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طلسم شکنی شه بخش بعد از  40سال ،شانسی نبوده است

تیتــر «شــرمآور» بــه اتفاقــی کــه در
جریان بازی اورتون و اســتون ویال رخ
داد ،اشــاره دارد .اورتــون میزبــان در
ایــن بــازی  0-1باخت .هــواداران این
تیم هنــگام شــادی گل بازیکنان ویال
به سمت آنها اشــیایی پرتاب کردند.
افراد متخلف از سوی پلیس دستگیر
شــدهاند و احتمــال محرومیــت
مادامالعمــر آنهــا از حضــور در
ورزشگاه وجود دارد.

عالیجنــاب ژکــو ،ایــن تیتری اســت که
بابــت گل ســه امتیــازی ژکــو در بــازی
مقابل ونتزیا انتخاب شــده است .گلی
که صدرنشینی اینتر در سری آ ایتالیا را
تداوم بخشــید .ایــن روزنامه به دعوت
شــدن ماریو بالوتلی به تیم ملی ایتالیا
از ســوی روبرتو مانچینی سرمربی تیم
ملی هم اشاره کرده و نوشته مانچینی
میخواهد یــک تیم قدرتمنــد را برای
پلیآف جام جهانی آماده کند.

ژاوی درخواســت خریدهای بیشــتر را
از باشگاه دارد .او گفته کامالً مشخص
اســت که ما چه چیزهایــی نیاز داریم.
او پیش از بازی دیشــب بارســلونا هم
در مــورد وضعیــت عثمــان دمبلــه
حــرف زده و گفتــه هیــچ چیــز تغییــر
نکرده اســت .دمبله تصمیم باشــگاه
را در مورد اینکه باید از بارسا جدا شود
میداند و باید در این مورد خیلی زود
تصمیم خود را بگیرد.

خشم ستارههای فوتبال
در اعتراض به تعویض

احترام
خودت را
نگهدار!
مســی ،فــوق ســتاره تیمــش را بــا مائــورو
ایــکاردی در فاصلــه  15دقیقــه مانــده به
پایــان بــازی مقابــل لیــون تعویــض کرد.
مربی آرژانتینی برای اینکه فضا را تلطیف
کند دستش را به سمت مسی دراز کرد تا با
او دست بدهد اما هموطنش مسی حاضر
بــه دســت دادن با او نشــد .مســی نگاهی
غضبآلود به پوچتینو انداخت و با تکان
دادن سر رفت روی نیمکت نشست .البته
اوضــاع در آن شــب چندان به نفع مســی
پیــش نرفــت چــرا کــه جانشــین او یعنی
ایکاردی گل برتری تیم پاری سن ژرمن را
به ثمر رساند!
ëëگرانیتژاکا
بعــد از یــک نمایش بســیار بــد – چه
فنــی و چــه اخالقــی -مقابــل کریســتال
پاالس در ســال  ،2019ژاکا کــه در آن زمان

کاپیتان آرســنال بــود در میــان اعتراض و
هو کردنهای هواداران آرســنال تعویض
شــد و از زمیــن بیــرون رفــت .او با حرکت
دستهای خود به این اعتراض هواداران
واکنش تند و غیرمحترمانهای نشــان داد
و ســپس پیراهنش را روی زمین انداخت
و بدون اینکه روی نیمکت بنشــیند راهی
تونل ورزشــگاه شد .از همان زمان بازوبند
کاپیتانی توســط اونای امــری مربی وقت
آرســنال از ژاکا گرفته شد و تا حاال هم این
ماجرا ادامه دارد.
ëëکیلیانامباپه
کیلیــان امباپــه معمــوالً در عکسهــا
بازیکــن خندانــی اســت امــا او هــم جــزو
ســتارههایی اســت که بــا تعویض شــدن
مشــکل دارد .بازی کردن زیر نظر توماس
توخــل مربی فعلی چلســی کــه در پاری

