 ۲طال در  ۵وزن نخست کشتی آزاد نظامیان جهان

سهشنبه  ۲آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 335۷

آزادکاران ای��ران در پای��ان رقابته��ای  ۵وزن نخس��ت نظامی��ان جه��ان ،صاحب  ۲مدال طال ۲ ،م��دال نقره و یک مدال برنز ش��دند .در پایان مس��ابقات  ۵وزن
نخس��ت کش��تی آزاد نظامی��ان جهان در س��الن  ۱۲هزار نف��ری آزادی تهران ،مرتضی قیاس��ی و محمدحس��ین محمدی��ان در اوزان  ۶۵و  ۹۷کیلوگرم به مدال
ط�لا ،احم��د محمدن��ژاد ج��وان و فریب��رز بابای��ی در اوزان  ۵۷و  ۷۴کیلوگرم به مدال نقره و ه��ادی وفاییپ��ور در وزن  ۸۶کیلوگرم به مدال برنز دس��ت یافتند.

ورزشی

اخبار

ضعفی که در ساختار استقالل وجود دارد

مارادونا بدون قلب دفن شده است!

حواشی حتی بعد از مرگ هم دست از سر شماره 10
افسانهای تاریخ فوتبال برنمیدارد .یک سال پیش «دیگو
آرمان��دو مارادونا» از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال در
 60س��الگی به علت ایست قلبی در بوئنوسآیرس از دنیا
رفت .بعد از مرگش ،حواش��ی مختلفی درباره دیگو ایجاد
شد که از آن جمله میتوان به مشکل خوردن وراث او در
تقسیم اموال و به حراج گذاشتن برخی داراییهای آلپلوسا
(یکی از القاب مارادونا به معنای موفرفری) برای پرداخت
بدهیهای او اشاره کرد و حاال خبر جنجالی دیگری مبنی
بر دفن الدیگو «بدون قلب» منتشر شده است« .نلسون
کاسترو» پزشک و خبرنگار آرژانتینی ،کتابی تحت عنوان
«وضعیت سالمت دیگو :حقیقت چیست؟» منتشر کرده
که در آن برخی جزئیات پرونده پزش��کی مارادونا را فاش
کرده است .در این کتاب ،کاسترو بررسی دقیقی از وضعیت
جسمانی دیگو انجام داده است .او برخی اسناد محرمانه و
منتشر نشده را مطالعه کرده و با شاهدانی که تا به حال با
کسی صحبت نکردهاند ،مصاحبه کرده است .بر این اساس
پرخوری ،اعتیاد به همه چیز و عدم تحرک در تمام طول
ش��بانهروز از جمله عادتهای رفتاری دیگو معرفی شده
است .کاسترو در کتابش فاش کرده در وضعیت سالمتی
مشابه مارادونا ،خیلیهای دیگر خیلی زود از دنیا میروند.
همچنین در کتاب آمده الپلوسا به هر چیزی که برایش بد
بود ،اعتیاد داشت .او به همه چیز معتاد بود .او در مواجهه
با بیماریها ،بدنی مقاوم داشت و دیگران با شرایط مشابه،
توان تحمل مشکالت جسمی او را ندارند .مشکل اینجاست
که دیگو هیچگاه نمیخواست ریکاوری کاملی داشته باشد.

حریفان استقالل و سپاهان در پلیآف
لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

