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اخبار

توبیخبازیکنانمنچستر
به دلیل شادی گل

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد از نحوه
ش��ادی بازیکنانش پ��س از گل اولش��ان برابر
هالسیتی ابراز نارضایتی کرد .با وجود پیروزی
 2بر صفر منچس��تریونایتد برابر هالسیتی در
دور رف��ت از مرحل��ه نیمه نهای��ی جام حذفی
انگلیس که راه صعود شیاطینسرخ به فینال را
هموار کرد ،آقای خاص بهانه عجیبی برای ابراز
نارضایتی از شاگردانش پیدا کرد .به اعتقاد آقای
خاص ،شادی گلی که بازیکنانش پس از پیش
افتادن از میهمان نشان دادند بیش از اندازه بوده
اس��ت و امکان داش��ت تمرکز آنها را برای ادامه
کارش��ان در  34دقیقه پایانی مس��ابقه بگیرد.
مورینیو در این باره به ش��بکه اسکای اسپورت
گفت :ما باید بازی کنیم .در جامهای حذفی ،هر
یک گل میتواند بسیار مهم باشد .از این رو چه
دلیل��ی دارد برای زدن یک گل وقتی هنوز نیم
ساعت به پایان مسابقه مانده ،جشن بگیریم؟ به
نظ��ر من ما نباید چنین حرکاتی انجام دهیم و
دلیلی ندارد برای زدن گل اولمان جشن بگیریم.

ادامه خیالپردازی سعودیها
در اختالف کیروش -برانکو

سعودیها همچنان به خیالپردازی خود بعد
از اختالف برانکو با کیروش ادامه میدهند و بر
این باورند که دلیل اختالف سرمربی پرسپولیس
و سرمربی تیمملی فوتبال ایران ،باشگاه الهالل
اس��ت.به نقل از عالم االخب��اری ،اختالف اخیر
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس با کارلوس
کیروش ،سرمربی تیمملی فوتبال ایران بازتاب
زیادی در رسانههای عربی داشت اما نکته جالب
اینکه رس��انههای س��عودی رویه متفاوتی را در
پیش گرفتهاند تا جایی که آنها اختالف کیروش
با برانکو ایوانکوویچ را به خاطر الهالل میدانند.
سایت عالم االخباری نوشت« :برانکو ،سرمربی
پرس��پولیس به انتقاد از ک��یروش پرداخت و
تاکید کرد او با باشگاهها تعامل ندارد .کیروش
 6بازیکن پرسپولیس (اشتباه سایت سعودی چرا
که  7بازیکن اس��ت) را به تیمملی دعوت کرده
ن در حالی است که برانکو معتقد است نباید از
ای 
پرسپولیس که باید خود را آماده دیدار حساس با
الهالل کند ،این تعداد بازیکن به تیمملی دعوت
ش��ود» .سایت سعودی در ادامه گزارش خود به
استعفای کارلوس کیروش و رد شدن آن توسط
فدراسیون فوتبال ایران پرداخت.

ساعت دزدی در مراسم The Best

 ۶ساعت در مراسم انتخاب برترینهای سال
 2016به انتخاب فیفا دزدیده ش��د .ب ه گزارش
ایس��ناوبه نقل از مارکا ،مراس��م The Best
دوش��نبه ش��ب در زوریخ با حضور سرمربیان،
بازیکنان و بزرگان جهان فوتبال برگزار شد اما
در این مراس��م اتفاق عجیبی رخ داد؛  ۶ساعت
گرانقیمت دزدیده شد و به همین منظور فیفا
شکایت خود را به پلیس ارائه داد .این ساعتها
که مارک Hublotداشت ناپدید شد و تاکنون
جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده
است ۶ .ساعت ناپدیدشده هر یک  ۹۳هزار یورو
ارزش داشت که قرار بود در مراسم The Best
به بهترینهای سال در بخشهای مختلف داده
شود .با ناپدید شدن این ساعتها ،فیفا مجبور
شد س��اعت دیگری با مدل متفاوت به رونالدو
(بهترین بازیکن سال) و دیگر برندگان بدهد.

یادداشت

آغاز نیمفصل دوم لیگ برتر در اوج سرما

غیبت رضاییان مقابل سایپا
به دلیل مصدومیت

مدافع تیم فوتبال پرس��پولیس در تمرین
این تیم ش��رکت نکرد تا عمال بازی برابر سایپا
را از دست بدهد .تمرین روز گذشته تیم فوتبال
پرسپولیس از س��اعت  ۱۱در ورزشگاه شهید
کاظمی پیگیری شد .در این تمرین سرخپوشان
پ��س از حضور در س��الن بدنس��ازی به مرور
برنامههای تاکتیکی و تکنیکی خود مش��غول
ش��دند .این در حال��ی بود که ایگ��ور پانادیچ
تمرینات ویژه و سنگینی را برای دروازهبانهای
این تیم در نظر گرفته بود .رامین رضاییان تنها
نظارهگ��ر تمرین هم تیمیهایش بود و در این
تمرین حضور نداشت تا عمال بازی تیمش برابر
سایپا را از دست بدهد .رضاییان از ناحیه کمر
دچار مصدومیت شده است.

