
گروه ورزشی - استقالل هر زمانی در هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران شکست خورده در نهایت موفق 
به کســب عنوان قهرمانی نشــده است.تیم فوتبال استقالل تهران در چارچوب هفته نخست رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران به مصاف ســپاهان رفت و با ۲ گل به میهمان خود باخت تا نخســتین شکست در لیگ بیست و دوم 

را خیلی زود تجربه کند.
آبی پوشــان تهرانی در ۲۱ دوره قبلی فقط ۲ شکســت در هفته اول داشــتند و ۱۳ برد و ۶ تساوی را مال خود 

کرده بودند تا آماری نسبتا عالی در هفته های اول بر جای گذاشته باشند. 
با این وجود شکســت مقابل ســپاهان باعث شــد یک رکورد آنها در لیگ برتر شکســته شود.اســتقالل 
هیچ وقــت در هفتــه نخســت و در دیدارهایی که میزبان بود به حریفش نباخته بود اما این اتفاق ســرانجام برای 
آنها رخ داد. ۲ شکســت دیگر آبی ها در آبادان و تبریز به ثبت رســیده بود.آبی پوشان تهرانی همچنین در سومین 
 رویارویــی با طالیی پوشــان نصف جهــان در هفته اول با اولین شکســت مواجه 

شدند. 
یک برد و یک تســاوی برای اســتقالل در مصاف های قبلی در لیگ های 
نهم و یازدهم ثبت شــده بود اما حاال آنها ســه امتیاز را تقدیم حریف قدرتمند 
خــود کردند.پیش از ریکاردو ســاپینتو، علیرضا منصوریــان در لیگ هفدهم و 
آندره آ اســتراماچونی در لیگ نوزدهم شــروع بدی در لیگ داشــتند و 
با شکســت کار خود را شــروع کرده بودند. جالب 
اســت که هر ۲ نفر نتوانستند به 
نیم فصل برســند. اولی برکنار 
شــد و دومی با وجود اوج گیری 
و صدرنشینی موقت، از ایران رفت.نکته عجیب و کنایه آمیز این است 
که هرگاه اســتقالل در هفته اول شکست خورده، نهایتا موفق به کسب 

عنوان قهرمانی نشده است. 
آنها در لیگ هفدهم در رده سوم جای گرفتند و ۲ فصل بعد نیز رتبه 
دوم برای آبی ها به دســت آمد. ماجرا وقتی غریب تر می شود که در هر ۲ 

فصل مذکور، پرسپولیس جام قهرمانی را باالی سر برد.
بایــد دید این بار هم شــاهد این ماجرا خواهیم بود یا ســاپینتو و 
شــاگردانش َخرق عادت می کنند و طلسم شکنی هایی را در لیگ بیست 

و دوم به منصه ظهور می گذارند.

رئیس کمیته داوران:

ساپینتو در کنار علی منصور و استرا
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گروه ورزشی- بیست و دومین 
دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهای کشور 
)جام خلیج فارس( از روز جمعه گذشته 
در شرایطی آغاز شد که از همین ابتدا با 
جار و جنجال های داوری همراه بود و 
کار به شکایت باشگاه ها هم کشیده شد. 
اوج سوت های بحث برانگیز بازی های 
روز اول، مسابقه اســتقالل و سپاهان 
بــود که آبی ها معتقد بودند  یک ضربه 
پنالتی به سودشان گرفته نشده است و 
به همیــن خاطر بالفاصله پس از پایان 
بازی، با ارسال نامه ای به کمیته داوران از 

قضاوت بیژن حیدری شکایت کردند.
اگر چه خداداد افشــاریان رئیس 
کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال، 
اعتراض استقاللی ها را رد و تاکید کرد 
که به شکایت این تیم رسیدگی نمی کند 
اما به نظر می رســد شروع فصل جدید 
با جنجال های داوری می تواند فوتبال 
ایران را بیشــتر از قبل در سالی که جام 
جهانی را پیش رو داریم، وارد حاشــیه 
کند، حواشــی که به طور قطع فضای 
آرامی که فوتبال برای آماده سازی جهت 

حضور در قطر الزم دارد، را از بین ببرد 
و انرژی و تمرکز مســئوالن فدراسیون 
فوتبال را بگیرد. ورود هر چه ســریعتر 
سیســتم کمــک داور ویدئویی چاره 
وضعیت حاد داوری کشورمان است، 
داوری هایی که در فصل گذشته هم در 
موارد زیادی بحث برانگیز شــده بود و 
سوت های اشتباه در برخی مسابقات به 
 VAR  دلیل عدم استفاده  از تکنولوژی

حتی نتیجه بازی را هم تغییر داده بود.