 ۲نماینده ایران در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آس��یا
به میدان خواهند رفت .فوتبال ایران همانند س��ال گذشته
 ۲سهمیه مس��تقیم و  ۲سهمیه غیرمستقیم برای حضور
در لیگ قهرمانان  ۲۰۲۲آس��یا دارد .پرسپولیس و فوالد به
دلیل قهرمانی در لیگ و جام حذفی سهمیه مستقیم ایران
محسوب میشوند و استقالل و سپاهان باید در مرحله پلیآف
بازی کنند .طبق اعالم س��ایت آماری ،footyrankings
استقالل در مرحله پلیآف با بنییاس امارات دیدار میکند
و س��پاهان هم حریف شارجه امارات خواهد بود .همچنین
پرسپولیس که قهرمان لیگ ایران شده است ،به احتمال زیاد
در سید نخست قرعهکشی در کنار تیمهای السد (قهرمان
قطر) ،الهالل (قهرمان عربستان) ،الجزیره (قهرمان امارات) و
الدحیل قرار میگیرد و در مرحله گروهی با این تیمها همگروه
نخواهد شد .فوالد هم احتماال در سید دوم در کنار الفیصلی
عربستان ،االهلی امارات ،الریان قطر و الشباب عربستان قرار
میگیرد .این سایت همچنین تاکید کرده است مجوز حرفهای
استقالل و پرسپولیس در حال بررسی است و اگر تایید شود،
سهمیه آسیایی به آنها تعلق میگیرد .اگر این ادعای سایت
 footyrankingsمحقق شود ،احتمال دارد پرسپولیس با
االهلی و بازیکنان ایرانیاش از جمله احمد نوراللهی و مهدی
قائدی روبهرو شود یا با تیم الریان که در سید دوم قرار دارد
و شجاع خلیلزاده در این تیم بازی میکند.

 ۴هفته دشوار مقابل
استقالل و مجیدی

تیم فوتبال استقالل که در پایان هفته پنجم لیگ برتر در
جایگاه دوم جدول قرار دارد ۴ ،هفته دشوار و سرنوشتساز
پیش رو دارد .آبیپوشان تهران در  ۵هفته نخست رقابتهای
لیگ برتر نتایج خوبی گرفتهاند و با  ۳پیروزی ۲ ،تساوی،
بدون شکست و  ۱۱امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت
به آلومینیوم ،در رده دوم جا گرفتهاند .شاگردان مجیدی پس
از  ۳پیروزی متوالی مقابل هوادار ،ذوبآهن و تراکتور ،به ۲
تساوی متوالی مقابل فجر سپاسی و نساجی رسیدند و در
این  ۲بازی برای نخستینبار گل خوردند و برای نخستینبار
هم در یک بازی موفق به گلزنی نشدند .استقالل پس از این
 ۵هفته ۴ ،بازی متوالی با تیمهایی دارد که شاید به مراتب
دشوارتر از  ۵حریف ابتدایی آنها باشند .شاگردان مجیدی در
نخستین بازی از چهارگانه دشوارشان میهمان تیم گلگهر
س��یرجان هس��تند که این دیدار فردا در سیرجان برگزار
میش��ود .آنها سپس در هفته هفتم به مصاف صنعتنفت
میروند که به نظر میرسد شرایط فنیاش پس از بازگشت
علیرضا منصوریان به نیمکت این تیم بهتر ش��ده اس��ت.
شاگردان مجیدی بعد از دیدار با صنعتنفت باید مهمترین
بازی فصل که داربی است را انجام دهند؛ رویارویی این تیم
با پرسپولیس روز شنبه  ۱۳آذر در ورزشگاه آزادی خواهد
بود .آبیپوش��ان سپس در فاصله کمتر از یک هفته بعد از
داربی در روز پنجشنبه  ۱۸آذر میهمان پیکان هستند که
این تیم هم از تیمهای خوب این فصل است.
 ۴بازی پیدرپی ب��ا  ۴تیم خوب گلگهر ،صنعتنفت،
پرسپولیس و پیکان میتواند یک چهارگانه سخت را برای
فرهاد مجیدی و شاگردانش رقم بزند؛  ۴دیداری که امتیازات
آنها را میتوان در تعیین شرایط نیمفصل نخست و حتی تمام
فصل تاثیرگذار دانست.

