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اخبار

توضیح ترابیان درباره جیووا

عضو کمیته بازاریابی فدراس��یون فوتبال با
بیان اینکه اسپانس��ر پوش��اک تیمملی تا سال
« ۲۰۱۸جی��ووا» خواهد بود ،به ش��ائبه امضای
قرارداد با این ش��رکت پاسخ داد .عباس ترابیان
درباره انتخاب شرکت «جیووا» بهعنوان اسپانسر
پوش��اک پیراهن تیمملی فوتبال ای��ران و عدم
انتخاب شرکتهای مطرح گفت :آقای درخشان
بهعنوان نماینده فدراسیون فوتبال برای جذب
اسپانسر ورود کرد .صراحتا میگویم شرکتهایی
مثل نایک ،آدیداس و پوما مستقیم به ما مراجعه
نکردند که با آنها مذاکره کنیم .برای همین باید
سراغ شرکتهایی میرفتیم که یک مقدار از آنها
پایینتر هس��تند چرا که برندهای درجه یک به
خاطر فشار کشورهای غربی و تحریمها به ایران
نمیآیند .وی با بیان اینکه بعد از بررس��یهای
نهایی کمیته بازاریابی به  3شرکت رسید ،گفت:
مالک اصلی ما کیفیت قابل قبول لباس بود .یک
بحث دیگر میزان لباسی بود که به صورت مجانی
در اختیار ما قرار بگیرد و دیگری تسریع در اختیار
قرار دادن البسه و تخفیف .عضو کمیته بازاریابی
تاکید کرد :ش��رکت آلاشپورت حقانیتش را در
همکاری با ما ثابت کرده بود .در طول سالهای
گذشته در جاهایی که در تنگنا بودیم آلاشپورت
با ما خیلی همکاری کرد ولی آنها حاضر نبودند
جز البس��ه ،پول نقد هم به فدراس��یون بدهند.
ش��رکت لننیگ حاضر بود به ما عالوه بر لباس،
پ��ول و تخفیف هم بدهد ول��ی میزان تخفیف
آنه��ا کمتر از ش��رکت جیووا بود .ما از ش��رکت
جیووا س��االنه  ۱۰۰هزار دالر دریافت میکنیم.
برای اطالع باید بگویم این ش��رکت حتی اولین
چک را در اختیار فدراسیون قرار داده است .آنها
همچنین  ۹۰درصد برای خرید لباسهای مورد
نیاز تخفیف میدهند .حتی اگر میخواستیم از
میدان منیریه هم لباس بگیریم گرانتر درمیآمد!

یادداشت

اتحاد پنهان اعضای مجمع برای خراب کردن انتخابات

فانخال :فصل آینده هم سرمربی
یونایتدهستم

سرمربی منچستریونایتد از نتیجه به دست
آمده برابر لسترسیتی راضی نیست .او تاکید کرد
فصل آینده سرمربی شیاطین سرخ خواهد بود.
به نقل از اسکای اسپورت ،منچستریونایتد در
یکی از حساسترین بازیهای هفته سیوششم
رقابته��ای لی��گ برت��ر انگلی��س در خانه از
لسترسیتی پذیرایی کرد و در نهایت با تساوی
یک  -یک متوقف شد تا  2امتیاز حساس را از
دست بدهد و شرایط برای این تیم سخت شود.
فانخال بر این باور اس��ت که تیمش شایسته
پیروزی در این دیدار بود .او در نشست خبری
بعد از بازی گفت :شایسته نتیجه بهتری بودیم.
تیم برتر بازی بودیم ،اما نتوانستیم بیشتر از یک
گل به ثمر برسانیم .بر این باور هستم که یکی
از بهتری��ن بازیهای فصل خ��ود را به نمایش
گذاشتیم .هواداران بعد از بازی از عملکرد تیم
خود ابراز رضایت داش��تند و شروع به تشویق
کردند و این بس��یار مهم است .معموال بعد از
تساوی ما را تشویق نمیکردند اما این بار چنین
اتفاقی افتاد و این نشان میدهد عملکرد خوبی
از خود نش��ان دادهایم .با وجود اینکه خبرهای
زیادی از اخراج فانخال به گوش میرسد اما او
همچنان اصرار دارد که به کار خود در شیاطین
سرخ ادامه خواهد داد .سرمربی منچستریونایتد
در پایان گفت :خواهید دید .من فصل آینده هم
سرمربی یونایتد باقی میمانم .درباره اخراج من
سخنان زیادی به گوش میرسد اما باید بگویم
من به کار خود ادامه خواهم داد.

