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وطن امروز شماره 2516

اخبار

سازمان لیگ جام قهرمانی را فعال
به پرسپولیس نمیدهد!

با وجود اینکه مدیر تیم فوتبال پرس��پولیس
اع�لام کرده بود س��وپرجام به آنه��ا تحویل داده
خواهد شد اما فعال خبری از این موضوع نیست.
مصطفی قنبرپور پس از تساوی پرسپولیس مقابل
نفت مسجدس��لیمان در هفته چهارم رقابتهای
لیگ برتر اعالم کرد س��ازمان لیگ فوتبال ایران
تصمیم دارد روز یکش��نبه سوپرجام را به باشگاه
پرس��پولیس تحویل دهد .با وج��ود ادعای مدیر
تیم فوتبال پرس��پولیس ،پرونده تعیین قهرمان
سوپرجام فوتبال باشگاهی هنوز از کمیته استیناف
فدراس��یون فوتبال خارج نش��ده است تا تکلیف
تیم قهرمان مش��خص ش��ود .از این رو مسؤوالن
سازمان لیگ هیچ قصدی برای اهدای سوپرجام
به پرسپولیسیها ندارند چون که آییننامه قوانین
داخلی اجازه نمیدهد پیش از اعالم رای قطعی،
اقدامی داشته باشند .سازمان لیگ فوتبال در نظر
دارد در ص��ورت تایید قهرمانی پرس��پولیس در
س��وپرجام ،کاپ قهرمانی را در یکی از بازیهای
خانگی این تیم اهدا کند.

حاجصفی از المپیاکوس جدا میشود

یک سایت یونانی از پیوستن احسان حاجصفی
به تیمی دیگر در یونان خبر داد .به نقل از اسپورت
یونان ،احس��ان حاجصفی مدافع تیمملی فوتبال
ایران ،عملکرد خیلی خوبی در جامجهانی داشت
و ب��ه همین خاطر زمزمههایی مبنی بر رفتن این
بازیکن به تیمی دیگر ش��نیده ش��ده است .یک
سایت یونانی خبر داد این بازیکن دیگر جایی در
المپیاکوس ندارد و جدایی او از این تیم قطعی شده
است .به همین خاطر پیشنهادی از یکی از تیمهای
یونانی برای او به دست سران المپیاکوس رسیده و
این باشگاه در حال بررسی پیشنهاد دریافتی است.
مدافع ملیپوش تیمملی فوتبال ایران که میتواند
در ج��ام ملتهای آس��یا نیز که دیم��اه برگزار
میشود برای ایران به میدان برود ،چند پیشنهاد
از تیمه��ای دیگر دارد و هنوز تصمیم نهایی خود
را برای ماندن یا رفتن از المپیاکوس نگرفته است.

نظر آیتاهلل مکارم درباره حضور
بانوان در ورزشگاهها

آیتاهلل مکارمش��یرازی به اس��تفتایی درباره
حضور بانوان در ورزشگاهها پاسخ داد.
متن اس��تفتا که در خبرگزاری حوزه منتشر
شده ،به شرح زیر است:
با سالم؛
معاون رئیسجمهور در ام��ور زنان و خانواده
در برنامه گفتوگومحور «مجله روز» رادیو معارف
که با موضوع «حضور زنان در ورزشگاهها؛ آری یا
خیر؟» پخش شد ،به بیان نکاتی پرداخته است که
مت��ن آن تقدیم حضور میگردد :دکتر «معصومه
ابتکار» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده،
از موافقان اجرای این طرح در پاسخ به این اشکال
که برخی مراجع تقلید اجرای این طرح را ضروری
نمیدانند و ورود به آن را خط قرمز میدانند ،گفت:
قطعا به مراجع اطالعات غلط دادهاند واگرنه مراجع
عظام تقلید به هیچ وجه مخالف اجرای این طرح با
رعایت حدود شرعی نیستند.
 -1لطفا نظر خود را درب��اره حضور بانوان در
ورزشگاه به صورت شفاف و روشن بیان فرمایید.
 -2آیا واقعا درباره حضور بانوان در ورزشگاهها
اطالعات غل��ط به مراجع معظم تقلید رس��یده
اس��ت که تقریبا همگان مخالف حضور زنان در
ورزشگاههاهستند؟

