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اخبار

بازگشت عجیب و غریب تیم فوتبال
امید به ایران!

اعضای تیمملی فوتبال امید ایران به صورت
گروهی به کشور بازمیگردند .به دلیل عدم تهیه
بلیت هواپیما برای کاروان تیم امید ایران ،اعضای
 ٣٥نفره این تیم برای بازگش��ت به کشور دچار
مشکل شدند .طبق تصمیم گرفتهشده ،کاروان
امی��د در قالب گروههای  ٧نفره باید به کش��ور
ن گروه  7نفره
بازگردند .جمعه ش��ب نخس��تی 
راهی فرودگاه جاکارتا ش��د و صبح ش��نبه نیز
یک گروه  8نفره دیگر به فرودگاه رفتند تا راهی
ایران ش��وند .از میان اعضای کادر فنی سهراب
بختی��اریزاده و رضا ش��اهرودی زودتر به ایران
بازگشتند اما کرانچار و حمید استیلی در آخرین
گروه راهی ایران خواهند شد.

هشدار به السد و الدحیل
قبل از رویارویی با سرخابیها

رس��انههای قطری قب��ل از رویارویی الس��د
و الدحی��ل با تیمهای پرس��پولیس و اس��تقالل
توصیهای به  2نماینده خود داشتند 2 .تیم قطری
السد و الدحیل به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آس��یا راه پیدا کردهاند .آنها در این مرحله باید به
مصاف نمایندهه��ای فوتبال ایران بروند .الس��د
در ورزش��گاه آزادی به مصاف استقالل میرود و
الدحیل هم در ورزشگاه خانگی خود از پرسپولیس
پذیرایی میکند .رس��انههای قط��ری قبل از این
رویاروییه��ای بزرگ به  2تیم الدحیل و الس��د
هشدار دادند .روزنامه الرای نوشت :السد و الدحیل
اگر میخواهند به دور بعد راه پیدا کنند در درجه
نخست باید با نهایت تمرکز به میدان بروند و در
درج��ه دوم هم مهاجمان تمامکننده  2تیم مثل
بغداد بونجاح و یوس��ف العربی از فرصتهایی که
به دست میآورند استفاده کنند و دروازه حریف
را باز کنند .در ادامه گزارش الرای آمده است :هم
السد و هم الدحیل کار سختی برای صعود به دور
بع��د دارند ،چرا که باید برابر تیمهای قدرتمندی
بازی کنند .السد و الدحیل در دیدار اخیر خود در
لیگ ستارگان قطر به تساوی دست پیدا کردند و
مهاجمان فرصتهای زیادی را از دست دادند اما
برابر تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل باید از
موقعیتهای خود نهایت استفاده را ببرند.

فوتسال ایران با روسیه و برزیل
همگروه شد

مراسم قرعهکشی رقابتهای فوتسال المپیک
جوان��ان  ۲۰۱۸آرژانتین برگزار ش��د .به نقل از
سایت رس��می فدراس��یون فوتبال ،رقابتهای
فوتسال المپیک جوانان  ۲۰۱۸آرژانتین از  ۱۵تا
 ۲۶مهرماه با حض��ور  ۱۰تیم در بوئنوسآیرس
برگزار میش��ود .مراس��م قرعهکش��ی مسابقات
فوتسال جوانان المپیک بوئنوسآیرس دیروز صبح
برگزار شد .تیمملی فوتسال جوانان کشورمان در
گروه  Bاین مسابقات با تیمهای برزیل ،روسیه،
جزایر سلیمان و کارستاریکا همگروه شد.
قرعهکشی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه  :Aآرژانتین ،مصر ،پاناما ،عراق و اسلواکی
گروه  :Bایران ،جزایر س��لیمان ،کاستاریکا،
روسیه و برزیل

