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اخبار

قدوس در نخستینمسابقه گل کاشت

تیم فوتبال آمیان در هفته س��وم رقابتهای
لوش��امپیونه برابر حریف خود به برتری  4بر یک
رسید تا نخستینپیروزی خود را در این رقابتها
دش��ت کند .انتقال س��امان قدوس ب��ا توجه به
درخش��ش خیرهکنندهای که در تیم اوسترشوند
از خود نش��ان داده ب��ود ،به یک��ی از موضوعات
چالشبرانگیز فصل نقل و انتقاالت تبدیل ش��ده
ب��ود ولی در نهایت ملیپوش ایرانی با مس��ؤوالن
باش��گاه آمیان فرانس��ه به توافق رسید تا به یک
باره از اللیگا به لوشامپیونه منتقل شود .آمیان در
 2هفته ابتدایی لیگ فرانس��ه با  2شکست زمین
مس��ابقه را ترک کرده بود و همین موضوع سبب
شد کریستیف پلیسیر ،سرمربی این تیم فرانسوی
بهرغم اینکه قدوس بتازگی به این تیم ملحق شده
بود درباره او ریس��ک کند و از ابتدا این بازیکن را
راهی میدان کند .البته تصمیم س��رمربی آمیان
خیلی زود جواب داد و سامان قدوس ،خرید جدید
ن گل خود در فرانسه و
این تیم موفق شد نخستی 
گل دوم تیمش برابر رمیس را در دقیقه  59با یک
ضربه سر فنی و تماشایی ثبت کند .آمیان که در
این دیدار میزبان رمیس بود در دقایق  22توسط
ادی و  67و  73توسط موسی کوناته به گل رسیده
بود تا تکگل تیم میهمان خللی در پیروزی پرگل
این تیم ایجاد نکند و آنها در سومین دیدار فصل به
ن پیروزی خود دست یابند .این پیروزی از
نخستی 
آن جهت برای آمیان ارزشمندتر بود که آنها موفق
به شکس��ت تیمی شدند که  2هفته ابتدایی را با
پیروزی پشت س��ر گذاشته بود و با این  3امتیاز،
خ��ود را از انتهای جدول جدا کردند و در رتبه 13
جدول  20تیمی مس��ابقات قرار گرفتند .بیشک
گلزنی قدوس در نخس��تیندیدار که با نخستین
پیروزی آمیان هم همراه شد ،میتواند شروع بسیار
خوبی در رقابتهای لوشامپیونه باشد که به دقت
توسط استعدادیابهای تیمهای مطرح دنیا دنبال
میشود؛ بازیکنی که حاال با ادامه درخشش خود
میتواند برخالف جامجهانی به یکی از  11بازیکن
اصلی تیمملی در جام ملتهای آسیا هم بدل شود.

صعود آسان والیبالیستها

تیمملی والیب��ال ایران با شکس��ت چین به
مرحل��ه نیمهنهایی هجدهمی��ن دوره بازیهای
آس��یایی صعود کرد .تیمملی والیبال ایران پس
از کس��ب  2پیروزی در مرحله گروهی بازیهای
آسیایی راهی دور مرحله حذفی شد .روز یکشنبه
ملیپوش��ان والیبال ای��ران در مرحله یکچهارم
نهای��ی رقابته��ا مقاب��ل تیم چی��ن صفآرایی
کردن��د و با نتیجه ۳ب��ر صفر پیروز ش��دند و با
ای��ن نتیجه به مرحله نیمهنهای��ی صعود کردند.

برنز علی هاشمی در وزنهبرداری

علی هاش��می مدال برنز دسته  ۱۰۵کیلوگرم
وزنهبرداری بازیهای آس��یایی را کس��ب کرد .در
پای��ان رقابت دس��ته  ۱۰۵کیلوگ��رم وزنهبرداری
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا ،ایران یک مدال
برنز گرفت .علی هاشمی با رکورد  ۱۸۴یکضرب،
 ۲۱۹دوض��رب و مجم��وع ۴۰۳کیلوگ��رم مدال
برنز گرفت و بر س��کوی س��وم بازیهای آسیایی
ایس��تاد .محمدرضا براری ،دیگر نماینده ایران در
یکض��رب  3مرتبه وزنه  ۱۷۶کیلوگرم را انداخت
و از ج��دول بازیها حذف ش��د .وزنهبردار عراقی
ب��ا رک��ورد  ۴۰۵کیلوگرم باالتر از علی هاش��می
ق��رار گرف��ت و مدال نق��ره را به گ��ردن آویخت
و م��دال طال به نورالدینوف ازبکس��تانی رس��ید.

