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ورزشی

وطن امروز شماره 2577

اخبار

جوکوویچ ،مرد شماره یک تنیس جهان

تنیسور صربستانی با وجود نایبقهرمانی در
مسترز پاریس توانست در صدر رنکینگ ATP
قرار گیرد .به نق��ل از آ.اس ،نواک جوکوویچ با
وجود شکست در فینال مس��ترز پاریس برابر
کارن خاچانوف روس توانس��ت دوباره به صدر
رنکین��گ بازگردد .این شکس��ت باعث ش��د
اختالفش با رافائل نادال که به رتبه دوم سقوط
کرد تنها  ۵۶۵باشد .نادال سال گذشته در این
بازیها  ۱۸۰امتیاز به دس��ت آورد اما امس��ال
به خاطر آسیبدیدگی نتوانست شرکت کند.
از طرفی تنیسور روس  ۶۰۰امتیاز کسب کرد
اما با فتح بازیهای امنیاسپورت میتواند ۱۰۰۰
امتیازی شود .این رقابت یکشنبه هفته آینده در
مسترز لندن ادامه خواهد داشت .هر پیروزی در
مراح��ل اولیه  ۲۰۰امتیاز ،در نیمه نهایی ۴۰۰
و قهرمان��ی  ۵۰۰امتی��از دارد .در مجموع یک
قهرمان بدون شکس��ت  ۱۵۰۰امتیاز به دست
م��یآورد .به همین خاطر ن��ادال فرصت دارد
سال را به عنوان مرد شماره یک جهان به پایان
برساند اما هنوز حضورش قطعی نشده است.

امروز ،آغاز جام بینقارهای
فوتبال ساحلی

مس��ابقات جام بینقارهای فوتبال ساحلی
از امروز به میزبان��ی امارات و با حضور  8تیم
برگزار میشود که تیمملی ایران هم در گروه
دوم این رقابتها حضور دارد .هشتمین دوره
رقابتهای جام بینقارهای فوتبال س��احلی از
امروز همانند هر سال در کشور امارات برگزار
میشود .این رقابتها از سال  ۲۰۱۱آغاز شده
اس��ت که در  7دوره قبل ،تیمهای روس��یه و
برزیل هر کدام با  3قهرمانی و  2نایبقهرمانی
پرافتخارترین تیمهای این مسابقات هستند.
تیمملی ایران نیز در س��ال  ۲۰۱۳موفق شد
به مقام قهرمانی برسد .ایران یک نایبقهرمانی
هم در س��ال  ۲۰۱۶به دس��ت آورده اس��ت.
تیم ملی ایران ک��ه اوکتاویوی برزیلی را روی
نیمکت خود میبیند با تلفیق��ی از بازیکنان
ج��وان و باتجربه ،در این دوره در گروه  Bباید
با تیمهای آمریکا ،تاهیتی و روسیه به رقابت
ن مسابقه خود امروز
بپردازد .ایران در نخستی 
باید از س��اعت  ۱۹:۳۰به وقت ایران به مصاف
تیم تاهیتی برود .ش��اگردان اوکتاویو همگی
مصمم هستند دوباره ایران را به مقام قهرمانی
این رقابتها برسانند .صحبتهای آنها نشان
میدهد برزی��ل را قدرتمندترین رقیب خود
میدانند اما ب��رای تصاحب قدرت از این تیم
پرافتخار عزم خود را جزم کردهاند .برزیل در 2
سال گذشته  2قهرمانی به دست آورده است
که در س��ال  ۲۰۱۶این قهرمانی با شکس��ت
ایران در فینال به دس��ت آمد .در گروه  Aنیز
تیمهای امارات ،مصر ،اس��پانیا و برزیل با هم
مسابقه میدهند.

