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گــروه ورزشــی- اگــر چه 
گوش مان به شــنیدن ایــن جمله که 
»در شرایط حســاس کنونی«، عادت 
کــرده اما واقعاً این بــار فوتبال ایران 
در حساس ترین و خاص تربن دوران 
تاریخ خود قرار دارد و بازی سه شنبه 
شب مقابل آمریکا می تواند برای اولین 
بار جواز صعود ایران به مرحله حذفی 

جام جهانی را امضا کند.
دیدار تیم های فوتبــال ایران و 
آمریکا در هر شــرایطی حساســیت 
خاص خودش را دارد چه برســد به 
این مسابقه که تعیین کننده سرنوشت 

گروه و صعود است.
تیم ملــی بعد از 
ناامیدکننده  نمایشــی 
برابــر انگلیــس، ولز 

را شکســت داد تــا 
سرنوشــت صعــود 
باشد.  خودش  دست 

اینکه چه اتفاقی در فاصله چهار روزه 
بازی انگلیس تا ولز رخ داد که تیم ملی 
آنگونه متحول شد سؤالی کلیدی است 
که پاسخ آن را هواداران و تماشاگرانی 
که در هر دو بازی در ورزشگاه حضور 
داشــتند اینگونه دادنــد: »اتحاد روی 

سکوها و داخل زمین«.
آنچه روز جمعه روی ســکوها 
دیده شــد کاماًل متفاوت با بازی اول 
بــود؛ هوادارانی یکدســت که با هر 

عقیده و ســلیقه ای یک هدف را دنبال 
می کردند؛ پیروزی ایران.

چیزی که در ایــن چند روز در 
دوحه بیــش از هر چیــز دیگری به 
چشم آمده درخواســت برای حفظ 
اتحــاد هم داخل مســتطیل ســبز و 
هم بین تماشــاگران بوده اســت. 
ایرانی های حاضر در قطر اگر چه 
اعتقاد دارند آمریکا کمی بهتر 
از ولز اســت، اما در عین حال 
معتقدند که ایران می تواند با 
حفظ یکدستی و یکپارچگی 
از سد رقیب خود بگذرد و 

جواز صعود را کسب کند.
 متئو الهوز قاضی 

بازی قرن بیست و یک
کمیته داوران فدراسیون جهانی 
فوتبال متئو الهوز داور اسپانیایی را 

برای قضاوت دیدار حســاس ایران و 
آمریکا برگزیده است.

داور ال کالســیکو را برای 
ایران - آمریکا گذاشتند

ایران و آمریکا سه شنبه شب در 
یکی سرنوشــت ساز ترین بازی های 
تاریــخ خود رو در روی یکدیگر قرار 
خواهند گرفت. ایران با پیروزی برابر 
ولز ســه امتیازی شــده و در رده دوم 
گروه قرار دارد، در حالی که آمریکا از 
دو مسابقه قبلی خود دو تساوی کسب 
کرده و پایین تر از ایران در رتبه ســوم 

گروه است.
در واقــع ایــن وضعیت جدول 
باعث شــده که حساسیت بازی ایران 
و آمریــکا در اوج خود قرار داشــته 
باشد. ایران احتماال با یک تساوی هم 
صعود خود را قطعی خواهد کرد چرا 

که در آن سمت ولز کار دشواری برای 
شکست انگلیس دارد. از سمت دیگر 
آمریکا برای صعود محکوم به غلبه بر 
ایران اســت و برد با هر نتیجه ای این 
تیم را راهی مرحله بعدی جام جهانی 

خواهد کرد.
قابل پیش بینی بود که حساسیت 
خاصی برای انتخاب داور دیدار ایران 
و آمریکا جود داشــته باشد. در همین 
راســتا دقایقی پیش مشــخص شد 
که فیفا قضاوت این نبرد حســاس و 
سرنوشت ساز را بر عهده داور معروف 
و بنام اسپانیایی یعنی متئو الهوز قرار 
داده اســت. مردی که یکی از باتجربه 
ترین داوران حاضر در جام جهانی قطر 

