یادداشت
جهانبخش در سکون؛

ستارهای که در برایتون جا ماند

مهر :اسطوره فوتبال آرژانتین قصد تمدید قراردادش با پاریس را ندارد .شبکه « »TYCخبر داد باشگاه پاری سن ژرمن تحرکات خود را
برای تمدید قرارداد لیونل مسی آغاز کرده است .اما به نظر میرسد اسطوره فوتبال آرژانتین از دو سال حضورش در پاریس راضی نیست
و قصد تمدید قراردادش با فرانسویها را ندارد .مسی به دنبال بازگشت به بارسلونا است تا بار دیگر پیراهن آبی-اناری ها را برتن کند.
مسی تابستان گذشته بعد از  17سال افتخارآفرینی برای بارسلونا مجبور به ترک نیوکمپ شد .قرارداد مسی با پاریسیها دوساله بود که
در پایان فصل جاری به پایان میرسد .دستمزد مسی در پاریس سالیانه  50میلیون یورو است .ابرستاره آرژانتینی پیشنهادات زیادی
را دارد ولی تصمیم او بازگشت به بارسلونا است .اختالفات او با امباپه در درگیری این بازیکن با نیمار نیز یکی از دالیل تمایل مسی برای
ترک پاریس است.

ایرنا :تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران با کسب هفت مدال طال بهعنوان قهرمانی جامجهانی ورزشهای رزمی در ترکیه دست یافت.
رقابتهای جام جهانی ورزشهای رزمی دانشجویان در شهر سامسون ترکیه در حال برگزاری است و تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران
با هفت نماینده در این رویداد حضور یافت.
در پایان این مسابقات نمایندگان ایران موفق به کسب هفت مدال طال شدند .رضا مؤمنی در وزن  ۵۷کیلوگرم ،محمدرضا باقری در وزن ۶۵
کیلوگرم ،عرفان الهی در وزن  ۷۴کیلوگرم ،وحید اسماعیل زاده در وزن  ۷۹کیلوگرم ،احمد بذری در وزن  ۹۲کیلوگرم ،دانیال شریعتینیا
در وزن  ۹۷کیلوگرم و سید مهدی هاشمی در وزن  ۱۲۵کیلوگرم ،به مدال طال دست یافتند .یکه تازی تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات
ترکیه در نهایت به قهرمانی این تیم در جام جهانی ورزشهای رزمی دانشجویان شد .مسابقات کشتی فرنگی نیز در حال برگزاری است.
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دروازه تیم ملی مدعی جدید پیدا کرد

باتوجه به تجربه بیرانوند و حضــور در لیگ قهرمانان و
بازی در خارج از کشــور و کسب تجارب زیاد و عملکرد
قابل قبول در فصل جاری ،تغییر او کار سختی است.
یکی از مهمترین تغییرات ترکیب تیمملی نســبت به
بازی قبلی ،نیمکتنشــینی علیرضا بیرانوند و حضور
سیدحسین حســینی در ترکیب بود .گلر استقالل در
حالی به قفس توری تیم ایران رسید که بیرانوند به دلیل
مصدومیت به نظر این بازی را از دســت داد اما ترجیح
سیدحسین به عابدزاده باعث شد تا این تغییر همچنان
بااهمیت باشد.حسام زیتونینژاد مربی گلرهای تیم امید
ایران در گفتگویی که با خبرنگار ما داشــته ،در تحلیل
عملکرد سیدحســین ،از او تمجید میکند و نمایش او
را «فوق العاده» میخواند .مربی تیم امید همچنین به

دو مشخصه حسینی اشــاره کرده و به این سؤال پاسخ
میدهد که چرا کارلــوس کیروش او را بــه عابدزاده
ترجیح داد؟
واکاوی یک انتخاب؛ سیدحسین به جای
عابدزاده؟
او در ابتدای صحبتهایش گفت :مهمترین ســؤال این
است که چرا کیروش به جای عابدزاده از سیدحسین
اســتفاده کرد؟ باتوجه به شــناخت آقای کیروش از
سنگال ،او تصور میکرد که سنگال روی تک به تکها
و ارسالها به موقعیت خواهد رسید و به این خاطر به او
بازی داد .در ابتدای بازی طبیعی بود که حسینی استرس
داشته باشد و این استرس باتوجه به حضور عابدزاده روی
نیمکت بیشتر هم شــده بود و او میخواست از فرصتی