حذف
مدعی
تمام عیار

رقابتهایانتخابیجامجهانیقربانیانبزرگیخواهدداشت.دراروپا
قرار است از بین ایتالیا و پرتغال فقط یکی به جام جهانی 2022قطر
راه پیدا کند .حاال در آفریقا هم چنین اتفاقی افتاده است .از دو ستاره
خط حمله لیورپول ،تنها یکی در جام جهانی قطر حضور خواهد
داشــت .محمد صالح و ســادیو مانه در مرحله پلیآف صعود به
جام جهانی در قاره آفریقا به مصاف هم میروند .مصر و سنگال
در ایــن دور رودرروی هم قرار میگیرند .صالح و مانه خط حملهای
مخوف را برای لیورپول ساختهاند ،اما در عرصه ملی قرار است با هم
رقابت کنند 10.تیم آفریقایی به پلیآف رسیدهاند و در دو دیدار رفت
و برگشت به مصاف یکدیگر میروند تا پنج تیم صعود کنند .الجزایر
که قهرمان دوره قبلی جام ملتهای آفریقا بود ولی در این دوره در

شــده و در زمینههایــی هــم کمی کند عمل شــده اما همیــن که تیم
ملی در زمان ریاســت ثوری توانســت بعد از  40ســال طلســم مدال
جهانــی را بشــکند خــوب اســت و درکل بایــد بگویــم موفقیتهایی
بــوده کــه غیرقابل کتمان اســت .ناکامیهایــی هم وجود داشــته که
نمیشود نادیده گرفت و باید اصالح شود ».نهرودی درپاسخ به این
ســؤال که عدهای مدال برنز دانیال شهبخش در مسابقات جهانی را
شانسی میدانند ،گفت« :واقعیت این است که شانس یک موهبت
الهی اســت واگر این مدال شانســی اســت ،پس چرا این مدال برای
بوکسورهای دیگر یا حتی برای خود من پیش نیامد .قطعاً شهبخش
مــورد لطــف خدا بــوده و بایــد بگوییم کــه او در مســابقات قهرمانی
جهان با قرعه خوبی هم روبرو شد .آقایان میگویند مدال شهبخش
شانســی بود ولی مــن هم درجوابشــان میگویم همه کســانی که به
موفقیتی میرســند از شانس بی نصیب نیســتند و این شانسی که از
آن صحبت میکنیم فاکتور بدی نیست و اتفاق خوبی است ».او که
در المپیک لندن مربی احسان روزبهانی بود ،درباره خداحافظی این
بوکســور از تیم ملی میگوید« :من همیشــه معتقد بودهام که کسی
حق ندارد برای ورزشــکار تعیین تکلیف کند .ورزشکار حرفهای باید
به جایی برسد که خودش تصمیم بگیرد ،نه اینکه به او چیزی دیکته
شــود .من مدتهاست که از روزبهانی دورهستم و خبری هم ندارم
کــه خداحافظیاش اختیــاری بوده یا به خاطر وجــود نامالیمات
از تیم ملی کنار کشــیده اســت .واقعیت این اســت که روزبهانی
هیچ وقت من را به عنوان مربی خودش قبول نداشــت .من در
مسابقات جهانی آذربایجان که حکم انتخابی المپیک لندن
را داشــت و همچنیــن در المپیــک لنــدن مربــی او و تیم ملی
بودم و حاال هم امیدوارم که دلیل خداحافظیاش از تیم ملی
هرچه که هست در ادامه راهش موفق باشد».

کومور ،تیم شگفتیســاز جــام ملتهای آفریقا
نمیتوانــد بــرای بازی امشــب با کامــرون بعد
از میزبــان ،یک تیم درســت و حســابی جمع و
جور کند چون  12بازیکن این تیم تست کرونای
مثبت داشــتند .این  12نفر شامل دو دروازهبان
آماده این تیم میشــود در حالــی که دروازهبان
ســوم تیم ،ســالم بن بوینــا مصدوم شــده بود.
فدراسیون فوتبال کومور روز قبل از بازی تاریخی
م نهایــی جــام حذفی
بــا کامــرون در یکهشــت 
جــام ملتهــای آفریقــا بیانیه داد«:متأســفانه
تیــم بــه شــدت بــا کوویــد 19
درگیر شده .مربی تیم امیر
عبــدو و دو دروازهبــان