سهشنبه  14اردیبهشت 1395

یا نمیآیند یا رأی سفید میدهند

باربد بهراد :زور کفاشیان به وزارت ورزش نرسید اما
داس��تان اعضای مجمع فرق میکند .طبق اخبار به
دست رسیده قرار است یک اتفاق غیرقابل پیشبینی
در روز انتخابات فدراس��یون فوتب��ال رخ دهد .هنوز
بحث اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال ادامه دارد.
علی کفاش��یان اعتقاد داش��ت اگر اساسنامه توسط
هیات دولت تصویب نشود آنها انتخابات فدراسیون
فوتب��ال را در موعد مق��رر برگزار نمیکنن��د .اما با
فشارهای وزارت ورزش عاقبت کفاشیان عقبنشینی
کرد و طبق برنامه اعالم شده قرار است در روز شنبه
 18اردیبهشتماه با حضور اعضای مجمع انتخابات
برگزار ش��ود .ولی حاال خبر میرسد قرار است یک
اتفاق خاص در مجمع انتخابات فدراس��یون فوتبال
رخ دهد .اینبار علی کفاشیان خودش را کنار کشیده
اما حدود  25تا  30نفر از رؤسای هیاتهای فوتبال
کشور که عضو مجمع فدراسیون فوتبال هستند قرار
است  2برنامه خاص را پیش ببرند .در ابتدا قرار بود
این تعداد افراد در اعتراض به عدم تصویب اساسنامه
در هی��ات دولت ،در روز انتخابات حاضر نش��وند تا
اینچنین مجمع بهخاطر به حد نصاب نرسیدن اعضا
از رس��میت بیفتد و عمال انتخاباتی برگزار نشود .اما
عنوان شد ش��اید فش��ارهایی در کار باشد تا به هر
ترتیبی اعضا در جلسه حاضر شوند .آنوقت پلن دوم،
آرای س��فید آنها در هنگام برگزاری انتخابات است.
اگر  30نفر به صورت همزمان رای سفید بدهند آن
وقت قطعا هیچ یک از نامزدها نمیتوانند آرای قانونی
را برای انتخاب شدن کسب کنند و قطعا با این روند
باید انتخابات به روز دیگری موکول شود .اینها همه
ابزارهای قانونی در دست اعضای مجمع است تا به هر
ترتیبی باعث شوند دولت اساسنامه جدید را تصویب
کند .اما نکته خاص و جالب این است که اگر به هر
ترتیبی اساسنامه تصویب شود آن وقت نامنویسی از
نامزدها دوباره انجام میشود و آنگاه شاید کفاشیان
وارد گود شود! شاید این بازی جدید از سوی رئیس
فدراسیون باشد برای بازگشت به انتخابات .باید دید
وزارت ورزش در اینب��اره چ��ه راه��کاری را در نظر
میگی��رد .اینجا بحث نفوذ کفاش��یان روی اعضای
مجمع مطرح است و وزارت ورزش نمیتواند چندان
دست باال را داشته باشد.
■■نامه کفاشیان به وزیر بدون جواب ماند

انتخابات فدراسیون فوتبال درحالی قرار است روز
هجدهم اردیبهشت برگزار شود که برخالف ادعاهای
قبلی مسؤوالن وزارت ورزش هنوز تکلیف اساسنامه
این فدراس��یون و تایید آن در دولت مشخص نشده
اس��ت .روز پایانی ثبتن��ام از کاندیداهای حضور در
انتخابات فدراس��یون فوتبال در شرایطی سپری شد
که علی کفاش��یان ،رئیس  8ساله این فدراسیون را
به جلس��های دعوت کردند و با حضور نماینده یک
نهاد نظارتی آنقدر او را در این جلس��ه نگه داش��تند
تا مهلت ثبتنام به پایان رسید و وی نتوانست برای

