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سال بیست و ششم
شماره 7446

فرضیهای که با درخشش لک مصداق پیدا کرد

علیپور  2ماه پیش با ماریتیمو قرارداد بسته بود

رئیــس باشــگاه ماریتیمو دربــاره قرارداد بــا علی علیپور مهاجم ســابق
پرســپولیس دســت به یک افشــاگری جالب زد .به نقل از روزنامه رکورد
پرتغــال کارلوس پریرا اعالم کرد علیپور خرید جدید ما در فصل جدید
برای تقویت خط حمله اســت ولی از زمان عقد قرارداد با علیپور بیش
از دو مــاه گذشــته ولــی ایــن بازیکــن منتظر دریافــت ویزا بــرای ورود به
پرتغال اســت و به این کشــور نیامده اســت .با این حال ،مشــکل حضور
علیپور در پرتغال از دســت ما خارج اســت .این نشــان می دهد مهاجم
ســابق سرخپوشــان در حالــی با پرســپولیس مذاکــره می کرد کــه با تیم
جدیدش قرارداد بسته بود!

پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس بسته شد

باشــگاه پرســپولیس با توجه به پایان مهلت فیفا بــرای پرداخت مطالبات
برانکــو ایوانکوویــچ ،با جریمه دو محرومیت پنجره نقــل و انتقاالتی مواجه
شــد .به گزارش ورزش ســه ،باشگاه پرســپولیس طبق قوانین یک ماه دیگر
فرصت دارد تا نسبت به تسویه حساب با برانکو اقدام کند و از جرایم بعدی
فــرار کند .فیفــا در مرحله بعدی جرایم خــود در این زمینــه ،در صورتی که
باشگاه موفق به انجام تعهدات خود نشود ،کسر  6امتیاز را نیز اضافه خواهد
کرد .در صورتی که در بازه یکماهه بعدی نیز باشــگاه پرســپولیس موفق به
انجام این موضوع نشود ،عالوه بر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی و کسر
 6امتیاز ،سقوط به یک رده پایینتر در نظر گرفته خواهد شد.

یادداشت

تمرین سهشــنبه شــب اســتقالل در دوحــه در حالی از ســاعت  21:30به
وقــت تهران زیــر نور برگزار شــد که شــیخ دیاباته که بامداد سهشــنبه به
اردوی آبی پوشــان اضافه شــده بود ،در این تمرین حضور داشت .پیش
از شروع تمرین نامجو مطلق با بازیکنان صحبت کرد و سپس آنها را در
اختیار مربی بدنساز قرار داد .بخش بعدی تمرین به برنامههای سرعتی
و هوازی اختصاص داشــت که بازیکنان هیجــان خاصی در این بخش از
تمرین داشتند .سیاوش یزدانی در تمرین بهصورت اختصاصی کار کرد.
استقالل  30شهریور به مصاف الشرطه عراق میرود.

ســرانجام پیرامریــک اوبامیانگ ســتاره
آرسنال قراردادش را با توپچیها تمدید
کرد و گرت بیل ستاره ولزی رئال مادرید
هم تصمیم گرفته با مشتریانش مذاکره
کنــد .در ایــن میان خبــر رســیده که بیل
به تاتنهام از منچســتریونایتد نزدیکتر
اســت .این روزنامه با اشاره به این اخبار
تیتر «عشــق واقعی ،معامله واقعی» را
روی جلد خود برده است.

میرالــم پیانیــچ ســتاره بوســنیایی
یوونتوس که به بارسلونا پیوسته کمی
دیرتــر در لبــاس آبی و اناری پوشــان
معرفی شــد ،چرا که کرونا گرفته بود
امــا حــاال او بــه همتیمیهایــش در
بارســا میپیونــدد .ایــن روزنامه هم
تیتــر «پیانیــچ  ۱۰۰درصــد متعهــد»
را بــرای حضور ایــن بازیکن در جمع
کاتاالنها انتخاب کرده است.

