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اخبار

شکست ژاپن در نخستین دیدار
مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی

نخس��تین دی��دار مس��ابقات بس��کتبال
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی با شکست
ژاپن مقاب��ل چینتایپه همراه بود .مس��ابقات
بسکتبال هجدهمین دوره بازیهای آسیایی از
دیروز در جاکارتا آغاز شد و در نخستین روز این
رقابتها  2تیم ژاپن و چین تایپه از گروه  Cبه
مصاف هم رفتند که طی آن تیم چینتایپه با
نتیجه  ۷۱بر  ۶۵صاحب برتری شد .تنها رقیب
تیمملی بس��کتبال ایران در مرحله مقدماتی
بازیهای آسیایی سوریه است .دیدار تیمملی
کشورمان با این تیم از گروه  ،Bسوم شهریورماه
برگزار میشود.

احتمال شکایت تیم اسپانیایی
از سامان قدوس

تیم اوئس��کا احتمال دارد به فیفا بهخاطر
نرفتن سامان قدوس به این تیم شکایت کند.
به نقل از  ،Aftonbladetس��امان قدوس که
عملکرد خوبی در اوسترش��وندز داشت ،مورد
توج��ه چند تیم ق��رار گرف��ت و در حالی که
انتظار میرفت او راهی تیم اوئس��کای اسپانیا
شود ،این انتقال انجام نشد و بازیکن ایرانی در
آستانه پیوستن به تیم فوتبال رن فرانسه قرار
دارد .رسانههای اسپانیایی اعالم کردهاند باشگاه
اوئسکا ممکن است این پرونده را به فیفا ارجاع
دهد ،چرا که سامان قدوس با باشگاه اسپانیایی
یک قرارداد امضا کرده بود .قدوس در یکی ،دو
فصل اخیر عملکرد خوبی در تیم سوئدی داشت
و در لیگ اروپا نیز برای این تیم بازیهای خوبی
انجام داد .حضور در جامجهانی باعث ش��د نام
ق��دوس بیش از پیش بر س��ر زبانها بیفتد و
تیمهای مختلف ب��رای جذب او اعالم آمادگی
کنند.
مشکلعجیبچلسی

ساری روزی  ۸۰نخ سیگار میکشد!

س��رمربی چلس��ی برای س��یگار کشیدن
در انگلیس با قوانین س��ختی نسبت به ایتالیا
روبهرو اس��ت و باشگاه چلس��ی در صدد حل
این مش��کل است .مائوریسیو ساری سرنوشت
متفاوتی نسبت به مربیان دیگر در ایتالیا دارد .او
بیشتر عمر مربیگری خود را در لیگهای سطح
پایین ایتالیا گذراند تا اینکه در  ۵۶س��الگی در
نهای��ت مربیگری در س��ری  Aر ا تجربه کرد.
طبق گزارشات به دس��ت آمده او در طول روز
 ۸۰نخ س��یگار میکشد .اگر فرض کنیم که او
 ۱۶ساعت در روز بیدار است ،به طور میانگین
هر س��اعت  ۵نخ سیگار میکش��د .او در لیگ
ایتالیا بارها در کنار زمین سیگار خود را روشن
و خاموش میکرد ولی با توجه به قوانین سخت
در انگلیس ،او نمیتواند در کنار زمین س��یگار
بکشد .این مربی برای آنکه نیکوتین بدن خود را
حفظ کند ،در جریان دیدار هفته نخست لیگ
برتر بین چلس��ی و هادرزفیلد تاون ،سیگار را
میجوید .مسؤوالن باشگاه چلسی در صددند
منطقهای را در ورزش��گاه اس��تمفوردبریج به
ای��ن مربی اختصاص دهند ت��ا او بتواند آزادانه
سیگار بکش��د .هر چند با توجه به هشدارهای
آتشنشانی ،پیدا کردن چنین منطقهای دشوار
اس��ت ولی برای اینکه س��اری بتواند بهترین
عملکرد خود را در چلس��ی ارائ��ه دهد ،ایجاد
چنین منطقهای در اولویت مس��ؤوالن چلسی
قرار گرفته است.

