اعالم آمادگی مالک اینتر برای فروش باشگاه به سعودیها

پنجشنبه  22مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3325

گروه سونینگ چین به عنوان مالک باشگاه اینتر حاضر است این باشگاه را با یک میلیارد یورو به صندوق سرمایهگذاری عربستان بفروشد.
به نظر میرسد مالکان چینی باشگاه اینتر به دنبال فروش این باشگاه هستند .شرکت سونینگ حاضر است باشگاه اینتر را با یک میلیارد
یورو به صندوق سرمایهگذاری عربستان بفروشد .این صندوق چند روز پیش هم باشگاه نیوکاسل را خریداری کرد.

ورزشی

عکسنوشت

گفتوگوی «وطنامروز» با حمید درخشان پس از تساوی ایران و کره

انتشار کامنت محمد بنا در پست
اینستاگرام سایت رهبر انقالب

نبود تماشاگران تأثیرگذار بود

صفحه اینستاگرام رهبر انقالب کامنت محمد بنا با این
مضمون که «همهمان سرباز وطنیم» را منتشر کرد .بعد از
درخشش تیم کشتی فرنگی ایران در اسلو ،رهبر معظم انقالب
در پیامی از این کار بزرگ فرنگیکاران و همچنین سرمربی
ایرانی این تیم تمجید کرد .پس از این موضوع ،محمد بنا
در پاسخ به این پیام ،متنی با این مضمون که «ما همه سرباز
وطنیم» را نوشت .در عکس زیر این متن را مشاهده میکنید.

اخبار

کارشکنی سعودیها
علیه پرسپولیس در تهران

دیروز س��اعت  11صبح کاروان پرسپولیس برای دیدار
با الهالل آماده پرواز به عربستان بود اما در کمال ناباوری با
کارشکنی عجیب سعودیها بعد از چند ساعت بالتکلیفی این
پرواز انجام نشد تا پرسپولیسیها ساعت  15دیروز به خانه
بازگردند .پیرو همین موضوع یکی از شبکههای تلویزیون،
ارتباطی را به افش��ین پیروانی در فرودگاه برقرار کرد .مدیر
تیم فوتبال پرس��پولیس در این باره گفت :تمام تالشمان
را میکنیم که کارشکنیهای عربستانیها را با یک بازی و
نتیجه خوب جبران کنیم .افشین پیروانی درباره کارشکنی
عربس��تانیها برای پرواز سرخپوشان اظهار داشت :قرار بود
ساعت  11پرواز کنیم که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده
و در فرودگاه هس��تیم .در حالی به ما اجازه پرواز ندادند که
بعد از بازی اس��تقالل تاجیکستان که یک ماه پیش برگزار
شد ،درخواست ویزا کرده بودیم ولی گفتند ویزا در فرودگاه
صادر میش��ود ،یعنی ما هر زمانی به عربستان برسیم 2-3
ساعت هم آنجا معطلی داریم .وی ادامه داد :دلیل این موضوع
این اس��ت که زور و قدرتی نداریم .چرا پرسپولیس  2سال
نباید میزبانی کند؟ ما یک روز هم به خاطر بازی تی م ملی
دیرتر به عربستان میرویم و بازیکنان خسته هستند .واقعا
متاسفم که این اتفاقات افتاده است .با هر کسی هم تماس
میگیریم خوشبینانه میگوید چند ساعت طول میکشد.
مدیر تیم پرس��پولیس افزود :تا به عربستان برسیم باید به
حباب بهداشتی برویم و تست کرونا بدهیم و تا جواب بیاید
کاری نمیتوانیم بکنیم .اتفاقاتی که رخ داده برخالف بازی
جوانمردانه و فیرپلی است .هواداران عزیز پرسپولیس بدانند
تمام تالشمان را میکنیم که این کارشکنیها را با یک بازی
و نتیجه خوب جبران کنیم.

