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پیشکســوت  عزیــزی،  خــداداد 
آنقــدر   ، روز چنــد  ایــن  در  فوتبــال| 
همــه دوســتانم دربــاره ترکیب اشــتباه 
کارلوس کی روش صحبــت کرده اند که 
مــن نمی خواهــم ایــن حــرف را دوباره 
تکرار کنــم. پرواضح اســت که کی روش 
بــا  بــازی  بــرای  اشــتباهی  اســتراتژی 
انگلیــس انتخــاب کــرد و نفراتــی را بــه 
زمین فرستاد که بازی کردن شان 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 نتوانســته ام هضم 

کنم.
تیم ملــی ایران در زمان ســرمربیگری 
گان اسکوچیچ از نظر شکل ترکیب  درا
نداشــت.  مشــکلی  بــازی  سیســتم  و 

فوتبــال  فدراســیون 
اســکوچیچ را کنار گذاشت 
و کــی روش را آورد تــا اتحــاد 
را به تیــم ملــی برگرداند، نه 
اینکــه بــا تغییــرات متعــدد 
در ترکیــب همه موضوعات 
متاســفم  بزنــد.  هــم  بــر  را 
متوجــه  حــاال  بگویــم  کــه 

می شــویم تغییــر ســرمربی نــه تنهــا بــه 
ســود ایران نبــوده که به ضــرر تیم ملی 
نیز شــده اســت. فکر می کنــم کی روش 
بازگردانــدن  و  انگیزشــی  بحــث  در 
یکدلــی نــزد بازیکنان بــد کار نکــرد، اما 
او جایــی که درســت بــود و مســیر را به 

درستی پیش می رفت، خراب کرد.
در فضــای کنونــی کــی روش بایــد بــا 
بحث هــای  روی  دارد  کــه  تجربــه ای 
انگیزشــی بیشــتر کار کنــد و اعتماد به 
نفــس را برگردانــد. او امــا یــک وظیفــه 

مهم تــر دارد و آن هــم بــاز 
گردانــدن ترکیــب تیــم ملی 
اســکوچیچ  دوران  بــه 
اســت. مــا مقابــل انگلیس 
تدافعی تریــن ایــران تاریــخ 
بودیــم و همــه دیدنــد چه 
دیگــر  االن  افتــاد.  اتفاقــی 
وقت اعاده حیثیت است. 
با آن شــیوه تماما دفاعــی اتفاقی برای 
ایــران نمی افتــد و شــاید بــاز هــم یــک 

شکست دیگر را تجربه کنیم.
مشــخصا  چیســت؟  راهــکار  حــال 
کــی روش ترکیــب را بــه حالــت  اینکــه 
قبلــی برگردانــد؛ اینکــه او همــان کاری 
را انجام بدهــد که اســکوچیچ می کرد. 
ایــن خواســته مــن نیســت، خواســته 
ایرانــی  پیشکســوتان  و  کارشناســان 
اســت؛ خواســته طرفــداران تیــم ملــی 
گــر بخواهیــم مقابــل ولــز  اســت. مــا ا

بــا  باشــیم،  داشــته  پیــروزی  شــانس 
بــازی بســته بــه جایــی نمی رســیم. با 
نفراتــی کــه مدت هــا بــازی نکرده انــد، 
از هدف مــان دورتر می شــویم و با این 
از  کاری  نمی توانیــم  تیمــی  روحیــه 

پیش ببریم.
پــس وقــت آن رســیده کــه کــی روش 
گردانش را برگردانــد  ابتــدا روحیــه شــا
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 بازی هــا آمــده و بــا 
تلفیقی از انگیــزه و تجربه بتواند مقابل 
گــر حریف  ولــز متفــاوت ظاهــر شــود. ا
هم این تفــاوت را احســاس کند، قطعا 
نمی توانــد مــا را تحــت فشــار بگــذارد و 
همین موضوع منجر به کســب نتیجه 

مطلوب می شود.