که برایش پیش آمده استفاده کند و این کار را هم کرد.
زیتونینــژاد در توضیح تصمیم کــیروش اضافه کرد:
حسینی یک نقطه قوت خوبی دارد؛ جایگیری .برداشت
غیرتخصصی این است که هر جا بود ،ضربه زده شد اما
اینطور نیست .حسینی مهارت اجرای تاکتیک سیو تک
به تک را دارد .این نیازمنــد تایمینگ خروج و مکث به
موقع اســت و همینطور پخش کردن بدن که نیازمند
انعطاف بدنی است.
وی افزود :کیروش میدانســت ما روی ارسال و تک به
تک امکان دارد گل بخوریــم .بنابراین بحث دیگر هم
خروج سیدحسین است که بر آن تسلط دارد .او دو خروج
داشت که باتوجه به شرایط فیزیکی بازیکنان سنگال،
چنین خیلی اعتماد به نفس میخواست و حسینی نشان
داد که در کنترل ارسالها و تقابل با مهاجمان بلندقامت
هم تبحر دارد.
لحظه به لحظه با جانشین بیرانوند
مربی تیم امید در تحلیل نمایش حسینی گفت:
ماهیت واقعی سیدحسین از دقیقه  16نشان داده شد
که یک تک به تک فوق العاده مهار کرد و خود واقعیاش
را نشــان داد و به نظرم از این لحظه کام ً
ال مسلط شد و
اعتماد به نفســش را پیدا کرد که خیلی هم مهم بود .او
نیمه اول را خیلی خوب پشــت سر گذاشت .او در مورد
گل خورده تیم ایران اظهار داشت :در دقیقه  60او خروج
کرد و قبل از اینکه پاس برسد خیلی خوب تکل زد .روی
گلی که خوردیم ،به نظرم اتفاق بود .میشود گفت عدم
هماهنگی بین دفاع و دروازهبان بود و اگر دفاعی در زمین
بازی میکرد که سیدحسین را میشناخت ،این گل را
نمیخوردیم .شاید با تمرینات بیشتر و شناخت بیشتر

خبر
خشم هواداران پرتغال از اقدام جنجالی
رونالدو؛

غافلگیری بزرگ بازی سنگال؛

عکس  :ورزش سه

ایسنا :علیرضا جهانخبش که یکی از بازیکنان
کلیدی تیم ملی فوتبال ایران محسوب میشود،
شرایط خوبی به لحاظ آمادگی فنی ندارد و این
موضوع میتواند چالش بزرگــی برای او در جام
جهانی قطر باشد.
شرایط خوب تیم ملی و فرصتی که
جانبخش هدر داد
تیم ملی فوتبال ایران در  ۲بازی تدارکاتی مقابل
تیمهای اروگوئه و سنگال توانست عملکرد قابل
قبولی داشته باشد؛ به خصوص اینکه مهاجمان
مطرح این  ۲تیم نتوانستند دروازه ایران را باز کنند
و گل اروگوئه به ایران هم به خاطر گل به خودی
مرتضی پورعلیگنجی بود .در مجموع بیشتری
ملیپوشــانی که در این بازیهــای تدارکاتی
به میــدان رفتند انتظارات را بــرآورده کردند تا
نگرانیها از رویارویی با تیمهای قدرتمند انگلیس
و آمریکا و ولز کمتر شود؛ اما در این میان بازیکنی
که با وجود انتظــارات زیادی کــه از او میرود
نتوانسته از دوران طوالنیمدت افت خود خارج
شود باعث شده نگران تیم ملی شویم.
ضعیفترین جهانبخش در آستانه
سومین جام جهانی
علیرضا جهانبخش در حالی سومین حضورش
در جام جهانی را در قطــر تجربه میکند که در
بازی مقابل اروگوئه و سنگال به حدی ضعیف و
پراشتباه ظاهر شد که حتی میتواند تردیدهایی
را هم بــرای کارلوس کــیروش ایجــاد کند.
جهانبخش به بازیکنی ُکند و خنثی تبدیل شده
و نیمکتنشینیاش در تیم فاینورد هم مصداق
همین موضوع است .این بازیکن که در تیمهای
نایمخن و آلکمار دوران درخشــانی داشــت با
انتقالی عجیب و البته اشتباه راهی تیم برایتون
شد.
برایتون آغاز دوران افت
حضور جهانبخش در این تیم انگلیسی
آغاز دوران افت این بازیکن بود .او در نهایت مجبور
شد دوباره راهی لیگ هلند شود؛ اما جهانبخش
در بازگشت به اردیویســیه هم نتوانست همان
بازیکنی باشــد که با گلها و پــاس گلهایش
محبوب هواداران آلکمار بود.
***
تیم ملی فوتبال ایران کار بسیار سختی در جام
جهانی قطر دارد و به همین خاطر جهانبخش باید
تالش کند در این مدت کم باقیمانده تا آغاز این
رقابتها به باالترین حد آمادگی دست پیدا کند؛
در غیر این صورت شانسی برای حضور در ترکیب
اصلی تیم ملی نخواهد داشت.