پنجشنبه  23دی 1395

نخس��تین هفته بع��د از تعطی�لات نیمفصل
رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در حالی برگزار
میش��ود که تقابل علی دایی و منصوریان و از آن
طرف برانکو و حس��ین فرک��ی از جذابیتهای آن
به ش��مار میرود .هفته شانزدهم رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ایران با برگ��زاری  ۷دیدار در روزهای
پنجشنبه و جمعه به پایان میرسد .بیش از  5ماه
از نخستین تقابل استقالل منصوریان و نفت دایی
میگذرد و آبیهای تهران نس��بت به آن بازی یک
تف��اوت عم��ده را در خود میبینند .اس��تقالل در
کمال آرامش و آسایش به استقبال اولین بازی در
لیگ رفت اما حاال با س��روصدا و حاشیههای زیاد
نیمفص��ل دوم را آغاز میکن��د .مرور اتفاقات چند
روز اخیر باش��گاه پرطرفدار پایتخت کافی است تا
ببینیم آبیها از ساحل آرامش خیلی دور شدهاند.
لیست خروجی اس��تقالل که چند روزی است در
حال منتشر شدن است ،مهمترین مساله این تیم به
حساب میآید .سرمربی استقالل قصد داشت چند
بازیک��ن را از تیم خود کنار بگذارد که در رأس آنها
نام مهدی رحمتی بیشتر به چشم میآمد اما امروز و
فردا کردنهای سرمربی و مدیرعامل نشان میدهد
تصمیمگیری در اینباره خیلی هم راحت نیس��ت.
پ��س از این ،تجمع عدهای از هواداران و حمایت از
فتحاهللزاده باعث ش��د مدیرعامل استقالل وارد فاز
تدافعی ش��ود و با جمله «هواداران مرا به استقالل
نیاوردند که بخواهند برکنار کنند» حرفهای مهمی
را به صورت غیرمس��تقیم زد تا نارضایتیها بیشتر
ش��ود! از طرفی مش��کالت مالی که برای بازیکنان
فعلی وجود دارد اما برای ورودیهای نیمفصل دوم
خیر ،شمشیر دولبهای شده که به نظر زخم آن فقط
روی تن هواداران استقالل خواهد نشست! در طرف
مقابل دایی که به نظر میرسد به خاطر اتفاقات جام
حذفی رابطهاش با منصوریان شکرآب شده باشد،
بنابر شنیدهها مانع حضور مبعلی در استقالل شد
تا منصوریان همچنان به فکر یک بازیس��از باشد.
تیم دایی برخالف تیم منصوریان در آرامش به کار
خودش ادامه میدهد .فینالیست شدن این تیم در
جام حذف��ی روحیه و انگیزه تکتک بازیکنان این
تیم را چندبرابر کرده و به همین دلیل باید نفت را
آمادهتر از استقالل دانست .نفتیها در این مسابقه،
بهترین گلزنشان را در اختیار ندارند و شاید خبر
خوبی برای منصوریان در این بحران مصدومیتها
و نارضایتیهای بازیکنانش باش��د .عالوه بر قاضی،
دایی نیز همراه تیم میزبان نخواهد بود و سرمربی
این تیم باید از روی س��کوها بازی تیمش را تماشا
کند اما او قطعا دغدغه کمتری نسبت به منصوریان
دارد چرا که نفرات آمادهای در تیم او هس��تند که
هارمونی و هماهنگی خوب��ی در آنها وجود دارد و
عملکرد ضعیف بارسلونا در بازیهای خارج از
خانه و ناتوانی بازیکنان این تیم در گلزنی از دالیل
یواناریهاست .نتایج ضعیف بارسلونا ادامه
نزول آب 
دارد .ج��ز عملکرد درخش��ان این تی��م در لیگ
قهرمانان اروپا ،آبیواناریها نتایج خوبی در دیگر
رقابتها کسب نکردند .بارس��ا در شروع سال نو
میالدی ،کوپادلری را با شکس��ت شروع کرد و
ل به سختی یک امتیاز کسب
در اللیگا برابر ویارئا 
کرد .در ادامه به دالیل افت این تیم اشاره میشود.
■■نیمار

نیمار با وجود اینکه در بیشتر بازیها تاثیرگذار
اس��ت اما در گلزنی ناکام بوده است .این مهاجم
برزیلی در  2دیدار نخس��ت بارسا در سال جدید

شروع برای فتح بزرگ

جذابترین جوانان جام ملتهای
آفریقا

مارتین لورنس :جام ملتهای آفریقای  2017که
هفته آینده در گابون شروع میشود مثل همیشه
فرصتی است برای درخشش استعدادهای جوانی
که در فوتبال اروپا دنبال دست و پا کردن نامی
برای خودشان هستند .در ادامه نگاهی میاندازیم
به جذابترین جوانان این تورنمنت.

