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ورزشی

وطن امروز شماره 2770

اخبار
برگزاری قرعهکشی جام شهدا

سایپا حریف پرسپولیس شد

قرعهکش��ی ج��ام ش��هدا انج��ام ش��د و
 4تیم حاضر در این مس��ابقات حریفان خود
را ش��ناختند .چهارمی��ن دوره رقابته��ای
جام ش��هدا که قرار اس��ت با حضور تیمهای
پرسپولیس ،سایپای تهران ،فوالد خوزستان
و ماشینس��ازی تبریز طی روزه��ای دوم تا
چهارم مردادماه  98در ورزش��گاه ش��هدای
ش��هر قدس برگزار ش��ود ،صبح روز ش��نبه
در محل اتحادیه باش��گاهها قرعهکشی شد.
بر این اس��اس تیمهای ماشینسازی و فوالد
خوزس��تان بازی نخس��ت را برگزار خواهند
کرد و همچنین  2تیم س��ایپا و پرسپولیس
با یکدیگر مصاف خواهند داشت .چنانچه هر
یک از این بازیها در  90دقیقه به تس��اوی
انجامد ضرب��ات پنالتی در پایان وقت قانونی
بازی تعیینکنن��ده تیم پیروز میدان خواهد
بود .ضمن اینکه ای��ن رقابتها به طور زنده
از ش��بکه ( 3دیدارهای پرسپولیس) و شبکه
ورزش پخش خواهد ش��د .این بازیها  2و 4
مرداد برگزار میشود.
کاراته قهرمانی آسیا

پورشیب ،خاکسار و عباسعلی
کاراته ایران را طالیی کردند

پرونده تیممل��ی کاراته ایران در رقابتهای
قهرمانی آس��یا در بخش انف��رادی با  3طال2 ،
نقره و  4برنز بس��ته ش��د .در این رقابتها که
با حضور  ۳۳۰کاراتهکا از  ۳۱کشور به میزبانی
ازبکستان در تاشکند جریان دارد ،کاراتهکاهای
کش��ورمان در بخش انفرادی موفق به کس��ب
 3مدال طال ش��دند .طراوت خاکسار ،حمیده
عباسعلی و ذبیحاهلل پورشیب مدالهای طالی
ایران را کسب کردند.

یکشنبه  30تیر 1398

گزارش

تیم ملی فوتبال ایران چه تفاوتی نسبت به زمان کی روش کرده است

رسول خادم با حمایت از دبیر:

هجومی اما آرام

زه�ره فلاح زاده :زمانی که کارل��وس کیروش از
تیمملی ایران جدا شد ،چه طرفداران و چه مخالفان
او منتظر رونمایی از سرمربی جدید بودند تا با مرد
پرتغالی مقایسه کنند و اگر نتیجه گرفت مخالفان
بگویند همان بهتر که کیروش رفت و اگر نتیجه
نگرفت ،موافقان بگویند ما بهترین سرمربی تاریخ
ایران را از دست دادیم و افسوس رفتن او را خواهیم
خ��ورد .اما در می��ان هیاهوها و انتخ��اب مربیای
بزرگتر از کیروش ،زمان به سرعت میگذشت و
در نهایت هم مربیای انتخاب شد که از نظر سابقه
و کارنامه بهتر و بزرگتر از کارلوس کیروش نبود.
فوتبالیه��ا ابتدا روی خوش ب��ه مارک ویلموتس،
مربی جدی��د تیمملی نش��ان ندادن��د و او را مرد
بازنده دیدارهای مهم قلمداد میکردند .ویلموتسی
که خیلی خوب در تیم بلژیک توانس��ت بازیکنان
توانمندی را به فوتبال کش��ورش معرفی کند ،کار
بس��یار س��ختی در ایرانی داش��ت و دارد که با هر
نتیجهای که تیمش قرار است کسب کند با کیروش
مقایسه خواهد ش��د ،حتی اگر سبک بازی تیم او
بسیار متفاوتتر از سبک بازی تیم کیروش باشد.
■■تغییرسبکتیمملی

