مدافع استقالل در لیست خروج مجیدی

چهارشنبه  21مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3324

مدافع تیم فوتبال استقالل با تصمیم فرهاد مجیدی ،سرمربی آبیپوشان در لیست خروجی این تیم قرار گرفت .به گزارش تسنیم ،با تصمیم سرمربی تیم فوتبال استقالل،
سیداحمد موسوی در لیست خروجی این تیم قرار گرفت .این بازیکن که در تمرین دیروز آبیپوشان حضور نداشت ،در اختیار باشگاه قرار گرفته است تا در صورت پیشنهاد
تیمهای دیگر برای گرفتن رضایتنامه به توافق برسد .این در حالی است که در یکی دو روز اخیر صحبتهایی مبنی بر جذب مدافع راست خارجی برای استقالل مطرح شده بود.

ورزشی

اخبار

تیمملیفوتبالایرانباتساوی 1 - 1مقابلکرهجنوبیهمچناندرصدرجدولباقیماند

یکی به تور زدیم  ۲تا بهتیر

رکوردی خاص برای مودریچ

کاپیتان تی م ملی فوتبال کرواسی با گلی که در دیدار
برابر اس��لواکی به ثمر رساند ،یک رکورد جدید را به نام
خود ثبت کرد .به گزارش اس��پورت ،در جدال کرواسی
و اسلواکی در انتخابی جامجهانی که با تساوی  ۲ - ۲به
پایان رسید ،لوکا مودریچ ،بازیکن تمامنشدنی کرواتها
یکی از گلهای تیمش را از روی ضربه ایستگاهی به ثمر
رس��اند .شبکه آماری اوبتا اعالم کرد مودریچ با  ۳۶سال
و  ۳۲روز س��ن ،مسنترین بازیکنی است که توانسته در
تاریخ انتخابی جامجهانی در اروپا از روی ضربه ایستگاهی
گلزنی کند .مودریچ یکی از بازیکنان کلیدی رئالمادرید
به شمار میآید که سال  ۲۰۱۸توانست توپ طال را هم
به دست آورد .او سال جاری هم در فهرست اولیه کسب
این جایزه بزرگ قرار گرفته است.

محل تمرین استقالل
دوباره جابهجا شد!

تمرین تیم فوتبال استقالل دیروز در مجموعه صنایع دفاع
برگزار نشد .استقاللیها قرار بود در مجموعه صنایع دفاع
تمرین خود را برگزار کنند اما مشکالتی که در مجموعه
ورزش��ی صنایع دفاع پیش آمد ،باعث شد محل تمرین
آبیپوشان پایتخت تغییر کند .بر این اساس محل تمرین
آبیها به سالن وزنه انتقال پیدا کرد.

کیروش :من دست به جادو نزدهام

سرمربی تی م ملی فوتبال مصر به ستایش از عملکرد
ش��اگردانش بعد از دومین پیروزی برابر لیبی پرداخت.
به گزارش اس��پورت ،تی م ملی فوتب��ال مصر در دومین
ب��ازی خود تح��ت هدایت کیروش توانس��ت لیبی را با
 ۳گل از پی��شرو ب��ردارد .مصر در بازی رفت برابر لیبی
هم با هدایت کیروش به پیروزی دس��ت پیدا کرد تا با
 ۱۰امتیاز صدرنش��ین گروه خود در انتخابی جامجهانی
ش��ود .کارل��وس کیروش که ش��روع بس��یار خوبی در
مصر داش��ته ،بعد از پیروزی قاطعان��ه برابر لیبی گفت:
تی��م بازی بس��یار خوبی را به نمایش گذاش��ت و حتی
شایسته کسب پیروزی با گلهای بیشتر بودیم .او ادامه
داد :میخواه��م به بازیکن��ان به خاطر این بازی خوب و
اجرای دستورات کادر فنی تبریک بگویم .میخواهیم تا
پایان به صدرنش��ینی خود ادامه دهیم .هنوز راه زیادی
ت��ا صعود به جامجهانی و رس��یدن به س��طح مورد نظر
داریم .ما امشب هم پیروز شدیم و هم بازی زیبایی را به
نمایش گذاشتیم ،با این حال تیم نیاز به بهتر شدن دارد.
کیروش در پایان گفت :من در تی م ملی مصر دس��ت به
ج��ادو نزدهام .انگی��زه الزم در قلب بازیکنان وجود دارد.
آنها توانستند خود را از وضعیتی که داشتند خارج کنند
و اکنون از تمرین و بازی لذت میبرند.

