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مراقب باشید
همه راهها به «بیل» ختم میشود
درباره فرمانده تیم ملی ولز
و تاثیرگذاری او بر حریف ایران

یگانهعصاری|درســتزمانی کهمشــخصشــدتیــمولز حریــفدومایــراندر جام
جهانیاست،بسیاریتنهابهیکناما کتفا کردند؛ گرتبیل؛بازیکن کلیدیوقدرتمند
تیم ولز که نقشــی اساســی در این تیم دارد و بدون او اساســا نمیتوان ولز را تصور کرد.
این نقش اساســی در بازی این تیم با آمریکا به خوبی نمایان بود .او با گرفتن پنالتی و
باز کردن دروازه آمریکا بازی باخته را با نتیجه تســاوی عوض کرد تــا در اولین بازی یک
امتیاز مهم کســب کند و اولین گلزن ولز در جام جهانی قطر شــود .اما این تاثیرگذاری
یشــود .او بهترین بازیکن زمین هم شــد و
و حضور پررنگ فقط به همین جا ختم نم 
بپیجدربارهبیلشــایدبهترینتوصیفاز او باشد«:در ولز همهراههابهبیل
جملهرا 
ختممیشود».
بیلهرگزناامیدتنمیکند
تیمولز پساز 64سالبایکصعوددراماتیکوشکستاوکرایندر مرحلهپلیآفبه
جامجهانیرسیدو اصالدور از ذهننیستا گر بگوییم«بیل» کسیاست کهیکتنه
تیمــشرابهجــامجهانیرســاندهاســت .کاپیتاناینتیــمبــازدندو گلبــهاتریشو
یک گلبهاوکراین،ســتارهتیمشدر رســیدنبهجامجهانیبود.البتهاینبخشــیاز
تاثیرگذاری پررنگ بیل در تیم ملی کشورش است .آمار رسمی هم نشان از درخشش
او در تیمش دارد .طبق آمار ،بیل تاکنون در  ۱۱مســابقهاش در تورنمنتهای بزرگ۴،
گلزدهو ۲پاس گل ۳۷،شوتو ۱۳موقعیتسازیداشتهاست.عالوهبر این ۳۵گلاز
 ۴۱گلملیبیل،در بازیهایرسمیبهثمر رسیده کهنشانمیدهدنقشی کلیدیدر
تیمولز دارد.اینآمار خوبالبتهدر بازیباآمریکاهمتکرار شد.اواز  ۳۵لمستوپ۲۲،
پاس(یکپاس کلیدی)،یکشوت،دونبردهواییویکتکلموفقرابهثبترساندتا
بانمره۷.۳بهترینبازیکنزمینشود.
جملهای کهرابپیج،سرمربیتیمولز،پساز تساویتیمشبرابر آمریکا گفت،شاید
یکیاز مهمترینجملههابرایتوصیف گرتبیلباشد.او گفت«:گرتبیلهیچوقت
ماراناامیدنمیکند.اویکبار دیگر ثابت کرد کهچقدر بازیکنبزرگیاستوچقدر برای
تیم ولز اهمیــت دارد .این خیلی مهم اســت که در بــازی اول شکســت نخوردیم .این
تساوییکاعتبار بزرگبرایبازیکنانماست.از بازیکنانموبهخصوصبیلبهخاطر
اینکهدر نیمهدومهمهچیز راتغییر دادند،تشکر میکنم».
بایدبههر نحویدر جامجهانیتاثیرگذار باشم
پساز انتخابتیملسآنجلسافسیتوسط گرتبیل،او در مصاحبهایباسایت
 THEGOALاعالم کردقرار نیستحضورشدر لسآنجلس کوتاهباشد،زیرامیتواند
یکبازیکن کلیدیبرای کشورشدر جامجهانی ۲۰۲۲قطر باقیبماند.از سویدیگر،
به عقیده کارشناسان فوتبال ،بزرگترین نقطه مثبت تیم ولز روحیه جمعی این تیم
اســت کهتمامیرســانههایدنیابه آناذعاندارند.تمامســتارههایولــز در کنار هم
بازیبسیار دقیقیارائهمیدهند،امانکتهمهمتریهمهست؛ گرتبیل کهفرمانده
اژدها نامیده میشود ،ســاح بزرگ «پیج» برای گلزنی خواهد بود؛ این را سرمربی تیم
ولز میگوید.پیجبه گفتهخودشبدون گرتبیلهرگز بهبردهایموثر فکر نمیکندو
تاوقتیبیلرادارد،خیالشبرای گلزنیتیمشراحتاست.ادعایی کهخیلیهمبیجا
نیســتو البتهخودبیلنیز برایصعودتیمشبابازیکناندیگر همقسمشدهاست.
پیجالبتهجملهمهمتریهمدارد«:در ولز همهراههابه گرتبیلختممیشود».
قرار استدر مضیقهباشیم
ا گر برایتانسوالاست که آیا گرتبیلتیمملیایرانراتحتفشار میگذارد،بهشما
توصیهمیکنیماینصحبتهایاورابخوانید«:هیچهدفیجز افزایش کیفیتندارم،
چونمیخواهمباولز بهمراحلباالتر جامجهانیراهپیدا کنمو در نخســتینمرحله
بایدیکیاز دوتیمیباشیم کهاز گروه Bصعودمیکند.تیممنقابلیتآنراداردتایکی
از تیمهایصعودکنندهباشد،چوناز لحاظ کیفیدر شرایطخوبیاستومنبایدبه
هر لحاظیتاثیرگذار باشموهر کاریدر توانمهست،برایصعودانجامدهم».
صحبتهایبیلالبتهشاید کمیبرایماهوادارانایرانترسناکباشد!ادعایی که
خیلی هم بیجا نیست .بیل فوق ستاره تیمش است و با
سابقهپوشیدنپیراهنتیمهایرئالمادریدوتاتنهامو
حاال هملسآنجلسافسیبدونشکبزرگتریننام
در ترکیب فعلی تیم ملی ولز اســت و انگیزههای زیادی
برایحضور در اینتورنمنتدارد.
بنابراینیکیاز ماموریتهایمهمشا گردان
ک ـیروش در بازی بعــدی مرحلــه گروهی جام
جهانــیمقابــلولز بایــدمراقــبســتارهبودن
باشد!ستارهایبیرقیببهنام گرتبیل.
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ایران-ولــز ؛ امیدها را زنده نگه دارید
ساعت  13:30ظهر جمعه به تماشای دومین مسابقه تیم ملی در جام جهانی مینشینیم