ایــن در شــرایطی اســت که در 
صورت استفاده از کمک داور ویدئویی، 
اشتباهات داوری تاثیرگذار به کمترین 
حد ممکن می رســید و شاهد این همه 
اعتراض و شکایت از سوت های داوران 
نبودیم. اگر چه سوت های اشتباه از سوی 
داوران اجتناب ناپذیر است و حتی برای 
بزرگتریــن داوران دنیا هم پیش آمد که 
به غلط ســوت بزنند اما به نظر می رسد 
قضاوت های جنجالــی در لیگ ایران 

فصل به فصل بیشتر می شود تا جایی که 
این مســئله به یکی از معضالت جدی 

فوتبال ایران تبدیل شده است.
برای عبور از این وضعیت همان 
طور که اشاره شــد فدراسیون فوتبال 
باید در فراهم کردن زمینه ورود کمک 
داور ویدئویی سرعت بیشتری به خرج 
بدهد. اگر چه پروسه ورود تکنولوژی 
VAR با توجه به زیرساخت های الزم 
و همچینــن آمــوزش داوران زمان بر 

اســت، اما اهمال و کوتاهی فدراسیون 
در ۴ ســال اخیر سبب شده تا همچنان 
فوتبال باشگاهی ایران، محروم از داشتن 
یکی از مهم ترین تکنولوژی هایی باشد 

کــه در جام جهانــی ۲۰۱۸ به صورت 
رســمی در فوتبال دنیا اســتفاده شد و 
کشورهای زیادی در لیگ هایشان از این 
سیستم استفاده می کنند، حتی کشوری 

مانند تاجیکستان که نه در فوتبال دنیا، 
بلکه حتی در آســیا هم جزو تیم های 
درجه سه محسوب می شود، استفاده از 
کمک داور ویدئویی را آغاز کرده است.

در لیگ ایران اما در ۴ سال گذشته 
همــواره تنها وعده و وعید از ســوی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال درباره ورود 
کمک داور ویدئویــی بوده، قول هایی 
که هیچ کدام عملی نشــد و با توجه به 
صحبت های جدید مدیران فدراسیون 
فوتبــال، گویا سیســتم کمــک داور 
ویدئویی به فصل جدید هم نمی رسد و 
همچنان باید تیم ها با سوت های اشتباه 

داوران کنار بیایند.
این در حالی است که از فدراسیون 
فوتبــال انتظار می رود ارتقای ســطح 
داوری های لیگ را با اســتفاده هر چه 
ســریعتر از کمــک داور ویدئویی در 
اولویــت قرار دهد. بــه خصوص که 
ســوت های اشــتباه یکی از مهم ترین 
معضالت فوتبال ایران در سال های اخیر 
بوده اســت و باید مدیران فدراسیون و 
همچنین وزارت ورزش که باید زمینه 
ورود تکنولــوژی VAR را بــه ایران 
تســهیل کند، ورود جدی تری به این 
مسئله داشته باشند تا مشکالت داوری 

بحران تکراری لیگ ایران نباشد.

گروه ورزشــی - رقابت های 
کشــتی آزاد و فرنگــی بازی هــای 
کشور های اسالمی روز های ۱۹ لغایت 
۲۲ مردادماه در شهر قونیه ترکیه برگزار 
شد و در پایان تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی ایران که با نفرات دوم و سوم 
خود در این مســابقات به میدان رفته 
بودند، به ۱۶ مدال شامل ۸ مدال طال، ۳ 

مدال نقره و ۵ مدال برنز دست یافتند.
بر ایــن اســاس در رقابت های 
کشــتی آزاد تیــم ایران توســط علی 
ســوادکوهی در وزن ۷۹ کیلوگــرم، 
علیرضــا کریمی در وزن ۸۶ کیلوگرم، 
احمــد بــذری در وزن ۹۲ کیلوگرم، 
مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم، سید 
مهدی هاشــمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم 
به مدال طال، حســین ابوذری در وزن 
۷۰، محمدصادق فیروزپور در وزن ۷۴ 
کیلوگرم به مدال نقره و مجید داســتان 
در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال برنز دست 

