دیاباته در آستانه انتقال به الغرافه

دوشنبه  22شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3302

مهاجم پیش��ین اس��تقالل در آس��تانه انتقال به لیگ س��تارگان قطر قرار دارد .به گزارش روزنامه الوطن قطر ،ش��یخ دیاباته ،مهاجم اهل مالی که در ۲
فصل اخیر لیگ برتر فوتبال ایران برای اس��تقالل به میدان رفت ،در آس��تانه انتقال به الغرافه قرار دارد .آندرهآ اس��تراماچونی ،س��رمربی پیش��ین استقالل
هدایت الغرافه را در لیگ س��تارگان قطر بر عهده دارد .این تیم روز گذش��ته در نخس��تین بازی فصل جدید این رقابتها  2بر صفر الشمال را شکست داد.

ورزشی

اخبار

استقاللامشبدردوبیبرابرالهاللصفآراییمیکند

نخستین پیروزی ایران
در والیبال قهرمانی آسیا

تیم ملی والیبال ایران نخس��تین گام را در والیبال
قهرمانی آس��یا با اقتدار برداشت و توانست هنگکنگ
را  3بر صفر شکس��ت دهد .مرحله گروهی مس��ابقات
والیبال قهرمانی مردان آسیا از دیروز به میزبانی شهر
چیبا در کشور ژاپن آغاز شد که تیم ملی والیبال ایران
در نخستین دیدار خود در این مرحله در سالن فوناباشی
آرنا به مصاف هنگکنگ رفت .ملیپوشان والیبال ایران
در این مسابقه  ۳بر صفر با امتیازهای  25بر 25 ،12
بر  18و  25بر  19هنگکنگ را شکس��ت دادند تا به
نخس��تین برد خود در این رقابتها دس��ت یابند .تیم
مل��ی والیبال ایران امروز در دومین مس��ابقه خود در
رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف تایلند میرود .این
دیدار از ساعت  10:30صبح به وقت تهران آغاز میشود.

کمیته استیناف
محرومیت قلعهنویی را تأیید کرد

کمیت ه اس��تیناف فدراس��یون فوتبال رای کمیته
انضباطی درباره امیر قلعهنویی را تایید کرد .به گزارش
فارس ،پس از اتفاقات دیدار  ۲تیم گلگهر س��یرجان
و اس��تقالل ،امی��ر قلعهنویی ب��ا رای کمیته انضباطی
فدراس��یون فوتبال از همراهی تیمش به مدت  ۳ماه
محروم شد .به همین خاطر باشگاه گلگهر درخواست
تجدیدنظرخواه��ی خ��ودش را برای ک��م کردن این
محرومیت به کمیته استیناف برد که این کمیته رای
کمیته انضباطی را عینا و بدون کم و کاست تایید کرد.
مهدی دادرس ،عضو کمیته استیناف در این باره گفت:
کمیته استیناف رای کمیته انضباطی را تایید کرد .از
قول من در رسانهها اعالم شده که سکونشینی قلعهنویی
منعی ندارد اما من چنین حرفی نزدم .من فقط اعالم
کردم رای کمیته انضباطی تایید ش��ده است و هر چه
در آن رای قید ش��ده ،همان باید اجرا ش��ود .حسین
عبدالله��ی ،عضو کمیته انضباطی درب��اره اینکه عدم
همراهی سرمربی گلگهر شامل چه مواردی میشود،
اعالم کرد امیر قلعهنویی میتواند در محل مسابقه تیم
حاضر شده و از روی سکوها بازی تیمش را تماشا کند
اما او از حضور در رختکن ،میکسدزون ،انجام مصاحبه
و حضور در نشست خبری محروم است.