ریاست دوره  4ساله سومش بیاید .نظر وزارت ورزش
و در رأس آن محمود گ��ودرزی ،وزیر این وزارتخانه
این بود که علی کفاش��یان باید ب��رود و فکری نو به
فدراس��یون فوتبال بیاید .این اتفاق با هر روشی که
بود رخ داد و علی کفاشیان نتوانست برای حضور در
انتخابات ثبتنام کند .پس از این اتفاق تایید نشدن
اساس��نامه توسط هیات دولت و ابهاماتی که در این
مورد بود به عنوان اصلیترین موضوع برگزاری مجمع
و انتخاب رئیس آینده مطرح شد .حرف اهالی فوتبال
نیز این بود که تکلیف اساسنامه باید با دولت و فیفا
مشخص شود .حتی برخی مسؤوالن و صاحبنظران
عنوان کردند که دولت باید تکلیفش را برای همیشه با
فوتبال مشخص و نظر نهایی درباره اساسنامه را اعالم
کند .از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان هم اعالم
ک��رد تا زمان برگزاری مجمع که ابت��دا قرار بود 11
اردیبهشتماه برگزار شود ،اساسنامه را به تایید دولت
خواهد رساند .با این حال درحالی که تنها چند روز
به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال باقی
مانده است ،هنوز تکلیف اساسنامه مشخص نیست و
وزارت ورزش هم پاسخ نامههای علی کفاشیان مبنی
بر تعیین تکلیف وضعیت اساس��نامه را نداده است.
به گفته علی کفاش��یان ،این فدراسیون نامههایی را
به وزارت ورزش و جوانان و محمود گودرزی ارس��ال
کرده و خواستار مشخص ش��دن تکلیف اساسنامه
شده است .با این حال هنوز وزارت ورزش به این نامه
پاس��خی نداده و اساسنامه در بالتکلیفی باقی مانده
است .ظاهرا وزارت ورزش تمایل دارد انتخابات برگزار
ش��ود و بعد از آن مراحل تایید اساسنامه طی شود.
اما علی کفاشیان و البته برخی اعضای مجمع بر این
باورند که ابتدا باید تکلیف اساسنامه مشخص شود

بعد رئیس جدید انتخاب شود .البته رئیس فدراسیون
و اعضای مجمع این درخواس��ت را از وزارت ورزش
داش��تهاند که اگر میخواهید بعد از انتخاب رئیس،
اساسنامه را به تایید هیات دولت برسانید ،این موضوع
را به صورت کتبی به فدراسیون اعالم کنید که هنوز
این اتفاق رخ نداده است .در این میان وزارت ورزش یا
باید نامه کتبی مبنی بر برگزاری بدون مشکل مجمع
را بدهد یا باید تکلیف اساس��نامه را مش��خص کند.
نمیشود که نه نامه کتبی بدهند و خیال فدراسیون
را از بابت برگزاری بدون مشکل مجمع راحت کنند،
نه تکلیف اساسنامه را مشخص کنند.این رفتار وزارت
ورزش که کفاش��یان را حذف ک��رد و حاال وضعیت
اساس��نامه را مشخص نکرده است ،بنیانگذاری یک
رسم غلط و بد در ورزش و فوتبال خواهد بود که در
آینده هر وزیری که بیاید و با رئیس فدراسیون مشکل
داشته باشد به راحتی زمینه کنار گذاشتن او را فراهم
میکند و تن به هیچ راهکار قانونی هم نخواهد داد.
وزارت ورزش باید یا تکلیف اساسنامه را مشخص کند
یا اینکه با ارسال یک نامه کتبی به مجمع فدراسیون
برگزاری انتخابات بدون مشکل قانونی را تایید و تاکید
کند که اساسنامه را بعد از مشخص شدن رئیس به
تصویب هیات دولت خواهد رساند.

