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برنامه بازیهای امروز جام جهانی؛

جدال حساس ایران – آمریکا
 در ادامه مرحله گروهی جام جهانی و در دور س��وم این رقابت ها امروز

 4 بازی از گروه اول و دوم برگزار می شود .
گروه A: قطر - اکوادور - سنگال - هلند
گروه B: انگلیس - ایران - آمریکا - ولز

 8 آذر
هلند - قطر، ساعت 18:30، ورزشگاه البیت

اکوادور - سنگال، ساعت 18:30، ورزشگاه بین المللی خلیفه
ولز - انگلیس، ساعت 22:30، ورزشگاه احمد بن علی

ایران - آمریکا، ساعت 22:30، ورزشگاه الثمامه

قضاوت بازی ایران – آمریکا بر عهده داور ال کالسیکو 
 ای��ران و آمری��کا  امش��ب در یکی 
سرنوش��ت س��از ترین بازی های تاریخ 
خ��ود رو در روی یکدیگ��ر قرار خواهند 
گرف��ت. ای��ران با پیروزی برابر ولز س��ه 
امتی��ازی ش��ده و در رده دوم گروه قرار 
دارد، در حالی که آمریکا از دو مس��ابقه 
قبلی خود دو تساوی کسب کرده و پایین 

تر از ایران در رتبه سوم گروه است.
در واقع ای��ن وضعیت جدول باعث 

ش��ده که حساس��یت بازی ایران و آمریکا در اوج خود قرار داش��ته باش��د و 
قابل پیش بینی بود که حساس��یت خاصی ب��رای انتخاب داور دیدار ایران و 
آمریکا وجود داش��ته باش��د. در همین راستا فیفا قضاوت این نبرد حساس و 
سرنوشت ساز را بر عهده داور معروف و بنام اسپانیایی یعنی متئو الهوز قرار 
داده است. مردی که یکی از باتجربه ترین داوران حاضر در جام جهانی قطر 

محسوب می شود.
آخری��ن تورنمنت ملی بس��یار مهمی که اله��وز در آن قضاوت کرده به 
رقابت های یورو 2020 مربوط می ش��ود. او سه بار در این مسابقات قضاوت 
کرد و شش کارت زرد هم از جیب خود بیرون آورد. الهوز همچنین یکی از 
باتجربه ترین داوران رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نیز محسوب می شود و 

41 بار در این بازی ها داوری کرده است.
اگرچه او بارها در ال کالسیکو قضاوت کرده اما شاید مهمترین داوری او 
در س��ال های اخیر به فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 21-2020 برمی 
گردد؛ جایی که الهوز نبرد بین دو تیم منچسترس��یتی و چلسی را قضاوت 

کرد. در آن بازی داور اسپانیایی عملکرد کم نقصی داشت.

شاهرخ بیانی کارشناس فوتبال :

بازی با آمریکا ، سخت ترین بازی تیم ملی است
شاهرخ بیانی کارشناس فوتبال ایران  در مورد دیدار تیم ملی کشورمان  
برابر تیم ملی آمریکا گفت: این بازی، س��خت ترین دیدار ما خواهد بود. یک 
اشتباه باعث خواهد شد تا خیلی زود به تهران بازگردیم. کارلوس کی روش 
باید تدابیر ویژه ای را برای این دیدار داش��ته باش��د. او از بازیکنانی استفاده 
کند که پرانرژی هستند و تجربه باالیی دارند. باید خط دفاع ما اشتباه نکند، 
هافبک ها بازی سازی خوبی داشته باشند و مهاجمان ما از موقعیت هایی که 

به دست می آورند بهتر استفاده را داشته باشند.
وی در پاس��خ به این پرسش که فکر می کنید تیم ملی باز هم تغییراتی 
برابر آمریکا خواهد داشت یا با همان ترکیب ولز به میدان خواهد آمد؟ گفت: 
به طور حتم هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. کارلوس کی روش اعتقاد 
بیش��تری به لژیونرها دارد چون می داند آنها ترسی ندارند تا مقابل بازیکنان 
اروپایی بازی کنند. به طور حتم این دیدار هم با یکی دو تغییر انجام خواهد 
گرفت. آنالیز قوی از تیم ملی آمریکا و پیدا کردن نقاط ضعف این تیم توسط 
کادر فنی و انجام دس��تورات س��رمربی تیم ملی در زمین توس��ط بازیکنان 

می تواند باعث صعود ایران به مرحله بعد باشد.

