مدت زمان دوری شجاع از تمرینات مشخص شد
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وطنامروز شماره 3590

آخرین وضعیت مدافع تی م ملی کشورمان که به دلیل مصدومیت مقابل سنگال بازی نکرد ،مشخص شد .شجاع خلیلزاده که چند ماه پیش از ناحیه کشاله پا جراحی کرده بود ،دقیقا
یک روز قبل از بازی از همان ناحیه احساس درد کرد و این مساله باعث شد در بازی با سنگال به میدان نرود .شجاع زیر نظر پزشکان قرار دارد و با نظر آنها اعالم شده  2هفته نیاز به
استراحت دارد تا دوباره بتواند در مستطیل سبز حاضر شود .با این شرایط مشخص شد مصدومیت مدافع ملیپوش کشورمان جدی نیست و او بزودی به تمرینات باز خواهد گشت.

ورزشی

اخبار

م ملی با کیروش در اردوی اتریش با کسب یک برد و یک تساوی
نمره قبولی تی 

واکنش داورزنی به خبر پایان کارش
در فدراسیون والیبال

ن درگیر کنگره
رئیس فدراس��یون والیب��ال گفت :م�� 
فدراسیون جهانی بودم و ابالغی درباره پایان کارم به دستم
یوهشتمین کنگره فدراسیون جهانی والیبال
نرسیده است .س 
همزمان با مرحله نخست مسابقات قهرمانی زنان جهان در
ش��هر آرنهم هلند از  22تا  25س��پتامبر ( 31شهریور تا 3
مهر  )1401برگزار شد .با دعوت فدراسیون جهانی والیبال
محمدرضا داورزنی به عنوان عضو هیاترئیسه  FIVBبامداد
دوشنبه  28شهریور عازم هلند شد و پس از شرکت در جلسه
هیاترئیس��ه کنفدراسیون والیبال آسیا که در حاشیه این
کنگره برگزار شد ،ضمن دیدار با مقامات و مسؤوالن فدراسیون
جهانی والیبال در این کنگره 3روزه حضور پیدا کرد .همچنین
میالد تقوی ،دبیر کل فدراسیون والیبال هم بامداد چهارشنبه
 30شهریور عازم شهر آرنهم شد و به عنوان نماینده فدراسیون
ایران در این کنگره شرکت کرد .بررسی و ارزیابی فعالیتهای
والیبال دنیا در یک سال اخیر و همچنین برنامهریزی و بررسی
برنامههای والیبال در س��ال  2023از محورهای اصلی این
کنگره بود که در حاشیه آن رؤسای فدراسیونهای کشورهای
مختلف با یکدیگر دیدار و در جلساتی مختلف با مسؤوالن
فدراسیون جهانی مالقات و گفتوگو کردند .در شرایطی که
داورزنی در ایران حضور نداشت و راهی هلند شده بود ،اخباری
تکراری درباره پایان دوران فعالیت وی در فدراسیون والیبال
منتشر شد .در شرایطی که حدود یک سال و  2ماه از دوران
مدیریت وی در فدراسیون والیبال باقی مانده ،گفته میشود
داورزنی بازنشسته است و درخواستش برای تمدید حضور در
فدراسیون والیبال مورد موافقت قرار نگرفته است .محمدرضا
داورزنی ،رئیس فدراسیون والیبال در گفتوگو با فارس ،در
این خصوص اظهار داش��ت :من درگیر مسائل و موضوعات
مربوط به کنگره فدراسیون جهانی والیبال بودم .در جریان
این اخبار هم نیستم ،چون چیزی به صورت رسمی به من
ابالغ نشده است .تاکنون بارها این اخبار منتشر شده است اما
تا زمانی که ابالغ رسمی نشود ،این اخبار قابل تایید نیست.

شوک عربستان در فوتسال
به چشمبادامیها!

