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گذشته براي گسيل ما به روسيه كافي نخواهد بود.
داوران كمكي
فغاني در مورد استفاده از داوران پش��ت دروازهها با وجود سيستم ويدئو چك نيز گفت :اين داوران صحنهها
را رصد ميكنند و درباره آن به داور وس��ط نظر ميدهند و حتي قرار اس��ت در ادامه پيكارهاي ليگ قهرمانان
آس��يا نيز از آنها استفاده ش��ود .به هرحال آنها باعث بهبود كارها ميشوند .ويدئو چك وسيلهاي است تا با آن
تصميمهاي داوران بر بوته عمل گذاشته شود .خود من در يك بازي داخلي توكيو را كه به شكم محسن بنكر
برخورد كرده بود ،به اش��تباه پنالتي اعالم كردم اما با اس��تفاده از اين سيستم اش��تباهات كمتر خواهد شد.
البته سرعت كار بايد بيشتر ش��ود و هماهنگي بين داوران و ناظران و مسئوالن ويدئو چكها هم فزوني يابد.
در ديداري هم كه بين شيلي و پرتغال سوت زدم چند صحنه دقايق آخر مشكوك به پنالتي بود و به اين سبب
درخواست ويدئوچك دارم و بررسيها نشان داد پنالتي نبوده است.
رودررو با پرخاشگرها
فغان��ي ادامه داد :اگر در يك بازي بر س��ر بازيكنان تيم ش��يلي فرياد زدم ،براي خاموش ش��دن آنها بود زيرا
بازيكنان ذاتاً پرخاش��گري دارند و اگر پيشدستي نميكردم ،به مشكل برخورد ميكرديم .از من پرسيدهاند
چرا قضاوت فينال را به ما نس��پردهاند اما حقيقت آن بود كه توقعات از ما بيش از حد ش��ده اس��ت و فراموش
نكنيد كه در همين جام يك مسابقه نيمه نهايي را به ما سپردند.
به داوران جوان فرصت بدهيم
فغاني متذكر ش��د همان ط��ور كه جامعه جهاني داوري قاضي��ان ايراني را باور كرده اس��ت در ايران نيز بايد
برخورد بهتري با داوران صورت گيرد .وي اضافه كرد :چه ايرادي دارد به داوران فرصت بيش��تري براي رشد
بدهيم ،تا اش��تباهات خود را برطرف كنند و به سطوح باالتري برسند .من وظيفه خود ميدانم از فدراسيون
به خاطر فراهم آوردن امكانات و سيس��تم برقراري ارتباط راديويي بين داوران تش��كر كنم .بديهي است كه
آوردن ويدئو چكها بسيار گرانتر تمام ميش��ود وي همچنين گفت :فيفا به زودي برنامه ماهانهاي را براي
ما ارس��ال ميكند و ما بايد طبق آن عمل و س��پس حاصل كار را به فيفا گزارش كنيم و البته فيفا نيز تكتك
بازيهاي ما تا جام جهاني را آناليز خواهد كرد و نمرهدهي ميكند تا سرانجام فرجام كار ما مشخص شود.
منصوري :كارها با ويدئوچك راحتتر شده است
از دو دس��تيار فغان��ي فقط محمدرضا منص��وري در كنفرانس م��ورد بحث حاضر بود كه گفت :اس��تفاده از
ويدئوچكها كار داوري را سادهتر و تعداد خطاها در امر داوري را كمتر كرده است .درست است كه داور وسط
تصميم نهايي را ميگيرد اما فردي كه در اتاق ويدئوچك مستقر است ،بهترين اطالعات را به او ميدهد تا وي
تصميمهاي صحيحتري بگيرد .البته اين فنآوري هنوز نياز به كاملتر شدن بيشتر دارد.

