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ورزشی

وطن امروز شماره 2655

اخبار

یک شکست سنگین دیگر

منزوی :وزیر هوای ما را دارد

یکی از سوژههای مهم دعوای طرفداران
سرخابیها در چند سال اخیر ،ادعای حمایت
وزارت ورزش از پرس��پولیس و سنگاندازی
وزارت س��ر راه اس��تقالل اس��ت اما کامران
من��زوی ،عضو جدی��د هیاتمدیره باش��گاه
اس��تقالل مخالف ای��ن عقیده اس��ت .او در
مصاحب��ه اختصاصی با ف��ارس گفت« :من
دقیقا مث��ل خود مردم هس��تم ،مثل همان
طرف��داران واقع��ی اس��تقالل .قبلها هم در
مصاحبههایم این موضوع را گفتهام هیچ وقت
نبای��د بین دو مجموعه تفاوت قائل ش��د اما
وزی��ر ورزش خدماتی به اس��تقالل کرده که
ش��اید هیچکس از آنها خبر نداش��ته باش��د.
اگر او روزی به من اجازه بدهد این مس��ائل
را میگویم .من از طریق ش��ما میگویم وزیر
اجازه بدهد تا همه چیز را درباره کارهایی که
انجام داده بگویم .االن هم که این حرفها را
میزنم شاید متهم به بله قربانگویی شوم که
البته مطرح کردن چنین صحبتهایی بیشتر
فضاس��ازی اس��ت ولی تاکید میکنم وزارت
ورزش هوای استقالل را داشته است».

خبر

اعتراض به داوری همچنان در دستورکار بازیکنان ایرانی

فاصله ساری با اخراج

بع��د از شکس��ت -۶صفر چلس��ی مقابل
منچسترسیتی و حرف و حدیثهای زیادی که
درباره اخراج مائوریسیو ساری ،سرمربی آبیها
شنیده میشود ،پل کلمنت ،کمکمربی سابق
این تیم میگوید س��اری اگر در این فصل یک
شکست سنگین دیگر را تجربه کند ،بالفاصله و
بدون هیچ اغماضی اخراج خواهد شد.
مائوریسیو س��اری در مصاحبه مطبوعاتی
بعد از بازی اعتراف کرد انتظار دارد در روزهای
آینده با مدیریت باشگاه درباره سرمربیگریاش
در این باشگاه مذاکراتی داشته باشد .ساری از
تابستان گذشته که از ناپولی به چلسی ملحق
ش��د تالش کرده سبک فوتبال مد نظر خود را
در این تیم جا بیندازد ولی به نظر میرسد در
رس��یدن به نتایج مد نظر خ��ود چندان موفق
نبوده است.
پل کلمنت ،کمکمربی س��ابق چلسی بعد
از بازی با س��یتی در گفتوگو با شبکه BeIN
گفت« :ساری بشدت تحت فشار است .دست
ندادن آخر بازی او با پپ ،اگر عمدی باشد یا به
خاطر فشار زیاد واقعا فراموش کرده که با مربی
حریف دست بدهد ،به هر حال نشان میدهد
او در چه شرایط سختی قرار دارد».
کمکمربی سابق چلسی گفت« :در چلسی
تیم��ی نمیبینم که بازیکنانش برای همدیگر،
برای باش��گاه و برای هواداران بجنگند .این در
بازی مقابل سیتی کامال مشهود بود .یک تیم
بدون اعتماد به نفس .ش��کی نیس��ت این تیم
مشکل دارد .مدیران چلسی االن نمیخواهند
واقعیت را بپذیرند ولی یک شکس��ت سنگین
دیگر برای اخراج ساری کافی است».