تیم ملی فوتس��ال عربستان در نخستین دیدار خود در
رقابتهای قهرمانی آسیا ش��گفتی بزرگی را رقم زد و تیم
ژاپن را شکس��ت داد .به گزارش مهر ،در ادامه شانزدهمین
دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به میزبانی کشور کویت،
تیمهای ژاپن و عربستان به مصاف هم رفتند که این مسابقه
با برتری  ۲بر یک به سود عربستان تمام شد .در این بازی در
گروه  Dعربستان در همان نیمه اول کار ژاپن را تمام کرد و
با نتیجه  ۲بر یک برنده به رختکن رفت .ژاپن در نیمه دوم
هر کاری کرد نتوانست دروازه عربستان را باز کند تا نخستین
ش��گفتی بزرگ جام را با باخت خود رقم بزند .عربستان با
سرمربیگری «آن درو پالزا آلوارز» اسپانیایی که سابقه کار
در تیم بارس��لونا را هم دارد ،جنگنده ظاهر شد و حتی در
ضد حمالت میتوانست اختالف گلها را بیشتر کند .در این
مسابقه ،زری فتحی و گالره ناظمی  2داور ایرانی هم حضور
داشتند .فتحی از سوی  AFCبه عنوان داور دوم و ناظمی
به عنوان وقت نگ هدار انتخاب شده بودند .عربستان که دومین
حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه میکند ،با این
برد بزرگ فعال صدرنشین گروه  Dشد.

دالیل برکناری عسکری محمدیان

دارنده ۲مدال نقره المپیک به دلیل نارضایتی فدراسیون
کشتی از سمت خود به عنوان رئیس هیات کشتی مازندران
برکنار شده است.
به گزارش ایسنا ،عسکری محمدیان پس از گذشت ۲۷ماه
از ریاست هیات کشتی مازندران و در حالیکه  ۲۱ماه دیگر
به پایان مسؤولیتش باقی مانده بود ،از سمت خود برکنار شد.
طبق پیگیریها از فدراسیون کشتی ،مهمترین عامل برکناری
پیشکس��وت کش��تی ایران و دارنده  ۲مدال نقره المپیک،
نارضایتی فدراس��یون کشتی از عملکرد  ۲۷ماهه او عنوان
ش��ده است .عسکری محمدیان در ابتدای کار وعده جذب
بخش خصوصی برای تامین مالی کشتی مازندران و کمک به
باشگاهها ،مربیان و کشتیگیران در استان کشتیخیز مازندران
را داده بود اما این اتفاق پس از گذشت  ۲۷ماه و بهرغم بارها
پیگیریمسؤوالنفدراسیونکشتیعملینشدوحتیاحداث
و تجهیز خانه کشتی ساری نیز مطابق انتظار فدراسیون پیش
نرفت .با توجه به اهمیت تامین مالی استانهای کشتیخیز در
جهت رشد و توسعه کشتی و همچنین اهمیت ویژه استان
مازندران برای فدراسیون کشتی ،در نهایت از او طی ماههای
اخیر خواسته میشود از سمت خود کنارهگیری کند اما این
اتفاق عملی نمیشود تا فدراسیون کشتی حکم به برکناری
او بدهد .در این میان به محمدیان پیشنهاد حضور در امور
فنی تیمهای ملی نیز داده شد اما با استقبال او روبهرو نشد.