پاسخ آیتاهلل مکارم شیرازی

با اهدا سالم و تحیت؛
جو حاکم در ورزش��گاهها ب��رای حضور زنان
مناسب نیست و شکی نیست که اختالط جوانان
و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکالت زیادی از نظر
اخالقی و اجتماعی میشود؛ اضافه بر این در بعضی
انواع ورزش ،مردان پوشش مناسبی در برابر زنان
ندارند؛ بنابراین الزم است از حضور در این برنامهها
خودداریکنند؛بویژهاینکهاینبرنامههارا ازرسانهها
میتوانند ببینن��د و حضور آنه��ا ضرورتی ندارد.

یادداشت

بازیهای آسیایی با  5مدال ارزشمند برای ایران شروع شد

طال مثل یزدانی و کریمی

مرجان سلحشوری مدالش را
به شهید گیتینما تقدیم کرد

نخس��تین بانوی م��دالآور کاروان ایران در
بازیهای آسیایی جاکارتا ،مدال نقره خود را به
شهید محمدحسین گیتینما تقدیم کرد.
«مرجان سلحشوری» بعد از کسب مدال نقره
پومس��ه زنان در بازیهای آسیایی جاکارتا گفت:
سطح مس��ابقات خیلی باال بود .چون تکحذفی
بود ،همه مبارزهها حکم فینال را داشت .نخستین
بانوی مدالآور کاروان ایران در بازیهای آسیایی
تاکید کرد :قدری بدشانس بودم که نقره گرفتم.
پی��ش از این مس��ابقات فقط به م��دال طال فکر
میکردم .حاال هم این مدال را با افتخار به شهید
گیتینما تقدیم میکنم .زمان بدرقه تیم در کنار
مزار ش��هید گمنام آرمیده در فدراسیون تکواندو
جمع شدیم و به هر کدام از ما یک پالک مزین به
نام شهدای تکواندوکار را دادند .روی مدال من اسم
شهید محمدحسین گیتینما بود که برایم بسیار
روحیهبخش بود.

دوشنبه  29مرداد 1397

امری؛ ونگری پشت نقاب؟

مطاب��ق انتظار روز نخس��ت بازیهای آس��یایی
اندونزی برای کاروان ورزشی کشورمان روز پرمدالی
بود و در رشته های کشتی و تکواندو به  2مدال طال،
 2نقره و یک برنز دس��ت یافتیم .دیروز این پومس��ه
تکواندو بود که چراغ مدالگیری را برای ما روشن کرد.
عضو تیم پومس��ه مردان ایران دیدار نهایی بازیهای
آسیایی را به رقیب کرهای خود واگذار کرد و به نشان
نقره دست یافت تا نخستین مدال کاروان ایران در این
بازیها کس��ب شود .کورش بختیار ،پومسهروی تیم
تکواندوی ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی
در مبارزه پایانی برابر «گانگ مین سو» از کرهجنوبی
قرار گرفت و با واگذاری نتیجه به رقیب خود به نشان
نقره دست پیدا کرد .وی با غلبه بر رقبایی از کامبوج،
اندونزی ،ژاپ��ن و چینتایپه به مبارزه پایانی راه پیدا
کرده بود .این نخس��تین مدال ای��ران در این دوره از
بازیها بود.
■■نخستین مدال بانوان ،دومین مدال کاروان