یادداشت

آغاز بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا برای کاروان ایران

تقابل با سعودیها در فوتبال

مخالفت ایران با افزایش تعداد
بازیکنانخارجیدرلیگ قهرمانانآسیا

کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا
ط��رح افزایش تعداد بازیکنان خارجی در لیگ
قهرمانان باش��گاههای آس��یا را مورد بررس��ی
قرار میدهد .بر اس��اس این پیش��نهاد ،برخی
کش��ورهای آس��یایی خواهان افزای��ش تعداد
بازیکنان خارج��ی حاضر در لی��گ قهرمانان
آس��یا به  5بازیکن غیرآس��یایی و یک بازیکن
آسیایی هس��تند که در صورت تصویب ،تعداد
بازیکنان خارجی به  6بازیکن میرس��د .هدف
از ارائ��ه این پیش��نهاد ارتقای س��طح فنی و
امکان رقابت باش��گاههای آس��یایی در سطح
لیگ قهرمانان آس��یا عنوان شده با این وجود
این تغییر با مخالفتهایی در سطح قاره آسیا
مواجه خواهد بود .کشورهای عربستان ،امارات،
قط��ر ،کرهجنوب��ی ،ژاپن و چی��ن از این طرح
حمایت میکنند و در مقابل کشورهای ایران و
ازبکستان از جدیترین مخالفان طرح به شمار
میرون��د .موضوع برگزاری مس��ابقات مرحله
حذفی بدون تفکیک  2منطقه ش��رق و غرب
نیز از دیگر تغییرات مورد بررس��ی در نشست
آتی اعضای کمیته مسابقاتایافسی خواهد
بود .گفته میشود احتمال اعمال این تغییرات از
دوره بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بسیار
زیاد اس��ت که در اینصورت با توجه به شرایط
اقتصادی برخی کشورهای متمول فوتبال آسیا
شرایط برای موفقیت باشگاههای ایرانی در لیگ
قهرمانان باز هم سختتر خواهد شد.

چهارشنبه  24مرداد 1397

تیمملی فوتبال امید ایران امروز چهارش��نبه با
عربستان دیدار میکند .تیمملی فوتبال امید ایران
در چارچوب مرحله گروهی مس��ابقههای فوتبال
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا به مصاف تیمملی
عربستان میرود .این دیدار حیثیتی امروز ساعت
 ۱۴به وقت ایران در ش��هر جاکارتا برگزار میشود.
شاگردان زالتکو کرانچار پیش از حضور در اندونزی
دیدار تدارکاتی در چین داش��تند و با حساب  ۳بر
 ۲مقابل تیم امید این کش��ور شکست خوردند اما
کادر فنی از آمادگ��ی تیمملی امید رضایت کامل
دارند و امیدوار به کسب نتایج خوب در این رقابتها
هستند .تیمملی امید ایران در حالی که میتوانست
با بازیکنان زیر  ۲۳س��ال به اندونزی برود ترکیبی
از بازیکنان زیر  ۲۱س��ال را انتخ��اب کرده تا این
بازیکنان بتوانند در انتخابی المپیک بازی کنند .البته
در این تیم بازیکنانی در رده س��نی  ۱۸سال مانند
یونس دلفی دیده میش��وند که جزو استعدادهای
فوتبال ایران هستند .کرانچار برای آمادگی تیمملی
فوتبال امید اردویی را در ع��راق برگزار کرد و از 2
دیدار تدارکاتی در این کشور یک برد و یک شکست
را به دست آورد .تیمملی در دور گروهی بازیهای
آسیایی با تیمهای عربستان ،کرهشمالی و میانمار
همگروه شده است که کرهشمالی دارنده مدال برنز
دوره گذش��ته این رقابتهاست .در دیگر بازی این
گروه کرهشمالی به مصاف میانمار میرود .تیمملی
ایران در بازی دوم خود با کرهشمالی و در بازی سوم
با میانمار بازی خواهد کرد.
■■از گذشته تا هنوز

