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برزیل– صربستان

شروع رؤیایی
برای فغانی

بــازی اول از گروه  ،Gمســابقهای که
بیــن تیمهــای برزیــل و صربســتان
روز پنجشنبه (امروز) ساعت 22:30
برگــزار میشــود بــرای داوری کــه
دیــدار ردهبنــدی جام جهانــی 2018
روســیه را ســوت زده اســت ،چنیــن
انتخابــی دور ذهــن نبــود.
قضــاوت خــوب در دیــدار برزیــل
– صربســتان موجــب میشــود
تــا علیرضــا فغانــی بــرای قضــاوت
یــک بــازی مهــم دیگــر در مرحلــه
گروهــی انتخــاب شــود و در ادامــه
مراحــل حذفــی و تکــرار ایــن
قضاوتهــای خــوب دســت فیفــا
را بــرای انتخــاب داور ایرانــی بــرای
حضــور در بازی نهایی بــاز بگذارد.
ایــن بایــد مهمتریــن هــدف تیــم
داوری فوتبال ایران در جام جهانی
 2022باشــد .علیرضــا فغانــی اگــر
بهعنــوان داور دیــدار نهایــی در
دوحــه برگزیــده شــود ،مســابقه
مهمــی باقــی نمانــده کــه ســوت
نــزده باشــد و اگــر کمیتــه داوران
او را از لیســت داوران بینالمللــی
فوتبــال ایــران در ســال  2023کنار
نمیگذاشــت ،بــا ایــن اتفــاق او از
داوری بــرای همیشــه خداحافظی
میکــرد.

در آستانه بازی با ایران

وضعیت مبهم
سه بازیکن ولز

تیــم ملــی فوتبــال ولــز در نخســتین
بــازی خــود در جــام جهانــی ۲۰۲۲
قطــر برابــر امریــکا قــرار گرفــت و
بــه نتیجــه تســاوی  ۱ - ۱رســید .در
دیگــر بــازی گــروه  ،Bایــران مقابــل
انگلیــس بــا نتیجه  ۲به  ۶شکســت
خــورد .دومین بازی ولــز ،روز جمعه
(فــردا) برابــر ایــران برگزار میشــود.
ایــن مســابقه از ســاعت  ۱۳:۳۰آغاز
میشــود.
تیــم ملــی ایــران بــرای ایــن بــازی
بــه احتمــال زیــاد علیرضــا بیرانونــد
دروازهبــان اصلــی خــود را بهدلیــل
آســیبدیدگی در اختیــار نخواهــد
داشــت .بیرانونــد در دقایق ابتدایی
بــازی بــا انگلیــس از ناحیــه بینــی و
ضربــه ســر بهشــدت آســیب دیــد و
تعویــض شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه تیــم ولــز
هــم احتمــاال ًغایبانــی بــرای دیــدار
بــا ایــران خواهــد داشــت .طبــق
اعــام گزارشــگر برنامــه «فوتبــال
دیلی» ،سه بازیکن ولز یعنی «نیکو
ویلیامز»« ،هری ویلســون» و «ایتن
امپــدو» بهدلیــل آســیبدیدگی
وضعیــت مبهمی دارند و مشــخص
نیســت بــه بازی روز جمعــه به ایران
برســند یــا نــه.

بعد از اتفاقات بازی با
تیم ملی ایران

انگلیس بهدنبال
شفافسازی

در جریــان بــازی تیمهــای ملــی
فوتبــال ایــران و انگلیــس در جــام
جهانی ،ایران موفق شد با استفاده
از کمــک داور ویدیویــی ( )VARدر
دقایق پایانی به پنالتی و گل برسد.
اعالم پنالتی به سود ایران در حالی
رخ داد کــه «گــرت ســاوتگیت»
ســرمربی انگلیــس از ایــن بابــت
نگــران و ناراحــت اســت و حــاال
خواهــان شفافســازی فیفــا شــده
چــرا کــه صحنــه مشــابهی کــه برای
انگلیــس در نیمــه اول رخ داد،
پنالتــی اعــام نشــد و داور حتــی به
 VARمراجعــه نکــرد .ســاوتگیت
در ایــن خصــوص گفــت« :بایــد بــا
فیفــا گفتوگــو کنیــم و مطمئــن
شــویم .مــا شــفافیت میخواهیــم
در غیــر ایــن صــورت نمیدانیــم
کجــا ایســتاد هایم .بــرای گرفتــن
یــک تصمیــم هما نطــور کــه در
نیمــه اول اتفــاق افتــاد ،مــا نیــاز بــه
شفافســازی در مــورد چگونگــی
انجــام آن داریــم».

