فغانی داور برزیل  -صربستان شد

داور ایرانی دیدار برزیل و صربستان را سوت خواهد زد.
علیرضا فغانی ،داور ایرانی دیدار برزیل و صربســتان از مرحله
گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را ســوت خواهد زد .دستیاران
او در ایــن دیدار ،محمدرضا ابوالفضلــی و محمدرضا منصوری
خواهند بود.
او در جام جهانی قبلی هم دیدار برزیل و صربســتان را سوت
زده بــود و همچنیــن دیدارهای ردهبندی جــام و دیدار مهم

فرانســه و آرژانتین در مرحله یک هشــتم جام را هم قضاوت
کرده بود.
کارنامه بینالمللی علیرضا فغانی
سن ۴۴ :سال
کمکها :محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی
سابقه بینالمللی :از سال  ۲۰۰۸در لیست فیفا
ســوابق :جام ملتهای آســیا  – ۲۰۱۱داور چهارم جام جهانی

 ،۲۰۱۴فینال لیگ قهرمانان آســیا  – ۲۰۱۴فینال جام ملتهای
آسیا  – ۲۰۱۵فینال سوپرلیگ هند – فینال المپیک  – ۲۰۱۶جام
کنفدراســیونهای  – ۲۰۱۷دیدار ردهبندی جام جهانی – ۲۰۱۸
جام ملتهای  – ۲۰۱۹لیگ استرالیا
تعداد کارت زرد ۱۲۲۹ :کارت زرد
تعداد کارت قرمز ۵۲ :کارت قرمز
تعداد پنالتی ۹۵ :پنالتی

 4ورزشی

چهارشنبه  2آذر  1401شماره 3563
چرا «ایران»  ۶گل خورد؟!

پشت پرده بدترین شکست ادوار جام جهانی تیم ملی ایران

تقابل با ولز و البته ایاالت متحده آمریکا (سیاسیترین بازی جام)
پیشروی بازیکنانی قرار دارد که در روزهای گذشــته بیشــترین
فشــارهای روانی را -به واسطه کشیده شــدن چالشهای میدان
سیاســت به درون ورزش -تحمل کردهاند .حاال زمان آن فرارسیده
که تصمیم اضطراری و اورژانسی برای آینده جام جهانی و کاهش
فشارهای روحی بر بازیکنان تیم ملی اتخاذ شود.
«شکست سنگین به انگلیس در روزی که حاشیه بر متن پیروز
شــد» ،این عنوان روزنامه «هممیهن» از باخت تیم ملی فوتبال
در بازی با انگلستان ،شایدگویاترین و دقیقترین روایت در پاسخ
به این پرســش باشــد که چرا بدترین شکست ادوار جام جهانی
بر تیم ملی تحمیل شــد؟ گویا از این جهت که حاشیههای قبل،
جریان و بعد از بازی بر متن آن غلبه داشت و دقیق از این جنبه
که شــاید در جریان بازی نیز هم مربی و هم تماشــاگران اصل
بازی را با تمرکز بر حاشیهها رها کرده بودند.
بــه گزارش فرارو ،تیــم ملی فوتبال ایران در نخســتین بازی
خود در مســابقات جام جهانی قطر در مقابل تیم ملی انگلستان
شکستی سنگین را متحمل شد تا بدترین نتیجه تاریخ ادوار برای
ایران رقم بخورد .در این که تیم ملی انگلســتان ،تیمی قدرتمند
و با کارنامه درخشــان در ادوار جام جهانی بوده و هست ،شکی
وجود ندارد .در این که شوک تعویض بیرانوند در دقیقه  ۷بر تیم
تحمیل شد و شــاید ترکیب مناسبی از سوی سرمربی به میدان
فرستاده نشد ،تردیدی وجود ندارد.
اما این که از تیم ملی جــام جهانی  ۲۰۱۸که بر مراکش غلبه
و تیم ملی قدرتمندی همچون اســپانیا و پرتغال را به دردســر
میاندازد ،به شکست عجیب و ریتم غیرقابل باور بازی دیروز در
ورزشگاه خلیفه رســیدهایم ،بسیار عجیب و غیر قابل باور است.
بُرد انگلســتان قابل پیشبینی بود ،اما نه با این نتیجه و آن ریتم
ناامید کننده بازی تیم ملی ایران! حاال پرسش این است که از آن
تیم جنگنده  ۲۰۱۸تحت هدایت کیروش چرا ســایهای در بازی
دیروز مشاهده نشــد؟ یا بهتر بگوئیم واقعا تیم ما و بازیکنانمان
آنقدر بد بودند که اصطالحا ششتایی شویم؟
وقتی فوتبال به سیاست باخت!
این روزها ،تحت تاثیر ناآرامیها اخیر کشــور سیاست به تمامی