 مراقب باشید
همه راه ها به »بیل« ختم می شود

 درباره فرمانده تیم ملی ولز  
و تاثیرگذاری او بر حریف ایران

یگانه عصاری| درســت زمانی که مشــخص شــد تیــم ولز حریــف دوم ایــران در جام 
کتفا کردند؛ گرت بیل؛ بازیکن کلیدی و قدرتمند  جهانی است، بسیاری تنها به یک نام ا
تیم ولز که نقشــی اساســی در این تیم دارد و بدون او اساســا نمی توان 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 
و حضور پررنگ فقط به همین جا ختم نمی شــود. او بهترین بازیکن زمین هم شــد و 
جمله راب  پیج درباره بیل شــاید بهترین توصیف از او باشد: »در ولز همه راه ها به بیل 

ختم می شود.«
بیل هرگز ناامیدت نمی کند

تیم ولز پس از 64 سال با یک صعود دراماتیک و شکست اوکراین در مرحله پلی آف به 
گر بگوییم »بیل« کسی است که یک تنه  جام جهانی رسید و اصال دور از ذهن نیست ا
تیمــش را به جــام جهانی رســانده اســت. کاپیتان این تیــم بــا زدن دو گل بــه اتریش و 
یک گل به اوکراین، ســتاره تیمش در رســیدن به جام جهانی بود. البته این بخشــی از 
تاثیرگذاری پررنگ بیل در تیم ملی کشورش است. آمار رسمی هم نشان از درخشش 
کنون در 11 مســابقه اش در تورنمنت های بزرگ، 4  او در تیمش دارد. طبق آمار، بیل تا
گل زده و 2 پاس گل، 37 شوت و 13 موقعیت سازی داشته است. عالوه بر این 3۵ گل از 
41 گل ملی بیل، در بازی های رسمی به ثمر رسیده که نشان می دهد نقشی کلیدی در 
تیم ولز دارد. این آمار خوب البته در بازی با آمریکا هم تکرار شد. او از 3۵ لمس توپ، 22 
پاس )یک پاس کلیدی(، یک شوت، دو نبرد هوایی و یک تکل موفق را به ثبت رساند تا 

با نمره 7.3 بهترین بازیکن زمین شود.
جمله ای که راب پیج، سرمربی تیم ولز، پس از تساوی تیمش برابر آمریکا گفت، شاید 
یکی از مهم ترین جمله ها برای توصیف گرت بیل باشد. او گفت: »گرت بیل هیچ وقت 
ما را ناامید نمی کند. او یک بار دیگر ثابت کرد که چقدر بازیکن بزرگی است و چقدر برای 
تیم ولز اهمیــت دارد. این خیلی مهم اســت که در بــازی اول شکســت نخوردیم. این 
تساوی یک اعتبار بزرگ برای بازیکنان ماست. از بازیکنانم و به خصوص بیل به خاطر 

اینکه در نیمه دوم همه چیز را تغییر دادند، تشکر می کنم.«
باید به هر نحوی در جام جهانی تاثیرگذار باشم

پس از انتخاب تیم لس آنجلس اف سی توسط گرت بیل، او در مصاحبه ای با سایت 
THE GOAL اعالم کرد قرار نیست حضورش در لس آنجلس کوتاه باشد، زیرا می تواند 
یک بازیکن کلیدی برای کشورش در جام جهانی 2022 قطر باقی بماند. از سوی دیگر، 
به عقیده کارشناسان فوتبال، بزرگ ترین نقطه مثبت تیم ولز روحیه جمعی این تیم 
اســت که تمامی رســانه های دنیا به آن اذعان دارند. تمام ســتاره های ولــز در کنار هم 
بازی بسیار دقیقی ارائه می دهند، اما نکته مهم تری هم هست؛ گرت بیل که فرمانده 
اژدها نامیده می شود، ســالح بزرگ »پیج« برای گلزنی خواهد بود؛ این را سرمربی تیم 
ولز می گوید. پیج به گفته خودش بدون گرت بیل هرگز به بردهای موثر فکر نمی کند و 
تا وقتی بیل را دارد،خیالش برای گلزنی تیمش راحت است. ادعایی که خیلی هم بیجا 
نیســت و البته خود بیل نیز برای صعود تیمش با بازیکنان دیگر هم قسم شده است. 

