حکمرانی اسپانیا در کسب عناوین تنیس

یکشنبه  17آذر 1398
وطنامروز شماره 2810

تنیسورهای اسپانیایی برای چهارمین سال پیاپی در کسب عناوین باالتر از دیگر کشورها قرار گرفتند .به نقل از آ.اس ،اسپانیا برای چهارمین سال
پیاپی از لحاظ فتح عناوین تنیس در جایگاه نخست قرار گرفت .اسپانیاییها در سال  ۲۰۱۹به لطف برتری رافائل نادال توانستند  8جام به دست
آورند .مرد شماره یک جهان  4عنوان کسب کرد و روبرتو باتیستا ،فلیسیانو لوپس ،آلبرت راموس و پابلو کارنیو نیز هر کدام یک جام باالی سر بردند.
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استراماچونی استقالل را تمرین نداد

روز شنبه تمرین استقالل در شرایطی برگزار شد که
سرمربی ایتالیایی به رختکن رفت و تمام امور تیمش را
به دس��تیارانش سپرد .استقالل که خود را برای دیدار
با پیکان آماده میکند ،دیروز ساعت  11:30در زمین
مجموعه ورزش��ی انقالب تمرینات خ��ود را پیگیری
ک��رد .نکته جال��ب توجه در تمرین آبیپوش��ان اقدام
استراماچونی بود .س��رمربی ایتالیایی استقالل دیروز
در محل تمرین حاضر ش��د ولی تیمش را تمرین نداد
و از ابت��دای برنامههای تاکتیک��ی تیمش در رختکن
ماند و تا اواخر تمرین نیز با همان لباس ش��خصی که
در مجموعه ورزشی انقالب حضور پیدا کرده بود تنها
در گوش��های از زمین نظارهگر برنامههای تیمش شد.
این حرکت سرمربی تیم فوتبال استقالل در شرایطی
انجام شده که ظاهرا وی به دلیل عدم دریافت بخشی
از مطالبات خود از مسؤوالن باشگاه ناراحت است ،هر
چند اسماعیل خلیلزاده ،عضو هیأت مدیره استقالل
توگو با فارس اعالم کرد اگر مشکلی وجود داشته
در گف 
باشد حل خواهد شد .در تمرین دیروز آبیپوشان میالد
زکیپور بعد از چند هفته غیبت حاضر شد و زیر نظر
کادر پزشکی تیم به تمرین پرداخت .در جریان تمرین
هم بازیکنان به دلیل تولد مربی بدنس��از خود به این
مرب��ی تبریک گفتند .اس��تقالل در دیدار آتی خود به
مصاف پیکان خواهد رفت.

ستاره آژاکس با رئال قرارداد بست

روزنامه هلندی مدعی شد دنی فان دبیک قراردادش
ب��ا رئال مادرید را رس��می ک��رده و البته فعال تصمیم
گرفته شده این قرارداد رسانهای نشود .دنی فان دبیک
از اول ج��والی  ۲۰۲۰بازیکن تیم فوتبال رئالمادرید
خواهد بود .این ادعای روزنامه هلندی دتلگراف است.
گفته میشود  ۳طرف دخیل در این انتقال یعنی رئال
مادری��د ،آژاک��س و خود فان دبی��ک تصمیم گرفتند
این قرارداد فعال رس��انهای نشود اما در بسیاری موارد
قرارداد رسمی شده است .او بازیکنی است که مادرید
مدته��ا بازیهایش را بررس��ی میک��رده و به دنبال
جذبش بوده اس��ت .حتی تابس��تان گذش��ته هم تیم
اس��پانیایی ب��رای خرید او اقدام کرده و پیش��نهادش
را ب��ه آژاک��س داده ب��ود اما خ��ود بازیکن خواس��ته
بوده یک س��ال دیگر در آژاک��س بماند .فان دبیک از
 ۹س��الگی در آژاکس بوده و توانسته به تیم اصلی راه
پیدا کند.