یافت. 
در کشــتی فرنگی نیــز تیم ایران 
توســط شیرزاد بهشــتی طال در وزن 
۶۳ کیلوگرم، محمدرضا رســتمی در 
وزن ۷۲ کیلوگرم، علی اکبر یوسفی در 
وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طال، رامین 
طاهــری در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال 
نقره، محمدجــواد رضایی در وزن ۶۷ 
کیلوگرم، امین کاویانــی نژاد در وزن 
۷۷ کیلوگــرم و مهدی بالی در وزن ۹۷ 

کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
رده بندی انفرادی مسابقات 
کشتی فرنگی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- الدانیز عزیزلی 
)آذربایجان( ۲- جسوربک اورتیبکوف 
)ازبکســتان( ۳- اسالم جان عزیزاف 
)تاجیکستان( و امانگالی بکبوالتوف 
)قزاقستان( ۵-محمد حسینوند پناهی 

)ایران(
۶۰ کیلوگــرم: ۱- ژولومــان 
شارشــنبکوف )قرقیزستان( ۲- موراد 
ممــدوف )آذربایجــان( ۳- آیهــان 
کاراکــوش )ترکیه( ۴- موحامدکودیر 

یوسوپوف )ازبکستان( ۵- امیدآرامی
۶۳ کیلوگرم: ۱- شیرزاد بهشتی 
طــال )ایران( ۲- تینار شارشــنبکوف 
)قرقیزســتان( ۳- فیروز میرزارجب 
اف )تاجیکستان( و آزاتجان آچیلوف 

)ترکمنستان(
۶۷ کیلوگــرم: ۱ -حســرت 
جعفــراف )آذربایجــان( ۲- آمانتور 
اسماعیل اف )قرقیزســتان( ۳- ابرار 
آتابایــف )ازبکســتان( و محمدجواد 

رضایی )ایران(
۷۲ کیلوگــرم: ۱- محمدرضا 
رســتمی )ایران( ۲- یولــوا غنی زاده 
)آذربایجان( ۳- میرزابک رحمت اف 

)ازبکستان( و مورات داگ )ترکیه(
آکــژول  کیلوگــرم: ۱-   ۷۷
محموداف )قرقیزســتان( ۲- ســانان 

ســلیمان اف )آذربایجان( ۳- فورکان 
بایــراک )ترکیه( و امیــن کاویانی نژاد 

)ایران(
۸۲ کیلوگرم: ۱- رفیق حسین 
اف )آذربایجان( ۲- کالیدین آســیکی 
اف )قرقیزســتان( ۳- محمدکودیــر 
رسول اف )ازبکســتان( و امره کوش 

)ترکیه( ... رسول گرمسیری )ایران(
۸۷ کیلوگرم: ۱- جالگاســبای 
بردیموراتوف )ازبکســتان( ۲- رامین 
طاهری )ایران( ۳- آتابک عزیزبیکوف 

)قرقیزستان(
رســتم   -۱ کیلوگــرم:   ۹۷
آســاکولوف )ازبکســتان( ۲- اوزور 
ژوژوپبکوف )قرقیزستان( ۳- مهدی 
بالی )ایران( و بیت اله کایسداگ )ترکیه(
۱۳۰ کیلوگــرم: ۱- علی اکبر 
یوســفی )ایران( ۲- عثمان ایلدیریم 
)ترکیه( ۳- صباح شریعتی )آذربایجان(
رده بندی انفرادی مسابقات 

کشتی آزاد به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگــرم: ۱- مامینجــان 
عبداله یــف )ازبکســتان( ۲- آلماز 
ســامانبکوف )قرقیزستان( ۳- راحت 
کالــژان )قزاقســتان( و علــی عباس 
رضازادا )آذربایجان( ... ۷- رضا مومنی 

)ایران(
۶۱ کیلوگرم: ۱- جهانگیرمیرزا 
توروبوف )ازبکســتان( ۲- اســالم 
بازرگانــوف )آذربایجــان( ۳- مجید 

داستان )ایران( و رجب توپال )ترکیه(
۶۵ کیلوگــرم: ۱- حاجی علی 
اف )آذربایجان( ۲- زلیمخان آباکاروف 
)آلبانی( ۳- مرتضی قیاســی )ایران( و 

ادالن عسکراف )قزاقستان(
۷۰ کیلوگرم: ۱- ارنظر آکمات 
علی اف )قرقیزســتان( ۲- حســین 
ابــوذری )ایــران( ۳- بــاکار ان دام 
)گینه بیســائو( و عسگر ممدعلی اف 