شروع موفق سرخها ،ناکامی زردها و گلزنی رضاییان در لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس تکرار میخواهد ،سپاهان و شهرخودرو جبران

اخبــــار

شور و هیجان آبیها با حضور دیاباته

در حالــی که اگــر لوئیز ســوارز مهاجم
اروگوئهای بارسلونا پاسپورت ایتالیایی
بگیرد بــه یوونتوس خواهد پیوســت،
پائولو دیباال آرژانتینی هم تکلیفش را
مشــخص کرده و در جمع ســتارههای
بانویپیر باقی خواهد ماند .موضوعی
کــه این روزنامه بــه آن پرداخته و تیتر
«ســام ســوارز ،دیباال میمانــد» را به
آن اختصاص داده است.

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

گــروه ورزش  /مرحلــه گروهــی لیــگ
قهرمانان آسیا سهشنبه شب گذشته در
حالی بــا انجام  4دیــدار ادامــه پیدا کرد
کــه در اولین دیدار گروه  ،Cالدحیل قطر
بــا درخشــش رامیــن رضاییــان ،مقابل
شــارجه امــارات  1-2بــه پیروزی رســید.
ایــن بازیکــن موفق شــد دقیقــه  55گل
دوم الدحیــل را به زیبایــی از روی ضربه
ایستگاهی پشت محوطه جریمه به ثمر
برســاند .رضاییان که به عنــوان بهترین
بازیکــن زمیــن انتخاب شــد ،به ســایت
باشــگاه الدحیل گفت« :جایــزه بهترین
بازیکن زمین را به همبازیهایم تقدیم
میکنــم و ایــن بــرد شــیرین را بــه آنهــا
هدیه میدهــم .امیــدوارم در بازیهای
آینــده هــم بهتریــن نتایــج را کســب
کنیــم .بــه نظــرم مــا میتوانیــم بهتر از
اینهــا عمل کنیــم .بر تن کــردن پیراهن
الدحیــل برای مــن افتخار بزرگی اســت
و امیــدوارم بــه همــراه همبازیهایــم
بهتریــن نتایج را کســب کنیم .از گلی که
به ثمر رســاندم و تأثیرگذار بودنم برای
تیم خوشــحالم .اکنــون باید ایــن برد را
فراموش کنیم و خــود را برای بازیهای
آینــده آماده کنیــم ».نشــریه الرایه قطر
در چاپ دیروزش به تمجید از رضاییان
پرداخــت و نوشــت« :این لژیونــر ایرانی
نشــان داد فرصتطلــب اســت و در
ضربــات کاشــته تبحــر دارد .رضاییــان
اگرچــه در بســیاری از زمانهای بازی در
خط حمله الدحیل مشــارکت مطلوبی
نداشــت اما نشان داد بازیکن توانمندی
اســت .دلیــل ایــن عقبنشــینی رامیــن
در ایــن بــازی بــه نظر دســتور ســرمربی
الدحیل به او بوده است».
ëëپیروزی سرخها با مدافع دلخور
در دومین بازی این گروه ،پرسپولیس
در ســومین بازی خود التعاون عربستان
را  0-1شکســت داد تــا شــروع خوبــی در
آغاز دوباره این رقابتها داشته باشد .در
این بازی که از ساعت  22:30در ورزشگاه
شــهرآموزش دوحــه آغــاز شــد ،یحیــی
گلمحمدی از نفرات جدیدی اســتفاده
کــرد و خریدهــای جدیــد پرســپولیس

گل  50هزار دالری شجاع برای پرسپولیس

شــجاع خلیلزاده مدافع پرســپولیس در نشست خبری
پس از بازی با التعاون گفت« :بازی خیلی سختی بود و از
قبل میدانستیم التعاون تیم خوبی است .همیشه بازی
تیمهای ایرانی با عربســتانی شــرایط خــاص خودش را
دارد که خوشبختانه با تدابیر کادرفنی توانستیم التعاون
را ببریم .ما نیاز به برد داشتیم زیرا بازی با التعاون حکم
فینال را برای ما داشت .البته هدف ابتدایی ما صعود از
این گروه اســت و در ادامه میخواهیم در مراحل بعدی