سهشنبه  23بهمن 1397

زه�ره فلاحزاده :روز یکش��نبه ب��رای قرمزهای
پایتخت چندان خوب نبود .پرسپولیس در اهواز با
نتیجه  2بر یک مغلوب شاگردان افشین قطبی شد
تا فوالد تنها تیمی باشد که در لیگ هجدهم موفق
به شکست پرسپولیس شده است .سپاهان رقیب
اصل��ی قرمزها در خانه با نتیجه عالی  3بر صفر از
سد سپیدرود و علی کریمی گذشت و پدیده دیگر
ضلع قهرمانی با یک گل از سد استقالل خوزستان
گذشت .تراکتورسازی هم مقابل نساجی به تساوی
ی��ک  -ی��ک رضای��ت داد .با این وجود شکس��ت
پرس��پولیس و اعتراضات بازیکنان این تیم یادآور
یک نکته تلخ است که در ادامه به آن میپردازیم.
زمانی که تیمملی فوتب��ال ایران در نیمه نهایی
جام ملتهای آس��یا به ژاپ��ن باخت ،تمام صفحات
نش��ریات و س��ایتهای خبری به گل اول ژاپن که
با ناش��یگری و اعتراض بیجای ملیپوش��ان ما به
ثمر رسید ،اختصاص پیدا کرد .همه اذعان داشتند
فوتبال م��ا تفاوتش با ژاپن در همی��ن آماتور رفتار
کردن بازیکنانش است .فرقش همین پرخاشگری و
اعتراض به داوری است که از لیگ برترمان به فوتبال
ملیمان سرایت کرده است و حتی مربی حرفهای و
گرانقیمتمان هم کاری از دستش ساخته نیست.
حتی ش��اید باید گفت کیروش هم پرخاشگری و
معترض بودن به زمین و زمان را از خود ما آموخت.
پس با این وضع که همه اشتباه درسشان را خوانده
بودند ،نمیشد در انتظار نمره  20بود.
ای��ران پس از گل اول ی��ارای مقابله با ژاپن را
نداشت .مینی در دس��تانمان بود که باید خنثی
میش��د اما اشتباه محاسباتی باعث منجر شدنش
ش��د و تمام رویاهایمان برای رس��یدن به فینال
مقابل دیدگانمان دود شد و به هوا رفت...
گل دوم و سوم هم براحتی هر چه تمامتر وارد
دروازه ایران ش��د و چند گل دیگر که میتوانست
این شکست را سنگینتر هم کند.
تیم ملی فوتبال اما مثل لشکر شکست خورده به
ایران بازنگشت ،بلکه بسان تیمی که با جام قهرمانی
وارد فرودگاه ایران ش��ده ،بازگش��ت .همان جا باید
میفهمیدیم فوتبال ایران قرار نیست از اشتباهات
بازی مقابل ژاپن درس��ی بگی��رد و اینکه اگر کمی
حرفهایتر به فوتبال نگاه میکردیم ما بودیم که به
جای ژاپنیها فینالیست میشدیم .حتی تذکری هم
به تیم داده نشد و جالب آنکه رئیس فدراسیون هم
خشنود از نتیجه به دست آمده بود.

درسی که عبرت نشد

ح��اال پس از این همه ح��رف و حدیث و نقد،
اعت��راض ب��ه داوری در بازی فوالد -پرس��پولیس
تبدیل به س��رخط اخبار ورزش��ی ش��ده اس��ت.
پرس��پولیس پس از مدتها در لیگ برتر شکست
خورد و نتوانس��ت رکورد  17هفت��ه بدون باخت
را که به نام خودش بود بش��کند .ب��ا وجود اینکه
کارشناس��ان روی پنالت��ی اش��تباه ف��والد نظری
مش��ترک داش��تند اما نمیش��ود دلیل باخت را
تنه��ا یک تصمیم دانس��ت .با این وج��ود پس از
این بازی حمالت ش��دیدی به داور مسابقه شد تا
حدی که قرمزپوش��ان پایتخت تنها به اشتباهات
داوری پرداختند؛ اش��تباهاتی که همیش��ه هم به
ضرر تیمش��ان نبوده و گاهی ممکن اس��ت از آن
سود هم برده باش��ند .البته میتوان از فدراسیون
فوتبال خرده گرفت که چرا پس از آن همه نمایش
تبلیغاتی که قرار است از نیمفصل « »VARوارد
لیگ شود ،هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ پرسش
دیگر اینکه نقش داوران پش��ت دروازه چیس��ت؟