تنور بسکتبال ایران داغ میشود

لیگ برتر بس��کتبال ایران از امروز ب��ا برگزاری  ۶دیدار
توپنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر
آغاز میشود .بیس�� 
بسکتبال مردان ایران از امروز  ۷مهر  ۱۴۰۱آغاز میشود و
 ۱۲تیم حاضر در این دوره از مسابقات در  ۶بازی به مصاف
یکدیگر خواهند رفت تا بار دیگر تنور بسکتبال در کشور داغ
شود .در  ۲فصل گذشته ،سوپرلیگ بسکتبال ایران هر چند
با تعداد تیم بیشتری پیگیری شد اما به دلیل کرونا مسابقات
به صورت متمرکز و بدون تماشاگر به میزبانی سالن آزادی در
تهران برگزار شد؛ اتفاقی که به عقیده بسیاری روی کیفیت
لیگ تاثیر منفی داش��ت .با روی کار آمدن جواد داوری به
عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال ۲ ،تغییر جدی در سوپر
لیگ ایران رخ داد که به ترتیب میتوان آنها را کاهش تعداد
تیمهای حاضر در مسابقات و تغییر روش برگزاری رقابتهای
لیگ نام برد .پس از تشکیل سازمان لیگ بسکتبال ایران ،با
توجه به برگزاری جلسات مختلف ،در نهایت اعضای سازمان
لیگ به این نتیجه رسیدند که بازیهای این فصل به صورت
رفت و برگشت و در یک گروه  ۱۲تیمی برگزار شود .ضمن
اینکه حضور هواداران در سالن مسابقات نیز طبق پروتکلها
آزاد است .قهرمان فصل گذشته این مسابقات تیم شهرداری
گرگان است که در فصل جاری نیز با جذب ستارگانی چون
بهنام یخچالی ،محمد جمشیدی ،سجاد پذیرفته و پری پتی
آمریکایی ،همچنان مدعی اصلی قهرمانی است و باید دید در
انتهای فصل آیا آنها میتوانند از قهرمانی خود دفاع کنند یا نه.

امیدوارتر از همیشه

تیم تحت هدایت کارلوس کیروش نمایش قابل قبولی
مقابل سنگال پرستاره ارائه داد .بدونشک سنگال در حال
حاض��ر بهترین و پرس��تارهترین تیم قاره آفریقا محس��وب
میش��ود .آنها چن��دی پی��ش در فین��ال رقابتهای جام
ملتهای آفریقا با غلبه بر مصر در ضربات پنالتی بر بام این
قاره ایستادند .در ادامه سنگال در مرحله نهایی رقابتهای
مقدمات��ی جامجهان��ی یک بار دیگر ب��ا مصر تحت هدایت
کارلوس کیروش مواجه ش��د .مصریه��ا در بازی رفت با
گل به خودی آلیو س��یس در دقیقه  4از حریف خود پیش
افتادند .کیروش در آن مس��ابقه یک بار دیگر نبوغ خود را
به نمایش گذاشت و مصر با دفاعی بینقص در ادامه بازی،
به یک پیروزی ارزش��مند دست یافت .در بازی برگشت اما
نتیجه مش��ابهی رقم خورد و این سنگال بود که موفق شد
با یک گل به پیروزی برس��د تا کار به وقتهای اضافه و در
نهایت ضربات پنالتی کشیده شود .در ضربات مرگبار و البته
 50-50پنالتی هم این سنگال بود که با بهره بردن از مزیت
میزبانی به پیروزی رسید و راهی جامجهانی شد .در واقع اگر
چه مصر تحت هدایت کارلوس کیروش  2شکس��ت تلخ را
مقابل س��نگال و شاگردان آلیو سیسه تجربه کرد اما تیم او
هرگز دست و پا بسته نشان نداد و یک حریف گردنکلفت
برای س��نگالی بود که اکثر بازیکنان این تیم در سطح اول
فوتبال اروپا و لیگ برتر انگلیس به میدان میروند .کیروش
این بار به عنوان سرمربی تی م ملی ایران مقابل سنگال قرار
گرفت و یک بار دیگر نشان داد به این راحتیها به این تیم
نمیبازد .سنگال که تقریباً با ترکیب اصلی خود مقابل ایران
قرار گرفته بود ،در کسب پیروزی ناکام ماند و در نهایت این
جدال با نتیجه  1-1پایان یافت .حاال کارلوس کیروش یک
آمار جالب و میتوان گفت خوب را مقابل س��نگال پرستاره
و قدرتمند به ثبت رس��انده است .تیمهای تحت هدایت او
در یک س��ال گذش��ته  420دقیقه مقابل سنگال به میدان
رفتهاند و فقط در یک بازی (در  90دقیقه) متحمل شکست
شدند (دور برگشت مقدماتی جام جهانی).
■■دلیل بازی نکردن وحید امیری مقابل سنگال