پیج البته جمله مهم تری هم دارد: »در ولز همه راه ها به گرت بیل ختم می شود.«
قرار است در مضیقه باشیم

گر برایتان سوال است که آیا گرت بیل تیم ملی ایران را تحت فشار می گذارد، به شما  ا
توصیه می کنیم این صحبت های او را بخوانید: »هیچ هدفی جز افزایش کیفیت ندارم، 
چون می خواهم با ولز به مراحل باالتر جام جهانی راه پیدا کنم و در نخســتین مرحله 
باید یکی از دو تیمی باشیم که از گروه B صعود می کند. تیم من قابلیت آن را دارد تا یکی 
از تیم های صعودکننده باشد، چون از لحاظ کیفی در شرایط خوبی است و من باید به 

هر لحاظی تاثیرگذار باشم و هر کاری در توانم هست، برای صعود انجام دهم.«
ک باشد! ادعایی که  صحبت های بیل البته شاید کمی برای ما هواداران ایران ترسنا
خیلی هم بیجا نیست. بیل فوق ستاره تیمش است و با 
سابقه پوشیدن پیراهن تیم های رئال مادرید و تاتنهام و 
حاال هم لس آنجلس اف سی بدون شک بزرگ ترین نام 
در ترکیب فعلی تیم ملی ولز اســت و انگیزه های زیادی 

برای حضور در این تورنمنت دارد.
گردان  بنابراین یکی از ماموریت های مهم شا
کــی روش در بازی بعــدی مرحلــه گروهی جام 
جهانــی مقابــل ولز بایــد مراقــب ســتاره بودن 

باشد! ستاره ای بی رقیب به نام گرت بیل.

شهروند| چند روز بعد از شکست ناراحت کننده مقابل 
انگلیس، امیدهای طرفداران تیم ملی فوتبال ایران برای 
گرچــه دریافت  صعود از ایــن گروه همچنان پابرجاســت. ا
6 گل از تیــم پنجم رنکینگ فیفــا ناباورانه رقم خــورد، ولی 
هنوز دو بازی دیگر مقابل ولز و آمریکا باقی مانده و فضا برای 

گردان کارلوس کی روش کامال مهیاست. خودنمایی شا
یوزهای ایرانی حاال به اندازه کافی از باخت پرگل گذشته 
درس گرفته اند و بدون تردید کارلوس کی روش هم متوجه 
شــده که چگونه بایــد اشــتباهات خــود را جبران کنــد. در 
این شــرایط، ظهر جمعه، 4 آذر، ایــران احتماال با تغییرات 
زیاد دومین بازی اش را مقابل ولز انجام می دهد؛ ولزی که 
مســابقه اول خود با آمریکا را یک بر یک مســاوی کــرده و با 

انگیزه فراوان مقابل ایران حاضر می شود.
گر می خواهد شانس صعود خود را پابرجا نگه  تیم ایران ا
دارد، دیگر نباید شکســت بخورد. برد مقابل ولز ایران را به 
جام برمی گرداند و البته که تساوی هم امیدهای تیم ملی 

را برای صعود زنده نگه می دارد.
درباره ولز، این تیم مرموز

گبــی ورزش اول کشــور ولز اســت و  تعجــب نکنیــد، امــا را
محبوبیت زیادی نزد مردمان این کشور دارد. با این حال، 
کشور کوچک بریتانیایی در فوتبال هم خودی نشان داده 
و حــاال بــرای دومین بار در جــام جهانی حضــور دارد. ولز با 
هدایــت جیمــی مورفی و بــا حضور ســتارگانی ماننــد ایوور 
الچرچ و جــان چارلز برای اولین بــار در جام جهانــی 19۵8 
ســوئد بازی کرد و به یک چهارم نهایی رســید. این تیم اما 
سال ها از رســیدن به جام جهانی بازماند تا اینکه در سال 
2022 با برتری برابر اوکراین توانســت بــرای دومین بار طعم 

صعود به جام جهانی را بچشد.
گیگــز می شناســند.  خیلی هــا فوتبــال ولــز را بــا رایــان 
گیگــز در بیــش از دو دهــه بازی بــرای منچســتریونایتد به 
افتخارات بسیار زیادی دست یافت که بعید است به این 