فان در فارت از فوتبال
خداحافظی کرد

س��تاره س��ابق هلند خداحافظی خود را از
فوتبال اعالم کرد .به نقل از اس��تاندارد ،رافائل
فان در فارت ،ستاره سابق تیمملی فوتبال هلند
که س��ابقه بازی در تیمهایی چ��ون تاتنهام و
رئالمادرید را در کارنامه داش��ت بعد از شروع
ی��ک فصل ب��ا مصدومیت در تی��م دانمارکی
اس��بیرگ ،خداحافظی خود را از فوتبال اعالم
کرد .این بازیکن  ۳۵ساله در ماه آگوست به تیم
دانمارکی اسبیرگ پیوست ولی مصدومیتهای
مداوم باعث شد او تنها  ۵۵دقیقه برای تیمش
به میدان برود .او در نهایت خداحافظی خود را از
فوتبال اعالم و از این تیم کنارهگیری کرد .فان
در فارت  ۱۰۹بار برای تیمملی هلند به میدان
رفت و در تیمهایی چ��ون هامبورگ ،تاتنهام،
رئالمادرید و آژاکس بازی کرده است.

گزارش

تساوی استقالل با ماشینسازی تبریز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

امباپه گرانترین فوتبالیست جهان شد

مهاجم پاریس��نژرمن با کنار زدن هری
کین و نیمار ،ارزشمندترین بازیکن جهان شد.
به نق��ل از آ.اس ،س��ایت CIES Football
 Observatoryه��ر م��اه ارزش بازیکنان 5
لیگ برتر اروپا را بررس��ی میکن��د .این بار بر
اساس اعالم این سایت ،کیلیان امباپه با 216/5
میلی��ون یورو گرانتری��ن بازیکن جهان لقب
گرف��ت .ارزش مهاجم پاریس��نژرمن در ماه
اکتبر ۲۳ ،میلیون یورو افزایش یافت .این اتفاق
باعث شد هری کین با ارزش  197/3میلیون
یورو به رتبه دوم سقوط کند .مهاجم انگلیسی
به همراه نیمار ،محمد صالح و فیلیپ کوتینیو
در رتب��ه دوم قرار دارن��د .ارزش کنونی لیونل
مسی و کریستیانو رونالدو به ترتیب  170/6و
 123/6میلیون یورو است.

سهشنبه  15آبان 1397

اس��تقالل که در هفتههای اخی��ر نتایج مورد
رضای��ت هواداران��ش را کس��ب نکرده اس��ت ،در
هفته یازدهم لیگ برت��ر برابر تیم انتهای جدولی
ماشینسازی متوقف ش��د اما یک پله صعود کرد.
هفت��ه یازدهم لیگ برت��ر فوتبال دی��روز با دیدار
تیمهای ماشینسازی و استقالل در ورزشگاه بنیان
دیزل تبریز پیگیری ش��د که این دیدار با تساوی
بدون گل به پایان رسید .شروع این دیدار با حمالت
میزبان همراه بود و این تیم توسط رضا خالقیفر 2
بار با شوتهایی محکم دروازه رحمتی را تهدید کرد
ام��ا ضربات او راهی به دروازه اس��تقالل پیدا نکرد.
بعد از این حمالت ،اس��تقالل در دقیقه  ۱۸توسط
مه��دی قائدی صاحب یک موقعی��ت خوب درون
محوطه جریمه شد که ضربه محکم او را دروازهبان
ماشینس��ازی دفع کرد .در ادامه بازی افت کرد و
استقالل نمایش قابل قبولی نداشت ،ضمن اینکه
علی کریمی در اواسط نیمه اول به دلیل مصدومیت
از زمین بیرون رفت .شاگردان شفر در  2دقیقه وقت
اضافه نیمه اول چند کرنر روی دروازه ماشینسازی
ارس��ال کردند اما نتوانس��تند خطری روی دروازه
ایجاد کنند .در نیمه دوم شفر با به میدان فرستادن
جاب��ر انصاری جان تازهای به تیمش داد و ثمره آن
موقعیتهای خوبی بود که نصیب استقالل شد .این
تیم در دقیقه  ۶۶میتوانست دروازه ماشینسازی
را باز کند اما مدافعان حریف در چند مرحله مقابل
ت��وپ ایس��تادند .در دقایق پایانی ش��فر با بیرون
کشیدن صیادمنش و به میدان فرستادن تیموری
تالش کرد نتیجه را تغییر دهد اما حمالت کمرمق
این تیم کارساز نبود و آبیهای تهران به ششمین
تساوی فصل خود دست پیدا کردند .استقالل با این
تساوی  15امتیازی شد و به رده ششم صعود کرد.
ماشینسازی هم  ۱۱امتیازی شد.
به�روز احمدی :کاش��یما گام اول در فینال لیگ
قهرمان��ان را با برد  2بر صفر مقابل پرس��پولیس
برداش��ت اما هنوز یک نیمه دیگر در تهران باقی
مان��ده که دردس��رهای خ��اص آن دغدغههای
فراوان��ی ب��رای نماینده ژاپنیها رقم زده اس��ت.
بازی برگش��ت به وقت تهران ساعت  18:30آغاز
میشود که به وقت ژاپن  30دقیقه بامداد خواهد
بود .نیمه دوم فینال برگش��ت درست در ساعات
اولیه بامداد به وقت شبهجزیره سوت میخورد تا
همین موضوع به سوژهای جنجالی پیرامون اخبار
اردوی گوزنهای ژاپنی تبدیل شود .ایجی کاناتی،
کارشناس مش��هور جیلیگ و فوتبال ژاپن بعد
از ب��ازی رفت با تمجید از نمایش خوب آنتلرز و
مهاجمان این تیم ،درباره ساختار از هم گسسته