یادداشت

تقابل استقالل با یاران ژاوی در آزادی

سد قطری باید بشکند

بسکتبال  3نفره ایران برنزی شد

تیمملی بسکتبال  3نفره کشورمان با پیروزی
مقابل تایلند به مقام سوم بازیهای آسیایی دست
یافت .دیدار ردهبندی مس��ابقات بسکتبال  3نفره
بازیهای آس��یایی بین ای��ران و تایلند در حالی
برگزار شد که ملیپوشان کشورمان با برتری  21بر
 7م��دال برنز این رقابته��ا را از آن خود کردند.
شاگردانکساییپورباناداوریوشکستمقابلچین
به دیدار ردهبندی رسیده بودند .محمد یوسفوند،
نوی��د خواج��هزاده ،علیاهللوردی و امیرحس��ین
آذری ملیپوشان کشورمان در این رقابتها بودند.

دوشنبه  5شهریور 1397

اس��تقالل در مرحله یکچه��ارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا امشب در بازی رفت میزبان تیم
السد قطر است .اولین بازی از مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا امشب ساعت ۲۰:۳۰
در ورزش��گاه آزادی بین  2تیم اس��تقالل ایران
و الس��د قط��ر برگزار میش��ود 2 .تیم ش��رایط
متفاوت��ی دارند؛ الس��د ی��ک تیم متم��ول در
حاش��یه خلیجفارس است که ستارگان نامداری
چون ژاوی ،کاپیتان سابق بارسلونا را به خدمت
گرفته ولی هوادار زیادی ندارد .استقالل اما یک
تیم بزرگ اس��ت ک��ه  2بار قهرمان قاره آس��یا
ش��ده و ش��اید به اندازه این تیم قطری پولدار
نباش��د اما ه��واداران بیش��ماری دارد و جوانان
شایس��ته ایرانی در آن حضور دارند .آبیپوشان
نس��بت ب��ه دور مقدمات��ی و حتی یکهش��تم
نهایی لی��گ قهرمانان آس��یا تغیی��رات زیادی
داشتهاند.
امی��د ابراهیمی ،تی��ام و مجید حس��ینی 3
س��تارهای هس��تند که از این تیم جدا شدهاند و
استقالل هنوز نتوانسته جایگزین مناسبی برای
آنها پیدا کند .قهرمان جام حذفی فصل گذشته
ایران امیدوار اس��ت در مجموع رفت و برگش��ت
از س��د یاران ژاوی بگذرد .ش��فر و بازیکنان تیم
اس��تقالل امش��ب ب��ه حمای��ت هوادارانش��ان
امیدوارن��د .قطعا حض��ور در ورزش��گاه لبریز از
هوادار اس��تقالل کار را برای السد مشکل خواهد
کرد اما هواداران آبی باید هوش��یار باشند از لیزر
و مواد محترقه اس��تفاده نکنند چراکه میتواند
برای اس��تقالل و حتی فوتبال ایران تبعات بدی
به همراه داشته باشد.
السد در  ۳بازی  ۱۷گل زده و با  ۲برد و یک
مس��اوی صدرنش��ین لیگ قطر است و یک خط
حمله وحشتناک و زهرداری دارد .استقالل اما در
 ۵مسابقه فقط  ۵گل زده و سه گل خورده است.
خط دفاع و دروازهبان استقالل روز سختی را در
این مس��ابقه پیش رو دارند و هواداران استقالل
امیدوارند با هنر مربیگری ش��فر بتوانند در بازی
رفت مقابل السد به پیروزی برسند و دروازه خود
را هم بسته نگه دارند .السد تیم شکستناپذیری
نیس��ت؛ آبیپوش��ان یکبار با مربیگری علیرضا
منصوریان این تیم را در ورزشگاه آزادی شکست
دادند .اکنون استقاللیها رویای ستاره سوم را در
سر دارند و امیدوارند امشب یک شب خاطرهانگیز
برای تیم محبوبشان و فوتبال ایران رقم بخورد.
بازی برگش��ت  2تیم در قطر روز دوش��نبه ۲۶
شهریور برگزار میشود.
رزیتا علیپ��ور ،نماین��ده وزن  -61کیلوگرم
تیمملی کاراته بانوان در فینال بازیهای آسیایی
نتیج��ه را به نماینده چین واگذار و به مدال نقره
بس��نده ک��رد .در هش��تمین روز از هجدهمین
دوره بازیهای آسیایی در اندونزی ،رزیتا علیپور،
نماین��ده وزن  -۶۱کیلوگ��رم بان��وان در مرحله
یکهش��تم نهایی با نتیجه  5ب��ر صفر نماینده
کرهجنوبی را شکس��ت داد .علیپور به یکچهارم
نهایی رس��ید و «سوکیا آوو» از تایلند را با نتیجه
 3ب��ر صفر از پیش رو برداش��ت .علیپور در نیمه
نهایی به مصاف «بارنو میرزائوا» از ازبکستان رفت
و این دیدار نیز با نتیجه  5بر صفر به سود علیپور
خاتمه یافت و نماینده کشورمان راهی فینال شد.
گ جهان و
«ژیااوی��ان» از چین ،نف��ر اول رنکین 
قهرمان آسیا و یکی از برندگان بزرگ فدراسیون
جهانی در کاراته وانهای س��ال  ۲۰۱۸در فینال
بازیهای آسیایی حریف رزیتا علیپور بود .علیپور
در این دیدار پس از تس��اوی صفر -صفر در وقت
قانون��ی مبارزه ب��ا رای داوران در هانتی نتیجه را
واگذار کرد و به مدال نقره این وزن دس��ت یافت.
روز ش��نبه س��جاد گنجزاده ،نماینده وزن +۸۴
کیلوگ��رم تیمملی کاراته م��ردان به مدال طال و
حمیده عباس��علی ،نماین��ده وزن  +68کیلوگرم
تیمملی کاراته کشورمان با شکست نماینده ویتنام