زودی ها شکســته شــود. او که تمــام دوران فوتبالــش را در 
منچســتریونایتد ســپری کرد موفق به 13 قهرمانــی با این 
تیم شده اســت. گیگز توانسته ســه قهرمانی در جام های 
اروپایی را هم به همراه منچســتریونایتد کســب کند. او دو 
بار در لیگ قهرمانان اروپا جام را باالی ســر برده است. تیم 
پرستاره ولز متشکل از گرت بیل، آرون رمزی، کانر رابرتس، 
وین هنسی و دیگر بازیکنان شــاغل در لیگ برتر انگلیس 
امیــدوار اســت کــه بــرای دومین بــار بــه دور حذفــی جــام 

جهانی راه یابد.
بازگشت رویایی اژدها مقابل آمریکا

گــر مقابــل آمریــکا در بــازی نخســت بازنــده  ولزی هــا ا
می شدند کارشــان برای صعود بسیار دشــوار می شد. آنها 
امــا در حالی که یک بــر صفر تا چند دقیقه مانــده به پایان 
رقابــت عقــب بودند، دســت از تالش برنداشــتند تــا اینکه 
صاحــب ضربه پنالتی شــدند و در نهایت با تســاوی یک بر 
یک، امتیاز ارزشمندی را در اولین مسابقه جام جهانی به 

دست آوردند.
گردان راب  پیچ امیــدوار  حاال بــا همیــن تــک امتیــاز شــا
به صعــود شــده اند؛ امیــدواری ای کــه انگیزه زیــادی برای 
آنها بابت برد مقابــل ایران ایجاد می کنــد. به همین دلیل 
گردان کی روش کاری بسیار دشوار  پیش بینی می شود شا

مقابل اژدهای بریتانیا داشته باشند.
روحیه از دست رفته، برگشت؟

ایــران در بــازی گذشــته مقابــل انگلیــس 6 گل دریافــت 
کــرد و این به معنی پایین آمــدن روحیه بازیکنان تیم ملی 
اســت. کارلوس کی روش در روزهای گذشــته تالش زیادی 
کرد تــا بتواند روحیــه نفراتــش را برگردانــد و آنهــا را ریکاوری 
روحی کند. ســرمربی ایران بعد از بازی، با مصاحبه هایش 
ســعی کرد فشــار را از روی نفرات ایران بــردارد. او همچنین 
فضای شادابی را در اردوی تیم ملی ایجاد کرد، به این امید 
که بازیکنان تیم ملی روز بــازی با ولز با روحیه بــاال و البته با 

فراموشی شکست گذشته وارد زمین شوند. اینکه او تا چه 
حد موفق شده، باید در جریان بازی ظهر جمعه ببینیم.

ترکیب ایران و احتمال تغییرات پرتعداد
انتقادهای زیاد به ترکیب تدافعی ایران مقابل انگلیس و 
البته اشتباهات فردی پرتعداد احتماال کارلوس کی روش را 
به این سمت خواهد برد که ترکیب را دستخوش تغییرات 
زیادی کند. بدون شک استراتژی کی روش برای بازی دوم 
متفــاوت از دیدار با انگلیس اســت. او قطعا دیگر تیمش را 
که  با آرایشی کامال بسته و دفاعی به زمین نمی فرستد، چرا
می خواهد آخرین امیدهای خود را برای صعود از گروه زنده 
نگه دارد. به همین دلیل احتمال دارد او دوباره به سیستم 
قبلــی تیــم ملــی )1-3-2-4( برگردد. شــاید هــم کی روش 
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 
فیکس شــدن دوبــاره اوســت. البته هنــوز دربــاره بیرانوند 
به طــور کامــل تصمیم گیــری نشــده و مشــخص نیســت 
دروازه بان شماره یک ایران بعد از شکستگی بینی و بیرون 
رفتن از زمیــن مقابل انگلیس، بــه چارچــوب برمی گردد یا 

خیر.
ما هنوز امیدواریم

نکته مهم درباره تیم ملی این است که طرفداران فوتبال 
ایران هنــوز امیدوار به بازگشــت این تیم به جام هســتند. 
فوتبال دوســتان ایرانــی امیدوارند که تیم  ملــی مقابل ولز 
حداقل بازنده نباشد تا رگه هایی از امید برای صعود وجود 
داشته باشد. البته برد مقابل ولز می تواند ایران را امیدوارتر 
از هــر زمانــی به صعــود کنــد؛ به خصــوص اینکــه آمریــکا با 
انگلیس بازی می کند و احتمال پیروزی اش بســیار پایین 
اســت. پس بــه امید موفقیــت تیم ایــران در دومیــن بازی 
جام جهانی ظهر جمعه به تماشــای مســابقه مهیج با ولز 

خواهیم نشست.

