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وطن امروز شماره 2506

اخبار

الهه احمدی پرچمدار کاروان ورزش
ایران در بازیهای آسیایی شد

پس از مصدومیت کیمیا علیزاده و از دس��ت
دادن بازیه��ای آس��یایی و پرچم��داری کاروان
ورزش ای��ران ،الهه احمدی به عن��وان پرچمدار
کاروان کش��ورمان در جاکارت��ا انتخ��اب ش��د.
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی از  ۲۷مرداد تا
 ۱۱شهریور به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد
و کاروان ورزش ایران نیز با  ۳۷۸ورزشکار در این
بازیها حضور خواهد داش��ت .از سوی مسؤوالن
کمیته ملی المپیک ،کیمیا علیزاده ،عضو تیمملی
تکواندو به عنوان پرچمدار کاروان ورزش کشورمان
انتخاب ش��د اما روز یکشنبه از سوی فدراسیون
تکواندو اعالم شد وی به علت مصدومیت و پارگی
رباط حضور در این رویداد را از دس��ت داده است.
به دنبال این اتفاق از سوی مسؤوالن کمیته ملی
المپیک ،الهه احمدی ،عضو تیمملی تیراندازی به
عنوان پرچمدار ورزش ایران در بازیهای آسیایی
انتخاب شد.

آخرین وضعیت الدحیل
قبل از دیدار مقابل پرسپولیس

الدحی��ل در دی��دار برابر پرس��پولیس چند
بازیکن کلیدی خ��ود را در اختیار ندارد و این به
س��ود سرخپوشان ایرانی اس��ت .به نقل از استاد
الدوحه ،الدحیل بهتری��ن و آمادهترین تیم قاره
آس��یا در چند ماه اخیر بوده اس��ت .تیم فوتبال
الدحیل توانس��ت عنوان قهرمانی را با اقتدار در
لیگ ستارگان و جام حذفی قطر به دست آورد.
اوج کار الدحیل به لیگ قهرمانان آسیا بازمیگردد
تا جایی که توانس��ت تنها تیمی باش��د که در 8
دیدار خود به پیروزی میرسد .این تیم در مرحله
یکچهارم نهایی باید ش��هریورماه به مصاف تیم
فوتبال پرسپولیس برود اما در این دیدار حساس
چند بازیکن کلیدی خود را به خاطر مصدومیت
در اختیار نخواهد داش��ت .کلیدیترین بازیکن
الدحیل که به دیدار برابر پرس��پولیس نمیرسد
اس��ماعیل محمد ،مهاجم تاثیرگذار و گلزن این
تیم اس��ت که  2روز پیش با مصدومیت شدید
مواجه ش��د و فص��ل برای این بازیک��ن به پایان
رسید .اما  2هافبک دفاعی الدحیل نیز که سهم
بسزایی در موفقیت این تیم در فصل قبل داشتند
به دیدار برابر تیم فوتبال پرسپولیس نمیرسند.
یوسف المساکنی ،کاپیتان اول و کریم بوضیاف،
کاپیتان دوم الدحیل هم به دیدار برابر پرسپولیس
نمیرسند تا خط میانی این تیم قطری به مشکل
بخورد .الدحیل در خط دفاعی خود نیز یک غایب
بزرگ دارد و او کس��ی جز احمد یاسر المحمدی
نیست .این مدافع مصدوم نیست ،بلکه ترجیح داد
حض��ور در لیگ ژاپن را تجربه کن��د و قراردادی
 6ماهه با یک تیم ژاپنی بست.