مدیریت فوتبال
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فوتبال ایران زیر ذرهبین

تبریک کارلوس کیروش به دو دسته؛

وضعیت نامشخص سنگربان ایران مقابل ولز

سایتی که ترکیب را لو داد
آنها که ملیپوشان را
دشمن کردند

بعد از شکست ایران مقابل انگلیس،
کارلــوس کــیروش در تمریــن تیــم
ملــی غایــب بــود و همــراه بــا بازیکنان
اصلــی تیــم در هتــل ریــکاوری کــرد.
بعــد از ایــن غیبــت امــا او بــا گالیههــا
و کنایههــای فراوانــی در تمریــن روز
گذشــته حاضــر شــد و برخــاف توقــع
بــرای بیــان گالیههایــش بــه ســمت
رســانهها آمــد تا با آنهــا مصاحبه کند.
کــیروش در جمــع خبرنــگاران بعــد از
تشــکر از حمایتهــای انجــام شــده،
گفــت« :ما هیچوقت دوســت نداریم
داخل زمین باشــیم وقتــی نمیتوانیم
بــرای هــواداران افتخــار کســب کنیم.
نتیجــهای کــه بــه دســت آمــد ،باعــث
میشــود مــا از آن یــاد بگیریــم».

بازیکنان دشمنان ما نیستند

ســرمربی تیــم ملی بــا اینکه با انتشــار
پســتی اینســتاگرامی خطــاب به مردم
گفتــه بــود کــه بازیکنــان تیــم ملــی
دشــمن آنهــا نیســتند امــا بــار دیگر در
گفتوگــو بــا خبرنــگاران بــه ایــن نکته
اشــاره کــرد« :مــا در مقابــل تیمــی قرار
گرفتیــم کــه یکــی از نامزدهای کســب
جــام اســت .بــا رفتــار مناســب و یــک
رونــد مناســب روحــی و ذهنــی ،بایــد
درون زمین باشــیم و خودمان باشیم.
طی پیامی که فرستادم ،بازیکنان تیم
ملی دشــمنان ما نیســتند .به کســانی
کــه میخواهنــد بازیکنــان را تبدیــل
بــه دشــمنان کشــور کننــد ،میخواهم
تبریک بگویم چون کارشــان را درست
انجام دادند .مطمئن هســتم که اکثر
مــردم میداننــد که ایــن بازیکنان طی
ســا لهای طوالنــی باعــث شــادی و
افتخــار مــردم شــدند».

دشمنان ما آنها هستند که
تمرکزمان را برهم بزنند

ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران برای
جلوگیــری از تکــرار اتفاقاتــی کــه در

حیــن بــازی بــا انگلیــس روی ســکوها
رخ داده بــود و باعــث برهــم خــوردن
تمرکــز بازیکنــان تیــم ملی شــده بود،
میگویــد« :مــن میخواهــم ایــن ایده
کــه بازیکنــان تیــم ملــی ،دشــمنان
مــا هســتند را تخریــب کنــم و بگویــم
کــه دشــمنان مــا کســانی هســتند که
تــاش کردند تمرکز ما را بر هم بزنند.
کســانی کــه فکــر میکنند انجــام بازی
جــام جهانی مقابل تیمهای انگلیس،
پرتغــال و تیمهــای اینگونــه مثل بازی
در پلیاستیشــن اســت ،بایــد بگویــم
کــه این مســئولیت بزرگــی روی دوش
مــا اســت .بــه افــرادی کــه ایــن کار را
انجــام دادنــد ،تبریــک میگویم و باید
از خودشــان خوشــحال باشــند».

یک نفر از داخل تیم
خبرها را بیرون میبرد

کــیروش کــه بابــت اعــام زودتــر

از تمایل بیرو برای بازی
تا تصمیم کیروش
مصدومیــت شــدید علیرضــا بیرانونــد از ناحیــه بینی در دقایق نخســت بــازی ایران مقابــل انگلیس ،واکنشهــای متعددی را
در پــی داشــت .برخــی از کارشناســان فوتبالــی بــه قدری نســبت به وضعیت مصدومیــت بیرانوند نگران بودند کــه بابت بازی
او بعــد از مصدومیــت انتقادهــای بســیاری مطــرح کردنــد و ایــن موضــوع را برخالف پروتکلهای منتشــر شــده دربــاره ضربه
به ســر دانســته بودند.