ویلموتس به ایران آمد و نتایج خوب و پرگلی
هم با تیم ایران در همان روزهای ابتدایی به دست
آورد و تنها مقابل کرهجنوبی که با کیروش چند
سالی بود اکثرا ً پیروز میشدیم ،در سئول مساوی
کرد .اما آنچه مهم بود و خیلی به چش��م میآمد،

نما
واکنش ویلموتس به قرعه تیمملی در مقدماتی جامجهانی
مارک ویلموتس نسبت به قرعه تیمملی در مقدماتی جامجهانی قطر اظهارنظر کرد .مراسم قرعهکشی دور
دوم رقابتهای انتخابی جامجهانی  ۲۰۲۲قطر و جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳چین چهارشنبه هفته گذشته
در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
در این قرعهکشی ،تیمملی فوتبال کشورمان در گروه  Cبا تیمهای عراق ،بحرین ،هنگکنگ و کامبوج
همگروه ش�د .سرمربی تیمملی ،درباره قرعه تیمملی ایران در این رقابتها به سایت فدراسیون فوتبال
عنوان کرد :در وهله نخس�ت باید بگویم که قرعه تیمملی آس�ان نیس�ت .بهطور حتم ،حریفان در این
مس�ابقات با همه توان خود به میدان خواهند آمد و ش�اهد رقابت سطح باالیی خواهیم بود .ویلموتس
درباره اینکه کدام تیم را رقیب اصلی تیمملی در گروه سوم مسابقات میداند؟ اظهار کرد :ما به تکتک
حریفانمان احترام میگذاریم .با این وجود هدفمان تنها یک چیز است و آن تالش بیوقفه برای کسب
عنوان نخست گروه است.

تغییر سبک دفاعی و تبدیل آن به سبک هجومی
ب��ود .حاال تیم ایران با نفرات بیش��تری در حمله
ش��رکت میکند و بازی هجومی و چشمنوازی را
هواداران میبینند.
سبک دفاعی ایران که  ۸سال با کیروش طعمش
را چشید ،قرار است به سبک نسبتاً هجومی ویلموتس
تغییر کند و شاید حاال پس از سالها جرأت و جسارت
بیش��تری مقابل حتی بزرگان فوتبال جهان داش��ته
باش��یم .در واقع زمان کیروش با تجمع بازیکنان در
دفاع این را به هواداران القا میکردیم که ما جس��ارت
الزم را برای شروع یک حمله طراحی شده نداریم اما
حاال با ویلموتس در تالشیم این نگرش را تغییر دهیم
و کمی جسورتر مقابل حریفان قرار بگیریم.

■■آرامش در تیم مرد بلژیکی

البته برای مقایس��ه کیروش و ویلموتس نیاز به
زمان بیش��تری داریم اما حداقل ت��ا این لحظه رفتار
عجیبی از مرد بلژیکی ندیدهایم و در نشستها خبری
از مصاحبههای حاش��یهدار نیس��ت .برای ویلموتس
برخالف کیروش دور ش��دن تیمش از حاش��یه در
اولویت اس��ت؛ چی��زی که کیروش ب��ه آن بیتوجه
بود و مدام خود را وس��ط میدان جنگ پیدا میکرد و
برای رقابت با دیگر مربیان تا بن دندان خود را مسلح
میک��رد .ویلموتس پس از قرع ه ای��ران در مقدماتی
جامجهان��ی  ۲۰۲۲قطر برخالف ک��یروش که مدام
زمی��ن و زمان را به ه��م میدوخت و صحبت از نبود
امکانات میکرد ،تنها گفت «قرعه آس��انی نداریم اما

مسیر َپلشت انتخابات ربطی به او
ِ
نداشت

هدف ما این است که تالش کنیم عنوان نخست گروه
را به دست بیاوریم» .او خوب میداند تجهیزات ایران
کامل نیست اما نق نمیزند ،به کسی توهین نمیکند
و جو را علیه خودش و تیمش نمیکند .در واقع آنچه
در تیم کیروش دیده نمیش��د تا این لحظه در تیم
ویلموتس بخوبی دیده میشود که آن هم آرامش است.
■■بازیکنان داخلی بهتر دیده شدند