پرچم دختران وزنهبردار باالتر از پسران

تیم ملی وزنهبرداری پسران ایران با وجود اینکه به صورت
کیفی به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان اعزام شده بود،
نتوانست انتظارات را برآورده کند و تنها  ۲نفرشان مدالآور
بودند .مس��ابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان جهان به
میزبانی عربستان به پایان رسید و تیم پسران ایران با توجه
به اینکه کیفی اعزام شده بود ،انتظارات را برآورده نکرد و
در مقابل ،تیم دختران در نخستین حضور خود تاریخساز
شد .تیم ملی دختران ایران برای نخستینبار در مسابقات
قهرمانی نوجوانان جهان ش��رکت ک��رد که از تیم  8نفره
ایران  ۲مدال نقره و  ۲برنز و سکوی سوم تیمی به دست
آمد ،البته  ۲وزنهبردار هم اوت کردند .هر چند باید بیشتر
از این روی تیم دختران کار کرد اما باز هم در نخس��تین
حضور خوب ظاهر شدند .تیم دختران در ردهبندی امتیازی
سوم و در ردهبندی مدالی سیزدهم شد .نکته مهمتر اینکه
یکتا جمالی در سال  ۲۰۲۱توانست عملکرد فوقالعادهای
داشته باشد .او با وجود اینکه رده سنیاش نوجوانان بود ،در
مسابقات جوانان جهان سوم شد و نخستین مدال جهانی
دختران ایران را گرفت .او در مسابقات نوجوانان جهان هم
نایبقهرمان شد و نخستین مدال نقره تاریخ وزنهبرداری
زنان ایران را کس��ب کرد .جمالی اس��تعدادی است که با
س��رمایهگذاری روی او و حمایت بیشتر میتوان در آینده
شاهد مدالآوری بیشتری از او بود .غزاله حسینی نیز در
نخستین تجربه بینالمللی خود مدال برنز دوضرب را گرفت.
از  ۴۸حرکت تی م ملی دختران ۱۷ ،حرکت بدرستی انجام
نشد و  ۳۱وزنه هم مهار شد و نمایندگان ایران چراغ سفید
گرفتند .البته هیچ کدام از نمایندگان ایران هر  6حرکت
خود را بدرستی انجام ندادند که کادرفنی باید به این نکته
هم توجه کند .اما شرایط در تیمملی پسران متفاوت بود.
با توجه به قدمتی که وزنهبرداری پسران ایران در نوجوانان
جه��ان دارد قطعا انتظ��ار از این تیم به گونهای دیگر بود،
بویژه اینکه تیم با هدف کس��ب مدال به صورت کیفی به
مسابقات اعزام شده بود .تیمملی پسران با  6وزنهبردار در
این مسابقات شرکت کرد و با وجود اینکه شانسهای مدال
به این مسابقات اعزام شدند اما تنها  ۲وزنهبردار مدالآور
بودند .در واقع حاصل تالش تیم پسران  ۳طال و  ۲برنز بود.
البته در طول مسابقه برخی وزنهبرداران ایران برای مدال
تالش کردند اما حرکتهای حساس��ی را که میتوانست
آنها را به مدال برس��اند ،از دست دادند .در این میان یک
نفر هم اوت کرد .این نشان میدهد تیم پسران نیاز به کار
بیشتر دارد و شاید سعیدعلی حسینی ،سرمربی تی م ملی
برای آماده کردن این تیم با توجه به تعطیلی طوالنیمدت
اردوها و مسابقات داخلی ،مدت زمان بیشتری نیاز داشت.
تیم ایران در ردهبندی امتیازی پنجم و در مدالی چهارم شد.

زهره فالحزاده :تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در
مرحله نهایی مقدماتی جامجهانی  ۲۰۲۲قطر در ورزشگاه خالی
از تماشاگر آزادی میزبان کرهجنوبی بود .در این دیدار این تیم
کره بود که قفل دروازهها را باز کرد و در صورت پیروزی حتی
میتوانست صدرنشینی را از تیم ما بگیرد اما علیرضا جهانبخش
بار دیگر هنر خود را به نمایش گذاشت و با یک ضربه سر زیبا
گل تساوی ایران را به ثمر رساند .جهانبخش سومین گل خود
را در این مرحله به ثبت رساند و در صدر گلزنان مقدماتی جام
جهانی قرار گرفت .البته کیم سئونگگیو ،سنگربان کرهجنوبی
خوشش��انس بود که  ۲بار ش��وت مهاجم��ان ایران به تیرک
دروازهاش اصابت کرد .در واقع قفس توری آزادی هم به نوعی
مانع شکست میهمان شد تا کرهایها بدون امتیاز ایران را ترک
نکنند .این دیدار در نهایت با نتیجه  ۱-۱به اتمام رسید و تیم
ملی کشورمان با ۱۰امتیاز همچنان در رده نخست گروه ایستاده
است« .وطنامروز» برای ارزیابی این دیدار و همچنین بازی روز
شنبه پرسپولیس با الهالل عربستان در مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا با حمید درخشان ،کاپیتان اسبق تیمملی
و پرسپولیس گفتوگو کرد.
***
تی�م ای�ران پ�س از  ۳برد متوال�ی در این مرحل�ه ،برابر