یعنی حامد لک ،احســان پهلوان ،میالد
سرلک ،عیســی آلکثیر و سعید آقایی را
در ترکیــب اصلــی تیم خــود قــراردارد تا
پرســپولیس با شکل و شــمایل متفاوتی
پــا بــه میــدان بگــذارد .نیمــه اول ایــن
مســابقه در حالی با تســاوی بدون گل به
پایان رســید که هــر چه از زمان مســابقه
میگذشت ،التعاون بیشتر توپ و میدان
را در اختیار داشــت .در این شــرایط ،لک
بیــش از  3موقعیت خطرنــاک را از تیم
عربســتانی گرفت و حتی در یکی از دفع
ضربــات تیــم التعــاون تــوپ بــه تیــرک
دروازه قرمزپوشــان هم برخورد داشــت.
این موضوع مورد توجه حســاب رســمی

نتایــج بهتــری بگیریــم و بــه فینــال برســیم .انشــاءاهلل
بتوانیم این کار را انجام بدهیم».
الزم به ذکر اســت طبق قوانین ،پاداش پیروزی در
هــر بازی مرحله گروهی لیــگ قهرمانان  50هزار دالر
خواهــد بــود .حاال شــجاع خلیــلزاده با گلی کــه برای
پرســپولیس بــه التعــاون زد ،توانســت پــول خوبی در
شــرایطی که پرسپولیس مشــکالت مالی زیادی دارد،
وارد خزانه باشگاه کند.

 AFCدر توئیتــر هــم قــرار گرفــت و ایــن
رســانه نوشــت« :حامــد لک درخشــید و
مانــع از گلزنــی التعــاون شــد ».در نیمه
دوم ،پرســپولیس بازی بهتــری را از خود
به نمایش گذاشــت و سرخپوشــان چند
فرصت خوب به دست آوردند که آنها را
روی درخشش آنجوس کاسیو دروازهبان
پرتغالی التعاون از دســت دادند .دقیقه
 78یحیــی از دیگــر خریــد خــود هــم
رونمایــی کــرد و آرمــان رمضانــی را بــه
جــای آلکثیر بــه میدان فرســتاد .در این
شــرایط ،حمالت قرمزها ادامه داشت تا
اینکــه دقیقــه  ،82روی ارســال کرنر امید
عالیشــاه و با تأثیر ســیامک نعمتی روی

تــوپ و برخورد بــه مدافع حریــف ،توپ
به شــجاع خلیلزاده رســید و این مدافع
پیــش تاختــه بــا یــک ضربــه دقیــق پای
چــپ تــوپ را وارد دروازه کــرد .او پــس از
ایــن گل ،به لوگوی باشــگاه پرســپولیس
بوســه معنــیداری زد تــا به ایــن ترتیب
به رفتــاری که با او بر ســر تمدید قرارداد
از ســوی این باشگاه شــده و دلخوریاش
را در پی داشــت ،واکنش نشان دهد .این
بازیکن قائمشهری که از لیگ هفدهم از
سپاهان به جمع سرخها پیوسته ،تاکنون
 110بازی برای پرســپولیس انجام داده و
یازدهمین گل خــود را هم برای این تیم
بــه ثمر رســاند .جالب اینکــه او در فصل