ایمیل اتحادیه جهانی کشتی بیانگر
برگزاری جامجهانی است

سالم به ثبات

سرانجام پرسپولیس همانی شد که هوادارانش منتظرش
بودن��د .تیمی که از ابتدای فص��ل نمایشهایی دور از آنچه
پیش از این دیده بودیم ارائه میداد ،اینک پس از کنس��ل
ش��دن بازگشت برانکو ،فرم و شکلی را یافته که باید؛ تیمی
که هم خوب بازی میکند هم خوب گل میزند .اما چه شد
که پرس��پولیس در فوالدشهر به چنین رفرمی رسید؟ البته
ایراداتی هم هس��ت که نباید خوشباورانه تصور کرد از بین
رفتهاند .صنعت نفت در هفته س��وم آخرین دیداری بود که
در آن همه بازیکنان پرسپولیس در پست خودشان و بدون
تغییر خاصی به میدان رفتند .در اصفهان و مقابل ذوبآهن
نیز هر  ۱۱بازیکن پرسپولیس در پست تخصصی خودشان
به میدان رفتند؛ اتفاقی که از هفته سوم در این تیم بیسابقه
بود و بازگشت به پستهای تخصصی ،نتیجه خوبی برایشان
به یادگار گذاش��ت .ترابی ،امیری ،رسن ،علیپور و نوراللهی،
همگی در پستی که در آن کیفیت بیشتری دارند قرار گرفتند
و نمایش��ی قابل قبول داش��تند .همه آنها هم با ثبت گل یا
پاس گل ،در نتیجه تاثیرگذار بودند .بعد جدایی برانکو ،تیمی
کامل برای مربی بعد به میراث گذاشته شده بود .در چنین
ش��رایطی پیشبینی میشد سرمربی جدید در ترکیب تیم
قهرمان کمترین تغییر را بهوجود آورد و به ترکیب برندهاش
دست نزند .این اتفاق در چند هفته ابتدایی لیگ افتاد اما بعد
از مدت زمان کوتاهی کالدرون رویه جدیدی را پیش گرفت.
او تصمی��م گرفت با چند ن��وآوری ردپایش را در تیم به جا
گذاشته و تیم خودش را بسازد .تقریبا در همه بازیها ،یک
نفر در پست غیرتخصصی به میدان میرفت .وینگرها هافبک
تهاجمی یا مدافع کنار میشدند ،مدافع وسط به جای مدافع
راست قرار میگرفت و مدافع راست بهعنوان مدافع وسط به
میدان میرفت و مدافع چپ تیم ،جای وینگر را در ترکیب
میگرفت .بازی با نفت مسجدس��لیمان و فوالد خوزس��تان
محم��د نادری در پس��ت وینگر چپ ق��رار گرفت و وحید
امیری هافبک تهاجمی بود .مقابل ماشینسازی انصاری در
دفاع وسط به میدان رفت و شجاع خلیلزاده به دفاع راست
منتقل ش��د .در بوش��هر باز هم انصاری دفاع وسط و امیری
هافبک تهاجمی بودند .بازی با پیکان فقط انصاری بهعنوان

دفاع وسط به میدان رفت .در تقابل حساس با شهر خودرو،
نعمتی به دفاع راست رفت و انصاری باز هم گزینه کالدرون
برای دفاع میانی بود .شکست تلخ مقابل سپاهان هم با حضور
سیامک نعمتی در پست دفاع راست رقم خورد .داربی تهران
که با پیروزی پرسپولیس به پایان رسید ،ترابی به جای وینگر
در نقش هافبک تهاجمی بازی میکرد .صنعت نفت آبادان
در هفته س��وم آخرین دیداری بود که در آن همه بازیکنان
پرسپولیس در پست خودشان و بدون تغییر خاصی به میدان
رفتند .باالخره بعد از  ۸بازی ،کالدرون تصمیم گرفت مقابل
ذوبآهن ترکیب پرسپولیس را به همانی که بود بازگرداند؛
تصمیم��ی که با موفقیت همراه بود و سرخپوش��ان یکی از
بهترین بازیهای این فصل را مقابل شاگردان منصوریان به
نمایش گذاشتند .شاید پس از این پیروزی ،کالدرون هم به
این نتیجه برسد که بازیکنان در پست تخصصیشان ،تاثیر
بیشتری در موفقیت تیم دارند.
■■ترابی ستارهای برای همه فصول

