ناپولی توقفناپذیر؛  ۸برد از  ۸بازی

سهشنبه  27مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3329

ناپولی تنها تیم در فوتبال اروپاس��ت که همه بازیهای خود را در لیگ برده اس��ت .ناپولی تنها تیم
در فوتب��ال اروپاس��ت که بعد از  ۸هفته تمام دیدارهای خود را با ب��رد به پایان برده و در صدر جدول
قرار گرفته اس��ت .ناپولی تنها تیم در  ۵لیگ برتر اروپا با رکورد  ۱۰۰درصد برد پس از  ۸هفته اس��ت.

ورزشی

اخبار

گفتوگوی«وطنامروز» باسهرابانتظاریپسازوداعپرسپولیسبالیگقهرمانانآسیا

واکنشسجادیبهشائبههمکاری
فدراسیونبایکشرکتصهیونیستی

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه پیادهروی به مناسبت
هفته تربیت بدنی به حواش��ی سیستم  VARواکنش
نش��ان داد .سیدحمید سجادی در حاشیه پیادهروی به
مناس��بت هفته تربیتبدنی در پاسخ به این سوال که
چرا ما نمیتوانیم در ورزشگاه آزادی از سیستم VAR
استفاده کنیم و این صحبت مطرح شده که شرکتهای
رژیم صهیونیستی پشت این ماجرا هستند ،عنوان کرد:
هنوز گزارش دقیقی به دست من نرسیده است .منتظرم
گزارش مشروح و کاملی به دستم برسد .عالقهمندیم در
همه جای ورزش از تکنولوژی روز اس��تفاده کنیم .وزیر
ورزش و جوانان در پاسخ به اینکه ما این سیستم را در
حال حاضر در کشور داریم ،گفت :نداریم و این سیستم
برای ما نیست .قرار است از آن استفاده کنیم .سجادی
درباره اینکه گفته شده فیفا اجازه استفاده از آن را نداده
است ،خاطرنشان کرد :این موضوع را نمیدانم که اجازه
گرفتیم یا خیر اما باید از تکنولوژی در ورزش اس��تفاده
کنیم .وی درباره همایش پیادهروی هم اظهار داش��ت:
ستاد برگزاری هفته تربیتبدنی در وزارت ورزش تشکیل
شده و همگی اعضا از مسؤوالن هستند .امروز شهرداری
و فدراسیون همگانی میزبان این برنامه بودند که از آنها
تشکر میکنم .این برنامه زنگ آغازین برای از سرگیری
برنامههای ورزشی به صورت هدفمند با محوریت ورزش
همگانی است.