محسن گروسی پیشکسوت فوتبال ایران:

پیروزی مقابل آمریکا دور از دسترس نیست
محس��ن گروسی پیشکسوت فوتبال ایران با تاکید به این مساله که تیم 
ملی بای��د روحیه باالی خود را در بازی مقابل آمریکا هم ادامه دهد، گفت : 
امی��دوارم که تیم ملی باخت مقاب��ل انگلیس را فراموش نکند. تیم ملی باید 
ب��رد مقابل ولز را فراموش کند. تیم ملی اگر در باد این بازی بخوابد، ش��اید 
 دچار مش��کالتی ش��ود اما ما در کل بازیکنان خوبی داری��م. در رقابت های 
ج��ام جهانی فقط چند تیم بودند که توانس��تند فوتبال خوب��ی ارائه دهند. 
امیدوارم تیم ملی بتواند پیروزی مقابل ولز را فراموش کند و برای مساوی به 

مصاف تیم ملی آمریکا نرود.
وی درب��اره تیم ملی فوتبال آمریکا و عملک��رد این تیم گفت: تیم ملی 
فوتبال آمریکا، تیم خوبی اس��ت و این طور نیس��ت که ما ت��وان برد آمریکا 
را نداش��ته باش��یم. باید تیم ملی مقابل آمریکا باهوش ب��ازی کند. پیروزی 
مقاب��ل آمریکا دور از انتظار نیس��ت و تیم ملی باید تمرکز در بازی داش��ته 
 باش��د و دوندگ��ی خوبی در بازی داش��ته باش��د تا بتوان��د در میدان موفق 

عمل کند.
وی در پای��ان در پاس��خ به این س��وال که چقدر به صع��ود تیم ملی به 
دور بعدی جام جهانی امیدوار هس��تید؟ گفت: در تمام ادواری که ایران در 
مس��ابقات بوده اس��ت، چنین موقعیتی برای تیم ملی به وجود نیامده است 
که با کس��ب ی��ک امتیاز بتواند به دور بع��دی رقابت های جام جهانی صعود 
کن��د. ما در جام جهان��ی 1۹۹8، در بازی آخر خود با آلمان بازی داش��تیم 
که تیم س��ختی بود اما در این دوره ما در بازی س��وم خ��ود با آمریکا بازی 
داریم  که با ما تقریبا هم س��طح اس��ت و به نظر من ش��رایط مناسبی برای 
صع��ود داریم و امیدوارم در نهایت تیم مل��ی بتواند عملکرد موفقیت آمیزی 

از خود ارائه دهد.

مهدی رجب زاده بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران :

بازی با آمریکا ساده نیست
مهدی رجب زاده بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره بازی امروز 
ایران برابر آمریکا گفت :  هر بازی ش��رایط خ��ودش را دارد و بازیکنان باید 
بازی قبل را فراموش و به این فکر کنند که بازی با آمریکا به هیچ عنوان ساده 
نیس��ت. آنها هم برای خودشان شانس صعود قائل هستند و مطمئناً آمریکا 

یک حریف سرسخت برای تیم ملی محسوب می شود.
وی افزود: ما نباید مقابل آمریکا ترسو فوتبال بازی کنیم و اگر مثل بازی 
با ولز تهاجمی بازی کنیم قطعاً شکست دادن حریف دور از دسترس نخواهد 
بود. ما شانس خیلی خوبی برای صعود به مرحله حذفی داریم و امیدوارم که 

این اتفاق در نهایت برای تیم ملی رخ دهد.