■■ رامی بن سبعینی (الجزایر)

با اینکه رامی بن سبعینی نخستین بازیاش
برای الجزایر را در همین بازیهای دوستانه پیش
از تورنمنت انجام داده اما امیدوار اس��ت جایی
در ترکی��ب اصلی خط دفاع��ی تیم ملیاش در
گابون پیدا کند .بن س��بعینی فصل پیش را به
ص��ورت قرضی برای مونپلیه ب��ازی کرد و این
فصل با بازگشت به رن استعداد خودش را بیش
از گذش��ته به رخ کش��ید .بن سبعینی که هم
به عنوان مداف��ع میانی ،هم فولبک چپ بازی
میکند این فصل در لیگ میانگین  3/2پیروزی
در جدالهای هوایی و  2/6قطع توپ در هر بازی
داشته است.
■■مارولسناکامبا(زیمبابوه)

این مس��اله کار حریف آبیپوش را سختتر از قبل
خواهد کرد .به هر ترتیب برنده این مسابقه نیمفصل
دوم را پرقدرتت��ر از قبل ادامه خواهد داد .ش��اید
بتوان وجه تش��ابه هر دو تی��م تهرانی را بازی آخر
آنها دانست که موفق شدند در نقش جهان سپاهان
را اذیت کنند .استقالل امتیاز مهمی را در روزی که
س��رتر از حریفش بود کسب کرد و نفت هم موفق
ش��د در ورزش��گاه خانگی قناریها به فینال جام
حذفی برسد .حاال این دو در بیستوسومین عصر
زمستان و در زمینی که نفتیها آن را خانه خودشان
میدانند به مصاف هم میروند تا شاید یک گام به
سهمیه  2017-18نزدیکتر شوند.

■■شیشه عمر فرکی در دستان برانکو

سرخپوشان صدرنش��ین در آغاز نیمفصل دوم
لیگ برتر در خانه مقابل سایپا قرار خواهند گرفت .در
هفته شانزدهم  2تیم پرسپولیس و سایپا از ساعت
 16:35روز جمعه در ورزش��گاه آزادی به مصاف هم
خواهند رفت .بعد از تعطیالت  3هفتهای لیگ برتر
از این هفته باز هم شاهد داغ شدن رقابتها خواهیم
بود .تیم صدرنشین پرسپولیس که نیمفصل اول را با
عملکرد خوبی آغاز کرد و توانست در پایان نیمفصل
به مقام قهرمانی برس��د حاال با شروع نیمفصل دوم
در ورزش��گاه آزادی میزبان شاگردان حسین فرکی
خواهد بود .سرخپوشان با  32امتیاز در صدر جدول
قرار دارند و کس��ب  3امتیاز مقابل س��ایپا میتواند
حاش��یه امنی برای این تیم ایجاد کند ،هرچند که
تیم تراکتورس��ازی نزدیکترین تعقیبکننده این
تیم هم به دنبال رس��یدن به صدر است و بازیهای

