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آخرین اتفاقات ورزشی
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تحلیل

ماریو اسکوبار

لوکا مودریچ:

سون هیونگ مین

داور بازی ایران  -ولز

باید پرواکتیو بازی کنیم

آماده بازی با اروگوئه

ماریــو اســکوبار اهــل گواتمــاال قضــاوت دیــدار تیمهــای ملــی ایــران و ولــز
در جــام جهانــی  ۲۰۲۲را برعهــده خواهــد داشــت .کیلــب ولــز از ترینیداد و
توباگو و خوان کارلوس مورا از کاستاریکا کمکهای اسکوبار در این دیدار
هســتند .این داور  36ســاله اســت و در سابقهاش قضاوت فینال گلد کاپ
کنــکاکاف  ،۲۰۱۹فینــال لیــگ قهرمانــان کنــکاکاف  ۲۰۲۰و جــام جهانــی زیر
 ۲۰ســال  ۲۰۱۹دیــده میشــود.

کرواســی ،فینالیســت دوره قبــل جــام جهانــی در اولیــن بــازیاش در جــام
جهانی  2022مقابل مراکش بدون گل متوقف شــد .لوکا مودریچ ،کاپیتان
کرواسی در واکنش به توقف تیمش گفت« :ما بهتر میشویم .باید فوتبال
پرواکتیوی بازی کنیم .هدف اول ما در این تورنمنت صعود از گروه اســت.
مــا در دفــاع فوقالعــاده بودیــم و فقــط گل نزدیــم .اگــر پرواکتیوتــر بــازی
میکردیم ،شــانس بیشــتری برای برد داشــتیم».

پائولــو بنتــو ،ســرمربی کــره جنوبــی خبر داد که ســون هیونگ مین ،ســتاره
تیمــش مشــکلی بــرای بــازی مقابــل اروگوئــه نــدارد .گونــه ســتاره تاتنهــام
در بــازی مقابــل مارســی در لیــگ قهرمانــان شکســت .بنتــو گفــت« :ســون
میتوانــد بــازی کنــد و تــوان بــازی کــردن را دارد .اینکه او مجبور به داشــتن
ماســک محافــظ در بــازی خواهــد بود ،برای او دردسرســاز نیســت و برای او
یــک اتفــاق طبیعی اســت».

انتقاد آلن شیرر از
داور بازی ایران و
انگلیس

آلن شیرر تصمیمات داور بازی ایران
و انگلیـس را نقـد کـرد و عنـوان کـرد
داوری در این دیدار به ضرر انگلیس
بود.
مهاجـم و کاپیتـان اسـبق تیـم ملـی
انگلیـس گفـت« :ایـن یـک پیـروزی
بـزرگ بـرای انگلیـس بـود امـا دو
تصمیـم داوری وجـود داشـت
کـه باعـث نگرانـی شـد و اگـر بـازی
نزدیکتـر بـود میتوانسـت جنجـال
بزرگی ایجاد کند .در اوایل بازی روی
هری مگوایر در محوطه جریمه خطا
صـورت گرفـت ،داور چیـزی نگرفـت
و  VARبـه طـور غیرقابـل توضیحـی
اعالم پنالتی نکرد .در اواخر بازی نیز
 VARوارد عمل شد تا برای ایران یک
پنالتیدیرهنگاماعالمکندآنهمدر
حالی که یک برخورد نسبتا ًجزئی از
سـوی جـان اسـتونز انجـام شـد .ایـن
ناهماهنگی اسـت .اگر پنالتی ایران
درسـت باشـد پنالتـی انگلیـس نیـز
درست بود».

ترکیب احتمالی برزیل
مقابلصربستان

دومین حریف تیم ملی از نگاه خبرنگار گاردین

منتظر ولز و بیل بهتری باشید
بن فیشر

روزنامه نگار
در روزهــای منتهی به جــام جهانی تمام
تمرکز رسانههای ایران روی بررسی تیم
ملــی انگلیــس ،اولیــن حریــف تیم ملی
بود ،ولی کمتر کســی ســراغ معرفی تیم
ملــی ولز رفــت .حریف جمعــه تیم ملی
بــه انــدازه انگلیــس پرســتاره شــناخته
شــده نیســت و این یادداشــت خبرنگار
گاردیــن کــه بــا توجــه بــه بــازی اول ولــز
مقابــل امریــکا نوشــته شــده ،اطالعات
خوبــی دربــاره ایــن تیــم میدهد.