کرهجنوبی به تساوی رسید؛ تحلیل شما از این دیدار چیست؟

اگر تیم ما به دنبال برد بود ،چرا مهدی قائدی در لحظات
پایانی به میدان رفت؟ بهتر نبود زودتر از این بازیکن ریزنقش
استفاده میکردیم؟

در نیمه اول خیلی خوب نبودیم و خوب هم بازی نکردیم.
در این نیمه بیش��تر زمان بازی تحت کنترل کرهایها بود.
ترسی در وجود بازیکنان ما بود که خیلی نتوانستند شایستگی
اعتقاد من هم این است که تعویض خیلی دیر انجام شد
خود را نشان دهند .در نیمه دوم وقتی گل
و زمانی قائدی به زمین آمد که مربی ما
خوردیم ،طبیعی بود که ترس بازیکنان
مش�کل از عدم هماهنگی تیم بیشتر به دنبال وقت گرفتن بود .قائدی
بری��زد و البت��ه بعد گل حری��ف ما برای ما اس�ت .ما نسبت به سایر تیمها باید زودتر به بازی میآمد.
مدتی خوب نبودیم و کمکم بهتر شدیم و
این دیدار قرار بود با حضور تماشاگران
هماهنگ�ی الزم را نداری�م .خیلی
توانستیم به گل مساوی دست پیدا کنیم.
برگزار شود اما در نهایت بدون تماشاگر
کم تمرین میکنی�م .در حالی که
مشکل کجاست که تیم اسکوچیچ در
این چند دیدار  ۲نیمه متفاوت به نمایش
گذاشته است؟ تیم او در نیمه اول چندان
خوب بازی نمیکند.

م�ا نیاز به تمرین بیش�تر داریم تا
هماهنگترشویم

مشکل از عدم هماهنگی تیم ما است .ما نسبت به سایر
تیمها هماهنگی الزم را نداریم .خیلی کم تمرین میکنیم .در
حالی که ما نیاز به تمرین بیشتر داریم تا بهتر هماهنگ شویم.
در دوران مربیان پیشین اردوهای بلندمدت داشتیم اما
اسکوچیچ نشان داده چندان روی این مسأله وسواس ندارد.

بله! متأسفانه ایشان فرصت چندانی ندارد و با برنامهریزی
فدراسیون راه آمده است.

انجام ش�د؛ شاید حضور هواداران به برد
تیم کمک میکرد.

میتوانیم به جامجهانی برویم .کار سخت است اما غیرممکن
نیست .تیم ما ،تیم خیلی خوبی است.
در جامجهان�ی بای�د به فکر نیمکت قویتری باش�یم یا
اسکوچیچ را همچنان حفظ کنیم؟

حتما باید تغییراتی انجام بدیم .باید اس��کوچیچ تا پایان
مرحله مقدماتی جامجهانی در تیم بماند و نتایج او ارزیابی
شود تا بتوانیم تصمیم درستی در این باره بگیریم.
کمی هم درباره پرس�پولیس صحبت کنیم؛ این تیم روز
شنبه باید در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
مقابل الهالل عربستان قرار بگیرد ،این دیدار میتواند به نفع
پرسپولیس تمام شود؟

بله! حضور ه��واداران روی روند بازی
بچهها تأثیر میگذاشت .من فکر میکنم
فدراسیون برای حضور تماشاگران باید تالش بیشتری میکرد
ولی این اتفاق نیفتاد و به ضرر ما هم شد.

پرسپولیس بازی سختی پیشرو دارد .الهالل تیم خیلی
خوبی اس��ت اما پرس��پولیس هم بازیکنانش سالهاست
کن��ار هم بازی کردهان��د ،باتجربه هس��تند و در کل تیم
وضعیت خوبی دارد .پرس��پولیس توانایی بردن این تیم را
در عربستان دارد.