نقل قول

منچسترســیتی بعــد از  12بــرد پیاپــی در لیــگ برتــر
انگلیــس مقابــل تیــم ســختکوش ســاوتهمپتون بــا
تساوی  1-1متوقف شــد .این نتیجه باعث امیدواری
ســایر مدعیــان قهرمانــی شــد و البتــه نشــان داد که
جنــگ قهرمانــی در لیــگ برتــر انگلیــس بــا وجــود
برتــری قابــل مالحظــه ســیتی نســبت بــه لیورپول و
چلســی ،هنوز تمام نشــده اســت .اما پــپ گواردیوال
ســرمربی منچسترســیتی بــا وجــود از دســت دادن
امتیــاز در این بــازی ،از عملکرد شــاگردانش مقابل
ساوتهمپتون راضی بود .این مربی اسپانیایی بعد از
بازی گفت« :رقابت قهرمانی هنوز تمام نشده،حتی
اگــر مــا در ایــن بــازی بــه پیــروزی میرســیدیم هم
همین را میگفتم ».گواردیوال در ادامه به هواداران و
بازیکنان تیمش هشدار داد« :در نیم فصل به تیمی

همان مرحله گروهی حذف شــد ،مقابل کامرون قرار خواهد
گرفــت کــه میزبــان دوره فعلی این مســابقات اســت.
نیجریــه با غنــا بازی میکنــد و مراکش هــم به مصاف
کنگــو خواهد رفت .در نهایت تونس و مالی به دیدار هم
میروند .مالی تنها تیم حاضر در این مرحله اســت که تاکنون در
جام جهانی بازی نکرده اســت .صــاح و مانه از بهترینهای دنیا
در حال حاضر هســتند .آنها در فصل  2021-22لیگ برتر بســیار
درخشــان بودهانــد .صــاح  16گل و  9پاس گل به نــام خود ثبت
کرده ،و مانه هم هشت گل در لیگ زده است .اما تنها یکی از آنها
در جــام جهانی حضور خواهد یافت .دیدارهای مصر و ســنگال در
روزهای  24و  29مارس ( 4و  9فروردین) برگزار میشود.

تیــم ما ،معز حســینی و علی احمــد درگیر این
ویــروس شــدهاند ».در ویدئویی کــه روی اکانت
فدراسیون فوتبال گذاشته شده ،سرپرست تیم،
الحــداد حمیدی نام پنــج بازیکن دیگــر را هم
برده :هافبکهــا ناکب ابوبکر و یاســین برهان،
محمــد چانگامــای مهاجــم و کاظــم عبداهلل و
الکســیس ســوهی مدافع .اما بیشــترین مشکل
تیــم به دروازه مربوط میشــود که هیچ بازیکن
تخصصــی بــرای آن ندارنــد .بر اســاس قوانین
کنفدراســیون فوتبــال آفریقا ،تیمهــا باید بازی
خود را انجام دهند .اگر  11بازیکن تست کرونای
منفی داشته باشــند .اگر دروازهبانی
در تیــم نباشــد ،بایــد یکــی از

بازیکنــان درون دروازه قــرار بگیــرد .حمیــدی
ادامه داد« :ما تمام تالشمان را برای پیداکردن
جانشین انجام میدهیم اما بدون مربی ،بدون
بازیکنان اصلی و بخصوص بدون دو دروازهبان
واقعــاً کارمــان ســخت اســت ».تیــم کومــور که
نماینده جزیره کوچکی در جنوب شــرق آفریقا
اســت بــا  25بازیکــن بــه تورنمنت رفتــه و باید
بــا  13نفــر باقیمانده بــه مصاف کامــرون برود.
در ســمت مقابل کومور ،شــیرهای رام نشــدنی
کامرون قرار دارند که در مرحله گروهی شکست
نداشــتهاند .البتــه کومور هــم با پیــروزی بر غنا
شــگفتی ســاخت و در نخســتین حضور در این
تورنمنت ،به مرحله حذفی راه یافت.