یکی از اتفاقات ویژه اردوی اتریش ،بازگشت وحید امیری
به شرایط بازی بعد از نزدیک به  4ماه بود .تیم ملی ایران در
راستای آمادهسازی حضور در جامجهانی قطر اردوی خود را
در اتریش دنبال کرد .در این اردو تی م ملی به مصاف  2حریف
خود رفت و برابر اروگوئه به برتری رس��ید و مقابل سنگال
با تساوی یک -یک کار را به پایان رساند .وحید امیری که
پیش از حضور کارلوس کیروش نیز بحث بازگشتش به تیم
ملی و حضور در اردوی اتریش وجود داشت ،در نهایت یکی
از بازیکنانی بود که در این اردو تیم را همراهی کرد .امیری
که در جدال فصل گذش��ته پرسپولیس مقابل ذوبآهن در
اصفهان دچار آس��یبدیدگی ش��ده و تحت عمل جراحی

دیس��ک قرار گرفته بود ،بعد از گذشت نزدیک به  4ماه به
میادین بازگشت و ضمن حضوری پررنگ در تمرینات تیم
ملی ،در نهایت دقایقی نیز مقابل اروگوئه به میدان رفت .با
این حال این بازیکن باتجربه که یکی از ستارههای تی م ملی
در جامجهانی قبلی در ترکیب ایران نیز محس��وب میشد،
برابر سنگال نیمکتنشین شد و فرصتی برای بازی به دست
نیاورد؛ اتفاقی که شایعات زیادی را چه از حیث مصدومیت
و چه مسائل دیگر حول وی شکل داد.
پیگیریه��ا اما نش��ان میدهد که کارل��وس کیروش،
سرمربی تی م ملی بابت احتمال مصدومیت دوباره این بازیکن
در جدال مقابل سنگال که حریفی فیزیکی محسوب میشد،
ترجیح داد به امیری اس��تراحت دهد و این بازیکن مشکلی
نداش��ته اس��ت .امیری بزودی به اردوی پرسپولیس اضافه
خواهد شد و باید دید تفکر یحیی گلمحمدی برای بازگشت
این مهره تاثیرگذار به ترکیب تیمش به چه شکل خواهد بود.
■■واکنش کیروش به اردوی اتریش

کارلوس کیروش بعد از تس��اوی تیمش مقابل سنگال
و پایان اردوی اتریش در پس��تی ب��ه ترمیم هویت تیمش

با فداکاری بازیکنان اش��اره کرد .سرمربی تی م ملی فوتبال
ای��ران در پای��ان اردوی اتریش در صفح��ه اجتماعی خود
نوشت« :بچهها ،یک اردوی خوب 2 ،بازی خوب و  2نتیجه
عالی .اول اینکه با کمک بازیکنان و رقابت با تیمهای بزرگ
چیزهای زیادی یاد میگیریم .دوم اینکه هویت ما به عنوان
یک تیم با مشکالتی که با آن روبهرو بودیم و فداکاریهایی
که برای تی م ملی انجام دادیم ،رشد کرد» .تیم ملی فوتبال
ای��ران دیروز راهی تهران ش��د و لژیونرها جدا از کادر فنی
و بازیکن��ان داخلی راهی کش��ورهای مقصد خود خواهند
شد.

■■فرصتی که از دست رضاییان و نورافکن رفت

امید نورافکن و رامین رضاییان به علت صادر نشدن ویزای
ش��ینگن نتوانستند در اردوی اتریش حاضر شوند و فرصت
نش��ان دادن تواناییهای خود را از دست دادند .این اردو در
حالی تمام میش��ود که امید نورافکن و رامین رضاییان2 ،
مدافع ملیپوش سپاهان هرگز فرصت حضور در اردوی تیم
ملی را به دست نیاوردند و در نخستین حضور کیروش در
تی��مملی که با انجام  2دیدار تدارکاتی مهم مقابل اروگوئه