اولین نبرد تاریخ ایران و عربستان در بازیهای
آس��یایی در چارچوب فوتبال بازیهای آس��یایی
جاکارتا انجام میش��ود که به رقابت  ۴۳س��اله ۲
کش��ور در عرصه فوتبال رنگ و جالی بیش��تری
میبخش��د .آن زمان که ایران قدرت اول آسیا بود،
عربستان در نقش��ه قدرت آس��یا محلی از اعراب
نداش��ت؛ به حدی ک��ه ایران ه��ر  ۳رویارویی اول
را با اقتدار به س��ود خودش خاتمه داد .نخس��تین
بازی  ۲تیم در س��ال  ۱۳۵۴شمس��ی با برتری ۳
بر صف��ر ای��ران در چارچوب مقدمات��ی المپیک
مونترال به پایان رس��ید .اقتدار ایران در آن دوران
ب��ه حدی بود ک��ه در بازی مقدمات��ی جامجهانی
 ،۱۹۷۸تی��م دوم خودش را در ش��یراز به مصاف
رقیب فرس��تاد و  ۲بر صفر به برتری رسید .پس از
 ۳برتری متوالی سفیدپوشان ،تحوالت ایران ،رقابت
بعدی با عربستان را اندکی به تعویق انداخت و در
این مدت ،عربستان به لطف نسل طالیی خودش به
قدرتی در سطح قاره تغییر وجهه داد .نیمهنهایی
جامملتهای آس��یا در س��ال  ،۱۹۸۴صحنه نبرد
دیگری بود؛ جایی که شاهین بیانی به جبران گل
برادرش ،ش��اهرخ برای ایران در دقایق پایانی یک
گل به خودی به عربس��تان هدیه کرد و در نهایت
ب��ا از دس��ت رفتن پنالتی محمد پنجعل��ی ،ایران
نخستین شکست مقابل عربس��تان را تجربه کرد.
عربستان در فینال هم پیروز شد و در نهایت برای
نخستینبار قهرمان آسیا نام گرفت ۴ .سال بعد این
بار اسطورهای به نام ماجد عبداهلل دروازه ایران را باز
مدیرعامل باش��گاه تراکتورسازی در حالی پس
از  ۱۴روز فعالیت اس��تعفا کرد که خواس��تههایش
برخالف میل مالک باشگاه بوده و طرفین خیلی زود
به این نتیجه رسیدند که درودگر به تهران بازگردد!
درودگر قبل و بعد از باخت  3بر صفر تراکتورسازی
مقابل استقالل تهران در هفته سوم رقابتهای لیگ
برتر جلسات متعددی با محمدرضا زنوزی در تهران
و تبریز برگزار میکند تا بتواند اختیارات بیش��تری
برای اداره باشگاه بگیرد ،موضوعی که مورد موافقت
زنوزی قرار نمیگیرد و وی اعالم میکند تمام امور
تصمیمگیری باید زیرنظر وی انجام شود .مدیرعامل
پیش��ین تراکتورس��ازی خواس��تار اختیاراتی برای
اضافه کردن چند بازیکن به تیم و حتی جابهجایی
سرمربی میشود اما مالک باشگاه با درخواستهای
وی موافقت نک��رده و در نهایت طرفین برای ادامه

کرد و سبزها با برتری یک بر صفر باز هم به فینال و
قهرمانی در جام ملتهای آسیا رسیدند .بدون تردید
یکی از جذابترین بازیهای  ۲تیم در آخرین دور
مرحله گروهی مقدماتی جامجهانی  ۱۹۹۴شکل
گرفت .هر  ۲تیم در نبرد انجامشده در کشور قطر
شانس صعود داش��تند اما ضعف متداوم غالمپور،
شماره یک وقت تیمملی و قدرت عربستان ،برتری
 ۴ب��ر  ۳این تیم ،اولی��ن صعودش به جامجهانی و
ناکامی مردان پروین در رسیدن به آمریکا را در پی
داشت .گل بیثمر جواد منافی در آخرین ثانیههای
بازی ،آخرین لحظه حضور علی پروین روی نیمکت
تیمملی بود 3 .برد متوالی عربستان برابر ایران ثابت
کرد دیگر رقیب اصلی ایران در فوتبال فقط یک نام
است؛ عربستان.