کرونا رویاهای
«کومور» را میکشد؟

جام نمیدهند و ماه ژانویه کسی قهرمان نمیشود.
هنــوز بازیهای زیــادی باقی مانده کــه خیلی از آنها
ماننــد ایــن دیــدار ،ســخت هســتند .البته مــا مقابل
ســاوتهمپتون بازی خیلی خوبی ارائه داده و از نشان
باشــگاه و هوادارانمان به بهترین شکل ممکن دفاع
کردیــم ».او در مــورد اینکــه منچسترســیتی شــانس
اصلــی قهرمانی اســت ،اینطور گفت« :کســب جام
نتیجــه کاری اســت کــه در طــول فصــل میکنیم .در
مــورد بــازی هم بایــد بگویم مــا عالی بــازی کردیم،
شــاید به اندازه  10یا  15دقیقــه از نیمه اول به اندازه
کافــی هجومی نبودیم امــا در  20دقیقه پایانی نیمه
نخســت عالــی بودیم و در نیمــه دوم هــم عالی کار
کردیــم ».پپ کــه بــه آمــار  500امتیاز در لیــگ برتر
انگلیــس رســید وقتــی با ایــن ســؤال مواجه شــد که

منچسترســیتی چه اشــتباهاتی داشــت کــه باعث از
دســت رفتــن امتیاز شــد ،اینطــور گفــت« :قطعاً با
ســؤال شــما مخالفم ،مــا اشــتباه خاصی نداشــتیم.
بــازی مقابــل ســاوتهمپتون همیشــه دشــوار اســت،
چــون آنها در بســیاری موارد تیمی باتجرب ه هســتند
امــا مــا عملکــرد فوقالعــادهای از خــود بــه نمایش
گذاشــتیم .متأســفانه در نیمه اول دروازهمان باز شد
اما به نظرم تــا به اینجای فصل ،این یکی از بهترین
بازیهای ما بود .ســاوتهمپتون بســیار سازمانیافته
بــود اما این یکــی از بهترین عملکردهــای ما مقابل
آنهــا بــود .نتیجــه نهایــی خــوب نبــود ،امــا از حیث
عملکــردی مــا عالــی بودیم .ما حتــی بهتــر از بازی
مقابــل آرســنال بازی کردیم ،در آن بــازی بردیم اما
اینجا مساوی کردیم».

فائزه زمانی /پیشکســوت بوکــس این روزها خارج از رینگ اســت و تنها
ورزش مــورد عالقــهاش را تماشــا میکند .حســین نهرودی که ســابقه
مربیگری بوکسورها در المپیک لندن را دارد ،بعد از سالها خدمت به
بوکس ،به خاطر خســتگی و میدان دادن به جوانها خانه نشــین شــده
اســت .او در گفتوگــو با خبرنــگار «ایران» تأکید کرد کــه کاری با بوکس
ندارد« :من بعد از المپیک لندن و بازیهای آسیایی اینچئون ،فعالیتی
درزمینه بوکس نداشتهام .من در دوره  4سال قبل ریاست ثوری ،عضو
هیأت رئیسه بودم و حتی در کانون پیشکسوتان هم فعالیت داشتم اما
االن منفعل هستم و با بوکس کاری ندارم».
نهــرودی میگویــد که کنار کشــیدنش از بوکس ربطی به حســین
ثــوری ندارد« :دلیل منفعل بودنم ربطــی به ثوری ندارد و معتقدم
کــه هرچیــزی یــک زمــان و مشــخصی دارد و از طرفــی هــم صــاح
دانســتم کــه درحال حاضر کار دســت جوانهــا بیفتــد و از بیرون به
بوکــس نــگاه کنــم .ثــوری گاهی با مــن تماس داشــته و همــان طور
کــه گفتــم من در دوره  4ســال قبل ریاســتش ،عضو هیأت رئیســه و
همچنین کارشــناس خبره فدراســیون بودم و االن اگرکنار کشیدهام
بخاطر خستگی است » .پیشکســوت بوکس اوضاع این روزهای این
رشته را بد نمیداند«:باید بگویم که در زمینههایی پیشرفت حاصل