البت��ه کرمانش��اهی قاضی جنجالی پرس��پولیس
و فوالد مدعی ش��ده کمک داور پش��ت دروازه به
او پنالت��ی را اعالم کرده که اگر چنین باش��د باید
مدعی شد راهکار فدراسیون عوض درست کردن
ابرو ،چشم فوتبال را هم کور کرد! در بازی استقالل
با پیکان هم خطایی از سوی رحمتی روی مهاجم
پیکان حادث ش��د که این بار داور پش��ت دروازه
چیزی را ندید و همین موجب شد بازیکنان پیکان
دقایق زیادی را به اعتراض مشغول باشند.
از س��وی دیگر مصاحبه بازیکنان پرسپولیس
تماماً به اش��تباهات داوری اختصاص یافت و هیچ
نکته فنیای از زبان قرمزها گفته نشد.
با آنکهگم��ان میکردیم از بازی با ژاپن درس
گرفتهای��م و در رفتارمان حرفهایتر ش��دهایم اما
همچنان در چاهی که با یقهگیری و پرخاش��گری
به درونش افتادیم ،دس��ت و پا میزنیم .انتظار هم
داریم دس��تی بیاید و ما را از این چاه عمیق نجات
دهد اما چه کس��ی میداند به محض بیرون آمدن

فرار از شکنجه حکومت بحرین

ملیپوش سابق بحرینی آزاد شد

از ای��ن چاه ،چاه دیگری مقابلت نباش��د تا باز هم
با هوچیگری و س��ر و صدا ب��ه پا کردن بیفایده،
درونش بیفتی؟!
پرس��پولیس به فوالد باخت اما ب��دون تردید
به این باخت از دید فنی نگاهی نمیش��ود و تنها
ب��ه حوادث قبل ،حین و بعد بازی توجه میش��ود
و همی��ن نگاه آماتور ما باز ه��م در جام ملتهای
بعدی یقهمان را میگیرد و براحتی آب خوردن باز
هم حس��رت لمس جام قهرمانی به دل هر ایرانی
میماند.
در واقع سوغات تیم ما از جام ملتهای امارات،
پس از  ۱۵س��ال صعود بدون گل خورده به نیمه
نهای��ی این رقابته��ا نبود (آنطور ک��ه در جامعه
انعکاس پیدا کرد) بلکه همان حسرت قهرمانیای
بود که با ناش��یگری و آماتور ب��ودن فوتبال ما بر
دلمان ماند.
باز هم اعتراض به داوری را در لیگمان شاهد
خواهیم بود و این داستان ادامه خواهد داشت...

کیوسک
گاتزتا

یووه در لباس مبدل

سان اسپورت
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قتل عام

تراشتگن و یک امتیاز

آ.اس

بارسا ترسیده است

پرسپولیس اعتراض رسمی میکند

تبعات یک شکست

باش��گاه پرس��پولیس با تهی��ه ویدئویی
مستند ،به اش��تباههای مکرر داوری به ضرر
سرخپوشان بویژه در بازی با فوالد خوزستان
اعتراض رسمی خواهد کرد .به نوشته سایت
این باشگاه ،در بازی با فوالد خوزستان عالوه
بر تمام مسائلی که پیش از شروع بازی ،برای
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر رقمزده شد
تا ش��رایط بس��یار بد و ناگواری برای اعضای
تیم فوتبال پرسپولیس به وجود آید و تمرکز
و آرام��ش آنها را به کلی برای ش��روع بازی
مختل کند ،شاهد اش��تباههای مکرر داوری
به ضرر سرخپوش��ان هم بودی��م که تاثیری
کام�لا مس��تقیم روی روند و نتیج��ه بازی
داشت .باشگاه پرس��پولیس ،هوادارانش و در
کل جامعه منصف فوتبال ایران در سالهای
گذش��ته نه یک ب��ار بلکه بارها ش��اهد تاثیر
نهایی چنین مسائلی بر نتایج رقابتهای لیگ
بودهان��د و قرار گرفتن مجموعه این موارد در
کن��ار هم و تک��رار آنه��ا ب��رای رقابتهایی
منصفانه ک��ه از ویژگی اصلی ش��رایط برابر
برای همه تیمها برخوردار باشد ،جایز نیست.
در این راستا ،باشگاه پرسپولیس برای دفاع از
حقوق خود ،هوادارانش و فوتبال ،همزمان با
پیگیری رسمی مسائل پیش آمده در پیش از
بازی ،نسبت به اشتباههای تاثیرگذار داوری
بازی پرس��پولیس با فوالد خوزستان نیز در
قالب نامه و فیلم مس��تندی که ارائه خواهد
ش��د ،اعت��راض خواهد کرد .در ای��ن بازی با
توجه به نظرات کارشناس��ان داوری ،درباره
م��واردی چون خطای پنالت��ی ،انصراف داور
مسابقه از صدور کارت زرد دوم و عدم اخراج
بازیکن حریف با توجه به خواس��ت بازیکنان
حری��ف و ب��ه ص��دا در آوردن س��وت پایان
مسابقه پیش از موعد قانونی بحثهای جدی
وجود دارد که باش��گاه پرسپولیس ،خواهان
پیگیری ج��دی و رفع قطعی آنها از س��وی
مراجع مرتبط و مسؤول است.