 2019لیگ قهرمانان 2 ،بار دروازه االهلی
عربســتان را باز کرده بود و حاال ســومین
گل خود در این رقابتها را هم دوباره به
یک تیم عربستانی زد و به عنوان بهترین
بازیکــن زمین هــم انتخاب شــد .گفتنی
اســت التعــاون بــا وجــود این شکســت،
بــا  6امتیــاز در صدر گــروه  Cباقی ماند و
الدحیــل هم با  6امتیــاز در رده دوم قرار
دارد .پرســپولیس هم با ثبــت اولین برد
خود  4امتیازی شده و در رده سوم جدول
قرار گرفت و الشــارجه هم بــا یک امتیاز
تیــم چهــارم این گــروه اســت .بازیهای
این گروه ،فردا جمعه  28شــهریور ادامه
مییابــد که از ســاعت  19:30شــارجه به
مصــاف الدحیل مــیرود و پرســپولیس
هم از ســاعت  22:30در ورزشــگاه شــهر
آمــوزش ،بــازی برگشــت خــود مقابــل
التعاون را برگزار میکنــد .دیداری که در
آن پرسپولیســیها بــه دنبال بــرد دوباره
هســتند تــا جایــگاه خــود را در ایــن گروه
بهتــر کننــد .البتــه التعــاون نمیخواهد
صدرنشــینی خود را از دســت بدهد .چرا
که نشــریه الریاضیــه عربســتان خبر داد
این باشگاه با پاتریس کارتیرون ،سرمربی
فرانســوی الزمالک مصر برای جانشینی
عبداهلل العسیری به توافق رسیده است.
البتــه به نظــر میرســد ســرمربی جدید
التعــاون بعــد از مرحلــه گروهــی روی
نیمکــت این تیم مینشــیند ولــی با این
حال این تیم میخواهد شکست خود را
جبران کند و برای همین پرسپولیســیها
نباید کار را تمام شده بدانند.
ëëآغاز نویدکیا با باخت ،سپاهان جبران
میکند؟
در بازیهــای گــروه  ،Dدیــدار العین
امارات و السد قطر با تساوی پرگل 3-3
بــه پایــان رســید .ســپاهان هــم در دیگر
دیــدار این گروه در ورزشــگاه جاســم بن
حمد دوحه مقابل النصر عربســتان قرار
گرفت .زردپوشان اصفهانی بازی خوبی
بــه نمایــش گذاشــتند و موقعیتهــای
مناســبی هــم بــرای رســیدن بــه گل بــه
دســت آوردنــد ولــی النصــر بــا گلهــای
عبدالرزاق حمداهلل ( 29و  )48به برتری

استراماچونی با انتشار یک استوری عصبانیتش را علنی کرد

الکس نوری -استقالل؛ تأیید شد

سرنوشــت حضــور دوبــاره آنــدره آ
اســتراماچونی در اســتقالل پساز حدود
 2هفته انتشــار اخبار ضدونقیض توسط
مدیران باشــگاه اســتقالل ،با انتشار یک
اســتوری توســط اســتراماچونی تا حدود
زیــادی روشــن شــد .مربــی ایتالیایــی
سهشــنبه شــب بــا انتشــار اســتوری در
اینســتاگرام ناراحتــیاش را علنــی کــرد.
او در ایــن پیــام نوشــت« :امــروز بســیار
عصبانــی هســتم .بهنظــر میرســد کــه
فدراســیون مجــوز را رد کرده اســت .من
هیــچ پیشــنهادی را رد نکــردم ،چــون
پیشنهادی ارسال نشده است .من عشق
شــما (هــواداران اســتقالل) را احســاس
میکنــم و میخواهــم بدانیــد کــه ایــن
حس متقابل اســت ،برای همیشــه .من
امــروز خیلــی ناراحــت هســتم ».پیــام
اســتراماچونی این ابهام را بهوجود آورد
که آیا پیشــنهاد و مذاکرهای رســمی با او
شــده بود؟ یا اینکه چنین اتفاقی افتاده و
ماجــرا بهدلیل قانون منع جذب مربیان
خارجــی رهــا شــده اســت؟ گرچــه هفته
پیش پاستورلو مدیر برنامه این مربی در
صفحه شخصیاش نوشت«:در شرایط
کنونــی باشــگاه اســتقالل هیــچ اقــدام
ملموسی برای بازگرداندن استراماچونی
انجــام نداده اســت ».در هر حال مهدی
عبدیــان عضــو هیــأت مدیــره باشــگاه
استقالل اینگونه به استوری استراماچونی
واکنــش نشــان داد«:در مذاکــرات
مدیرعامــل بــا آقــای اســتراماچونی
توافق شــفاهی و نظر مثبت ایشان برای
بازگشــت جلب شد .ولی با توجه به منع
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ورود بازیکــن و مربــی خارجــی ،ارســال
قــرارداد نهایــی یــا پیشنویس قــرارداد
بــه ایشــان غیرممکــن بــود و ارســال آن
تبعاتی برای باشــگاه داشــت ».موضوع
عدم حضور اســتراماچونی در اســتقالل
باعــث شــد تــا آبیهــا بــه فکــر گزینــه
دیگــری باشــند .بهمــن نیکخــو ،مشــاور
مدیرعامــل اســتقالل دربــاره حواشــی
پیــش آمــده در خصــوص مذاکــرات بــا
آنــدرهآ اســتراماچونی و تکذیب هرگونه
مذاکراتــی برای پیوســتن به این باشــگاه
به ایسنا گفت« :بهنظر من ایشان نسبت
به این مسأله کم لطفی کردند .واقعیت
این نیست .در دو روز آینده باشگاه قطعاً
آن چیــزی را کــه واقعیــت اســت بهطور
مســتند ارائه میدهــد .ایــن موضوعات
بایــد بهطــور شــفاف روشــن شــود کــه
هــواداران بداننــد واقعیــت چیســت.
مدیــران باشــگاه بهخاطــر ایــن مســأله
حتــی بــه ایتالیــا رفتنــد و صحبتهــای