■■همه آنچه درباره السد باید بدانید

شاگردان مانوئل فریرا در شروع لیگ ستارگان
قطر در فصل جدید خط و نشان جدی برای رقبای
داخلی و خارجیش��ان کشیدند .این تیم در دیدار
اول الخریطی��ات را بی��رون از خان��ه  6بر صفر در
هم کوبی��د و در دیدار دوم  10ب��ر یک العربی را
در ورزشگاه خانگیاش گلباران کرد .سومین دیدار
این تی��م برابر الغرافه بود که ی��ک -یک به پایان
رس��ید .الس��د با تیم الدحیل همامتیاز است ولی
ب��ه دلیل تفاضل گل بهتر فع�لا از صدر جدول به
دیدار استقالل میآید که در رده هشتم لیگ برتر
خلیجفارس است .اس��تقالل در فصل جدید لیگ
برتر از  5دیدار برگزارشدهاش با یک برد 3 ،مساوی
و یک باخت تا اینجا  6امتیازی است .این در حالی
اس��ت که تیم الس��د با  2بازی کمتر ( 3بازی) 7
امتیاز دارد که نشاندهنده شرایط بهتر این تیم از
هر نظر اس��ت .استقالل  3گل خورده دارد و السد
 2گل خورده که میانگین تقریبی  0/6گل خورده
در هر بازی برای السد و استقالل را رقم میزند.
در جمع بازیکنان تیم السد  5بازیکن ،بیشتر
گله��ای ای��ن تیم در فصل گذش��ته و ش��روع
مس��ابقات جاری لیگ س��تارگان قطر را به ثمر
رساندهاند .بهترین گلزن این تیم در فصل گذشته
بغ��داد بونجاح بود که با  16گل در لیگ بهترین