تصاویری از سالهای دور و نزدیک حسین نهرودی پیشکسوت بوکس

بازیکنی که طلبکار است!
نکته بازی

حذف مرد شماره  3تنیس جهان به دست رقیب رده چهاردهمیاش اتفاق بزرگ رقابتهای
اوپن استرالیا بود .در مارگارت کورت ملبورن ،الکساندر زورف آلمانی مغلوب دنیس شاپووالوف
کانادایی شد .نکته عجیب این نتیجه ،برد راحت و سریع شاپووالوف در این مسابقه بود.
شــاپووالوف در سه ســت متوالی با نتایج  6-7 ،3-6و  3-6زورف را شکست داد و ست دوم
تنها ستی بود که حریف آلمانی او را به طور جدی به زحمت انداخت .تنیسور کانادایی با وجود
انجام خطاهای بیشتر نسبت به حریف آلمانیاش ( 11به  )8توانست بازی را تحت کنترل بگیرد.
او نه تنها از ســرویسهای اولش بلکه در ســرویسهای دومش هم بهتر از زورف امتیاز گرفت.
( 77درصد به  69درصد در سرویسهای اول و  66درصد به  46درصد در سرویسهای دوم).
برگ برنده اصلی شــاپووالوف اما بهتر نتیجه گرفتن او در بریکپوینتها بود .تنیسور کانادایی
در  6باری که کار را به بریک پوینت کشــاند 4 ،بار پیروز شــد .در ســمت مقابل زورف  5بار بازی
را به برینک پوینت کشاند و تنها  2بار موفق به کسب امتیاز شد .عالوه بر این شاپووالوف  16بار
بیشتر از حریف آلمانیاش از زدن سرویس امتیاز گرفت که  3بار آن سرویس بدون پاسخ بود.
پیروزی شاپووالوف در مسابقهای که دو ساعت و  24دقیقه به طول انجامید ،بزرگترین شگفتی
در بخش انفرادی تنیس مردان اولین گرند اسلم فصل جاری بود .نکته جالب این است که این
سریعترین برد مرد کانادایی در این دوره از مسابقات بود .این تنها چهارمین برد در نوزدهمین
مصــاف شــاپووالوف برابر  20تنیســور برتر ردهبندی جهانی بــود .این اولین بــار در تمام دوران
بازی شــاپووالوف اســت کــه او به مرحله یک چهــارم نهایی رقابتهای تنیس آزاد اســترالیا راه
پیدا میکند .البته بهترین نتیجه او در گرنداسلمها ،حضور در مرحله
نیمه نهایی رقابتهای ویمبلدون سال گذشته است .در دیگر بازیها
رافائل نادال در نبرد ســخت مقابــل آدریان مانارینو که مثل خودش
چپ دست بود ،توانست در سه ست برنده شود .سختترین بخش
کار در ســت اول بــود کــه با نتیجه  6-7و با رقابتی بســیار نزدیک در
نهایت به ســود رافائل نادال تمام شــد .با این روند ،ستاره
اســپانیایی در مســیر به دســت آوردن بیســت و یکمین
قهرمانــی خود در گرند اســلمها که یک رکورد تاریخی
به حساب میآید همچنان موفق است.

هیچ تیمی در
نیم فصل جام
نم 
یگیرد

میکردند ،شــاید
همـــــــان اتفـــــــاق
مهمتــــــرین دلیــل
برای کنار گذاشتن او از
سوی میکل آرتتا مربی
فعلی آرسنال بود.
ëëسرخیوآگوئرو
ســتاره ســابق
منچسترســیتی و
رکــورددار گلزنــی در

ایــن تیم همیشــه هــم رابطــه خوبی با
پــپ گواردیوال نداشــت .در جریان بازی
منچسترســیتی مقابــل تاتنهــام ،وقتی
ســرمربی اســپانیایی ســیتی تصمیــم
گرفــت گابریــل ژســوس را جایگزیــن
آگوئــرو کنــد ،ایــن مهاجــم آرژانتینــی
بشــدت عصبانی شــد و البتــه گواردیوال
هــم کنــار زمیــن جوابــش را داد و جــر و
بحث تندی میان مربی و بازیکن جلوی
دوربینها شــکل گرفــت .گواردیوال بعد
از بــازی گفت« :ایــن یک اتفاق طبیعی
اســت .بازیکنان میخواهنــد بازی کنند
و مــن او را درک میکنم .او یک بازیکن
بزرگ اســت امــا در آن لحظــه من نیاز
بــه انرژی بیشــتری در خــط حمله تیم
داشــتم و تصمیــم گرفتــم آگوئــرو را
تعویضکنم».
ëëالئوتارومارتینز
مهاجــم آرژانتینــی اینتــر میــان و
سرمربی سابق این تیم ،آنتونیو کونته،
یــک دعوای اساســی در فصل گذشــته
داشتند .این اتفاق وقتی افتاد که کونته،
مارتنیز را به عنوان بازیکن تعویضی به
میدان آورد اما خیلی زود دوباره او را از
زمین بیرون کشــید .الئوتارو به بدترین
شــکل ممکــن بــه ایــن ماجــرا واکنش
نشــان داد ،او پیراهنــش را درســت
مقابــل کونتــه کــه عصبانــی بــود روی
زمین پرت کرد .سایت اسکای اسپورت
به نقــل از کونته در آن صحنه نوشــت:
«احتــرام خودت را نگه دار و به پیراهن
تیم احترام بگذار .از دســت چه کســی
عصبانی هســتی؟ دیگر هیچ وقت این
کار را تکرار نکن!»