کاروان ورزش��ی ای��ران در نخس��تین روز از
هجدهمین دوره بازیهای آس��یایی توسط مرجان
سلحشوری در رش��ته تکواندو به دومین مدال خود
دس��ت پیدا کرد .فینال مس��ابقات پومسه بازیهای
آس��یایی در بخش انفرادی بان��وان با حضور مرجان
سلحشوری و مدال نقره او به پایان رسید .سلحشوری
در فینال به مصاف «رزمانیار دفیا» از اندونزی رفت و با
کسب  ۴۷۰/۸امتیاز موفق به کسب مدال نقره شد .او
در حالی به مدال نقره این مسابقات رسید که «جوکو
ویدودو» رئیسجمهور اندونزی در س��الن مسابقات
حضور داش��ت .سلحش��وری برای رسیدن به فینال
نمایندگان ماکائو ،ژاپن و مالزی را از پیش رو برداشت.
به این ترتیب کار پومسه ایران با کسب  2مدال نقره
به پایان رسید تا با کسب نخستین مدالهای کاروان
سهمی در مدالهای ایران در نخستین روز از مسابقات
داشته باشد.
■■بختی�ار :حض�ور رئیسجمه�ور اندون�زی در
امتیازدهیبیتأثیرنبود

ملیپوش پومس��ه ایران پس از کسب مدال نقره
گفت :تمام تالشم را برای کسب مدال طال انجام دادم
اما همه شاهد بودند که چه اتفاقاتی رقم خورد تا نقره
بگیرم .کورش بختیار ،قهرمان پومس��ه و نخس��تین
م��دالآور کاروان ایران در هجدهمین دوره بازیهای
آسیایی اندونزی درباره فینال اظهار کرد :واضح بود من
اکثر ضربات را بعد از حریف ک��رهای میزدم .صدای
تماش��اگران نش��ان میداد که چه کسی بهتر است.
ق��درت و پرش و نرمش و انعطافم از حریف بهتر بود
و تماشاگران شاهد بودند اما گویا نمیخواستند یا نشد
مدال طال بگیرم .وی افزود :خوش��حالم در نخستین
حضور پومسه نشان دادم ما میتوانیم مدالآور باشیم.
سرمربی تیمملی فوتبال ایران در طول  7سال
گذشته پیشنهادات زیادی از کشورهای مختلف
داش��ته اما در نهایت وی هر بار ق��راردادش را با
فدراس��یون تمدید کرده و خبری از کش��ورهای
دیگر نبوده اس��ت! اس��ترالیا ،ژاپن ،کرهجنوبی،
چی��ن ،عربس��تان ،مکزی��ک ،آفریقایجنوب��ی،
کلمبیا ،حتی مص��ر ،الجزایر ،منچس��تریونایتد،
س��اندرلند ،لیدز و سائوپائولو ،فهرست بیپایان و
نامهای متعدد تیمهای ملی و باشگاهی همگی از
مشتریان کارلوس کیروش طی سالهای گذشته
بودهاند.
اما براس��تی چ��را تم��ام این پیش��نهادات
درس��ت در مقاطعی مطرح میشود که کارلوس

همیش��ه تالش میکنم بهترین نتیج��ه را بگیرم .در
مس��ابقات جهانی پیش رو هم قول مدال میدهم و
انتق��ام این باخت را از حریف کرهای میگیرم .بختیار
درب��اره کادر فنی تیمملی نیز افزود :مربی کرهای من
فوقالعاده بود .در کاروان شاید کمتر تیمی بود که تا
 ۱۲ش��ب تمرین کند .خیلیها میگفتند این اشتباه
اس��ت اما همین برنامهها به ما کم��ک کرد تا موفق
باش��یم .یکی از بهترین مربیان کرهای در تیمملی ما
اس��ت .همچنین باید از مربیام آق��ای صمدیان تبار
تش��کر کنم .مربی تیمملی خیلی به ما کمک کرد و
کاش در آینده شرایطی فراهم شود تا مربیان بومی هم
اعزام شوند .نخستین مدالآور کاروان ایران خاطرنشان
کرد :نمیدانم داوران به چه چیزی نمره میدادند .ما
در ماده تیمی هم میتوانستیم حداقل روی سکو برویم
اما امتیازهایی که دادند و فاصله زیادی که داش��تیم
واقعا عجیب بود .بیشک حضور رئیسجمهور کشور
اندونزی در سالن در روند امتیازدهیها بیتاثیر نبود.
■■اطری به مدال برنز رسید