آقای کی روش، مثل اسکوچیچ ارنج کن!

ید ؛ امیدها را زنده نگه دار ایران-ولــز
ساعت 13:30 ظهر جمعه به تماشای دومین مسابقه تیم ملی در جام جهانی می نشینیم

ترکیب احتمالی ایران برای بازی با ولز

حسینی

محرمی

خلیل زاده

پورعلی گنجی

قدوس

امیری

طارمی

آزمون

چشمی

عزت اللهی

محمدی
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ورود برزیل و پرتغال برای جذاب ترشدن تورنمنت
آخر هفته تمام فوتبالی را از دست 

ندهید

شــهروند|رقابت های جام جهانی 2022 قطر پنجشــنبه شــب دور اول 
گروهی را با انجام چهار مســابقه دیگر به پایــان می رســاند و وارد دور دوم 
می شــود. به همین علت آخر این هفته هشت مســابقه جذاب را تماشا 

خواهیم کرد.
برزیل-صربستان؛ زردها و دوباره آسیا

پســران ســرزمین قهــوه آخریــن تیمــی بودنــد کــه وارد دوحه شــدند و 
پنجشــنبه شــب به عنوان آخرین تیم به همراه صربســتان به جــام وارد 
می شــوند. تیمی که آخرین بار ســال 2002 در میزبانی مشــترک کره و ژاپن 
جام قهرمانی را باالی ســر برد و حاال با خاطره ای خوش از آســیا به کشــور 
دیگری از این قاره رســیده اســت. برزیل با انبوهی از ســتاره های نامدار و 
ســرمربیگری تیته امیدوار است که بعد از 20 سال طلسم جام نگرفتنش 
شکسته شود. آنها در بازی اول صربستانی را پیش رو دارند که تیمی درجه 
دو در اروپاســت، اما می تواند حریف قدرتمندی برای سلسائو محسوب 

شود.
پرتغال- غنا؛ بمب انگیزه مثل رونالدو

کامی هایی کــه در لیگ ملت های اروپا تجربه کرد، حاال  پرتغال بعد از نا
برای جبران و کسب نتیجه مطلوب وارد جام جهانی شده است. کریس 
رونالدو و تیم پرستاره اش هرچقدر انگیزه دارند، برای این تورنمنت جمع 
کرده اند و امیدوارند از همین مسابقه اول مقابل غنا پرقدرت میخ خود را 
بکوبند. به عقیده بسیاری از کارشناسان پرتغال با ستاره های پرتعدادی 
که دارد، می تواند خاطــرات اواخر دهــه 90 و اوایل دهــه 2000 را تکرار کند. 
البته که آنها خوب می دانند رقبای سرسختی دارند که باید برای موفقیت 
مقابــل آنها زحمــت زیادی بکشــند. حریفانی مثــل غنا که جــزو بهترین 

تیم های آفریقاست و به راحتی برای شکست راضی نمی شود.
کوادور؛ حرکت الله ها، آهسته و پیوسته هلند- ا

گرچه یکی از تیم های خوب جام بیســت ودوم اســت، اما بدون  هلند ا
ســروصدا و با کمترین حاشــیه کارش را جلو می برد. آنها در بازی نخست 
یــک برد دلچســب را مقابل ســنگال جشــن گرفتنــد و حاال بــرای تثبیت 
کوادور نیز به دنبال یک پیروزی دیگر هستند. هرقدر  صعود خود مقابل ا
کوادور نیز بعد از شکست میزبان  تیم فن خال به برد دوم مصمم است،  ا
در افتتاحیه برای موفقیت مقابل هلند انگیزه دارد. دو تیم سه امتیازی 

گروه احتماال بازی جذابی را جمعه عصر به نمایش خواهند گذاشت.
انگلیس- آمریکا؛ مهم برای طرفداران تیم ملی