پیشنهاد میالن به آزمون؛ شایعه
یا واقعیت؟

مدیر باش��گاه میالن به اخبار مطرح ش��ده درباره
پیشنهاد این باشگاه به مهاجم تیمملی ایران واکنش
نش��ان داد .به ادعای رسانههای ایتالیا در زمان نقل و
انتقاالت ،سردار آزمون ستاره تیمملی کشورمان و عضو
باش��گاه زنیت مورد توجه میالن قرار گرفته بود .البته
طبق ادعای رسانههای اروپایی لیون نیز دیگر مشتری
سرسخت سردار به شمار میآمد و پیشنهاد رسمی به
باش��گاه زنیت رس��یده بود که باشگاه روسی بالفاصله
ای��ن پیش��نهاد را رد کرد اما درباره پیش��نهاد میالن
به گزارش س��ایت  sportsروس��یه ،فردریک ماسارا،
مدیر ورزشی میالن درباره اخبار مطرح شده در مورد
آزمون واکنش متفاوتی داشت .این مدیر بهرغم اینکه
از ستاره ایرانی تمجید کرد ولی این اخبار را تنها شایعه
رسانهها دانست.

عملیات صعود

اولین مسابقه مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین
 ۲تیم استقالل ایران و الهالل عربستان ساعت  21:30امشب در
امارات برگزار میشود؛ مسابقهای که حساسیتهای زیادی دارد و
البته اخبار ضد و نقیضی درباره حضور تماشاگر در این بازی هم
منتشر شده است .الهالل عربستان یکی از تیمهای قدرتمند و
مدعی غرب آسیاست که دالرهای زیادی برای جذب بازیکنان
و مربیان اس��م و رسمدار خرج میکند .در آن سوی میدان اما
استقالل ایران با  ۲قهرمانی در فوتبال آسیا حضور دارد؛ تیمی
که از جوانان شایسته و توانمند ایرانی بهره میبرد که بارها نشان
دادهاند مرد روزهای س��خت هستند .روی کاغذ ،الهالل برتری
نسبی به استقالل دارد و نامهای بزرگ زیادی در این تیم حضور
دارند؛ از گومیس و ماراگا در خط حمله گرفته تا لئوناردو ژاردیم،
سرمربی فرانسوی که سابقه هدایت تیم موناکو را هم در کارنامه
دارد .میگویندامباپه ستاره این روزهای فوتبال فرانسه شاگرد
این مربی بوده است .بنابراین الهالل تیم خیلی شیک و لوکسی
به نظر میرسد؛ تیمی که مجبور شد از  7لژیونر خود  ۳بازیکنش
را برای بازی با استقالل کنار بگذارد! با وجود همه این شرایط
فوتبال روی کاغذ برگزار نمیشود و بازیکنان در مستطیل سبز
باید با عملکردشان حرف بزنند .به قول یکی از مربیان خارجی،
بازیکنان ایرانی با قلب و روحشان فوتبال بازی میکنند و قطعا
بازیکنان استقالل ایران هم همین گونه هستند .آنها که پایبند
قراردادش��ان در استقالل ماندند و دم از تعصب و عالقه به تیم
محبوبش��ان زدند ،حاال باید در میدان این تعصب و وفاداری
را با انجام بازی خوب نش��ان دهند .قطعا نتیجه بازی غیرقابل
پیشبینی اس��ت اما میتوان از جان مایه گذاشت و در میدان
ورق را برگرداند و پیشبینیها را غلط از آب درآورد .شاگردان
فرهاد مجیدی بخوبی میدانند برد در این مسابقه چقدر برای
هواداران استقالل و تمام عالقهمندان فوتبال ایران مهم است،
پس باید بهترین نمایش خود را در زمین ارائه کنند .مه م نیست
دستمزد چند بازیکن الهالل بیش از بودجه یک فصل استقالل
است ،مهم نیست استقالل در شرایط نابسامان مالی قرار دارد،
مهم این است که بازیکنان کنونی استقالل بدانند چه مسؤولیت
سنگینی در بازی با الهالل روی دوش آنهاست تا بتوانند در این
عملیاتسختیعنیشکستالهاللسرافرازباشند.شکستدادن
رئیس (زعیم؛ لقب الهالل) فوتبال عربستان قطعا همه معادالت
فوتبال در ایران و آسیا را تغییر خواهد داد .این مهم مثل همیشه
باید با اتکا به تواناییها و غیرت و تکنیک ناب فوتبال ایرانی به
دست آید .همچنین «فو مینگ» داور سرشناس چینی قضاوت
این دیدار حساس را برعهده دارد؛ داوری که قطعا تالش میکند
بینقص سوت بزند .ظاهرا کمکداور ویدئویی هم در این بازی
وجود ندارد و امیدواریم داور چینی بهترین قضاوتش را انجام دهد.
■■ترکیب احتمالی شاگردان مجیدی

