دیدار ایران  -لبنان با  VARبرگزار میشود

چهارشنبه  ۵آبان 1۴۰۰
وطنامروز شماره 333۴

دیدار تیمملی فوتبال کش��ورمان در ش��هر س��احلی صیدا برگزار خواهد ش��د .حس��ین ش��ریفی ،مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال بعد
از پای��ان نشس��ت هیاترئیس��ه این فدراس��یون اعالم کرد :میزبانی لبن��ان برای بازی با ایران م��ورد تایید قرار گرفته و این دیدار روز بیس��تم
آبانماه برگزار خواهد ش��د .وی افزود :این مس��ابقه قرار اس��ت با  VARبرگزار ش��ود .این بازی در ورزشگاه شهر ساحلی صیدا برگزار میشود.

ورزشی

اخبار

رمز تحول استقالل در لیگ جدید؛ جوان و جسور ،پرتعداد در حمله و پرشور

بازی رو در رو به جای تفاضل گل

آییننامه لیگ فوتبال ایران رسما تغییر کرد و بازی
رو در رو جایگزی��ن تفاضل گل ش��د .به گزارش مهر،
اتفاقاتی که فصل گذشته در لیگهای فوتبال ایران رخ
داد و گمانهزنیها درباره تبانی را بیشتر کرد ،فدراسیون
فوتبال را واداشت تا آییننامه مسابقات را تغییر دهد.
پی��ش از ای��ن ،تفاضل گل بعد از امتی��از برای تعیین
تیم برتر اس��تفاده میشد ولی هیاترئیسه فدراسیون
فوتبال این قانون را تغییر داد .به گفته حسین شریفی،
سخنگوی فدراسیون فوتبال ،در نشست روز سهشنبه
هیاترئیسه مصوب شد بازی رو در رو جایگزین تفاضل
گل ش��ود .ش��ریفی به خبرنگاران گفت :این مورد در
جلسه هیاترئیسه مصوب شد و در تمام ردههای سنی
اعمال خواهد شد.

کامرانیفر
دبیرکل فدراسیون فوتبال شد

با تایید اعضای هیاترئیسه فدراسیون فوتبال ،حسن
کامرانیفر به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال انتخاب شد.
جلسههیاترئیسهفدراسیونفوتبالباحضوراکثریتاعضا
برگزار شد و در نهایت حسن کامرانیفر با تایید اعضای
حاضر در جلس��ه به عنوان دبیرکل فدراس��یون انتخاب
ش��د .پیش از این حسن کامرانیفر توسط شهابالدین
عزیزیخادم به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال
منصوب شده بود و حاال با پیشنهاد رئیس فدراسیون به
هیاترئیسهوموافقترسمیاعضارسمادبیرکلفدراسیون
فوتبال شد.

کالدرون پرسپولیس را به بنبست
شماره حساب کشاند

سرمربی سابق آرژانتینی پرسپولیس از این باشگاه
خواست مطالباتش را به حسابش نزد بانکی در سوییس
واریز کند که این موضوع با توجه به محدودیتهای نقل
و انتقاالت مشکالتی را برای سرخها ایجاد کرده است.
به گزارش ایس��نا ،مدیران باشگاه پرسپولیس در چند
روز اخی��ر مطالبات گابریل کالدرون را فراهم کردهاند
اما حاال برای پرداخت پول با مشکل مواجه شدهاند که
اگر کالدرون همکاری کند قابل حل اس��ت .در یکی،
دو روز گذش��ته باشگاه پرسپولیس از گابریل کالدرون
و خواکین خواست شماره حسابی نزد یکی از بانکهای
کشورهای منطقه معرفی کنند تا باشگاه بتواند مطالبات
آنها را بپردازد اما این مربی آرژانتینی و دستیارش اعالم
کردهاند پول باید به حس��ابی که در حکم فیفا نوشته
شده واریز شود .با توجه به اینکه حساب بانکی مذکور
نزد بانکی در س��وییس است به خاطر محدودیتهای
نقلو انتقاالت پول ،عمال کار واریز پول را با مش��کل
مواجه کرده اس��ت .باشگاه پرسپولیس بر اساس حکم
کمیت��ه وضعیت فیفا بای��د  ۵۸۰هزار دالر به عالوه ۵
درصد س��ود ساالنه به کالدرون و  ۹۵هزار دالر همراه
با  ۵درصد سود ساالنه به خواکین بپردازد.

