی فاش کرد پس از اینکه مادرش ،خبر درگذشت
پدربزرگش را به او داده ،در تمام طول روز گریه کرده ویلیامز در حساب شخصی
خود نوشت :دیروز ،بدترین خبری که تا به حال با آن روبرو شدهام به دستم رسید،
مادرم به من خبر داد که شــب گذشته پدر بزرگم فوت کرده است .اشک ریختن
در تمام طول روز و آماده شدن برای شروع بازی در جام جهانی ،کار بسیار سختی
بــود .اما من با حمایت همتیمیها و خانوادهام از آن عبور کردم .بنابراین آن بازی
و یک امتیاز مهم را به پدربزرگم تقدیم می کنم.
این بازیکن جوان به شــدت اشــک مــی ریخت که راب پیج ،ســرمربی ولز و
همتیمیهایــش ،او را دلداری می دادند .ویلیامز بعد از اینکه از زمین بازی خارج
می شــد ،توســط دوربین ها تعقیب شــد .او در نهایت گفت« :این برای تو بود،
پدربزرگ.
پدربزرگ او تاثیر زیادی روی او و عشــق او به فوتبال در دوران رشدش داشته
اســت .او قب ً
ال به بیبیسی اسپورت ولز گفته بود«:پدربزرگم بازیکن خوبی بود و
در دوران ورزشی خود ،برای چند تیم بازی کرد و یکی از بهترین فوتبالیستهای
روســتایمان بود .مصدومیت مانع از ادامه بازی او شد .بنابراین من برای آنچه که
او میتوانســت به آن دست یابد ،تالش کردم تا به آن اهداف برسم و اینگونه او
را خوشحال کنم».

خط دفاع خــود را تا نیمه زمین جلو میآورند و راه نفوذ از عمق
دفاع را بستهاند.
*در دقیقه  ،۳۸ســلمان فرج کاپیتان عربستان روی زمین افتاد
و پزشــکان چند دقیقهای روی او مداوا انجام دادند و باالخره او
توانست دوباره وارد زمین شود.
*در دقیقه  ,3+45ســلمان فرج ،کاپیتان عربستان که دقایقی
قبل احســاس ناراحتی میکرد ،نتوانســت به بازی ادامه دهد و
تعویض شد.
*هواداران آرژانتینی پیش از شــروع نیمه دوم در حال تشویق
تیم خود بودند .نکته جالب استفاده هواداران از طبلهایی بود که
منقش به تصویر مارادونای فقید بود.
*در دقیقه  ،۵۱زننده گل اول عربســتانیها در برخورد با مسی
مصدوم شــد و دقایقی بازی متوقف شــد اما الشهری به بازی
برگشت.
*پس از گل دوم عربستان ،آلبی سلسته یکپارچه حمله شده اما
دفاع منظم شاگردان رنار اجازه گلزنی به آرژانتینیها نداده است.
*در حالی که در دقیقه  ,85فراس البریکان بازیکن عربســتان
روی زمین افتاده بود ،بازیکنــان آرژانتین به بازی ادامه دادند و
توپ را بــه بیرون نزدند و پس از اینکه خود عربســتانیها این
کار را انجام دادند ،شــاگردان اسکالونی پاسخ بازی جوانمردانه را
ندادند و همین امر با واکنش تند هواداران عربستان رو به رو شد.