صالح یا مانه؛ یک نفر قربانی میشود!

تنیس اوپن استرالیا
یک شگفتی دیگر داشت

پپگواردیوال:

ســن ژرمــن مربــی امباپــه
بــود کار ســختی اســت چــون
ایــن مربــی آلمانــی قانونهــای
بــه شــدت ســختگیرانهای را در
مــورد بازیکنانــش اعمــال میکند.
ســتاره ملیپــوش فرانســوی در اکثــر
بازیها توســط توخل تعویض میشــد،
البتــه بیشــتر در زمانهایی که پاری ســن
ژرمــن جلو بود ،اما همین موضوع باعث
عصبانیــت امباپه میشــد .در جریان برد
 0-5پی.اس.جی مقابل مون پلیه در سال
 ،2020توخــل تصمیم گرفت امباپــه را از
زمین بیرون بکشد .امباپه موقع تعویض
اعتــراض کــرد و توخــل همــان کنــار خط
دلیل تعویض را به او توضیح داد ،هرچند
که ایــن توضیح از عصبانیــت کیلیان کم
نکرد و او با ناراحتی روی نیمکت نشست.

ëëمسوتاوزیل
ســال  ،2019زمانــی کــه دوران فوتبــال
اوزیل در آرسنال رو به پایان بود ،این بازیکن
عصبانیت خود را روی یک بطری آب خالی
کرد .فردی لیونبرگ ،مربی موقت آرسنال در
آن زمــان  ،هافبک آلمانــی را در
بازی مقابل منچسترسیتی
در ورزشــگاه امــارات
از زمیــن بیــرون کشــید.
بازیکنــان و کادر
فنی متعجبانه
به رفتار اوزیل
وعصبانیتی
کـــــــه از
خـــــودش
نشـــــــــان
مـــیداد
نـــــــگاه

نهرودی :به خاطر خستگی از بوکس کنار کشیدم

باشگاه پیشکسوتان

اکسپرس(انگلیس)

گاتزتادلواسپورت(ایتالیا)

موندودپورتیوو(اسپانیا)

گــروه ورزشــی /کریســتیانو رونالــدو وقتی
هفته گذشــته در برد  1-3منچستریونایتد
مقابل برنتفورد تعویض شد ،عصبانیت
خود را با اعتراض نشان داد .شنبه در نبرد
مقابل وستهام او در ترکیب ثابت تیمش
بــود و تــا آخر هــم بازی کــرد تــا جنجالی
بــه پــا نشــود .امــا ماجــرای عصبانیــت او
هنــگام تعویض و نــگاه معنــاداری که به
رالــف رانگنیک ســرمربی تیــم انداخت،
هنوز هم ســوژه مهمــی برای رســانههای
ورزشی جهان است .اما رونالدو تنها مورد
در میــان فــوق ســتارههای فوتبــال جهان
نیســت کــه از تعویض شــدن خشــمگین
میشــود .در این مطلب مروری خواهیم
داشــت بــر معروفتریــن ســتارههایی که
هنگام تعویض واکنشهای تندی از خود
نشــان دادهاند .اتفاقی که همواره با انتقاد
هواداران و کارشناسان روبهرو است اما باز
هم در مسابقات مختلف تکرار میشود.
ëëلیونلمسی
مــاه ســپتامبر ســال  ،2021مائوریســیو
پوچتینو ســرمربی پاری سن ژرمن ،لیونل