و س��نگال همراه بود ،غایب بودن��د .نورافکن و رضاییان در
فهرست مدنظرکیروش برای حضور در تمرینات تیمملی
قرار داش��تند و در تهران هم هم��راه با تی م ملی به تمرین
پرداختند اما هنگام س��فر به اتریش ،این  2بازیکن به علت
آماده نشدن ویزای خود غایب بودند .با اینکه احمد نوراللهی
توانس��ت ویزای خود را به موقع تحویل بگیرد و در بازی با
اروگوئه هم به میدان برود ،نورافکن و رضاییان همچنان غایب
بودند و در نهایت هم به اتریش نرسیدند تا چشم انتظار حضور
در آخرین اردوی تیمملی قبل از جامجهانی باشند .به گفته
مهدی محمدنبی ،سرپرست کاروان ایران در سفر به اتریش،
امید نورافکن به علت اقدام برای تعویض پاسپورت ،به موقع
در سفارت اتریش حاضر نشد و رامین رضاییان هم به علت
اینکه بعد از آمدن کیروش به ایران به تیمملی دعوت شد،
نتوانست ویزای خود را از سفارت این کشور تحویل بگیرد.
غیبت نورافکن و رضاییان در اردوی تی م ملی در شرایطی رقم
خورد که ابوالفضل جاللی در سمت چپ خط دفاعی و صادق
محرمی در سمت راست خط دفاعی درخشیدند و چه بسا با
این عملکرد جایگاه خود را در جامجهانی تضمین شده بدانند.

تکذیب دودستگیدر اردوی تیم ملی از سوی سردار آزمون

تیری که به سنگ خورد
مهاجم تی م ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی تاکید کرد
اعضای تی م ملی یک خانواده هستند .سردار آزمون ،مهاجم
تی م ملی ایران که سهش��نبه توانس��ت تکگل ش��اگردان
کیروش را مقابل سنگال به ثمر برساند ،با انتشار پیامی در
ش��بکههای اجتماعی دودستگی در تی م ملی را رد و اعالم
کرد اعضای تیم مانند یک خانواده هستند.
او در این پیام که در صفح ه شخصیاش منتشر کرده بود،
عنوان کرد« :با تمام ش��دن اردوی تی م ملی در اتریش الزم
میدانم چند موضوع را با شما مردم خوبم در میان بگذارم؛
اول اینکه قس��م میخورم هیچ فش��اری برای گذاشتن یا

برداشتن استوری روی من نبوده و
هم نوشتنش و هم حذف کردنش
تصمیماتی بود که خودم گرفتم.
اجباری در کار نبوده و هر کسی
چیزی غیر از این گفته یا نوشته
ب��ه دنب��ال سوءاس��تفاده بوده و
واقعیت ندارد .ما همه اعضای یک
خانواده هستیم و کسانی مطالب
تخیلی نوشتند که برای نوشتن استوری بین ما دودستگی
ش��ده ،در حالیکه اصال کسی نمیدانست من میخواهم

استوری بگذارم .کسانی که این
دروغها را نوش��تند تا برای تی م
ملی حاش��یه درس��ت کنند ،به
خدا واگذار میکنم .یک جلس��ه
ب��ه خاطر مصدومی��ت جزئی با
صالح کادرفنی تمرین نکردم و
ب��از هم دروغ نوش��تند که خط
خوردهام .ضمنا باید از بازیکنان
ن کار عجوالنه من باعث
تی م ملی عذرخواهی کنم ،چون ای 
اذیت ش��دن دوستان عزیزم شد و از جانب بعضی کاربران،

اهانتهایی به بازیکنان تی م ملی شده که به هیچوجه منصفانه
نبود و اش��تباه از من ب��ود .در این خصوص خودم را مقصر
میدانم و مقابل همه اعضای تی م ملی و کادر فنی که باعث
شدم نظم و آرامش تی م ملی به هم بخورد شرمندهام .خدا
را شکر نتایج خیلی خوبی در برابر  2تیم از بهترین تیمهای
دنیا گرفتیم و همگی به دور از تمام حاشیهها ،برای شادی
و رضایت مردم در جامجهانی تمام تالشمان را میکنیم».
ت همه بازیکنان برای دلخوشی
آزمون همچنین نوش�� 
تکت��ک مردم با ج��ان و دل در جامجهان��ی از جان مایه
خواهند گذاشت.