شهروند| چند روز بعد از شکست ناراحتکننده مقابل
انگلیس ،امیدهای طرفداران تیم ملی فوتبال ایران برای
صعود از ایــن گروه همچنان پابرجاســت .ا گرچــه دریافت
 6گل از تیــم پنجم رنکینگ فیفــا ناباورانه رقم خــورد ،ولی
هنوز دوبازیدیگر مقابلولز وآمریکاباقیماندهوفضابرای
خودنماییشا گردانکارلوسکیروشکامالمهیاست.
یوزهایایرانیحاال بهاندازه کافیاز باختپرگل گذشته
درس گرفتهاندوبدونتردید کارلوس کیروشهممتوجه
شــده که چگونه بایــد اشــتباهات خــود را جبران کنــد .در
این شــرایط ،ظهر جمعه 4،آذر ،ایــران احتماال با تغییرات
زیاد دومین بازیاش را مقابل ولز انجام میدهد؛ ولزی که
مســابقه اول خود با آمریکا را یک بر یک مســاوی کــرده و با
انگیزهفراوانمقابلایرانحاضر میشود.
تیمایرانا گر میخواهدشانسصعودخودراپابرجانگه
دارد ،دیگر نباید شکســت بخورد .برد مقابل ولز ایران را به
جامبرمیگرداندو البته کهتساویهمامیدهایتیمملی
رابرایصعودزندهنگهمیدارد.
دربارهولز،اینتیممرموز
تعجــبنکنیــد،امــارا گبــیورزشاول کشــور ولز اســتو
محبوبیتزیادینزدمردماناین کشور دارد.بااینحال،
کشور کوچکبریتانیاییدر فوتبالهمخودینشانداده
و حــاال بــرایدومینبار در جــامجهانیحضــور دارد.ولز با
هدایــتجیمــیمورفیو بــاحضور ســتارگانیماننــدایوور
نبــار در جام جهانــی1958
الچرچ و جــان چارلز برای اولی 
ســوئد بازی کرد و به یکچهارم نهایی رســید .این تیم اما
سالها از رســیدن به جام جهانی بازماند تا اینکه در سال
 2022با برتری برابر اوکراین توانســت بــرای دومینبار طعم
صعودبهجامجهانیرابچشد.
یهــا فوتبــال ولــز را بــا رایــان گیگــز میشناســند.
خیل 
گیگــز در بیــش از دو دهــه بازی بــرای منچســتریونایتد به
افتخارات بسیار زیادی دست یافت که بعید است به این