ورزشجهان

دوشنبه  4بهمن 1400

برخــی از بازیکنــان فوتبــال ایران گاهــی رفتارهایــی از خود بــروز میدهند
که در نوع خود بســیار عجیب اســت .مثل واکنشــی که رضا اســدی هافبک
پرســپولیس بــه انتقادهایــی که از او میشــود .ایــن بازیکن در شــرایطی به
پرسپولیس پیوست که به نظر میرسید به یکی از ستارههای اصلی این تیم
تبدیل شود و جای خالی احمد نوراللهی را پر کند اما او فقط شماره  8او را
در اختیــار گرفــت ولی در عمل بازیکنی ضعیف نشــان داد که تنها در چند
دقیقه پایانی به میدان میرود .او در دقیقه  92مقابل فوالد به بازی آمد اما
گامهایش چنان خسته بود که انگار  120دقیقه بازی کرده است .در این بین
او در واکنشها گفته خسته نیست و سکوت اختیار کرده است! او همچنین
اعالم کرده که تنها  4ماه از حضورش در پرســپولیس باقی مانده تا خود را
در قامت یک طلبکار نشان دهد .ای کاش کادرفنی پرسپولیس به او اجازه
میداد این  4ماه امروز تمام شود!

مورد عجیب تیم نویدکیا

ســپاهان باز هم متحمل یک شکســت دیگر شــد و بازی اش به مس را
واگــذار کرد تــا پنجمین باختــش در لیگ برتــر را متحمل شــود .اتفاقی
کــه طاقــت طرفــداران ایــن تیم را طاق کــرده و آنهــا از اینکــه تیم مورد
عالقهشــان از جمع مدعیان قهرمانی جا مانده ،بسیار ناراحت هستند.
نکتهای که در خصوص تیم تحت هدایت محرم نویدکیا وجود دارد این
اســت که آنها طبق خواسته سرمربیشان یک بازی سراسر هجومی را از
خود به نمایش میگذارند و خیلی زود هم به گل میرسند .مثل اتفاقی
کــه در بــازی جــام حذفــی رخ داد و فرشــاد احمــدزاده دقیقــه  2دروازه
آلومینیــوم را بــاز کرد یا شــهریار مغانلو که در بازی با مــس در ثانیه 13
موفــق به گلزنی شــد ولی این تیم بــه جای اینکه بتواند بــه کنترل بازی
بپــردازد و برتــری اش را حفظ کنــد ،دقایقی بعد دروازهاش را باز شــده
میبیند .اینکه چرا ســپاهانیها نمیتوانند حفظ نتیجه کنند ،موضوعی
است که نویدکیا باید راه چارهای برایش پیدا کند.

کریهای ما و رفاقت بارسا و رئال

یکــی از اتفاقهای عجیــب فوتبال ایران در چند وقــت اخیر ،کری خوانی
بیــن تیمها قبل از شــروع بازیها با چاپ پوســتر بازی اســت .البته چاپ
پوســتر بازی به خودی خود اشــکالی ندارد و اتفاقی اســت که در خیلی از
لیگها مرســوم است اما این کار در جایی به یک رفتار غیرمنتظره تبدیل
میشــود کــه تیمها با مخدوش کــردن لوگوی همدیگــر بخواهند از لحاظ
روحــی همدیگــر را تخریب کننــد .جالب اینکه در باالترین ســطح فوتبال
جهــان ،شــاهد چنیــن شــرایطی نیســتیم و بهعنوان مثــال ،پــس از اینکه
رئــال مادرید در مســابقات ســوپرکاپ اســپانیا به قهرمانی دســت یافت،
اکانت توئیتر باشــگاه بارسلونا این قهرمانی را به شاگردان کارلو آنچلوتی
تبریک گفت .این در حالی اســت که همه از دشــمنی دیرینه رئال و بارسا
از ســالهای دور تاکنون مطلع هستند ولی آبی و اناری ها این قهرمانی را
به رقیب دیرینهشــان تبریک میگویند تا ثابت شــود رقابت تنها در زمین
فوتبال است و بیرون آن میتوان رفاقت کرد.