انگلیس با برد پرگلی که مقابل ایران جشن گرفت، یکی از مدعیان اصلی 
گردان ســاوت گیت امیدوارند در دومین  قهرمانی نشان داده اســت. شا
بــازی نیز با همین اقتــدار ظاهر و 6 امتیازی شــوند و صعودشــان قطعی 
شود. البته که آنها کار ســختی مقابل آمریکا دارند. تیم برهالتر در بازی با 
ولز نشان داد به راحتی گل نمی خورد و سرسخت است. نتیجه این بازی 
برای فوتبال ایران اهمیت ویژه ای دارد. بســیاری از طرفداران فوتبال در 
ایــران امیدوارند انگلیــس بازهم پیروز شــود تا آمریکا یک امتیــازی باقی 

بماند.
سایر بازی ها

آخــر ایــن هفتــه بازی های دیگــری نیــز برگــزار می شــود. از گــروه هفتم 
مســابقات ســوییس و کامرون قبــل از مصــاف برزیل و صربســتان با هم 
دیدار می کنند. در گروه هشــتم قبل از پرتغال و غنا شاهد رقابت اروگوئه 
و کره جنوبی هستیم. همچنین روز جمعه قطر میزبان که دوست ندارد 
اینقــدر زود از جام کنار برود، به دنبال جبران شکســت گذشــته در بازی 
مهم گروه اول مقابل سنگال است. ولز و ایران هم ظهر جمعه به مصاف 

هم می روند که در جای خود به آن پرداخته شده است.
برنامه کامل دیدارهای پنجشنبه و جمعه جام جهانی به شرح ذیل 

است:
پنجشنبه 3 آذر:

گروه G: سوییس- کامرون)13:30(/ برزیل- صربستان)22:30(
گروه H: اروگوئه- کره جنوبی)16:30(/ پرتغال- غنا)19:30(

جمعه 4 آذر:
کوادور)19:30( گروه A: قطر- سنگال)16:30(/ هلند- ا

گروه B: ولز- ایران)13:30(/ انگلیس- آمریکا)22:30(

کت نوا| بــا گذشــت چهــار روز از رقابت هــای  مونــا ســا
کــه توجــه  جام جهانــی یکــی از عجیب تریــن اتفاقاتــی 
عالقه منــدان به فوتبــال را در این تورنمنــت جلب کرده، 
کــه داوران بــرای مســابقات  وقت هــای اضافــی اســت 
اعــالم می کننــد. طوالنی شــدن بیــش از حــد مســابقات 
زیــاد  رفتــه  هــدر  وقت هــای  واســطه  بــه  جام جهانــی 
انتقادهایــی را درپی داشــته و برخی مربیــان و بازیکنان 
و کارشناســان به داوران طعنه زده اند، امــا فیفا قاطعانه 
از این مســأله دفــاع می کنــد. امــا موضوع چیســت؟ چرا 

وقت های اضافه مسابقات اینقدر طوالنی شده است؟
ضدفوتبال، دردسر قبلی فیفا

یکی از موضوعاتی که در ســالیان گذشته در مسابقات 
را  پرشــماری  اعتراض هــای  و  داشــته  وجــود  فوتبــال 
برانگیختــه مربــوط بــه تلف کــردن وقــت توســط برخــی 
و  داخلــی  لیگ هــای  در  باشــگاهی  و  ملــی  تیم هــای 
عرصه هــای بین المللــی اســت. همــه مــا در بســیاری از 
مســابقاتی کــه تماشــا کرده ایــم بــا وقــت تلف کردن های 
برخــی بازیکنــان به ویــژه دروازه بان هــا مواجه شــده ایم. 
همــه مــا بارهــا مصاحبه هایــی را از مربیــان داخلــی و 
خارجی شــنیده ایم که نســبت به تلف شــدن وقت گالیه 
داشــته اند یا اینکه از داوران بابت عدم محاسبه درست 
وقت هــای اضافــی بــازی گالیــه کرده انــد. این مســأله در 
تمام دنیا ادامه داشت تا اینکه فیفا برای جلوگیری از آن 

یک روش جالب را در پیش گرفت.
وقت های اضافی، سوژه جام جهانی شد

رفتــه،  جلــو  قطــر  جام جهانــی  از  کــه  بازی هایــی  در 
کاربــران قــرار  موضــوع وقت هــای اضافــی مــورد توجــه 
گرفته و عالوه بــر گالیه های برخــی مربیان و کارشناســان 
بابــت طوالنی شــدن زمــان فوتبــال ســوژه طنــز برخــی 