ستاره اسنوکر جهان مقابل ملیپوش
ایران زانو زد

حسین وفایی ،ملیپوش اسنوکر ایران در رقابتهای
انتخابی مس��ترز آلمان نفر سوم جهان را شکست داد.
حسین وفایی ،ملیپوش اسنوکر ایران که در انتخابی
مس��ابقات مسترز آلمان  ۲۰۲۲شرکت کرده است در
مهمترین رقابت خود (دوش��نبه سوم آبان) به مصاف
س��تاره اس��نوکر جهان یعنی رونی ا ُ س��الیوان رفت و
موفق ش��د با نتیجه قاطع  ۵بر صفر به پیروزی برسد.
این پیروزی برای حسین وفایی در حالی به دست آمد
که او در ردهبندی کلی در جایگاه  ۶۰جهان قرار دارد،
در حال��ی که ا ُ س��الیوان در ردهبندی جهانی در مقام
س��وم دنیا ایستاده است .حس��ین وفایی در این بازی
عملکرد خوبی داش��ت و موفق ش��د قهرمان جهان و
یکی از بهترین اسنوکربازان جهان را شکست داده و او
را به زانو درآورد .رقابتهای اسنوکر مسترز آلمان یک
رقابت حرفهای است که از  ۲۶تا  ۳۰ژانویه  ۲۰۲۲در
برلین آلمان پیگیری خواهد شد .این مسابقات نهمین
روی��داد رنکینگ فص��ل اس��نوکر  ۲۰۲۱-22خواهد
بود .اس��نوکربازان باید در انتخابی این مسابقات که از
 ۱۸تا  ۲۶اکتبر  ۲۰۲۱در انگلس��تان برگزار میش��د،
جواز حضور در رقابتهای اصلی را کس��ب میکردند.
مس��ابقات مسترز آلمان  ۴۰۰ ،۲۰۲۲هزار پوند جایزه
دارد که قهرمان این رقابتها میتواند  ۸۰هزار پوند به
جیب بزند .همچنین نفرات دوم و سوم به ترتیب ۳۵
و  ۲۵هزار پوند را برنده خواهند شد .در این مسابقات
اسنوکربازان معروفی مانند جاد ترامپ به عنوان مدافع
قهرمانی ،رونی ا ُ سالیوان ،مارک آلن و ...حضور دارند.

وینگر تیمملی بهترین بازیکن هفته
بلژیک شد

هافبک تیمملی کش��ورمان و عضو باشگاه شارلروا به
عنوان بهترین بازیکن هفته انتخاب شد.
سازمان لیگ فوتبال بلژیک با اتمام هفته دوازدهم
لی��گ به معرفی بهترین بازیک��ن هفته پرداخت .تیم
فوتبال شارلروا هفته گذشته به مصاف سرن رفت و با
نتیجه  3بر یک به پیروزی رس��ید .در این بازی علی
قل��یزاده بهترین بازیکن میدان ش��د .وینگر تیمملی
کشورمان در این بازی گل اول تیمش را ساخت و گل
دوم تیمش را به ثمر رس��اند .به همین خاطر سازمان
لیگ فوتبال بلژیک وینگر طراح تی م ملی کشورمان را
به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ معرفی کرد.