محسوب می شود.
متئو الهوز قضاوت دیدار قطر و 
سنگال را در این جام جهانی بر عهده 

داشــت که اتفاقا خیلی هم جنجالی و 
بحث برنگیز بود. او به خاطر قضاوت 
در این دیدار در کانون توجهات قرار 
گرفــت و انتقاداتی هــم از او مطرح 
شد. بدون شــک بحث برانگیزترین 
تصمیــم او در نیمه اول بــازی بود، 
زمانی کــه قطری ها اعتقاد داشــتند 
بایــد یک پنالتی به ســود آن ها اعالم 
 شود اما مرد اسپانیایی چنین اعتقادی 

نداشت.
البتــه این اولین بــاری نبود که 
الهوز به خاطــر تصمیمات عجیب 
خــود مورد توجه و البتــه انتقاد قرار 
می گیــرد. او پیــش از ایــن بارها در 
اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا نیز بحث 

برانگیز ظاهر شــد بود. علی رغم 
تمــام این فراز و نشــیب ها 
فیفــا اعتماد کامل خود را به 

او نشــان داده و بــا وجود 
عملکــرد بحث برانگیز 
در دیدار سنگال و قطر، 
حــاال قضــاوت جدال 
حســاس ایران و آمریکا 
را هم به او سپرده است.
تورنمنت  آخرین 
ملــی بســیار مهمــی 

که الهــوز در آن قضــاوت کرده به 
همین یک ســال پیش و رقابت های 
یورو 2۰2۰ مربوط می شــود. او سه 
بار در این مســابقات قضاوت کرد و 

شــش کارت زرد هــم از جیب خود 
بیــرون آورد. الهوز همچنین یکی از 
باتجربه ترین داوران رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا نیز محسوب می شود 
و ۴۱ بار در این بازی ها ۴۱ بار داوری 

کرده است.
اگرچه او بارها در ال کالســیکو 
قضــاوت کرده اما شــاید مهم ترین 
داوری او در ســال هــای اخیــر به 
فینــال لیگ قهرمانــان اروپا در فصل 
2۱-2۰2۰ بــر می گــردد؛ جایی که 
الهوز نبرد بین دو تیم منچسترســیتی 
و چلسی را قضاوت کرد. 
در آن بازی داور اسپانیایی 

عملکرد کم نقصی داشت؛ دیداری که 
بــا برد ۱-۰ آبی های لندن و قهرمانی 

آن ها در چمپیونزلیگ خاتمه یافت.
به طور کلــی می توان گفت که 
فیفا قضاوت یکی از حســاس ترین 
بــازی های مرحله گروهی را برعهده 
یکی از باتجربه ترین داوران خود قرار 
داده و قطعا برای خود الهوز هم بسیار 
مهم اســت که با یک عملکرد خوب 
همچنان در جام بماند و برای قضاوت 

در مراحل باالتر شانس داشته باشد.

متئو الهوز قاضی بازی قرن بیست و یک؛

 لطفا مقابل آمریکا 
مثل بازی با ولز باشید...

همه چشم انتظار دیدار با آمریکا هستند مسابقه ای که می تواند در تاریخ فوتبال ایران ثبت شود. 
برای رسیدن به این مهم اما اتفاقی شبیه به بازی با ولز نیاز است. 

گروه ورزشــی - کنفدراسیون 
والیبال آسیا برنامه مسابقات سال 2۰2۳ 
را اعالم کرد که بر اساس آن کشور های 
والیبالی قاره کهن در ۱۳ رویداد آسیایی 
و ۹ رویــداد جهانی با هــم به رقابت 

خواهند پرداخت.
رقابت های والیبال قاره آســیا از 
2۷ فروردین ســال آینده با مسابقات 
قهرمانی باشــگاه های زنان قاره کهن 
آغاز می شود و ۱۵ مهر با معرفی قهرمان 
رقابت هــای والیبال زنــان بازی های 