مسی هوای بازگشت به خانه را دارد

قهرمانی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران در ترکیه

بازیکنان از یکدیگر این مشکالت حل شوند.
زیتونی نژاد همچنین گفت :به نظرم عملکرد سیدحسین
فوقالعاده بود و نقطه درخشش او از دید من دقیقه 16
در نیمه اول بود که خودش را نشــان داد و از آن مهمتر
دقیقه  76که سه تأثیر خیلی مهم داشت؛ یک خروج با
مشت انجام داد ،بعد همان توپ آمد و یک سیو داشت و
بعد دبل سیو کرد و دوباره تک به تک که نمایشی از یک
گلر باکیفیت بود.
نقطه مخفی نمایش درخشان سیدحسین
وی در خصوص کار با پــای گلرهای تیم ملی
عنوان کرد :دوست دارم به این مســئله هم گریز بزنم؛
چهار دروازهبانی که دعوت شدند ،نکته مهمی که برای
آنها وجود دارد ،مهارت استفاده از پا است .همچنین آنها
درک تاکتیک تیمی را دارند .امروز  15بار با سیدحسین
بازی کردند و هر بار عملکرد خوبی داشــت .یک بار در
دقیقه  81دفع پای چپ انجام داد ،یک بار هم بازیسازی
زیر فشــار انجام داد که زیر فشــار تیم سنگال ،خیلی
ارزشمند است.
هر چهار دروازهبان میتواننــد این کار را انجام بدهند و
هم مهارت دارند و هم درک تاکتیکی.وی افزود :حول و
حوش دقیقه  51خواستند به او پاس رو به عقب بدهند،
او با آگاهی محیطی و دید مناســب دستش را باال برد و
گفت تحت پرس است و بدهند باال .شاید برخی بگویند
دفعهای او مناســب نبود و به بازیکن سنگال رسید اما
باتوجه به شناختی که از آقای کیروش داریم او بعضی
مواقع زمانی که تحت فشار است سعی میکند توپ را
بدهد و فضا را بگیرد و دروازهبان تیمملی هم در راستای
اجرای این تاکتیک حرکت کرد  .

به زمین انداختن بازوبند
کاپیتانی برای دومین بار

ایرنا :اقدام جنجالی کریستیانو رونالدو در حاشیه
دیدار اخیر مقابل اسپانیا خشم هواداران پرتغال
را به همراه داشت.
در شــرایطی که همه چیز برای صعود پرتغال
به مرحله نیمــه نهایی لیگ ملتهــای اروپا
 ۲۳/۲۰۲۲مهیا بود ،اسپانیا با گل دقایق پایانی
آلوارو موراتا مقابل پرتغال به برتری یک بر صفر
رسید تا کریستیانو رونالدو از اضافه کردن یک
جام دیگر به کلکسیون افتخارات خود محروم
شود .رونالدو پس از اینکه دروازه تیمش باز شد،
بسیار عصبانی و ناراحت بود.
رونالدو از شــدت عصبانیت دســت به اقدام
جنجالی زد و بار دیگر بازوبند کاپیتانی پرتغال
را به زمیــن انداخت .رونالدو پیــش از این در
مسابقات یورو  ۲۰۲۰هم بعد از حذف شدنشان
این اقدام را انجام داده بود و از ســوی هواداران
و رسانههای پرتغال به شــدت مورد انتقاد قرار
گرفت.
تکرار این حرکت غیرورزشی از سوی فوق ستاره
منچستریونایتد خشــم هواداران پرتغال را به
همراه داشت و به شــدت از او به خاطر توهین
به بازوبند کشورشــان انتقاد کردند .در نهایت
با این نتیجه شاگردان لوئیس انریکه توانستند
به عنوان صدرنشین با  ۱۱امتیاز به مرحله نیمه
نهایی صعود کنند و در کنار کرواسی ،ایتالیا و
هلند چهار تیم مرحله نیمه نهایی را تشــکیل
دهند .در مقابل یاران رونالــدو با  ۱۰امتیاز در
رتبه دوم قرار گرفتند و نتوانســتند به مرحله
بعد صعود کنند .این اولین برد اسپانیا در زمین
پرتغال پس از  ۱۹سال بود.