مشخص شدن رقبای فوتبال ساحلی
ایران در جام بینقارهای

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان رقبای خود را در
بازیهای جام بینقارهای  ۲۰۲۱ش��ناخت .قرعهکشی
مس��ابقات فوتبال ساحلی جام بینقارهای  2021دیروز
برگزار ش��د و  8تیم حاضر در این رقابتها رقبای خود
را شناختند .بر این اساس تی م ملی فوتبال کشورمان در
گروه  Bبا تیمهای روسیه ،ژاپن و پاراگوئه همگروه شد.
همچنین در گروه  Aتیمهای امارات (میزبان) ،پرتغال،
اسپانیا و سنگال با هم رقابت خواهند کرد .این مسابقات
قرار است از تاریخ  6نوامبر ( 15آبان) به میزبانی دوبی
برگزار شود.

تیممل��ی کرهجنوبی برای نخس��تینبار در تاریخ فوتبالش از
حضور در ورزش��گاه خالی از تماش��اگر آزادی مسرور بود و تصور
میکرد س��رانجام میتواند از سد تیمملی ایران در این ورزشگاه
بگذرد اما با وجود پیش افتادن ،باز هم این طلس��م نشکست و با
گل حساس علیرضا جهانبخش نتیجه  90دقیقه تالش  ۲تیم به
تساوی  1 - 1انجامید.
تیم ملی هر کش��وری محتاج هوادارانش برای بردن بازیهای
خانگی است اما متاسفانه با سوءمدیریت فدراسیون فوتبال در عین
ناباوری در حس��استرین بازی گروه ،کرهجنوبی با هدیه تاریخی
عزیزیخادم مواجه شد .آنها چندین دهه در ورزشگاه پر از تماشاگر
ما ،بازنده بودند و در بهترین حالت موفق به تساوی شدند اما دیروز
چیزی نمانده بود این طلس��م بش��کند .تیم ملی ایران که در 10
بازی گذشته با  10پیروزی ،رکورد خاصی را خلق کرده بود دیروز
سرانجام تن به تساوی داد آن هم در روزی که کرهجنوبی نان تیر
دروازهاش را خورد ۲ .ش��وت از راه دور عزتاللهی و طارمی به تیر
دروازه کرهایها خورد تا تیم میهمان با خوششانس��ی محض از
یک شکست بگریزد .ایران با این نتیجه  ۱۰امتیازی شد و در صدر
جدول گروه  Aمسابقات انتخابی جامجهانی باقی ماند و کرهجنوبی
 ۸امتیازی شد .از این رو نباید این تساوی را چندان هم بد دانست اما
این زنگ خطری بود برای اسکوچیچ که در بازیهای دیگر بهتر بتواند
از نیمکت تیمملی بهره ببرد .دیروز بعد از گل تساوی بخش ایران،
تیمملی با چند تعویض و فرستادن بازیکنانی مثل قدوس ،ترابی و
قائدی ،میتوانست نفس کره را در تهران بگیرد .بازی با کره نشان داد
تیمملی در بازیهای دشوار محتاج تعویضهای بهتری در زمانهای
الزم است .متاسفانه صادق محرمی در دفاع راست و امید نورافکن در
دفاع چپ بازی بسیار بد و سوالانگیزی را ارائه دادند و چیزی نمانده
بود به واسطه آخرین اشتباه محرمی ،در آخرین ثانیه بازی گل دوم را
از کرهجنوبی دریافت کنیم .پس همانگونه که رسانهها از اسکوچیچ و
تیمشحمایتمیکنندبایدکمیهمنگاهنقادانهبهبعضیتعویضها
و سماجتهای عجیب اسکوچیچ داشته باشند .بدون شک دل همه
مردم ایران برای تیمملی فوتبال کشورشان میتپد و اگر رسانهای
انتق��اد میکند تنها در جهت رفع این نواقص اس��ت .ضعفهایی
که واضح و مبرهن اس��ت و با توجه به باز بودن دست اسکوچیچ
ب��ر روی نیمکت ،میش��ود براحتی خیلی از آنه��ا را اصالح کرد.