یادداشت

ن را شکست و گنج زاده در کاراته گل کاشت
مرادی در جاکارتا رکورد یکضرب جها 

مقتدر مثل سهراب

سهراب مرادی :شکستن رکورد
یکضرب جهان برایم مهم بود

قهرمان وزنهبرداری بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
گفت برایم مهم شکستن رکورد یکضرب جهان
بود و توانستم به خواستهام برسم .سهراب مرادی
درباره رکوردش��کنیای که در بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸داشت ،گفت 7 :ماه تمرینات شبانهروزیام
به بار نشست .من بارها در تمرینات رکورد جهان
را زده بودم و اگر با اعتماد به نفس وزنه زدم به این
دلیل بود که بارها این رکورد را در تمرینات تکرار
ک��رده بودم .رکوردهای دوضرب و مجموع جهان
دس��ت خودم بود اما میخواس��تم آنها را دوباره
ارتقا دهم که نشد .البته برای من مهم شکستن
رکورد یکضرب ب��ود که فکر میکنم حدود ۲۰
س��ال پیش این رکورد ثبت ش��ده ب��ود و خدا را
شکر توانستم آن را هم به نام خود ثبت کنم .فکر
میکنم پس از شکستن رکورد یکضرب جهان
تمرکزم را از دست دادم و کمی راضی شده بودم.
انش��اءاهلل در مس��ابقات جهانی جبران میکنم.
مرادی درباره اوت ش��دن کیانوش رس��تمی نیز
بیان کرد :من حواس��م روی وزنههای خودم بود
و اصال متوجه نشدم کیانوش چه کار کرد .به هر
حال او وزنهبردار بزرگی اس��ت و باید به او احترام
گذاشت .انشاءاهلل در مسابقههای بعدی بهتر کار
میکند .قهرم��ان بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸در
پاسخ به این پرسش که در وزن جدید هم به فکر
ثبت رکوردهای جهانی هست یا خیر ،تاکید کرد:
پرونده  ۹۴کیلوگرم بس��ته شد ،حاال باید ببینیم
در وزن  ۹۶کیلوگ��رم رکورده��ا ب��ه چه صورت
اس��ت 2 .ماه دیگر مسابقههای جهانی را داریم و
آنجا مش��خص خواهد شد .او در پاسخ به پرسش
دیگری مبنی بر اینکه در حرکت دوضرب رئیس
فدراسیون پش��ت صحنه به او چه چیزی گفت،
بیان کرد که به من گفت محکم باشم و بجنگم.

یکشنبه  4شهریور 1397

کاروان ورزش ای��ران در هفتمین روز بازیهای
آس��یایی جاکارت��ا با کس��ب  2مدال ط�لا جایگاه
چهارمی خ��ود را تثبیت کرد .مرادی و رس��تمی 2
وزنهبردار پرامید ایران در کنار  2کاراتهکای خوشنام
کشورمان شانسهای اصلی برای تصاحب حداقل 3
نشان زرین در مسابقات دیروز بودند که سهراب طال
گرفت اما کیانوش رستمی اوت شد .همچنین طالی
حمیده عباس��علی برنز شد اما سجاد گنجزاده موفق
به کسب مدال طال ش��د .سیزدهمین طالی ارزنده
ایران در بازیهای آس��یایی  2018با رکوردش��کنی
قهرمان ارزنده کشورمان یعنی سهراب مرادی همراه
بود .س��هراب سومین وزنهبردار تاریخ ایران است که
بعد از نصیری و حس��ین رضازاده ،موفق به فتح هر
سه سکوی قهرمانی آسیا ،جهان و المپیک میشود.
دی��روز در ادام��ه مس��ابقات وزنهبرداری ،س��هراب
مرادی و کیانوش رس��تمی در دسته  94کیلوگرم با
حریفان رقابت کردند که در پایان حرکت یکضرب
جایگاهه��ای اول و دوم را به خ��ود اختصاص دادند.
س��هراب مرادی ،قهرم��ان المپی��ک  2016رقابت
خود را ب��ا انتخاب وزن��ه  182کیلوگرمی آغاز کرد
که توانس��ت آن را به راحتی باالی س��ر نگه دارد .او
در ب��ار دوم موفق به مه��ار وزنه  189کیلوگرمی که
رکورد آسیا ،جهان و المپیک محسوب میشد ،نشد
ام��ا در تالش س��وم وزنه  189کیلوگرم��ی را باالی
س��ر برد و رکورد جهان را ی��ک کیلوگرم ارتقا داد و
در ص��در حرکت یکضرب این بازیها ایس��تاد .در
همین دسته ،رس��تمی دارنده مدال طالی المپیک
 2016در دس��ته  85کیلوگرم ،در تالش اولش وزنه
 175کیلوگرم��ی را مه��ار نکرد ام��ا در تالش دوم
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با ابراز رضایت
از موفقیت سهراب مرادی و ناکامی رستمی در
بازیهای آسیایی گفت :شرایط کیانوش تغییری
نکرده و همان حالت قبل است! علی مرادی پس از
پایان پیکارهای دس��ته  ۹۴کیلوگرم بازیهای
آسیایی گفت :ما قبال رکورد مجموع و دوضرب
را داش��تیم و رکورد یکضرب را هم توانس��تیم