دادگاهی در تایلند که به پرونده استرداد حکیم
العریبی ،ملیپوش سابق بحرینی که دولت بحرین
خواهان استرداد او بود ،رسیدگی میکرد ،حکم به
آزادی العریبی داد .ماجرای پرونده استرداد حکیم
العریبی ،ملیپوش سابق بحرینی که به درخواست
دولت بحرین در تایلند دستگیر شده بود ،سرانجام
با صدور حکم آزادی او به پایان رس��ید .العریبی
که به دالیل سیاس��ی از بحرین خارج شده و در
اس��ترالیا پناهنده اس��ت ،ماه نوامبر بعد از پشت
سر گذاشتن ماه عسلش در تایلند ،به درخواست
بحرین در این کشور دستگیر شده بود.
مقامات بحرینی ،دولت تایلند را تحت فشار
گذاشته بودند تا العریبی را به این کشور استرداد
دهد اما سازمانهای حقوق بشری میگفتند دولت
بحرین قصد دارد العریبی را در بحرین ش��کنجه
کند و تایلن��د نباید با اس��ترداد او موافقت کند.
استرالیا هم برای بازگشت العریبی به این کشور،
تایلند را تحت فشار قرار داده بود.
العریبی در آخرین جلسه دادگاهش از رئیس
دادگاه خواس��ته بود با اس��ترداد او موافقت نکند
چون او را در بحرین به دالیل سیاس��ی و اعتقاد
شکنجه خواهند کرد.
سخنگوی دادگاه تایلندی در مقابل خبرنگاران
قرار گرفت و اع�لام کرد« :دادگاه حکم به آزادی
آقای حکیم العریبی داده و ایشان همین امروز از
زندان آزاد خواهد ش��د ،چرا که هیچ دلیلی برای
ادامه بازداش��ت ایشان وجود ندارد .آقای العریبی
آزاد است و به عهده خود او است تصمیم بگیرد از
اینجا کجا خواهد رفت».
العریبی نخستینبار در سال  2012و در جریان
اعتراضات مدنی در این کشور بازداشت شده و به
حمله به پاس��گاه پلیس و تخریب اموال عمومی
محکوم ش��ده بود .العریبی بعدا ادعا کرده بود در
دوران بازداشت مورد ضرب و جرح و شکنجه واقع
شده و به دلیل شیعه بودن ،سختترین شکنجهها
را تحمل کرده است.
گزارش

یک نیمکت شلوغ و ترافیک سنگین
در استقالل

با جذب ۴بازیکن جدید و بازگشت مصدومان،
استقالل در نیمفصل دو م چهرهای کامال متفاوت
خواهد داشت .آبیها در نیمه دوم فصل به تیمی
پرس��تاره تبدیل ش��دهاند و رقابت ستارگان آبی
در پس��تهای مختلف باعث خواهد شد نامهای
سرشناسی مجبور ش��وند از روی نیمکت شاهد
بازی تیم خود باشند .در این گزارش قصد داریم
نگاهی داشته باشیم به رقابتهای جذاب در تیم
استقالل.
■■نیمکتنشینیآقایکلینشیت