خــداداد عزیــزی ،پیشکســوت
فوتبــال| در ایــن چنــد روز ،آنقــدر
همــه دوســتانم دربــاره ترکیب اشــتباه
کارلوس کیروش صحبــت کردهاند که
مــن نمیخواهــم ایــن حــرف را دوباره
تکرار کنــم .پرواضح اســت که کیروش
اســتراتژی اشــتباهی بــرای بــازی بــا
انگلیــس انتخــاب کــرد و نفراتــی را بــه
زمین فرستاد که بازی کردنشان قابل
توجیه نبــود .ایــن اشــتباه بــزرگ ،یک
شکســت مرگبار را رقم زد .جدا از اینکه
ســرمربی تیــم ملی هیــچ توضیحــی به
مــردم ایــران دربــاره این شکســت ارائه
نکرد ،اما واقعا دلیل این همه تغییر در
ترکیــب را هنوز هــم نتوانســتهام هضم
کنم.
تیم ملــی ایران در زمان ســرمربیگری
درا گان اسکوچیچ از نظر شکل ترکیب
و سیســتم بــازی مشــکلی نداشــت.

زودیها شکســته شــود .او که تمــام دوران فوتبالــش را در
منچســتریونایتد ســپری کرد موفق به ۱۳قهرمانــی با این
تیم شده اســت .گیگز توانسته ســه قهرمانی در جامهای
اروپاییراهمبههمراهمنچســتریونایتد کســب کند.او دو
بار در لیگقهرماناناروپاجامراباالیســر بردهاست.تیم
پرستاره ولز متشکل از گرت بیل ،آرون رمزی ،کانر رابرتس،
وین هنسی و دیگر بازیکنان شــاغل در لیگ برتر انگلیس
نبــار بــه دور حذفــی جــام
امیــدوار اســت کــه بــرای دومی 
جهانیراهیابد.
بازگشترویاییاژدهامقابلآمریکا
یهــا ا گــر مقابــل آمریــکا در بــازی نخســت بازنــده
ولز 
میشدند کارشــانبرایصعودبسیار دشــوار میشد .آنها
امــادر حالی کهیکبــر صفر تاچنددقیقهمانــدهبهپایان
رقابــتعقــببودند،دســتاز تالشبرنداشــتندتــااینکه
صاحــبضربهپنالتیشــدندو در نهایتباتســاوییکبر
یک،امتیاز ارزشمندیرادر اولینمسابقهجامجهانیبه
دستآوردند.
ب پیچ امیــدوار
حاال بــا همیــن تــک امتیــاز شــا گردان را 
به صعــود شــدهاند؛ امیــدواریای کــه انگیزه زیــادی برای
آنها بابت برد مقابــل ایران ایجاد میکنــد .به همین دلیل
پیشبینیمیشودشا گردان کیروش کاریبسیار دشوار
مقابلاژدهایبریتانیاداشتهباشند.
روحیهاز دسترفته،برگشت؟
ایــراندر بــازی گذشــتهمقابــلانگلیــس 6گلدریافــت
کــردو اینبهمعنیپایین آمــدنروحیهبازیکنانتیمملی
اســت .کارلوس کیروشدر روزهای گذشــتهتالشزیادی
کرد تــا بتواند روحیــه نفراتــش را برگردانــد و آنهــا را ریکاوری
روحی کند .ســرمربی ایران بعد از بازی ،با مصاحبههایش
ســعی کردفشــار رااز روینفراتایرانبــردارد.او همچنین
فضایشادابیرادر اردویتیمملیایجاد کرد،بهاینامید
که بازیکنان تیم ملی روز بــازی با ولز با روحیه بــاال و البته با