رفتار دوگانه  AFCدر قبال
ورود هواداران

س��ناریوهای مختلفی در قبال ورود تماش��اگران به
ورزش��گاههای لیگ قهرمانان آس��یا نوشته شد که به
نظر میرس��د نمایندگان عربستان ،بیش از سایرین از
آن س��ود بردند .به گزارش تس��نیم ،شکست سنگین
شنبهشب پرسپولیس در مرحله یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا مقابل الهالل ،به منزله پایان کار نمایندگان
کشورمان در مسابقات امسال بود .در این بین اما ورود
تماشاگران به ورزشگاهها در رقابتهای امسال داستانی
پیچیده داش��ت .مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به
صورت متمرک��ز و بدون حضور هواداران برگزار ش��د.
کشورهای عربس��تان ،امارات و هند در منطقه غرب و
تایلند و ازبکستان در منطقه شرق ،میزبان دور گروهی
مسابقات  2021بودند و تیمهای میزبان ،نمیتوانستند
از حمایت هواداران خود بهره ببرند تا شرایط برای همه
تیمها برابر باشد .در دور یکهشتم نهایی اما شرایط تغییر
کرد و تیمهای میزبان با نظر مدیران سالمت کشور خود،
میتوانستند از حمایت هواداران خود در ورزشگاه بهرهمند
ش��وند .به این ترتیب استقالل تاجیکستان در میزبانی
از پرس��پولیس ،بیش از  17هزار هوادار را به ورزش��گاه
مرکزی دوشنبه کشاند و  100نفر از هموطنان کشورمان
نیز به تشویق پرسپولیس پرداختند .در دیدارهای سایر
نمایندگان کشورمان اما ش��رایط متفاوت بود .روزنامه
«الریاضیه» در آستانه دیدار الهالل و استقالل نوشت این
 ۲باشگاه از  AFCدرخواست صدور مجوز ورود هواداران
به ورزشگاه زعبیل دوبی را کردند اما کنفدراسیون فوتبال
آسیا با این درخواست مخالفت کرد تا بازی بدون تماشاگر
برگزار شود .تقابل تراکتور و النصر هم هیچ هواداری روی
س��کو نداشت .از مرحله یکچهارم نهایی هم سناریوی
متفاوتی نوشته شد .کنفدراسیون فوتبال آسیا عربستان
را ب ه عنوان میزبان دیدارهای متمرکز این دور از مسابقات
در منطقه غرب آسیا انتخاب کرد .در شرایطی که تیمها
در بازیهای متمرکز باید شرایط برابری داشته باشند،
چنین وضعیتی بر مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
حاکم نبود و تیمهای سعودی ،از تمام ظرفیت ورزشگاهها
بهره بردند .وزارت ورزش عربستان در فاصله یک روز تا
برگزاری بازیهای یکچهارم پایانی اعالم کرد دیدارهای
النصر و الهالل مقابل الوحده و پرسپولیس با حضور صد
درصدی تماشاگران برگزار میشود که  AFCهم بدون
اعالم رسمی ،این برنامه را اجرا کرد .همین اتفاق باعث
حمایت پرشور هواداران عربستانی از  ۲تیم شهر ریاض
ش��د که حضور آنه��ا ،کار تیمهای ایران��ی و اماراتی را
دشوارتر کرد .این در حالی بود که پرسپولیس و الوحده
در برنام��ه  ،AFCمیزب��ان دیدارهای خود محس��وب
ن فهد
میشدند اما تماشاگری در ورزشگاههای فیصل ب 
(الملز) و مرسول پارک نداشتند .این اتفاق در شرایطی
رخ داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورود تماشاگران
به ورزشگاه دیدار استقالل و الهالل جلوگیری کرد ،در
حالی که فرهاد مجیدی گفته بود به این دلیل شهر دوبی
را برای برگزاری بازی اعالم کرده که ایرانیان زیادی در
ش��هر دوبی زندگی میکنن��د و آنها میتوانند حمایت
گرمی از آبیپوشان به عمل آورند .در مرحله یکچهارم
نهایی اما تیمهای عربستانی از تمام ظرفیت ورزشگاههای
خود استفاده کردند و توازن الزمه دیدارهای متمرکز را
به هم زدند تا کار دش��واری مقابل رقبای خود نداشته
باش��ند .اینک با صعود اله�لال و النصر به نیمهنهایی،
رس��انههای عربس��تانی از اختص��اص برابر س��کوهای
ورزشگاه مرس��ول پارک به تماشاگران  ۲تیم نوشتند.
در مرحل��ه یکچهارم نهایی که هواداران پرس��پولیس
نتوانس��تند خود را به ورزشگاه برسانند ،سکوهای آنها
به تماشاگران الهالل تعلق گرفت که به نظر میرسد در
حق نمایندگان کشورمان در این موضوع ،اجحاف بزرگی
رخ داده است.