اما در رقابت های کش��تی آزاد ،نماینده وزن ۵۷
کیلوگرم ایران به مدال برنز بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
دست یافت تا نخستین مدالآور کشتی ایران در این
رقابتها باش��د .در رقابتهای کشتی آزاد بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا ،رضا اطری دارنده مدال برنز
آس��یا در دیدار ردهبندی و برای کسب مدال برنز به
مصاف س��ونگ وون از کرهجنوبی رفت و در پایان با
نتیجه  ۹بر  ۴به برتری رسید و مدال برنز این رقابتها
را بر گردن آویخت .رضا اطری پس از کسب مدال برنز

گفت :مسابقه خوبی بود اما باید مدال طال میگرفتم
که نشد .با ناداوری که کردند نتوانستم به مدال طال
برس��م .با این حال خدا را ش��کر که توانس��تم مدال
برنز را بگیرم و امیدوارم در مس��ابقات جهانی خودم
را بهتر نش��ان دهم .او در پاس��خ به این پرسش که
از عملکردش راضی هس��ت یا نه ،تاکید کرد :خودم
از عملک��ردم راضی هس��تم اما داوران در کش��تی با
مغولستان حقم را خوردند ،میتوانستم به فینال برسم
اما نشد و انشاءاهلل در مسابقات جهانی مدالی با رنگ
دیگر کسب کنم.

■■حسن یزدانی نخستین طالیی کاروان ایران در
بازیهایآسیایی

آزادکار وزن  ۸۶کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای
طالی جهان و المپیک ،مقتدرانه به عنوان قهرمانی
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸در اندونزی دست یافت.
حس��ن یزدانی در دیدار نهای��ی وزن  86کیلو به
مصاف دومنیک میشل ابونادر از لبنان رفت و در پایان
در مدت زمان یک دقیقه و  ۲۹ثانیه با نتیجه  10بر
صفر به برتری با ضربه فنی رسید و مدال طالی این
رقابتها را بر گردن آویخت.
یزدانی پیش از این در دور نخست استراحت کرد،
سپس مقابل حریفی از اندونزی در مدت زمان  ۴۴ثانیه
با نتیجه  ۱۰بر صفر پیروز شد .وی در ادامه پاوان کومار
از هند را در مدت زمان  ۲دقیقه و  ۶ثانیه  ۱۱بر صفر
برد و راهی نیمهنهایی شد .وی در مرحله نیمه نهایی
نیز برابر آیتومن اردوگل از مغولستان در مدت زمان ۵
دقیقه با نتیجه  ۱۲بر  ۲پیروز ش��د و به فینال رسید.

پشت پرده پیشنهادات خارجی کیروش

حربه تکراری

کیروش در ح��ال مذاکره
ب��ا فدراس��یون فوتب��ال
ای��ران اس��ت؟ همچنی��ن
پیش��نهادات در برخ��ی
رسانههای داخلی پررنگتر
دی��ده میش��ود و طبیعتا
نگرانی عمومی مردم در سطح جامعه را به همراه
دارد .ام��ا در ادامه تمام گزینههای فوقالذکر که
نیمی از پیش��نهادات مطرحش��ده در رس��انهها
هم نیس��ت با مربیان دیگری توافق میکنند و

ک��یروش در فوتب��ال ایران
ماندگار میش��ود؟ نمیتوان
اندک��ی به این پیش��نهادات
زنجی��رهای نافرج��ام بدبین
بود؟ حقیقت این اس��ت که
چنین بازیهای رس��انهای
در دنیای ورزش یا حتی سیاس��ت معموال برای
گرفتن امتیازات بیش��تر انجام میش��ود و البته
بخوب��ی میدانیم کارلوس کیروش ش��خصیت
زیرکی است .حقیقت این است که پیشنهادات

