مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس درگذشت
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وطنامروز شماره 3299

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس به دلیل ابتال به کرونا درگذشت .عباس انصاریفرد که  3دوره سابقه مدیریت باشگاه پرسپولیس را داشت
دیروز به دلیل ابتال به کرونا در  ۶۵سالگی درگذشت .انصاریفرد که اواخر دهه  ۶۰و  ۷۰سه دوره به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
فعالیت کرد ،از چند روز پیش به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری بود و صبح دیروز به دیار باقی شتافت.

ورزشی

اخبار

نگرانی پرتغالیها از وضعیت طارمی

آسیبدیدگی مهدی طارمی در دیدار
تی م ملی فوتبال ایران مقابل عراق در
آستانه بازی پورتو با اسپورتینگ در
لیگ پرتغال ،نگرانی بعضی رسانههای
این کشور را در پی داشته است .تیم
ملی فوتب��ال ایران در دومین دیدار خود در مرحله نهایی
انتخابی جامجهانی  ۲۰۲۲قطر موفق شد برابر عراق با  ۳گل
به پیروزی برسد .مهدی طارمی مهاجم ایران در این مسابقه
یک گل زد و یک پاس گل داد تا یکی از مهرههای تاثیرگذار
این مسابقه لقب بگیرد .طارمی در حالی در بازی با عراق
تعویض شد که به نوشته روزنامه «رکورد» پرتغال ،روی مچ
پایش یخ گذاشته بود و احتمال دارد دچار آسیبدیدگی شده
باشد .این موضوع در آستانه بازی حساس پورتو ـ اسپورتینگ
که به «کالس��یکو»ی پرتغال مشهور است ،باعث نگرانی
هواداران پورتو شده است .روزنامه رکورد در این مورد انتقاد
غیرمستقیمی هم از فیفا و تقویم بازیهای ملی انجام داده و
نوشته است« :چند روز تا کالسیکو آیا طارمی به ویروس فیفا
مبتال شده است؟» رکورد در ادامه گزارش خود آورده است:
«تردید درباره مصدومیت طارمی زمانی برطرف میشود که
این مهاجم به پورتو بازگردد اما به جرات میتوان گفت بازی
ایران مقابل عراق با مشکالتی در مچ پای او به پایان رسید.
چهره خندان طارمی در عکسی که بعد از بازی به اشتراک
گذاش��ته نشان میدهد مشکل او جدی نیست ،اگرچه به
احتمال زیاد هنگام بازگشت به پرتغال دوباره مورد ارزیابی
قرار میگیرد ،زیرا انتظار میرود در جلسه تمرینی پورتو در
روز پنجشنبه حضور داشته باشد .این مهاجم در بازی ایران
مقاب��ل عراق که در دوحه قطر برگزار ش��د ،یک گل زد و
یک پاس گل داد تا در برد  ۳بر صفر تیمش سهیم باشد».

حاال براحتی ۳گل به عراق میزنیم

انتخاب مجیدی برای مثلث دفاعی
استقالل برابر الهالل

تیم فوتب��ال اس��تقالل در دیداری
حس��اس در چارچ��وب مرحل��ه
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
 ۲۲شهریور به مصاف الهالل عربستان
میرود .با اینکه بازیکنان ملیپوش به
اردوی استقالل در امارات اضافه شدهاند اما احتماال کادر فنی
میخواهد از بازیکنانی در خط دفاعی استفاده کند که سابقه
بازی کنار هم را دارند .استقاللیها همچنان با سیستم ۳
دفاع مرکزی کار خود را دنبال میکنند و مقابل الهالل هم
به احتمال فراوان از همین سیستم استفاده میکنند .با اینکه
در بین ش��اگردان مجیدی سیاوش یزدانی و عارف آقاسی
به عن��وان ملیپوش حضور دارند اما احتمال اینکه مثلث
قلب دفاعی آبی پوشان از یزدانی ،مرادمند و دانشگر شکل
بگیرد زیاد است .از آنجا که این  ۳بازیکن در فصل گذشته
هم کنار هم حضور داشتند و از شناخت و آگاهی بیشتری
نسبت به یکدیگر بهره میبرند ،بدیهی است در چنین دیدار
مهمی از شانس بیشتری برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی
برخوردار باشند .دیدار تیمهای استقالل و الهالل از مرحله
یکهش��تم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت  ۲۱:۳۰روز
دوشنبه ۲۲شهریور در شهر دوبی برگزار میشود.