شماره  ۹پرسپولیس در روزهایی که خط حمله این تیم
با مشکالت عدیدهای دست و پنجه نرم میکند ،بار بزرگی
را بر دوش میکشد .او با اینکه مهاجم نوک نیست ،با  ۵گل
زده بهترین گلزن پرس��پولیس تا بدینجای فصل اس��ت و
بیشتر گلهایش هم تعیینکننده نتیجه بازی و اصطالحاً 3
امتی��ازی بوده؛ گل  3امتیازی به پارس جنوبیجم در هفته
اول مس��ابقات ،گل اول در پیروزی  2بر یک مقابل پیکان،
گل  3امتی��ازی در جریان پیروزی یک بر صفر مقابل فوالد
خوزس��تان ،تنها گل پرسپولیس در بازی جامحذفی مقابل
صنعت نفت آبادان و  ۲گل در بازی پنجشنبه مقابل ذوبآهن
در اصفهان .شاید اگر گلهای او نبود ،پرسپولیس در موقعیت
کنونی نبود؛ نه به جمع  ۸تیم نهایی جام حذفی رسیده بود
و نه در بین مدعیان اصلی فتح لیگ قرار داشت .مهدی که
 ۱۹شهریور  ۱۳۷۳در اشتهارد کرج به دنیا آمده ،احتماالً از
همان کودکی رویای حضور در تیم محبوبش را داش��ته اما
احتماالً فکرش را هم نمیکرده در  ۲۵سالگی ستاره اصلی
تیم باشد .وینگر فوتبال ایران که با رفتن ویلموتس از ایران،
دوباره میتواند جایگاه محکمی در تیمملی هم داشته باشد،

دستاوردتکواندویایرانازمسکو

 2سهمیه المپیک نهایی شد

س��خنگوی فدراس��یون کش��تی از دریافت ایمیل
اتحادیه جهانی کش��تی مبنی بر پیگیری این اتحادیه
ب��رای برگزاری جامجهانی در تهران خبر داد .حس��ن
رنگ��رز در گفتوگو با مهر ،با بی��ان اینکه رایزنیهای
فدراس��یون کش��تی و اتحادیه جهانی برای برگزاری
جامجهانی کش��تی فرنگی در ته��ران همچنان ادامه
دارد ،اظهار داش��ت :فدراس��یون کش��تی در آخرین
رایزنیه��ای خود با اتحادیه جهان��ی ایمیلی را از این
اتحادی��ه دریاف��ت کرده که بیانگر پیگی��ری این نهاد
و همچنی��ن تمایل و موافقت تی��م ژاپن با حضور در
جامجهان��ی تهران اس��ت .وی تصریح ک��رد :گامهای
مثبتی از س��وی اتحادیه جهانی کشتی برای برگزاری
جامجهان��ی در تهران برداش��ته ش��ده و ما همچنان
امیدواریم این مس��ابقات طبق همان تاریخی که ما به
اتحادیه جهانی پیشنهاد دادیم برگزار شود .مدیر فنی
تیمهای ملی کشتی فرنگی افزود :با توجه به تعطیلی
روزهای شنبه و یکشنبه اتحادیه جهانی باید در انتظار
اخبار خوبی تا اواسط هفته جاری باشیم .کما اینکه با
اعالم موافقت ژاپن منتظر روشن شدن وضعیت دیگر
تیمها و همچنین نهایی شدن تاریخ برگزاری مسابقات
هستیم .رقابتهای جامجهانی کشتی فرنگی قرار بود
طی روزهای  ۷و  ۸آذرماه با حضور  ۸تیم برتر دنیا به
میزبانی سالن  ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار شود
که برگزاری این مسابقات با نظر اتحادیه جهانی لغو شد.
البته مکاتبات فدراسیون کشتی ایران با اتحادیه جهانی
همچنان ادامه دارد تا ش��اید در واپسین روزهای سال
 ۲۰۱۹میالدی موفق به بازگرداندن میزبانی جامجهانی
به تهران شود.