جامجهانی  ۱۹۹۸بار دیگر به هم رسیدند .در بازی
 ۱۲۰هزار نفری ورزش��گاه آزادی ،ضربه ش��حرانی
عابدزاده را تسلیم کرد و از تور دروازه پاره عبور کرد.
در ادامه پنالتی باقری توسط محمد الدعایه معروف
مهار شد .ستاره تیمملی اما ناامید نشد و در دقایق
میانی نیمه دوم گل تساوی را به ثمر رساند .تساوی
یک -یک آن بازی کارساز نشد؛ چه اینکه ایران به
عنوان سرگروه در دور برگشت در ریاض به مصاف
عربس��تان رفت و با گل خال��د موالد در دقیقه ۸۸
باخت .در نهایت با امتیاز هدر دادنهای پیاپی ایران،
عربستان به عنوان تیم اول گروه صعود کرد و ایران
به عنوان تیم دوم پس از شکست از ژاپن و رقم زدن
معجزه صعود در ملبورن مقابل استرالیا پس از ۲۰
سال به جامجهانی رسید.

ایران برای گرفتن انتقام این شکستها تا جام
ملتهای آسیا در سال  ۱۹۹۶صبر کرد و در بازی
مرحله گروهی با گلهای مثلث طالیی دایی ،باقری
و عزیزی ،رقیب و سرمربی نامدارش ،نلو وینگادا را
متحیر کرد .آن  ۳گل ،ایران را به عنوان س��رگروه
به دور بعد فرس��تاد و پ��س از برتری تاریخی  ۶بر
 ۲مقابل کرهجنوبی این بار در نیمهنهایی رودرروی
عربستان قرار گرفت ۱۲۰ .دقیقه بازی نیمهنهایی
گلی نداش��ت و جمال قندور ،داور مصری بازی با
خودداری از اعالم ی��ک پنالتی واضح روی حمید
اس��تیلی ،عمال لطفش را به رقیب نش��ان داد .در
ضربات پنالت��ی ،علی دای��ی ،داری��وش یزدانی و
محمدخاکپور ،آرزوهای ایران را به باد دادند و رقیب
با پنالتی شش��م خود توس��ط احمد جمیل مدنی
راهی فینال شد .آنها در بازی نهایی ضمن شکست
دادن امارات میزبان در پنالتیها به دستاورد ایرانی
یعنی  ۳قهرمانی در این رقابتها رسیدند.

مقدماتی جامجهانی  ۲۰۰۲صحنه نبرد دیگری
از  ۲تیم بود .ایران با اس��تفاده از اشتباه مسلم داور
در اعالم خطا روی نیکبخت ،صاحب پنالتی شد و
علی دایی با گل کردن این ضربه و یک شوت دیدنی
دیگر ،اجازه نداد کریخوانیهای بالژویچ ،سرمربی
مشهور وقت ایران بیثمر ش��ود! بازی برگشت در
ریاض با تس��اوی  ۲-2به پایان رسید اما در نهایت
ه��ر چند ایران در بازیه��ای رودررو بهتر از رقیب
بود اما بهخاطر باخت روز آخر به بحرین ،دوم شد و
عربستان به عنوان تیم اول به جام جهانی راه یافت.
ایران در نهایت با شکس��ت از جمهوری ایرلند در
پلیآف در حسرت جامجهانی  ۲۰۰۲ماند .عربستان
یک بار دیگر زهرش را ریخت.