لیگبرترکشتیفرنگی ۱۰آبانآغازمیشود

برنامه مسابقات و لیست شهرهای میزبان دور رفت
و برگش��ت لیگ برتر کش��تی فرنگی پس از برگزاری
نشست هماهنگی لیگ برتر مشخص شد .طبق برنامه
اعالم شده مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی از  ۱۰آبان
با برگزاری مسابقات گروه «الف» در آمل آغاز میشود.
ن نیز مسابقات
همچنین طی روزهای  ۱۲ ،۱۱و  ۱۴آبا 
دور رفت  ۳گروه دیگر در استانهای قم ،تهران و سنندج
برگزار خواهد شد .همچنین مسابقات دور برگشت بعد
از  ۲هفته اس��تراحت طی روزه��ای  ۲۶ ،۲۵ ،۲۴و ۲۸
آبان در ش��هرهای تهران ،بیرجند ،کرج و اندیمش��ک
برگزار میشود.

جنگ نابرابر را باختیم

زهره فالحزاده :تیم پرس�پولیس ش�نبه شب در مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آس�یا در ورزشگاه مملو
از جمعی�ت «المل�ز» با نتیج�ه  3-0از الهالل شکس�ت
خورد تا آبیهای عربستان با شکست  ۲تیم بزرگ ایران
(استقالل و پرسپولیس) به نیمهنهایی این رقابتها برسند.
پرسپولیسدرایندیدارعملکردضعیفیبهنمایشگذاشت
و برخالف فصل گذشته که به فینال آسیا رسیده بود ،وداع
زودهنگام�ی با این تورنمنت داش�ت« .وطنامروز» برای
بررسیعملکردپرسپولیسباسهرابانتظاری،پیشکسوت
قرمزها گفتوگو کرد.
پرس�پولیس شکس�ت تلخ�ی را برابر الهلال تجربه کرد؛
تحلیلتان از این این دیدار چیست؟

از چند جهت میتوان درباره این بازی صحبت کرد؛ اول اینکه
مهمترین فاکتور تیم الهالل این بود که در شرایط مسابقه قرار
داش��ت ولی پرسپولیس  ۳ماه دور از چنین شرایطی بود .دوم
متأسفانه ما نتوانستیم حریف الهالل شویم .آنها خوب برنامهریزی
کرده و تدابیری اندیشیده بودند ما برعکس ،خودمان را آماده
بازی نکرده بودیم .فکر میکنم تصور تیم ما این بود که الهاللی
را ببیند که مقابل استقالل در مرحله قبل بازی کرد .استقالل
نسبت به الهالل بهتر بازی کرد .حتی موقعیتهای آنها خیلی
بهت��ر از حریف بود اما الهالل در آن بازی میهمان بود ولی در
بازی شنبهش��ب در حضور هوادارانش وارد میدان شد .به نظر
من این دیدار یک جنگ نابرابر بود ،چرا که عربستانیها با البی
توانس��تند میزبان این مسابقه شوند ،در حالی که هیچکدام از
تیمهای ما نتوانستند در لیگ قهرمانان آسیا میزبان شوند .در
مجموع همه چیز به نفع الهالل تمام شد و پرسپولیس مظلوم
واقع شد .فدراسیون ایران کاری برای تیمهای ما نکرد تا حقمان
را بخورند .با این حال فوتبال همین است .یک روز به نفع ما و
یک روز علیه ما خواهد بود .شب بد تیم ما بود .اختالف  ۲تیم
آنقدر نبود که پرسپولیس  ۳گل دریافت کند.

رضا اسدی با هیاهو و جنجال به پرسپولیس آمد اما در این
دیدار عملکرد ضعیفی داشت.

شرایط بازی کردن در  ۲تیم بزرگ استقالل و پرسپولیس
نسبت به سایر تیمها متفاوت است .اسدی تازه به جمع تیم ما
اضافه شده و ابتدای حضورش با بازیهای سخت همراه شده
اس��ت .باید به او زمان داد تا در تیم جا بیفتد .نه تنها اس��دی،
بلکه هیچکدام از بازیکنان ما در نیمه اول خوب بازی نکردند.
اسدی بازیکن شایسته و توانمندی است.
پرسپولیس چندان نتوانست به دروازه حریف نزدیک شود؛
دلیلش چه میتواند باشد؟