موندودپورتیوو

اسپورت

■■دومین طالی ایران با شاهکار علیرضا کریمی

آزادکار وزن  97کیلوگرم کش��تی ایران به مدال
طالی بازیهای آسیایی  2018اندونزی دست یافت
تا تیم ایران در پایان  5وزن این رقابتها با  2طال و
یک برنز به کار خود پایان دهد .در پایان رقابتهای
روز نخس��ت کش��تی آزاد ،علیرضا کریمی ،آزادکار
وزن  97کیلوگ��رم ای��ران و دارنده مدال برنز جهان
که برای نخستینبار در این وزن کشتی میگرفت،
در دیدار فینال برابر ماگومد موسییف از قرقیزستان
مدال طالی آسیا و نقره بازیهای آسیایی
و دارنده 
ق��رار گرفت و در پایان با نمایش��ی خارقالعاده و در
حالی ک��ه وزن او  3تا  4کیل��و از حریف کمتر بود
در نهایت با نتیجه  6بر صفر به برتری رسید و دومین
مدال طالی کشتی آزاد و کاروان ورزشی ایران را بر
گردن آویخت .کریمی پیش از این در دور نخس��ت
استراحت کرد ،سپس به مصاف تاکشی یاماگوچی،
دارنده مدال برنز آسیا از ژاپن رفت و در پایان در یک
مب��ارزه برتر در مدت زمان  ۴دقیقه با نتیجه  ۱۱بر
صفر به برتری رسید و راهی نیمهنهایی شد .وی در
نیمهنهایی نیز دس��ت به کار بزرگی زد و در مصاف
با ماگومد ابراگیموف ،چهره ش��اخص روسیاالصل
کشتی جهان از ازبکس��تان در حالی که  ۲بر صفر
عق��ب بود در پایان با ضربه فنی به برتری رس��ید و
راهی فینال شد.
پرویز هادی در سنگین وزن آخرین آزادکار ایران
در این رقابتهاس��ت که امروز (دوشنبه) به مصاف
رقبای خود خواهد رفت.
فوق و دیگر پیشنهادات متعدد مطرحشده هرگز
در دنیای واقعی ش��کل ج��دی پیدا نکرد اما در
صفحات رس��انهها بیش از ه��ر جای دیگری به
چش��م آمد .آیا تمام پیشنهادات مطرحشده در
رسانهها خصوصا زمانی که مذاکرات دوجانبه به
نقطه اوج رسیده حقیقت دارد یا میتوان تصور
کرد بعضی از این پیش��نهادات جنبه تبلیغاتی
داشته تا مسؤوالن فدراسیون فوتبال را مستاصل
کند و کیروش با رسیدن به تمام امتیازات مورد
نظرش به تفاهم ایدهآلی که در ذهن دارد دست
یابد؟ البته در چنین مقاطعی رس��انهها هم باید
هوشمندانه عمل کنند تا دانسته یا ندانسته در
زمین طرف مقابل بازی نکنند.

کیوسک
مارکا

یک سال پس از رونالدو

گل شماره  6هزار بارس��ا در دیدار پایانی فصل
گذشته مقابل رئال سوسیداد به ثمر نرسید و نوبت
به ثمر رس��یدن آن به دیدار اول بارسا در این فصل
افتاد .لیونل مسی در دقیقه  64دیدار مقابل آالوس،
موفق ش��د گل ش��ماره  6هزار بارسا در اللیگا را به
ثمر برساند .یک دهه پیش ،ستاره آرژانتینی در سال
 2009موفق ش��ده بود گل شماره  5هزار باشگاه را
در اللیگا به ثمر برس��اند و حاال پس از  9س��ال و
 6ماه و  17روز توانس��ت گل ش��ماره  6هزار را نیز
بزند .در این یک دهه ،بارس��ا در امر گلزنی بس��یار