سرد و بدونگل

■■تعویض عجیب

س��رمربی اس��تقالل در دقایق پایانی مسابقه
یک مدافع چپ را جانشین مهاجم این تیم کرد.
میثم تیموری نخس��تین حضور خود در ترکیب
استقالل را در شرایطی تجربه کرد که آبیها نیاز
ش��دیدی به گلزنی در  10دقیقه پایانی دیدار با
ماشینس��ازی داشتند .با این وجود شفر ترجیح
داد تیموری را جانشین صیادمنش کند تا دوباره
شاهد تعویضی عجیب از سوی سرمربی استقالل
باش��یم .با حضور تیموری در زمین مسابقه ،این

بازیکن به پس��ت مهاجم چپ رف��ت تا تبریزی
دوب��اره مهاجم نوک ش��ود و آبیها با حضور او و
انصاری در نوک به دروازه حریف حمله کنند.

■■شفر با شعار جدید آشنا شد

ه��واداران تبریزی اس��تقالل خواهان جدایی
ش��فر از استقالل ش��دند .وینفرد شفر ،سرمربی
اس��تقالل در دیدار با ماشینسازی نیز نتوانست
مش��کالت این تیم را تمام کند تا حاال هواداران
برای نخس��تین بار ش��عار دادن علیه شفر را در
دستور کار خود قرار دهند.

چرا پرسپولیس از نگرانی حریف استفاده نمیکند؟

بازی باید دیرتر برگزار شود

دفاع��ی پرس��پولیس ایران
به نکت��های در توئیت خود
اش��اره کرد که م��ورد توجه
سایر رس��انههای این کشور
قرار گرفت .کاناتی نوش��ت:
«کاش��یما  2گل اندوخ��ت
تا برای بازی نیمهشب ش��نبه آینده در تهران با
خیالی آس��وده گام به میدان بگذارد ،اگرچه «گو
ایوا» و «زیکو» سرمربی و مدیرفنی کاشیما باید
فکری به حال خوابآلودگ��ی بازیکنان این تیم
در بازی برگش��ت بکنند ،چ��ون بازیکنان عادت

ندارن��د از دقایق اولیه بامداد
ب��ه وق��ت ژاپ��ن در جدال
حس��اس و س��نگین فینال
آس��یا به میدان برون��د» .با
توجه ب��ه هماهنگیهای به
عمل آمده کاروان کاش��یما
چهارشنبه ش��ب به تهران میرسد یعنی تنها 3
روز قبل از فین��ال ،از همین رو باید منتظر ماند
و دید تطبیقپذیری بازیکنان این تیم با ش��رایط
پایتخت ایران همینطور س��اعت بازی میتواند
درس��ت پیش برود یا پرس��پولیس از برگ برنده