 -1مور باید در ترکیب اصلی
باشد

گــرت بیــل ،بهتریــن بازیکــن بــازی ولز–
امریکا شــناخته شد ،ولی کاپیتان ولز از
تقدیم این عنوان به کیفر مور استقبال
میکــرد؛ بازیکنــی کــه ورودش در نیمه
دوم شــرایط بــازی را متحــول کــرد .مــور

z

طــراوت را بــه تیــم ولــز برگردانــد کــه در
نیمه اول بیرمق به نظر میرسید .راب
پیج از تصمیمش برای استفاده از دنیل
جیمــز در ترکیــب اصلــی عقبنشــینی
کــرد و مــور را در کنــار بیــل در خط حمله
قــرار داد .بــه نظــر میرســید کــه او از
تماشــای بازی امریکا مقابل عربســتان
در مــاه ســپتامبر الهــام گرفته و تصمیم
گرفت خط دفاع این تیم را تحت فشــار
قــرار دهد.

-2پیج میتواند روی عمق
نیمکتش حساب کند

پیــج بــه تازگــی گفتــه اســت« :مطمئنم
وقتــی کریــس کولمن (ســرمربی ســابق
ولــز) حیــن یــورو  2016وقتــی بــه پشــت
ســرش روی نیمکــت نــگاه میکــرد ،بــه
اندازه تیم فعلی جایگزینهای مناسبی
بــرای تغییــر نتیجه بازی نداشــت ».تیم
ملــی ولــز بیــش از هــر زمانــی بازیکنانی
از لیــگ برتــر انگلیــس دارد و دو نفــر از

آنهــا (اتــان آمپــادو و جــو رودن) هرچنــد
بــه طور قرضی در ایتالیا و فرانســه بازی
میکننــد ،مقابــل امریــکا از بهترینهــا
بودنــد.
در میــان بازیکنــان تعویضــی مــور
تنهــا بازیکــن برجســته نبــود و برنــان
جانســون ،مهاجــم ناتینگهــام فارســت
کــه در شکســت مقابــل هلنــد و بلژیک
در لیــگ ملتهــای اروپــا ســتاره بــود،
نقــش مهمــی در برهــم ریختــن دفــاع
امریــکا داشــت.

مصدومیتهــای اخیــرش و سیســتم
تهاجمــی پیســتونهای ولز بعید اســت
که در ترکیب باشــد .کانر رابرتس و نکو
ویلیامــز ،پیســتونهای ولــز در بــازی بــا
امریــکا بــرای دقایق زیادی تحت فشــار
بودنــد و به خاطر نفوذهــای تیموتی وهآ
و کریستیان پولیشیچ در نیمه اول بازی
بارهــا مجبــور بــه عقبنشــینی شــدند.
ولــز امــا زمانــی در اوج اســت کــه این دو
در نیمــه زمیــن حریــف باشــند ،نــه در
زمیــن خــودی.

-3ولز در حمله کارآمدتر است

 -4بیل بهتر خواهد شد

هواداران ولز در مسیر حرکت به سمت
ورزشــگاه احمــد بــن علــی ســرودهایی
دربــاره کیفــر مــور ،جانــی ویلیامــز و
کریــس گانتر میخواندنــد؛ بازیکنی که
رکــورددار بــازی بــرای ولــز اســت و بیــل
در بــازی بــا امریــکا موفــق شــد بــا آمــار
او برابــری کنــد .گانتــر ،مدافــع کنــاری
باتجربــهای اســت ،ولــی بــا توجــه بــه

ایــن واقعیــت تلخــی اســت کــه بیــل تــا
پیــش از پنالتــی دقیقــه  82نمایــش
خوبــی مقابــل امریــکا نداشــت .بیــل
پاسهــای اشــتباه و ضربه بــه توپهای
ضعیفی داشــت ،ولی با پنالتیاش امید
صعود ولز را زنده نگه داشت .خستگی
مهاجــم  33ســاله در دقایــق پایانــی
عجیــب نبــود ،چــرا کــه ایــن اولیــن بازی

کاملــش از مــاه ســپتامبر اســت ،ولی او
در لسآنجلس اف.ســی برنامه تمرینی
دقیقی را پشــت ســر گذاشت تا در قطر
آماده باشــد .با این شــرایط بیل احتماال ً
جمعه مقابل ایران آمادهتر خواهد بود.
او بعد از سوت پایان بازی مقابل امریکا
همتیمیهایــش را جمــع کــرد و از آنهــا
خواســت کــه ریتــم خــوب تیــم در نیمه
دوم را ادامــه بدهنــد.