دست یافت .سپاهان دقیقه  76با ضربه
ســر محمــد محبــی دروازه حریــف را باز
کرد اما داور بهدلیل خطای شــارژ او روی
مدافــع حریــف گل او را نپذیرفت .بدین
ترتیب محرم نویدکیا اولین بازی رسمی
دوران ســرمربیگری اش را بــا باخــت
پشت سرگذاشت .با این نتایج ،النصر 7
امتیازی شــد و به صدر رســید ،السد با 5
امتیاز دوم است ،ســپاهان با  3امتیاز در
رتبه ســوم باقی مانــد و العین نیز با یک
امتیاز در رده چهارم قرار دارد .بازیهای
ایــن گروه نیز جمعه پیگری میشــود که
السد و العین از ســاعت  19:30برابر هم
قــرار میگیرنــد ،النصر و ســپاهان هم از
ســاعت  22:30در ورزشــگاه جاســم بــن
حمد به مصاف هم میروند .شــاگردان
نویدکیــا میخواهنــد در ایــن مســابقه
باخــت دیدار قبلــی را جبران کننــد تا به
صعود از گروه امیدوار بمانند.
ëëکورسویامیدشهرخودرو
گفتنی است بازیهای لیگ قهرمانان
آســیا امــروز ادامــه مییابــد کــه در گــروه
 Aالشــرطه عــراق و االهلــی عربســتان از
ســاعت  19:30بــا هــم دیــدار میکننــد و
اســتقالل هم بهدلیل کنارهگیری الوحده
امــارات ،امروز هم دیداری نــدارد .در این
گروه ،االهلی با  6امتیاز صدرنشــین است
و اســتقالل و الشــرطه بــا یــک امتیــاز در
ردههای دوم و سوم هستند .در بازیهای
گروه  Bشهرخودرو و شباب االهلی امارات
از ســاعت  19:30در ورزشــگاه الجنــوب
دوحه بازیمیکنند .شاگردانسیدمهدی
رحمتــی در شــرایطی در این مســابقه به
میدان میروند که دوشــنبه برابر این تیم
 0-1بازنده شــدند تا کارشان برای صعود
بسیار دشوار شود .در حال حاضر ،الهالل
عربســتان با  9امتیاز صدرنشــین اســت و
پاختاکور ازبکستان با  6امتیاز در رده دوم
قرار دارد .شــباب االهلی با  3امتیاز ســوم
اســت و شــهرخودرو بدون امتیــاز در رده
چهارم است و برای امیدوار ماندن حتماً
باید به پیروزی برســد .در دیگر دیدار این
گروه هم الهالل از ســاعت  22:30امشب
با پاختاکور مسابقه میدهد.