■■دبیری :امیدوارم اساسنامه فدراسیون فوتبال
اصالح شود

عضو هیاترئیس��ه فدراس��یون فوتب��ال گفت:
امی��دوارم بتوانی��م تا زمان برگ��زاری مجمع ،مصوبه
هیات وزی��ران برای تایید اساس��نامه را هم بگیریم.
شهرام دبیری در پایان جلسه هیاترئیسه فوتبال در
رابطه با این جلسه گفت :در این جلسه گزارش مالی
فدراس��یون داده شد و عملکرد  8ساله فدراسیون نیز

به تصویب هیاترئیسه رسید .همچنین حق ثبتنام
تیمهای لیگ برتری و لیگ یک نیز  ۱۵درصد افزایش
یافت زیرا چند سالی بود که این حق عضویت تغییری
نداش��ت .امیدوارم بتوانیم تا زم��ان برگزاری مجمع،
مصوب��ه هیات وزی��ران برای تایید اساس��نامه را هم
بگیریم .عضو هیاترئیسه فدراس��یون فوتبال درباره
رد صالحیت عزیزیخادم برای انتخابات فدراس��یون
گفت :عزیزیخ��ادم موضوعی را مطرح کرد که مورد
قبول واقع نش��د .او س��ابقه مدیریت��ی دارد اما مدت
زمانی ک��ه وی در هیاتمدیره فعالیت داش��ته ،جزو
سوابق مدیریتی وی محاسبه نشده بود .به نظرم باید
اساس��نامه اصالح ش��ود و امیدوارم در مجامع بعدی
آییننامه ما مصوب فیفا باش��د .وی در پاس��خ به این
س��وال که آیا کفاشیان در جلسه هیاترئیسه از اعضا
خداحافظی کرده است یا خیر؟ گفت :خیر ،کفاشیان
همچنان هس��ت .جایگاهی که وی در فیفا و AFC
دارد باید حفظ ش��ود .او حتی اگر رئیس هم نباش��د
به عنوان نایبرئیس و عضو هیاترئیس��ه در فوتبال
میماند و کمک میکند .عضو هیاترئیسه فدراسیون
فوتبال خاطرنشان کرد :برای علی کفاشیان یک مقدار
سختگیری ش��د .البته به خاطر نقص در آییننامه
ه��م بود که او نتوانس��ت در انتخابات ش��رکت کند.
کاش میشد کفاشیان هم کاندیدا میشد .وی درباره
نامش��خص بودن وضعیت انتخاب رئیس فدراسیون
با دوس��وم یا نصف به عالوه یک آرا در مجمع ،گفت:
طبق اساسنامه ،انتخابات در دور دوم براساس دوسوم
آرا انجام میشود .هر چند اخیرا فیفا گفته در دور دوم
میتواند براس��اس  ۵۰درصد آرا انجام شود ،اما چون
این مساله طبق اساسنامه ما نیست ،نمیتوانیم این کار
را انجام دهیم .باید این نکته در اساسنامه اصالح شود.
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عض��و هی��ات رئیس��ه فدراس��یون فوتبال
دلیل تازهای از ناراحتی «اوس��یانو کروز» مربی
تیمملی از فدراسیون فوتبال و ترک ایران اعالم
کرد .دبیری درباره ناراحتی دس��تیار کیروش
از ساختمانهای مسکونی فدراسیون فوتبال و
ترک ایران ،گفت :این س��اختمانها متعلق به
فدراسیون است که در ش��هران قرار دارد .قبال
مربیان دیگری هم در این ساختمانها اسکان
داش��تند و مش��کل آنچنانی ندارد .وی افزود:
این س��اختمان حتی س��رایدار ه��م دارد ولی
ش��نیدهام که سوسک و حشرات موذی در این
ساختمان هست ،ش��اید مربی تیمملی از این
بابت ناراحت است! به هر حال االن هم غالمرضا
بهروان ،رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در
این س��اختمان زندگی میکند و باید از ایشان
شرایط ساختمان را پرسید .عضو هیات رئیسه
فدراسیون فوتبال همچنین درباره تالشها برای
برگزار نشدن انتخابات این فدراسیون و احتمال
زیاد بودن آرای س��فید در انتخابات ،گفت :من
چنین چیزی نش��نیدهام و صحبتی هم مطرح
نش��ده اس��ت .تنها موضوع مورد بحث این بود
ک��ه تعدادی از هیاتها نامهای نوش��تند که یا
اساسنامه در هیات دولت تصویب شود یا وزارت
ورزش نام��های بدهد که برگ��زاری انتخابات با
اساس��نامه قبل مش��کلی ندارد .قرار است در
جلسه امروز(دوشنبه) هیات رئیسه در این باره
صحبت شود.