■■یک نیمه سرد و کسلکننده

در نیمه نخست در مجموع  ۲تیم بازی سرد و کسلکنندهای را
به نمایش گذاشتند .بهترین موقعیت کرهجنوبی در دقیقه  ۱۲بازی
رقم خورد که ضربه سر بازیکنان این تیم از باالی دروازه ایران به
اوت رفت .از جمله نکات قابل توجه این نیمه میتوان به اشتباهات
زیاد بازیکنان ایران و کره در پاسکاری و همچنین عقب بازی کردن
محمدحسین کنعانیزادگان و شجاع خلیلزاده  ۲مدافع مرکزی
ایران اشاره کرد .با نزدیک شدن به زمان پایان نیمه نخست ،این تیم
ایران بود که فشار برای گلزنی را بیشتر کرد .در دقیقه  ۴۳سردار
آزمون شوت محکمی به سمت دروازه کرهجنوبی زد که دروازهبان
این تیم آن را دفع کرد .در ادامه روی اش��تباه مدافع کرهجنوبی،
همین توپ به مهدی طارمی رس��ید که این مهاجم با یک ضربه
آکروباتیک دوباره دروازهبان حریف را به واکنش واداشت اما توپ
به گل تبدیل نشد.
■■تیرک دروازه به داد کرهجنوبی رسید

در نیمه دوم کرهجنوبی خیلی زود توانست به گل برسد .سون
هیونگ مین ستاره کرهجنوبی که در تاتنهام انگلیس بازی میکند،
با استفاده از فضای پشت مدافعان و اشتباه عجیب صادق محرمی
خود را به محوطه جریمه ایران رساند و با یک ضربه فنی گل نخست
بازی را به ثمر رساند .اسکوچیچ برای جبران نتیجه امید نورافکن را
به جای علی قلیزاده وارد زمین کرد .نورافکن به دفاع چپ رفت و
وحید امیری جای قلیزاده را در وینگر گرفت تا به قدرت هجومی
ایران افزوده شود .ایران از دقیقه  ۶۵به بعد بر دامنه حمالتش افزود.
دقیقه  ۶۷ش��وت محکم سعید عزتاللهی به تیرک عمودی کره
برخورد کرد .دقیقه  ۷۶برنامههای ایران جواب داد و ایران با ضربه
سر علیرضا جهانبخش به گل تساوی رسید .حرکت سردار آزمون
در تعقیب توپ و ارسال سانتر برای جهانبخش از نزدیکیهای خط
عرضی دروازه کرهجنوبی قابل تحس��ین بود .بعد از این گل ایران
کمی عقب کشید و کرهجنوبی در دقایق پایانی فشار زیادی را برای
گلزنی ایجاد کرد که در نهایت این فشار به جایی نرسید ،البته در
همان دقایق مهدی طارمی یک بار دیگر با شوت از راه دور تیرک
دروازه کره را لرزاند .خطرناکترین فرصت کرهجنوبی در دقیقه ۹۲
به دست آمد که بیرانوند شوت سانگو بازیکن کرهجنوبی را مهار کرد
و اجازه گلزنی دوباره را به حریف نداد.

