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 3ایرانی در میان  100ستاره جام جهانی

قهرمانیتکواندویمردانایرانبا 7مدال

سایت فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) به مناسبت  100روز
مانده به آغاز مسابقات جام جهانی  2022قطر فهرستی از
ستارگان این مسابقات را منتشر کرد .در پوستر منتشر شده
توسط فیفا تصویر سه ستاره ایرانی دیده می شود که در میان
ستارگان جام جهانی  2022قطر حضور دارند .سردار آزمون
مهاجم بایرلورکوزن ،مهدی طارمی مهاجم پورتو و علیرضا
جهانبخش وینگر فاینتورد سه ستاره ایرانی هستند که به عنوان
نمایندگان تیم ملی کشورمان در این پوستر حضور دارند.

رقابتهای تکواندوی قهرمانی کشورهای اسالمی با کسب
 ۱۳مدال ،شامل پنج طال ،چهار نقره و چهار برنز برای ایران
تمامشدوتیمملیمردانایرانباهدایتعلیمحمدبسحاق
با کسب  4طال و  3برنز قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مدالهایتکواندویایرانبهاینشرحاست:مدالطال:ناهید
کیانی،حسینلطفی،امیرمحمدبخشی،علیرضانادعلیان
وعلیاحمدی.مدالنقره:غزلسلطانی،زینباسماعیلی،
اکرمخدابندهوسیدهنرگسمیرنوراللهی.مدالبرنز:مهدی
حاج موسایی ،مهران برخورداری ،محمدصادق دهقانی و
نسترنولیزاده.
▪پرتابگرایرانبرنزیشد

درادامهرقابتهایدوومیدانیبازیهایکشورهایاسالمی
عصرجمعه،مسابقاتپرتابنیزهبرگزارشدوعلیفتحیگنجی
نماینده ایران با ثبت رکورد  71.28متر به مدال برنز رسید.
فرزانهفصیحیدردوی ۱۰۰مترنقرهگرفت.
▪پایانکارپاراتیروکمانایرانبا ۱۳مدال

در آخرین روز از رقابتهای پاراتیروکمان باز یهای
کشورهای اسالمی ،کمانداران کشورمان دیروز موفق به
کسب ۴مدالشدند.درکامپوندمردانعلیسینامنشازاده
به برنز رسید .هادی نوری با پیروزی مقابل نماینده میزبان
طالیی شد .در کامپوند بانوان فرزانه عسگری نقره گرفت و
مریم یاورپور به برنز بسنده کرد.
▪قهرمانیگنجخانلووبرنزدهقاندردوچرخهسواری

رقابتهای دوچرخهسواری ماده استقامت جاده در مسافت
 130کیلومتر مردان دیروز برگزار شد و محمد گنجخانلو
توانست مدال طالی این ماده را کسب کند .در همین ماده
ماندانا دهقان به مدال برنز رسید.
▪قهرمانیجوادیوبرنزسلطانیدروزنهبرداری

رقابت گروه  Aدسته  ۸۱کیلوگرم وزنهبرداری مردان برگزار
و ایران صاحب ۵مدال شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
مصطفی جوادی با رکورد  ۱۶۳یک ضرب ۲۰۱ ،دوضرب و
مجموع ۳۶۴کیلوگرممدالنقرهیکضربوطالیدوضرب
ومجموعراگرفتوقهرمانشد.حسینسلطانیبارکورد۱۵۸
یک ضرب ۱۹۲،دوضرب و مجموع ۳۰۵کیلوگرم مدال برنز
یکضربودوضربراگرفتودرمجموعچهارمشد.

مهاجمهلندیپرسپولیسباالترازرونالدو!