مهاجم مد نظر آبیها به تهران رسید

مهاجم نیجریهای فصل قبل اوسترشوندز برای
انجام تستهای پزش��کی وارد ایران شد .الحاجی
گ��رو ،مهاجم نیجری��های مدنظر اس��تقالل وارد
تهران شد تا در صورت موفقیت در تست پزشکی
ای��ن تیم با اس��تقاللیها قرارداد امض��ا کند .این
مهاجم که سابقه همتیمی بودن با سامان قدوس
در اوسترشوندز را دارد ،تستهای پزشکی خود را
در ایسمارک پشت سر خواهد گذاشت.
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نگاهی جامع به مهمترین بازی هفته پیشرو بین استقالل و تراکتور

مسابقه بزرگ

 2هفت��ه از رقابتهای لیگ برتر در حالی به پایان
رسیده است که  2تیم پرطرفدار کشورمان استقالل و
تراکتورسازی با سرمربیان خارجی خود «وینفرد شفر»
و «جان توش��اک» هنوز نتوانستهاند بردی را در لیگ
هجدهم بهدست آورند .این دو تیم حاال بعد از  2تساوی
در بازیه��ای اول خود در لیگ برتر ،جمعه ش��ب در
ورزشگاه آزادی به مصاف هم میروند .شرایط این  2تیم
در ش��روع لیگ امس��ال شبیه شرایطش��ان در فصل
گذش��ته اس��ت .آنها در لیگ هفدهم هم در حالی در
هفت ه سوم به مصاف هم رفتند که هیچکدام نتوانسته
بودند بردی را بهدست آورند و در آن بازی استقاللیها
که علیرضا منصوریان را روی نیمکت خود میدیدند،
موفق شدند با شوت دیدنی «سرور جپاروف» هافبک
ازبکس��تانی خود ،از سد تراکتورسازی بگذرند و اولین
برد خود در لیگ هفدهم را بهدس��ت آورند .برد فصل
گذشته استقالل در خانه مقابل تراکتورسازی به روند
پیروزیهای تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی پایان داد.
به بهان ه بازی هفت ه س��وم استقالل و تراکتورسازی در
ورزش��گاه آزادی ،چند برش از بازیهای به یادماندنی
 2تیم در این ورزشگاه را مورد بررسی قرار دادهایم.
تراکتورسازی لیگ سیزدهم را با «مجید جاللی»
آغاز کرد و با «تونی اولیویرا»ی پرتغالی به پایان رساند.
آنها در هفت ه پایانی رقابتها باید در ورزش��گاه آزادی
به مصاف استقالل تهران میرفتند .استقاللیها وقتی
به بازی با تراکتور در هفت ه پایانی رس��یدند ،در کنار
 ۳تیم فوالد خوزس��تان ،پرس��پولیس و نفت تهران
ش��انس قهرمانی در لیگ برتر را داش��تند .آنها اگر از
سد تراکتورسازی میگذشتند ،حداقل سهمیه حضور
در لیگ قهرمانان آسیا را بهدست میآوردند .بازی اما
آنطور که ش��اگردان امیر قلعهنویی در تیم استقالل
میخواس��تند پیش نرفت و این تراکتورسازی تبریز
بود که با نتیج ه  ۳بر یک موفق ش��د میزبان خود را
در ورزش��گاه آزادی تهران شکس��ت دهد .کاشتهای
که محمد نصرتی مدافع تراکتورس��ازی در آن بازی
به س��یدمهدی رحمتی زد ،هیچ وقت از یاد هواداران
تراکتورس��ازی نمیرود .استقاللیها با آن باخت تلخ
در آزادی ،س��همیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را
از دس��ت دادن��د و بعد از تیمهای فوالد خوزس��تان،
پرسپولیس ،س��پاهان و نفت تهران در لیگ برتر هم
پنجم شدند .آن بازی  2تیم تراکتورسازی و استقالل
در ورزشگاه آزادی ،آخرین بازی علی کریمی ستاره و
ق��رارداد انتقال بازیکن تیم فوتبال س��ایپا به
پرسپولیس از نیمفصل دوم لیگ برتر هجدهم در
حالی منعقد شد که باشگاه تراکتورسازی مدعی
داشتن قرارداد با این بازیکن ملیپوش شده است.
هر چند باشگاه پرسپولیس از فعالیت در فصل
نقلوانتق��االت هجدهمین دوره رقابتهای لیگ
برت��ر محروم بود اما با تالش و تدبیر مس��ؤوالن،
این باشگاه توانست با چند بازیکن خوب از جمله
س��روش رفیعی ،مهدی ترابی ،مهدی شریفی و
مهدی ش��یری قرارداد منعقد کند تا از نیمفصل
دوم این بازیکنان را در اختیار داشته باشد.
این بازیکنان براساس توافقی که انجام شد یا
در باشگاه دیگر یا در تیم خودشان به بازی ادامه