■■انتقامنافرجام

■■مقدماتیجذاب

 ۲تی��م در مرحل��ه دوم گروه��ی مقدمات��ی

■■برتریهایبیثمر

■■شکست تلخ در آزادی

عربس��تان یک بار دیگر مانع حض��ور ایران در
جامجهانی ش��د و این ب��ار در مرحل��ه مقدماتی
جامجهانی  ،۲۰۱۰ایران با گل دیرهنگام نکونام از
عربستان یک امتیاز گرفت اما در بازی برگشت در
ته��ران  ۲بر یک به رقیب باخت تا مقدمات اخراج

پشت پرده جدایی مدیرعامل تراکتورسازی

 ۱۴روز مدیریت پرحاشیه

هم��کاری با یکدیگر به توافق
نرس��یدند .همین امر س��بب
میشود درودگر یک روز قبل
از استعفایش به زنوزی اعالم
کند ادام��ه همکاری با وی به
عنوان مدیرعامل میسر نیست.
مالک تراکتورس��ازی نیز با این درخواست موافقت
میکند اما از درودگر میخواهد به همکاریاش با وی
در امور اقتصادی ادامه دهد .از طرفی علیرضا اسدی،
دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال چند روز پیش از
استعفای درودگر به عنوان عضو هیاتمدیره انتخاب
میش��ود تا بالفاصله پس از رفتن درودگر به عنوان

مدیرعامل باش��گاه از س��وی
هی��ات مدیره تراکتورس��ازی
انتخاب شود .وی که در دوران
حضورش در فدراسیون فوتبال
درگیریهای لفظی ش��دیدی
با کارلوس کیروش ،سرمربی
تیمملی پی��دا کرده بود نتوانس��ت به فعالیت خود
ادامه دهد و مهدی تاج ،رئیس فدراس��یون فوتبال
مجبور ش��د بین کیروش و اسدی یکی را انتخاب
کند که پیرمرد چشمآبی انتخاب فدراسیون فوتبال
بود .حال باید دید اسدی چه کمکی به بهبود جایگاه
تراکتورس��ازی تبریز که در  3هفت��ه ابتدایی لیگ

تعالی سیتی و خطر بایرن شدن

علی دایی از س��مت مربیگری فراهم ش��ود .همان
باخ��ت ایران را از آفریقای جنوب��ی دور کرد .بازی
نوروز  ۸۸را باید آخرین نبرد  2تیم دانست .تساوی
ب��دون گل  ۲تیم در جریان بازیهای غرب آس��یا
در س��ال  ۱۳۹۱شمسی هم آخرین جدال رسمی
رقبای دیرینه محسوب میشود.
■■جنگ در رده پایه

نبرد ایران و عربس��تان حت��ی در رده پایه هم
جذاب اس��ت .به عن��وان نمونه میت��وان به بازی
مقدماتی المپیک  ۲۰۱۶اش��اره ک��رد که ایران ۲
بر یک به عربس��تان در تهران باخت .عربستان در
ردههای سنی هم حریف مشکلسازی برای ایران
بوده اس��ت .به عنوان نمونه در نیمهنهایی جوانان
آسیا در س��ال  ۱۳۹۵شمسی ،عربستان طی یک
ب��ازی عجیب با نتیجه  ۶بر  ۵موفق به شکس��ت
جوانان ایران شد.
■■آمار کلی رویاروییها