نمایش نگران کننده استقالل در خط دفاعی

گل خوردن عادت بد تیم های ساپینتو!
گروه ورزش /استقالل ،مدافع عنوان قهرمانی ،لیگ
بیست و دوم را با شکست -2صفر مقابل سپاهان آغاز
کرد .اگرچه نمیتوان یک بازی را مالک مناسبی برای
قضاوت درباره وضعیت تیمها دانست اما بازی دیروز
استقالل نشان داد که تیم ریکاردو ساپینتو ،از نظر
دفاعی ،هیچ شباهتی به تیم فرهاد مجیدی ندارد.
استقالل در فصل گذشته ،فقط  10گل دریافت کرد
و صاحب بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ برتر شد.
تنها تیمی که فصل قبل توانست  2گل به استقالل
بزند ،مس رفسنجان بود که در بازی رفت دو تیم در
ورزشگاه آزادی ،توانست دو بار دروازه سیدحسین
حسینی را باز کند اما شاگردان مجیدی ،با نتیجه
 3-2حریفشان را شکست دادنــد .شکست مقابل
سپاهان در اولین تجربه مربیگری ساپینتو در فوتبال
ای ــران ،نــود و چهارمین شکست ایــن مربی پرتغال
بــود .سرمربی فعلی آبــی هــای پایتخت تاکنون در
 288بازی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم های
مختلف نشسته که حاصل آن  124برد 70 ،مساوی
و  94شکست بــوده اســت امــا چیزی که استقاللی
ها را نگران می کند ،نمایش خط دفاع استقالل در
بازی جمعه مقابل سپاهان است که میتواند نگرانی
بزرگی برای هواداران این تیم باشد چرا که تیم های
ریکاردو ساپینتو در چند فصل گذشته ،آمار خوبی به

اولین تعویض سیلوا در استقالل

اولین های لیگ بیست و دوم

شاگردان ساپینتو فصل جدید را با شکست خانگی مقابل سپاهان آغاز کردند تا اولین
شوک ،خیلی زود به فصل جدید فوتبال ایران وارد شود .بعد از گل های سپاهان
یکی از تعویضهای سه گانه و همزمان استقالل در دقیقه  ،۶۲حضور پیمان
بابایی به جای رافائل سیلوا بود تا مدافع برزیلی آبی پوشان برای اولین بار بعد
از پیوستنش به این تیم تعویض شود و دقایقی از بازی را از روی نیمکت مشاهده
کند؛ که این اتفاقی بی سابقه برای او به حساب میآمد .سیلوا که در نیمه دوم
فصل گذشته به عنوان بازیکن آزاد به استقالل پیوست ،تنها دقایقی که از دست
داده بود به دیدار مقابل پیکان باز میگشت که به دلیل دریافت کارت قرمز از بازی
اخراج شد .این مدافع برزیلی برای اولین بار در زمان حضورش در استقالل با تعویض
میدان را ترک کرد تا ساپینتو با این تعویض پیام مشخص خود را به همه بازیکنان
استقالل هم ارسال کرده باشد.

ویژه

تصمیم سیدمحمد موسوی
زیرذرهبین رسانههای خارجی

داورزنی:والیبالبزرگترازنامهاست
گروه ورزش /پسلرزههای انتقاد تند محمد موسوی از
شرایط فعلی والیبال ایــران همچنان ادامــه دارد؛ ستاره
تیمملی که والیبال ایران بسیاری از موفقیتهای اخیرش
را مدیون او و سایر اعضای نسل طالیی زمان اوست ،درست
در آستانه اعزام تیم به مسابقات واگنر و همچنین مسابقات
قهرمانی جهان ،در یک لحظه ،همه چیز را به هم ریخت؛
آن هم با پس دادن بازوبند کاپیتانی و گفتن این جمله که
از آمدن به اردو پشیمان است .موسوی همچنین از پاداش
 18میلیونتومانیفدراسیونانتقادکردتامیالدعبادیپور
کاپیتان کنونی تیم ملی هم به دفاع از موسوی بپردازد.
اعتراض رسمی از سوی دو ستاره ،درحالی بهعنوان هشدار
به فدراسیون والیبال و نحوه مدیریت محمدرضا داورزنی
تعبیر شد که واکنش آقای رئیس به انتقادات دو ملیپوش
والیبال ایران و بهخصوص موسوی در نوع خود جالب توجه
بود .داورزنی ابتدا عنوان کرد دلیل ادامه ندادن موسوی به
خودشمربوطاستوسپسدرواکنشبهکمبودنپاداشها
وسایرانتقاداتگفت«:اینکهجایزهایازمسابقاتمیرسد
شاید آن قدری نباشد که بچهها انتظار دارند .ضمن اینکه
والیبالمابزرگترازنامبازیکنانیارئیسفدراسیوناست».
نکته جالب توجه بازتاب گسترده صحبتهای موسوی در
رسانههای مطرح ایتالیایی و لهستانی بود .سایت اسپورت
لهستاندراینخصوصنوشت«:تصمیمموسویتکاندهنده
بود».سایتوالیبالیایتالیاهمنوشت«:توفاندرایران؛سید
محمد موسوی از تیم ملی جدا شد ».بهروز عطایی سرمربی
تیم ملی هم با تاکید بر این که موسوی در برهه مهمی گلهها
و خواستههایش را مطرح کرد ،گفت« :شاید موقع مناسبی
برایمطرحکردنگالیههانبودوتفکربیشتریرامیطلبید».