فوتبال دوســتان در فضــای مجــازی نیز شــده اســت. به 
عنــوان نمونــه در بــازی ایــران و انگلیــس شــاهد بودیــم 
کــه مســابقه 116 دقیقــه طــول کشــید. داور آن مســابقه 
14 دقیقــه وقت اضافــه بــرای نیمــه اول و 10 دقیقه برای 
نیمــه دوم گرفــت. در وقت هــای اضافــی نیمــه دوم هــم 
 VAR به خاطــر گرفتن پنالتــی برای ایــران با اســتفاده از
و گل شــدن آن دو دقیقــه دیگــر اضافــه شــد و درنهایــت 
بازی 116 دقیقه طول کشــید. جالب اســت کــه بدانید تا 
اینجای رقابت های جام جهانــی هیچ بازی ای نبوده که 
وقــت اضافه یک نیمــه اش کمتر از 6 دقیقه باشــد. همه 
کنــون وقت هــای اضافــی طوالنــی ای را اعالم و  داوران تا
ایــن موضوع جالــب را بــه ســوژه روز جام جهانــی تبدیل 

کرده اند.
حمایت کولینا از وقت های اضافی

کنــون طوالنی ترین وقت های  بازی ایــران و انگلیس تا
اضافــی را در جام جهانــی داشــته اســت. در آن مســابقه 
داور جمعــا 24 دقیقه وقت هدر رفته گرفت و ســپس دو 
دقیقــه دیگــر بــه آن اضافه کــرد. همین موضــوع موجب 
انتقــاد شــد، امــا بعــد از آن مصاحبــه ای که پیــر لوییجی 
کولینــا، رئیس شناخته شــده 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 می کنیم 
زمــان ازدســت رفته در مصدومیت هــا را جبــران کنیــم. 
مــا نمی خواهیــم فقــط 42 یــا 43 دقیقــه بــازی فعــال در 
یــک نیمه وجود داشــته باشــد، این قابل قبول نیســت. 
تعویض هــا،  گل،  جشــن های  بــا  ازدســت رفته  زمــان 
مصدومیت ها یا اخراج ها همیشــه باید جبران شــود. در 
یک بــازی معمولی در جام جهانی قطــر باید چند دقیقه 

وقت تلف شده انتظار داشت.«
فیفا آدم استخدام کرد!

کــه  شــد  مشــخص  صورت گرفتــه  پیگیری هــای  بــا 
محاســبه دقیق وقت هــای اضافــی در جام جهانی یکی 
از ایده هــای 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 تلف شــده بپردازنــد. بــه عبــارت بهتر ایــن نفرات 
کــه بــه اســتخدام فیفــا درآمده اند، تمــام لحظاتــی را که 
گــردش افتــاده، ثبــت می کننــد و درنهایــت از  تــوپ از 
طریــق گوشــی بــه داور وســط اعــالم می کننــد کــه چند 
دقیقــه باید وقــت اضافــه بگیرد.شــاید جالب باشــد که 
بدانید نیروهای انســانی تازه وارد فیفا حتی زمانی را که 
بازیکنــان برای زدن ضربه ایســتگاهی هــدر می دهند یا 
زمانی که ارســال یک کرنر طول می کشــد، هم محاســبه 
می کننــد. همــه ایــن ثانیه هــا درنهایــت جمــع و وقــت 
تلف شــده واقعــی هــر نیمــه فوتبــال روی تابلــو اعــالم 

می شود.
فوتبال مثل فوتسال، مثل بسکتبال

بــا قانــون جدیدی کــه فیفا بــرای مســابقات فوتبال در 
گرفتــه دیگــر  جام جهانــی و احتمــاال بعــد از آن در نظــر 
امکانــی بــرای وقــت تلف کردن وجــود نــدارد. بــه عبارت 
بهتر زمــان فوتبــال دقیقا مثــل فوتســال یا بســکتبال در 
نظر گرفتــه می شــود. در این ورزش هــا با هر قطــع بازی، 
تایمــر نگــه داشــته می شــود و بــا شــروع مجــدد تایمر به 
فعالیت می پردازد. در فوتبال اما زمان اضافی محاســبه 
و البتــه کــه باعــث طوالنی شــدن بیش ازحــد بازی هــا نیز 
می شــود، امــا حــق تیمــی از بابت هــدر رفتن وقــت بازی 

ضایع نخواهد شد.