آقای کیروش ،مثل اسکوچیچ ارنج کن!
فوتبــال
فدراســیون
اســکوچیچ را کنار گذاشت
و ک ـیروش را آورد تــا اتحــاد
را به تیــم ملــی برگرداند ،نه
اینکــه بــا تغییــرات متعــدد
در ترکیــب همه موضوعات
را بــر هــم بزنــد .متاســفم
کــه بگویــم حــاال متوجــه
یشــویم تغییــر ســرمربی نــه تنهــا بــه
م 
ســود ایران نبــوده که به ضــرر تیم ملی
نیز شــده اســت .فکر میکنــم کیروش
در بحــث انگیزشــی و بازگردانــدن
یکدلــی نــزد بازیکنان بــد کار نکــرد ،اما
او جایــی که درســت بــود و مســیر را به
درستی پیش میرفت ،خراب کرد.
در فضــای کنونــی ک ـیروش بایــد بــا
تجرب ـهای کــه دارد روی بحثهــای
انگیزشــی بیشــتر کار کنــد و اعتماد به
نفــس را برگردانــد .او امــا یــک وظیفــه

فراموشیشکست گذشتهواردزمینشوند.اینکهاو تاچه
حدموفقشده،بایددر جریانبازیظهر جمعهببینیم.
ترکیبایرانواحتمالتغییراتپرتعداد
انتقادهایزیادبهترکیبتدافعیایرانمقابلانگلیسو
البتهاشتباهاتفردیپرتعداداحتماال کارلوس کیروشرا
به این سمت خواهد برد که ترکیب را دستخوش تغییرات
زیادی کند.بدونشکاستراتژی کیروشبرایبازیدوم
متفــاوتاز دیدار باانگلیساســت.او قطعادیگر تیمشرا
باآرایشی کامالبستهودفاعیبهزمیننمیفرستد،چرا که
میخواهدآخرینامیدهایخودرابرایصعوداز گروهزنده
نگهدارد.بههمیندلیلاحتمالدارداودوبارهبهسیستم
قبلــی تیــم ملــی ( )4-2-3-1برگردد .شــاید هــم کیروش
دوباره تیمش را با ســه مدافع مرکزی به زمین بفرستد ،اما
در چینش خط هافبک و حمله وســواس به خرج بدهد.
خبر خوب برای ایران بهبود کامل سردار آزمون و احتمال
فیکسشــدندوبــارهاوســت.البتههنــوز دربــارهبیرانوند
ب هطــور کامــل تصمیمگیــری نشــده و مشــخص نیســت
دروازهبانشمارهیکایرانبعداز شکستگیبینیوبیرون
رفتن از زمیــن مقابل انگلیس ،بــه چارچــوب برمیگردد یا
خیر.
ماهنوز امیدواریم
نکتهمهمدربارهتیمملیایناست کهطرفدارانفوتبال
ایران هنــوز امیدوار به بازگشــت این تیم به جام هســتند.
فوتبالدوســتان ایرانــی امیدوارند که تی م ملــی مقابل ولز
حداقلبازندهنباشدتارگههاییاز امیدبرایصعودوجود
داشتهباشد.البتهبردمقابلولز میتواندایرانراامیدوارتر
از هــر زمانــی به صعــود کنــد؛ بهخصــوص اینکــه آمریــکا با
انگلیسبازیمیکندو احتمالپیروزیاشبســیار پایین
اســت.پسبــهامیدموفقیــتتیمایــراندر دومیــنبازی
جامجهانیظهر جمعهبهتماشــایمســابقهمهیجباولز
خواهیمنشست.

مهمتــر دارد و آن هــم بــاز
گردانــدن ترکیــب تیــم ملی
بــه دوران اســکوچیچ
اســت .مــا مقابــل انگلیس
تدافعیتریــن ایــران تاریــخ
بودیــم و همــه دیدنــد چه
اتفاقــی افتــاد .االن دیگــر
وقت اعاده حیثیت است.
با آن شــیوه تماما دفاعــی اتفاقی برای
ایــران نمیافتــد و شــاید بــاز هــم یــک
شکست دیگر را تجربه کنیم.
حــال راهــکار چیســت؟ مشــخصا
اینکــه ک ـیروش ترکیــب را بــه حالــت
قبلــی برگردانــد؛ اینکــه او همــان کاری
را انجام بدهــد که اســکوچیچ میکرد.
ایــن خواســته مــن نیســت ،خواســته
کارشناســان و پیشکســوتان ایرانــی
اســت؛ خواســته طرفــداران تیــم ملــی
اســت .مــا ا گــر بخواهیــم مقابــل ولــز