لحاظ دفاعی نداشتند و به نظر میرسد آن قدر که
برای او نمایش هجومی تیمش مهم است ،عملکرد
خط دفاعی تیمش اهمیت ندارد .تیم های ساپینتو
در  288بازی  343بار دروازه خود را باز شده دیده
اند تا میانگین بیش از یک گل خورده در هر بازی برای
تیم های این مربی پرتغالی به ثبت برسد .این در حالی
است که میانگین گل های خورده استقالل مجیدی
در فصل گذشته  0.33گل خورده در هر بازی بوده
است.در این شرایط باید منتظر ماند و دید که ضعف
دفاعی استقالل در بازی های بعدی برطرف خواهد
شد یا نه .البته که محمدحسین مرادمند از هفتههای
آینده میتواند بــرای استقالل بــازی کند و شاید با
بازگشت او به ترکیب استقالل ،وضعیت خط دفاع
این تیم بهتر شود .در کنار نمایش متزلزل خط دفاعی
نباید فراموش کرد که تیم ساپینتو به رغم شکست،
نشانه های خوبی از فوتبال رو به جلو را نشان داد.
آبی ها که در این بازی کاوه رضایی ،حردانی ،محبی
و مهدی قائدی را همراه خود نداشتند ،به جز چند
دقیقه از بازی سردرگم و اشتباهات مرگبار انفرادی،
تیم بدی نشان ندادند .ساپینتو که در بازی جمعه،
سجاد شهباززاده را به عنوان مهاجم هدف خود در
میدان قرار داد و در سیستمش یامگا نیز به خط حمله
اضافه میشد ،پس از دریافت دو گل ،دیگر مهاجمانش

را نیز آزمایش کرد اما هیچکدام نتوانستند تاثیری
در نتیجه دیدار داشته باشند .ساپینتو از دقیقه 60
ارسالن مطهری و پیمان بابایی را به میدان فرستاد
و در  15دقیقه پایانی نیز آرمان رمضانی وارد زمین
شد اما هیچکدام از این پنج مهاجم استقالل عملکرد
چشمگیری در زمین نداشتند .حاال پس از شکست
برابر سپاهان ،طرفداران تیم استقالل امیدوارند
با بازگشت کاوه رضایی به میادین و حضور محبی و
قائدی در کنار او ،خط حمله تیمشان زهردارتر از دیدار
با سپاهان باشد و انتظارات آن ها را برآورده کند .باید
منتظر ماند و دید ترکیب کاوه رضایی ،مهدی قائدی و
محمد محبی می تواند انتظارات را برآورده کند یا این
که با گذشت هفته های ابتدایی ،مهاجمان نامدار آبی
ها که در دیدار برابر سپاهان به میدان رفتند ،می توانند
توانایی خودشان را به معرض نمایش بگذارند .شروع
ساپینتو ،هواداران استقالل را یاد شروع تیم رویایی
استراماچونی انداخت .استقالل در آن سال هم در
روز اول با یک گل به ماشین سازی در تبریز باخت ولی
در ادامه بازی ها و رو آمدن بدن بازیکنان در پایان هفته
سیزدهم ،به صدر جدول رسید .باید دید ساپینتو هم
می تواند همانند آخرین سرمربی خارجی این تیم،
محبوب هواداران شود و استقالل را به جایگاه فصل
قبل برگرداند؟