نگرانی انگلیسیها از ضعف خط دفاعی سهشیرها

تیم بی دفاع

نمایش تی م ملی انگلیس در آخرین بازیاش در خانه سبب
تشدید نگرانیها درباره عملکرد خط دفاعی این تیم شده است.
تیم ملی انگلیس در آخرین بازیاش در لیگ ملتهای اروپای
سال  2022که آخرین بازی این تیم قبل از رفتن به جامجهانی
 2022در خانه بود ،مقابل آلمان به تس��اوی  3-3رضایت داد.
این نتیجه در حالی در کارنامه سهش��یرهای س��قوط کرده به
لیگ  Bثبت شد که این تیم  2بر صفر از ژرمنها عقب افتاده
بود .در این بازی هر چقدر که عملکرد خط حمله سهش��یرها
برای جبران گلهای خورده و ثبت  3گل در عرض  12دقیقه
خوب ب��ود ،عملکرد خط دفاعی این تی��م نگرانکننده بود و
موردی که نگرانیها را درباره سازمان دفاعی انگلیس افزایش
داد ،حضور هری مگوایر در خط دفاعی و اش��تباه او در صحنه

منجر به گل اول آلمان توسط ایلکای گوندوغان از روی نقطه
پنالتی بود .کاپیتان منچستریونایتد در شروع نیمه دوم بازی،
توپی را لو داد که برای پس گرفتن آن مجبور به ارتکاب خطای
پنالتی شد .این حرکت او نشان داد چرا بسیاری از طرفداران
سهشیرها نگران بازگشتش به ترکیب اصلی تیمملی انگلیس
شدهاند .رسانههای انگلیسی نیز به این موضوع اشاره داشتهاند
و به گمانهزنی درباره مجبور ش��دن ساوتگیت به استفاده از
ه��ری مگوایر در غیاب دیگر گزینههای او برای پر کردن خط
دفاعی تیمش مقابل ایران پرداختهاند .مصدومیت نگرانکننده
جان اس��تونز در نیمه اول که او را مجبور به ترک میدان کرد
و همینطور عملکرد ضعیف اریک دایر هم مزید بر علت شده
است که این رسانهها درباره احتمال به دردسر افتادن سهشیرها
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ش��رکتهای دانشبنیان با کارفرمایان خود است که با وجود
منع قانونی ،باز هم در زمینه قراردادهای شرکتهای دانشبنیان
ب��ا بخشهای مختلف اقتصاد از جمل��ه صنایع ،ضرایب حق
بیمه قرارداد اخذ میشود و از طرف دیگر ،با توجه به رویکرد
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کارهای دانشبنیان و حوزه اس��تارتاپی کشور ،این شرکتها
با بدنه کارشناس��ی و علمی دانشگاهها نیز به صورت پارهوقت
ارتباط دارند و در همه این قراردادها ،با وجود بیمه ش��دن آن
شخص در محلی دیگر ،از قرارداد فیمابین شرکت دانشبنیان
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مقابل ایران در نخستین بازی خود در جامجهانی هشدار دهند.
بیبیسی اسپورت در این باره نوشته است« :نتیجه بازی انگلیس
برابر آلمان بویژه با توجه به تشریفاتی بودن آن بعد از سقوط به
لیگ  Bو عقب افتادن از حریف تا حد زیادی قابل قبول بود،
هر چند یک «اما»ی بزرگ داشت؛ یک مشکل بزرگ که ظاهرا ً
قرار هم نیست برطرف شود .هری مگوایر دوباره نشان داد چرا
منچستریونایتد او را نیمکتنشین کرده و به همین دلیل برای
خیلیها این سؤال پیش آمده است که چرا ساوتگیت همچنان
به او اعتقاد دارد و آیا قصد دارد از او برای بازی مقابل ایران در
جامجهانی هم استفاده کند؟» تساوی سهشیرها مقابل آلمان
ب��ه معنای ثبت طوالنیترین روند بدون برد متوالی تیم گرت
ساوتگیت از ماه ژوئن سال  1993تا به امروز بود.
[ اکیپ ]
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