آبی به رنگ آرامش

علی کله�ری :از رقابتهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال تیمهای
استقالل و ذوبآهن به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲
بر صفر به سود شاگردان فرهاد مجیدی به پایان رسید .آبیهای
تهران در این دیدار مثل بازیهای گذشته با سیستم  ۳دفاعه وارد
میدان شدند؛  .3 -4 -2 -1فرهاد مجیدی به دلیل اردوی تی م ملی
امید ناگزیر تغییراتی را در ترکیب تیمش به وجود آورد و به دلیل
اینکه سبحان خاقانی در ترکیب تی م ملی امید حضور داشت ،فرهاد
مجیدی مجبور شد از یامگا به جای سبحان خاقانیای استفاده کند
که در بازی اول ثابت برای استقالل بازی کرده بود.
در میانه میدان هم استقالل یک تغییر را تجربه کرد و در خط
هافبک فرهاد مجیدی از زبیر نیکنفس اس��تفاده نکرد و مهدی
مهدیپور را به جای او وارد میدان کرد .یکی از مش��کالت اصلی
اس��تقالل در دیدار قبلی ،میانه میدان بود؛ جایی که بازیس��ازی
استقالل به دلیل شیوه بازی زبیر نیکنفس شکل نمیگرفت و در
بازی گذشته هم دیدیم وقتی در نیمه دوم مهدی مهدیپور به جای
زبیر نیکنفس وارد زمین شد ،تازه موتور میانه زمین استقالل روشن
ش��د و ظاهرا فرهاد مجیدی توانست پستی مناسب برای مهدی
مهدیپور پیدا کند .مهدیپور فصل گذشته هیچ گاه نتوانست در
پست مناسبی قرار بگیرد و برای استقالل با تمام پتانسیلهایش
بازی کند .حاال در غیاب ریگی ،مهدی مهدیپور با تحرک کمتر
و استفاده بیشتر از دقت پاسهایش بازیهای بهتری را به نمایش
میگذارد و به نوعی جای خود را در ترکیب اس��تقالل پیدا کرده
اس��ت .جلوتر از مهدی مهدیپور هم آرش رضاوندی حضور دارد
که گاه برای بازیسازی از عقب جایش را با مهدیپور عوض میکرد
اما در مجموع استقاللیها در این دیدار هم نتوانستند خیلی خوب
در میانه میدان ،بازی را کنترل کنند.
اصلیترین نقطه ترکیب استقالل حضور کوین یامگا بود؛ یامگایی
که به نوعی در تمام فرآیندهای هجومی تیم استقالل شرکت داشت
و نیمه اول که به عنوان وینگر راست برای تیم بازی میکرد با انجام
کارهای ترکیبی با وریا غفوری و بازیکنان همدسته توپ را بخوبی
وارد محوطه ذوبآهن میکرد و در یک صحنه هم با توپگیری و
چرخشی مناسب دروازه ذوبآهن را باز کرد.
گل��ی که اس��تقالل را خیل��ی زود جلو انداخت ،چ��را که اگر
اس��تقاللیها نیمه اول به گل نمیرسیدند در نیمه دوم بعید بود
ذوبآهن براحتی گلی را دریافت کند .باید به اس��تقالل حق داد
دنبال این باش��د در شرایط عادی دفاع ذوبآهن را باز کند و اگر
یک نیمه بدون گل پیش میرفت و ذوبآهن برای حفظ نتیجه
«جمعتر» میشد ،استقالل همانطور که فصل قبل با پیکان تارتار
مس��اوی کرد ،این فصل هم با ذوبآهن تارتار به مساوی رضایت
میداد .همین گل تعیینکننده استراتژی استقالل برای ادامه بازی
ب��ود .در بازیهای ابتدایی فصل یکی از اصلیترین فاکتورها برای