مسی نابغه

این کاپیتان ماست

ستاره آرژانتینی در مسابقه بازی با اعداد

لیونل مسی ،زننده  6هزارمین گل بارسا
موفق ظاهر ش��ده و بیش��تر این موضوع را مدیون
ستاره آرژانتینی است .در حقیقت بین گل  4هزار
تا  5هزار 13 ،سال طول کشید تا رکورد ثبت شود.
اولین گل تاریخ بارسا توسط پاررا  12فوریه 1929
مقابل راس��ینگ به ثمر رسید .او در آن بازی  2گل
به ثمر رساند .حدود  21سال بعد ،مارکو آرلیو موفق

شد گل شماره هزارم باشگاه را به ثمر برساند .او 22
سال داشت و در آن سال خیلی درخشان ظاهر شد،
هر چند به خاطر جنگ ،بازیهای آن س��ال تحت
شرایط ویژهای برگزار میشد 12 .ژانویه  1964یعنی
 13سال بعد ،پدرو زابایا موفق شد در جریان پیروزی
 4بر صفر مقابل والنس��یا ،گل ش��ماره  2هزار را به

آ.اس

مسی اللیگا را زیبا آغاز کرد

ثمر برساند 18 .سال بعد بود که کوین توانست گل
شماره  3هزار را بزند ،او در  24ژانویه  1982توانست
در جریان پیروزی 4بر 3بارسا مقابل کاستیون این
رکورد را ثبت کند .بارسا در آن سال به قهرمانی لیگ
نزدیک شد ولی در نهایت موفق نشد.
 14س��ال پس از آنکه گل شماره  3هزار به ثمر
رسید ،نوبت گل ش��ماره  4هزار بود که در جریان
پیروزی 4بر یک بارسا مقابل والنسیا به ثبت رسید.
 2رکورد بعدی نیز به نام مسی ثبت شد که اولی 13
سال به طول انجامید و دومی  9سال.