آسیایی چین به پایان می رسد.
والیبال سالنی با ۹ رویداد و ساحلی 
با چهار تورنمنت در مجموع ۱۳ دوره 
مسابقات ســال 2۰2۳ کنفدراسیون 

والیبال آسیا سهم دارند.
بــر  ایــران عــالوه  والیبــال 
رویدادی های آســیایی در سال آینده 
بایــد در رویداد های مهم و حســاس 
جهانی از جملــه لیگ ملت ها 2۰2۳، 
قهرمانــی نوجوانان و جوانان پســر 
جهان، انتخابی المپیک مردان، قهرمانی 

باشــگاه های جهان و قهرمانی والیبال 
ســاحلی جهان شــرکت کند. در این 
بین، رقابت های لیگ ملت های والیبال 
با توجه به اهمیت رده بندی فدراسیون 
جهانی و مســابقات انتخابی المپیک 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و 
در مجموع با توجــه به میزبانی ایران 
در مســابقات قهرمانی مردان آسیا و 
همچنین بازی های آســیایی، ســالی 
حساس و سرنوشت ساز برای والیبال 

ایران رقم خواهد زد.
رویداد هــای  فهرســت 

والیبالی سال 2023 آسیا
۱- قهرمانی باشــگاه های زنان 
آســیا 2۷ فروردین تا سوم اردیبهشت 

در ویتنام
2- قهرمانی باشــگاه های مردان 

آسیا 2۴ تا ۳۱ اردیبهشت در بحرین
۳- قهرمانی زیر ۱۶ سال دختران 

آسیا ۱۵ تا 22 خرداد در چین
۴- قهرمانی زیر ۱۶ ســال پسران 
آسیا 2۸ خرداد تا چهار تیر در ازبکستان

۵- چلنجر کاپ زنان آســیا 2۸ 
خرداد تا چهار تیر در اندونزی

۶- والیبال ساحلی قهرمانی زیر 
2۱ ســال آسیا )تابســتان سال ۱۴۰2 

میزبان نامشخص(
۷- والیبال ساحلی قهرمانی آسیا 

چهار تا هشتم مرداد در چین
۸- تور آزاد ساحلی آسیا پنگو ۱۳ 

تا ۱۶ مرداد در چین تایپه
۹- قهرمانی مردان آسیا 2۷ مرداد 

تا چهار شهریور در ایران )تهران(
۱۰- قهرمانی زنان آسیا ۱۱ تا ۱۹ 

شهریور در تایلند
۱۱- مســابقات والیبــال مردان 
بازی های آسیایی 2۸ شهریور تا چهارم 

مهر در چین
۱2- والیبال ســاحلی بازی های 

آسیایی 2۸ شهریور تا ۶ مهر در چین
۱۳- مســابقات والیبــال زنان 
بازی های آسیایی ۶ تا ۱۵ مهر در چین

فهرست رویداد های والیبالی سال 
2۰2۳ جهان برای نمایندگان ایران

۱- هفته اول لیگ ملت ها ۱۶ تا 2۱ 
خرداد در ژاپن

2- هفتــه دوم لیــگ ملت ها ۳۰ 
خرداد تا چهارم تیر در هلند

۳- هفته سوم لیگ ملت ها ۱۳ تا 
۱۸ تیر در آمریکا

۴- مرحله نهایی لیگ ملت ها در 
صورت صعود ایــران )میزبان و زمان 

نامشخص(
۵- انتخابی المپیــک 2۰2۴ در 

گــروه مردان ۸ تا ۱۶ مهر )ژاپن میزبان 
یک گروه از سه رویداد(

۶- والیبال ساحلی قهرمانی جهان 
۱۴ تا 2۰ مهر در مکزیک

۷- قهرمانی باشــگاه های مردان 
جهان ۱۳ تا 2۶ آذر

۸- قهرمانی نوجوانان پسر جهان 
)میزبان و زمان نامشخص(

۹- قهرمانی جوانان پســر جهان 
)میزبان و زمان نامشخص(

۲۲ جدال سرنوشت در انتظار سروقامتان قاره کهن
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