عربستان برای سومینبار میزبان سوپر جام ایتالیا شد
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عربستان سعودی برای سومینبار به عنوان میزبان سوپر جام ایتالیا انتخاب شد .به گزارش اسپورت ،در سالهای
اخیر عربستان میزبان رقابتهای بزرگی بوده است .این کشور برای سومینبار به عنوان میزبان سوپر جام ایتالیا
انتخاب شد .پیش از این جده و ریاض  ۲بار میزبان این رقابت بودهاند که این بار هم ریاض میزبان خواهد بود.

ورزشی

اخبار

دی یونگ رسم ًا به آیندهوون پیوست

حمله به آرامش استقالل به بهانه بازیکنی که فصل قبل نیمکتنشین بود؛ با صفر گل زده و یک پاس گل!

برو و حاشیه نساز

مهاج��م هلندی فصل قبل بارس��لونا ب��ا جدایی از
ای��ن تیم رس��ما به آیندهوون پیوس��ت .ب��ه گزارش
اس��پورت ،ل��وک دی یون��گ فص��ل قبل ب��ه صورت
قرضی در بارس��لونا ب��ازی کرد .ای��ن مهاجم هلندی
ک��ه در بیش��تر بازیها نیمکتنش��ین ب��ود عملکرد
خوب��ی در ای��ن تیم داش��ت ام��ا جای��ی در تفکرات
ژاوی برای فصل جدید نداش��ت .پیشبینی میش��د
لوک دی یونگ بعد از پایان دوران قرضی حضورش در
بارسلونا به سویا بازگردد اما او در انتقالی غیرمنتظره به
لیگ کشورش بازگشت .باشگاه آیندهوون خبر توافق و
عقد قرارداد با دی یونگ را تایید و عکسی از این بازیکن
با پیراهن تیم را منتشر کرد.

مهدیطارمیویکپیشرویبزرگوتازه

رسانه اسپانیایی و مشهور مارکا لیست 100بازیکن برتر
جهان را اعالم کرد که نام ستاره تی م ملی ایران نیز در آن به
چشم میخورد .مهدی طارمی در  ۲فصل اخیر با پیراهن
پورتو درخشیده و حاال در جایگاهی است که میشود به
او لقب یک ستاره بینالمللی داد .با انتشار فهرست 100
بازیکن برتر جهان از دید رسانه مشهور مارکا ،نام طارمی
نیز در آن به چشم میخورد .در ابتدای این لیست کریم
بنزما ،کورتوآ و وینیسیوس جونیور قرار گرفتهاند .محمد
صالح ،کیلیان امباپه ،لوکا مودریچ ،کوین دیبروینه ،روبرت
لواندوفسکی ،ویرژیل فندایک و سادیو مانه نیز در رتبههای
چهارم تا دهم به انتخاب مارکا قرار گرفتهاند .رتبه طارمی
در این فهرست  96است و از ایران بازیکن دیگری در این
لیست صدتایی حضور ندارد.
دیگر بازیکن آسیایی فهرست  100بازیکن برتر جهان
که توسط مارکا منتشر شده سون هیونگ مین ،آقای گل
این فصل لیگ برتر انگلیس اس��ت که در رتبه هفدهم
جدول قرار دارد.

هافبک برزیلی یک قدم به استقالل
نزدیکتر شد

هافبک تکنیکی و خالق برزیلی که نش��ریات کشور
خودش هم از حضور احتمالی او در استقالل خبر دادند،
یک قدم به حضور در این تیم نزدیکتر شد .ژان کارلوس،
هافبک برزیلی که گفته میشود در لیست ریکاردو ساپینتو
قرار دارد و در همین راس��تا مذاکراتی هم با وی صورت
گرفته است ،یک قدم به حضور در استقالل نزدیکتر شد.
این هافبک  ۳۰ساله که سابقه حضور در لیگ کشورهای
لهس��تان و پرتغال را دارد فصل گذش��ته هم مورد نظر
استقالل بود که انتقالش به این تیم عملی نشد و حاال که در
کوران فصل نقل و انتقاالت استقاللیها در اوج خریدهای
خود قرار دارند ،خبر پیشنهاد به این بازیکن هم منتشر
میشود .احتمال حضور ژان کارلوس وقتی در استقالل
قوت میگیرد که این بازیکن در صفحه شخصیاش صفحه
رسمی باشگاه استقالل و همچنین صفحه رافائل سیلوا،
مدافع برزیلی این تیم را هم به صفحات دنبال شده توسط
خودش اضافه کرد.