محرومیت  ۳جلسهای برای دیماریا

یوفا هافبک آرژانتینی پاریس��نژرمن را  ۳جلسه از
همراهی تیمش در لیگ قهرمانان اروپا محروم کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از اسپورت ،پاریسنژرمن
فصل قبل در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا با شکست
برابر منچسترسیتی از صعود به فینال بازماند .در این بازی
دیماریا به خاطر درگیری با فرناندینیو با کارت قرمز داور
مواجه شد .یوفا دیماریا را به خاطر این برخورد  ۳جلسه
از همراهی تیمش در فصل جاری محروم کرد.

م ملی فوتبال ای�ران برابر عراق این
بعد از پی�روزی تی 
م ملی محصول
پرسش مطرح شده که نمایشهای اخیر تی 
دانش سرمربی است یا کیفیت فنی بازیکنانی که در تیمهای
خارجی بازی میکنند؟
م ملی ایران فضا را برای
فاجعه مارک ویلموتس در تی� 
هر مربیای فراهم کرد که با کمترین دانش و علم مربیگری
بتواند نتایجی بهتر از دوره سرمربی بلژیکی بگیرد که تیم
ایران را تا آستانه حذف از مرحله اول مقدماتی جامجهانی
و حتی جام ملتهای آسیا برده بود.
دراگان اسکوچیچ مردی بود که با حرف و حدیث زیاد و
اتهام اینکه داللها او را انتخاب کردهاند به عنوان سرمربی
م ملی کارش را شروع کرد و از همان ابتدا هم کارشناسان
تی 
زی�ادی علی�ه او موضع گرفتند و معتقد بودن�د او دانش و
م ملی ایران را ندارد.
شایستگی نشستن روی نیمکت تی 
م ملی آغاز کرد ،آن هم در
ب�ه هر ح�ال او کارش را با تی 
حالی که از اردوهای آمادهسازی به سبک کارلوس کیروش
خبری نبود و مدت زیادی هم بازیکنان را در اختیار نداشت
اما  4بازی حساس در بحرین را با پیروزی پشت سر گذاشت
و با صعود به مرحله بعد امیدواریها برای موفقیت این تیم را
زیاد کرد .زمانی که او به کرونا مبتال شد و دیدار برابر سوریه
م ملی با نمایشی ضعیف و پرحرف
را از خانه تماشا کرد ،تی 
و حدیث توانست در ورزشگاه آزادی حریف خود را با یک
گل شکست دهد و آماده دیدار با عراق شود.
م ملی راهی
برای این بازی فرصت زیادی باقی نبود و تی 
قطر شد تا خود را برای بازی با عراق آماده کند .اسکوچیچ

صدر را پس میگیریم
کسب پیروزی شیرین  ۳بر صفر مقابل عراق که نهمین
برد متوالی تی م ملی ایران با دراگان اسکوچیچ بود ،ایران را
مقتدرانه به صدر قاره آسیا خواهد برد.
یک نمایش خوب دیگر از تی م ملی با اسکوچیچ عالوه بر
برخی رکوردهای جزئی ،یک رکورد مهم به همراه داشت و
تی م ملی ایران پس از ماهها بار دیگر صدرنش��ین قاره آسیا
خواهد شد .پس از ناکامی در جام ملتهای آسیا با شکست
 ۳بر صفر مقابل ژاپن و سپس تجربه  2باخت غیرمنتظره با
مارک ویلموتس ،صدر آسیا که یکی از مهمترین نکات مورد
توجه کیروش بود ،برای تی م ملی از دس��ت رفت و ش��اید
خوش��بینترین هوادار تی م ملی هم فکر نمیکرد با حضور
دراگان اسکوچیچ که در شرایطی کامال بحرانی هدایت تیم
ملی به او سپرده شد ،این رتبه از دست رفته ،خیلی زود به
رغم توقفی طوالنی که در بازیها به دلیل ش��یوع ویروس
کرونا ایجاد شد ،بازگردد.
با این حال اسکوچیچ کارش را با  2پیروزی پیاپی در 2
بازی تدارکاتی مقابل ازبکستان و بوسنی آغاز کرد و در ادامه
تا شروع دوباره بازیهای مقدماتی جامجهانی و بهرغم اینکه