اس��تقاللیها در قف��س توری س��یدمهدی
رحمتی و سیدحسین حسینی را در اختیار دارند.
 2دروازهبان کامال آماده و باانگیزه .در نیمفصل اول
این رقابت به س��ود رحمتی به اتمام رس��ید و در
نخس��تین بازی نیمفصل دوم نیز بازهم حسینی
نیمکتنشین بود و رحمتی در ترکیب اصلی قرار
داشت .مسلما سیدحسین حسینی که رکورددار
کلینشیت در لیگ ایران است ،در هر تیم دیگری
جز استقالل میتوانست فیکس باشد.
■■مدافعانمیانی

شهبد پورصفر :شکس��ت چلسی آن هم با  ۶گل
دور از انتظار بود .شاگردان ساری که پیشتر موفق
به شکس��ت سیتی شده بودند این بار هیچ حرفی
برای گفتن نداش��تند و این شکس��ت به بدترین
شکس��ت چلسی در  ۲۸سال اخیر تبدیل شد .در
این یادداشت به چرایی این موضوع میپردازیم.

منسیتی چگونه چلسی را  6تایی کرد

گزارش یک قتلعام

■■محو کردن جورجینیو

او یکی از کلیدیترین مردان س��اری اس��ت.
به قدری نق��ش او در تاکتیک س��اری جا افتاده
اس��ت ک��ه س��رمربی چلس��ی مجبور ب��ه تغییر
پس��ت انگولو کانته ش��د .جورجینی��و در ناپولی
یک رجیس��تر به تمام معنا ب��ود .او در ناپولی در
انتقال فاز دفاع به حمله یک اس��تاد به تمام معنا
بود به طوری که پ��پ گوآردیوال را برای خریدن
خود مجاب ک��رده بود .اگر روز خوب او نباش��د،
شکس��ت دادن تیمش ب��رای حریفان هیچ کاری
نخواهد داش��ت .مانند بازی یکشنبه برابر سیتی
ک��ه مردان پ��پ ب��ا  ،Pressureجورجینیو را از
مدار ب��ازی خارج کردند .کن��ار رفتن جورجینیو
ب��ه این معن��ی بود که خط دفاع چلس��ی باید به
تنهایی از پ��رس تیمی حری��ف و تلههای داخل
باکس ،خارج میش��د که ای��ن کار از پس نفراتی
چ��ون داوید لوئیز و رودیگر بر نخواهد آمد .وقتی
جورجینیو تبدیل به مهره ای خنثی در  ۹۰دقیقه
ش��د ،فش��ار بر نفراتی چون راس بارکلی و کانته
بی��ش از پیش ش��د و همی��ن دلیل ه��م باعث
فروپاشی اساسی خط دفاع و خط هافبک چلسی
شد و در چنین موقعیتی ساری روی به یک حربه
دیگر آورد.

بود اما وقتی عملکرد او را در این بازی زیر ذرهبین
میبری��م ،باید ب��ه قدرت تحلیل پ��پ گوآردیوال
اعت��راف کنی��م .اس��ترلینگ برای ح��رکات بین
خطوط و طراح��ی حمالت از کانالهای کناری و
اس��تفاده در زمان ضد حمله یک مهره کلیدی به
ش��مار میرود .در این بازی نیز او همان کاری را
باید انجام میداد که تخصصش اس��ت« :رساندن
توپ ب��ه باکس حریف و بر ه��م زدن نظم جناح
راس��ت چلس��ی» .آوردن او در ضلعی که کانته و
آزپیلیکوئتا حضور دارند مص��ادف با گره خوردن
شرایط خواهد بود اما هرگز چنین اتفاقی در طول
 ۹۰دقیقه رخ نداد .اس��ترلینگ طی  ۹۰دقیقه ۴
دریب��ل موفق را ثبت کرد که تم��ام آنها از جناح
آزپیلیکوئتا بود.
■■آیینهای از دیدار رفت