قانون جدید؛ فوتبال دیگر 90 دقیقه نیست!
فیفا برای محاسبه دقیق ثانیه های هدر رفته آدم استخدام کرد

ݢݢشهروند| باالخره انتظارها برای ورود علیرضا 
فغانــی بــه جام جهانــی قطــر بــه ســر رســید و 
داور برجســته ایــران بــا کوله بــاری از تجربیــات 
گروهــی  دور  از  روز  آخریــن  در  فوق العــاده 

مسابقات سوت خواهد زد.
کمیته داوران فیفا فغانی و کمک های ایرانی 
او را بــرای قضــاوت مســابقه حســاس برزیــل و 
صربستان برگزیده است. او که در جام گذشته تا 
دیدار رده بندی پیش رفت، حاال با کمک های 
همیشــگی خــود یعنــی محمدرضا 
ابوالفضلــی و محمدرضــا منصوری 
کار خود را پنجشنبه شــب با برزیل-

صربستان آغاز خواهد کرد.
گذشــته  جام جهانــی  در  ایرانــی  داور 
دیدارهــای  در  فوق العــاده ای  قضاوت هــای 
آلمان مقابل مکزیک و فرانســه مقابل آرژانتین 
داشــت تا اینکه کمیتــه داوران فیفا بــرای بازی 
انگلیس و بلژیک که مســابقه ســوم- چهارمی 
جــام  انتخابش کــرد. حــاال فغانــی بــا تجربیات 

فوق العــاده ناشــی از حضــور در دو جام جهانی 
و قضــاوت در تورنمنت هایــی مثــل المپیــک، 
جام کنفدراســیون ها، جام ملت های آسیا و … 
بدون شک یکی از گزینه های قضاوت در فینال 

جام جهانی 2022 است.
همین که فیفــا در گام اول، قضاوت مســابقه 
حســاس برزیــل و صربســتان را بــه فغانــی و 
کمک هایــش ســپرده نشــان می دهــد کــه این 
فدراســیون چقــدر روی داور ایــران حســاب باز 

کرده است.
کــه چنــدی قبــل از لیســت داوران  فغانــی 
بین المللی ایران در ســال 2023 نیز خارج شد و 
انتقادهای زیادی در این باره مطرح شــد، حاال 
احتماال آخرین دوره حضور خود در جام جهانی 
را سپری می کند و به همین خاطر انگیزه زیادی 
دارد تا بار دیگر توانایی هایش را به بهترین شکل 
گرچه در ماه های اخیر سکوت  نشان بدهد. او ا
کرده و تمرکز خود را روی مســابقاتی که قضاوت 
می کند، گذاشته، اما بدون شک با تمام حواس 

و روحیه برای قضاوت در جام جهانی 2022 وارد 
خواهد شد.

عملکرد فغانی در ســال های گذشته باعث 
شــده تــا بســیاری از قاضی هــای مــورد تاییــد 
فیفــا او را بــه عنــوان داوری برجســته و بــزرگ 
بشناســند و شــانس اصلی قضاوت در فینال 
بــه او بدهنــد. رولــدان،  جام جهانــی را نیــز 
داور سرشــناس کلمبیایــی کــه ســال 201۵ در 
رتبــه هفتــم بهتریــن داور جهــان قــرار گرفتــه 
بــود و در جام جهانــی 2018 نیــز ســوت زد، در 
مصاحبه ای گفته است:  »به نظر من علیرضا 
گزینــه اول قضــاوت در  فغانــی، داور ایرانــی، 

فینال این مسابقات است.«
بــا همــه ایــن مســائل فغانــی، منصــوری و 
در  حاضــر  ایرانــی  تیــم  دومیــن  ابوالفضلــی 
جام جهانی محســوب می شــوند؛ بدون شک 
در کنار تیم ملی فوتبال ایران از موفقیت این تیم 
داوری هم خوشــحال خواهیم شــد و برایشــان 

آرزوی بهترین ها را داریم.

وقت لذت بردن از دومین تیم ایران
به بهانه قضاوت علیرضا فغانی و کمک هایش در بازی برزیل- صربستان