ترکیــب تیــم ملی در ســایت ورزش
 ،3حســا بی نا را حــت بــو د  ،د ر
کنایــهای دربــاره لــو رفتــن ترکیــب
گفــت« :نمیتوانــم صحبتهایم را
تمــام کنــم بدون اینکــه به ورزش 3
تبریک بگویم .شــما کارتان را خوب
انجــام دادیــد چون ترکیــب را صبح
اول وقــت قبــل از آغــاز بــازی اعــام
کردیــد .این به مــا کمک میکند که
میدانیــم یک نفر داخل تیم اســت
کــه بــا شــما صحبــت میکنــد .همه
رســانههای ایرانــی اینجــا هســتند و
شــما ایــن کار را انجــام دادید .شــما
یــک قهرمــان بــزرگ هســتید».
ســایت ورزش  3البتــه در دفــاع
از خــود نوشــته کــه ایــن ترکیــب
احتمالــی را بــه نقــل از دیلیمیــل
منتشــر کــرده بــود کــه بــر حســب
اتفــاق کامــا ًدرســت از آب درآمــده
اســت!
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بیرانوند در تمرین دیروز (چهارشنبه)
تیــم ملــی هــم غایــب بــود و در طــول
روزهــای گذشــته خبرهــای مختلفــی
دربــاره بازی کــردن او مقابل تیم ملی
ولــز به گــوش میرســد .برخــی منابع
خبــری به طور قطعــی معتقدند که او
جــام جهانــی را از دســت داده اســت
و عــدهای دیگــر وضعیــت او را بــرای
بــازی برابــر ولز یــا امریکا نامشــخص
دانســتهاند.
روز گذشــته (چهارشــنبه) بــا اینکــه
تعــدادی از خبرنــگاران حاضر در قطر
و مجریــان تلویزیونــی معتقــد بودنــد
کــه بیرانونــد قطعــا ً نمیتوانــد بــازی
کنــد و احتمــال دارد کــه کــیروش از
بیــن ســید حســین حســینی یــا امیــر
عابــدزاده یــک نفــر را برای بــازی با ولز
انتخــاب کند اما وزیر ورزش و جوانان
از تمایــل بیرانونــد بــرای بــازی مقابــل

کیروش :از اشتباهات درس بگیریم
کارلوس کیروش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی
نوشت:
ه کنیم یا
«در فوتبال نمیتوانیم وقتمان را صرف بهان 
دیگران را سرزنش کنیم .باید مسئولیتهای خودمان را
بپذیریم ،فروتن و قوی باشیم تا با همکاری یکدیگر از
اشتباهات درس بگیریم.
کار ما ،فوتبال بازی کردن است و اینکه برای هواداران نتیجه
کسب کنیم و شادی ،خوشحالی و افتخار را برای تیم خودمان
و هواداران به ارمغان بیاوریم.
ما نمیتوانیم نگران شهرت باشیم .به محبوبیت و شهرت
پوشالی و دروغین بیاعتنا باشید .برای اینکه قهرمان بزرگ و
حقیقی و الگویی راستین باشید ،هزینه زیادی باید بدهید.
مواظب باشید که در تله قهرمان کمارزش بودن نیفتید.
خدا به شما فرصت داده تا با استعداد و ممارست ،خود را در
فوتبال نشان دهید ،فقط کارتان را انجام دهید .اگر از این
موهبت الهی استفاده نکنید ،مرتکب گناه شدهاید .سرگرم
اعتبار بخشیدن به خودتان باشید و متعهد باشید که قهرمان
حقیقی و الگو برای جامعهای شوید که در آن مردم ،دوستان
و خانوادهتان به شما افتخار کنند .در فوتبال بقیه چیزها
درباره بازندهها و حسودان است».