■■پرس از جلو

واضح بود که چلسی بعد از خوردن  ۴گل ،رو
به ب��اال بازی نخواهد کرد اما وقتی دامنه حمالت
س��یتی از دفاع ش��دت گرفت ،مردان ساری روی
به اس��تفاده از پرس تیمی و  Pressureآوردند.
این بدین معنا بود که پ��درو ،ایگوآین و آزار باید
داخل باکس حریف توأمان حضور پیدا میکردند.
اما با ن��گاه به زمانی که الپورته ،اس��تونز و والکر

صاحب توپ میشدند ،هیچ نشانی از پرس و فشار
ندیدیم .نه گونزالو ایگوآین درک درس��تی از این
مس��اله پیدا کرده بود و نه اینکه از نفرات پش��ت
سرش مورد حمایت قرار میگرفت و به این ترتیب
حربه پرس برای دفع انتقال توپ از دفاع به حمله
سیتی که بیوقفه اجرا میشد ،شکست خورد.

■■رحیم استرلینگ

آوردن استرلینگ به سمت چپ کمی عجیب

اگ��ر دیدار رف��ت را ب��ه خاطر داری��د ،حتما
میدانید که مردان س��اری برای رس��یدن به گل
از آزار به بهترین ش��کل ممکن بهره بردند .آزار با
جمع کردن مدافعان سیتی چه زمانی که صاحب
توپ بود و چه زمانی که بدون توپ عمل میکرد،
فضاهای زی��ادی را به وجود م��یآورد که عموماً
خارج از باکس بود .چلسی از همین نکته استفاده
ک��رد و با آوردن کانته نزدی��ک باکس به گل هم
رسید .اما در بازی برگشت ،سیتی از همین نکته
بهره برد .ش��اگردان پپ زمان��ی که صاحب توپ
نبودند با جمع کردن مدافعان چلس��ی در داخل
باک��س ،فضاهایی را در بیرون محوطه به دس��ت
آوردند که گله��ای آگوئرو و گوندوگان با همین
حربه به دست آمد.

با انتقال وریا غفوری و روزبه چش��می به خط
میانی ،ترافیک در خط دفاعی استقالل کمتر شده
و به نظر میرسد پژمان منتظری ،محمد دانشگر
و آرمین سهرابیان تا حدودی توانستهاند جایگاه
خود را در خط دفاعی به دست بیاورند .در پست
دفاع چپ نیز احتماال در نیمفصل دوم باید شاهد
حضور امیدنورافکن باشیم؛ اتفاقی که زکیپور را
نیمکتنش��ین میکند .خسرو حیدری نیز دیگر
نیمکتنشین سرش��ناس آبیها در جناح راست
خط دفاعی است.
■■هافبکها و سرگیجه شفر

علی کریمی ،روزبه چشمی و فرشید باقری و
در صورت لزوم امید نورافکن هافبکهای تدافعی
اس��تقالل هس��تند که از این بین فقط ۲بازیکن
ش��انس بازی کردن دارند .در بخش تهاجمی نیز
داریوش ش��جاعیان برگش��ته و استقالل فرشید
اسماعیلی ،طارق همام و رضا آذری را نیز در این
پست در اختیار خواهد داشت .جایگاه وریا غفوری
در پست وینگر راست ثابت به نظر میرسد اما در
بقیه نقاط میانه میدان هر تغییری ممکن است رخ
دهد .در خط میانی به غیر از نفراتی که اشاره شد
باید مهدی قائدی ،سجاد آقایی ،پاتوسی و محسن
کریمی را هم اضافه کنیم.
■■رقابت در خط آتش

مرتض��ی تبری��زی ،روحاهلل باق��ری و اللهیار
صیادمنش درکنار الحاجی گرو مهاجمان استقالل
در نیمفص��ل اول بودند که گرو با نظر کادر فنی
این تیم از جمع آبیها جدا و اسماعیل گونکالوس
ب�� ه عنوان یکی از خریدهای زمس��تانی به جمع
استقالل اضافه شد و هواداران این تیم امیدوارند
این بازیکن گینهای-پرتغالی خاطرات مامه تیام
را برایش��ان زنده کند .حضور منشا نیز ترافیک
در خط حمله آبیها را س��نگینتر کرد و به نظر
میرسد در این پست هم چند بازیکن سرشناس
باید خود را برای نیمکتنشینی آماده کنند.