اقامه عدل؛ کارویژه نظام اسالمی

ادامه از صفحه اول

*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

هم که دوران قرنطینه را تمام کرده بود ،با فاصله کوتاهی به
بازیکنان ملحق شد اما این بار هم فرصت زیادی نداشت تا
بتوان�د تفکرات تاکتیکیاش را در زمین اجرا و ملکه ذهن
بازیکنان کند.
م ملی را
با وجود اینکه کادر فنی فرصت آماده کردن تی 
نداش�ت و این تیم تمرینات خوبی را هم انجام نداد اما باز
هم به یک پیروزی ارزشمند و این بار با اختالف گل خوب
دست پیدا کرد .بردن عراق با  ۳گل در شرایطی که حریف
حرفی برای گفتن نداشت ،ابهامات و البته سواالتی را درباره
م ملی ایجاد کرد.
عملکرد تی 
این س�واالت در ش�رایطی پررنگتر نزد اهالی فوتبال
م ملی ع�راق حتی در
و کارشناس�ان مطرح ش�د که تی� 
زم�ان حضور کارلوس کیروش هم یک حریف قدرتمند و
م ملی ایران به شمار میرفت اما در دیدار
دردسرساز برای تی 
سهشنبه شب جز یک گل آفساید ،دیگر فشاری روی دروازه
ایران نیاورد و حرفی برای گفتن نداشت.
این ضعیف بودن عراق البته دلیل بر قوی بودن ایران نبود،
چرا که ملیپوشان ایران از نظر تاکتیکی در شرایط مطلوبی
قرار نداش�تند و تنها بر اساس توانایی بازیکنان توپ را به
گردش درآوردند و روی همین توانایی  ۳گل به حریف زدند.
بعد از پیروزی برابر عراق تحلیلهای متفاوتی درباره تیم
ملی مطرح ش�ده است .برخی اعتقاد دارند این پیروزیها
محص�ول حضور بازیکنان در تیمه�ای مختلف خارجی و
حرفهای بودن آنهاست و کادر فنی تاثیری در بردهای این
تیم ندارد.

برخی نیز عنوان میکنند اس�کوچیچ توانسته شرایط
م ملی را نسبت به گذشته تغییر دهد و سهم مهمی در
تی 
م ملی داشته است اما این ادعا از آنجا
موفقیتهای تی 
میتواند رد شود که اسکوچیچ زمان زیادی را در
کنار بازیکنان حضور نداشته و اردوهای طوالنی
م ملی نداش�ته که بتواند تفکراتش
هم برای تی 
را پیاده کند .ش�اید به همین خاطر اس�ت که
عنوان میشود این بردها به واسطه کیفیت فنی
بازیکنانی است که همه از «خوب»های فوتبال
ایران در س�الهای اخیر هس�تند و حاال به
پختگی باالیی رسیدهاند.
بازیکنانی مثل مه�دی طارمی ،علیرضا
جهانبخش و سردار آزمون که در پیروزی
برابر عراق تاثیر زیاد و مستقیمی داشتند،
در اوج پختگی و دوران حرفهای فوتبال
خودهستندوحرکاتیکهانجاممیدهند
ناشی از حضورشان در سطح اول فوتبال
دنیاس�ت و کادر فنی تاثیری روی آنها
م ملی ایران
نداشته اس�ت .باید دید تی 
که در  ۲دیدار برابر سوریه و عراق محک
جدی نخ�ورده و بازیکنانش از س�وی
حریف تحت فش�ار قرار نگرفتند ،در
دیدارهای آینده بویژه برابر کرهجنوبی
هم با همین کیفیت بازی خواهد کرد یا
شرایط متفاوت خواهد شد.