حوزههای جامعه ایرانی بســط پیدا کرده است .هیچ حوزهای را
نمیتوان یافت که وضعیت غیر عادی سیاســت در کشور بر آن
تاثیر نگذاشته باشــد .تحت تاثیر همین روند ،اخیرا کمپینهای
بایکــوت اقتصادی ،برخی شــرکتهای تولیــدی و خدماتی را
نــوازش کرده بود ،اما جدیدترین قربانی این روند فوتبال ملی در
بزرگترین آوردگاه جام جهانی شده است.
قبــل از اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی نیز بر
کسی پوشــیده نبود که میدان سیاست و ناآرامیهای چند وقت
اخیر ایران ،بازیکنان تیم ملی را متاثر ســاخته اســت .اینکه در
ورزشگاه بینالمللی «الخلیفه» فوتبالیستهای ایرانی ،نمیتوانند
تنها بر روی مســائل فنی و فوتبالی تمرکز داشته باشند ،تا حدود

انتقاد شدید بابک رفعتی از فیفا
بابت وقتهای اضافه طوالنی

داور بازنشســته آلمانی به انتقاد شــدید از رویکرد فیفا در قبال وقتهای اضافه در
جام جهانی قطر پرداخت.
بــه گزارش ایســنا و به نقل از بیلد ،جام جهانی قطر تــا کنون به خاطر وقتهای
اضافی زیاد مورد توجه بوده اســت .رکورد وقت اضافه در حال حاضر متعلق به دیدار
انگلیس و ایران است که در مجموع  ۲۴دقیقه اعالم شد.
بابک رفعتی ،داور بازنشســته در آلمان به شدت از رویکرد فیفا انتقاد کرد و گفت:
این روش کام ً
ال بیهوده است و هیچ کس این را نمیخواهد .به خصوص وقتی نتیجه
 ۶بر  ۱اســت ۱۲ ،دقیقه وقت اضافه کام ً
ال اغراق آمیز است .پیرلوییجی کولینا نظر
خودش را اعمال کرده اســت .البته فکر دیگری پشــت این طرح توسط فیفا وجود
دارد .اگر یک بازی طول بکشــد .طوالنیتر میشود و مردم بیشتر جلوی تلویزیون
مینشینند و فیفا بیشتر خودش را نشان میدهد .این یک تفکر صرفا تجاری است.
کولینا روز دوشــنبه تایید کرد کــه آنها میخواهند زمــان مصدومیت را با دقت
محاســبه کنند و به طور کامل وقتهای هدر رفته جبران شــود .داور بازی گفت ما
نمیخواهیم در یک نیمه فقط  ۴۲یا  ۴۳دقیقه بازی فعال داشــته باشــیم ،این قابل
قبول نیست .زمان از دست رفته باید جبران شود .در یک بازی معمولی جام جهانی
قطر باید هفت ،هشت ،نه دقیقه وقت تلف شده را انتظار داشت.
در بازی ســنگال و هلند در مجمــوع ده دقیقه وقت اضافه و در بازی آمریکا و ولز
 ۱۳دقیقه وقت اضافه اعالم شد.
رفعتی در ادامه گفت« :بیشتر اشتباهات داوران در وقتهای اضافه اتفاق میافتد،
زیرا تمرکز کمتر میشــود و انرژی کاهش مییابد .این قانون هیچ لطفی به داوران
نمیکند».
بابک رفعتی او از داوران ایرانی است که در بوندسلیگا داوری کرده است.

