اخبار جام جهانی

 24خرداد  .روز اول مسابقات

ماه جهانی فوتبال آغاز شد

بعد از آنکه امروز از سوی فیفا «علیرضا فغانی» به عنوان داور بازی
آلمان و مکزیک در روز یکشنبه تعیین شد ،این موضوع بازتاب مثبت
در رسانههای ژرمنها داشت.
روزنامه دیولت در گزارشی کوتاه نوشت از سال  2008تاکنون در
رده داوران فیفا است و  2سال قبل به عنوان بهترین داور آسیا برگزیده
شد.در رقابت های المپیک  2016پیکار نهایی را سوت زد.
این نشریه افزود:در مسابقات جام کنفدراسیونها در سال گذشته وی
در بازی آلمان و شیلی همچنین مصاف شیلی و پرتغال سوت زد.
فغانی به همراه رضا سخندان و محمد رضا منصوری قضاوت بازی
آلمان قضاوت بازی را برعهده خواهند داشت.
عبداهلل محمد از امارات ،داور چهارم بازی خواهد بود.

باالخره روز شماریها به پایان رسید .بزرگترین جشن فوتبالی تا
چند ساعت دیگر آغاز میشود .یک ماه هیجان به اوج خود میرسد و
میتوان برای  ۳۰روز تنها از تماشای بازیهای جام جهانی لذت برد
و تمام مشکالت را فراموش کرد .برنامه کاریتان در  ۳۰روز آینده
اینجاست.
جام جهانی فقط به  ۳۲کشور حاضر در این بازیها تعلق ندارد .همه
فوتبالدوستان میتوانند از این فرصت استفاده و  ۳۰روز خاص
را تجربه کنند .اکنون در روسیه جو متفاوتی در جریان است و در
خیاباهای شهرهای میزبان جام جهانی شور و هیجان هواداران سفر
کرده به بزرگترین کشور جهان دیده میشود .برای طرفداران تفاوتی
ندارد که تیمشان در چه جایگاهی باشد آنها تیم خود را بهترین
میدانند و امیدوارند با درخشش کشورشان خاطرهای خوش از جام
جهانی داشته باشند.
گل "دست خدای ماردونا" ،سکوت ماراکانا ،پنجمین قهرمانی
برزیل ،معجزه برن ،گل دقیقه  ۱۱۶آندرس اینیستا ،ضربه سر زیدان،
هند لوییس سوارس ،شکست  ۷بر یک برزیل ،گل به یادماندنی
گروسو ،توفان زرد ،تقابل دو آلمان ،پیروزی ایران برابر آمریکا" ،گل
قرن" و معجزه بلوهوریزونته از لحظات فراموش نشدنی تاریخ جام
جهانی به حساب میآیند .اتفاقهایی که تنها میتوان در جام جهانی
دید و با به یاد آوردشان دوباره آن لذت را حس کرد .گذشته به قدری
زنده میشود که انگار یک روز قبل این اتفاقها افتاده است .حتی
میتوان گذشته خود را بر اساس جامهای جهانی مرور کرد.
جام جهانی فرصتی برای آشنایی با دیگر ملتهاست .میتوان
فرهنگهای جدید را شناخت .پوششها ،شعارها و حتی نمادهای
هر کشور بخشی از زیبایی این بازیهاست .همچنین برخی ملتها
میتوانند برای نخستین بار در این فستیوال شرکت کنند .در این
دوره پاناما و ایسلند اولین حضور را تجربه خواهند کرد .ایسلند
دوست داشتنی که در یورو با درخشش و تشویق خاص خود در جهان
خود را مطرح کرد در نخستین بازی باید به مصاف آرژانتین و لیونل
مسی برود .از طرفی پاناما با کنار گذاشتن رقیب بزرگی به نام آمریکا
میخواهد تجربهای متفاوت در جام جهانی داشته باشد.
شاید صعود نکردن ایتالیا به دور نهایی تا دیروز به عنوان مهمترین
اتفاق در مسیر جام جهانی محسوب میشد اما با اخراج یولن لوپتگی
همه چیز عوض شد .سرمربی اسپانیایی در حالی سمت خود را از
دست داد که تنها دو روز به بازی نخست الروخا در جام جهانی باقی
مانده بود .قهرمان جهان در سال  ۲۰۱۰اکنون باید با فرناندو هیرو
برابر پرتغال ،ایران و مراکش بازی کند.
ایران و مراکش در این شرایط فرصت شگفتیسازی دارند؛ اتفاقی که
بارها جام جهانی به خود دیده است .تنها چهار سال از صعود کاستاریکا
به مرحله یک هشتم نهایی میگذرد .این تیم با پشت سر گذاشتن
انگلیس و ایتالیا به همراه اروگوئه به دور بعد صعود کرد .درخشش
الجزایر در آن رقابتها یا غنا ،اسلواکی ،سنگال ،ترکیه ،کره جنوبی،
کرواسی ،عربستان ،مراکش و کره شمالی در دورههای گذشته هنوز
در خاطرهها مانده است.
ورزشگاه لوژنیکی عصر امروز (پنجشنبه) میزبان دیدار روسیه
و عربستان خواهد بود ۸۱ .هزار نفر از نزدیک به تماشای این بازی
خواهند نشست و میلیونها نفر از طریق شبکههای تلویزیونی این
بازی را خواهند دید .این دیدار تنها یک شروع برای جشن بزرگ
خواهد بود و در ادامه  ۳۰کشور دیگر به رقابت خواهند پرداخت تا پس
از چهار هفته قهرمان جهان مشخص شود .آخرین جام جهانی توسط
فیلیپ الم آلمانی باالی سر رفت و اکنون تیمهای بزرگی همچون
برزیل ،آرژانتین ،فرانسه و حتی اسپانیای زخمی فرصت دارند تا
قهرمانی را از آن خود کنند یا شاید دوباره ژرمنها فاتح این بازیها
شوند.
فرقی نمیکند چه تیمی قهرمان شود مهمتر از همه شور و هیجانی
است که در این  ۳۰روز برقرار است و زیباییهایی که به ثبت میرسند