اول بگویم که ما قدردان یحیی گلمحمدی ،سرمربی تیم
هستیم .او خیلی برای پرسپولیس زحمت کشیده است اما به
نظر من ما اشتباه را با اشتباه جبران کردیم .احسان پهلوان را
جانش��ین رضا اس��دی در میانه زمین کردیم که اصال جای او
آنجا نبود .اشتباه محض بود و اسدی  ۱۰دقیقه آخر نیمه اول
بهتر شده بود اما با این تعویض در وسط زمین خالی از بازیکن
شدیم .الهالل خیلی خوب تیم ما را آنالیز کرده بود به طوری
که وحید امیری و مهدی ترابی را از جریان بازی خارج کرد .در
این چند سال امیری را اینطور ندیده بودم .برعکس ما مهرههای
کلیدی الهالل را از کار نینداختیم .فاز حمله تیم ما روی کاکل

ترابی و امیری میچرخد که در این بازی خنثی شده بودند .با
تمام احترامی که برای گلمحمدی قائلم اما او هیچ پلن دومی
در این دیدار نداش��ت .از دقیقه یک تا  ۹۰روند یکس��ان بود و
تغییرات تاکتیک برای بهتر شدن وضعیت ایجاد نشد.
بازی طوری پیش میرفت که انتظار گل خوردن پرسپولیس
بیش از جبران بود.

از دقیقه  ۷۰به بعد همینطور بود .واقعا جنگ نابرابری بود.
همه جای دنیا هفته هفتم ،هش��تم مسابقات لیگشان برگزار
میش��ود اما لیگ ما قرار اس��ت تازه هفته اول را برگزار کند.
فدراس��یون ما مقصر اس��ت ،چرا که تیم ما در شرایط مسابقه
نبود .تیمهای ما باید مورد حمایت واقع ش��وند .پرس��پولیس
در  ۵سال اخیر در این حد دست و پا بسته بازی نمیکرد .از
دقیق��ه  ۷۰و با توجه به روند بازی میگفتیم خدایا این دیدار
چه زمانی تمام میشود .خود بازیکنان داخل زمین هم همین
ش از این
فکر را میکردند که چه وقت بازی تمام میشود تا بی 
گل نخوریم و آبروی ما زیر سوال نرود .متأسفانه در این بازی
هیچ چیز به نفع پرسپولیس نبود.
یکی از نقاط قوت پرسپولیس در این سالها خط دفاعیاش
بود؛ چه اتفاقی افتاد که در یک دیدار  ۳گل دریافت کرد؟

ما تمام  ۹۰دقیقه را یک جور بازی کردیم .سالم الدوسری

که گل اول را به ثمر رساند 8-9 ،بار این حرکت را انجام داد تا
توانست به نتیجه برسد .مهره کلیدی الهالل او بود .چرا روی
این بازیکن فشاری ایجاد نشد و از او مراقبت نکردند؟ به نظر
من تیم بزرگ ،بازیکن بزرگ هم میخواهد .به هر حال برای
قهرمان شدن نیاز به بازیکنی دارید که بتواند تیر نهایی را بزند.
ش��اید هم یحیی بازیکن بزرگ میخواسته و باشگاه نتوانسته
خریداری کند.
احمد نوراللهی ستون و آچار فرانسه تیم ما و محمدحسین
کنعانیزادگان هم مدافع خوب تیم بود .با رفتن این  ۲بازیکن،
باشگاه باید هزینه میکرد و ستاره میخرید .همین الهالل ۱۵
میلیون دالر خرج یک ستاره میکند و االن هم از او بهره میبرد.
وقتی هزینه نمیکنیم ،همین میشود که در آسیا به موفقیتی
هم دست پیدا نمیکنیم.

هواداران پرسپولیس پس از نمایش ضعیف تیمشان مقابل
الهالل ،نگران این فصل رقابتهای لیگ برتر هستند.