زیــادی نمایان بود .بازیکنان تیم ملــی از نظر ذهنی ،درگیر در
مسائل سیاسی و فشارهای مجازی بودند که در روزهای گذشته
بر آنها تحمیل شده بود.
بعد از پایــان بازی دیروز تیمهای ملی ایران و انگلســتان نیز
همین ســایه حاشــیههای سیاســی بر متن فوتبال تیتر اصلی
روزنامههــای اصلــی دو جریان اصلی سیاســی کشــور یعنی
اصولگرایــان و اصالحطلبان نیز بود .در یک ســوی ماجرای،
روزنامههــای اصولگرا باخت تیم ملی را به میدان سیاســی و
محکوم کردن ناآرامیهای اخیر کشور ارجاع دادند.
روزنامــه کیهان ،تیتر یک چــاپ امروز –سهشــنبه -خود را
به باخت ایران اختصاص داد و نوشــت« :ایــران  - ۲انگلیس،

اسرائیل ،آلسعود و وطنفروشان داخلی و خارجی « .۶در روتیتر
هم توضیح داد« :برخی از اعضای تیم غیرت نداشــتند و سرود
نخواندند».
وقتی که از حاشیههای سیاسی  ۶گل خوردیم!
همراســتای با کیهان ،روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز در
تیتر یک خود نوشــت« :بازی را باختیــم وطن را نه ».در روتیتر
نیز نوشــت« :تیم ملی فوتبال ایران باخت سنگینی داد که قابل
جبران است ،اما عدهایی به شکل جبرانناپذیر به تاریخ باختند.».
وقتی که از حاشیههای سیاسی  ۶گل خوردیم!
اما بر خــاف روزنامههای این طیف ،روزنامههای اصالحطلب
هم تاثیر سیاســت بر میدان بازی دیروز را تیتر کردند .به نوعی

این روزنامهها نیز تاثیر میدان سیاســت بر باخت عجیب و دور از
انتظار تیم ملی را مورد تایید قرار دادند.
روزنامــه اعتماد در تیتــر یک خود در ارتباط با بازی نوشــت:
«پوچ» و در ادامه توضیح داد« :مشــت کیروش و تاج باز شد و
سیســتم دفاع اتوبوسی جواب نداد ،».اما تیتر دوم این روزنامه به
مراتب قابل توجه و تاملتر بود .در تیتر دوم آمده است« :تیم ملی
نباید وسط بازی میکرد ».البته این تیتر هوشمندانه را به عنوان
تحلیل شکســت از زبان مهاجم ســابق تیم ملی عنوان میکند،
اما بر کسی پوشیده نیســت که برگزیدن چنین تیتری به شکل
غیرمســتقیم ،مواضع بازیکنان تیم ملی را در ارتباط با تحوالت
سیاسی چند وقت اخیر کشور مورد اشاره قرار داده است.
روزنامه هم میهن نیز تیتر یک خود را به حاشــیههای سیاسی
بازی تیم ملی اختصاص داده و مینویســد« :بازی تحت فشار».
در روتیتر هم توضیح میدهد« :شکســت سنگین به انگلیس در
روزی که حاشیه بر متن پیروز شد».
چارهای اندیشیده شود؛
جام جهانی هنوز تمام نشده!
واقعیت امر این است ،همانطور که پیشبینی میشد دیروز در
بزرگتریــن آوردگاه فوتبال ملی جهان ،تیم ملی ایران باخت ،بد
هم باخت! بدباختنی با طعم و چاشــنی سیاست و مسائل سیاسی
این روزهای کشــور .البته ضروریســت قبل از آنکه دیر شود و
حســرت آن در تاریخ ثبت شــود ،تدابیری برای دو بازی آینده
اندیشــیده شود .هنوز جام جهانی تمام نشــده ،اما اگر همچنان
حاشــیههای میدان سیاســت بر ذهن و روان بازیکنان تیم ملی
فوتباتل ســنگینی کند ،شــاید ابعاد فاجعه بیش از بیش بزرگتر
شود.
تقابــل با ولز و البته ایاالت متحده آمریکا (سیاســیترین بازی
جام) پیــشروی بازیکنانی قــرار دارد که در روزهای گذشــته
بیشترین فشارهای روانی را -به واسطه کشیده شدن چالشهای
میدان سیاســت به درون ورزش -تحمل کردهاند .حاال زمان آن
فرارســیده که تصمیم اضطراری و اورژانســی برای آینده جام
جهانی و کاهش فشــارهای روحی بــر بازیکنان تیم ملی اتخاذ
شود.