لیاقت سوارز برای تمدیدی  5ساله

نزدیک به هزار هوادار اس��تقالل بعد از دقیقه
 85مس��ابقه و در ش��رایطی که نسبت به تغییر
نتیجه و برد اس��تقالل ناامید بودند ،علیه وینفرد
شفر ش��عار دادند و خواهان پایان همکاری او با
استقالل ش��دند .سرمربی اس��تقالل تا پیش از
این هم��واره حمایت تمام و کمال ه��واداران را
در کنار خود داش��ت اما روند نتایج او با استقالل
باعث ش��ده هواداران اس��تقالل تحمل خود را از
دس��ت بدهند و ش��عار حیا کن ،رها کن علیه او
سر بدهند.
بزرگ خود نهایت به��ره را برای کامبک رویایی
خواهد ب��رد .ام��ا در این گی��ر و دار که موضوع
تطبیق زمانی بازیکنان کاش��یما با شرایط زمانی
پایتخت ایران به سوژهای مهم در رسانههای ژاپنی
تبدیل شده است ،نکته ابهامبرانگیز این است که
سران باشگاه پرسپولیس چرا از این موضوع بهره
بیشتری به سود تیم خود نمیبرند .وقتی کاشیما
در بازی رفت با تغییر ساعت بازی زمینه را برای
رویارویی صبحگاهی با قهرمان ایران فراهم کرد
تا سرخپوشان درست در س��اعاتی که به خواب
عادت داشتند در زمین بازی حاضر شوند! باشگاه
پرسپولیس هم میتوانست به جای ساعت 18:30
بازی را دیرتر آغاز کند تا تطبیقپذیری زمانی برای
کاشیماییها سختتر از همیشه شود.

کیوسک
مارکا

 1100میلیون یورو در  10سال

علی هنرمنش :با توجه به قبول اس��تعفای رسول
خ��ادم از س��وی وزارت ورزش ،میتوان حدس زد
متولیان امر زمان زیادی را برای انتخاب سرپرست
جدید فدراسیون کشتی از دست نخواهند داد .اواخر
سال گذشته بود که رسول خادم در اوج اختالفات
فدراس��یون کش��تی و وزارت ورزش ترجیح داد از
سمت خود اس��تعفا دهد و متعاقب آن بسیاری از
ریشسفیدان کش��تی و اعضای مجمع فدراسیون
برای بازگرداندن او وارد گود ش��دند .در ادامه پس
از حدود  2ماه بالتکلیفی فدراسیون ،رسول خادم
با اصرار پیشکس��وتان و اهالی کش��تی از اس��تعفا
صرفنظر کرد تا دوباره س��کان هدایت فدراسیون
را در دس��ت گیرد .به هر حال ،چرخ کشتی ایران
دوباره با فراز و نش��یبهای مختل��ف و اختالفات
آش��کار و نهان خ��ادم ب��ا وزارت ورزش به گردش
درآمد .اردوهای آمادهس��ازی کشتیگیران دوباره
آغاز ش��د و تیمهای ملی ردهه��ای پایه یکی پس
از دیگری در میادین مختلف آس��یایی و جهانی به
موفقیتهای مختلفی دست یافتند .بسیاری بر این
باور بودند که رسول خادم و وزارت ورزش اختالفات
قبلی را کنار گذاش��تهاند و ح��اال نوبت به تعامل و
همدلی فیمابین رسیده است اما رقابتهای جهانی
مجارستان بسیاری از واقعیات پشت پرده را آشکار
کرد ،مس��ابقاتی که با ناکامی بزرگی برای کشتی

اسپورت

موندودپورتیوو

بازگشت دوباره مسی

مسی و بله

چه کسی جانشین خادم میشود؟

دورخیز مدعیان

ای��ران در هر دو رش��ته آزاد و
فرنگی همراه بود و س��رانجام
به استعفای دوباره رسول خادم
انجامید .این بار اما ش��رایط با
س��ال گذش��ته فرق داشت و
حتی حامیان همیشگی خادم
نیز به برخ��ی برنامههای بلندمدت اما بینتیجه او
انتقاد داشتند .دیگر خبری از مخالفت با استعفای
رسول نبود .حتی بسیاری از همان پیشکسوتان و
حامیان خادم هم بعد از ش��نیدن خبر استعفای او
به خود اجازه ندادند برای دومین بار میانجیگری و
وی را از استعفا پشیمان کنند .گویا این بار همه در
انتظار این اتفاق بودند و شاید همین موضوع باعث
شد وزارت ورزش بر خالف دفعه قبل ،بدون اتالف
وقت با استعفای خادم موافقت کند و به فکر انتخاب
سرپرست جدید باشد.
در روزهایی که بسیاری از منتقدان و مخالفان
رس��ول خادم از رفتن او مطمئن ش��دند ،نوبت به
حمالت رسانهای رسید و برخی چهرههای همیشه
منتقد ،به هر طریقی فرصت تاختن به فدراسیون