خبـــرنامه

تی��م ملی ای��ران ب��ا برد براب��ر ولز 
اکنون با س��ه امتی��از در رده دوم گروه 
B ج��ام جهانی ق��رار دارد و باید در یک 
دیدار سرنوش��ت ساز به مصاف تیم ملی 
فوتبال آمری��کا بروند. دی��داری که هم 
 می تواند سرنوش��ت س��از و هم حیثیتی

 باشد.
برگ��زاری دی��دار ای��ران و آمری��کا 
در س��اعات پایانی امروز هش��تم آذرماه 
یادآور مهمترین حماس��ه ورزشی ایران 
در سال های پایانی قرن بیستم میالدی 
است. حماسه ای که در ورزشگاه کریکت 
ش��هر ملبورن رقم خ��ورد و اعضای تیم 
ملی فوتبال ایران بعد از 20 سال جشن 

صعود را برگزار کردند.
در آن بازی تیم ملی ایران با نتیجه 
2 ب��ر صف��ر عقب افت��اد ام��ا در نهایت 
توانس��ت بازی را به تس��اوی بکش��اند و 
به خاطر گل زده در خانه حرف جش��ن 
صعود برگ��زار کرد. گل های ایران در آن 
بازی را کریم باقری و خداداد عزیزی به 

ثمر رساندند.
حال بعد از 2۵ سال ایران در هشتم 
آذرم��اه باید یکی دیگر از حس��اس ترین 
بازی ه��ای تاریخ خ��ود را برگ��زار کند. 
بازی که سرنوش��ت صعود ای��ران به آن 
گره خورده و ش��اگردان کی روش با برد 
 در آن بازی صعود خود را قطعی خواهند 

کرد.
 در این بازی دیگر اس��ترالیا حضور 
ن��دارد بلک��ه آمریکای��ی در براب��ر ایران 
 قرار گرفته که مس��ابقات ورزش��ی ما در

 44 س��ال گذش��ته برابر نمایندگان این 
کشور کامال حیثیتی بوده است.

بازی روز هش��تم آذر 1401 یادآور 
یک برد بزرگ دیگر در برابر آمریکا است. 
این تیم در جام جهانی 1۹۹8 فرانس��ه 
و در دی��داری که به ب��ازی قرن معروف 
ش��د، برابر ایران شکست تلخی را تجربه 
 کرد . آن بازی ش��اگردان جالل طالبی با

مه��دی  و  اس��تیلی  حمی��د  گل   2  
 مهدوی کی��ا در براب��ر آمری��کا به برتری

 رسیدند.
ب��رد تاریخی ای��ران در جام جهانی 
1۹۹8 فرانس��ه ب��ا تمجید بس��یاری از 
بزرگان فوتبال جهان و مس��ئوالن ارشد 
نظام همراه ش��د و آن مسابقه به عنوان 
نب��رد لی��ون در ذهن مردم ای��ران باقی 

مانده است.
بازیکن��ان تیم ملی ای��ران که با برد 
براب��ر ولز ش��انس صعود خ��ود را زنده 
نگ��ه داش��تند اکن��ون باید ی��ک دیدار 
 بزرگ دیگر را در روز هش��تم آذر برگزار 
کنند. دیداری که در س��الروز حماس��ه 
ملبورن و در برابر آمریکا امروز سه شنبه 

برگزار خواهد شد.

خبـــر

مدال نقره »شمس« در مسابقات تنیس روی میز 
پرتغال 

 »نوید ش��مس« و »پایاس« هندی در فینال مس��ابقات دو نفره تنیس 
روی میز استار کانتندر پرتغال با شکست برابر تیم فرانسه به نقره رسیدند.

گفتنی است ، در فینال مسابقات تنیس روی میز استار کانتندر پرتغال، 
تیم دو نفره نوید ش��مس از ایران و پای��اس از هند در مصاف با تیم دو نفره 
لبرون و پورت از فرانس��ه با حس��اب 3 بر صفر مغلوب شدند و از رسیدن به 

مدال طال بازماندند.
نوی��د ش��مس و پایاس )هند( پیش از رس��یدن به فین��ال، حریفانی از 

رومانی، استرالیا و اسپانیا را از پیش رو برداشته بودند.