بله! اگر حریفان دیگرمان را ببریم ،حتی مقابل کره در دیدار
برگشت مساوی هم بگیریم ،شانس صعود داریم و مطمئنم

بازیکنان جدید نیاز به زمان دارند و میتوانند کمکم با سایر
بازیکنان هماهنگ شوند و به تیم کمک کنند.

سختترین و مهمترین دیدار ما در این گروه همین دیدار
با کرهجنوبی بود؛ با توجه به روند بازی تیم ما به نظر شما باید
به ادامه مسیر خوشبین باشیم؟

خریدهای جدیدی که پرسپولیس در این فصل انجام داده
از نظر شما مفید خواهند بود؟

انتقاد فدراسیون فوتبال فلسطین از اینفانتینو به دلیل توهین به ارزشهای فیفا

خودشیرینی فیفا در سرزمینهای اشغالی

فدراسیون فوتبال فلسطین به اقدام رئیس فیفا برای سفر
به سرزمینهای اشغالی واکنش نشان داد .جیانی اینفانتینو،
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که به سرزمینهای
اشغالی سفر کرده ،روز سهشنبه با نفتالی بنت ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی دیدار کرد .رسانههای صهیونیستی گزارش
دادند در مالقاتی که اینفانتینو با نفتالی بنت داش��ته ،به او
پیشنهاد داده اسرائیل با کشورهای همسایه به رهبری امارات
عربی متحده برای میزبانی مش��ترک مسابقات جامجهانی
فوتبال  2030نامزد شوند .این نخستین سفر رئیس فیفا به
سرزمینهای اش��غالی بود و در مالقات با نخستوزیر رژیم

صهیونیس��تی ،مقامات سابق دولت آمریکا از جمله استیون
منوچین ،وزیر سابق خزانهداری آمریکا و دیوید فریدمن ،سفیر
سابق آمریکا در اسرائیل نیز حضور داشتند.
رئیس فدراس��یون فوتبال فلس��طین در واکنش به این
موضوع و پس از حضور جیانی اینفانتینو در افتتاحیه مرکز
صلح فریدمن واقع در سرزمینهای اشغالی ،مالقات از پیش
تعیین شده خود با رئیس فیفا را لغو کرد.
رئیس فدراس��یون فوتبال فلسطین روز سهشنبه ضمن
اعالم لغو مالقات خود با اینفانتینو با انتش��ار بیانیهای اعالم
کرد حضور رئیس فیفا در مراسم افتتاحیه «موزه بردباری»

توهین به ارزشهای فیفا برای تحمل مذهبی و همزیستی
مسالمتآمیز است.
در بخش��ی از این بیانیه آمده است« :فدراسیون فوتبال
فلسطین از تصمیم آقای جیانی اینفانتینو ،رئیس فیفا برای
شرکت در  ۲رویداد موسوم به «موزه بردباری» ،بنایی که بر فراز
قبرستان اسالمی مأمناهلل  -قدیمیترین قبرستان مسلمان
که قدمتش به قرن  11میالدی بازمیگردد  -س��اخته شده
است ،ابراز تأسف میکند .این اقدام را نقض کامل ارزشهای
تحمل مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز میدانیم که هر دو
توسط اساسنامه فیفا تأیید شده است».

بر اس��اس گزارش سایت انگلیس��ی «اینساید ِد گیمز»،
جبرئیل رجوب ،رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین پیشتر با
ارسال نامهای به اینفانتینو از وی خواسته بود در این رویداد
شرکت نکند ،زیرا این امر برخالف پیامهای فیفا برای تعهد به
حقوق بشر و همزیستی مسالمتآمیز است.