گلزن الس��د لقب گرفت .ای��ن بازیکن در فصل
جدید هم از مجموع  17گل زده الس��د  10گل
به ثمر رس��انده که نشان از آمادگی بسیار باالی
این بازیکن دارد .الس��د در خط هافبک خود هم
یک بازیک��ن گلزن دیگر به نام جوگورتا حمرون
دارد که او نیز الجزایری است .حمرون فصل قبل
 12گل برای الس��د به ثمر رس��انده بود .حسن
خالد و اکرم عفیف هم  2گلزن قطری تیم السد
هس��تند .خالد در فصل پیش با  12گل مشترکا
با حمدون دومین گلزنان برتر تیم الس��د بودند.
خالد در فصل جدید هم یک گل به ثمر رسانده
اس��ت .اکرم عفی��ف هم که فص��ل پیش  3گل
به ثمر رسانده بود در شروع دیدارهای این فصل
 4بار دروازه حریفان السد را باز کرده است.
ژاوی ،هافب��ک اس��پانیایی الس��د بیگم��ان
شناختهشدهترین فوتبالیست حال حاضر در تیم
السد و حتی لیگ قهرمانان آسیاست .این بازیکن
ب��ا  4دوره حضور در جامهای جهانی  2002کره
و ژاپ��ن 2006 ،آلمان 2010 ،آفریقای جنوبی و
 2014برزی��ل و  133بازی مل��ی پرافتخارترین
بازیکنی اس��ت که در دیدار امش��ب در ورزشگاه
آزادی به میدان م��یرود .این بازیکن فصل قبل
 6بار دروازه رقبای الس��د را در لیگ س��تارگان
قطر باز کرد و حاال درباره دلیل تمدید قراردادش

علیپور با رأی داوران در «هانتی» نقرهای شد

کار کاراته در دومین روز با  3نقره تمام شد

به مدال برنز بازیهای آسیایی دست یافتند .روز
گذشته همچنین طراوت خاکسار در وزن منهای
 ۵۵کیلوگ��رم بانوان با شکس��ت مقابل نماینده
چین تایپه به مدال نقره بازیهای آسیایی بسنده
کرد .امیر مهدیزاده ،نماینده وزن  -60کیلوگرم
تیمملی کارات��ه مردان نیز در فین��ال بازیهای
آسیایی نتیجه را به نماینده میزبان واگذار کرد و
به مدال نقره دست یافت.

■■رزیت�ا علیپور :کارات�هکای چینی در فینال
بهتر از من بود

ملیپ��وش تیمملی کاراته بان��وان ایران معتقد
اس��ت حریف چینی او در مب��ارزه فینال عملکرد
بهتری داش��ته اس��ت .رزیتا علیپ��ور ،کاراتهکای
تیمملی بانوان پس از کسب مدال نقره هجدهمین
دوره بازیهای آسیایی درباره مبارزه فینال توضیح
داد :در دیدار پایانی با حریف چینی روبهرو بودم که

ارتباط ساری و بنیتس و احیای ناپولی

با الس��د گفته که میخواهد جام قهرمانی لیگ
قهرمانان آس��یا را هم به کلکس��یون افتخاراتش
اضاف��ه کند و بع��د از دنیای فوتب��ال کنار برود!
آرزوی��ی ک��ه میتواند برای اس��تقالل خطرناک
باشد .تیم پرس��پولیس ،السد قطر را در دیداری
که  16فروردین س��ال جاری در ته��ران برگزار
شد شکس��ت داد .البته با گل به خودی مرتضی
پورعلیگنجی و نتیج��ه یک بر صفر دیدار رفت
 2تیم در مرحله گروهی در قطر -3یک به سود
تیم السد تمام شده بود .این دیدار که  4ماه و 9
روز پیش برگزار شد آخرین رویارویی السدیها
با یک تیم ایرانی محسوب میشود.
■■جنگ سرمربی پرتغالی با شفر