شاهین بیانی کارشناس فوتبال:

شانس صعود ایران 70 درصد است
ش��اهین بیانی کارش��ناس فوتبال در خصوص برت��ری تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان مقابل ولز در دور دوم از مرحله گروهی جام جهانی 2022 گفت: 
بعد از باخت سنگین به انگلیس کسب سه امتیاز این بازی بسیار مهم بود و 
حاال ایران شانس خوبی برای صعود به مرحله حذفی دارد. قبل از جام جهانی 
هم مشخص بود غیر از انگلیس، سه تیم دیگر باید برای صعود به عنوان تیم 
دوم بجنگند و جالب اینجاست که حاال ایران این شانس را دارد که به عنوان 

تیم اول هم صعود کند.
وی در ارتب��اط ب��ا بازی بع��دی تیم مل��ی برابر آمریکا گفت : ش��انس 
صع��ود ایران 70 درصد و ش��انس صع��ود آمریکا 30 درصد اس��ت. احتمال 
اینکه با مس��اوی به دور بعد برویم زیاد اس��ت، ولی ما نباید برای مس��اوی 
 ب��ازی کنی��م. ایران باید ب��ا انجام ب��ازی تهاجمی دنبال گرفتن س��ه امتیاز

 باشد.

وینگو بگوویچ  سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس :

ایران نباید با تفکر مساوی وارد زمین شود
وینگو بگوویچ  س��رمربی پیش��ین تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط 
تی��م ملی ای��ران بعد از انجام دو بازی در مس��ابقات جام جهانی 2022 قطر 
گفت: ایران در بازی اول نمایش خوبی نداشت و اشتباهاتی از سوی سرمربی 
تیم ملی ایران رخ داد که این موضوع باعث شد شکست سنگینی نصیب تیم 
ملی ش��ود، ولی در بازی دوم همه چیز تغییر کرد. این اتفاق بسیار مهم بود 
که بعد از یک باخت سنگین بازیکنان ایران بتوانند خیلی زود خودشان را به 

شرایط قبلی برگردانند و این اتفاق هم رخ داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می تواند برای اولین بار در تاریخ 
ج��ام جهانی از گروهش صعود کند، تصریح کرد: خیلی ها معتقدند کار ایران 
آسان است و طبیعتاً با گرفتن یک مساوی هم می توان به  دور بعدی راه پیدا 
کرد، ولی فکر می کنم این ماجرا تقریباً خطرناک باشد. وقتی شما می خواهید 
با تفکر مس��اوی گرفتن به زمین مسابقه بروید ممکن است به آن چیزی که 
می خواهید نرسید و اعتقاد من این است که ایران هم نباید با چنین تفکری 

وارد زمین شود.

تایلر آدامز کاپیتان تیم ملی آمریکا :

بازی دشواری داریم
تساوی مقابل انگلیس امتیازات تیم ملی فوتبال آمریکا در گروه B جام 
جهان��ی 2022 قطر را به دو امتیاز رس��اند و ح��اال آمریکایی ها برای صعود 
به مرحله یک هش��تم نهایی، به هر س��ه امتیاز دیدار هشتم آذر مقابل ایران 

نیاز دارند.
تایل��ر آدامز کاپیتان تیم ملی آمریکا راجع به دیدار با تیم ملی ایران در 
دور س��وم مرحله گروهی جام جهانی 2022 گفت: باید مقابل تیم باکیفیت 
ایران روبه رو ش��ویم و صد درصد روی این مس��ابقه متمرکز باشیم. می دانیم 
بای��د کار را در ب��ازی پایان��ی تمام کنیم و پیروزی در این مس��ابقه دش��وار 
 خواهد بود. هنوز کارمان تمام نشده است و باید نقاط ضعف خود را برطرف 

کنیم.