اصرار ژاوی به جذب شاگرد سابق

سرمربی جدید بارسلونا با توجه به بحران در خط حمله
و مشکالت مالی باشگاه اصرار به جذب شاگرد سابق خود
دارد .به گزارش اسپورت ،خط حمله بارسلونا در وضعیت
خوب��ی ق��رار ندارد و این کار را برای ژاوی س��خت کرده
است .از یک طرف سرخیو آگوئرو مشکالت قلبی دارد و
خبرهای زیادی درباره خداحافظی او از میادین به گوش
میرس��د و از طرف دیگر آسیبدیدگیهای پیاپی آنسو
فاتی و براتویت دس��ت ژاوی را روی نیمکت خالی کرده
است و عثمان دمبله هم همچنان وضعیت نامعلومی دارد.
بارسلونا به دنبال جذب یک مهاجم باکیفیت در زمستان
است اما وضعیت مالی باشگاه اصال خوب نیست و ژاوی
باید بازیکن ارزانقیمتی را جذب کند .طبق اعالم روزنامه
اسپورت ،ژاوی برای تقویت تیم در زمستان روی «بغداد
بونجاح» دس��ت گذاشته است و اصرار دارد شاگرد سابق
خود را راهی نوکمپ کند .این روزنامه نزدیک به بارسلونا
اعالم کرد بونجاح با توجه به بحران مالیای که بارسلونا
با آن مواجه اس��ت گزینه بسیار خوبی برای خط حمله
یواناریهاست.
آب 

موقعیت گل میدهند

استقالل در حالی از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر عبور
کرد که با یک گل خورده دارای یکی از برترین خطوط دفاعی
مسابقات است اما این آمار دلیلی بر ضعف نداشتن این تیم در
خط دفاعی نیست .استقالل در  ۵هفته ابتدایی مسابقات لیگ
برتر به  ۳پیروزی و  ۲تس��اوی دست یافت تا یکی از تیمهای
شکستناپذیر مسابقات تا پایان هفته پنجم باشد .آبیپوشان
در این  ۵بازی  ۵بار به گل رسیدهاند که این آمار خوبی برای
خط حمله آنها نیست و تنها یک بار گل دریافت کردهاند که
این آماری خیلی خوب برای خط دفاعیشان به حساب میآید.
تنها گل خورده این تیم نیز در آخرین ثانیههای دیدار مقابل
فجر سپاسی بود که بر اثر لیز خوردن پای دروازهبان در زمین
ناهم��وار و لغزنده حافظیه هنگام خروج از دروازه رقم خورد تا
شاگردان مجیدی نخستین امتیازات فصل را در آن بازی از دست
بدهند .استقاللیها در حالی به لحاظ آماری بهترین عملکرد را
در خط دفاعی دارند که نگاهی به دیدارهای آنها این واقعیت
را مشخص میکند که در ساختار دفاعی هنوز مشکالتی دارند
که برای حفظ موقعیت خوب در باالی جدول ،ناچار به برطرف
کردن آن هستند .در غیر این صورت احتمال اینکه در بازیهای
آینده از این محل آس��یب دیده و امتیازاتی را از دست بدهند
وجود دارد .برای بررس��ی بیشتر به آخرین بازی آبیپوشان در
لیگ بازمیگردیم که دیدار مقابل نساجی بود؛ دیداری که بدون
رد و بدل شدن گل به پایان رسید اما میتوانست گل یا گلهایی
داش��ته باشد .شاگردان مجیدی در اکثر دقایق این دیدار توپ