تیمملی تکواندوی مردان کشورمان با ترکیب آرمین هادیپور
در وزن  -58کیلوگرم ،میرهاشم حسینی و سروش احمدی در
وزن  -68کیلوگرم و س��جاد مردانی در وزن  +80کیلوگرم در
رقابتهای گرند پری  2019روس��یه شرکت کرد .پرونده این
مسابقات هم در ایستگاه مسکو بسته شد که در چارچوب آن،
آرمین هادیپور در وزن  -58کیلوگرم و میرهاش��م حسینی و
سروش احمدی در وزن -68کیلوگرم از رسیدن به مدال بازماندند
و تنها سجاد مردانی نماینده وزن  +80کیلوگرم موفق به کسب
مدال نقره این دوره از رقابتها شد .تیمملی تکواندو در فینال
مسابقات گرندپری مسکو نمایش دور از انتظاری داشت و مبارزات
ملیپوشان قابل قبول نبود .ملیپوشان کشورمان در این رویداد
مبارزاتی را از خود به نمایش گذاشتند که ما را یاد ناکامی المپیک
ریو و شکس��ت ملیپوش��ان در جزیره موجو انداخت؛ هر چند
امیدواریم آن اتفاق تلخ در توکیو تکرار نشود .نمایندگان کشورمان
در این رقابتها در ثانیههای پایانی امتیازهای درشت را مقابل
حریفانی که بارها مقابل آنها مبارزه کردهاند ،از دست دادند که
این اشتباهات برای جامعه تکواندو بدون شک قابل قبول نیست.
هر چند باید به ادامه راه
امیدوار باشیم تا سومین
س��همیه المپیک هم برای
تکواندوی کش��ورمان توسط
مردانی در گرنداسلم بهدست
بیاید .در ایستگاه پایانی مسکو،
آرمین هادیپور چشم و چراغ تکواندوی
ایران از رسیدن به مدال بازماند اما با توجه
به شرایط امتیازی که در رنکینگ المپیک
دارد ،سهمیه حضور در المپیک توکیو را از آن
خود کرد؛ باید این شکستها تجربه بزرگی برای
هادی پور باشد .از سوی دیگر میرهاشم حسینی در
وزن  -68کیلوگرم در این رقابتها موفق به کس��ب
مدال نشد و حتی مقابل دای هون لی ،گربه سیاه
خود برای چهارمینبار شکست خورد .این شکست
نش��ان داد میرهاشم در طول مبارزاتی که طی