 -5ولز ترسی نخواهد داشت

ولز در نیمه اول شباهتی به تیم شجاع
و نتــرس نیمــه دوم نداشــت .پیــج بعــد
از بــازی گفــت کــه ممکــن اســت ایــن
اضطــراب بهدلیــل اولین حضــور آنها در
جــام جهانــی بعد از  64ســال باشــد .ولز
در اولیــن بــازیاش در یــورو  2020هــم
توانســت گل خورده مقابل ســوئیس را
جبران کند و چهار روز بعد از آن ترکیه را
شکست داد .ولز حاال خوشبین است
کــه ایــن اتفــاق در دوحه تکرار شــود.

این واقعیت تلخی
است که بیل تا پیش
از پنالتی دقیقه 82
نمایش خوبی مقابل
امریکا نداشت .بیل
پاسهای اشتباه و
ضربه به توپهای
ضعیفی داشت ،ولی
با پنالتیاش امید
صعود ولز را زنده
نگه داشت .خستگی
مهاجم  33ساله در
دقایق پایانی عجیب
نبود ،چرا که این
اولین بازی کاملش از
ماه سپتامبر بود

گزارش

داور ایرانی بهدنبال حق خود در قطر

فقط فینال فغانی را راضی میکند
شیوا شیرمردی

روزنامه نگار

امشــب اولیــن قضــاوت علیرضــا فغانــی و
تیــم داوریاش (محمدرضــا منصــوری و
محمدرضــا ابوالفضلــی) در جــام جهانــی
 2022قطــر اســت .بــازی مهــم و حســاس
برزیل و صربستان که چشمهای زیادی
بــه آن دوختــه میشــود .فغانــی کــه بــدون
شــک یکــی از بهتریــن داوران دنیا اســت،
اهــداف بزرگــی در ســر دارد و رویاهــای
زیــادی را دنبــال میکنــد .او ایــن بــار نــگاه
متفاوتــی بــه جام جهانــی دارد و فقط یک
هــدف را دنبــال میکنــد.
علیرضــا فغانــی دوره قبــل جــام جهانــی
در روســیه ،یکــی از بهتریــن داوران بــود
و توانســت امتیــازات باالیــی بــه دســت

بیــاورد و باالتــر از دیگــر داوران حاضــر
قــرار بگیــرد .او در جــام جهانــی روســیه،
در تمــام مســابقاتی کــه ســوت زد ،حتــی
یک بار هم سراغ  VARنرفت و توانست
بدون ایراد کارش را دنبال کند تا تعریف
و تمجید خیلی از کارشناسان داوری دنیا
را ســمت خــود داشــته باشــد .فغانــی در
روســیه شــانس اول قضــاوت فینــال بــود
چــون امتیازاتی که کســب کــرد او را باالتر
از همه داوران قرار داده بود اما در شــبی
کــه همــه منتظــر اعــام نــام داور فینــال و
ردهبندی بودند ،در عین ناباوری «نستور
پیتانــا» آرژانتینــی بــرای فینــال و علیرضــا
فغانــی بــرای ردهبنــدی انتخــاب شــدند.
انتخابــی کــه بــرای خیلیهــا عجیــب بود و
البته ناراحتی داوران ایرانی را هم بهدنبال
داشت .در همان زمان ،فغانی گفته بود

شــاید اگر آســیایی نبود ،نامش بهعنوان
داور فینــال اعــام میشــد امــا تبعیــض
ظاهــرا ًهمــه جــا وجــود دارد و این مســأله
در فیفــا هــم خــودش را نشــان داد.
توقعــات علیرضــا فغانــی واقعــا ًبیجــا نبود
و او بایــد داور فینــال میشــد چــون او
کماشــتباهترین داور جــام جهانــی بــود و
امتیازاتش بیشــتر از دیگر داوران حاضر
در مســابقات امــا کولینــا رئیــس کمیتــه
داوران فیفــا در اقدامــی عجیــب براحتــی
از کنــار نــام فغانــی گذشــت و فینــال را بــه
داور آرژانتینی سپرد .نه تنها حق علیرضا
فغانــی در ایــن رقابتها داده نشــد ،بلکه
داور سنگالی هم چنین شرایطی داشت.
از نظــر فغانــی و البتــه با توجه به امتیازات
داوری ،داور ســنگالی هــم بایــد قضــاوت
مســابقه ردهبنــدی را بــه عهــده میگرفت