شــانس پیــروزی داشــته باشــیم ،بــا
بــازی بســته بــه جایــی نمیرســیم .با
تهــا بــازی نکردهانــد،
نفراتــی کــه مد 
از هدفمــان دورتر میشــویم و با این
روحیــه تیمــی نمیتوانیــم کاری از
پیش ببریم.
پــس وقــت آن رســیده کــه کــیروش
ابتــدا روحیــه شــا گردانش را برگردانــد
و آنهــا را به بهترین شــکل از نظــر روانی
آمــاده بازی دوم کند و ســپس بــا تغییر
شــیوه بازی و همچنین نفــرات ،تیمی
مقتــدر و باانگیــزه بــه زمیــن بفرســتد؛
تیمــی کــه از کــوران بازیهــا آمــده و بــا
تلفیقی از انگیــزه و تجربه بتواند مقابل
ولــز متفــاوت ظاهــر شــود .ا گــر حریف
هم این تفــاوت را احســاس کند ،قطعا
نمیتوانــد مــا را تحــت فشــار بگــذارد و
همین موضوع منجر به کســب نتیجه
مطلوب میشود.

جام جهانی
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ورود برزیل و پرتغال برای جذابترشدن تورنمنت

آخر هفته تمام فوتبالی را از دست
ندهید

قانون جدید؛ فوتبال دیگر  90دقیقه نیست!

فیفا برای محاسبه دقیق ثانیههای هدر رفته آدم استخدام کرد
مونــا ســا کتنوا| بــا گذشــت چهــار روز از رقابتهــای
جامجهانــی یکــی از عجیبتریــن اتفاقاتــی کــه توجــه
عالقهمنــدان به فوتبــال را در این تورنمنــت جلب کرده،
وقتهــای اضافــی اســت کــه داوران بــرای مســابقات
اعــام میکننــد .طوالنیشــدن بیــش از حــد مســابقات
جامجهانــی بــه واســطه وقتهــای هــدر رفتــه زیــاد
انتقادهایــی را درپی داشــته و برخی مربیــان و بازیکنان
و کارشناســان به داوران طعنه زدهاند ،امــا فیفا قاطعانه
از این مســأله دفــاع میکنــد .امــا موضوع چیســت؟ چرا
وقتهای اضافه مسابقات اینقدر طوالنی شده است؟
ضدفوتبال ،دردسر قبلی فیفا
یکی از موضوعاتی که در ســالیان گذشته در مسابقات
فوتبــال وجــود داشــته و اعتراضهــای پرشــماری را
برانگیختــه مربــوط بــه تلفکــردن وقــت توســط برخــی
تیمهــای ملــی و باشــگاهی در لیگهــای داخلــی و
عرصههــای بینالمللــی اســت .همــه مــا در بســیاری از
مســابقاتی کــه تماشــا کردهایــم بــا وقــت تلفکردنهای
برخــی بازیکنــان بهویــژه دروازهبانهــا مواجه شــدهایم.
همــه مــا بارهــا مصاحبههایــی را از مربیــان داخلــی و
خارجی شــنیدهایم که نســبت به تلفشــدن وقت گالیه
داشــتهاند یا اینکه از داوران بابت عدممحاسبه درست
وقتهــای اضافــی بــازی گالیــه کردهانــد .این مســأله در
تمام دنیا ادامه داشت تا اینکه فیفا برای جلوگیری از آن
یک روش جالب را در پیش گرفت.
وقتهای اضافی ،سوژه جامجهانی شد
در بازیهایــی کــه از جامجهانــی قطــر جلــو رفتــه،
موضــوع وقتهــای اضافــی مــورد توجــه کاربــران قــرار
گرفته و عالوهبــر گالیههای برخــی مربیان و کارشناســان
بابــت طوالنیشــدن زمــان فوتبــال ســوژه طنــز برخــی