همین وزنه را باالی س��ر برد .وی در بار س��وم وزنه
 185کیلوگرمی را انتخاب کرد که نتوانس��ت آن را
مه��ار کند و در یکضرب با رکورد  175کیلوگرم به
کار خ��ود پایان داد و دوم ش��د .در حرکت دوضرب
مرادی ابتدا موفق به مهار وزنه  221کیلوگرمی شد و
با همین حرکت طالیش را قطعی کرد .او در دومین
انتخاب��ش با  234کیلوگرم س��راغ رکورد دوضرب و
مجموع جهان رف��ت اما  2بار در قیچی نهایی ناکام
بود و با همان رک��ورد قبلی طال گرفت اما کیانوش
رستمی در دوضرب وزنههای  218و  220کیلوگرم
را انداخت و به این ترتیب حذف شد.

■■نخستین مدال طالی کاراته

س��جاد گنجزاده ،کاراتهکای کش��ورمان در وزن
 +84کیلوگرم در دور اول قرار بود به مصاف نماینده
فلسطین برود ،اما این حریف به دالیل نامعلوم روی
تاتامی نیامد تا گنجزاده بدون دردس��ر راهی مرحله
بعد شود ،هر چند درصورت حضور این فلسطینی هم
گنجزاده به آسانی قادر به غلبه بر او بود .کاراتهکای
کش��ورمان در مرحله یکچهارم نهایی برابر «طارق
علی حامدی» از عربستان ،نفر اول امیدهای جهان
ب��ا نتیجه  4ب��ر یک پیروز ش��د و گام ب��ه مرحله
نیمهنهایی گذاشت .گنجزاده در نیمهنهایی با «آدیله
ش��ادیخانوف» از قرقیزستان مبارزه کرد و  2بر یک
پیروز ش��د تا راهی فینال شود .وی در فینال هم به
مصاف «نگوئن فانگ مینه» از ویتنام رفت و با نتیجه
 5بر  2به پیروزی رسید تا مدال طالی این وزن را از
آن خود کند .همچنین حمیده عباسعلی ،کاراتهکای
بانوی کش��ورمان در وزن  +68کیلوگرم برای تکرار
ط�لای اینچئ��ون به می��دان رفت و در نخس��تین

مب��ارزه با نتیج��ه  7بر صفر «اخم��دووا آیبیبی»
از ازبکس��تان را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد
ولی در دیدار ماقبل فینال با «یوکوزا آیومی» از ژاپن
مب��ارزه کرد و در کمال ناب��اوری  2بر یک باخت تا
شانس صعود به فینال را از دست بدهد .او در تالش
برای مدال برنز موفق بود و دومین نشان آسیاییاش
را گرفت.
در هفتمین روز مسابقات ،ورزشکاران کشورمان
در رش��تههای دیگر نیز به رقابت پرداختند که در
ادامه نگاهی به نتایج آنها خواهیم داشت.

■■ردههای عجیب و غریب تیراندازان ایران

تیراندازان ایران در روز نخس��ت ماده اس��کیت،
همراه  28تیرانداز دیگر در خط آتش قرار گرفتند که
در پایان علی دوستی با  69امتیاز در رده  21ایستاد
و رامتین بشارتی با امتیاز  65در رده  25قرار گرفت
تا مشخص ش��ود ورزش ایران در این رشته پرمدال
هیچ برنامه و پیشرفتی ندارد و همچنان درگیر تهیه
مهمات تمرین ملیپوشان هستیم.
■■اسب سوارکار ایرانی از پرش امتناع کرد!

در دومین روز از مس��ابقات  3روزه سوارکاری،
طوفان ترابی ،تنها نماینده کش��ورمان در قس��مت
کراسکانتری به مصاف حریفان خود رفت .در این
مس��ابقه ،اسب نماینده ایران از پرش مقابل یکی از
موان��ع امتناع کرد و به این ترتی��ب ترابی از رقابت
حذف ش��د .حذف از این رقابت ،س��بب شد ترابی
شانس مسابقه امروز را هم از دست بدهد.