کرنر عجیب سپاهان ،سوژه بینالمللی شد

ســــوژه

مهــدی علینــژاد ،معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــهای وزارت
ورزش و جوانان روز گذشته در پایان مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون
تیرانــدازی بــا کمــان گفت«:ای اف ســی بــه ایــران اعالم کرد بــه خاطر
تحریمهــا امــکان پخش مســابقات در کشــورمان وجود نــدارد .ما دچار
تحریم جهانی نیســتیم و این تحریمها یکجانبه از ســوی امریکاســت و
نباید این تحریمها به ســازمان صداوســیمای ایران مربوط شود چرا که
تضییــع حقوق میلیون ها هوادار اســت .به اینفانتینــو از طرف وزیر و به
شیخ سلیمان از طرف فدراسیون فوتبال اعتراض شد».
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عکس :فارس

تیــم فوتبال پرســپولیس ســومین بــازی خود
در لیــگ قهرمانــان آســیا را بــا برتری پشــت
ســر گذاشــت و این پیــروزی ارزشــمند باعث
شــد سرخپوشــان به صعود از مرحله گروهی
نیما نکیسا
امیــدوار شــوند .بازیکنــان التعــاون در نیمــه
کارشناس فوتبال
نخســت ایــن دیــدار ســعی داشــتند بــازی را
بــه مرکــز زمیــن و پشــت محوطــه  18قــدم
پرســپولیس بکشــانند که البتــه در این راه هم موفق بودنــد و یکی دو بار
بــا حمالت زهــردار خود بــه دروازه پرســپولیس نزدیک شــدند که البته
واکنشهای حامد لک موجب شــد تا این تیــم در گلزنی ناکام بماند .از
ســوی دیگر التعاون آنالیز خوبی از پرســپولیس داشــت و مسیر این تیم
در ســمت چپ حمله را بســت .بشــار رســن در این منطقه توسط دفاع
چــپ ،دفــاع جلــوزن و هافبک دفاعــی این تیم کامــاً مهار شــده بود و
بازیکنان التعاون با تشــکیل مثلثهایی اجازه کار را از بشــار گرفتند .در
نیمه دوم یحیی گلمحمدی آرایش تیمی را به شــکلی چید که خطوط
ســهگانه پرســپولیس به همدیگر نزدیکتر شــوند و ایــن موضوع باعث
تراکم بیشــتر بازیکنان در ســمت چپ دفاعی تیم حریف و فشــار بیشتر
پرسپولیس از این جناح شد .عالوه بر این تراکم بازیکنان پرسپولیس در
خطوط مختلف باعث شــد التعــاون دیگر نتواند از الیههای مســتحکم
و متراکــم دفاعــی پرســپولیس عبور کنــد و در نهایت هم شــاهد بودیم
پرســپولیس بــا اســتفاده از یک ضربــه کرنر به برتری رســید .مشــکالت
پرسپولیس در این دیدار بیشتر در خط دفاعی بود .پرسپولیس در دفاع
تیمی عملکرد خوبی داشت اما مدافعان پرسپولیس کامالً ناهماهنگ
بودند .حامد لک ،دروازهبان پرســپولیس در نیمه اول به اصطالح بازی
را برای پرســپولیس درآورد و باعث شــد تا دروازه این تیم بســته بماند.
میگویند تیمی که گل نخورد گل میزند و این فرضیه برای پرسپولیس
مصــداق پیدا کــرد و پرســپولیس با درخشــش حامد لک موفق شــد به
بردی ارزشــمند دســت یابد .لک دو موقعیت خوب را از التعاون گرفت
و همین موضوع عاملی شد برای برتری پرسپولیس در این دیدار .اینجا
نقش یک دروازهبان خوب مشــخص میشــود .وقتی پرسپولیس لک را