گرگ برهالتر سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا:

یا  برنده این بازی می شویم یا از جام جهانی 
خارج می شویم

گرگ برهالتر س��رمربی آمریکا که ش��اگردانش در گروه B جام جهانی 
2022  قطر، دو تس��اوی مقابل تیم های ولز و انگلیس به دست آورده اند، در 
خصوص بازی امشب سه شنبه مقابل ایران گفت : من در سه کشور مختلف 
بازی کرده ام و در سوئد مربیگری کرده ام و چیزی که در مورد فوتبال وجود 
دارد این اس��ت که ما با افراد مختلف از سراس��ر جهان مالقات می کنیم و به 
واسطه عشق مشترک مان به این ورزش است که با هم متحد می شویم. من 
تصور می کنم که این بازی به دلیل این واقعیت که هر دو تیم می خواهند به 
دور بعد صعود کنند، به ش��دت حساس و  رقابتی خواهد شد، ما فوتبالیست 
هس��تیم و می خواهیم رقابت کنی��م و بازیکنان روز سه ش��نبه با هم رقابت 

خواهند کرد، همین و بس!
س��رمربی آمریکا با اشاره به اینکه بازی با ایران همانند یک بازی مرحله 
حذف��ی برای تیمش خواهد ب��ود، صحبت های خود را اینطور ادامه داد: یا ما 
برنده این بازی می ش��ویم یا از جام جهانی خارج می ش��ویم و این تمرکز ما 
برای آماده س��ازی تیم خواهد بود اما بیش��تر از همه ما باید قدرتی که ایران 
ب��ا بازی اش به ارمغان می آورد را درک کنی��م. اگر می خواهیم فرصتی برای 
صعود داش��ته باش��یم، باید برای تقابل با ایران آماده باشیم. هر باری که در 
جام جهانی هس��تید و در بازی آخر سرنوشت  دست خودتان است، این چیز 

بسیار خوبی است.

هشتم آذر؛ خلق حماسه ای دیگر 

 حسن روشن کارش��ناس فوتبال خصوص پیروزی 
دو بر صفر ایران برابر ولز گفت: مقابل ولز عملکرد خوبی 
داش��تیم و توانس��تیم به دو گل در دقایق پایانی دست 
پیدا کنیم. البته ولز ش��رایط خوبی نداش��ت و بچه های 
ما از این موضوع اس��تفاده کرده و مقابل این تیم، پیروز 
ش��دند تا ما هم بتوانیم ش��انس صعود به مرحله بعد را 

داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چه فاکتورهایی الزم 

اس��ت تا ملی پوشان ما بتوانند آمریکا را شکست دهند 
گفت: در جام جهانی حرف اول و آخر را روحیه می زند. 
اگر بازیکنان از لحاظ روحی و روانی در شرایط مطلوب 
باش��ند به طور حتم موفق خواهند شد ضمن اینکه باید 
از ورود به حاشیه ها، جنجال و مسائلی که باعث می شود 
تمرکزشان به هم بریزد پرهیز کنند. به داوری معترض 

نشوند و اجازه دهند او کارش را انجام دهد.
وی اضاف��ه ک��رد : صحبت ه��ای کادر فنی یکی از 

دالی��ل موفقیت تی��م خواهد ب��ود. او می تواند در نیمه 
مربیان نقاط ضعف حریف را بیش��تر ب��ه تیم باز بکند. 
نقش کاپیتان هم در این بازی حس��اس بی تأثیر نیست 
و او باید در طول بازی با بازیکنان صحبت کرده و از آنان 
بخواهد هم آرامش داشته باشند تا دچار اشتباه نشوند.