ولــز خبــر داد.
حمیــد ســجادی ،دیروز (چهارشــنبه)
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت در
خصــوص وضعیــت علیرضــا بیرانوند
اینطور توضیــح داد« :بیرانوند اذعان
میکــرد کــه اگــر کادر فنــی بــه مــن
اجازه بدهــد مقابل ولز بازی میکنم.
بــه هــر حــال تصمیــم نهایــی بــا کادر
فنــی و ســرمربی محتــرم تیــم اســت.
همینجــا بــه آنهــا خســته نباشــید
میگویــم و بــرای کادر فنــی و کادر
مدیریتی فدراســیون آرزوی موفقیت
دارم».
او به روحیه باالی بیرانوند و اصرارش
بــرای بــازی مقابــل ولــز اشــاره کــرد:
«روحیــه بیرانونــد بــه ایــن شــکل بود
کــه اگــر کادر فنی اجازه بدهد من روز
جمعــه مقابــل ولــز بــازی میکنــم .تــا
شــب گذشــته این مســائل مشخص

نبــود هــر چنــد کــه ایــن مســائل جزو
جزئیــات داخــل تیم اســت و تا حدی
در این باره ســؤال میکنیم اما بیشتر
از آن را بــه خودمــان اجازه نمیدهیم
که ســؤال بپرســیم».
ســجادی در نهایــت بــا تأکیــد بــر
محرمانــه بــودن ترکیــب تیــم ملــی
فوتبــال ،وضعیــت او را نامشــخص
دانســت« :ترکیــب نهایــی تیــم روز
مســابقه که حالت محرمانه هم دارد
همــان روز مشــخص میشــود ،امــا
روحیــه بیرانونــد خیلــی خــوب اســت
و آرزو میکنــم کــه مشــکل او زودتــر
حــل شــود».
تمایــل بیرانونــد برای بــازی مقابل ولز
اما یک بحث اســت و شرایط آمادگی
جســمانی او بحثــی دیگــر .در نهایــت
هم مشخص نیست کیروش درباره
او چه تصمیمــی خواهد گرفت؟

z

پیش بازی

ایران – ولز؛ جمعه ساعت 13:30

تغییر کن و امتیاز بگیر

جمعــه  4آذر  1401دور دوم مرحلــه
گروهــی مســابقات جــام جهانــی 2022
قطــر ،ســاعت  13:30تیــم ملــی ایــران
مقابل ولز در گروه  Bدر ورزشگاه احمد
بــن علــی بــه میــدان خواهــد رفــت.
بــا تصمیــم فیفــا ،ماریــو اســکوبار از
کشــور گواتمــاال قضــاوت ایــن مســابقه
را برعهــده خواهــد داشــت .کالــب ولــز
از ترینیــداد و توباگــو و خــوان کارلــوس
مــورا از کاســتاریکا کمکهای اســکوبار
هســتند .ماگتــه اندیایــه از ســنگال نیــز
بهعنــوان داور چهــارم مســابقه فعالیت

خواهــد کــرد .درو فیشــر از کانــادا نیــز
مســئول کمــکداور ویدیویــی خواهــد
بــود و فرنانــدو گــررو از مکزیــک ،کمــک
داور  VARایــن مســابقه محســوب
میشــود.
ایــران کــه بــازی اول خــود را مقابــل
انگلیــس بــا شکســت ســنگین  6بــر 2
پشــت ســر گذاشته اســت ،برای صعود
بــه مرحله بعدی به هر ترتیبی به امتیاز
ایــن مســابقه نیــاز دارد و چــارهای ندارد
جــز اینکــه از بــازی بــا ولــز دســت خالــی
برنگــردد .از طــرف دیگر امــا ولز در بازی

اول ،مقابل امریکا به تساوی رسید و در
حــال حاضــر با یک امتیاز و در شــرایطی
برابــر بــا امریکا در رتبه دوم جدول گروه
قــرار گرفتــه اســت .بــرای کســب امتیاز
هــم چــارهای نیســت جز تغییر اساســی
در ترکیبــی کــه کــیروش بــرای بــازی بــا
انگلیــس چیــده بــود و همیــن موضــوع
ترکیــب تیــم ملــی بــرای ایــن مســابقه را
مبهــم و غیرقابــل پیشبینــی میســازد.
در نشست هماهنگی پیش از بازی قرار
بــر این اســت که تیم ملــی فوتبال ایران
بــا لبــاس اول خود بــه رنگ ســفید بازی