کاپیتان اسبق تیمملی فوتبال کشورمان بود .علیرضا
نیکبخ��ت واحدی هم در آن بازی برای آخرین بار در
لیگ برتر بازی کرد.
■■بهترین برد در ورزشگاه آزادی

در هفت�� ه بیس��ت و نهم لی��گ چهاردهم  2تیم
استقالل و تراکتورسازی در حالی در ورزشگاه آزادی
به مصاف هم رفتند که تراکتوریها در کورس قهرمانی
بودند و استقاللیها هم که شانس کمی برای قهرمانی
داشتند ،باید هفت ه آخر رقابتها به مصاف رقیب سنتی
خودشان پرسپولیس میرفتند .تراکتورسازی که آن
روزها تونی اولیویرا هدایت آن را بر عهده داش��ت ،در
یک بازی برتر در روزی که «س��امان نریمان جهان»
هتتریک کرد ،موفق ش��د حری��ف تهرانی خود را با
نتیجه سنگین  ۴بر یک شکست دهد تا بهترین برد
آنها در تاریخ لیگ برتر مقابل اس��تقالل در ورزشگاه
آزادی بهدست آید.
تراکتوریها بعد از آن بازی ،در هفت ه آخر رقابتها
در تبریز به مصاف نفت ته��ران در روزی که اتفاقات
عجیبی در ورزشگاه افتاد ،رفتند که آن بازی در نهایت
به تس��اوی  3-3انجامید و منجر ش��د تراکتورسازی
قهرمانی را در خانه از دست بدهد و سپاهان اصفهان با
هدایت حسین فرکی قهرمان لیگ برتر شد.

اس��تقاللیها ه��م در ب��ازی آخر خ��ود در لیگ
چهارده��م ،با تک گل علی علیپور مقابل ش��اگردان
برانکو ایوانکوویچ در تیم پرسپولیس شکست خوردند
تا قلعهنویی که روزی اس��تاد ب��ردن بازیهای داربی
بود ،در آن فصل رفت و برگشت همراه با استقالل به
پرسپولیس باخته باشد .آن شکست مقابل پرسپولیس
در هفت ه آخ��ر لیگ چهاردهم ،آخری��ن تجرب ه امیر
قلعهنویی روی نیمکت استقالل تهران بود.
■■جامی که با باخت از دست رفت

آخرین بار که استقاللیها در لیگ برتر صدر جدول
ردهبندی را تجربه کردند به لیگ پانزدهم بازمیگردد.
آنها در هفت ه بیستونهم رقابتها صدرنشین بودند و
باید در ورزش��گاه آزادی مقابل تراکتورسازیای قرار
میگرفتن��د که امیر قلعهنوی��ی را روی نیمکت خود
میدید .باخت پرس��پولیس در هفته بیستوهشتم
مقاب��ل نفت ته��ران و برد ارزش��مند اس��تقاللیها
مقابل س��ایپا ،استقالل و پرویز مظلومی را در آستانه
قهرمانی قرار داده بود .آنها اگر موفق میشدند از سد
تراکتورسازی بگذرند ،ش��انس زیادی برای قهرمانی
داش��تند اما این ش��اگردان امیر قلعهنویی بودند که
موفق شدند با نتیج ه  ۳بر  ۲از سد استقالل بگذرند تا
استقالل نتواند قهرمان لیگ برتر شود .استقاللیها در