تراکتورسازی ایران در هفته ششم لیگ قهرمانان
آس��یا امروز در عمان به مصاف تیم الهالل عربستان
خواهد رفت و میتواند زمینهساز حذف این تیم بزرگ
سعودی شود .هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا امروز
سهشنبه آغاز میش��ود که در یکی از این مسابقات
گروه س��وم و از س��اعت  ،۱۹تیم تراکتورس��ازی در
مسقط عمان به مصاف تیم الهالل عربستان خواهد
رفت .تراکتورس��ازی که با  ۱۲امتیاز در صدر جدول
قرار دارد و صعودش به عنوان تیم اول به مرحله بعد
را قطعی کرده اس��ت ،با خیال آسوده برابر نماینده
عربس��تان بازی خواهد کرد .دیدار رفت این  2تیم با
نتیجه  ۲بر صفر به سود نماینده ایران تمام شده بود.
الهالل این روزها در ش��رایط خوبی به س��ر نمیبرد.
ای��ن تیم بعد از بازی رفت با تراکتورس��ازی ،هم در
لیگ عربس��تان و هم در مس��ابقات جام پادشاهی
این کشور مقابل تیم االهلی شکست خورد تا حتی
صحبت از برکناری «جورجیوس دونیس» سرمربی
این تیم هم به میان بیاید .شرایط الهاللیها در آستانه
بازی برگشت با تراکتورسازی چندان مساعد نیست
و قطع��ا در صورت باخت مجدد ب��ه نماینده ایران،
تغییرات گستردهای در این تیم عربستانی رخ خواهد

کمین تراکتورسازی برای الهالل در عمان

سعودیها حذف میشوند؟
داد .الهالل که در صورت باخت مقابل تراکتورسازی
و پیروزی پاختاکور مقابل الجزیره از لیگ قهرمانان
حذف خواهد ش��د ،تمام توان خود را برای برد برابر
نماینده ایران به کار بسته است .آنها حتی «آلمیدا»
بازیکن برزیلی که مصدوم بود را به این بازی رساندهاند
و میخواهند با چنگ و دندان به مرحله بعدی لیگ
قهرمانان صعود کنند .از سوی دیگر مسؤوالن باشگاه
تراکتورسازی هم تاکید کردهاند از هیچ تالشی برای
حذف الهالل کوتاهی نمیکنند.

■■شیشه عمر فوتبال عربستان در دست ایران

دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ،روزهای سهشنبه
و چهارش��نبه به پایان میرس��د اما هنوز هیچ تیم
عربس��تانی مجوز حضور در مرحله بعد را به دست
نی��اورده و باید در این هفت ه با نمایندگان ایران بازی
کنن��د .ذوبآهن و تراکتورس��ازی در هفت ه پنجم و
پس از شکس��ت نمایندگان عربستانی مجوز صعود
ب��ه مرحله بعد را گرفتند و فقط س��پاهان که حال

و روز خوش��ی هم ندارد از ای��ن رقابتها کنار رفت.
در سوی مقابل رقیب دیرینه ایران ،یعنی عربستان
با  4نماینده در این مس��ابقات حاضر است اما هنوز
نتوانستهاند صعودشان به مرحله بعد را قطعی کنند.
نکته بارز این هفت ه مصاف نمایندگان عربس��تان با
ایران اس��ت و آنها ب��رای صعود به مرحله بعد حتما
بای��د نماین��دگان ایران را شکس��ت دهن��د اما اگر
 3نماین��ده ای��ران بتوانن��د حتی یک مس��اوی از
عربستانیها کسب کنند ،عمال  3نماینده عربستان
حذف خواهند ش��د .در صورت پیروزی نمایندگان
ای��ران مقاب��ل عربس��تانیها ،این موفقی��ت وقتی
چشمگیرتر میش��ود که دولت و فدراسیون فوتبال
عربس��تان به دالیل واهی ،حاضر به ب��ازی در ایران
نشدند و اگر  4نماینده این کشور به مرحله بعد صعود
نکنند در لیگ قهرمانان آسیا سال آینده امتیاز کمی
در تقسیمبندی تیمها خواهند داشت و شاید دیگر با
 4نماینده در این بازیها شرکت نکنند.