اس��تقالل درون دروازه قطعا از حس��ین حسینی استفاده
خواهد کرد اما نکته نگرانکننده ،مهارت کم این بازیکن روی
خروجهاست .در طول فصل گذشته این دروازهبان روی ارسالهای
بلند اش��تباهات مرگباری داشت و اس��تقالل را در چند بازی
متضرر کرد .با توجه به اینکه یکی از اس��تراتژیهای بازیکنان
الهالل ارسالهای بلند خواهد بود ،تمام امیدها به این است که
حسینی روز خوبی داشته باشد .در بازی مقابل گلگهر و نفت
مسجد سلیمان حسینی روی  ۲توپ بلند تیم حریف را به گل
رساند .از نگرانی بابت خروجهای نامطمئن حسینی که بگذریم
به خط دفاعی میرسیم .خط دفاعی  ۳نفره استقالل به نوعی
مطمئنترین بخش ترکیب این تیم است .حضور سیاوش یزدانی

    تغییرات استقالل نسبت به آخرین دیدار با الهالل    

تیم فوتبال استقالل در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امشب
در حالی به دیدار الهالل میرود که در نقل و انتقاالت دستخوش تغییرات
زیادی شد .تیمهای فوتبال استقالل و الهالل عربستان تاکنون در تاریخ
خود  ۱۱بار به مصاف هم رفتهاند که در این  ۱۱بازی سهم استقالل  ۵و سهم
الهالل  ۴پیروزی بوده اس�ت .آخرین دیدار از تقابلهای یازدهگانه آنها ۳
اردیبهشت ۹۸انجام شد که این بازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
سال ۲۰۱۹بود .تیم الهالل در این دیدار که در ورزشگاه محمد بنزاید ابوظبی
در امارات برگزار شد ،با تک گل جووینکو ،ستاره ایتالیایی خط حملهاش
به پیروزی رسید .آبیپوشان تهران که با هدایت وینفرد شفر در این بازی به میدان رفتند ،با ترکیب سیدحسین حسینی،
خسرو حیدری (کاپیتان) ،محمد دانشگر ،پژمان منتظری ،میالد زکیپور ،علی کریمی ،روزبه چشمی ،داریوش شجاعیان،
امید نورافکن ،آیاندا پاتوسی و گادوین منشا در زمین حاضر شدند که در ادامه وریا غفوری ،اسماعیل گونکالوس و مهدی
قائدی به ترتیب جانشین خسرو حیدری ،روزبه چشمی و داریوش شجاعیان شدند .نگاهی به ترکیب اولیه آبیپوشان در این
دیدار مشخص میکند از  ۱۱نفری که در آخرین دیدار این تیم مقابل الهالل بازی را آغاز کردند ،تنها سیدحسین حسینی و
محمد دانشگر در استقالل حضور دارند و با احتساب تعویضیها ،از  ۱۴بازیکنی که در آن دیدار فرصت حضور در میدان را
پیدا کردند ،تنها  ۳بازیکن همچنان با آبیپوشان هستند .این در حالی است که از آن دیدار تنها  ۲سال و  ۴ماه میگذرد و
این میزان تغییر در این مدت بسیار عجیب و غیرقابل باور است و به طور کلی با حفظ شاکله یک تیم منافات دارد .تغییرات
عمده در سطح بازیکن را میتوان تعمیم داد به تغییرات کادر فنی ،مدیریت و هیاتمدیره این باشگاه تا مشخص شود این
باشگاه طی  ۲سال و  ۴ماه چه تغییرات بنیادینی داشته است.