کند .همه امیدوار هســتند که کیروش
بــا تغییــر در ترکیــب و سیســتم بــازی،
بتواند نتیجه مطلوبی مقابل ولز کسب
کنــد و امیدهــا را بــرای صعــود ایــران بــه
مرحلــه بعــد ،بار دیگر زنــده کند.
بهروز سلطانی ،پیشکسوت پرسپولیس
و اســتقالل درباره این بازی گفته است:
«ولــز چیــزی از انگلیس کــم ندارد اما به
هــر حــال مــا عــرق ملــی داریــم و بچهها
بــرای پیروزی تالش خواهند کرد .ما اگر
در دیــدار بــا ولز با ترکیبی کــه نیمه دوم
مقابــل انگلیــس بازی کردیــم به میدان

برویم میتوانیم نتیجه امیدوارکنندهای
بگیریــم .زیبایــی فوتبــال هــم بــه ایــن
اســت کــه شــما امیــد داریــد و چیــزی از
قبل قابــل پیشبینی نیســت».
در مقابــل امــا جــال چراغپــور باوجــود
تأکیــد بــر دشــواری بــازی بــا ولــز معتقد
اســت ولــز خیلــی قویتــر از مــا نیســت:
«ولز شــجاع و جنگجــو بازی خواهد کرد
و مــا بایــد آمــاده بــازی با فشــار باشــیم.
ولــز و امریــکا بــا هــم مســاوی کردنــد و
االن تمرکزشــان را گذاشــتهاند روی این
موضــوع کــه «چه تیمی به ایران بیشــتر

گل میزنــد ».یعنــی تقریبــا ًهر ســه تیم
بــه انگلیــس میبازنــد و هــر تیمــی بیــن
ولــز و امریــکا بــه ایــران گل بیشــتری
بزنــد ،صعــود میکند .این چیزی اســت
کــه امریــکا و ولــز در نظــر دارنــد .قطعــا ً
بــازی بســیار ســختی بــا ولــز خواهیــم
داشــت .ایــن تیــم خیلــی قویتــر از مــا
نیســت ،ولی از لحــاظ جوانی ،جنگیدن
و جابهجــا شــدن بــه مراتــب از مــا جلــو
هســتند .بــه گــرت بیــل از  20متری هم
فرصــت بدهنــد گل میزنــد؛ پــس بایــد
مواظــب باشــیم».

غالمرضا فتحآبادی

ادموند اختر

محمدرضا ساکت

صعود به شرط آنالیز و ترکیب خوب

روی دیگر تیم ملی نمایان میشود؟

تغییر اتمسفر تیم ملی ایران

غالمرضـا فتحآبـادی دربـاره شـرایط تیـم ملـی در آسـتانه بـازی بـا ولـز گفـت:
«ترکیـب تیـم ملـی در بـازی بـا انگلیـس بـه گونـهای بود که برخـی بازیکنان از
نظـر فنـی همدیگـر را نمیشـناختند ».او تأکیـد کـرد« :ما هنـوز دو بازی دیگر
را در پیـش داریـم .اگـر میخواهیـم دیگـر چنیـن باخـت سـنگینی را تجربـه
نکنیم هم باید از حریف ،آنالیز خوبی داشته باشیم و هم کیروش بهترین
ترکیـب را بـرای دو دیـدار بعـد آمـاده کنـد».

ادموند اختر ،درباره شکست ناباورانه تیمملی مقابل انگلیس گفت« :ترکیب
ابتدایی ایران قابل دفاع نبود .ما که فوتبالی هستیم متوجه نشدیم تاکتیک او
چیست ».او تأکید کرد« :ما فرصت پوستاندازی برای جام ملتها را از دست
دادیم .ما در جام جهانی شانس کمی داشتیم اما همیشه آقای آسیا هستیم.
ما با این نفرات فرصت موفقیت در جام ملتها را کاهش دادیم .امیدوارم در
بازی با ولز و امریکا ،آن روی دیگر فوتبال ایران نمایان شود».

محمدرضــا ســاکت ،گفــت« :دفتــر بــازی بــا انگلیــس بســته شــد ،ما بایســتی
فضــای جدیــدی بــاز کنیــم و بــا غیرتمنــدی و قدرتمنــدی مســیر جدیــدی برای
تــاش همهجانبــه فراهــم کنیــم .از همان ســوت پایان بازی بــا انگلیس ،آقای
کیروش برنامهریزی خودش را برای تغییر اتمســفر تیم از داخل زمین شــروع
کــرد .حلقــه اتحــادی که بازیکنان زدند و هر آنچه که اتفاق افتاده بود را پشــت
ســر گذاشــتند و رفتند به ســمت این که بازی آینده را مستحکم شروع کنند».