زمان برگزاری سوپرجام و شروع لیگ
برتر منوط به نظر «اسکوچیچ» است

مسؤول کمیته مسابقات لیگ برتر گفت :تاریخ شروع
بازیهای فصل پیش رو تقریبا نهایی شده است اما باید
نظر س��رمربی تیمملی را جلب کنیم .به گزارش مهر،
س��هیل مهدی پس از نشست هماندیشی مربیان لیگ
برت��ر فوتبال برای تنظیم تقویم رقابتهای فصل پیش
روی لیگ برتر فوتبال گف��ت :از حضور مربیان در این
جلس��ه که نظرات خود را اعالم کردند تشکر میکنم.
بعضی از مربیان که نیامدند احتماال نظری نداشتند .به
هر حال فکر میکنم چنین جلساتی به تمام باشگاهها و
سازمان لیگ کمک میکند.
مسؤول کمیته مسابقات لیگ برتر درباره زمان شروع
رقابتهای لیگ برتر افزود :پیش از این هم گفته بودیم
که تاریخ شروع بازیها تقریبا نهایی شده است 2-3 .نظر
از سوی مربیان مطرح شد که آن را با دراگان اسکوچیچ
س��رمربی تیمملی در میان میگذاریم .اگر بتوانیم نظر
ایشان را جلب کنیم سهشنبه هفته جاری تقویم لیگ
را دقیق اعالم میکنیم.
وی درب��اره زمان برگزاری س��وپر ج��ام تاکید کرد:
اصلیترین نکته همین بازی است .این دیدار با ایام محرم
مصادف شده است .اگر بتوانیم زمان بازیها را با اندکی
تغییر همراه و لیگ را کمی دیرتر شروع کنیم اولویت ما
برگزاری سوپرجام قبل از شروع لیگ است اما اگر نتوانیم
نظرات را بویژه نظر سرمربی تیمملی را جلب کنیم باید
تاریخ دیگری را برای برگزاری این دیدار در نظر بگیریم.
مهدی درباره فش��ردگی بازیهای لیگ برتر گفت:
مس��ابقات  ۵الی  ۶روز یک بار برگزار خواهد شد و این
موضوع باعث میش��ود بعض��ی بازیها در آخر هفته و
بعضی از آنها اواسط هفته برگزار شود .میخواهیم طوری
برنامهریزی کنیم که تماش��اگران بیشتری به ورزشگاه
بیایند .تالش ما این است نیمفصل را قبل از جامجهانی
به پایان برسانیم.
مس��ؤول کمیته مس��ابقات لیگ برتر درباره آخرین
وضعیت ورزش��گاههای میزبان رقابتهای فصل پیش
روی لیگ برتر تصریح کرد :متأسفانه  ۵ورزشگاه داریم
که هنوز وارد چرخه مس��ابقات نشدهاند .شهید وطنی
قائمشهر احتماال در  2-3هفته اول میزبان نخواهد بود.
ورزش��گاههای یادگار امام تبریز ،تختی آبادان و شهید
باهنر کرمان و ورزش��گاه اختصاصی انزلی مشکل دارند
که باید برطرف شوند .آنها باید ورزشگاههای جایگزین
را تعیین کنند.