یک اتف��اق مهم دیگری ک��ه در تیم ویلموتس
رخ داده ،توج��ه به بازیکنان داخلی اس��ت .برخالف
کیروش که اعتقاد چندانی به داخلیها نداش��ت و
بسیاری از بازیکنان لیگ را مجاب میکرد به خارج
از ایران بروند ،حتیاگر لیگ درجه  2اروپا باش��د اما
مرد بلژیکی یک اردو تنها با بازیکنان جدید داخلی
برگزار کرد و حتی اگر بازی تدارکاتی مناسبی هم به
انجام نرسید اما انگیزه «بهتر شدن برای دیده شدن»
را به این بازیکنان تزریق کرد.
■■صعود به جامجهانی قطر با ویلموتس؟

تیم ای��ران بازیهای نس��بتاً س��ختی در گروه
مقدماتی جامجهانی  ۲۰۲۲قط��ر با تیمهای عراق
و بحری��ن دارد و باید منتظ��ر رونمایی از تیم جدید
ویلموتس در این رقابتها باشیم ،هرچند بعید نیست
تیم ایران بتواند به عنوان تیم اول هم به جامجهانی
صع��ود کند .زمان زیادی مانده و قطعاً تا نخس��تین
بازی ،مربی تیمملی ش��ناخت کاف��ی از بازیکنانش
پیدا میکند .ش��اید بتوانیم سومین صعود پیاپی به
جامجهانی را هم جشن بگیریم.

رس��ول خادم ،رئیس پیش��ین فدراسیون
کش��تی با حمایت از علیرضا دبی��ر از جامعه
کشتی خواس��ت به او برای انجام برنامههایش
زمان بدهند .خ��ادم در ابتدای صحبتهایش
گفت :اینکه انتخابات برگزار شد نکته خوبی بود.
این انتخابات البته میتوانست دیماه سال قبل
برگزار شود ،به هر حال برای آن داستان نوشته
بودند و اجرای آن داس��تان زمان میبرد .اینکه
انتخابات ،چنین مسیر پلشتی را برای برگزاری
طی ک��رد ،ارتباطی به علیرضا دبیر ن��دارد .او
یک کاندیدا بود مانند بقیه کاندیداها؛ قهرمان
المپیک و کاندیدایی از همه لحاظ شناخته شده
برای خانواده کشتی.
رس��ول خادم درب��اره برگ��زاری انتخابات
ریاست فدراسیون کشتی و انتخاب علیرضا دبیر
به عنوان رئیس این فدراسیون به تسنیم گفت:
مس��ؤولیت علیرضا دبیر ،مسؤولیت سنگینی
اس��ت و باید به وی زم��ان داد و انتظارات را از
او کم کرد ت��ا بتواند برنامهری��زی کند .وقتی
نحوه مدیریت جماعت سیاسی ،فاسد باشد ،هر
کاندیدایی هم که انتخاب شود ،قبل از انتخابش
کلی هزینه بابت تخریبهای بیهوده داده است.
ضم��ن اینکه بخش عم��دهای از دلخوریها و
دش��منیها هم ،ادام��هدار باق��ی خواهد ماند.
این همان چیزی اس��ت که بیگانگان سیاسی
میخواهند .برای این جماعت سیاس��ی ،فرقی
نمیکند که رسول خادم قربانی شود یا علیرضا
دبی��ر ،امیررضا خادم از اس��ب بیفتد یا عباس
جدیدی ،حمید بنیتمیم ابزار نقشههایشان
باشد یا فردی دیگر .از هر طرف که کشته شوند،
به نفع آقایان اس��ت .رئیس پیشین فدراسیون
کشتی اظهار داشت :به نظر میرسید آقایان با
آن همه تجربههای مدیریتی -امنیتی و سابقه
بحرانزایی و رد پا نگذاشتن از خود ،بسیار بهتر
بتوانند عمل کنند اما باز هم نش��ان دادند که
جماعت ورزشکار ،از ایشان هوشیارترند .با این
هزینه سیاسی که این جماعت دادند ،میشد
سناریوی انتخابات یک دوره ریاستجمهوری
را دنب��ال کرد ن��ه اینکه ب��رای انتخابات یک
فدراس��یون آنقدر بد عمل کنند که در نهایت
حت��ی به همه دس��تگاههای نظارتی به دلیل
عملکرد نادرستشان بدهکار بمانند.