در هنگام تمرین بازیکنان تیم ملی ایران از اسکوربورد ورزشگاه کلیپی
از تیم ملی و هوادارانش به همراه ترانه ایران از گروه موسیقی آریان در
ورزشگاه سن پترزبورگ پخش شد که با استقبال شدید هواداران
ایرانی روبه رو شد.
* متن این ترانه حتی به زبان فارسی روی اسکوربورد ورزشگاه به
نمایش در آمد و هواداران حسابی با پخش این موسیقی شاد شدند و
تیم ملی را به شدت مورد تشویق قرار دادند.
* هیچ اثری از موسیقی خوانده شده توسط ساالر عقیلی در ورزشگاه
نبود!
* هواداران ایرانی شعاری را برای کری خوانی با مراکش با این مضمون
« مراکش  ،مراکش می کنیم توی آبکش!» سر می دهند.
*در برخی سکوهای ورزشگاه هواداران دو تیم در کنار یکدیگر نشسته
اند اما به نظر می رسد که تعداد هواداران ایرانی اندکی بیشتر باشد.

خبری از ترانه عقیلی نشد!
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شفر کارشناس بازی ایران و مراکش در شبکه
 SRFسوئیس

وینفرد شفر سرمربی استقالل به عنوان کارشناس بازی
ایران و مراکش در استودیو شبکه  SRFسوئیس حضور دارد.
سرمربی استقالل روز گذشته مدعی شده بود:ایرانیها اگر در مقابل
مراکش پیروز شوند ،شانس صعود دارند .بعد از دوئل اسپانیا و پرتغال،
یکی از آنها به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت .تیم تحت فشار
عصبی شده و ایران میتواند بر آن پیروز شود.
دیدار تیمهای ایران و مراکش از ساعت  19:30در سن پترزبورگ
برگزار خواهد شد.