بازگشت ایران به رتبه نخست رنکینگ آسیا

نگاه

 ...چگونگی راهکارهایی که برای حمایت از تولید اندیشیده
میش��ود باید با این مقوله آمیخته شود ،اکنون باید جایگاه
وی��ژهای برای کش��اورزی و آب در کش��ور لحاظ کنیم که
بیشترین حد عدالتمحوری را داشته باشد .در واگذاریهایی
که در کشور در قالب اصل  44قانون اساسی انجام میدهیم
نیز رویکرد عدالتمحورانه است که میتواند توزیع قسط در
جامعه را هموار کند و هرگونه بیتوجهی به این عرصه میتواند
ما را از سمت و سوی یک نظام اسالمی مبتنی بر عدالت خارج
کند و رویکردهای ساختار کاپیتالیستی و سرمایهداری را در
جامعه حاکم کند .اکنون که دولت سیزدهم بنا دارد بار دیگر
به آرمانهای انقالب اسالمی بازگردد و به آن توجه ویژه کند،
در چنین حالتی میبینیم رهبر حکیم انقالب در نخستین
گفتوگویشان با مجموعه دولت بر همین امر عدالت و توزیع
عدالت و گسترش قسط در جامعه تأکید میکنند .این مقوله
موضوعی نیست که تنها مباحث اجتماعی صرف داشته باشد
بلکه عالوه بر موضوعات اجتماعی ،مباحث اقتصادی و حتی
ریز مباحث اقتصادی نظیر پول و اوراق مش��ارکت یا نظام
مالیاتی ،تعرف��ه و عوارض و همچنین عرصههای مختلفی
نظیر توسعه منطقهای و هدفمندسازی توزیع درآمد و پول
را هم ش��امل میش��ود و عالوه بر این اگر سخن از بیمه به
میان میآید ،اگر عرصههای مختلف تأمین منابع مالی مطرح
میشود ،همگی مستقیم و غیرمستقیم با مقوله گسترش و
توزیع عدالت مرتبط است ،بنابراین معتقدم ما هم در امور
خانواده و جوانان و امور حمایتی باید به شکل ویژه به موضوع
گسترش عدالت توجه کنیم و هم با تقویت فرهنگ اسالمی
و توزیع مناس��ب علم و فناوری و تقویت حداکثری آن ،به
فکر این باشیم که در همه زمینهها عدالت را محقق سازیم.
در مجموع میتوان گفت سیاست اسالمی آمیخته با عدالت
اس��ت .اجتماع مسلمانان در هر جا شکل بگیرد مبتنی بر
عدالت شکل میگیرد و در زمینه علم و توسعه علوم اسالمی
نیز این امر مورد توجه بوده است .در نهایت جامعهای که از
عدالت دور است به همان میزان از اسالم واقعی دور است و
جامعهای که با عدالت آمیخته باشد قطعا گام بلندی برای
تحقق مبانی اسالمی برداشته است که ما در این جهت امروز
بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به عدالت و محوریت
آن در برنامهریزیهای عمومی ،اختصاصی و دولتی هستیم.

تیمی به حقیقت ملی

ن به خرداد
مسابقات یک بار دیگر به تعویق افتاد و از فروردی 
موکول شد ،فدراسیون تنها موفق به تدارک یک بازی دوستانه
شد که آن را هم مقابل سوریه در ورزشگاه آزادی با پیروزی
 3بر صفر پشت سر گذاشتیم.
برای برگزاری  4بازی مرحله دوم مقدماتی نگرانی زیادی
میان اهالی فوتبال وجود داشت و خیلیها با ناامیدی مطلق
از حذف ایران حرف میزدند اما شاگردان اسکوچیچ با کسب
 ۴پیروزی پیاپی مقابل هنگکنگ ،بحرین ،کامبوج و عراق
مقتدرانه جای شاگردان کاتانچ را در صدر جدول گرفتند و
س��بب اخراج این مربی هم ش��دند .در این  4مسابقه ایران
 15گل زد و تنه��ا یک ب��ار روی غفلت مدافعان در مقابل
هنگکنگ گل خورد.
آمار ثبت شده در  9بازی اخیر یعنی تی م ملی با دراگان
اسکوچیچ در شرایطی که هم در قلب خط دفاعی و هم در
دفاع چپ و راس��ت ،بازیکنان جدیدی را مورد استفاده قرار
میدهد ،توانسته انسجام بسیار خوبی داشته باشد و طی 9
بازی ثبت  7کلینشیت و تنها  2گل خورده این موضوع را
ثابت میکند .جالب اینکه اسکوچیچ با اضافه کردن شجاع