مهدی طاهرخانی -1:بحث داغ این روزهای «فضای مجازی» درباره
یک نام است؛ وریا غفوری .یک جبهه بیآنکه بخواهد فوتبال را با
واقعیتهای فنیاش ببیند و اصال توجهی به آمار داشته باشد ،به
صورت تمامقد ،همه مساله را شبهسیاسی میبیند و پیرو آخرین
پست معنادار این بازیکن این انگاره را تقویت میکند که غفوری
حاشیه را فراتر از گلیم

را باشگاه استقالل نمیخواهد ،چون زبان
آرامش و مصلحت آبیها دراز کرده بود .او در این چند سال بیتوجه
به مصلحت و آرامش استقالل ،در کسوت کاپیتان این تیم درباره
مس��ائل مختلف غیرفوتبالی اظهارنظرهایی ک��رده بود که بعضا
ت از کارگران و
نمونههای مشابه را از زبان امید عالیشاه (در حمای 
حقوق کم این قشر) هم شنیده بودیم اما گویا این قبا را تنها برای
تن غفوری دوخته بودند و او باید حتما قهرمان این داستان لقب
میگرفت! موضوعی که آدرس یک پروژه را میداد که باید حتما
اول شخصش این بازیکن خاص باشد.
چه کسی جز کادرفنی و مدیریتی یک تیم میتواند برای آینده
آن مجموعه تصمیم بگیرد؟ وریا غفوری فصل گذشته چند دقیقه
بازی کرد؟ چند گل زد و چند پاس گل داد؟ زیاد جستوجو نکنید؛
صفر گل زده ،یک پاس گل .آمار دروغ نمیگوید .در فصول گذشته
دوز حرفهای غفوری به مراتب تندتر از چند اظهارنظرهای اخیرش

بود اما آن روز کادر فنی و مدیریتی استقالل ،کاپیتانش را حفظ
کرد ،چون اولویت ،مسائل فنی و موفقیت آبیها بود .اگر واقعا قرار
به تنبیه بود که باید همان موقع عذر او را میخواستند.
 -۲حقیقتا اگر س��اپینتو به هر دلیلی از فوتبال غفوری خوشش
میآمد و دس��تور حفظش را میداد مگر میش��د به او گفت نه؟
همانطور که قبال ،از منصوریان و شفر گرفته تا استرا و فرهاد او را
خواستند و او ماند .چطور آن موقع زور سیاست به ورزش نرسید؟
غفوری تقریبا همسن و سال کاپیتان سابق بهترین تیم حال
حاضر جهان اس��ت ،یعنی مارسلو ،بازیکن سابق رئال مادرید .پرز
خیلی شیک طی یک کنفرانس ،خبر جدایی کاپیتان رئال را اعالم
کرد و او با چشمانی اشکبار اما دلی آسوده و سبک ،چمدان بسیار
سنگینش را بستو رفت .این واقعیت بیروتوش فوتبال حرفهای
است .غفوری میگوید میخواهم سرنوشتی سوای امثال رحمتی،
صادقی ،خس��رو حیدری و ...داشته باشم اما پرسش این است :تا
کی؟ تا کجا؟ با کدام آورده فنی و بدن چابک؟ در این سن و سال
انتظار دارد چند فصل دیگر برای استقالل بازی کند؟ مارسلو و رئال
یداند
خیلی تمیز به آنچه میباید ،دست پیدا کردند اما گویا وریا نم 
از پای سفره چه زمانی باید بلند شد .با جام میرفت زیباتر نبود؟
اشتباهی که سیدجالل در پایان لیگ بیستم مرتکب شد؛ کاپیتان

جالل حاال میرود ،آن هم بدون جام.
 -3آیا سیاسیون در گذشته در فوتبال ما دخالت کردهاند؟ بله! آیا
پیشتر شاهد چنین دخالتهایی در سطوح مختلف بودهایم؟ این هم
را میگویم بله! همین پیشینه و دخالتهای نابجا و بیمورد ،فضایی
را به وجود آورد که ناگهان یک تصمیم ساده ،رنگ و بوی سیاسی
گرفته و میخواهند شنل قهرمان شکستناپذیر را بر تن وریا کنند.
راه دوری نروید ،مصاحبه  ۳ماه قبل غفوری هنوز موجود است
که رمز موفقیت استقالل را مصطفی آجورلو عنوان کرده بود؛ مردی
که برخالف سایر مدیران سابق ،موفق شد انضباط را در مجموعه
آبیپوشان حکمفرما کند .این همان آجورلو است؛ نه در ۳ماه گذشته
تغییر کرده و نه با شخصی دیگری معاوضه شده است.
***