نه! این بازی و شکست یک اتفاق بود که ممکن است هر ۱۰
س��ال یک بار رخ دهد .پرسپولیس بازیکنان خوب و تراز اولی
دارد .به هواداران قول میدهم تیم ما برای شش��مین قهرمانی
آماده شود .انشاءاهلل زودتر لیگ شروع شود تا هواداران با یک
برد شیرین ،روحیه خود را بازیابند.

درفوتبالتمامحرفهای،پرسپولیسباکدامساختاربایدبهفینالآسیامیرفت؟

آرزوهایمان را با ابزارمان هماهنگ کنیم

مهدی طاهرخانی :یک جاهایی شکست از راه میرسد؛ آن هم
در بدترین جا و به بیرحمانهترین شکل .چرا باید پرسپولیس
برنده دیدار با الهالل در خانه این تیم و مقابل 20هزار هوادارش
باش��د؟ چرا باید خریدهای میلیون دالری حریف را به هیچ
انگاش��ت و جدا ش��دن  ۳بازیکن مهم قرمزها را بیاهمیت
دانست؟ چرا باید تیمی که نه اسپانسر دارد ،نه هیاتمدیره
و ن��ه مدیرعامل و نه حتی پول کاف��ی برای پرداخت دیون
خارجی و داخلی بیاید و برای سال دوم به فینال آسیا برود؟
متعصب بودن تا جایی تیم را پیش میبرد و آنجا قرار نیست
لزوما پای جامی در میان باشد .حریف هم به اندازه خودش
تعصب دارد و لزوما با سیبزمینی طرف نیستیم.
حقیق��ت همان��ی بود که دیدی��م .تقویم فوتب��ال ایران
صد درصد به ضرر پرسپولیس بود .الهالل در کوران لیگش
هس��ت و پرس��پولیس  3ماه اس��ت جز بازی با اس��تقالل

تاجیکس��تان ،هیچ بازی رسمیای انجام نداده است .الهالل
 6م��اه قب��ل تیمی به مرات��ب ضعیفتر از امروز ب��ود اما با
خریدهای گران و باکیفیت ،نواقصش را برطرف کرد و حتی
نس��بت به یک��ی دو ماه قبل
مقابل اس��تقالل (به واس��طه
برگزاری لیگ) تیمی به مراتب
هماهنگتر و بهتر شد .فارغ از
اینکه النصر تیم بهتری است یا
الهالل ،سرانجام یکی از این ۲
تیم حرفهای ،پولدار و پربازیکن
به فینال لیگ قهرمانان آسیا
میرود تا ش��رقیها دستکم
روی کاغذ با حریفی روبهرو شوند که همانند خودشان حقیقتا
حرفهای و پرابزار است.

کال بهتر است فوتبال ما با این وضعیت اسفبار مدیریتی
و اقتصادی ،قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را فراموش کند.
هم��ان صعود از گروه و حض��ور در یکچهارم نهایی برای ما
کافی اس��ت .بلندپ��روازی را
فراموش کنیم .پرسپولیس هنر
کرد با خوششانسی در چند
سال گذش��ته  ۲مرتبه فینال
را دید .یحیی در  ۲سال قبل
بزرگی و هنرش را نشان داده
است .نمیشود هر فصل  3تا
 5س��تاره از تیم جدا شوند و
انتظار داشت با سقف محدود
بودجه ،بالفاصه ستاره جانشین آورد و درجا نتیجه گرفت .در
مصاف با الهالل نه مهدی ترابی همان ستاره همیشگی بود،