و میدان را در اختیار داشتند و به لحاظ مالکیت توپ ،برتری
کامال محسوسی نسبت به حریف داشتند که منجر به خلق چند
موقعیت روی دروازه سرخپوشان مازندران شد؛ موقعیتهایی
که هیچ یک از آنها تبدیل به گل نشد .در نقطه مقابل دست
نس��اجی هم در این بازی باال نبود اما اگر بدشانس نبودند ،در
یک یا چند موقعیت امکان رسیدن به گل را داشتند .نساجی با
اتخاذ شیوه دفاع -ضدحمله ،تنها روی سرعت مهاجمان خود
حس��اب نکرده بود ،بلکه الهامی با آنالیز خوبی که از استقالل
داش��ت ،روی کندی مدافعان ،فاصله بین هافبکهای دفاعی
و مدافع��ان مرکزی و ع��دم هماهنگی کلی بین  ۵بازیکن فاز
دفاعی نیز حساب خاصی باز کرده بود و با همین آنالیز در چند
نوبت هم تا آستانه رسیدن به دروازه آبیپوشان پیش رفت که
از شاخصترین موقعیتهای از دست رفته نساجی میتوان به
شاهکار دروازهبان جوان آبیپوشان در ربودن توپ از روی پای
آلکثیر و عبور توپ از روی پای کریم اسالمی در دهانه دروازه
خالی اش��اره کرد .دروازه استقالل در دیدارهای گذشته مقابل
هوادار ،تراکتور ،ذوبآهن و فجر سپاسی هم با خطراتی مواجه
شده بود که البته تنها یک بار این فرصتها تبدیل به گل شده
بود .مجیدی اگر میخواهد تیمش همچنان در نقش یک مدعی
در ب��االی جدول باقی بماند و برای قهرمانی بجنگد ،باید فارغ
از آماری که در گل خورده برای تیمش به جا مانده ،مشکالت
ساختار دفاعی تیمش را برطرف کند تا در دیدارهای پیش رو
بویژه با تیمهای مدعی ،کمتر موقعیت گل به مهاجمان بدهد.

مبلغ دریافتیهای یامگا و ژستد از استقالل مشخص شد

نه ارزان ،نه گران
 ۲بازیکن فرانس��وی باشگاه استقالل در شروع کار خود
با آبیپوش��ان مبال��غ قابل توجهی از این باش��گاه دریافت
تویکمین
کردند .باش��گاه اس��تقالل برای حضور در بیس�� 
فصل رقابتهای لیگ برتر فوتبال دست به خرید  ۲بازیکن
خارج��ی زد .کوی��ن یامگا و رودی ژس��تد بازیکنان جدید
خارجی تیم فوتبال استقالل هستند
ک��ه هر کدام از آنها با عقد قراردادی
 ۲ساله به جمع آبیپوشان پایتخت
پیوس��تند .یامگا که پست اصلیاش
وینگر راس��ت اس��ت ،موفق شده در
بازی مقاب��ل تیمه��ای ذوبآهن و
فجر سپاس��ی مجموعا  ۳گل به ثمر
برس��اند .عملکرد خوب یامگا باعث
شده این بازیکن از امیدهای اصلی گلزنی آبیها به حساب
آی��د و تا ح��دودی بتواند خود را در ترکیب ثابت آبیها جا
دهد .همچنین رودی ژستد در بازی مقابل فجر و نساجی
مازندران به کار گرفته شد اما هنوز نتوانسته به هماهنگی با
اعضای تیم برسد .این بازیکن همچنین پس از بازی مقابل

نساجی از عملکرد خود رضایت چندانی نداشت و باید منتظر
بازیهای بعد و عملکرد این بازیکن ماند تا مشخص شود تا
چه اندازه در تفکرات سرمربی آبیها قرار خواهد گرفت .یکی
از مس��ائلی که در شروع حضور این  ۲بازیکن در استقالل
مطرح ش��د ،بحث مبلغ قرارداد آنها بود که تا اینجای کار
گمانهزنیه��ای مختلفی درباره آن
شده است .طبق پیگیریهای انجام
ش��ده ،ژستد با توجه به آپشنهایی
که در قراردادش ذکر ش��ده است،
میتوان��د تا مبل��غ  ۴۸۰هزار دالر
از باش��گاه استقالل بابت قراردادش
دریافت کند و یامگا نیز با استقالل
ق��راردادی  ۳۰۰ه��زار دالری امضا
کرده است .طبق پیگیریهای انجام شده ،ژستد تا اینجای
کار  ۱۶۰هزار دالر از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرده است
و یامگا هم  ۵۰هزار دالر از مبلغ قراردادش از باشگاه استقالل
را گرفته اس��ت .یامگا از هفته دوم و ژستد از هفته چهارم
رقابتهای لیگ برتر در ترکیب استقالل حضور داشتند.