اما حق او هم خورده شد و او داور چهارم
این مسابقه مهم لقب گرفت و کنار تیم
داوری فغانــی بــود.
با وجود اینکه این اتفاق عجیب ،ناراحتی
علیرضــا فغانــی و کمکهایــش یعنــی
محمدرضــا منصــوری و رضــا ســخندان را
هــم بهدنبــال داشــت و شــاید بــه لحــاظ
روحی شرایط آنها را تغییر داد اما در بازی
ردهبنــدی هــم قضاوتی بینظیر داشــتند
و بــاز هــم بــدون کمــک از  VARبــازی را
تمــام کردنــد.
از همــان جــا دیگــر شــرایط بــرای علیرضــا
فغانــی تغییــر کرد .او ظاهرا ًقصد داشــت
بعــد از قضــاوت در فینــال جــام جهانــی
از داوری خداحافظــی کنــد و کنــار بــرود
امــا وقتــی ایــن اتفــاق نیفتــاد اهدافــش
تغییــر کــرد .فغانــی از همــان جــا تصمیــم

گرفــت کارش را بــا قــدرت ادامــه دهــد
تــا در جــام جهانــی بعــدی یعنــی ۲۰۲۲
قطــر بــه هدفــش برســد .داور پرافتخــار
ایرانــی بعــد از بازگشــت از روســیه ،طولــی
نکشــید کــه بــه اســترالیا مهاجــرت کــرد و
آنجــا هــم توانســت قضاوتهــای خوبــی
انجــام دهــد .بــه گونـهای کــه جــزو  ۲داور
برتر مســابقات لیگ اســترالیا به حســاب
میآیــد و همیشــه بازیهــای حســاس را
قضــاوت میکنــد.
حــاال او بــا انگیــزه و آمادگــی بــاال از امشــب
کار خــود را در جــام جهانــی قطــر اســتارت
میزند تا برای فینال و رسیدن به هدفش
قــدم بــردارد .فغانــی کــه دوســت نــدارد از
 VARاستفاده کند و به تواناییهای خود
و کمکهایش یعنی محمدرضا منصوری
و محمدرضــا ابوالفضلــی ایمــان دارد،

اگرچه کار سختی خواهد داشت
امــا بخوبــی میداند ایــن بار در
آســیا ،نبایــد حقشــان خــورده
شود و باید برای رسیدن به آن
تــاش کننــد .این بــار میزبانی
در آســیا اســت و شــانس اینکــه
یــک داور آســیایی بــرای فینــال انتخــاب
شــود هــم وجــود دارد .البتــه اگــر بــاز هــم
فغانــی و کمکهایــش مثــل جــام
جهانــی روســیه بینقص عمــل کنند.
حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا ایــن
اتفــاق میافتــد و فغانــی میتوانــد حــق
خود را از داوری بینالمللی بگیرد یا نه
و اینکه اگر قضاوت فینال را به دســت
آورد ،از داوری خداحافظی خواهد کرد
یا اینکه با انگیزه بیشتری کارش را ادامه
خواهــد داد.

سـایت گلوبـو ترکیـب برزیـل در بـازی
نخسـت جام جهانی برابر صربسـتان
را لو داد و این تیم قرار است با آرایش
 4-4-2بازی کند.
شبکه تلویزیونی گلوبو گزارش داد که
برزیل در هر دو جلسه تمرینی پشت
درهـای بسـته در روزهـای دوشـنبه و
سهشنبه ترکیب اصلی خود را در این
دیدار آزمایش کرده است و تیته خط
حملـهای متشـکل از ریچارلیسـون و
نیمـار را انتخـاب میکنـد و رافینیـا و
وینیسـیوس جونیـور در هـر دو جنـاح
خواهند بود.
آلیسـون در دروازه شـروع خواهـد
کـرد ،تیاگـو سـیلوا و مارکینیـوش در
دفاع مرکزی حضور خواهند داشـت
و دانیلـو و الکـس سـاندرو دو مدافـع
کناری هستند.

درخواست بردیف
برای جدایی از تراکتور

قربـان بردیـف بـه مدیـران باشـگاه
تراکتـور درخواسـت جدایـی داده
اسـت .روابـط عمومـی باشـگاه
تراکتـور در نقـل قولـی از ایـن مربـی
نوشت« :طی روزهای اخیر ،موضوع
بازگشـت مـن بـه فوتبـال روسـیه
مطـرح شـده و بـا پیگیریهای طرف
مقابـل ،مذاکـرات جدیتـر شـده
اسـت .در همیـن راسـتا درخواسـت
جدایـیام از تراکتـور را بـه مدیریـت
باشگاه ارائه دادم .جدایی از تراکتور
صرفا ًجبرا ًو بنا به نیاز فوتبال روسیه
به من اتفاق افتاده است و برحسب
وظیفـه اخالقـی ،بایـد بـه ایـن کشـور
بازگردم.