پرونده جدید در فوتبال ایران

احتمال محرومیت چندماهه بازیکن پرسپولیس

می دهند تا نیمفصل دوم به جمع سرخپوش��ان
اضافه ش��وند .یکی از این بازیکنان مهدی ترابی،
ملیپوش جوان تیم سایپا است.
ترابی که جزو آیندهداران فوتبال ایران است با
رایزنیهای مسؤوالن باشگاه پرسپولیس و موافقت
باشگاه س��ایپا به تیم پرسپولیس پیوست و قرار
است نیمفصل اول را در سایپا سپری کند و برای
نیمفصل دوم پیراهن پرسپولیس را بر تن کند.
بعد از این انتقال بود که باشگاه تراکتورسازی
مدعی ش��د ترابی ب��ا این تی��م ق��رارداد دارد و

پرسپولیسیها مرتکب تخلف شدهاند .تراکتوریها
ادع��ا میکنند ای��ن بازیکن ق��رارداد انتقالش به
تراکتورس��ازی را امضا کرده و باید برای گذراندن
سربازی به تبریز برود.
شکایت تراکتورس��ازی به فدراسیون فوتبال
باعث شد پرونده جدیدی در فوتبال ایران باز شود؛
پروندهای که پیچیده خواهد بود و تا هفتهها سوژه
این  3باشگاه خواهد شد .کمیته تعیین وضعیت
فدراسیون فوتبال نیز مهدی ترابی را احضار کرده
تا مشخص شود وی با تراکتورس��ازی قراردادی

یادداشت
چالشهای سیتی در فصل جدید

داخلی ،نه خارجی

هفت ه آخر بازیها مقابل صبای قم هم متوقف شدند تا
بعد از استقالل خوزستان و پرسپولیس تهران همراه با
پرویز مظلومی به مقام سومی لیگ برتر برسند .لیگ
پانزدهم هم آخرین دورهای بود که مظلومی نشستن
روی نیمکت اس��تقالل تهران را تجرب��ه کرد .آنها در
همان فصل به فینال جام حذفی هم رس��یده بودند
که در ضربات پنالتی مقابل ذوبآهن در خرمش��هر
شکس��ت خوردند تا در بهدست آوردن جام قهرمانی
در آن فصل ناکام باشند.
■■دومین تیم

روز جمعه در حالی اس��تقالل و تراکتورسازی به
مص��اف هم میروند که در لیگ برتر ،تراکتورس��ازی
بع��د از راهآهن ک��ه  ۹بار این تیم را شکس��ت داده،
هیچ تیمی را به اندازه  2تیم پرطرفدار پایتخت نبرده
است .آنها در  ۲۰تقابل مقابل استقالل در لیگ برتر،
 ۸ب��رد بهدس��ت آوردهان��د .اس��تقاللیها ه��م
 ۵ب��رد مقاب��ل تراکتورس��ازی داش��تهاند و
 ۷بازی  2تیم هم به تساوی انجامیده است .در این ۲۰
بازی تراکتورس��ازی  ۲۷گل به استقالل زده است که
به طور میانگین  1/35گل زده در هر بازی میش��ود.
استقاللیها هم در این ۲۰بازی ۲۴گل به تراکتورسازی
زدهان��د ک��ه  1/2گل زده در ه��ر ب��ازی میش��ود.
امضا کرده است یا نه.
خبرن��گاران کس��ب اط�لاع کردند باش��گاه
پرسپولیس دفاعیه خود را برای این پرونده آماده
کرده و حتی اعتقاد دارد در صورت امضای قرارداد
توس��ط ترابی ،وی را اغفال کردهاند ،ضمن اینکه
تراکتورس��ازی به بخش خصوصی واگذار شده و
دیگر نمیتواند بازیکن سرباز بگیرد.
ب��ا این ح��ال در صورتی که ترابی با باش��گاه
تراکتورسازی قرارداد امضا کرده باشد و بعد از آن
با پرسپولیس هم قرارداد جدیدی امضا کرده باشد،
احتمال محرومیت چندماهه وی وجود دارد .با این
حال ،این بررسیها باید در کمیته تعیین وضعیت
فدراسیون فوتبال انجام شود.