بیست و دومین دوره رقابت های لیگ برتر ،از عصر
جمعه با بــرگــزاری دیــدارهــای همزمان استقالل و
سپاهان و پیکان با ملوان آغاز شد که در این دیدارها دو
«اولین» لیگ جدید به ثبت رسید .در دیدار ورزشگاه
آزادی رامین رضاییان بازیکن فصل پیش پرسپولیس
که به تیم سپاهان پیوسته و شماره  ۹این تیم را برتن
کرده است ،در دقیقه پنجم اولین اخطار را به نام خود
ثبت کرد .در دیدار تیم های فوتبال پیکان و ملوان هم
دانیال جهانبخش در دقیقه  ۴۱گل اول تیمش را
به ثمر رساند و زننده اولین گل فصل بیست و دوم
لیگ لقب گرفت.

تقسیم غنایم در اصفهان

درروزیکهکارتقرمزداوربراینادرمحمدی جنجالیشد
پرسپولیسوذوبآهنبهتساویبدونگلرضایتدادند
تیمهای فوتبال ذو بآهـــن و پرسپولیس
در نخستین بـــازی فصل خــود بــه تساوی
رضایت دادند.تیمهای ذوبآهن اصفهان و
پرسپولیس در نخستین دیدار خود در فصل
بیستودوم لیگ برتر فوتبال ،از ساعت ۱۹
دیروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف
یکدیگر رفتند که این مسابقه با تساوی صفر –
صفر خاتمه یافت .نادر محمدی از ذوبآهن
در دقیقه  ۵۲اخراج شد .پرسپولیس در دقایق
 ۸۳و  ۸۹دو بار تیر دروازه ذوب آهن را به لرزه
درآورد که تــوپ هایش تبدیل به گل نشد.
شاگردان گلمحمدی که در این بازی بیشتر
تــوپ و میدان را در اختیار داشتند ،بازهم
نتوانستند از موقعیتهای خــود استفاده
کنند و ضعف در گلزنی در این تیم مانند فصل
گذشته دیده می شد .با این نتیجه تیم فوتبال

پرسپولیس با کسب اولین تساوی فصل ،یک
امتیازی شد و به رتبه نهم جدول صعود کرد.
تیم ذوب آهن هم با یک امتیاز در رتبه دوازدهم
جدول رده بندی لیگ برتر جای گرفت.تقسیم
امتیازات در اصفهان در حالی بود که اولین
تودوم
بازی پرسپولیسی ها در لیگ برتر بیس 
حاشیه های زیادی هم داشت .مثال در لحظه
اخــراج نــادر محمدی ،یحیی گل محمدی
سرمربی پرسپولیس با برخی افراد ناشناس
حاضر روی سکوهای ورزشــگــاه درگیری
لفظی پیدا کرد .حاشیه دیگر هم این که ژوزه
مورایس و کادرفنی سپاهان در فاصله 15
دقیقه به پایان بازی ورزشگاه فوالدشهر را ترک
کردند .هنگام ترک ورزشگاه توسط مورایس
خوش و بش کوتاهی بین او و سرمربی تیم ملی
شکل گرفت.

خبر

تماس ماجدی با دایی
برای هدایت تیم ملی
رئیس کمیته داوران فــدراســیــون فوتبال گفت :ماجدی
برای هدایت تیم ملی فوتبال با علی دایی تماس گرفته بود.
خداداد افشاریان با اشاره به برخی حرکات ملی پوشان در
روزهای گذشته گفت :من زمانی برای قضاوت به سوریه رفته
بودم و وقتی فهمیدند از ایران هستم ،همه مردم آن جا نام
علی دایی را میبردند .او را به خاطر تیم ملی میشناسند،
نه نام باشگاهی .بازیکنان بزرگی مانند علی کریمی ،کریم
باقری ،استیلی و  ...هم در کنار دایــی حضور داشتند و آیا
یک بار رفتار نامتعارف از آن ها دیدید؟ یک بار دیدید که
بحث کم رنگی بین آن ها باشد؟ اگر هم میشد خودشان
جمع مـیکــردنــد .عضو هیئت رئیسه فــدراســیــون فوتبال
درباره این که آیا شما با علی دایی برای سرمربیگری تیم ملی
صحبت کردید یا خیر ،اظهار کرد :میرشاد ماجدی سرپرست
فدراسیون با او تماس گرفت اما به دلیل رفتاری که او در
فضای مجازی و محافل خصوصی داشت ،قبول نکرد که بیاید.