■■برد بسکتبال  3نفره مقابل عراقیها

تیم بس��کتبال  3نفره مردان ایران در س��ومین
دیدار خ��ود در بازیهای آس��یایی  2018جاکارتا

واکنش رئیس فدراسیون وزنهبرداری به ناکامی کیانوش رستمی

مثل سابق

بزنی��م و ارتقا دهیم .به همه مردم ایران تبریک
میگویم و از کادر فنی سپاسگزارم.
وی افزود :روزهای بعد هم امیدوارم با کمک
همه عزیزان بتوانیم مدال بگیریم.

رئیس فدراس��یون وزنهبرداری درباره اینکه
چرا کیانوش همراه ماساژور به جای مربی کنار
تخته میرفت ،گفت :اتفاقا او مثل س��ابق عمل
میکن��د .به هر صورت تغییری انجام نش��ده و

پایان خشم پپ

رکوردشکنیهای آگوئرو

موفق ش��د  19بر  16از س��د تیم عراق عبور کند
تا همچن��ان در این گ��روه بدون شکس��ت بماند.
عل��یاهلل وردی  ،7نوی��د خواج��هزاده  ،6محم��د
یوسفوند  4و امیرحسین آذری  2امتیاز در دیدار با
عراق برای تیمملی کسب کردند.

■■ناکامی بانوی صخرهنورد ایران از رس�یدن به
فینال

س��ومین روز از مسابقات سنگنوردی در بخش
کامباین برگزار شد و  2شرکتکننده ایران از راهیابی
به فینال بازماندند .این مس��ابقات طی  3روز و در 3
ماده سرعت ،بولدورینگ و لید برگزار شد که در این
رقابت الناز رکابی و خسرو هاشمزاده به ترتیب با قرار
گرفتن در رتبههای هفتم و پانزدهم شانس حضور در
فینال را از دست دادند.
■■شکست و حذف هر سه نماینده جوجیتسو

دیروز همچنین مسابقات جوجیتسو برگزار شد که
دست نمایندگان کشورمان از رسیدن به مدال دور ماند.
در وزن  -62کیلوگ��رم بانوان نس��یم محمدی
مقابل حریف��ی از تایلند قرار گرفت که با نتیجه 3
بر صفر شکس��ت خورد و حذف ش��د .در وزن -62
کیلوگرم مردان احمدرضا عیدی در مبارزه نخست
خود موفق شد با حساب  8بر صفر رامادان از کشور
اندونزی را شکست داده و راهی مرحله بعد شود اما
در مرحله یکهشتم نهایی برابر نماینده ترکمنستان
شکس��ت خورد و حذف شد .در وزن  -94کیلوگرم
مردان هم سعید جلیلوند در دور نخست حریفی از
مغولس��تان را شکست داد اما در مرحله یکهشتم
نهایی مقابل نماینده اردن مغلوب شد و از صعود به
مرحله بعدی بازماند.

مثل همان حالت قبل است.
م��رادی در پایان گفت :امی��دوارم در  2روز
آین��ده نتایج خوبی به دس��ت بیاوری��م .به هر
حال رکوردهای قابل توجهی جابهجا ش��ده و
رقابتها در سطح بسیار باالیی است .امیدوارم
ورزش��کارانمان با همین روحی��ه کار کنند تا
موفق شوند.

کیوسک
مارکا

آماده

علی فروغی ،مدیر شبکه سوم سیما با انتشار
تصویر مطلب خبرگزاری دولتی (ایرنا) در صفحه
اینستاگرام خود دست به افشاگری زد.
فروغ��ی با انتش��ار تصویری از تیت��ر ایرنا با
عنوان «دی��وار ندانس��تن ،همچن��ان دور جام
جم» نوش��ت« :این س��طور تیتر و بخشهایی
از مطلبی اس��ت که خبرگزاری رس��می دولت
آن را پیرامون آخرین برنامه  90منتش��ر کرده؛
رسانهای که مسؤول طرح مواضع رسمی دولت
اس��ت .در این مدت ترجیح ما ب��ر این بوده به
ج��ای توج��ه به حاش��یهها ،به برنامهس��ازی و
آنت��ن بپردازیم که گم��ان میکنم این مهم ،در
برنامههای جدید ش��بکه و تغییرات برنامههای
موجود مشهود اس��ت اما به نظرم آمد باید این
یک مورد را ب��رای مردم توضیح دهم تا عدهای