فوتبالدوســتان در فضــای مجــازی نیز شــده اســت .به
عنــوان نمونــه در بــازی ایــران و انگلیــس شــاهد بودیــم
کــه مســابقه  116دقیقــه طــول کشــید .داور آن مســابقه
 14دقیقــه وقت اضافــه بــرای نیمــه اول و  10دقیقه برای
نیمــه دوم گرفــت .در وقتهــای اضافــی نیمــه دوم هــم
به خاطــر گرفتن پنالتــی برای ایــران با اســتفاده از VAR
و گلشــدن آن دو دقیقــه دیگــر اضافــه شــد و درنهایــت
بازی  116دقیقه طول کشــید .جالب اســت کــه بدانید تا
اینجای رقابتهای جامجهانــی هیچ بازیای نبوده که
وقــت اضافه یک نیمــهاش کمتر از  6دقیقه باشــد .همه
داوران تا کنــون وقتهــای اضافــی طوالنــیای را اعالم و
ایــن موضوع جالــب را بــه ســوژه روز جامجهانــی تبدیل
کردهاند.
حمایت کولینا از وقتهای اضافی
بازی ایــران و انگلیس تا کنــون طوالنیترین وقتهای
اضافــی را در جامجهانــی داشــته اســت .در آن مســابقه
داور جمعــا  24دقیقه وقت هدر رفته گرفت و ســپس دو
دقیقــه دیگــر بــه آن اضافه کــرد .همین موضــوع موجب
انتقــاد شــد ،امــا بعــد از آن مصاحبــهای که پیــر لوییجی
کولینــا ،رئیس شناختهشــده کمیتــه داوران فیفــا انجام
داد ،همه چیز را روشن کرد.
کولینــا گفــت « :اســاس کار مــا بــر ایــن اســت کــه زمــان
مصدومیــت را بــا دقت محاســبه کنیــم و ســعی میکنیم
زمــان ازدســترفته در مصدومیتهــا را جبــران کنیــم.
مــا نمیخواهیــم فقــط  ۴۲یــا  ۴۳دقیقــه بــازی فعــال در
یــک نیمه وجود داشــته باشــد ،این قابل قبول نیســت.
زمــان ازدســترفته بــا جشــنهای گل ،تعویضهــا،
مصدومیتها یا اخراجها همیشــه باید جبران شــود .در
یک بــازی معمولی در جامجهانی قطــر باید چند دقیقه

وقت تلفشده انتظار داشت».
فیفا آدم استخدام کرد!
بــا پیگیریهــای صورتگرفتــه مشــخص شــد کــه
محاســبه دقیق وقتهــای اضافــی در جامجهانی یکی
از ایدههــای کمیتــه داوران فیفا بوده اســت .بــه همین
خاطر فیفا برخــی داوران بازنشســته را اســتخدام کرده
تــا آنها بــا حضور در مســابقات فقــط به محاســبه دقیق
وقــت تلفشــده بپردازنــد .بــه عبــارت بهتر ایــن نفرات
کــه بــه اســتخدام فیفــا درآمدهاند ،تمــام لحظاتــی را که
تــوپ از گــردش افتــاده ،ثبــت میکننــد و درنهایــت از
طریــق گوشــی بــه داور وســط اعــام میکننــد کــه چند
دقیقــه باید وقــت اضافــه بگیرد.شــاید جالب باشــد که
بدانید نیروهای انســانی تازهوارد فیفا حتی زمانی را که
بازیکنــان برای زدن ضربه ایســتگاهی هــدر میدهند یا
زمانی که ارســال یک کرنر طول میکشــد ،هم محاســبه
میکننــد .همــه ایــن ثانیههــا درنهایــت جمــع و وقــت
تلفشــده واقعــی هــر نیمــه فوتبــال روی تابلــو اعــام
میشود.
فوتبال مثل فوتسال ،مثل بسکتبال
بــا قانــون جدیدی کــه فیفا بــرای مســابقات فوتبال در
جامجهانــی و احتمــاال بعــد از آن در نظــر گرفتــه دیگــر
امکانــی بــرای وقــت تلفکردن وجــود نــدارد .بــه عبارت
بهتر زمــان فوتبــال دقیقا مثــل فوتســال یا بســکتبال در
نظر گرفتــه میشــود .در این ورزشهــا با هر قطــع بازی،
یشــود و بــا شــروع مجــدد تایمر به
تایمــر نگــه داشــته م 
فعالیت میپردازد .در فوتبال اما زمان اضافی محاســبه
یهــا نیز
یشــدن بیشازحــد باز 
و البتــه کــه باعــث طوالن 
یشــود ،امــا حــق تیمــی از بابت هــدر رفتن وقــت بازی
م 
ضایع نخواهد شد.