نه لک و نه سرلک و نه هیچیک دیگر .دنبال دلیل بگردید به
 10فاکتور اصلی و مهم میرسید که قطعا در انتهای آن شاید
اتخاذ تاکتیک نامناسب یحیی هم باشد اما مگر با همین یحیی
پرسپولیس  ۲بار فاتح لیگ و یک بار نایبقهرمان آسیا نشد؟
بیجهت یحیی و بازیکنانش را سالخی نکنیم .آنها مانند آخرین
سرداری بودند که با وجود همه کاستیها برای فوتبال ایران در
آسیا آبروداری کردند .دیگر خبری از معجزه و شاهکار و این
دست کارها نیست .بهترین کار را یحیی انجام داد که بالفاصله
بعد از شکست ریاض ،تیمش را همان روز یکشنبه به ورزشگاه
کاظمی برد و تمرین کرد .فتح  ACLحقیقتا رویای بلندی
برای فوتبال به غایت فقیر ما است .همین که پرسپولیس برای
ششمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شود ،خودش عملیات
فتحالفتوح است و بهتر است هوادارانش تا اطالع ثانوی آرزوهای
خود را در همین سوی آبها جستوجو کنند.

طلسمشکنیحسنیزدانیبهفرنگیکارانهمروحیهداد

روایت جالب دلخانی از شکست تیلور
یکی از مردان طالیی کش��تی ایران در رقابتهای جهانی
معتقد است قهرمانی حسن یزدانی در این مسابقات حتی به
فرنگیکاران اعزامی به نروژ هم امید و انگیزه فراوانی داد .طبق
برنامه رقابتهای جهانی  ۲۰۲۱نروژ ،ابتدا مسابقات کشتی آزاد
شروع شد و سپس نوبت به فرنگیکاران رسید تا به میدان بروند.
در این میان حس��ن یزدانی توانست در همان روزهای آغازین
رقابتهای جهانی طلسم شکستناپذیری دیوید تیلور را بشکند
و انتقام ناکامی المپیک توکیو را از او بگیرد و گو پیروزی دلچسب
حس��ن یزدانی بر دیوید تیلور آمریکایی در فینال رقابتهای
جهانی  ۲۰۲۱نروژ نه تنها بارقهای از شور و افتخار را در کاروان
[ اسپورت ]

بازگشت!

کشتی آزاد ایران ایجاد کرد ،بلکه فرنگیکاران ملیپوش را نیز
که در خانه کش��تی و در آستانه اعزام به جهانی بودند ،از این
افتخارآفرینی به وجد آورد.
در همین راستا میثم دلخانی که توانست در همین مسابقات
به عنوان قهرمانی وزن  ۶۳کیلوگرم کشتی فرنگی دست یابد،
روایت جالبی از لحظه پیروزی حس��ن یزدانی در دیدار فینال
رقابتهای جهانی دارد .دلخانی با اشاره به اینکه پیروزی حسن
یزدانی مقابل تیلور در روحیه فرنگیکاران پیش از اعزام تأثیر
داشت ،گفت« :شبی که ما به جهانی اعزام میشدیم ،در خانه
کش��تی در حال تماشای کشتی فینال حسن یزدانی با تیلور
[ مارکا ]

بارسلوناپیشازا
لکالسیکو بیدارشد

آمریکایی بودیم .تمام فرنگیکاران که در آستانه اعزام به جهانی
بودند با پیروزی حسن یزدانی در فینال و طلسمشکنی او از شدت
خوشحالی ذوقزده شده بودند و گریه میکردند».
دلخانی ادامه داد« :به واقع دیوید تیلور مثل سدی شده بود
برای کشتی ایران که برتری یزدانی بر او خیلی لذتبخش و
افتخارآفرین بود و واقعا به همه ما انگیزه زیادی داد .شاهکار
آزادکاران در ن��روژ ای��ن امید را به ما داد که ما هم میتوانیم
نتایج درخشانی در جهانی کسب کنیم که خوشبختانه شرایط
به گونهای رق��م خورد که حتی بهتر از آزادکاران هم نتیجه
گرفتیم».

[م
وندودپورتیوو ]

اوجگیری

[ گاتزتا ]

یووه؛ اوکی با کین

[ توتو اسپورت ]

یوونتوس،
همین طور پیش برو