خریــد خیلیها بــر این باور بودند کــه خرید خوبی انجام نشــده اما او با
عملکــرد خود در بازی با التعاون نشــان داد نه تنهــا خرید خوبی انجام
شده بلکه میتواند به پرسپولیس کمک زیادی کند .فکر نمیکردم بدن
وی تا این اندازه آماده باشــد و بتواند واکنشهای درســت و بموقعی از
خــود نشــان دهد .اگر این تیم در نیمــه اول دو گل میخورد نتیجه قابل
برگشت نبود زیرا تیمهای عربی پس از جلو افتادن در جریان یک بازی
برای حفظ نتیجه دست به اقدامهای زیادی میزنند .از سویی التعاون
از دقیقــه  75افــت کرد و همین عاملی برای فشــار بیشــتر پرســپولیس
شــد .ســعید آقایی ،حامد لک ،احســان پهلوان ،میالد ســرلک و عیسی
آلکثیــر برای اولین بار در ترکیب پرســپولیس قرار گرفتند و طبیعی بود
که با ســایر نفرات هماهنگ نباشــند .برخیها معتقدند که پرســپولیس
در خــط حمله با از دســت دادن علی علیپور خأل زیادی خواهد داشــت
در صورتی که به نظر من اینگونه نیست و عیسی آلکثیر بازیکن خوبی
اســت و میتــوان بــه او اعتماد کــرد .آلکثیر هنــوز به هماهنگــی الزم با
هافبکهــا نرســیده و در صورتــی کــه هماهنگــی ایجــاد شــود ،میتواند
خــأ علیپــور را پــر کنــد .او فــوروارد وقتشــناس و قابلاعتمادی اســت
و میتــوان در آینــده چیزهای بیشــتری از او دید .شــک نکنیــد در دیدار
بعدی هماهنگی بازیکنان بیشــتر میشــود و میتواننــد مقابل این تیم
عربستانی به پیروزی برسند .پرسپولیس جمعه با همین تیم بازی دارد
و قطعــاً التعــاون با تیــم آنالیز خود این بــازی را به دقــت رصد خواهد
کرد و با شرایط جدیدتری به مصاف پرسپولیس خواهد رفت .امیدوارم
بازیکنان پرســپولیس از این برد مغرور نشــوند و در باد پیروزی نخوابند.
الدحیل ســختترین حریف پرســپولیس در این مرحله اســت؛ این تیم
عــاوه بــر رامیــن رضائیان که جــزو مهرههــای باکیفیــت فوتبــال ایران
محسوب میشود ،جمعی از ستارگان تیم ملی قطر و بازیکنان خارجی
خوب را در ترکیبش دارد و مطمئناً شــاگردان گل محمدی کار دشــواری
در زمین حریف دارند.
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الزم را انجــام دادنــد .الکس نــوری یکی
از گزینههــای مــا در صورت عــدم توافق
با استراماچونی است .باشگاه نمیتواند
همینطور بدون فکر و برنامه جلو برود.
این شــرایطی است که ما االن در آن قرار
داریم و باید ببینیم چه اتفاقی میافتد».
در ایــن شــرایط دیــروز تعــدادی از
هــواداران اســتقالل در اعتــراض بهعدم
حضــور اســتراماچونی در ایــران مقابــل
فدراســیون فوتبــال تجمــع کردنــد .ایــن
تعــداد از هــواداران اســتقالل خواســتار
حضــور مهــدی محمــد نبــی دبیــرکل
فدراســیون فوتبــال و حیــدر بهارونــد
سرپرســت فدراســیون در جمــع خــود
شــدند تــا اعتراضشــان را بــه تصمیــم
فدراســیون برای قانون منع جذب مربی
و بازیکــن خارجی به آنهــا انتقال دهند.
هــواداران با در دســت داشــتن تصاویری
از ســرمربی ایتالیایی خواســتار بازگشــت
این مربی به تیم محبوبشــان شــدند .در