استقالل و شکست یک طلسم دیگر

پیروزی اس�تقالل مقابل ذوبآهن در اصفهان ،باعث شکس�ته شدن
یک طلسم دیگر هم برای تیم فرهاد مجیدی شد .استقالل بعد از  6بازی
توانس�ت ذوبآهن را در فوالدشهر شکس�ت دهد و بعد از  5فصل ،هر ۲
بازی ابتداییاش در لیگ را با پیروزی پشت سر گذاشت .جز این  ۲طلسم
مهم ،استقالل با نتیجهای که در فوالدشهر کسب کرد ،یک طلسم دیگر
را هم شکست .طبق آمار متریکا ،استقالل برای نخستینبار در  12فصل
اخیر ،تا پایان هفته دوم گلی نخورده است .آخرین باری که استقالل در پایان هفته دوم ،گل نخورده بود ،به فصل نهم لیگ
برتر بازمیگردد که استقالل در هفته اول با یک گل سپاهان را شکست داد و در هفته دوم هم مقابل فجرسپاسی در شیراز
به تساوی بدون گل رسید .نکته جالب اینکه استقالل در آن فصل ،تا پایان هفته چهارم هیچ گلی دریافت نکرد و جلوی
فوالد در هفته سوم و ملوان در هفته چهارم هم موفق به کلینشیت شد و حاال باید دید تیم فرهاد مجیدی میتواند به رکورد
تیم صمد مرفاوی برسد یا نه.

موفقیت ،رسیدن گل در  30دقیقه ابتدایی است ،چرا که اگر تیم
زود به گل نرسد ،هم وارد یک بحران روانی میشود و هم به دلیل
عدم هماهنگی 100درصدی بعید است بازیکنان بتوانند ایدهآلترین
فرم خود را برای بازی به نمایش بگذارند .استقالل در نیمه دوم کامال
به دنبال دفاع از گلزدهاش بود و همین قضیه هم به اس��تراتژی
اصلی آبیها تبدیل شد .پس از اینکه تیم ذوبآهن در حال ایجاد

موقعیت خطرناک از کانالهای مرکزی بود ،فرهاد مجیدی با اضافه
کردن س��عید مهری به ترکیب به جای ارس�لا ن مطهری یکی از
مهاجمان تیم را کم کرد و یک هافبک به ترکیب تیم اضافه کرد و
در این شرایط کوین یامگا به پست مهاجم نوک منتقل شد؛ جایی
که جلوتر از تمام استقاللیها به دنبال استفاده از ضد حمالت بود
که در دقایق پایانی بازی هم بخوبی روی همین قضیه گل دوم را

به ثمر رساند .البته در این بین باید به یکی از اصلیترین ترفندهای
استقالل برای رسیدن به موقعیت گل اشاره کنیم و آن هم حضور
پرتعداد بازیکنان در فرآیند حمله است .این قضیه حتی شامل حضور
مدافعان میانی تیم هم در حمالت میشود؛ قضیهای که ما در زمان
استراماچونی شاهد آن بودیم .در فوتبال روز دنیا نیز تیمهایی که با
سیستم مشابه استقالل بازی میکنند ،حساب ویژهای روی برتری
عددی در فاز نهایی حمله باز میکنند.
یک مهاجم ۲ ،وینگبک ۲ ،مهره پشت مهاجم و گاه حتی یک
مدافع و هافبک دیگر هم به حمالت اضافه میشوند و حریف را وارد
دردسر بزرگی میکنند .این روزها رگههایی از مدرن بازی کردن چه
هنگام حمله و چه هنگام دفاع در ترکیب استقالل دیده میشود و
این میتواند ارتباط مستقیمی با ترکیب کادر فنی استقالل داشته
باشد .در این بین از عملکرد خوب خط دفاعی استقالل و ترکیب ۳
نفره دانشگر ،یزدانی و مرادمند هم نباید گذشت که استحکام خوبی
به دفاع استقالل بخشیده است .این هفتهها استقالل بخوبی شبیه
تیمهای قهرمان رفتار میکند؛ خوب دفاع میکند و با انگیزه و شور
باالیی به دروازه حریفان حمله میبرد .جوانتر شدن ترکیب استقالل
به همراه اضافه شدن بازیکنی مثل یامگا هارمونی خوبی در ترکیب
استقالل به وجود آورده است و آبیها باید از این سیستم و ترکیب
بخوبی محافظت کنند تا مثل فصول قبل درگیر سرماخوردگی و
بیماریهای مختلف نشوند.