کیروششایدازآزمونبهعنوانتلهاستفادهکند

محمود یاوری درباره بازی اول ایران مقابل مراکش در جام جهانی
اظهار کرد :توجه به شناختی که از کیروش دارم و برنامههای فنی که
میدانم ،تصور من بر این است که وی تالش میکند در این بازی نفوذ
مراکش را از سرچشمه قطع کند .ممکن است خیلی از کارشناسان یا
حتی خود من به این تغییر در خط دفاعی ایراد بگیریم یا نگران خط
دفاعی باشیم اما با توجه به بررسی که کردم به نظر میرسد با گذاشتن
سه هافبک متمرکز سعی میکند حمله حریف را از نقطه شروع کنترل
کند.
برد خفیف اما بزرگ
سرمربی تیم ملی زیر  ۱۴سال ایران با اشاره به سبک بازی مراکش
گفت :با توجه به این که خاصیت تیم مراکش این است که میخواهند
توپ را به هافبک دفاعی خود برسانند تا وی نیز از ارسال توپهای
قطری از کنارها استفاده کند .نقشه کیروش این است که جلوی این
برنامه را بگیرد و اجازه ارسال توپ از خط میانی به سمت دروازه ما را
ندهد .این مساله موجب میشود فشار کمتری بر روی خط دفاعی و
دروازه تیم ما ایجاد شود.
یاوری تاکید کرد :اگر بتوانیم در خط هافبک این مساله را اجرایی
کنیم ضریب موفقیت ما که حداقل گرفتن یک مساوی است بیشتر
میشود و حتی میتوان امیدوار به یک برد خفیف که میتواند یک برد
بزرگ باشد ،نیز باشیم که من به این قضیه بسیار خوش بین هستم.
وی خاطر نشان کرد :اما اگر بازیکنان آنها از خط هافبک تیم ما عبور
کنند و به دفاع ما نزدیک شوند این خطرناک و نگران کننده است.
پیشکسوت فوتبال ایران افزود :شکل سازمان دفاعی ما یک سازمان