ادامــه این تعداد از طرفداران به انتقاد از
شرایط حاکم بر فوتبال ایران و اینکه چرا
قانــون منــع ورود بازیکن-مربی خارجی
اعمــال شــده پرداختنــد و شــعارهایی را
در ایــن زمینــه ســر دادند .همچنیــن روز
گذشته پرویز برومند و هاشم بیکزاده دو
پیشکسوت استقالل در خصوص حواشی
اســتراماچونی و حضــور الکســاندر نوری
اظهارنظر کردند .برومند دروازهبان دهه
 70اســتقالل گفت« :حواشــی بازگشــت
اســتراماچونی به اســتقالل ،یک جــام را
از مــا گرفت و هنــوز هم ادامــه دارد .زوج
مجیــدی و نامجومطلــق از الکســاندر
نوری بهتر اســت ».بیکزاده مدافع دهه
 80اســتقالل هم گفت«:سعادتمند باید
در گفتارش صداقت داشــته باشــد و این
میتوانــد حــال همــه مشــکالت باشــد.
نمیشــود هــر مدیرعاملــی کــه میآیــد
یک دروغــی ببافد .یک جام را براحتی از
دست دادند».

در یکــی از دیدارهای سهشــنبه شــب لیــگ قهرمانان آســیا ،ســپاهان با  2گل
مغلــوب النصر عربســتان شــد .در دقایق پایانــی این دیدار در نیمه نخســت،
سپاهان صاحب یک ضربه کرنر شد که امید نورافکن و سروش رفیعی تصمیم
عجیــب و غیرمتعارفی گرفتند و هر دو پشــت توپ ایســتادند .این دو بازیکن
ســپاهان با ایستادن پشــت توپ به نوعی قصد داشتند تمرکز حریف را برهم
بریزند که در نهایت نورافکن کرنر را روی دروازه النصر ارسال کرد .اتفاقی که در
نوع خود عجیب بود چرا که معموالً این حرکت که به منظور فریب بازیکنان
حریف است ،برای زدن ضربههای ایستگاهی مورد استفاده قرار میگیرد نه در
ضربات کرنر .هرچند این ترفند سپاهانیها برای رسیدن به گل جواب نداد اما
سوژه جالبی برای فضای مجازی شد و بسیاری از کاربران ایرانی و غیرایرانی ،در
فضای مجازی صحنه کرنر عجیب سپاهان را بازنشر کردند .یک کاربر ژاپنی با
بازنشر عکس این کرنر نوشت« :خیلی خندهداره!داری چیکار میکنی؟ البته
خب ممکن است تیم دفاعی به طور غیرمنتظرهای دچار مشکل بشود ».دنیل
از سوئد با تمجید از تاکتیک سپاهان نوشت« :هاهاها یک ترفند واقعی! ضربه
بــه داخل محوطه یا ضربه به بیرون محوطه؟» در میــان کاربران ایرانی نیز با
کرنر ســپاهان شوخی شــد .مریم نوشــت« :بعد از اوت میالد محمدی و کرنر
دونفره سپاهان ،ایشاال سوژه بینالمللی بعدی مون زدن پنالتی با سر باشه».

 2سؤال مهم اسکوچیچ از آرسن ونگر چه بود؟

ســرمربی تیم ملــی در جریان وبینــار دانشافزایــی مربیان درباره اســتفاده از
تکنولوژی  GPSاز سرمربی سابق آرسنال پرسش و پاسخ کرد .به گزارش سایت
فدراســیون فوتبال ،دراگان اســکوچیچ در این جلســه که با حضور آرسن ونگر
برگزار شــد ،ضمن خیرمقدم به این مربی فرانســوی و مطرح فوتبال جهان،
خطاب به او گفت« :از برگزاری این مراســم بسیار خوشحالم .میخواهم نظر
شــما را درباره بهرهمنــدی از تکنولــوژى  GPSبرای تیمهــا در تمرین بدانم».
سرمربی پیشین توپچیهای لندن در این باره گفت« :این یک واقعیت روشن
است که اعداد و ارقام به ما کمک مى کند .این موضوع را نمیتوان انکار کرد.
طبعاًتالشمیشودبااستفادهازاطالعاتبتوانیمتصمیماتدرستىبگیریم.
من به اطالعات و آمار دقیق اعتقاد زیادى دارم ،چرا که مى تواند بسیار اثرگذار
باشد .در تجارب مربیگری هم از این موضوع استفاده کردهام ».اسکوچیچ در
ادامه پرسید« :در بحث تعادل میان تکنیک و تاکتیک چه توصیهای دارید؟» و
ونگر پاسخ داد« :بازیکن حتماًباید تابع تصمیمات مربى باشد و هیچ بهانهاى
از ســمت بازیکــن قابل قبول نیســت .الزم اســت تعــادل الزم بیــن تاکتیک و
تکنیک در فوتبال ایجاد شود .این موضوع با برگزاری تمرینات و بهرهمندی از
رویههای مناسب و تداوم آن عملیاتی میشود».