م ملی فوتسال
حدود  2ماه بالتکلیفی روی نیمکت تی 

چشمانتظار معرفی رئیس و سرمربی
رضا نصیری :کمیته و تی م ملی فوتسال ایران هنوز متصدی
ندارند و رئیس فدراسیون فوتبال درباره آنها تصمیمی نگرفته
است ۲ .ماه پیش بود که تی م ملی فوتسال ایران با شکست
غیرمنتظره مقابل قزاقس��تان ،از دور رقابتهای جامجهانی
 2021لیتوانی کنار رفت و به کشورمان بازگشت؛ تیمی که
در جامجهانی  2016به مقام س��وم دس��ت یافت و در جام
ملتهای آسیا در سالهای  2016و  2018جشن قهرمانی
گرفت .پس از این اتفاق ،کارشناسان و مربیان نظرات مختلفی
درباره ادامه کار محمد ناظمالشریعه در کادر فنی تی م ملی
فوتس��ال یا قطع همکاری با وی ارائه کردند .عدهای معتقد
بودند سرمربی  52ساله تیم ملی ،جوانگرایی الزم را در این
تی��م پیاده نکرده و باید به کار خود در این تیم پایان دهد؛
برخی دیگ��ر نیز اعتقاد به ادامه همکاری با ناظمالش��ریعه
داش��تند .انتظار میرفت وضعی��ت نیمکت تی م ملی پس از

بازگشت به ایران مشخص شود اما این معادله مجهول حل
نشد و سکوت ،تنها واکنش مدیران فدراسیون فوتبال به ادامه
همکاری با ناظمالشریعه بوده است .ملیپوشان قرار بود  ۷تا
 10آبان ،اردویی تدارکاتی در تهران بر پا کنند و  20بازیکن
به این اردو دعوت شدند؛ لیستی که
 9ملیپوش قدیمی را در بر نداشت
و نش��ان میداد ناظمالشریعه قصد
دارد پروژه پوستاندازی در تی م ملی
را آغاز کند .در ش��رایطی که به نظر
میرس��ید ناظمالشریعه به کار خود
در تی م ملی ادامه خواهد داد ،اردوی
فوق با نظر مدیران باشگاههای لیگ برتری لغو شد .این در
شرایطی است که فدراسیون فوتبال به ملیپوشان فوتسال
اعالم کرده آنها در روزهای پایانی آذر  ۲دیدار دوس��تانه با

تی م ملی ایتالیا خواهند داش��ت و در صورت مس��جل شدن
برگزاری این مسابقه ،شاگردان ناظمالشریعه بدون اردو راهی
ایتالیا میشوند .با ادامه ابهام درباره کادر فنی تیم ملی ،کمیته
فوتسال نیز همچنان بدون رئیس روزگار میگذراند ۳ .ماه از
استعفای مهرداد سراجی از ریاست
کمیته فوتسال میگذرد و همچنان
رئیس جدی��دی برای ای��ن کمیته
انتخاب نش��ده اس��ت .عزیزیخادم
در آس��تانه آغاز جام جهانی ،حسن
کامرانیف��ر را مأمور س��ر و س��امان
دادن ب��ه اوضاع تی م ملی فوتس��ال
کرد و او در نشست  13روز پیش کمیته فوتسال نیز حضور
یافت .این جلس��ه که با حضور ناظمالش��ریعه ،کامرانیفر و
اعضای کمیته فوتسال یعنی محمدرضا کافی ،علی طاهری،