چرا پیگیری بهبود روابط با دولتهای جنوب خلیجفارس اهمیت دارد؟
یادداشت

ادامه از صفحه اول

اجماعسازی اسرائیل با ایجاد محور
وسیله همسایگان ایران ،توجه ویژه دستگاه دیپلماسی
ضدایران به 
کشورمان برای بهبود روابط با همسایگان را میطلبد که این به
نقشه راه آرمانی به منظور ایجاد اتحاد و ائتالف با
معنای ترسیم یک 
دولتهای عربی نیست بلکه با یک نگاه واقعبینانه میتوان سطوح
تنشزای روابط را به سمت رقابت و اختالف در سای ِه همکاری
تغییر وضعیت داد .برقراری و حفظ کانالهای ارتباطی با دولتهای
خلیجفارس تا سطحی که امکانپذیر باشد باعث میشود ایران در
مجموعه کنشگران برای مدیریت تنشهای موجود و احتمالی

در آینده ،دستان بازتر و زمین گستردهتری داشته باشد تا بتواند
موانع جدی در مسیر نقشههای صهیونیستی با نیت فتنهانگیزی
منطقه خلیجفارس ایجاد کند.

و تنشزایی در
--------------------------------منابع
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خلیلزاده و استفاده فیکس از محمدحسین کنعانیزادگان
در ترکی��ب تیم ملی ،قلب خط دفاعی را آنطور که خودش
میخواسته آرایش داده و در پست دفاع راست و دفاع چپ
نیز شاهد تغییراتی بودهایم.
عالوه بر اینها حاال با نتیجهای که در دیدار برابر عراق در
دیدار دوم مرحله نهایی مقدماتی جامجهانی ثبت شد ،تیم
ملی با بهترین تفاضل گل در  ۲گروه اول و دوم از نظر آماری
به تنهایی در صورت مقایس��ه  ۲گروه اول و دوم مسابقات
صدرنشین آسیا به شمار میرود .البته استرالیا هم در گروه
دوم شرایط کامال مشابهی از نظر تعداد پیروزی و تعداد گل
در پایان بازیهای دور دوم دارد اما به دلیل اینکه ایران یک
بازی خارج از خانه مقابل عراق برگزار کرده و در این مسابقه
موفق به زدن  ۳گل شده است ،در مقایسه با استرالیا شرایط
بهتری پیدا میکند.
در حال حاضر ایران با کسب  2پیروزی از  2مسابقه ،باالتر
از کرهجنوبی که با  4امتیاز تیم دوم گروه اول مسابقات است،
با تفاضل گل  +4صدرنشین جدول است و در گروه دوم نیز
استرالیا با شرایط مشابه ایران  6امتیازی شده و پایینتر از

[ گاتزتا ]
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این تیم ،عربستان قرار دارد که با  6امتیاز و تفاضل گل +3
رتبه دوم را از آن خودش کرده است.
ب��ا نتایجی که در دور اول و دوم مرحله نهایی مقدماتی
جامجهانی  2022قطر برای ایران و ژاپن رقم خورد ،با توجه
به فرمولی که فدراس��یون جهانی فوتبال برای مسابقات در
نظر گرفته است ،شاگردان اسکوچیچ جای ساموراییها را در
صدر رنکینگ آسیایی خواهند گرفت .اگرچه ژاپن سهشنبه
موفق به شکست چین شد ولی شکست مقابل عمان در بازی
اول به سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ کار دست این تیم داد
و سقوطی قابل توجه را در رنکینگ فیفا تجربه خواهد کرد.
در س��وی دیگر ایران با  2پیروزی پیاپی مقابل سوریه و
سپس عراق که از تیمهای قدرتمند قاره محسوب میشوند،
سبقت قابل توجهی از ژاپن خواهد گرفت تا بار دیگر به عنوان
بهترین تی م ملی فوتبال آسیا معرفی شود.
بنا بر ابزارهای محاسبهگر رنکینگ فیفا ۲ ،برد ایران مقابل
س��وریه و عراق ما را حتی ممکن است به رده  23رنکینگ
برساند و سقوط ژاپن را به رده  35باعث شود.
بله! ما تاج و تخت آسیایی را پس گرفتیم.

[ آ.اس ]
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