وی در مورد دیدار امش��ب ایران برابر آمریکا گفت: 
تی��م ملی آمری��کا در دو دیدار گذش��ته عملکرد خوبی 
داش��تند. آنها نس��بت به گذشته پیش��رفت محسوسی 
کردند. بازیکنان جوان و سرعتی دارند اما در خط حمله 
تم��ام کننده ندارند که این به س��ود م��ا خواهد بود. ما 
باید ب��ا تمرکز کامل مقابل آمریکا به می��دان برویم. از 
موقعیت هایی که به دس��ت می آوریم بهترین استفاده را 
داشته باشیم. اشتباه نکنیم و تالش کنیم با پرس کردن 

حریف، موقعیت گلزنی را از آنها بگیریم.
کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا باز 
ه��م تغییری در ترکیب تیم مل��ی مقابل آمریکا صورت 
خواهد گرف��ت یا خیر گفت: م��ا در تمرینات تیم ملی 
نیس��تیم تا ببینیم بازیکنان در چه س��طحی آمادگی و 
س��المت هس��تند. به طور حتم کادر فن��ی در عملکرد 
بازیکن��ان نظ��ارت دقیق دارد و مطمئن��اً ترکیبی را به 
میدان خواهد فرستاد که هم از لحاظ آمادگی در شرایط 
ایده آل باش��ند و هم با توجه به آنالیز تیم ملی آمریکا، 
نفرات به میدان می روند. امیدواریم تیم ملی کش��ورمان 
با هر ترکیبی که به میدان می رود بتواند برنده این بازی 

بوده و تیم ملی به مرحله بعد صعود کند.

رحمان رضایی مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران  
در خصوص ش��رایط تیم ملی و بازی حساس با آمریکا 
که امش��ب برگزار خواهد ش��د، گفت: آمریکا تیم بسیار 
خوبی اس��ت ک��ه کار پرس را به خوب��ی انجام می دهد. 
آنها ش��اید از لحاظ گل زده آمار خوبی نداش��ته اند ولی 
در خط هافبک و حمل��ه بازیکنان توانمندی در اختیار 
دارند. تیم ما قطعا نسبت به بازی قبلی کار سخت تری، 
چ��ه از لحاظ تاکتیک��ی و چه از لح��اظ بدنی در پیش 

خواهد داشت .
وی اف��زود: تی��م فنی و آنالیز آمری��کا هم در مورد 
آنالیز تیم ها ب��ه خوبی عمل می کنند و من معتقدم که 
بازی با آنها فوق العاده س��خت اس��ت ول��ی ما این توان 
را داری��م که آمریکا را شکس��ت بدهی��م. آنها هم برای 
صع��ود و ب��رد در این ب��ازی حیثیتی ت��الش می کنند 
 و بای��د براب��ر ای��ن تی��م کمترین اش��تباه را داش��ته 

باشیم.
وی ب��ا اش��اره به شکس��ت تیم ملی در ب��ازی اول 
گفت:کی روش در بازی با انگلیس ترکیبی بسیار عجیب 
و بد را انتخاب کرد و متاسفانه در آن بازی به شکل بدی 
باختیم ولی در بازی بعدی شرایط بهتر شد. امیدوارم در 
بازی با آمریکا هم شاهد انتخاب ترکیب عجیب از سوی 

سرمربی تیم ملی نباشیم.

وی در ارتب��اط ب��ا نیمکت نش��ینی خلی��ل زاده و 
کنعانی زادگان ک��ه در مقدماتی ج��ام جهانی مدافعان 
ثابت تیم ملی بودن��د، تصریح کرد: آنها مدافعان خوبی 
هستند که در مرحله مقدماتی هم عملکرد بسیار خوبی 
داشتند و می توانستند با قرار گرفتن در ترکیب ثابت به 

تیم ملی کمک کنند، خصوصا در بازی با انگلیس. شجاع 
و کنعانی زادگان در نبردهای هوایی توانایی باالیی دارند، 
خصوصا خلیل زاده که در پرش های درجا توانمند است 
ولی مربیگری سلیقه ای است و کی روش هم ترجیح داد 

از آنها در ترکیب ثابت استفاده نکند.

حسن روشن کارشناس فوتبال :

مقابل آمریکا باید با تمرکز کامل به میدان برویم

رحمان رضایی مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران :

ما این توان را داریم که آمریکا را شکست بدهیم