 2روی متفاوت مگوایر:
از سوژه شوخی تا ستاره برابر ایران

هری مگوایر مدت هاســت به سوژه
شــوخی و طنز فوتبال دوستان تبدیل
شــده و این روند قبل از بازی انگلیس
برابر ایران نیز ادامه داشــت .هواداران
ایران با در دست داشتن پالکاردهایی
که رویشان نوشته شده بود«:مگوایر،
وحشتناک دفاع می کنی» یا «فوتبال
بــه خاطر مگوایــر به خانــه نخواهد
آمد(اشــاره به ترانه معروف انگلیسی
ها)» ،نشــان می داد که در مورد مگوایر چیزی تغییر نکرده و حجم تمســخرها
در شــبکه های اجتماعی نیز همچنان باال بود اما وقتی او با پیراهن انگلیس وارد
زمین شــد ،انگار بازیکنی دیگر بود .مگوایر وقتی برای منچستریونایتد بازی نمی
کند ،تبدیل به بازیکنی دیگر می شــود .از او همیشه در تیم ملی انگلیس نسخه
ای بهتــر را دیده ایم .او برابر ایران در اکثر دوئل ها و نبردهای هوایی برنده بود.
پاس های اشــتباه اندکی داد و اشتباه محرزی از او شاهد نبودیم ،هرچند به دلیل
ســرگیجه نتوانست بازی را به اتمام برساند .او در فصل جاری تنها چهار بازی در
لیگ برتر انجام داده و تنها در لیگ اروپا بازیکن ثابت شــیاطین سرخ است .یک
مصدومیت هم باعث شــد او مدتی به دور از میادین باشــد .در مجموع او به یک
نیمکت نشــین در یونایتد تبدیل شده ،اتفاقی که البته مانع حضور او در فهرست
نهایی ســه شیرها نشد .رافائل واران و لیساندرو مارتینز جایگاه مگوایر در ترکیب
ثابت یونایتد را گرفته اند و گزینه سوم نیز ویکتور لیندلوف است .کار مگوایر برای
بازیابی جایگاهش در تیمی که بیش از  80میلیون برای او پرداخت کرده ،بســیار
دشوار است زیرا صرف حضور او با پیراهن شیاطین سرخ باعث تمسخر هواداران
و بی اعتمادی او می شــود .مردم منتظرند تا مگوایر اشتباه کند و در شبکه های
اجتماعی به او بخندند.در انگلیس ،علیرغم تمســخرهایی که چند بار در ومبلی
متحمل شده ،نقش او حیاتی است .گرت ساوتگیت حضور او را ضروری میداند
و در جام جهانی  2018و یورو  ،2020از مرحله گروهی تا انتها ،به جز  45دقیقه،
در همه دقایق بازی کرد و در لیگ ملتهای اروپا پنج بازی از شــش بازی را نیز
از ابتدا آغاز کرد.ساوتگیت برای قرار دادن او در ترکیب ثابت مقابل ایران تردید
نداشــت و ناامید هم نشد .مگوایر در تمام نیمه اول اجازه شوتزنی بازیکنان ایران
به دروازه انگلیس را نداد و روی دو گل انگلیس هم تاثیرگذار بود.

دانمارک صفر  -تونس صفر

تقابــل تیمهای ملی دانمارک و تونس با تســاوی
بدون گل به پایان رسید.
در اولین دیــدار از گروه  Dجــام جهانی قطر ،دو
تیم دانمارک و تونس از ســاعت  ۱۶:۳۰دقیقه برابر
هــم به میدان رفتند که این دیدار با تســاوی بدون
گل به پایان رســید .گزارش زنده این دیدار را در زیر
میخوانید:
نیمه نخست
بازی با سوت داور مکزیکی آغاز شد.
در دقیقه  ۱۱شــوت محمد دراغر از پشت محوطه
جریمــه به شــکلی خطرنــاک از کنــار دروازهبان
اشمایکل به بیرون رفت.
در دقیقه  ۲۳عصــام الجبالی در یک موقعیت
تک بــه تک توانســت دروازه دانمارک را باز
کند امــا داور ایــن گل را آفســاید و مردود
اعالم کرد.
در دقیقه  ۳۳شوت هوبرگ از پشت محوطه جریمه

را دروازهبان تونس مهار کرد.
در دقیقه  ۳۹شــوت الیاس صخیــری در محوطه
جریمه به شــکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون
رفت.
در دقیقه  ۴۳ضربه عصــام الجبالی در موقعیت
تک به تک با واکنش کســپر اشمایکل به کرنر

رفت.
حمالت دانمارکیها در وقت اضافه بی نتیجه بود و
نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نیمه دوم
در دقیقه  ۵۲شــوت محمد دراغر بــا فاصله کم از
باالی دروازه دانمارک به بیرون رفت.
در دقیقه  ۵۵دانمارکیها مقابل تونس گلزنی کردند
که داور این دیدار آفساید اعالم کرد.
در دقیقه  ۶۹شــوت خطرناک اریکســن با واکنش
دحمان به کرنر رفت .ضربه کرنر با ضربه سر آندرس
کریستنســن و در ادامه ضربه ســر کرنلیوس به تیر
دروازه تونسیها برخورد کرد.
در دومیــن دقیقه از وقتهای تلف شــده شــوت
هوبرگ با واکنش دحمان به کرنر رفت.
در ادامه حمــات دو تیم برای گلزنی در این دیدار
ثمری نداشــت تا بازی با تساوی بدون گل به پایان
برسد.