با قضاوت اين  3داور شايسته ايراني بازيهاي بين آلمان و شيلي كه گروه دوم جام كنفدراسيونهاي 2017
تعلق داشت ،صورت پذيرفت و در حالي بازي با تساوي 1ـ 1پايان گرفت كه نحوه قضاوت فغاني و پرچمهاي
دو كمك وي مش��كل حادي را ايجاد نكرد .فغاني در اين مس��ابقه كه در ش��هر كازان روسيه برگزار شد به 4
بازيكن كارت زرد نش��ان داد و بهخصوص براي مهار مربيان سرس��خت و خشن شيلي با مشكالتي دچار شد
اما بازی را تحت كنترل خويش نگهداش��ت .پاداش او و دس��تيارانش اهداي يكي دو مسئوليت جنبي تازه به
آنها در ديدارهاي بعدي از س��وي كميته داوري مسابقات بود .براين اساس فغاني داور چهارم مسابقه روسيه
و مكزيك ش��د و از سخندان هم خواسته شد كه كمك داور ويديويي اين ديدار باشد و اين امر را انجام بدهد و
ياور «روشن ايرماتوف» ازبكس��تاني و جابر آمريكايي بر اين امر باشد و سرانجام فغاني و همكارانش مسابقه
پرتغال با ش��يلي در نيمهنهايي را قضاوت كردند .بد نيس��ت بياموزيم كه در ديدار آلمان با شيلي فغاني بارها
با اعتراضهاي ش��ديد مربيان خش��ن و ذاتاً معترض شيلي مواجه ش��د اما همانطور كه در شرح كنفرانس
مطبوعاتي آنها آمده فغاني و خط نگهدارهايش به خوبي ش��رايط را مديريت كردند و بهخصوص فغاني نشان
داد ميداند در برابر آدمهاي معروف و زيادهخواه و حتي الكس��يس س��انچس شيليايي چطور مقاومت كند
و آرا و س��وتهايش تحتتاثير قرار نگيرد .او براي اعتراضهاي كري��س رونالدو هم كم نياورد و پرتغاليها را
هم از دور و برخود پس زد و وادار كرد كه تابع قانون باش��ند و اين انتظار و توقع نابجا را نداشته باشند كه چون
مشهورند ،قانون بايد برابرشان كوچك شمرده شود و هر كار ميخواهند انجام بدهند.
دو نقطه مقابل
شايد اين ايراد به فغاني وارد باشد كه در مس��ابقات داخلي همانقدر درخشان و كماشتباه نبوده كه در ديدارهاي
خارجي نش��انداده اما در عوض ثابت شده او و يارانش مرداني مناس��ب و مجرب براي ميدانهاي بزرگ هستند و
فقط مرداني از اين جنس و دس��ت هستند كه ميتوانند در جامهاي جهاني هم موفق عمل كنند .خيز آنها به سوي
جامجهاني بيست و يكم از همين حاال محسوس و همراه با اميدها و نويدهاي بسيار است.

تاج :قدر اين داوران را بدانيم
مهدي تاج رئيس فدراس��يون فوتبال ايران هم كه در كنفرانس مطبوعاتي مذكور حضور داشت گفت بايد به
اين تيم داوري باليد و دستاوردهاي آن را ارزشمند شمرد .وي اضافه كرد :تيم داوري ما اتفاقات بزرگ مثبتي
را در س��الهاي اخير رقم زده است و ميكوش��يم يك جلس��ه تقدير اضافي هم از آنها در آيند ه داشته باشيم.
البته ما در س��اير موارد مثل فوتبال س��احلي و فوتس��ال نيز موفق بودهايم و اين نشان ميدهد اين ورزش رو
ب��ه اوج دارد .با بيالن مثبت كار فغاني و يارانش تقريباً مطمئنيم كه آنها را در جامجهاني  2018هم ش��ركت
خواهند داد
آن ديدار ويژه
امكان ندارد بتوانيم كارنامه فغاني و س��خندان و منصوري را بررسي كنيم .بدون اينكه از حضور ويژه آنها در
ديدار سنگين آلمان با شيلي در جام كنفدراسيونهاي  2017ياد و خصلتهاي آن را بررسي كنيم.

15

شماره  - 2195سـال چـهل وهفتــم 26 -تیر 1396