آدام بی�ت :یک دهه اس��ت که هیچ تیمی موفق
نش��ده از عنوان قهرمانی خ��ودش در لیگ برتر
دفاع کند .آخرین قهرمان��ی که در این راه موفق
بود منچس��تریونایتد در س��ال  2009بود .پس
هدف داخلی منچسترس��یتی در این فصل پایان
دادن به این طلسم  10ساله است .در این راه پپ
و ش��اگردانش با چالشهایی روبهرو هستند که
بیش��تر آنها ذهنی و درونتیمی است .نخستین
قدم در راه حفظ استاندارد باالی فصل پیش دچار
نشدن به خماری قهرمانان است؛ اتفاقی که برای
خود سیتی هم در  2فصل قهرمانیاش با روبرتو
مانچینی و مانوئل پیگرینی رخ داد .برای جلوگیری
از این وضعیت ش��اید هیچ مربیای در جهان به
ان��دازه گوآردیوال به کار نیاید« :م��ا در بازیهای
پیشفصل تمرک��ز اصلیمان روی لیگ برتر بود،
از همان هفته اول .این درس��ی اس��ت که ما باید
از قهرمانان گذش��ته لیگ بگیریم ،اینکه همیشه
فصل بعد از قهرمانی شرایط پیچیدهتر میشود.
ما میدانیم چه خطری تهدیدمان میکند .اتفاقی
که برای لس��تر و منچستریونایتد و چلسی افتاد،
برای ما ه��م ام��کان رخ دادن دارد .برای همین
اس��ت که خودمان را آماده مبارزه با این احتمال
کردهایم» .چالش دیگر برای پپ و شاگردانش در
حفظ همین تمرکز روی لیگ است .شاید حتی
خود این تیم هم موفق نش��ود رکوردهایی را که
فصل پیش ثبت ک��رد جابهجا کند اما چمپیونز
لیگ تورنمنتی است که سیتی نیاز به پیشرفت
در آن دارد .س��یتی ت��ا به حال موفق به کس��ب
این جام نش��ده و با اینکه گوآردیوال خودش هم
به عن��وان بازیکن و هم به عنوان مربی چمپیونز
لیگ را فتح کرده اما آخرین قهرمانیاش به سال
 2011بازمیگردد .قضاوت اصلی پیشرفت پروسه
پپ با سیتی در فصل پیشرو ،نمایش و نتایج آنها
در چمپیونز لیگ خواهد بود .با اینکه سیتی عمق
اسکواد الزم برای جنگیدن در دو جبهه اصلی را
دارد اما اگر کار قهرمانی لیگ به هفتههای پایانی
بکشد و دیگر حاشیه امنیت  19امتیازیای در کار
نباشد و سیتی مثال در نیمهنهایی چمپیونز لیگ
باشد ،ش��اید فرصتی برای تیم در تعقیب سیتی
برای پیش��ی گرفتن در این کورس داخلی پیش
بیاید .حضور در  4جام برای سیتی البته از منظری
هم نکتهای مثبت به حساب میآید ،چون فرصت
بیش��تری به بازیکنان این تیم برای قرار گرفتن
در ترکیب اصلی میدهد .داش��تن اس��کوادهای
پرمهرهای مثل سیتی هنری ویژه برای مدیریتش
میخواهد .پپ از همین حاال باید به این فکر کند
که اگر گابریل ژزوس و سرخیو آگوئرو هر دو آماده
باش��ند کدامیک را در مرکز خط حمله قرار دهد.
آیا ریاض مارز ،گرانقیمتترین خرید تاریخ باشگاه
در ترکی��ب اصلی خواهد ب��ود؟ در این صورت از
بین رحیم اس��ترلینگ و لیروی س��انه که هر دو
فصلی عالی را پشت سر گذاشتند کدامیک باید
روی نیمکت بنشیند؟ آیا پپ موفق میشود به هر
 4مدافع مرکزیاش ،وینسنت کمپانی ،نیکوالس
اوتامندی ،جان استونز و آیمریک الپورت فرصت
الزم برای بازی کردن را بدهد؟ دلگرمکنندهترین
نکته برای هواداران س��یتیزنها در این حقیقت
نهفت��ه که تمام چالشهایی که از آنها یاد کردیم
به خود س��یتی برمیگردند و داخلی هستند ،نه
تهدیدی خارجی.