این چند سال انجام داده ،موفق نشده بخوبی از حریف دیرینه
خود شناخت پیدا کند و به هیچ عنوان نتوانسته او را آنالیز کند.
به همین دلیل دای هون لی همچنان یکهتاز این وزن اس��ت
و این گربه سیاه چشم بادامی برای نماینده کشورمان حتی در
المپیک هم خطرساز خواهد بود .میرهاشم در مسکو به مدال
نرسید و با اما و اگر سهمیه حضور در المپیک توکیو را کسب
کرد ،اما باخت مقابل دای هون لی نگرانکننده است و کادرفنی
قطعا باید برای آینده این هوگوپوش از لحاظ تغییر تاکتیک و
تکنیک برنامههای ویژهای داشته باشد .سروش احمدی هم که
از قبل تکلیفش روشن بود و تنها برای اسکورت میرهاشم به این
رویداد اعزام شده بود ،بهرغم تواناییهای فنی که دارد موفق نشد
کاری از پیش ببرد و خیلی زود در همان روز نخست مسابقات از
گردونه رقابتها کنار رفت .اما در وزن +80کیلوگرم سجاد مردانی
در فینال با اختالف امتیاز مقابل نماینده کرهجنوبی شکست خورد
و با از دست دادن مدال طال فرصت حضور در المپیک توکیو را
از طریق مسابقات گرندپری از دست داد اما این پایان کار برای
مردان��ی نبود ،چرا که او یک فرصت دیگر پی��ش رو دارد تا از
طریق فینال مسابقات گرنداسلم بلیت حضور در المپیک توکیو
را برای خود رزرو کند .این رقابتها  3هفته آینده
برگزار خواهد شد اما مردانی برای پیوستن به
کاروان المپیک ای��ران باید مدال طالی این
رویداد را از آن خود کند .هر چند میرهاش��م
حس��ینی و آرمین هادیپور در این رقابتها
موفق به کس��ب مدال نش��دند ام��ا بهخاطر
شرایط امتیازی که دارند در آخرین مرحله
از مس��ابقات گرندپری سهمیه حضور
در المپیک را قطعی کردند .با اتمام
مسابقات فینال گرندپری ،2019
آرمی��ن هادیپور و میرهاش��م
حسینی با کسب امتیازات الزم
موفق شدند  2سهمیه ارزشمند
المپی��ک  2020را ب��ه ن��ام خود
ثبت کنند.

در افول ستارههایی مثل علیپور و وحید امیری و نبود یک
مهاج��م قدرتمند خارجی ،فع ً
ال پیامآور اصلی ش��ادی برای
سرخهای تهرانیاست؛ بازیکنی که زیادتر از میانگین تیمی
میدود ،فضاهای زمین را بخوبی میشناسد و سعی میکند
از چپ و راست به دروازه حریف نزدیک شود .او در این فصل
به حدی از اعتماد به نفس رسیده که هرجا بتواند ،اقدام به
شوتزنی میکند و اتفاقاً خیلی از گلهایش در این فصل را
مدیون همین خصیصه بوده است .بارها این شوتها گره بازی
را برای کالدرون باز کرده و قطعاً او امید اصلی کالدرون در
زمین در بازیهایی اس��ت که شرایط گره میخورد .کیفیت
تراب��ی البته تنها در گلهایی که زده خالصه نمیش��ود .او
پاسهای موقعیتساز زیادی هم به همتیمیهایش میدهد.
در همین بازی آخر ۳ ،پاس کلیدی از س��وی او صادر ش��د
که بیش��تر از هر بازیکن دیگری در زمی��ن بود .او در بازی
ت هم غیر از گلی که زد ۳ ،بار
جام حذفی مقابل صنعت نف 
در چارچوب شوت زد و  ۲پاس کلیدی داد که باز هم هیچ
بازیکنی در آن بازی به گرد پایش نرس��ید .پرس��پولیس در
ح��ال حاضر با  ۲۲امتیاز از  ۱۲بازی ،در رده چهارم جدول
اس��ت و تنه��ا  ۳امتیاز با تیم اول ج��دول که یک بازی هم
بیشتر کرده ،فاصله دارد.

■■مهاجم قاتل الزم است

حتی بهثمر رساندن  ۳گل در اصفهان و شکستن طلسم
9س��اله فوالدشهر نباید سرخپوش��ان پایتخت را از ضعف
گلزنیش��ان غافل کند .با تماش��ای بازی روان پرسپولیس
مقابل ذوبآهن ،میشد باور کرد کالدرون در تمام پستها
حت��ی روی نیمکت گزینههای باکیفیتی در اختیار دارد اما
هنوز جای خالی یک تمامکننده قهار در خط حمله قرمزها
لمس میشود .با وجود هافبکهایی همچون مهدی ترابی،
بشار رسن و وحید امیری ،پرسپولیس بابت تغذیه مهاجمان
دغدغهای ندارد .همین هافبکها -بویژه ترابی -در  ۱۶گل
ارتش س��رخ در فصل جاری مشارکت پررنگی داشتهاند اما
درخش��ش و گلزنی بازیکنان میان��ی در مواجهه با خطوط
دفاعی پراش��تباه لیگ نقطه اتکای مطمئنی اس��ت ،نه در
دیدارهای بزرگ و حساس .بازی با سپاهان مثال خوبی برای