آدام بیت :از همان ابتدا مشخص بود آرسنال
ش��روع سختی در فصل جدید خواهد داشت.
ام��ری حاال هر دو بازی اول��ش در لیگ را با
آرس��نال باخته ،بالیی که حت��ی یک بار هم
سر آرس��ن ونگر در  22سال حضورش روی
نیمک��ت این تیم نیامد .در واقع آخرین باری
که یک مربی آرس��نال  2ب��ازی اولش را در
لیگ باخت به س��ال  1986و استیو برتنشاو
بازمیگ��ردد .این تغییری نب��ود که هواداران
آرس��نال دنبال��ش بودند ،البته شکس��ت در
اس��تمفوردبریج ب��رای آرس��نال اتفاقی تازه
نیست .آرس��نالیها در  6بازی قبلیشان در
این زمین  5بار باخته و به یک تساوی بدون
گل رس��یده بودند و در مجم��وع این  6بازی
فقط  2گل زده بودند .آرس��نال یکشنبهشب
هم  2بار دروازه چلس��ی را باز کرد ،در حالی
ک��ه براحتی در همان نیمه اول میتوانس��ت
تع��داد گلهای��ش را حداق��ل  2براب��ر کند.
تی��م امری در نیمه اول  12ضربه به س��مت
دروازه چلس��ی زد؛ باالترین آم��ار این فصل
در ی��ک  45دقیقه .از ای��ن  12ضربه 4تا در
فرصت صددرصد گلزنی بود؛ باز هم باالترین
آم��ار فصل .پیر امری��ک اوبامیانگ و هنریک
میخیتاریان هر کدام یک فرصت عالی و ساده
گلزنی را از دس��ت دادند ،پیش از اینکه خود
میخیتاری��ان و بعد الک��س ایووبی باالخره از
موقعیتهایش��ان استفاده کنند .آرسنال در
نیمه اول توس��ط  7بازیک��ن دیگرش فرصت
گلزن��ی ایجاد ک��رد و تازه هیچک��دام از آنها
هم مس��عوت اوزیل نبودند .نمایش هجومی
آرس��نال در نیم��ه اول برای هوادارانش��ان
امیدوارکنن��ده بود ام��ا در نقط��ه مقابل در
بعد دفاعی تیم امری نهتنها نس��بت به بازی
هفته قبل پیشرفت نکرده بود ،بلکه نمایشی
ضعیفتر هم داشت .با وضعیت دفاعی آرسنال
همین که بازی در نیمه اول به تساوی کشیده
شد خودش تعجبآور بود .آرسنالیها با خط
دفاعی بسیار باال بازی میکردند در حالی که
نه ش��کوردان مصطفی ،نه ناچو مونرئال و نه
سوکراتیس سرعت الزم برای اجرای این نوع
بازی را ندارند .هکتور ببرین هم به قدری جلو
بازی میکرد که فاصلهای جبرانناش��دنی با
خط دفاعیاش پیدا میکرد .درست است که
گل اول چلس��ی روی پاس عالی جورجینیو
پایهگذاری شد اما فضایی که مارکوس آلونسو
برای فرار پش��ت خط دفاعی آرسنال داشت
به هیچ وجه از منظر آنها قابل قبول نیس��ت.
گل دوم حت��ی عجیبتر هم ب��ود ،جایی که
پاس بلند س��زار آزپلیکوئتا به آل��وارو موراتا
رسید ،در حالی که مصطفی تالش کرده بود
مهاجم اس��پانیایی را در تله آفساید بیندازد،
غاف��ل از اینک��ه او در نیمه زمین خودش��ان
قرار داش��ت .چلس��ی در این بازی نشانههای
بیش��تری از فوتبال «س��اری بال» نشان داد
اما این گل یک پاس بلند س��اده بود که خط
دفاع آرس��نال توانایی مقابله با آن را نداشت.
امری قرار بود مق��داری عملگرایی با خودش
به آرس��نال بیاورد اما فعال ب��ا ایدهآلگرایی
خودش همان راه ونگر را پیش گرفته اس��ت.
بنابرای��ن عجیب نبود بخش��ی از ه��واداران
آرس��نال چنین س��رودی در بریج سر دهند
که« :تو ونگری پش��ت نقاب هستی؟» امری
قصد دارد فوتبال پرفش��ار و با پرس باال را در
تیمش جا بیندازد ،تیمی که بازیس��ازیاش
از دروازهبان شروع میشود .مشکل اینجاست
که این س��بک بازی پتر چک نیس��ت .اوزیل
و گرانیت ژاکا هم هنوز به این س��بک عادت
نکردهاند و ش��اید هرگ��ز صددرصد موفق به
اجرای آن نش��وند ،چون فوتبال طبیعیشان
نیست .تماشاگران آرس��نال امیدوار بودند با
حضور همزمان اوبامیانگ و الکازت در زمین
تیمشان بعد جدیدی در خط حمله پیدا کند
ام��ا دقیقا این خود الکازت بود که با پاس رو
ب��ه عقب عجیبش فرصت گل س��وم و نهایی
را به چلس��ی داد .برای این هواداران اما هنوز
امیدهایی باقی است .بازگشت لوران کوشلنی
قطع��ا کمک بزرگی به خط دفاعی آرس��نال
میکن��د .آمادگی کامل ل��وکاس توریرا برای
 90دقیقه بازی کردن هم قدرت بیشتری به
خط میانی آنها میبخشد .شاید حتی اشتفان
لیختش��اینر با ش��خصیت رهب��ری خودش
در زمین بتواند آرس��نال را از این آش��فتگی
در بیاورد اما امری به ش��هادت همین  2هفته
راهی بس��یار سخت و دش��وار در پیش دارد،
راهی که البته با پیروزی احتمالی در  3بازی
آینده مقابل وس��تهام ،کاردیف و نیوکاس��ل
میتواند کمی هموارتر شود.