کشتی را از دست ندادند .آنها
معتق��د بودند خ��ادم در این
س��الها دورتادور فدراس��یون
دیوار کشیده بود تا تمام کارها
را ش��خصا مدیریت و پیگیری
کند .از ریاس��ت فدراس��یون
گرفت��ه ت��ا س��رمربیگری تیمملی و حت��ی نحوه
برنامهریزی برای تمرینات و بدنسازی اردونشینان
و ه��زار و یک کار دیگر که میتوانس��ت بین افراد
متخصص تقس��یم کند .برخی دیگ��ر از منتقدان
هم تاکید داشتند ناکامی بزرگ رقابتهای جهانی
مجارستان به دلیل بس��ته بودن در فدراسیون به
روی چهرههای برجس��ته و خارج از گود کش��تی
رقم خورده و شاید اگر برخی چهرهها وارد سیستم
اجرایی فدراس��یون شده بودند ،وضعیت به مراتب
بهتر از حاال بود .فارغ از تمام اتفاقات اخیر و تحلیل و
بررسی فنی دالیل ناکامی در رقابتهای جهانی باید
به بحث داغ و جدیدی اشاره کرد که این روزها در
محافل کشتی مطرح است .حاال با رفتن خادم ،همه
از سرپرست جدید و گزینه بعدی ریاست فدراسیون
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کشتی حرف میزنند و منتظرند وزارت ورزش هر
چه سریعتر در این باره اقدام کند.
در این راستا بازار شایعات و گمانهزنیها حسابی
داغ است .هر طیف از اهالی کشتی گزینه مورد نظر
خود را به عنوان سرپرست و رئیس بعدی فدراسیون
کشتی معرفی میکند اما فع ً
ال همه چیز منوط به
تصمیم وزارت ورزش است .نام گزینههای مختلفی
ط��ی روزهای اخی��ر در برخی رس��انهها و فضای
مجازی و محافل گوششکس��تهها مطرح ش��ده
اما از امیررضا خادم ،حس��ن رنگرز ،علیرضا دبیر و
علیرضا حیدری بیش از دیگران نام برده میشود؛
افرادی که برخی از آنان از منتقدان رسول خادم و
برنامههای او بودند و سالها دور ماندن از سیستم
اجرایی کشتی را به همکاری با خادم ترجیح دادند.
به هر حال بهرغم تمام شایعات اخیر هنوز مشخص
نیست سرپرست جدید فدراسیون کشتی از کدام
طیف انتخاب و معرفی میش��ود اما در نهایت این
متولیان وزارت ورزش هستند که با سیاستگذاری
همیشگی خود ،گزینه مورد نظرشان را بر کرسی
ریاست کشتی خواهند نشاند .بدیهی است وزارت
ورزش ب��ه هیچ عنوان عالقه ندارد دوباره ش��خص
جدیدی همچون رسول خادم بر راس امور کشتی
قرار گیرد که نش��ود او را با سیاستهای حاکم بر
ورزش ایران همسو کرد.