موندودپورتیوو

قهرمان نقره ای

اسپورت

چهار ستاره

دولت مانع پخش پرونده تبانی لیگیک در برنامه  90شد
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متوجه باشند سوءاستفاده از
نجابت رسانه ملی هم حد و
حدودی دارد».
مدیر شبکه س��وم سیما
در ادام��ه تأکید کرد« :دلیل
اصلی نپرداخت��ن به اتفاقات
مش��کوک فوتب��ال و پرونده مش��کوک به تبانی
در لی��گ [ی��ک] (که البت��ه ظاه��را اینطور هم
نبوده) ،فش��ار جدی برخی مسؤوالن دولت برای
نپرداخت��ن به ای��ن موضوع در س��طوح مختلف
سازمان است .به عبارت بهتر خبرگزاری رسمی

دولت در حالی رسانه ملی را
محک��وم به بایک��وت در این
موضوع در فوتبال میکند که
دلیل اصلی تجدیدنظر رسانه
مل��ی در پرداخت��ن ب��ه این
موضوع ،درخواست مصرانه و
فشارهای مقامات دولتی تا دقایقی مانده به آنتن
بوده است .حاال سؤال اینجاست ،چطور میشود
که دولت موضوعی را از صداوس��یما مطالبه کند
و بعد از اجابت درخواس��تش ،رس��انه رسمی آن
مجموعه ،به دلیل اجابت تقاضای همان مجموعه

آ.اس

امباپه یا هیچ کس

تخری��ب و توهی��ن را در دس��تور کار خود قرار
ده��د؟! این تف��اوت در سیاس��تهای اعمالی و
اعالمی ،برای چیست؟»
اظهارات مدیر شبکه سوم سیما کام ً
ال شفاف
و غیرقابل تفسیر اس��ت ،بنابراین انتظار میرود
مس��ؤوالن دولت��ی و بویژه اس��حاق جهانگیری،
مع��اون اول رئیسجمه��ور که عم� ً
لا اداره امور
اجرای��ی دولت را در اختی��ار دارد ،توضیح دهند
دقیقاً کدام مس��ؤول دولتی مانع شفافس��ازی
درباره فساد در برنامه 90شد؟
چگون��ه مواض��ع اعالمی دول��ت میتواند در
انتقاد از فساد باشد اما مانع از پخش یک موضوع
مفسدهانگیز ورزشی ش��ود که در مقابل مفاسد
بزرگ ،هیچ اس��ت .انتظار این است که پاسخ به
این پرسش به سرعت داده شود.