مانوئل فریرا ،سرمربی پرتغالی تیم السد که از
آذرماه س��ال  1394هدایت این تیم را در دست
دارد پس از  3سال حضور در این تیم ثابت کرده
تفکراتی تهاجمی دارد .او که کار مربیگریاش را
در تی��م پورتو آغاز کرده پ��س از آن راهی یونان
شد و تیم پاناتینایکوس را سرمربیگری کرد .فریرا
سپس به کشورش بازگش��ت و هدایت تیمهای
اسپورتینگ لیسبون و براگا را در دست گرفت تا
در نهایت از سال  2015به السد قطر آمد .قطعا او
و شفر جدال دیدنیای بیرون از زمین با یکدیگر
خواهند داشت.
از نظر تجربه ،سابقه زیادی در میادین بینالمللی
مختلف داش��ت .البته در مبارزه فینال شرایط به
گونهای پی��ش رفت که اختیار کار از دس��ت من
خارج شد و نتوانستم آنطور که باید برنامههای خود
ب��رای این بازی را روی تاتامی اج��را کنم .او افزود:
اخطاره��ای زی��ادی در ابتدای مس��ابقه گرفتم که
همین مساله روند بازی را تغییر داد .اگر یک اخطار
دیگر میگرفتم بازی به سود حریف چینی به پایان
میرس��ید که به همین دلیل مجبور بودم به جای
درگیر ش��دن از تکنیکهای مختلف استفاده کنم
که کار را سختتر میکرد .البته باید بگویم حریف
چینی در این دیدار شرایط و عملکرد بهتری نسبت
به من داشت و مبارزه بهتری را ارائه داد .کاراتهکای
وزن  -61کیلوگرم تیمملی ایران درباره آنالیز حریف
چینی نیز توضی��ح داد :اینکه او از نظر قد و قامت
نس��بت به من برتری داش��ت صحیح است اما به
ص��ورت کلی او را آنالیز کرده بودم و برنامه ویژهای
برای دیدار فینال داشتم اما متاسفانه همان طور که
گفتم اخطارهای اول بازی شرایط را سخت کرد و
من تنها از  ۳۰درصد برنامههای خود استفاده کردم.
علیپور در پایان صحبتهای خود با بیان اینکه این
مدال برای او ارزش��مند است ،گفت :شاید به مدال
طال نرسیدم اما باز هم این مدال را که ارزش زیادی
برای ما دارد ،به روح پدرم تقدیم میکنم.
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آدام بی�ت :یکی از گپه��ای اصلی این فصل
لیگ برتر انگلیس انقالب مائوریتزیو ساری در
چلس��ی اس��ت .ناپولی به رهبری مربی سابق
لیورپول در فص��ل اول حضورش قهرمان کوپا
ایتالیا شده بود اما بنیتس در حالی سن پائولو
را ت��رک کرد که تیمش ب��ه رده پنجم جدول
س��قوط کرده بود ،بنابراین ساری ،مربیای که
امپولی را از سری بیبه سری آ آورده بود و نامی
نه چندان ش��ناخته ش��ده در فوتبال ایتالیا به
حس��اب میآمد ،کاری س��خت برای بازسازی
پارتنوپی پیش رو داشت.
ساری در نخستین حرکت مهمش سیستم
تیم را تغییر داد و جورجینیو را به قلب ترکیب
جدیدش بدل کرد ،درست نمونه کاری که در
چلسی انجام داد .ناپولی تحت رهبری بنیتس
با سیستم  4-2-3-1بازی میکرد ،سیستمی
که جورجینیو نقش مهمی در آن نداشت .مدیر
برنامههای هافبک برزیل��ی -ایتالیایی ناپولی
بعده��ا اعالم ک��رد اگر بنیتس راه��ی مادرید
نمیش��د جورجینیو در همان تابستان 2015
باشگاه را ترک میکرد.
اما ساری با روی آوردن به سیستم 4-3-3
و قرار دادن جورجینیو به عنوان هافبک میانی و
طراح ،نخستین قدم بزرگ برای بازسازی ناپولی
را برداش��ت .جورجینیو در این فصل بیشترین
لم��س توپ و تعداد پاس بی��ن تمام بازیکنان
سری آ را داشت و کلیدیترین مهره برای ظهور