ستاره اول الکالسیکویی که بعد از بیش
از یک دهه نه کریس��تیانو رونالدو را در زمین
میدید و نه لیونل مسی را ،بدون شک کسی
نبود غیر از لوئیس سوارز .سوارز پیش از این
بازی ف��رم چندان خوبی نداش��ت و از اواخر
فصل گذش��ته تا شب الکالسیکو تنها  2گل
در جریان بازی برای بارسا زده بود .اما مهاجم
اروگوئهای کاتاالنها در نوکمپ رئالمادرید را
به آتش کشید و با هت تریک خودش پیروزی
بزرگ  5بر یک را برای تیمش رقم زد.
س��وارز در ادامه این روند در پیروزی  3بر
 2بارس��ا مقابل رایو وایکانو هم  2بار دروازه
حری��ف را باز کرد تا حاال ب��ا  9گل به صدر
جدول بهتری��ن گلزنان اللی��گا صعود کند.
همین نمایشهای درخش��ان مهاجم سابق
آژاک��س و لیورپول بود که باعث ش��د خوان
گاس��پارت ،رئیس سابق باش��گاه بارسلونا و
مردی که مس��ی را از آرژانتی��ن به نوکمپ
آورد ،ب��ه تقدی��ر از او بپ��ردازد« :من خیلی
از حرفهایی که س��وارز زد خوش��م آمد .او
فوتبالیستی فوقالعاده و انسانی بزرگ است».
اشاره گاسپارت به این اعتراف سوارز بود
ک��ه «م��ن درک میکنم اگر باش��گاه دنبال
مهاجم جدیدی باشد» .سوارز  32ساله است
و پی��ش از این  2بازی اخیر که با  5گل از او
همراه بود ،انتقادات زیادی از فرم او میشد و
خیلیها این حکم نهایی را صادر کرده بودند
ک��ه دوران حض��ور او در س��طح اول فوتبال
اروپا به پایان رسیده است .گاسپارت اما نظر
دیگ��ری دارد« :بازیکنان معم��وال خودخواه
هس��تند و فقط به خودشان فکر میکنند و
وقتی فرمش��ان افت میکند اصال این اتفاق
را تقصیر خودش��ان نمیدانن��د اما وقتی من
حرف س��وارز را شنیدم با خودم گفتم عجب
آدم بزرگ��ی اس��ت .اگر من رئیس باش��گاه
بودم قراردادش را برای  5س��ال دیگر تمدید
میکردم ،حتی اگر اصال بازی هم نمیکرد».
درخشش س��وارز و بازگشتش به بهترین
فرمش درس��ت در روزهایی ش��روع شد که
مس��ی مصدوم ش��د .بع��د از بی��رون رفتن
ابرس��تاره آرژانتینی بارس��ا در جدال مقابل
س��ویا ،او الکالس��یکو را از روی س��کوهای
نوکمپ ،در حالی که مراقب فرزندان س��وارز
بود دنبال کرد اما به نظر میرسد مسی آماده
بازگش��ت به زمین ش��ده و میتواند در بازی
امش��ب تیمش در سنس��یرو ،مقاب��ل اینتر
حاضر باشد.
این چهارمین بازی  2تیم در دور گروهی
چمپیون��ز لیگ اس��ت ،ب��ازیای ک��ه اگر با
پیروزی بارسا همراه ش��ود خیال این تیم را
از باب��ت صعود به دور حذفی راحت میکند.
پیروزی نراتزوری در این شب اما به معنای 9
امتیازه شدن شاگردان لوچانو اسپالتی و قرار
گرفتنشان کنار بارسا خواهد بود.
با وجود حساس��یت این بازی ،گاسپارت
اعتقاد دارد به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی
نباید درباره سالمتی مسی ریسک کرد« :این
تصمیمی اس��ت که خود مس��ی باید بگیرد،
البته با مشورت با تیم پزشکی باشگاه .مسی
فوتبالیستی فرازمینی است و هیچکس نباید
س�لامتیاش را به خطر بیندازد .والورده در
این میان رویکردی کامال منطقی داش��ته و
گفت��ه ما ب��ه او نیاز داریم اما دس��ت به این
ریس��ک نمیزنیم که با زود فرس��تادنش به
زمین باع��ث مصدومیت دوبارهاش ش��ویم.
مس��ی در این دوران که بازی نمیکند بدن
خ��ودش را آماده نگه میدارد .بنابراین وقتی
شکس��تگی دستش کامال بهبود پیدا کرد در
بهترین فرم خودش به بازیها بازمیگردد».
ب��ا توجه به  3پیروزیای که بارس��ا در 3
ب��ازی اولش در دور گروهی چمپیونزلیگ به
دست آورده ،شامل آن جدال فراموشنشدنی
در ومبل��ی مقابل تاتنهام و به رخ کش��یدن
استادی مس��ی ،بعید اس��ت والورده حداقل
از ابت��دا کاپیتانش را در سنس��یرو به زمین
بفرستند .بارسا در  2هفته اخیر بدون مسی
هم صدرنش��ینیاش در اللیگا را حفظ کرده،
آن ه��م با ایجاد  7امتیاز اختالف نس��بت به
رئالمادرید ،و البته در بازی رفت مقابل اینتر
هم با نمایش��ی کامال برتر پیروز شده است،
بنابراین محتملترین گزینه نشس��تن مسی
روی نیمکت بارسا در سنسیرو خواهد بود.