از چند ماه قبل که غفوری متوجه شد با توجه به رقیب جوانی
توگویی با جواد نکونام
مثل حردانی جایگاهش را از دست داده ،گف 
و فوالد انجام داد .به اعتراف خودش همه باید یک پلن  Bداشته
باشند .او هوشمندانه نقشه دوم را در پر شالش حفظ کرده اما گویی
بدش نمیآید یک حاشیه بسیار بزرگ و جدید را در حساسترین
روزهای نقل و انتقاالتی به جان آبیها بیندازد؛ هشتگ مفت ،فضای
مجازی هم مفت.

واکنش دستیار نکونام به احتمال
جذب غفوری :بله! با او حرف زدیم

مربی تیم فوتبال فوالد خوزس��تان میگوید فوالد
دوس��ت دارد غف��وری را داش��ته باش��د .حمیدرضا
رجبی ،مربی تیم فوتبال فوالد درباره نقل و انتقاالت
تابستانی این تیم افزود 2-3 :سالی از گرفتن بازیکن
محروم بودی��م و این موضوع خیلی به تیم ضربهزده
بود .خوشبختانه امسال توانستیم در نقاطی که ضعف
داش��تیم نف��رات مورد نظر را جذب کنی��م تا بتوانیم
در لی��گ برتر جزو مدعیان باالی جدول و در مرحله
حذفی لیگ قهرمانان آسیا برای ایران نماینده خوبی
باشیم .رجبی درباره اجرای دوباره قانون سقف قرارداد
از س��وی سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد :این قانون
در س��الهای گذش��ته جواب نداد .سازمان لیگ باید
راهکار دیگری را در این زمینه در نظر بگیرد .مهمترین
موضوعی که باشگاهها باید به آن قائل شوند این است
که قراردادهای بلندمدت با بازیکنان امضا کنند تا هم
بازیکن��ان از قراردادهای بلندم��دت لذت ببرند و هم
باش��گاهها اطمینان خاطر باب��ت حفظ بازیکنان خود
داشته باشند .دستیار جواد نکونام در فوالد خوزستان
درباره احتمال جذب وریا غفوری ،کاپیتان استقالل هم
اظهار کرد :دوس��ت داریم او را در فوالد داشته باشیم.
صحبتهایی هم ش��ده است اما این موضوع منوط به
این است که در اس��تقالل نباشد .رجبی در پاسخ به
این سوال که در صورت جذب غفوری ،تکلیف مهدی
ش��یری چه خواهد شد؟ خاطرنشان کرد :اگر وریا هم
جذب ش��ود باز هم مهدی شیری در تیم خواهد ماند
تا در پستهای مختلف از آنها استفاده کنیم.
یک جا احتماال ناآگاهانه و بدون هیچ غرضی از امالی کلیدواژه
مختص تجزیهطلبان استفاده کرد و بالفاصله جان خود را هزاران
بار تقدیم ایران .فارغ از همه این چیزها که زاییده چیزکهایی است
باید کالم آخر را گفت؛ امروز روز سنجش عالقه واقعی به استقالل
است؛ ببینیم کاپیتان استقالل با یک خداحافظی به موقع ،باعث
جمع شدن حواشی میشود یا ترجیح میدهد استقالل و مدیریتش
کماکان زیر تیغ هواداران باشند.
جنون باید و جان شیرین در طبق تا فرهاد شدن
به گفتار سهل است پای کوه فدای شیرین شدن