بررسی نقش نبود  VARو هوادار در توقف تیمملی در آزادی

هدیه فدراسیون به رقیب

داری�وش مجلل :توق��ف تیمملی فوتب��ال مقابل کرهجنوبی
در حال��ی رقم خورد که در ص��ورت تحقق وعدههای مدیران
فدراس��یون فوتبال ،احتماال نتیجه به برد ایران تغییر میکرد.
تیمملی فوتبال ایران سهشنبهشب در روزی که موقعیتهای
گلزنی فراوانی داشت و  ۲بار هم تیرک دروازه کرهجنوبی را به
لرزه درآورد ،با نتیجه یک -یک مقابل ببرهای آسیا متوقف شد.
کسب یک امتیاز مقابل کرهجنوبی در شرایطی که یک گل هم
از این تیم عقب افتاده بودیم ،نتیجه بدی محسوب نمیشود اما
مرور اتفاقات قبل تا زمان مسابقه نشان میدهد عملکرد مدیران
فدراسیون موجب شد  2امتیاز مهم خانگی تیمملی از دست
برود .حضور تماشاگران موضوعی بود که فدراسیون فوتبال از
مدتها قبل روی آن مانور تبلیغاتی میداد اما  ۲روز مانده به
بازی ،حضور یار دوازدهم تیمملی رسما منتفی شد.
حسن کامرانیفر ،سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در
رابطه با عدم صدور مجوز حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه
[ اسپورت ]

قرارد
اد با پدری بسته شد

آزادی ب��رای دیدار تیمهای ملی
فوتب��ال ایران و کرهجنوبی گفته
بود :این بازی و نبود تماشاگر هیچ
ارتباطی به بحث خارجی ندارد و ما
در داخل با توجه به پروتکلهای
بهداشتی و بحث واکسیناسیون و
مسائلزیرساختیتصمیمگرفتیم
بازی بدون تماشاگر باشد .االن اگر
یک تماشاگر بخواهد وارد ورزشگاه
ش��ود ،بحث تست پیس��یآر او
مطرح میشود که هزینه زیادی برای تماشاگران در پی دارد.
بحث سالمت تماشاگران باید راستیآزمایی شود .در نهایت ما به
این نتیجه رسیدیم که این بازی بدون تماشاگر باشد .باید اشاره
کنیم مس��ؤوالن در شرایطی به یکباره نگران سالمتی  ۷هزار
هوادار در ورزشگاه سر باز و  80هزار نفری آزادی شدند که دیدار
[ مارکا ]

شوامن
ی  60میلیون یورویی

ایران و کرهجنوبی در س��النهای
کوچک و سرپوشیده سینماها برای
فوتبالدوستان پخش شد(!)
■■ ،VARتیر خالص

داوری دیدار ایران و کرهجنوبی
جز یک صحنه ،مش��کل خاصی
نداش��ت اما آن ی��ک صحنه به
قدری در نتیجه بازی تاثیرگذار
ب��ود که عملکرد داور بازی را زیر
س��وال ببرد .دقیقا در دقایقی از
نیمه اول که کرهجنوبی توپ و میدان را در اختیار گرفته بود،
مهدی طارمی در داخل محوطه جریمه کرهجنوبی به دنبال
توپی مرده رفت که با تنه سنگین مدافع حریف سرنگون شد.
در این صحنه به ادعای کارشناسان داوری یک پنالتی برای
ایران سوخت .نوید مظفری ،کارشناس داوری درباره این صحنه

[م
وندودپورتیوو ]

بازار آزاد

[ گاتزتا ]

توضیح داد :عملکرد کلی داور خوب نبود زیرا او در این دیدار
یک اشتباه تاثیرگذار داشت که میتوانست باعث تغییر نتیجه
شود .در صحنهای ،مدافع کرهجنوبی بدون اینکه توجهی به
توپ داشته باشد ،به طارمی ضربه زد و داور باید پنالتی اعالم
میکرد .مشابه این صحنه دقیقا چند دقیقه پیش از آن توسط
آزم��ون صورت گرفته بود که داور آن را خطا اعالم کرد؛ در
نتیجه پنالتی ایران سوخت.
داور عمانی اما سهم کوچکی از پنالتی سوخته ایران داشت
و سهم بزرگتر آن گردن عزیزیخادم و مدیرانش است .داور
عمانی اش��تباه کرد اما اگر  VARدر این بازی بود ،پنالتی
ایران باز هم میسوخت؟ تمام تقصیر نبودن  VARگردن
فدراسیون فوتبال اس��ت .این اتفاق در شرایطی رخ داد که
عزیزیخادم ،رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه دانشافزایی
داوران فوتبال به صورت رس��می خبر استفاده از  VARدر
دیدار با کرهجنوبی را داده بود.

میال
ن و مشکالت دروازه

[ آ.اس ]

پوگبا ه
مچنان ممکن است