جاناتان ویلس�ون :ماه مارس س��ال گذش��ته
منچستر س��یتی در بازی تکراری از دور پنجم
جام حذفی هادرزفیلد را با نتیجه  5-1شکست
داد .در این بازی س��رخیو آگوئرو  2گل زد اما
حرفهای مطرح شده بعد از بازی بیشتر روی
آینده او در باشگاه متمرکز بود تا درخشش وی
در جری��ان این پیروزی .پ��پ گوآردیوال پیش
از این هم اع�لام کرده بود بخشهایی از بازی
آگوئرو با دید و فلسفه فوتبالی او همسو نیست و
به نظر میرسید خرید گابریل ژزوس آغاز پایان
مهاجم آرژانتینی در استادیوم اتحاد باشد.
«من تا ح��اال  10بار به این س��وال جواب
دادهام .مطبوع��ات نظر م��ن را بخوبی در این
باره میدانن��د» .گوآردیوال حوصلهاش از تکرار
یک حرف سر رفته بود و تمام عالئم و نشانهها
حاکی از این بود که اگر ژزوس مصدوم نمیشد
آگوئرو در پایان فصل سیتی را ترک میکرد.
 18ماه بعد سیتی دوباره با نتیجهای سنگین
هادرزفیلد را شکست داد ،این بار  6-1و در لیگ
و ب��ا هتتریک آگوئرو .تفاوت بزرگ اما این بار
در خ��ود گوآردیوال ب��ود« :آگوئرو ب��ا و بدون
توپ بسیار آماده و باهوش است و البته قدرت
گلزنیاش را هم که همیش��ه داشته .پاسی که
به او رسید خیلی خوب بود اما ضربه نهاییاش
عالی بود» .ضربات نهایی آگوئرو همیشه عالی
بوده .او در  295بازی برای سیتی در رقابتهای
مختلف  204گل زده ،شامل  146گلی که در
 208بازی لیگ برتر وارد دروازه حریفان کرده
اس��ت .آگوئرو که تا به ح��ال  5فصل در لیگ
را با حداقل  20گل به پایان رس��انده با گذر از
رکورد «اریک ب��روک» حاال به عنوان بهترین
گلزن تاریخ باشگاه شناخته میشود .در تاریخ
لی��گ برتر هم تنها  9بازیکن بیش��تر از او گل
زدهان��د که هیچکدام میانگین گل به دقیقهای
بهت��ر از او ندارند .آگوئ��رو در چند هفته آینده
فرصت ای��ن را دارد که از فردیناند ( 149گل)
و مایکل اوون ( )150هم پیشی بگیرد .او با 18
گل دیگر جرمین دفو و رابی فاولر را هم پشت
س��ر میگذارد و  30گل دیگ��ر آگوئرو را باالتر
از تی��ری آنری خواهد ب��رد ،به عنوان بازیکنی
که بیش��ترین گل را برای یک باشگاه در تاریخ
لیگ برتر زده اس��ت .تداوم عملکرد آگوئرو در
تمام این س��الها فوقالعاده بوده اما او هرگز تا
حدی که باید به چشم نیامده و مورد تقدیر قرار
نگرفته است .ستاره آرژانتینی سیتی حتی یک
بار هم توسط انجمن فوتبالیستهای حرفهای
و انجمن نویسندگان فوتبالی به عنوان بهترین
بازیکن سال انتخاب نشده و فصل پیش اولین
باری ب��ود که باالخره جای��ی در تیم منتخب
فصل پیدا کرد .ش��اید دلیل آن شک و تردید
در نوع ب��ازی او به عنوان صرفا یک گلزن و نه
فوتبالیستی کامل بوده است و البته شاید رفتار
و منش او به قدری در تمام این سالها در سایه
و دور از هیاهوی مطبوعاتی بوده که باعث شده
کمتر به چشم بیاید .آگوئرو زندگیای آرام دارد
و دلیلی نمیبیند هنوز بعد از  7سال منچستر را
خانه خودش ببیند .انگلیسی او همچنان ضعیف
است .در مستند «همه یا هیچ چیز» میبینیم
که خانه او نور طبیعی ندارد .پسرش در آرژانتین
با همسر سابقش ،دختر دیگو مارادونا ،زندگی
میکند و ماهی یک هفته به دیدار او میآید .در
کل واقعا مشخص نیست آگوئرو غیر از تمرین
ک��ردن و گل زدن در زندگی چه کار میکند.
غیر از نیوکالس اوتامندی هم تنها دوست او در
منچستر داوید دخهآ است که از دوران اتلتیکو
مادرید همدیگر را میشناختند .از منظر صرفا
فوتبالی ام��ا آگوئرو خودش میدانس��ت برای
موفق شدن در سیتی پپ باید بازیاش را تغییر
بدهد .او در پای��ان فصل پیش در مصاحبهای
با یک کان��ال تلویزیونی آرژانتینی گفت« :پپ
مربیای است که انتظار زیادی از بازیکنان دارد.
برای همین بازی کردن در فصل اول برای پپ
چندان ساده نبود و او گاهی از دستم خشمگین
میشد .من به عنوان یک مهاجم ،جدا از وظایف
خودم ،باید نقش اولین مدافع تیم را هم بازی
کن��م ،اتفاقی که فکر کنم این فصل افتاد .پپ
گفت از عملکردم راضی بوده و اتفاقا خشمش
نسبت به من ارزشش را داشته ،چون بازیکنی
بهتر از من س��اخته» .واقعا ه��م دلیلی وجود
نداشت که بازیکنی در سبک آگوئرو نتواند در
تیم پپ موفق باشد 4 .قهرمانی آخر بارسلونای
یوهان کرویف در اللیگا که خود پپ هم بخشی
از آن تیم بود با روماریو به عنوان مهاجم مرکزی
به دست آمد .آگوئرو در شروع دوران فوتبالش
به قدری شبیه به روماریو بازی میکرد که اصال
لقبی مشترک با ستاره برزیلی سابق بارسا به او
داده بودند .اگر گوآردیوال به استفاده از سیستم
 3-1-4-2ادامه دهد آگوئرو و ژزوس کنار هم
در خط حمله قرار میگیرند اما پیشرفت بازی
آگوئرو باعث ش��ده که اگر قرار باشد سیتی با
همان سیس��تم یک مهاجم سابق بازی کند او
دست باال را نسبت به همتیمی برزیلی خودش
داشته باش��د .بدین ترتیب برای آگوئروی 30
س��اله هنوز فرصت زیادی برای باال بردن آمار
خودش در لیگ برتر باقی مانده است.