نگاه

مبارزه با دیو فساد در شهر

این را برای رئیس فدراسیون فوتبال ایران مینویسیم .برای شهابالدین
عزیزیخادم .او را مسؤول میدانیم که تیمملی با وجود چند ماه سر و صدا
نتوانست در ورزشگاه آزادی از کمکداور ویدئویی بهره ببرد .میگوییم به
ضرر ما تمام شد چون در نیمه نخست مدافع کرهجنوبی یک خطای بسیار
س�اده و بچگانه روی طارمی انجام داد که از چش�م داور وسط دور ماند اما
بدون شک ،وار این صحنه را بررسی میکرد و چه بسا با توجه به نوع خطای
بازیکن کرهجنوبی ،یک پنالتی برای ایران میگرفت .دیروز نبود «وار و هوادار» کامال به سود کرهجنوبی تمام شد و امید آن
میرود در بازی بعدی تیمملی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشود دیگر شاهد این نقیصه بزرگ نباشیم.

یحیی گلمحمدی اسیر بازی مدیریتی پرسپولیس

محمدبناپسازبازگشتبهایران:

یک تمدید قرارداد پرحاشیه

قرارداد سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای  ۲فصل
دیگر تمدید شد که پیش از این جعفر سمیعی برای همین مدت
با گلمحمدی به توافق رس��یده بود .مجید صدری ،سرپرس��ت
باشگاه پرسپولیس همچون گذشته اخبار مربوط به سرخپوشان را
در صفحات شخصی خود در اینستاگرام قرار داد و از توافقی بزرگ
قبل از بازی این تیم با الهالل عربستان
خبر داد .یحیی گلمحمدی ،سرمربی
موفق پرس��پولیس که توانسته است
تاکنون  ۲قهرمانی در لیگ برتر و یک
نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا
در کارنامه خود به عنوان نفر اول فنی
این تیم ثبت کند ،طبق توافق قطعی
مالی با صدری تا پایان فصل  ۱۴۰۲به کار خود در این تیم ادامه
میدهد .صدری در حالی پای توافق مالی با گلمحمدی را امضا کرد
که جعفر سمیعی ،مدیرعامل پیشین سرخپوشان نیز با او به توافق
رسیده بود .گلمحمدی در روزهای ابتدایی حضور جعفر سمیعی
قرارداد خود را تا  ۱۴۰۲با پرسپولیس امضا کرد اما هرگونه توافق

ستارههای جدیدی ظهور کردهاند

در  ۲سال آخر را منوط به توافق با این باشگاه کرده بود .صدری
نی��ز در روزهای پایانی حضورش در این پس��ت به توافق مالی با
گلمحمدی رسید تا این مربی با خیال راحت روی نیمکت تیمش
برای بازی با الهالل عربستان بنشیند .سرپرست باشگاه پرسپولیس
که همیشه مدعی شفافسازی امور باشگاه برای هواداران شده بود،
تاکنونهیچتوضیحیدربارهاینموضوع
نداده اس��ت تا نشان دهد در محرمانه
کردن پروندههای مالی قراردادها فرقی
با مدیران قبلی ندارد .همین امر باعث
شده تا ش��ایعاتی درباره افزایش چند
میلیارد تومانی ق��رارداد گلمحمدی
با پرس��پولیس مطرح ش��ود .قطعا بر
هیچ کس پوش��یده نیست گلمحمدی با توجه به نتایجی که با
پرسپولیس در سالهای اخیر گرفته است ،انتظار دارد از لحاظ مالی
نیز تأمین شود .او که پیشنهاد مالی بسیار باالیی را سال گذشته
از لیگ ستارگان قطر رد کرده بود ،اسیر بازی مدیران پرسپولیس
ش��ده است تا اینگونه برای تمدید قراردادش حاشیهسازی شود.

سایه سنگین استوکس از سر تراکتور
برداشته شد

وکیل آنتونی اس��توکس دریافتطلب موکل خود از
باش��گاه تراکتور را تایید کرد .به گزارش فارس ،باش��گاه
تراکتور هفته گذشته از واریز مطالبات آنتونی استوکس،
پاتریک دی وایلد ،کوین کنستانت و ویلیان میمبال خبر
داد .در روزهای اخیر وکالی کنستانت و پاتریک دریافت
طل��ب خود را تایی��د کردند و دیروز ه��م وکیل آنتونی
اس��توکس این موضوع را به اطالع فیفا و باشگاه تراکتور
رس��اند .البته باش��گاه تراکتور همچن��ان منتظر دریافت
تاییدیه واریزطلب ویلی��ان میمبال پرویی برای دریافت
طلب خودش است تا پس از آن فیفا درباره بازشدن پنجره
نقل و انتقاالتی این باشگاه اعالم نظر کند .جمشید نظمی،
توگو با فارس این خبر را تایید
مدیرعامل تراکتور در گف 
کرد .البته با توجه به بس��ته ب��ودن پنجره نقلوانتقاالت
داخلی تراکتور ،این باشگاه باید رضایت طلبکاران داخلی
خود مثل علیرضا منصوریان و دستیارانش را هم برای باز
شدن پنجره خود جلب کند.