طارمی خطرناک تر از نیمار
لیگ های معتبر فوتبال اروپا از هفته گذشته آغاز شده و در همین زمینه بهترین مهاجمان اروپا
در  7لیگ معتبر قاره سبز معرفی شدند .بر این اساس ،سایت « »Squawka Newsبا
انتشار آماری بهترین مهاجمان قاره اروپا را از حیث میانگین گلزنی و پاس گل در
یک هفته گذشته در هفت لیگ معتبر اروپایی معرفی کرد .در این میان مهدی
طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو خیلی زود درخشش
خود را آغاز کرده و با میانگین گلزنی  1.23در ازای  90دقیقه در فهرست
هفت مهاجم برتر اروپا ایستاد .نکته جالب در این رده بندی این بود که ستاره
ایرانی باالتر از نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن ایستاد .کاپیتان تیم ملی برزیل با
میانگین گلزنی  1.15در رده هفتم ایستاد و طارمی در رده پنجم بهترین مهاجمان
اروپا قرار گرفت .طارمی در سوپرکاپ پرتغال دو گل برای پورتو به ثمر رساند و در هفته
اول لیگ پرتغال هم مقابل ماریتیمو دبل کرد.

سوژه

▪کارتقرمزدرستبود؟

قضاوت موعود بنیاد یفر داور بینالمللی
و شــنــاخــتــه شــــده فــوتــبــال ایـــــران بـــرای
بازی پرسپولیس و ذوب آهــن بــا اعتراض
کــادرفــنــی و اعــضــای دو تیم مــواجــه شــد و
همچنین در فضای مجازی نیز ســه ،چهار
صحنه جنجالی ایــن مسابقه م ــورد بحث
هواداری قرار گرفته است.کارشناس داوری
فوتبال کشورمان اعتقاد دارد نوع نشان دادن
کارت زرد دوم از سوی داور اشتباه بود .نوید
مظفری دربــاره اخــراج بازیکن ذوب آهن در
بــازی با پرسپولیس اظهار کــرد :در دقیقه
 ۵۳بازی نادر محمدی مرتکب خطا شد که
این خطا باید با کارت زرد جریمه می شد اما
تاخیر داور در نشان دادن اخطار ،اشتباه بود.
موعود بنیادی فر بعد از این اشتباه در محاصره
بازیکنان پرسپولیس قرار گرفت و در نهایت با
اعتراض بازیکنان سرخ پوش ،کارت زرد دوم را
به نادر محمدی نشان داد و او را اخراج کرد .در
واقع اخطار دوم کامال درست بود اما نوع نشان
دادن و زمان کارت دادن داور اشتباه بود.

قائدی همچنان در دبی ،مرادمند و صالح در انتظار
استقاللدرحالیهفتهنخستراپشتسرگذاشتوباشکستمقابلسپاهان
فصلراآغازکردکههنوزوضعیتچندبازیکنبرایهفتهدومنامشخصاست.
درروزیکهاستقاللباسپاهانبازیداشت،رسانههاازتوافقاستقاللیها
باشباباالهلیاماراتبرایانتقالقرضیمهدیقائدیبهتیمسابقشخبر
دادند.بااینکهانتقالقائدیبهاستقاللنهاییشدهاماهنوززمانحضوراو
درتهرانمشخصنیست.مهاجمتکنیکیآبیهااینروزهاهمچناندرکشور
اماراتحضورداردومراحلاداریجداییازشباباالهلیوامورشخصیاش
رادنبالمیکند.دراینخصوصگفتهمیشودقائدیآخرهفتهجاریامارات