■■قلعهنویی :برای شرافت فوتبال به مصاف الهالل
میرویم

سرمربی تراکتورسازی میگوید تیمش با وجود
اینکه نیازی به امتیازگی��ری برابر الهالل ندارد اما با
تمام وجود برابر آنها حاضر میش��ود .امیر قلعهنویی
در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الهالل
عربستان در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
گفت :درست است که صعود تراکتورسازی به مرحله
بعدی لیگ قهرمانان قطعی شده و به لحاظ امتیازی
این دیدار حساسیتی برای ما ندارد اما ما باید با تمام
وجود در این بازی ب��ه میدان برویم ،چرا که نتیجه
این دیدار برای س��ایر تیمهای گروه ما حائز اهمیت
است .الهالل تیم بسیار قدرتمندی است که همواره
از تیمهای بزرگ آس��یا محس��وب میشده است .ما
یکس��ری تغییرات برابر این تیم خواهیم داشت و به
خاطر ش��رافت فوتبال با تمام توان برابر این تیم به
میدان میرویم .وی ادامه داد :شناخت کافی نسبت
ب��ه اله�لال داریم و تالش میکنی��م همچون بازی
رفت ارتباط خط میانی و مهاجمان این تیم را قطع
کنیم .ما از نقاط ضعف الهالل آگاهی داریم و تالش
میکنیم با استفاده از آنها به موفقیت برسیم.