پرسپولیسیها بود؛ جاییکه در مقابل موقعیتسوزیهای
متوالی علی علیپور و جونیور براندائو ،کیروش اس��تنلی از
معدود توپهایی که نصیبش ش��د ،بهترین بهره را برد تا ۳
امتیاز را در جیب زردپوش��ان بگذارد .حال که علی علیپور
به آقای گل لیگ هفدهم ش��باهتی ندارد و امیر روستایی و
مهدی عبدی نیز بیتجربهتر از آنند که افس��ار چنین پست
مهمی را بهتنهایی در دست بگیرند و مهاجمان ایرانی لیگی
که به فقر گلزنی دچار اس��ت ،گرهگش��ا بهنظر نمیرسند،
سرمربی آرژانتینی یک انتخاب بیشتر ندارد؛ جذب مهاجم
از بازار خارجی .کالدرون به این امید منتظر زمستان خواهد
بود که س��ران فعلی پرس��پولیس برخ�لاف کادر مدیریتی
ل کنند و کار
قبلی در جذب بازیکنان مدنظر وی موفق عم 
ب��ه گزینههای بیبازده و پرهزینه نکش��د .ب ه عبارت دیگر،
سرخها هم مانند استقالل ،سپاهان و تراکتور ،به این نتیجه
رس��یدهاند برای اینکه بتوانند مقابل مدعیان قهرمانی لیگ
و برترینهای آس��یا بتازند به این نس��خه مشهور عربی نیاز
دارند :جذب مهاجم خارجی تمامعیار .در باشگاههای متمول
قطری و عربستانی ،بازیکنانی نظیر بغداد بونجاح ،بافتیمبی
گوم��س و جیانینی که از پس نواختن ضربات تعیینکننده
ل توجهی به غولهای غرب
نهایی بخوبی برمیآیند ،وزن قاب 
آسیا بخشیدهاند .درخشش این مهاجمان ،باشگاههای ایرانی
را حتی با وجود محدودیتهای اقتصادی فوتبال کش��ور به
سمت جذب امثال تیام ،کیروش ،استوکس و دیاباته سوق
داد .حال ،نوبت سرخهاست که پس از چند سال اعتماد به
مهاجمان مطرح داخلی نظیر مهدی طارمی و البته خریدهای
ناموف��ق خارجی ،به یک مهاجم کارنامهدار روآورند .همین
روزها زمزمههایی شنیده میشود که شماری از گلزنان برتر
جیلیگ ژاپن در رادار س��رخها قرار دارند .حتی صحبت از
خری��د  2بازیکن در این پس��ت بهگوش میرس��د اما آنچه
اهمیت دارد ایناست که پرسپولیسیها این مرتبه در انتخاب
آخرین و مهمترین قطعه پازل تاکتیکی کالدرون با وسواس
ل کنند .یک انتخاب سنجیده در این پست ،شاید
بیشتری عم 
حتی بتواند آنها را دوباره به رویای فتح لیگ قهرمانان آسیا
نزدیککند.