نبود وار به ضرر ایران

سرمربی تیمملی کشتی فرنگی معتقد است رقابتهای
جهان��ی  ۲۰۲۱نروژ با ظهور س��تارههای آیندهداری در
کش��تی فرنگی ایران همراه بود .تیم ملی کشتی فرنگی
کش��ورمان دوشنبهش��ب پس از کس��ب نایب قهرمانی
رقابته��ای جهانی  ۲۰۲۱نروژ وارد تهران ش��د و مورد
استقبال پرشور مردم و مسؤوالن
قرار گرفت .محمد بنا ،س��رمربی
تیمملی کشتی فرنگی در حاشیه
این مراس��م گفت :تاکنون ندیده
بودی��د من با پرچم روی تش��ک
کش��تی دور بزنم اما امسال من
این کار را کردم چون ستارههای
جدیدی در کش��تی فرنگی ظهور کردهاند .امیدوارم این
س��تارهها در المپیک پاریس هم بدرخش��ند .بنا درباره
طلسمش��کنی کشتی فرنگی با کس��ب مدال طال بعد از
 ۷س��ال ،گفت :من بعد از هر ک��دام از این پیروزیهای
طالیی با دویدن روی تشک کشتی به بچهها سالتو زدم

که این موضوع نشان داد خیلی خوشحال هستم .او درباره
اینکه تیمملی کشتی فرنگی در روزهای نخست مسابقات
جهانی متزلزل ظاهر شد ،گفت :خداوند روز اول یک مقدار
اذیت��م میکند اما روز آخ��ر را برایم کامل میکند .همه
اتفاقات رخ داده کار خداست .بنا درباره عملکرد یوسفی
گفت :به ط��ور حتم  ۲ملیپوش
ما جزو بهترین سنگینوزنهای
جهان هستند .به هر حال شانس
علی اکبر یوس��فی بود که مدال
ط�لای س��نگینوزن را بگی��رد.
سرمربی تی م ملی کشتی فرنگی
درب��اره اینکه گرایی در ثانیههای
پایان��ی بر حریفان خود غلبه میکرد ،خاطرنش��ان کرد:
بعضی از افراد باعث میش��وند که ی��ک ورزش ماندگار
و خاطرهانگیز ش��ود .اس��ترس و فش��اری که گرایی به
م��ردم وارد آورد باع��ث ش��د م��ردم ه��م او را فراموش
نکنند.

ادامه تاریخسازی دختران وزنهبرداری

نوجوانان ایران سوم جهان شدند
گزارش سیدهالهه موسوی :دختران نوجوان تیم
وزنهب��رداری ایران در نخس��تین تجربه
حضور در رقابتهای جهانی ،با کس��ب  ۲مدال نقره ۲ ،برنز
و مجموع  ۳۹۳امتیاز ،در رده س��وم جهان قرار گرفتند .در
رقابته��ای دختران نوجوان وزنهبرداری قهرمانی جهان که
 ۱۲تا  ۲۰مهرماه در شهر جده عربستان برگزار شد ،تیم ایران
نخس��تین حضور بینالمللی خود را تجربه کرد که با کسب
نخستین مدالهای تاریخی بانوان همراه شد .غزاله حسینی
وزنهبرداری بود که با کسب مدال برنز در حرکت دوضرب دسته
 ۵۹کیلوگرم ،نخستین مدال را برای کاروان بانوان ایران کسب
کرد .در واقع ،این ملیپوش کشورمان چراغ افتخارآفرینی را
برای کشورمان روشن کرد .روز دوشنبه  ۱۹مهرماه نیز یکتا
جمالی به  ۳مدال دس��ت یافت .وی در بهترین حرکت یک
ضرب خود با مهار وزنه ۹۰کیلوگرم به مدال برنز رسید .جمالی
مدال نقره خود را با مهار وزنه  ۱۱۵کیلوگرم مسجل کرد و با
مجموع  ۲۰۵کیلوگرم ،روی سکوی دوم جهان ایستاد و مدال