وقت لذتبردن از دومین تیم ایران
به بهانه قضاوت علیرضا فغانی و کمکهایش در بازی برزیل -صربستان
ݢݢشهروند| باالخره انتظارها برای ورود علیرضا
فغانــی بــه جامجهانــی قطــر بــه ســر رســید و
داور برجســته ایــران بــا کولهبــاری از تجربیــات
فوقالعــاده در آخریــن روز از دور گروهــی
مسابقاتسوتخواهدزد.
کمیته داوران فیفا فغانی و کمکهای ایرانی
او را بــرای قضــاوت مســابقه حســاس برزیــل و
صربستانبرگزیدهاست.او کهدر جام گذشتهتا
دیدار ردهبندی پیش رفت ،حاال با کمکهای
همیشــگی خــود یعنــی محمدرضا
ابوالفضلــی و محمدرضــا منصوری
کار خود را پنجشنبه شــب با برزیل-
صربستانآغاز خواهد کرد.
داور ایرانــی در جامجهانــی گذشــته
قضاوتهــای فوقالعــادهای در دیدارهــای
آلمانمقابلمکزیکو فرانســهمقابل آرژانتین
داشــت تا اینکه کمیتــه داوران فیفا بــرای بازی
انگلیس و بلژیک که مســابقه ســوم -چهارمی
جــا م انتخابش کــرد .حــاال فغانــی بــا تجربیات

فوقالعــاده ناشــی از حضــور در دو جام جهانی
و قضــاوت در تورنمنتهایــی مثــل المپیــک،
جام کنفدراســیونها ،جام ملتهای آسیا و …
بدونشکیکیاز گزینههایقضاوتدر فینال
جامجهانی2022است.
همین که فیفــا در گام اول ،قضاوت مســابقه
حســاس برزیــل و صربســتان را بــه فغانــی و
کمکهایــش ســپرده نشــان میدهــد کــه این
فدراســیون چقــدر روی داور ایــران حســاب باز
کردهاست.
فغانــی کــه چنــدی قبــل از لیســت داوران
بینالمللی ایران در ســال 2023نیز خارج شد و
انتقادهای زیادی در اینباره مطرح شــد ،حاال
احتماالآخریندورهحضور خوددر جامجهانی
راسپریمیکندوبههمینخاطر انگیزهزیادی
داردتابار دیگر تواناییهایشرابهبهترینشکل
نشانبدهد.اوا گرچهدر ماههایاخیر سکوت
کرده و تمرکز خود را روی مســابقاتی که قضاوت
میکند ،گذاشته،امابدونشکباتمامحواس

و روحیه برای قضاوت در جامجهانی 2022وارد
خواهدشد.
عملکرد فغانی در ســالهای گذشته باعث
یهــای مــورد تاییــد
شــده تــا بســیاری از قاض 
فیفــا او را بــه عنــوان داوری برجســته و بــزرگ
بشناســند و شــانس اصلی قضاوت در فینال
جامجهانــی را نیــز بــه او بدهنــد .رولــدان،
داور سرشــناس کلمبیایــی کــه ســال  2015در
رتبــه هفتــم بهتریــن داور جهــان قــرار گرفتــه
بــود و در جامجهانــی  2018نیــز ســوت زد ،در
مصاحبهای گفته است « :به نظر من علیرضا
فغانــی ،داور ایرانــی ،گزینــه اول قضــاوت در
فینال این مسابقات است».
بــا همــه ایــن مســائل فغانــی ،منصــوری و
ابوالفضلــی دومیــن تیــم ایرانــی حاضــر در
یشــوند؛ بدون شک
جامجهانی محســوب م 
در کنار تیمملیفوتبالایراناز موفقیتاینتیم
داوریهمخوشــحالخواهیمشــدو برایشــان
آرزویبهترینهاراداریم.
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گروهی را با انجام چهار مســابقه دیگر به پایــان میرســاند و وارد دور دوم
یشــود.بههمینعلت آخر اینهفتههشتمســابقهجذابراتماشا
م
خواهیمکرد.
برزیل-صربستان؛زردهاودوبارهآسیا
پســران ســرزمین قهــوه آخریــن تیمــی بودنــد کــه وارد دوحه شــدند و
پنجشــنبه شــب به عنوان آخرین تیم به همراه صربســتان به جــام وارد
یشــوند.تیمی که آخرینبار ســال 2002در میزبانیمشــترک کرهو ژاپن
م
جام قهرمانی را باالی ســر برد و حاال با خاطرهای خوش از آســیا به کشــور
دیگریاز اینقارهرســیدهاســت.برزیلباانبوهیاز ســتارههاینامدار و
ســرمربیگریتیتهامیدوار است کهبعداز  20سالطلسمجامنگرفتنش
شکستهشود.آنهادر بازیاولصربستانیراپیشرودارند کهتیمیدرجه
دو در اروپاســت،امامیتواندحریفقدرتمندیبرایسلسائو محسوب
شود.
پرتغال-غنا؛بمبانگیزهمثلرونالدو