که نیمفصل خوبی را پشت سر گذاشته و با دعوت به تیم ملی،
میزان اعتماد به نفسش به شکل محسوسی باالتر رفته و بازی
دادن مرادمند و دانشگر در این پست محتملترین ترکیب برای
خط دفاعی استقالل مقابل الهالل است .دانشگر و یزدانی مهارت
خوبی روی توپهای بلند دارند اما مرادمند اگر روز خوبی را پشت
س��ر نگذارد ،میتواند پاشنه آشیل تیم باشد .در بازی استقالل
مقابل الدحیل این قضیه بخوبی نمایان ش��د که بازیکنی مثل
مرادمند نمیتواند مهاجمانی در سطح اولونگا را کنترل کند و
نتیجهاش هم این شد که اولونگا به لطف  ۲بازی مقابل استقالل

واکنش جالب رئیس اللیگا
به جدایی مسی

رئیس اللیگا درباره جدایی مسی اظهار داشت رفتن
فوقستاره بارسلونا از رفتن رونالدو ،مورینیو و گواردیوال
دردناکتر بود« .خاویر تباس» درباره جدایی مسی از
بارس��لونا و انتقال او به باشگاه پاریسنژرمن صحبت
کرد و مدعی شد باشگاه بارسلونا میتوانست فوقستاره
آرژانتین��ی خود را حفظ کند .اللیگا در آن زمان برای
بهبود ش��رایط مالی تیمها تصمیم گرفت بخش��ی از
ح��ق پخش مس��ابقات خود را به ی��ک کمپانی به نام
 CVCبفروش��د .این مس��اله اگر رخ میداد ،مشکل
مالی بس��یاری از تیمها مثل بارسلونا حل میشد ولی
ای��ن تیم به همراه رئ��ال مادرید و آتلتیک بیلبائو رای
مخال��ف داد ،زیرا معتقد بود این قرارداد به ضرر تمام
تیمهای اللیگاست .با فش��ار بارسا و رئال این قرارداد
امضا نشد و بارسلونا برای بهبود شرایط مالی خود مجبور
ش��د لیونل مسی را به تیمی دیگر واگذار کند .رئیس
اللیگا در این باره اظهار داشت :به نظر من جدایی مسی
میتوانست اتفاق نیفتد و بارسا میتوانست او را حفظ
کند .جدایی مسی برای من ناراحتکنندهتر از جدایی
رونالدو ،گواردیوال و مورینیو بود ،زیرا مس��ی برای من
بهترین بازیکن تاریخ بود .این بازیکن س��زاوار چنین
جداییای از بارسلونا نبود و باشگاه باید جور دیگری با
این بازیکن خداحافظی میکرد.

جانمایی کمکداوران ویدئویی در ورزشگاه آزادی

 VARبا  ۸دوربین به ایران میآید
فدراسیون فوتبال در تالش است برای
گزارش
دیدار با کرهجنوبی تجهیزات  VARرا
وارد ایران کند و هماکنون جانمایی آن در ورزشگاه آزادی
انجام شده است .تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی پیشرو
 ۲دیدار مهم مقابل امارات و کرهجنوبی خواهد داشت .طبق
برنامه دیدار نخس��ت با امارات  15مهرماه و بیرون از خانه
برگزار میشود و ایران  20مهرماه در ورزشگاه آزادی میزبان
کرهجنوبی خواهد بود .یکی از تاکیدهای فیفا و  AFCبرای
مرحله نهایی انتخابی جامجهانی  2022استفاده از کمک
داور ویدئویی ( )VARبود که با توجه به ش��رایط موجود،
فوتبال ایران هنوز نتوانسته از این تکنولوژی در داخل کشور
بهره ببرد .با این حال همین مساله میتواند میزبانی ایران از
بازیهای خانگیاش را تحت تاثیر قرار دهد؛ همانطور که
فدراسیون فوتبال سوریه نیز برای انجام دیدار  11شهریور
تیم ملی این کشور با ایران در ورزشگاه آزادی به این مساله
معترض شده بود .با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا
همچون مرحله قبل دنبال بهانههایی برای سلب میزبانی از
ایران بوده و هست اما تاکنون تاکید فیفا اجازه نداده AFC
به این هدف خود برسد .فدراسیون بینالمللی فوتبال تاکید
داش��ته تا حد ممکن تمام تیمهای حاضر در مرحله نهایی