)آذربایجان(
۷۴ کیلوگرم: ۱- توران بایراموف 
)آذربایجان( ۲- محمدصادق فیروزپور 
)ایران( ۳- اختیار نوروزاف )ازبکستان( 

و فضلی اریلماز )ترکیه(
علــی   -۱ کیلوگــرم:   ۷۹
ســوادکوهی )ایــران( ۲- موحامت 
آکدنیز )ترکیه( ۳- گادجی مراد عمراف 

)آذربایجــان( و بکزاد عبدالرحمن اف 
)ازبکستان(

۸۶ کیلوگــرم: ۱- علیرضــا 
کریمی )ایــران( ۲- ابوبکر آباکاروف 
)آذربایجان( ۳- عثمان گوجن )ترکیه( 

و نوتیلک کاریپبایف )قرقیزستان(
۹۲ کیلوگــرم: ۱- احمد بذری 
)ایــران( ۲- ارهــان یایالجی )ترکیه( 
۳- عثمان نورماگمدوف )آذربایجان( 

و بوبور ایسالموف )ازبکستان(
۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج 
)ایران( ۲- مصطفی سیسیز )ترکیه( ۳- 
ماگومد ابراگیموف )ازبکستان( و مامد 

ابراگیموف )قزاقستان(
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- سیدمهدی 
هاشمی )ایران( ۲- سلیم ارجان )ترکیه( 

۳- حسن بای رحیم اف )ازبکستان(

با توجه به شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال با جنجال های داوری، نیاز به کمک داور ویدئویی 
بیشتر از هر زمانی در فوتبال ایران احساس می شود؛ نیازی که مسئوالن فدراسیون فوتبال باید آن را 

در اولویت کارهایشان قرار دهند.

به یک »کمک داور ویدئویی« نیازمندیم!

نقدی بر شروع لیگ برتر 
فوتبال با جنجال های داوری 

کسب ۱۶ مدال رنگارنگ سهم کشتی در بازی های کشور های اسالمی

گروه ورزشی - تیم ملی بسکتبال 
ایران در دومین دیــدار تدارکاتی برابر 
ژاپن نیز نتیجه را به حریف واگذار کرد. 
تیم ملی بسکتبال ایران که با تلفیقی 
از بازیکنــان جوان و حضور چندمهره 
اصلــی تیم ملی راهی ژاپن شــده، در 
دومین دیدار دوستانه خود برابر تیم ملی 
این کشــور به میدان رفت که این بازی 
در نهایت با برتری تیم ۸۰ بر ۵۸ میزبان 

همراه بود.
شــاگردان سعید ارمغانی که خود 
را آمــاده حضــور در پنجــره چهارم 
جام جهانــی می کننــد، در این دیدار با 
ترکیب اولیه محمد جمشــیدی، بهنام 
یخچالی، ســجاد پذیرفته، حسن علی 
اکبری و امیرحســین یازرلو برابر ژاپن 

صف آرایی کردند.  
کوارتــر اول این بازی با شــروع 
خوب تیم ایران همراه بود و شــاگردان 
ارمغانی از حریــف پیش افتادند اما در 
ادامه بازی میزبان موفق شد فاصله را کم 
کرده اما در نهایت بازی با نتیجه ۱۷ بر۱۶ 
به سود ایران خاتمه یافت.در کوارتر دوم 
ژاپنی ها با حمایت هواداران پرشور خود 
به بازی بازگشته و عملکرد بهتری نسبت 
به تیم ایران داشتند و موفق شدند ۲۵ بر 
۱۴ به رختکن بروند تا بازی تا این لحظه 

۴۱ بر ۳۱ به ســود میزبان شود. بازی در 
کواتر سوم ادامه یافت و در پایان میزبان با 
نتیجه ۱۸ بر ۱۱ به برتری رسید. در ادامه 
این دیدار و در کوارتر چهارم بازهم ژاپن 
تیم برتر میدان بود و با پرتاب های موفق 
خود ســعی در کنترل بازی داشت. این 
کوارتر نیز با برتــری ۲۱ بر ۱۶ ژاپن به 
پایان رسید.گفتنی است شاگردان سعید 
ارمغانی در نخستین دیدار خود برابر تیم 
ملی ژاپن ۸۲ بــر۷۷ نتیجه را به میزبان 
واگذار کرده بودند.ملی پوشان بسکتبال 
ایران بعد از انجام این دو دیدار دوستانه 
راهی تهران شده تا خود را برای پنجره 
جام جهانی بســکتبال و دیدار حساس 