تاریخسازی تکواندوی بانوان و تلنگر به مردان

ضرورت تغییر

توپنجمین دوره
محم�د بیرامی :بیس�� 
گزارش
رقابته��ای تکوان��دوی قهرمانی جهان
در حالی با قهرمانی تاریخی بانوان ایران به پایان رس��ید که
بررس��یهای انجام ش��ده ،ایجاد تغییرات در بخش مردان را
ضروری نش��ان میدهد .این دوره از مسابقات با حضور ۲۹۹
تکواندوکار از  ۳۴کشور به مدت  ۴روز به میزبانی کرهجنوبی
و در س��الن «هوبان» شهر چانچئون برگزار شد که در پایان
تیم مردان ایران با  ۳مدال نقره و یک برنز عنوان پنجمی را
کسب کرد و تیم بانوان با شایستگی در جای نخست ایستاد
و جام قهرمانی را باالی سر برد.
بررسی دقیق و موشکافانه این دوره رقابتها شاید نقشه راه
جدیدی را پیش روی مردان فنی و تصمیمگیرنده فدراسیون
تکواندو قرار دهد.
چرا باید نقش مینو مداح و همکاران او که در س��کوت و
آرامش کار خود را پیش بردند و موفقیتی بهیادماندنی کسب
کردند انکار شود؟ بدون شک در بخش بانوان یک اتفاق تاریخی
در مس��ابقات قهرمانی آسیا افتاد و آن نیز قهرمانی تیم ملی
ایران بود و حال پرسش این است :این قهرمانی چگونه به دست
آمد؟ اگر همان کادر فنی قبلی ،تیم ملی را در اختیار داشت،
باز هم تیم ملی ایران میتوانست به این مهم دست پیدا کند؟
این سوالی است که شاید رسیدن به جواب آن چندان سخت
نباش��د! اصرار بر مبارزه ناهید کیانی در وزن  -۵۷کیلوگرم،
اعتماد نکردن به خدابنده و از همه مهمتر عدم توجه به تغییر
وزن زهرا پوراس��ماعیل ،اشتباهات بزرگی بود که کادر فنی
قبلی تیم ملی بهرغم هش��دار کارشناسان مدام تکرار کرد؛
تکرار اشتباهاتی که به از دست رفتن یک سهمیه المپیک و
حتی مدال المپیک ختم شد .اما همین تغییرات که با جسارت
و تجربه مداح ،زارع و ساعی اتفاق افتاد و کسی به آن توجه
نمیکند  ۳طالی باارزش برای کشورمان به همراه داشت .در

[ اسپورت ]

قمار روی رافینیا

اینکه دختران تکواندوی ایران شایسته هستند یا این موضوع
که کادر فنی قبلی تیم ملی برای این تیم زحمت کشیده و این
زحمات قابل تقدیر است ،هیچ شکی نیست ولی گویا اتفاقات
پیش از المپیک ریو را فراموش کردهاند .شاید بررسی نتایج
چند سال اخیر گویای خیلی مباحث باشد که در همین صفحه
بارها و بارها از آن نوشتیم و کسی توجهی نکرد .حتی نگاهی
به نتایج دقیق وزن به وزن رقابتهای دوره قبل قهرمانی آسیا
بخوبی ثابت میکند کیفیت فنی تیم هم تفاوتهای زیادی
داشته است .در واقع برتری مقابل تکواندوکاران کرهجنوبی و
پیروزی بر رقبای عنوانداری از ازبکستان و چین گویای این
مدعاست .در بخش مردان پایین آمدن از سکو که بیش از ۲۰
سال یکی از جایگاههای اول تا سوم آن را در اختیار داشتیم،
قابل دفاع نیست و جای نقد بسیار دارد .تیمی که  ۳نماینده
در بازیهای فینال دارد و هر  ۳فینال را از دس��ت میدهد،
بدون شک مشکل فنی دارد و باید برای رفع آن برنامهای از
سوی کادر فنی طراحی شود؛ برنامهای که در کمیته فنی به