دفاعی خوب است و من چیزی که از کیروش دیدم فشار بر روی تیم
حریف برای جلوگیری از حمله آنها است.
کیروش یک نعمت برای تیم ملی
وی در واکنش به صحبتهای رسانههای بین المللی که سرمربی ایران
را در جمع آنالیزورهای بزرگ دنیا میدانند گفت :بله این یک واقعیت
است ،کیروش در آنالیز تیمها تبحر خاصی دارد .این یک نعمت برای
ما است که یک آنالیزور بزرگ دنیا سرمربی تیم ملی ما است.
وی ادامه داد :با توجه به سیاستهای خاص حرفهای و شناختی که
نسبت به نوع مسابقات دارد ،کیروش از این نظر یک مربی کامل و با
کالس در رده جهانی است.
آنالیز حریفان
یاوری در خصوص ویژگی داشتن یک آنالیز خوب اظهار کرد :در
مورد آنالیز همیشه این مثال را زدهام که فکر کنید در یک اتاق تاریک
هستید ،اگر آنالیز و شناختی نسبت به اتاق نداشته نباشید ممکن
است به در و دیوار برخورد کنید یا هر مانعی که در اتاق وجود دارد .اما
اگر شناخت و آنالیز دقیقی نسبت به آن داشته باشید مثل این است
که وارد اتاق روشنی شدهاید که نور کافی دارد که حتی اگر چاهی در
آن باشد به راحتی از آن رد شوید.
وی ادامه داد :مطمئن هستم کی روش آنالیز خوبی از حریفان به تیم
منتقل کرده است .حتی خبر دارم اردوهایی که بسیاری از مربیان در
روز بعد از مسابقه با آن مخالف بودند ،بر روی مانیتورهایی که مقابل
بازیکنان بود آنالیز و ویژگیهای سه تیم پرتغال ،مراکش و اسپانیا
را نشان میداد و این نشان میدهد که با برنامه کار میکند و آنالیز
دقیقی دارد.
کیروش ،یک حامی قوی برای تیم ایران
کارشناس فوتبال کشورمان در مورد خصوصیات فردی کی روش
گفت :کی روش مدیریت خیلی خوبی دارد .همیشه شرایطی که برای
تیمش ایجاد میکند بسیار خوب است .به نظر من کی روش خودش
یک تیم حامی برای تیمش است .هم در بحث فنی اثر مثبت دارد و
هم در نقش حامی عملکرد بسیار مثبتی دارد که از یک طرف روحیه
حریفان ایران را میکاهد و تمرکز آنها را به هم میزند و از طرف دیگر
به تیم خود روحیه باال میدهد .نمیخواهم رؤیایی فکر کنم اما اگر
شرط فنی که همان بستن تیم مراکش از خط هافبک باشد را رعایت
کنیم و موفق باشیم ،میتوانیم به موفقیت در این بازی برسیم.
کار غیر حرفهای سرمربی اسپانیا شاید به ضرر تیمشان تمام شود
وی در خصوص بازی دو تیم دیگر همگروه ایران ،یعنی اسپانیا و
پرتغال گفت :دو تیم دو قدرت پایاپای هستند .بعد از امضای قرارداد
سرمربی تیم ملی اسپانیا با مسئوالن باشگاه رئال مادرید برای فصل
بعد حاشیههای زیادی برای این تیم ایجاد کرد .فدراسیون فوتبال
اسپانیا عکس العمل نشان داده و خیلی ناراحت و ناراضی هستند.
یاوری تاکید کرد :این میتواند تمرکز و رفتار بازیکنان تیم ملی اسپانیا
را بر هم بزند روی آنها اثر بگذارد .بازیکنان اسپانیا بیشتر از دو تیم
رئال و بارسلونا هستند و این کار غیر حرفهای بود که خوشبختانه تیم
اسپانیا درگیر آن شد .ممکن است اردوی تیم ملی اسپانیا به اردوی
تیم ملی فرانسه در  ۲۰۱۰در آفریقای جنوبی تبدیل شود.
قرعه ما در جام جهانی خوب بود
وی با اشاره به اظهارات برخی در زمان قرعه کشی و حضور ایران در
گروه مرگ گفت :بر خالف اعتقاد بسیاری که می گویند این گروه،
گروه مرگ برای ما است؛ می گویم این گروه میتواند گروه تولد دوباره
تیم ما باشد و البته نوع قرعه کشی هم خوب بوده ،بازی اول با مراکش
قرعه خوبی برای ماست به این دلیل که اگر بازی اول ما با پرتغال بود
و نتیجه خوبی نمیگرفتیم ممکن بود تیم نتواند برای بازی بعدی
خودش را جمع و جور کند اما االن پلهپله جلو میرویم .درست است
مراکش تیم خوبی است اما شهرت خاصی ندارد .تیم سطح یک جهان
نیست .ممکن است بتوانیم آنها را شکست دهیم .ما تیم ضعیفی
نیستیم.
یاوری خاطر نشان کرد :بازی پرتغال و اسپانیا را با توجه به شناختی
که از دو تیم داریم و شرایط موجود ضریب تساوی را زیادتر میبینم.
هر چند پرتغال و به خصوص رونالدو در اوج هستند و اسپانیا آن چیزی
نیست که باید باشد.
طارمی وینگر نیست
سرمربی سابق تیم ملی جوانان در خصوص مصدومیت و احتمال
غیبت طارمی گفت :طارمی را دوست دارم اما فکر میکنم یک توفیق
اجباری برایمان ایجاد میشود اگر او را نداشته باشیم چرا که طارمی
را وینگر نمیبینم .شاید کیروش بخواهد نقش دیگری به او بدهد و
به سردار نزدیکش کند اما مث ً
ال اگر امیری سرحال باشد نباید نگران
بازی نکردن طارمی باشیم .در این پست یک چپ پای تخصصی
میخواهیم که هم بتواند شوت بزند و هم ارسال با پای چپ داشته
باشد و هم بتواند سریع دور بزند .من میپسندم که امیری یا محمدی
بازی کند و البته در این پست چند چپ پای خوب داریم.