نبرد امروز نخستین رویارویی  2تیم در بازیهای
آس��یایی اس��ت .این بازی البته در آمار تقابلهای
رسمی ایران و عربستان محسوب نمیشود ،چراکه
 2تی��م در بازیهای زیر  ۲۳س��ال مقابل هم قرار
میگیرن��د .در نبرد  ۴۳س��اله  2تیم با احتس��اب
برتریهای عربس��تان در ضربات پنالتی ،ایران  ۵و
عربستان  ۶بار به برتری رسیدهاند ۴ .تساوی هم در
 ۱۵تقابل  ۲تیم شکل گرفته است .در این بین۲ ،
کشور در رده باشگاهی هم با حضور الهالل و الشباب
از یک سو و استقالل و پرسپولیس ،نبردهای جذابی
رق��م زدهاند .ب��ا این اوص��اف ،نبرد ام��روز ایران و
عربستان ،نخس��تین بازی مهم از زمان تیره و تار
شدن روابط سیاسی  ۲کشور محسوب میشود و به
همین دلیل برای هواداران  ۲کشور اهمیت زیادی
دارد؛  ۲کشوری که با  ۶قهرمانی در جامملتهای
آسیا از نبرد بین خودشان یک داربی تمامعیار ملی
در قاره کهن ساختهاند.
برتر تنها  2امتیاز کسب کرده است ،خواهد کرد تا
پرشورها بار دیگر مشکالت خود را زیر سایه موفقیت
تراکتورسازی تبریز فراموش کنند.
اسدی که س��ابقه پوشیدن پیراهن تیم جوانان
فوتبال ای��ران را در کارنامه فوتبالی خ��ود دارد ،در
حالی ب��ه عنوان مدیرعامل تراکتورس��ازی انتخاب
شد که محمدرضا زنوزی یکی از دوستان صمیمی
کارل��وس کیروش در فوتبال ایران ش��ده اس��ت؛
رفاقت��ی که کمک زیادی به حض��ور وی به عنوان
یکی از اسپانسرهای تیمملی در جامجهانی ۲۰۱۸
روس��یه کرد .به واسطه دوس��تی نزدیکی که بین
کیروش و زنوزی وجود دارد ،اسدی نیز در جایگاه و
موقعیت جدید به یک دوست نزدیک برای کیروش
و تیمملی تبدیل خواهد شد تا همچنان حمایت از
تیمملی ایران وجود داشته باشد.

کیوسک
مارکا

جولن ،چولو منتظر توست
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دمبله ،غیرقابل انتقال