برابر ژاپن آماده کنند.  تیم ملی بسکتبال 
ایــران در پنجره چهــارم جام جهانی 
بسکتبال در گروه F با تیم های استرالیا، 
قزاقستان، چین، ژاپن و بحرین همگروه 
است. در گروه E نیز تیم های نیوزلند، 
لبنان، اردن، فیلیپین، عربســتان و هند با 
یکدیگر رقابت خواهند داشت. نخستین 
دیدار تیم ملی بسکتبال در قالب پنجره 
چهارم و برابر ژاپن برگزار می شــود که 

تیم ایران میزبان این دیدار است.
برنامــه دیدارهای تیم ملی 
بسکتبال در پنجره های چهارم تا 
ششم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ 

به این شرح است:

پنجره چهارم
پنجشنبه ۳ شهریورماه 

* ایران - ژاپن
* قزاقستان - چین
* بحرین - استرالیا

دوشنبه ۷ شهریورماه 
*استرالیا - ایران

*ژاپن - قزاقستان
*چین - بحرین

پنجره پنجم
جمعه ۲۰ آبان ماه 
*قزاقستان - استرالیا

*ایران - چین
*بحرین - ژاپن

دوشنبه ۲۳ آبان ماه 
*ایران - استرالیا
*بحرین - چین

*قزاقستان - ژاپن
پنجره ششم

پنجشنبه ۴ اسفندماه 
*استرالیا - بحرین
*چین - قزاقستان

*ژاپن - ایران
یکشنبه ۷ اسفندماه

*ژاپن - بحرین
*چین - ایران

*استرالیا - قزاقستان

گروه ورزشی - ژاوی هرناندز، 
سرمربی بارســلونا، نتوانست تیمش 
را در بــازی برابــر رایووایه کانو هم به 
پیروزی برساند تا انتقادهای زودهنگام 
از او شروع شود. بارسلونا در چارچوب 
رقابت هــای هفته اول اللیگا به مصاف 
رایووایه کانــو رفت و بــا نتیجه ۰-۰ 
برابر این تیم متوقف شــد. خریدهای 
قابل توجه بارســا علیرغم شرایط مالی 
نامســاعد این تیم، باعث شده است که 
انتظارات از این تیم در فصل جدید باال 
برود اما آنها نتوانســتند این انتظارات را 
در اولین بازی فصل ۲۳-۲۰۲۲ برآورده 
کنند. هرچند بارســلونا شانس هایی را 
روی دروازه حریــف ایجاد کرد و حتی 
موفق به باز کردن دروازه آنها شــد که 
از ســوی کمک داور و همچنین داور 

ویدیویی به دلیل خطای آفساید مردود 
اعالم شــد اما بازی در نهایت بدون گل 
زده به پایان رسید تا زمزمه هایی در انتقاد 
از عملکرد ژاوی روی نیمکت این تیم به 

گوش برسد.  در حالی که بسیاری معتقد 
هستند که حضور این مربی جوان روی 
نیمکت بارسا باعث شد که شرایط این 
تیم پس از دوران رونالد کومان بهتر شود 

اما آمارها حاکی از این اســت که ژاوی 
بدترین مربی ۲۰ سال اخیر از نظر نرخ 
برد در نوکمپ است. او تا به حال در ۳۸ 
بازی به عنوان ســرمربی روی نیمکت 
بارسا نشسته است و از این بین تنها ۲۰ 
پیروزی به دست آورده است. این یعنی 
ژاوی با ۵۲.۶۳ درصد بدترین نرخ برد را 
در بین تمامی مربیان این تیم در ۲۰ سال 
اخیر به ثبت رسانده است. جالب است 
بدانیــد که این آمار بــرای کومان ۵۸.۲ 
درصد، برای کیکه ســتین ۶۴ درصد و 
برای ارنستو والورده ۶۶.۹۰ درصد بوده 
است. باید دید که آیا با وجود خریدهای 
جدید بارســا و اضافه شدن بازیکنانی 
چون روبرت لواندوفســکی و رافینیا، 
آیا این شــرایط برای بارسا و سرمربی 

جوانش تغییر خواهد کرد یا خیر.

دستاورد ۲ دیدار دوستانه در سرزمین سامورایی ها؛ ایران حریف ژاپن نشد

آمار فاجعه بار ژاوی؛ بدترین مربی ۲0 سال اخیر بارسا!
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