[ مارکا ]

در 
یای شادی

جد مورد بررسی قرار بگیرد.
اما همین تیمی که عنوان پنجم آسیا را کسب کرد ،نقاط
مثبتی هم داشت که نباید در پس از دست رفتن سکو پنهان
شود؛ تیمی که به  ۳جوان باآتیه فرصت نخستین حضور در
میدان آسیایی را داد و نتیجه آن را با  ۲نقره و یک برنز گرفت.
اینکه برخی کارشناسان ادعا میکنند کادر فنی از تکواندوکاران
شناخت نداشت ،چندان درست نیست چرا که عملکرد فنی
چنین ادعایی را ثابت نمیکند.
از سوی دیگر بررسی این موضوع فقط از دیدگاه از دست
رفتن عنوان سومی دوره قبل ،تنها نگاهی نتیجهگراست ،چرا
که تکواندوی مردان ما چند س��الی اس��ت روند نزولی دارد؛
نزولی که از ریو  ۲۰۱۶آغاز شد و در جهانی  ۲۰۱۹منچستر
تداوم داشت .حتی نتایج دوره قبل قهرمانی آسیا و بازیهای
المپیک گویای ادامه همان شرایط است .در چنین شرایطی
نمیتوان انتظار داش��ت کادر فنی تیم ملی در همین مدت
کوتاه که قبول مسؤولیت کرده ،این خأل را پر کرد .تکواندوی

[م
وندودپورتیوو ]

بارسلونارویریتم

[ گاتزتا ]

داربی برای جواهر

مردان نیاز به زمان دارد تا با ورود جوانان مستعد و باآتیهای
که اکنون در اردوهای تیم ملی در کنار باتجربهها حضور دارند،
و در پی آن حضور در کمپهای بینالمللی و تورنمنتهای
معتب��ر ،میدانهای متعدد و رقبایی متفاوت را تجربه کند تا
این جوانان به شرایط مدالآوری در سطح اول جهان برسند.
در مجموع ب��ه لحاظ فنی رقابتهای قهرمانی قاره کهن
همانند ادوار گذشته در سطح مطلوبی برگزار شد .کرهجنوبی
در هر دوره قهرمانی آس��یا با تیمی جوان به میدان میآید،
ازبکس��تان و اردن همه س��تارههای خود را همراه داش��تند
و چی��ن نیز یکی از بهترین تیمها بود .تکچهرههای س��ایر
کش��ورها چون «پانی پاک» تایلندی ب��ا عناوین متعدد نیز
حضور داشتند و رقابتهای باکیفیتی را شاهد بودیم .با بیان
مواردی چون نبود تیمهای قدرتمند آسیا یا غیبت ستارهها،
نباید و نمیتوان قهرمانی بانوان را بیارزش کرد یا نتایج مردان
را بزرگ جلوه داد.
در پای��ان باید عنوان کنیم قهرمانی ارزش��مند و تاریخی
بان��وان در این دوره ،نتیجه تالش کادر فنی و تکواندوکاران،
تدابیر هادی ساعی و تیم مدیریتی جدید فدراسیون است و
این قهرمانی تاریخی و باارزش متعلق به همه جامعه تکواندو
بویژه مربیان زحمتکش است.
همانطور که درباره نتایج مردان همین شرایط وجود دارد
و نمیتوان با طرح مسائلی خالف واقع مسؤولیت را از دوش
فدراسیون برداشت .اگر قرار است به تکواندو کمک کنیم که
باز هم شاهد حضور در جمع قدرتهای دنیا باشیم ،باید همه
موارد ،نقاط ضعف و قوت بخوبی بررسی شود ،تا از آن برای
ساختن آیندهای روشن به بهترین شکل درس گرفت .تاکید
میکنیم که تکواندوی مردان نیاز به زمان دارد و باید به تیم
مدیریتی س��اعی فرصت داد تا برنامههای خود را در آرامش
کامل پیش ببرد.
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