معادلهای که پپ تغییر داد

راف�ا هونیگش�تاین :بایرن مقاب��ل اتلتی در
ویس��نته کالدرون مالیکت باالی توپ داشت،
اما این اتلتی بود که با یک حمل ه فوقالعاده از
سائول نیگز به گل رسید .شکست  2سال پیش
بایرن پپ مقابل همشهری اتلتی ،رئال مادرید،
در همین مرحله و با همین نتیجه هم از الگویی
مشابه پیروی کرد .در آن شب هم بایرن توپ
را در برنابئو داش��ت ،اما موفق نش��د خطری
خیل��ی جدی روی دروازه رئ��ال ایجاد کند .با
اینکه پپ بعد از بازی چهارشنبه شب پیش از
تیمش به خاطر خلق موقعیتهای زیاد تعریف
کرد ،اما حقیقت این اس��ت که در نهایت  2تا
از ای��ن موقعیتها واقعا فرصتهای صددرصد
گلزنی بودند .بایرنیها مادرید را با قول جبران
در بازی برگش��ت ترک کردند ،چیزی شبیه
بازگشتش��ان بعد از شکست  3بر یک فصل
پیش مقاب��ل پورتو .اما نکت ه مهم این اس��ت
که بایرن در ب��ازی رفت مقابل اتلتی  2هدف
اصلی داشت که در هر دو شکست خورد .این
دو ه��دف را کارل هاینتس رومنیگه به وضوح
برای تیمش مشخص کرده بود« :حداقل یک
گل زدن و نباختن ».در این سطح از بازیهای
اروپایی تیمها نمیبازند ،بلکه حریف آنها را وادار
به شکست خوردن میکند .کاری که اتلتی با
بایرن کرد .در دقایق اول بازی مشخص بود که
اتلتی با پرسی باالتر و پرفشارتر بازی میکند تا
ریتم بازی بایرن را به هم بزند و باعث اش��تباه
بازیکنان در پاس دادن شود .اما هرچه از بازی
گذشت ،بایرن بیشتر کنترل بازی را در دست
گرف��ت و در نتیجه اتلتی عقبت��ر رفت ،اما با
آرامش و تمرکز کامل دفاع کرد .نقش�� ه اتلتی
مقابل بای��رن جواب داد و این نکتهای اس��ت
که بایرنیها اصال دوست نداشتند بعد از بازی
دربارهاش حرف بزنند ،چون شک و تردیدهای
بیش��تر و عمیقتری برایش��ان پدید میآورد.
بایرن هنوز سرنوش��تش در دس��تان خودش
است ،با اینکه اتلتی نتیج ه تقریبا ایدهآل را در
بازی رفت گرفت .این نتیجه البته میتوانست
کامال ایدهآل بشود اگر آن ضرب ه فرناندو تورس
به تیر نمیخورد .حقیقت این است که وقتی
موقعیتهای  2تیم را با هم مقایسه میکنیم
به این نتیجه میرسیم که بایرن خوششانس
بود که بازی را فقط یک بر صفر باخت .واکنش
اولیه به ای��ن باخت در مونیخ انتق��اد از بازی
نک��ردن توم��اس مولر در ترکی��ب اصلی بود.
گوآردی��وال در توضیح این انتق��اد گفت برای
باال بردن کنترل تیمش در میان ه زمین به یک
هافبک بیشتر احتیاج داش��ت و برای همین
مولر را نیمکتنش��ین کرد .از نظر تئوری این
تصمیمی درس��ت و منطقی بود و البته عامل
دیگری که روی نظر پپ تاثیرگذار بود ناآمادگی
مولر در هفتههای اخیر بود .اما بعد از بازی و با
توجه به اینکه بایرن در باکس اتلتی موقعیت
زیادی درس��ت نکرد قطعا مطبوعات مونیخی
راهی جز انداختن گن��اه روی دوش پپ برای
استفاده نکردن از مولر و ریبری نداشتند .این
اولین باری نیس��ت که از نظ��ر آنها و هواداران
بای��رن ،پ��پ در بازیهای ب��زرگ تصمیمات
نادرست تاکتیکی گرفته و از ترکیبهای غلط
استفاده کرده است.پیش از این ،در دورانی که
این همه مربی مفهومگرا نداش��تیم ،اگر بایرن
در اروپا میباخت همیشه مقصر بازیکنان بودند.
اما پپ این معادله را برای همیش��ه در مونیخ
تغییر داده است .خود پپ هم میداند که اگر
تیمش ببازد ،درست مثل زمانی که در بارسلونا
بود ،متهم ردیف اول خودش است ،برای اینکه
پپ فوتبال را بدل به بازی مربیان کرده است.
پس اگر بایرن از رسیدن به فینال ،برای سومین
س��ال پیاپی با پ��پ باز بماند ،مول��ر و ریبری
پتکهایی هس��تند که منتقدان او بر س��رش
فرود خواهند آورد .نسخ ه مونیخی «رمونداتا»
هنوز قابل دسترسی است .بایرن برای بازگشت
از شکس��ت ب��ازی رفت باید ی��ک  90دقیقه
عالی را پش��ت س��ر بگذارد و مش��کل اصلی
همینجاست .با تمام پیچیدگیهای تاکتیکی
ذه��ن پپ گوآردیوال ،بای��رن مونیخ هنوز این
فصل حتی یک  90دقیق ه کامل و عالی در دور
حذفی چمپیونز لیگ نداشته است.
اتفاق روز

صاعقه
دروازهبان استرالیایی را کشت

دروازهبان  ۱۸س��اله استرالیایی که در لیگ
دسته دوم مالزی بازی میکرد بر اثر صاعقهزدگی
درگذشت .به گزارش مهر« ،استفان پتروفسکی»
 3هفته قبل در حالی که درون دروازه تیم مالکا
یونایتد ایستاده بود دچار صاعقهزدگی شد و به
کما رفت اما پس از  3هفته جان خود را از دست
داد .علت مرگ وی نرس��یدن اکسیژن کافی به
مغز اعالم شده و این در حالی است که چندی
قبل ش��رایط وی رو به بهبود توصیف شده بود.
همتیمی پتروفسکی هم دچار صاعقهزدگی شد
اما سرانجام هوش��یاری خود را به دست آورد و
به زندگی بازگشت .اتحادیه فوتبال استرالیا به
خانواده این دروازهبان و دوستانش پیام تسلیت
فرستاده است.