فوتبال روی زمین ،ب��ا پاسهای کوتاه و پرس
باال و پرفشار ناپولی بود .هواداران چلسی حاال
امیدوارند جورجینیو همین نقش را برای تیم
جدیدش ،در سیستم جدیدش ،بازی کند.
ناپولی
البته جورجینیو تنها هافبکی نبود که
ِ
س��اری را س��اخت .در همان تابس��تان ساری
گرانقیمتترین خریدش را برای تیم جدیدش
با مبلغ  10/3میلیون پون��د انجام داد و آلن را
از اودین��زه به ناپولی آورد .آلن خیلی زود نقش
خ��ودش در خط میانی تی��م جدیدش را پیدا
کرد و به عنوان هافبک��ی باکستوباکس روی
دست راست جورجینیو قرار گرفت ،نقشی که
ِ
همیسک باتجربه بازی
در س��وی دیگر مارک
میکرد .آلن در اولین فصل حضورش در جمع
پارتنوپ��ی  3گل در س��ری آ زد و  5پاس گل
داد اما نکته مهمتر آمار  109تکل موفق او بود.
از این نظر تنها مارت��ن درون از آتاالنتا آماری
باالتر داشت.
جورجینیو و آلن خط میانیای برای ناپولی
س��اختند که جدا از تغیی��ر بعد هجومی تیم،
کمک زیادی هم به خط دفاعیشان کرد .تیمی
ک��ه در فصل آخرش با بنیتس  54بار در لیگ
دروازهاش باز ش��ده بود ،در نخستین فصل به
رهبری ساری تنها  32گل خورد .انگولو کانته
با انرژی فوقالعاده خودش ،میتواند در پس��ت
جدیدی که ساری به او سپرده نقش آلن ناپولی
را برای چلسی بازی کند.
ام��ا یکی دیگ��ر از تغییرات اصلی س��اری
در ناپول��ی پیش��رفت نیروه��ای هجومیاش
بود .گونزال��و ایگوآین در آخری��ن بازی فصل
 ،2014-15مقابل التزیو  2گل زد اما در حالی
که بازی  2-2بود یک ضربه پنالتی را از دست
داد تا در نهایت ش��اهد شکس��ت  4-2تیمش
ش کلی مهاجم
باش��د .این بازی نمادی از نمای 
آرژانتین��ی در فصلی بود که آن را با  29گل در
رقابتهای مختلف به پایان برد ،نمایشهایی پر
از لحظات درخشان اما به عالوه فرصتهای از
دست رفته زیاد در بازیهای بزرگ.
ساری بعد از ورودش به سنپائولو ،به اعتراف
خود ایگوآی��ن ،تنها ظرف چند دقیقه مهاجم
خ��ودش را قانع کرد تا حداقل یک فصل دیگر
در ناپولی باقی بماند .ایگوآین در فصل جدید تا
ماه دس��امبر  16گل در  18بازی برای ناپولی
زد ،از جمله گلهایی  3امتیازی برابر یوونتوس،
فیورنتینا و اینتر .پیپیتا در نهایت فصل را با 36
گل در لیگ به پایان برد؛ باالترین آمار کل تاریخ
سری آ.
اما ایگوآین تنها مهره هجومی ناپولی نبود
که تحت آموزههای ساری پیشرفتی چشمگیر
داش��ت .لورنزو اینس��ینه که در آخرین فصل
بنیتس در  20بازی س��ری آ تنها  2گل برای
تیمش زده بود ،در فصل بعد در  37بازی  12بار
دروازه حریفان را باز کرد و به مهره اصلی تیمش
در بال چپ بدل شد.
و البته چط��ور میتوانیم دریس مرتنس را
فراموش کنیم؛ مرتنس ک��ه در ابتدای حضور
س��اری در ناپولی وینگر ذخی��ره این تیم بود،
بعد از انتقال تابس��تانی پرهیاه��وی ایگوآین
ب��ه یوونتوس و مصدومی��ت آرکادیوژ میلیک،
مهاجمی که قرار بود جای پیپیتا را در ترکیب
اصلی پارتنوپی بگیرد ،به ناگاه در پست شماره 9
کاذب از سوی ساری در ترکیب اصلی به بازی
گرفته شد و با گلهای پیاپیاش چشمان همه
را به خود خیره کرد و در نهایت این فصل را با
 34گل به پایان رساند.
اگر س��اری موفق ش��ود آلوارو موراتا را هم
به چنین پیشرفتی برس��اند ،هواداران چلسی
میتوانند خودشان را آماده فصلی بسیار جذاب
کنند.