تالش عجیب معاون اجرایی پیشین پرسپولیس برای بازگشت به باشگاه

هیچکس موافق آقای «مجازی» نیست
معاون اجرایی پیش��ین باشگاه پرسپولیس در تالش برای
بازگشت به این باشگاه است .تیم فوتبال پرسپولیس در حالی
تویکم را آغاز کرده است که
رقابتهای خود در لیگ برتر بیس 
تکلیف صندلی مدیرعاملی این باشگاه هنوز نامشخص است.
مجید صدری ،رئیس هیأتمدیره باش��گاه که سرپرستی امور
جاری را برعهده گرفته ،تبدیل به یکی از ش��انسهای اصلی
مدیرعاملی این باش��گاه شده اس��ت .او در حالی قصد دارد با
پرداخت تمام و کمالطلب گابریل کالدرون و تأمین اسپانسر
برای فصل آینده نظر وزیر ورزش و جوانان را برای ماندن در

پرسپولیس جلب کند که حمید سجادی همچنان گزینههای
دیگر همچون حمیدرضا گرشاس��بی و حبیب کاشانی را که
بازنشسته هستند ،در نظر دارد .در این بین ابراهیم شکوری،
معاون اجرایی باش��گاه پرسپولیس که با حکم کمیته اخالق
فدراس��یون فوتبال با محرومیت روبهرو ش��ده ب��ود ،به بهانه
حضور در خدمت سربازی از جمع مدیران باشگاه خداحافظی
کرد تا در س��کوت کامل خبری از این تیم جدا ش��ود .او که
ب��ه عنوان معاون اجرایی باش��گاه در دوران مدیرعاملی جعفر
سمیعی حضور جنجالی در فضای مجازی داشت ،همچنان در

صفحات شخصی خود در توئیتر و اینستاگرام درباره پرسپولیس
اظهار نظر میکند .ش��کوری که حضورش در پرس��پولیس با
جنجالهای��ی نظیر درگیری لفظی با بوژیدار رادوش��وویچ و
اختالف نظر ش��دید با یحیی گلمحمدی همراه بود ،منتظر
فرصت برای حضور دوباره در جمع مدیران باشگاه است .این
در حالی است که مدیران وزارت ورزش و در رأس آنها حمید
سجادی هیچ عالقهای به حضور ابراهیم شکوری در پرسپولیس
ندارند و او شانسی برای حضور در جایگاه مدیرعاملی و مدیران
باشگاه ندارد.

تیم ملی کاراته ایران به دنبال طالی چهارم

کار سخت شاگردان هروی در دوبی
توپنجمین دوره رقابتهای کاراته
بیس 
گزارش
ن به
قهرمانی جهان از سهش��نبه  ۲۵آبا 
میزبانی امارات در ورزشگاه «حمدان» شهر دوبی آغاز میشود.
ن رقابتهای
بر اس��اس برنامه اعالمی مسابقات ،جمعه  ۲۸آبا 
بخش تیمی در مرحله مقدماتی برگزار میشود و تیمملی ایران
به عنوان مدعی اصلی و مدافع عنوان قهرمانی وارد این رقابتها
خواهد شد .کاراته ایران در بخش تیمی  ۳دوره متوالی صاحب
مدال طال در رقابتهای قهرمانی جهان ش��ده است؛ طالیی
که ارزش باالیی در س��طح جه��ان دارد و عیار واقعی کاراته
کشورها را به تصویر میکشد .تیم ملی ایران نخستینبار سال
 ۲۰۱۴در رقابتهای جهانی «برمن» آلمان با ترکیب ذبیحاهلل
جزاده ،بهمن عسکری ،سعید احمدی ،ایمان
پورشیب ،سجاد گن 
سنچولی ،سامان حیدری و ابراهیم حسنبیگی روی سکوی
نخست جهان ایستاد ۲ .سال بعد در «لینز» اتریش حیدری و
حسنبیگی جای خود به علی فداکار و مهدی خدابخشی دادند
تا تیم ایران برای دومین دوره متوالی طالی جهان را کس��ب
[ کوریره ]