بازیکن هلندی و جدید پرسپولیس که سابقه بازی در برایتون
و لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد ،حــاال بعد از عقد
قــرارداد با این تیم به یک رکورد ویژه دست یافته است .سایت
ترانسفرمارکت در تازه ترین گزارش خود به معرفی بازیکنانی
پرداخته که در یک هفته اخیر بیشترین تعداد جست و جو در
موتور داخلی این سایت را به خود اختصاص داده اند.جالب است
بدانید در این فهرست ،نام یورگن الکادیا مهاجم هلندی و جدید
پرسپولیس در رتبه یک و باالتر از ستارگان سرشناس دنیای
فوتبال از جمله کریس رونالدو دیده می شود.

رابهمقصدایرانترکمیکندکهبااینشرایطاوبهدیدارهفتهدوممقابلملوان
نیز نخواهد رسید و احتماال شاهد حضورش در تمرینات استقالل در اوایل
هفته آینده باشیم؛ اما خبر خوب برای استقالل این است که محمدحسین
مرادمندبهدیداربرابرملوانخواهدرسید.بامساعدتسازماننظاموظیفه،دو
ماهباقیماندهازخدمتمرادمندبخشیدهشدوسازمانلیگهمبرایاوکارت
بازیصادرکرد.همچنینپزشکاناستقاللدرتالشهستندتاحردانیرابه
مسابقهباملوانبرسانندامااووضعیتنامشخصیداردوباحضوراودرتمرین
استقاللمشخصمیشودکهمیتوانددرهفتهدومبازیکندیانه.

مسیغایببزرگنامزدهایتوپطال!
فهرست  30نفره نامزدهای دریافت جایزه توپ طال عصر جمعه منتشر شد که در این
فهرست بعد از سال ها نامی از فوق ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن دیده نمی شود!
لیونل مسی که در سال های اخیر همواره به عنوان یکی از سه نامزد نهایی در مراسم
توپ طال حضور ثابتی داشته ،این بار حتی در فهرست  30نفره مجله فرانتس فوتبال
هم جایی ندارد .در ادامه فهرست  30نامزد نهایی توپ طال را مشاهده می کنید:
*تیبوکورتوا(بلژیک)رئالمادرید
*رافائللیائو(پرتغال)آ.ث.میالن
*کریستوفرانکونکو(فرانسه)الیپزیک
*محمدصالح(مصر)لیورپول
*یاشواکیمیش(آلمان)بایرنمونیخ
*ری ــاض مــحــرز (الــجــزایــر)
منچسترسیتی
*کاسمیرو (بــرزیــل) رئال
مادرید
*سون هیونگ-مین (کره
جنوبی)تاتنهام
*فابینیو(برزیل)لیورپول
*کریم بنزما (فرانسه) رئال
مادرید
*ترنت الکساندر آرنولد
(انگلستان)لیورپول
*وینیسیوسجونیور(برزیل)
رئالمادرید
*بــرنــاردو سیلوا (پرتغال)
منچسترسیتی
*لــوئــیــز دیــــاز (کلمبیا)
لیورپول
*روبــــرت لواندوفسکی
(لهستان)بارسلونا

*مایکمنیان(فرانسه)آ.ث.میالن
*هریکین(انگلستان)تاتنهام
*دارویننونیز(اروگوئه)لیورپول
*فیلفودن(انگلستان)منچسترسیتی
*سادیومانه(سنگال)بایرنمونیخ
*سباستین هالر (ساحل عاج) بورسیا
دورتموند
*لوکامودریچ(کرواسی)رئالمادرید
*آنتونیورودیگر(آلمان)رئالمادرید
*کریستیانو رونالدو (پرتغال)
منچستریونایتد
*کویندیبروینه(بلژیک)
منچسترسیتی
*دوشـــــان والهـــوویـــچ
(صربستان)یوونتوس
*ویــرجــیــل فــن دایــک
(هلند)لیورپول
*ژائــو کانسلو (پرتغال)
منچسترسیتی
*کیلیان امباپه (فرانسه)
پاریسنژرمن
*ارلینگ هالند (نــروژ)
منچسترسیتی