مصطفی دنیزلی از تراکتور اخراج شد

پایان عاشقی

باز هم یک پروژه دیگر شکستخورده برای تراکتور تبریز
که انتظار میرفت این فصل سرانجام طلسم ناکامیهایش را
بشکند .در حالی که دنیزلی شروع بسیار امیدوارکنندهای با
پرشورها داشت اما ناگهان روزهای بد از راه رسید و برخالف
انتظار ،مدیریت باش��گاه نتوانست هیچ کمکی به قرمزهای
آذری کند .دنیزلی در حالی روز گذشته از کار برکنار شد که
خودش مدعی بود درخواست فسخ داده و حتی سادهلوحانه،
بحث زلزلهها را به میان آورد و گفت؛ از ترس زمینلرزه روزها
در ماشین مینشست! ادعایی که باورش ساده نیست اما باید
پرسید چرا مدیریت تراکتور سراغ مرد امتحان پسدادهای
رفت که نشان داده در این سن و سال دیگر شور و
شوق گذشته را ندارد .از سوی دیگر محمدرضا
زنوزی ،مالک باش��گاه تراکتور در یک فصل و
نیمی که مالکیت این باشگاه را برعهده گرفته،
نشان داده «دست به اخراج» خوبی دارد و به
نوعی ثبات برایش تعریف نشده است .دنیزلی
چهارمین مربی تراکتور در  ۱۸ماه گذشته بود
و آمار و ارقام نش��ان میدهد تصمیم اخراج او
منطقی نبود ،البته این نخستینبار نیست
که مال��ک متمول تراکت��ور تصمیمی
غیرمنطقی میگیرد؛ درست یک سال
پی��ش و زمانی که توش��اک را اخراج
کرد ،کار را به تقوی س��پرد اما بهرغم
نتایج خ��وب این مربی ایرانی ،با او به
توافق نرس��ید ت��ا کار را به ژرژ لیکنز
بس��پارد .تم��ام ای��ن تصمیمها برای
تیمی که میخواه��د راه قهرمانی را
ب��رای اولین ب��ار در تاریخ خود طی
کند ،اشتباه است و کافی است مالک
تی��م تبریزی از  2رقیب س��رخابی
خ��ود یاد بگی��رد .پرسپولیس��یها،
بهرغم نتای��ج بد برانکو در فصل اول
او و نتای��ج نهچن��دان مطلوب��ش در

ابتدای فصل دوم و حتی س��قوط تا رده پانزدهم ،به مربی
ک��روات خود اعتم��اد کردند و نتیجهاش را ب��ا  7قهرمانی
و ی��ک نایبقهرمانی دیدند .اس��تقاللیها هم بخوبی صبر
و ثب��ات را ب��ه رقیب تبریزی خود نش��ان دادند؛ جایی که
اس��تراماچونی بدون ب��رد تا هفته پنج��م در ردههای آخر
جدول دس��ت و پا میزد اما ناگهان همهچیز متحول ش��د
تا آبیها اکنون صدرنش��ین جدول ردهبندی باشند .زنوزی
بارها در صحبتهای اخیر خود با صداوسیما از مدیران دولتی
استقالل و پرسپولیس خواسته تا نحوه مدیریت را از او یاد
بگیرند اما بهتر است در آموزشی متقابل ،او هم ثبات و صبر
را از همتایان سرخابی خود فرا بگیرد .دیگر مشکل  2فصل
اخیر نیمکت تراکتور ،عدم اعتماد به جوانان است 3 .مربی
 ۷۰ساله یعنی جان توشاک ،ژرژ لیکنز و مصطفی دنیزلی
در ماههای اخیر روی نیمکت تراکتور نشستند و تفکرات
قدیمی و البته از مد افتاده هر  3سرمربی باعث شد یکی
از تیمهای پرطرفدار ایران بهرغم هزینههای گزافی که در
این س��الها کرده بود ،نتواند نتیجه بگیرد
و تراکتوریه��ا کماکان حس��رت به
دل باقی بمانن��د .البته نباید از
حاش��یهآفرینیهای گاه
و بیگاه س��کوها هم
بیتفاوت گذشت.
تیمی که هرگاه
قصد داشت جان
بگی��رد ناگه��ان
عدهای غیرفوتبالی
برخالف نظر اکثریت
م��ردم ایراندوس��ت
آذربایجان ،افکار وارداتی
و پوچ را به سکوهای تبریز
تزری��ق کردن��د و نتیج��هاش
حواشی متعددی بود که به جان
این تیم دوستداشتنی افتاد.