نگاه

عزم مجلس و دولت برای ساخت
سالی یک میلیون مسکن

ادامه از صفحه اول

...عمال خانوادههای زیادی را گرفتار خود کرده است؛
انتظار از دولت فعلی تعیینتکلیف مسکن ملیهایی است
که در دولت سابق اجرایی شده است و باید هر چه سریعتر
واحدهای تکمیل نشده ،آماده شده و تحویل مردم شود.
با توجه به اینکه مصوبه مجلس یازدهم درباره مسکن
تبدیل به قانون «جهش تولید و س��اخت مسکن» شد،
نظ��ارت بر اج��رای آن وظیفه نظارتی ما اس��ت و قوه
مجریه هم باید آن را به صورت کامل اجرایی کند .البته
خوشبختانه دولت انقالبی به صورت جدی پای اجرای این
قانون ایستاده است و امیدواریم بزودی خبرهای خوشی
در موضوع مسکن جوانان و خانوادههای نیازمند داشته
باش��د تا هر چه سریعتر از بالتکلیفی در حوزه ساخت
مسکن خارج شویم.
* نماینده مردم فردوس در مجلس

یکی از آقای گلهای لیگ قهرمانان آسیاست .البته در آن بازی
اس��تقالل با سیستم  4دفاعه بازی میکرد و استقاللی که قرار
است مقابل الهالل بازی کند ،به احتمال بسیار باال با  3مدافع
میانی بازی میکند و همین میتواند ضریب اشتباهات را پایین
بیاورد و ما شاهد آن اتفاقات در این بازی نباشیم .اما مهمترین
بخش از ترکیب استقالل وینگبکهای تیم هستند .با توجه به
مصدومیت جاللی ،جدایی نادری و میلیچ و آماده نبودن جعفر
سلمانی ،شاهد حضور متین کریمزاده و وریا غفوری در این پست
خواهیم بود و این  ۲بازیکن نباید اشتباهات گذشته را در این

بازی تکرار کنند و با توجه به اینکه استقالل برای ضد حمالت
و استفاده از فضای پشت فولبکهای الهالل به فاکتور سرعت
نیاز دارد ،احتمال این هم وجود دارد که در نیمه دوم از سبحان
خاقانی یا بابک مرادی در این پستها استفاده شود.
در خط هافبک هم فرهاد مجیدی دس��ت بستهای دارد.
او تنها یک بازیکن پست  6به اسم زبیر نیکنفس در اختیار
دارد و برای  ۲مهره میانی دیگر هم در صورتی که از سیستم
 3-4-1-2اس��تفاده کند ،به احتمال زیاد از آرش رضاوند و
مهدی مهدیپور استفاده کند ،البته بعید هم نیست با توجه
ب��ه اینکه تیم هافبک هجومی خوب��ی در اختیار ندارد ،امین
قاسمینژاد به عنوان مهره پشت  ۲مهاجم به کار رود .در خط
حمله هم فرهاد مجیدی ارس�لان مطهری ،آرمان رمضانی و
امین قاسمینژاد (در صورتی که پشت  ۲مهاجم بازی نکند)
را در اختی��ار دارد و از این  ۳مهره باید  ۲نفر را انتخاب کند.
البته فرهاد میتواند سبحان خاقانی را هم در این پست بازی
دهد .بعید است فرهاد از رمضانی و مطهری به صورت همزمان
اس��تفاده کند ،چرا که فاکتور سرعت در این دیدار مهمترین
موضوع برای استقاللیهاست .در این میان یکی از دلگرمیهای
هواداران استقالل حضور گابریل پین در ترکیب کادرفنی تیم
است .پین سالها دستیار پراندلی بوده و در عرصههای بزرگ
بینالمللی تجربیات زیادی کسب کرده است و حضور او حداقل
برای این بازی میتواند شوک بسیار مثبتی به تیم وارد کند.
از تغییر شعاع حرکتی چند بازیکن تا ایدههای مناسب برای
خط دفاعی و خط حمله تیم میتواند نکاتی باشد که پین در
همین چند جلس��ه تمرینی به تیم اضافه کرده باشد .تجربه
نشان داده حتی اگر این مهرههای فنی در بلندمدت کمکی
به تیم نکنند ،ورودشان به مجموعه میتواند کمک خوبی به
ش��رایط روحی تیم کند .در کوتاهمدت ،حضور پین ش��وک
مثبتی به تیم وارد میکند و در درازمدت باید امیدوار باشیم
این استقالل باشد که از گابریل پین تاثیر میپذیرد ،نه اینکه
پین شبیه مجموعه استقالل شود!