نقره را برگردن آویخت .با توجه به نتایج ملیپوشان اعزامی
کشورمان به جده ،تیم ایران روی سکوی سوم دختران نوجوان
جهان ایستاد؛ آمریکا و روسیه هم اول و دوم شدند.
■■در جاده موفقیت

کسب مدال توس��ط دختران نوجوان ایران در مسابقات

وزنهبرداری نوجوانان جهان نویددهنده روزهایی خوب برای
بانوان فعال در این رشته است .مسابقات وزنهبرداری نوجوانان
جهان در عربستان برگزار شد و نمایندگان ایران در  ۲بخش
پسران و دختران به رقابت پرداختند .در این مسابقات غزاله
حس��ینی در دس��ته  59کیلو به مدال برنز دوضرب رسید و

یکت��ا جمالی برنز یک ضرب ،نق��ره دوضرب و نقره مجموع
را کسب کرد .فارغ از نقدهایی که به فدراسیون وزنهبرداری
وارد است باید گفت کسب مدال در این رشته آن هم توسط
دخت��ران نوید روزهای خوب��ی را میدهد ،بویژه اینکه یکتا
جمال��ی چندی پیش در مس��ابقات جوانان جهان موفق به
کسب مدال برنز جهان و نخستین مدال جهانی وزنهبرداری
بانوان ایران شده بود .این موضوع نشاندهنده پتانسیل بانوان
وزنهبردار در ایران است .عمر زیادی از آغاز فعالیت دختران
در رشته وزنهبرداری نمیگذرد اما در همین مدت کوتاه آنها
پاسخ اعتماد فدراسیون را داده و ثابت کردند سرمایهگذاری
در این حوزه نتیجهای مناسب در پی داشته است .در صورتی
که بانوان وزنهبردار همچنان مورد حمایت قرار گیرند میتوان
در آینده نهچندان دور شاهد درخشش بیشتر آنها در میادین
بینالمللی بود .وزنهبرداری یکی از رشتههایی است که میتواند
سبد مدالآوریاش را گستردهتر کند و بانوان وزنهبردار و البته
فدراسیون در این میان نقشی مهم دارند.

ادامه از صفحه اول

ترک فعل ،صدور دس��تورات خالف قانون ،باندبازی،
تغییر کاربری ،واگذاری امالک به صورت بلندمدت به افراد
و مجموعههای خاص ،موافقت با تغییر و تخریب باغها،
دریافت رشوه و استخدام نیرو خالف بخشنامهها از جمله
تخلفات و مفاسدی است که عموما در زیرمجموعههای
مدیریت شهری شکل میگیرد؛ لذا ضرورت دارد با توجه
به اینکه  2ماه از عمر مدیریت ش��هری ششم میگذرد،
مبارزه با فساد به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان
تهرانی با راهاندازی سامانه «کشف فساد» از حالت نمایشی
خارج ش��ده و مردم به صورت ملموس شاهد برخورد با
مفسدان باشند.
کالنش��هر تهران هماکنون نیازمند تحول اساس��ی
است و این تحول جز با گام برداشتن در زمین مبارزه با
فساد نمیتواند تحقق یابد .یقینا زمانی که مجالی برای
شکلگیری فساد وجود نداشته باشد و مافیای فساد در
تیررس س��ازمانهای نظارتی و مردمی باشند ،میتوان
توقع داشت داراییهای شهر به کانال سرمایهگذاری در
پروژههای خرد و کالن وارد شده و یکبار دیگر پویایی به
شهر با اجرای پروژههای عمرانی بازگردد.
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