پرتغالبعداز ناکامیهایی کــهدر لیگملتهایاروپاتجربه کرد،حاال
برای جبران و کسب نتیجه مطلوب وارد جامجهانی شده است .کریس
رونالدووتیمپرستارهاشهرچقدر انگیزهدارند،برایاینتورنمنتجمع
کردهاندوامیدوارنداز همینمسابقهاولمقابلغناپرقدرتمیخخودرا
بکوبند.بهعقیدهبسیاریاز کارشناسانپرتغالباستارههایپرتعدادی
که دارد ،میتواند خاطــرات اواخر دهــه 90و اوایل دهــه 2000را تکرار کند.
البته کهآنهاخوبمیدانندرقبایسرسختیدارند کهبایدبرایموفقیت
مقابــل آنهازحمــتزیادیبکشــند.حریفانیمثــلغنا کهجــزو بهترین
تیمهایآفریقاستوبهراحتیبرایشکستراضینمیشود.
هلند-اکوادور؛حرکتاللهها،آهستهوپیوسته
هلندا گرچهیکیاز تیمهایخوبجامبیس ـتودوماســت،امابدون
ســروصداو با کمترینحاشــیه کارشراجلو میبرد .آنهادر بازینخست
یــکبرددلچســبرامقابلســنگالجشــن گرفتنــدو حاال بــرایتثبیت
صعودخودمقابلا کوادور نیز بهدنبالیکپیروزیدیگر هستند.هرقدر
تیمفنخالبهبرددوممصمماست،ا کوادور نیز بعداز شکستمیزبان
در افتتاحیهبرایموفقیتمقابلهلندانگیزهدارد.دو تیمسهامتیازی
گروهاحتماالبازیجذابیراجمعهعصر بهنمایشخواهند گذاشت.
انگلیس-آمریکا؛مهمبرایطرفدارانتیمملی
انگلیسبابردپرگلی کهمقابلایرانجشن گرفت،یکیاز مدعیاناصلی
قهرمانی نشان داده اســت .شا گردان ســاوتگیت امیدوارند در دومین
بــازینیز باهمیناقتــدار ظاهر و 6امتیازیشــوندو صعودشــانقطعی
شود .البته که آنها کار ســختی مقابل آمریکا دارند .تیم برهالتر در بازی با
ولز نشاندادبهراحتی گلنمیخوردوسرسختاست.نتیجهاینبازی
برای فوتبال ایران اهمیت ویژهای دارد .بســیاری از طرفداران فوتبال در
ایــران امیدوارند انگلیــس بازهم پیروز شــود تا آمریکا یک امتیــازی باقی
بماند.
سایربازیها
یشــود.از گــروههفتم
آخــر ایــنهفتــهبازیهایدیگــرینیــز برگــزار م 
مســابقات ســوییس و کامرون قبــل از مصــاف برزیل و صربســتان با هم
دیدار میکنند .در گروه هشــتم قبل از پرتغال و غنا شاهد رقابت اروگوئه
و کرهجنوبیهستیم.همچنینروز جمعهقطر میزبان کهدوستندارد
اینقــدر زود از جام کنار برود ،بهدنبال جبران شکســت گذشــته در بازی
مهم گروهاولمقابلسنگالاست.ولز و ایرانهمظهر جمعهبهمصاف
هممیروند کهدر جایخودبهآنپرداختهشدهاست.
برنامه کاملدیدارهایپنجشنبهوجمعهجامجهانیبهشرحذیل
است:
پنجشنبه3آذر:
گروه:Gسوییس -کامرون(/)13:30برزیل-صربستان()22:30
گروه:Hاروگوئه -کرهجنوبی(/)16:30پرتغال-غنا()19:30
جمعه 4آذر:
گروه:Aقطر-سنگال(/)16:30هلند-ا کوادور()19:30
گروه:Bولز-ایران(/)13:30انگلیس-آمریکا()22:30
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