آدم رب

[ اسپورت ]

ایی فل
ورنتینو از بارسلونا

انتخابی جامجهان��ی  2022برخالف مرحله قبل میزبانی
دیداره��ای خود را انجام دهند و فیفا این بار اجازه میزبانی
متمرکز به کش��ورهای خاص را نداد .با این حال همچنان
این مس��اله مطرح اس��ت که  AFCبرای سلب میزبانی از
ایران تالشهایی را انجام دهد و از همینرو شاید موضوع
 VARیکی از همین بهانهها باشد اما فدراسیون در تالش
اس��ت برای دیدار با کرهجنوبی این تجهیزات را وارد کشور
کند .در تمام مسابقاتی که تحت نظر کنفدراسیون فوتبال
آس��یا برگزار میشود برای کمکداور ویدئویی از تجهیزات
ش��رکت بریتانیایی  Hawk Eyeاستفاده میشود اما این
ش��رکت با توجه به تحریمها اعالم کرده نمیتواند به ایران
بیاید .بنابراین فدراس��یون فوتبال تالش میکند تجهیزات
م��ورد تایید فیفا را خریداری کند تا این مش��کل برطرف
شود .پیش از دیدار با سوریه جانمایی برای نصب تجهیزات
 VARدر ورزش��گاه آزادی انجام شد و اتاق سابق پزشکی
که زیر تونل ش��رقی ورزش��گاه قرار دارد ،قرار اس��ت اتاق
داوران ویدئویی باشد .همچنین سیستمهای  VARبا ،4
 12 ،8و  16دوربین است که استفاده از  8دوربین نیز مورد
تایید فیفا قرار میگیرد .از آنجا که سیستمهای دارای 12
و  16دوربین پروسه سنگینتری دارد و پشتیبانی اینترنتی

هیچجامثل

[ مارکا ]

خانهخودآدمنمیشود

قویت��ری میخواهد ،فدراس��یون رایزنیهای خود را برای
اس��تفاده از تجهیزات  VARبا  8دوربین انجام داده است.
طبق برآوردهای صورتگرفته ،تا پایان شهریورماه رایزنیها
و اقدامات الزم برای خرید این تجهیزات انجام میش��ود و
پیش از دیدار با کرهجنوبی ،تجهیزات  VARدر ورزشگاه
آزادی نصب خواهد شد تا کمکداوران ویدئویی نیز بتوانند
در این بازی حضور داشته باشند .این خبری خوشحالکننده
ب��رای فوتبال ایران خواهد بود ک��ه باالخره پای تجهیزات
 VARهم به ایران باز میشود اما همچنان امکان استفاده
از این تکنولوژی در دیدارهای
لیگ وج��ود ندارد چ��را که
ب��رای اس��تفاده از تکنولوژی
 VARدر مس��ابقات لی��گ
مراحلی باید طی شود ،داوران
آموزشه��ای الزم را ببینن��د
و مجوزه��ای الزم را دریافت
کنند و البته تمام استادیومها
به این سیستم مجهز شوند تا
در نهای��ت در لی��گ برتر هم از
این تکنولوژی استفاده شود .این

[م
وندودپورتیوو ]

آنسو؛دستنزنید

اشت

[ کوریره ]

مساله نیاز به زمان دارد که ممکن است چند ماه به طول
بینجامد .با این حال آنچه تا این لحظه فدراس��یون فوتبال
در حال نهایی کردن آن بوده ،وارد کردن تجهیزات VAR
به ایران پیش از بازی با کرهجنوبی است تا همه چیز برای
میزبانی آماده باشد.

با
هات بزرگ یوونتوس
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نمایش دوباره