خشم اینتر و ناپولی

کن��د .در ای��ن دوره تیمملی
ایران تا مبارزه نهایی ،فرانسه،
آذربایجان ،هلند و سوییس را با
اقتدار کامل و ۳بر صفر شکست
داد و در دی��دار پایان��ی  ۳بر ۲
ژاپن را از پیش رو برداش��ت۲ .
سال بعد در رقابتهای ۲۰۱۸
«مادرید» س��امان حیدری به
ترکیب بازگشت و صالح اباذری
و علیاصغر آسیابری هم اضافه شدند تا با تداوم حضور پورشیب،
گنجزاده و عس��کری ،تیمملی ایران یک بار دیگر اقتدار خود
را به نمایش بگذارد .ملیپوش��ان ای��ران کار خود را با برتری
مقابل ارمنستان آغاز کردند و در ادامه سنگال ،اردن و ایتالیا
را از پیش رو برداش��تند و به دیدار نهایی صعود کردند .تیم
ایران در مبارزه پایانی برابر ترکیه با وجود آنکه ش��روع خوبی
نداش��ت و با شکستهای اباذری و بهمن عسکری  ۲بر صفر
[ مارکا ]

گروه بی نهایت

عقب افت��اده بود ،با  ۳پیروزی
متوالی پورشیب ،خدابخشی و
گنجزاده ۳ ،بر  ۲پیروز ش��د و
برای سومین دوره متوالی روی
سکوی نخست جهان ایستاد.
ب��رای حض��ور در رقابتهای
 ۲۰۲۱ام��ارات ک��ه تیمملی
ایران به دنبال چهارمین طالی
متوالی است ،کادر فنی تی م ملی
اسامی ترکیب نهایی را اعالم کرد که بر همین اساس کاپیتان
جزاده همچون ۳دوره قبلی حضور خواهند داشت.
پورشیب و گن 
از سویی بهمن عسکری برای نخستینبار از ترکیب خارج شده
اما مهدی خدابخشی سومین حضور و آسیابری دومین حضور
خود را تجربه میکنند .همچنین کیوان بابان و مهدی عاشوری
هم برای نخستینبار در ترکیب تیمملی روی تاتامی جهانی
مبارزه خواهند کرد .در کادر فنی سیدشهرام هروی ،سرمربی
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اقد
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[ گاتزتا ]

تیم ملی ،مرد اول کاراته ایران است که در تمام این سالها با
تصمیمات درست و منطقی خود بویژه در جریان مسابقات و
انتخابترکیبهایمتفاوتنقشپررنگیدرکسبموفقیتهای
ذکر شده داشته و در این دوره نیز سکان هدایت تیمملی را
برعهده دارد .آقای «هتتریک» بخوبی میداند تاتامی امارات
با همه  6س��ال گذشته متفاوت است .اکنون کاراته المپیکی
ش��ده و ش��اهد حضور مدعیان جدیدی خواهد بود .در این
سالها شهاب سلطانی ،حسین روحانی ،سعید حسنیپور و
سیدمحمد حسینی با وی همکاری کردند و در این دوره نیز
حسن روحانی ،سعید فرخی ،حامد زیکساری و نعیما خواجوی
در کنار هروی هدایت تی م ملی را بر عهده خواهند داشت که
در صورت کسب طال ،تیم ایران در کاراته دنیا جاودانه خواهد
ش��د ،چرا که بعد از انگلستان که سالها قبل  ۳دوره آن هم
غیر متوالی به این مهم دست پیدا کرد ،تی م ملی ایران  4دوره
و آن هم به صورت متوالی و نزدیک به  ۱۰سال روی سکوی
نخست جهان خواهد ایستاد.

میالن ،معامل
ه های اسکودتویی
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