آ.اس

سوپرکاپ اروپا ،زنده از تالین

جاناتان ویلسون :مساله بزرگ به تعالی رسیدن
این است که خیلی زود عادی به نظر میرسد.
خیلی زود سوال «آیا منچسترسیتی میتواند از
عنوان قهرمانیاش دفاع کند؟» به سوال دیگری
تبدیل خواهد ش��د« :آیا س��یتی میتواند این
فصل را بدون شکست به پایان ببرد؟» «آیا در
راه قهرمانی میتواند رکورد  100امتیاز خودش
را باالتر هم ببرد؟»
چقدر طول خواهد کش��ید تا س��یتی پپ
گوآردیوال ش��بیه بایرنمونیخ و بارسلونا شود،
تیمی ک��ه قضاوت درب��اره موفق ی��ا ناموفق
بودنشان در کل یک فصل فقط بر مبنای چند
بازی حذفی در چمپیونزلیگ خواهد بود.
س��یتی در یک هفته چلس��ی و آرسنال را
بهسادگی شکست داد ،بدون اینکه به زحمت
خاصی بیفتد .درس��ت اس��ت که ه��ر  2بازی
نخس��تین بازی رسمی مربیان جدید  2رقیب
پ��پ بود اما فقط نگاهی ب��ه نامهایی که او در
این بازیها از آنها اس��تفاده نک��رد ،بیندازید:
وینس��نت کمپانی ،نیکوالس اوتامندی ،کوین
دی بروینه ،داوید سیلوا ،گابریل ژزوس و لیروی
سانه .کیفیت بازی سیتی با و بدون این ستارهها
چندان تغییری نمیکند و این خاصیت تیمی
است که سیستم در آن حرف اول را میزند.
برخی رقبای سیتی آنها را متهم به ولخرجی
میکنند .با اینکه س��یتی در دوران گوآردیوال
پول زی��ادی ب��رای خرید بازیکن��ان جدید و
ساختن تیمی در سبک مربی جدیدش کرده
ام��ا حداقل این خریدها ب��ر مبنای یک دید و
رویکرد و فلسفه کلی بودهاند .سیتی خرج کرده
ام��ا خوب خرج کرده ،نه مثل تیمهای دیگری
که در روزهای پایانی ترانسفرهای تابستانی اسم
یکسری مدافع مرکزی را مدام تکرار میکنند
و به امید این مینش��ینند که باالخره یکی از
آنها را بخرند.
از همین حاال همه دارند به قهرمانی دوباره
س��یتی در لیگ فکر میکنند ،با اینکه فقط و
فقط یک هفته از آن میگذرد .فراموش نکنیم
فصل اول گوآردیوال با سیتی هم با  10پیروزی
پیاپی ش��روع شد تا به ناگاه بعد از یک تساوی
 3-3مقابل سلتیک ،سیتیزنها  6بازی بدون
برد را پشت سر گذاش��تند و ریتمشان به هم
خورد و در نهایت دستشان از جام کوتاه ماند.
نکته کلیدی برای سیتی در ادامه این فصل
فولبکهایش است .کایل واکر و بنجامین مندی
عرض فوقالعادهای در بعد هجومی به تیمشان
میدهن��د ،چیزی ک��ه مقابل آرس��نال کامال
دیدیم .در واق��ع در این بازی هیچ بازیکنی به
اندازه مندی پاس کلیدی نداد و هیچ بازیکنی به
اندازه واکر دریبل موفق نداشت .گل اول سیتی
روی باز کردن س��مت راس��ت دفاع آرسنال با
ت مندی و در عرض حرکت کردن رحیم
حرک 
اس��ترلینگ به دس��ت آمد و گل دوم هم روی
حرکتمندی و پاسش به برناردو سیلوا.
اما دقیقا نکتهای که س��یتی را به یک تیم
قدرتمن��د در اکثر بازیهایش ب��دل میکند،
میتواند در بازیهای بزرگتر به این تیم ضربه
بزند .سیتی وقتی در حال حمله و قرار گرفتن
در زمی��ن حریف اس��ت عمال فق��ط  2مدافع
مرکزی و یک هافبک دفاعی را برای جلوگیری
از ضدحملههای حریف دارد ،بازیکنانی که البته
خودشان هم خیلی باال بازی میکنند ،بنابراین
بالیی که لیورپول فصل پیش در  3بازی پیاپی
سر سیتی آورد ،میتواند در این فصل هم اتفاق
بیفتد.
س��یتی این فص��ل بای��د ب��رای قهرمانی
چمپیونزلی��گ بجنگد و شکس��ت خوردن در
ای��ن راه ،فصل آنها را ناموفق جلوه خواهد داد.
برای رس��یدن به این هدف ،سیتی با حریفانی
در مراحل پایانی روبهرو خواهد ش��د که استاد
استفاده از این ضعف آنها ،شاید تنها ضعفشان،
هستند ،بنابراین بزرگترین چالش این فصل
برای پپ برقراری تعادل در تیمش برای چنین
بازیهایی است؛ اندک بازیهایی که یک فصل
را برای او و تیمش تعریف خواهند کرد.
خبر

حمله به رئیس باشگاه الهالل در
اروپا و سرقت اموالش!

رئیس جنجالی باشگاه الهالل عربستان در
یک کش��ور اروپایی مورد حمل��ه قرار گرفت و
ساعتش به سرقت رفت.
عبدالرحمان بن مس��اعد ،رئیس متمول و
پرنفوذ باشگاه الهالل است که همواره واکنشها
و اظهارات تندی علیه باشگاههای ایرانی بر زبان
میآورد .بن مساعد از حمله عدهای ناشناس به
خود در یک کشور اروپایی خبر داده که باعث
آسیبدیدگی جدی دست او شده است.
او در اینباره نوشته است :اخیرا حمله کردن
به گردش��گران عرب در کشورهای اروپایی زیاد
شده و عدهای سر راه شما قرار میگیرند تا جایی
که گاهی اوقات دست شما را میگیرند تا ساعت
ی��ا چیزهای دیگ��ری را که به هم��راه دارید به
سرقت ببرند و متاسفانه من هم با چنین چیزی
مواجه شدم اما خوشبختانه ساعتم گرانبها نبود و
آسیب جدی به دستم وارد نشده است.