غالمعلی هنرپیشه و رضا رحمانی برگزار شد ،فضای مثبتی
برای ادامه فعالیت س��رمربی فعلی تی م ملی داش��ت .با این
حال سرنوش��ت نیمکت این تیم به نشس��ت اعضای کمیته
فوتس��ال با عزیزیخادم موکول شد .به موازات این موضوع،
فدراسیوننشینان مذاکرات را با سایر گزینهها پیش بردند که
تاکنون نتیجهای در پی نداشته است .با وجود اینکه مسابقات
تی م ملی فوتبال در بازه  26آبان تا  7بهمن تعطیل اس��ت،
هنوز خبری از تعیین تکلیف سرمربی تی م ملی فوتسال نشده
و رایزنیها برای انتخاب رئیس کمیته فوتسال هم ادامه دارد.
این در حالی اس��ت که در صورت جوانگرایی در تی م ملی و
دعوت از بازیکنان جدید به اردوی این تیم ،ملیپوشان جدید
برای موفقیت نیاز به هماهنگی بیشتر و اردوهای تدارکاتی
دارند .با این شرایط هنوز نه تی م ملی فوتسال سرمربی دارد،
نه کمیته فوتسال رئیس.

قهرمان چینی سابق تنیس با توماس باخ صحبت کرد

پنگ شوای پیدا شد

گزارش س��رانجام اخبار امیدوارکنندهای درباره
تنیس��ور چینی به گوش رس��ید .هفته
گذش��ته بود که اخبار گیجکنندهای مبنی بر ناپدید شدن
«پنگ ش��وای» تنیس��ور زن عنواندار اهل چین که ادعای
جنجالی تعرض جنس��ی از سوی معاون سابق نخستوزیر
کشورش را مطرح کرده بود ،منتشر شد و در ادامه در هیچ
محفل عمومی یا مجازیای ،اثری از او پیدا نشد .در روزهای
ابتدایی هفته هم ویدئو و تصاویری مشکوک از پنگ منتشر
شد که نهادهای پیگیر ،آنها را فاقد اعتبار ارزیابی کردند ولی
حاال خود این ورزش��کار به شکل ویدئویی با رئیس کمیته
بینالمللی المپیک صحبت کرده است« .توماس باخ» خبر
داد تماس��ی ویدئویی با پنگ داش��ته که  30دقیقه به طول
انجامیده اس��ت .باخ در این باره با انتشار بیانیهای به نقل از
بیبیسی گفته است :او حالش خوب بود و نگرانی بزرگ ما
هم همین بود .در ابتدای تماس تصویری ،پنگ از نگرانی کمیته
[ کوریره ]

ای
نتر ،دوباره بزن بریم

او و پنگ را هم به همراه دارد و تنیسور چینی لبخند به لب
دیده میشود.
■■اظهارات تند سردبیر نشریه دولتی چین

بینالمللی المپیک درباره سالمتی او ،تشکر کرد .او توضیح داد
س��رحال و سالم است و در خانهاش در پکن زندگی میکند
ولی دوس��ت دارد در حال حاضر حریم خصوصیاش حفظ
[ مارکا ]

نمایش

شود .پنگ تمایل دارد االن بیشتر با خانواده و دوستان وقت
بگذراند و همچنان در ارتباط نزدیک با تنیس خواهد ماند.
بیانیه منتشرشده از سوی باخ ،تصویری از صحبت ویدئویی

[م
وندودپورتیوو ]

ژاوی ،بدون آتش بس

[ گاتزتا ]

اینتر هم وارد شد

همچنین س��ردبیر نش��ریه دولتی ،Global Times
«ه��و ژی جی��ن» ک��ه اظهاراتش طی روزهای گذش��ته
جنجالی ش��ده بود ،با انتش��ار ویدئویی از حضور پنگ در
بی��ن کودکان چینی از طریق توئیت��ر ،دوباره متن تندی
نوش��ته اس��ت« :هیچ دختری میتونه تحت فشار اینقدر
خوب لبخند بزنه؟ اونایی که مشکوک هستن پنگ تحت
فشار قرار داره ،روح تاریکی دارن .احتماال در کشورهای اونا،
اقدامات سرکوبگرانه سیاسی بسیاری وجود داره» .گفتنی
است این نخستینبار بود که افشاگری بزرگی درباره یکی
از مقامات ارشد دولتی چین مطرح میشد و البته تبدیل
به جنجالیتری��ن رخداد مربوط به جنبش  MeTooدر
این کشور هم شده است.

با ژاوی ،یک

[ اسپورت ]

مزیت بیشتر داریم