خوبی را از خود ارائه میدهد .در بازی روز جمعه در
آزادی  2س��رمربی مقابل هم قرار میگیرند که در
جامجهانی  2016در تیمملی ایران در کنار هم کار
میکردند .این بازی از جهات زیادی برای  2تیم حائز
اهمیت است .پرسپولیس با برد در این بازی میتواند
به یکهتازی خ��ود در باالی جدول ادامه دهد و تیم
س��ایپا نیز با وجود شرایط بدی که در پایین جدول
دارد باید از این بازی امتیاز بگیرد اگرنه شرایط فرکی
و ش��اگردانش از این چیزی که هست بدتر خواهد
ش��د .به نوعی شاید آخرین فرصت برای فرکی این
بازی سخت مقابل پرسپولیس باشد .پرسپولیس در
تعطیالت نیمفصل یکی از مهمترین خریدهای این
فصل را انجام داد و توانس��ت سروش رفیعی بازیکن
خوب تراکتورسازی را جذب کند .با توجه به ترکیب
سرخپوش��ان در این فصل و بازیکنان خوبی که در
اختی��ار دارند اضافه ش��دن رفیعی ب��ه ترکیب این
تیم میتواند بازدهی بیش��تری نیز داشته باشد .هر
چند که مشخص نیس��ت این بازیکن در بازی روز
جمعه برای پرس��پولیس میتواند به میدان برود یا
خیر! در طرف دیگر نیز س��ایپا با خرید محمدرضا
خلعتبری شرایطتش نسبت به گذشته بهتر خواهد
شد .ترکیب خلعتبری و غالمرضا رضایی که قبال در
کنار هم در پرس��پولیس ب��ازی کردهاند میتواند از
ن��کات مهم و قابل توجه در بازی روز جمعه باش��د.
با اعالم مسؤوالن باشگاه پرسپولیس رامین رضاییان
به دلی��ل مصدومی��ت در ب��ازی روز جمعه غایب
خواهد بود و بعد از چن��د بازی که رامین رضاییان
در ترکیب سرخپوش��ان قرار میگرفت به ناچار باید

واکاوی ضعف بارسا در چند ماه اخیر

چهارگانه مهم

برابر تیمهای آتلتیکبیلبائو و ویارئال ،فرصتهایی
برای گلزنی داش��ت اما باز هم توپ را وارد دروازه
حریفان نکرد .البته این اتفاق جدیدی نیس��ت.
نیمار از  ۲۷مهرماه در گلزنی ناکام بوده است یعنی
بیش از  2و ماه نی��م .مهاجم آبیواناریها فصل
گذش��ته تا چنین زمانی ۱۶ ،گل به ثمر رسانده
بود اما در این فصل تنها  ۶بار توانسته گلزنی کند.
■■ضعف در بازیهای خارج از خانه

عملکرد شاگردان لوییس انریکه در بازیهای
خارج از خانه نسبت به بازی در نوکمپ متفاوت

یواناریها از  ۱۵دیدار خارج از خانه۶ ،
اس��ت .آب 
پیروزی 2 ،تساوی و  4شکست را به ثبت رساندند
اما این آمار در بازیها گذش��ته خ��ارج از خانه،
ناامیدکننده است .بارسا از  5بازی خود تنها یک
دیدار را با پیروزی پشتسر گذاشت.

■■ناتوان در جبران نتیجه

بارسلونا دیگر مانند گذشته در جبران نتیج ه
توانمند نیس��ت .آنها تنها توانستند از  8بازی2 ،
بازی را با پیروزی به پایان برسانند .این اتفاق در
لیگ قهرمانان برابر مونش��نگالدباخ و در اللیگا

از روی نیمکت کار را دنبال کند .یکی از خریدهای
خوب دیگر پرسپولیس سامان نریمان جهان بازیکن
سابق تیمهای گسترش فوالد و تراکتورسازی است
که برانکو در نیمفصل دوم روی این بازیکن حساب
ویژهای باز کرده اس��ت .نقطه قوت تیم پرسپولیس
در این فصل خط دفاعی مستحکم این تیم بوده که
بهترین خط دفاعی را به خود اختصاص داده است.
سیدجالل حسینی به عنوان مغز متفکر خط دفاعی
با تیم سایپا توانس��ت خود را به این فوتبال معرفی
کند و درخش��ش خود را آغاز کرد و حاال مقابل تیم
سابق خود با انگیزهای مضاعف به میدان خواهد رفت.
برنامه هفته شانزدهم به شرح زیر است:
پنجشنبه  ۲۳دی ۹۵

پیکان تهران -گس��ترشفوالد تبریز ،س��اعت ۱۵
ورزشگاه شهدای شهرقدس
نفت تهران -اس��تقالل ته��ران ،س��اعت ۱۶:۳۵
ورزشگاه تختی تهران
استقالل خوزستان -تراکتورسازی تبریز ،ساعت۱۵:۳۰
ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه  ۲۴دی ۹۵

ماشینسازی تبریز -فوالد خوزستان ،ساعت ۱۴
ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
پرسپولیس -سایپا ،ساعت ۱۶:۳۵
ورزشگاه آزادی تهران
پدیده -فوالد مبارکه سپاهان ،ساعت ۱۴
ورزشگاه ثامن مشهد
ذوبآهن اصفهان -سیاهجامگان مشهد ،ساعت ۱۵
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
یواناریها برابر تیمهای رئا 
ل
مقابل سویا رخ داد .آب 
ل در اللیگا به تساوی رسیدند و
سوسیداد و ویارئا 
مقابل آالوس ،سلتاویگو و آتلتیکبیلبائو شکست
خوردند.
■■ناتوان در گلزنی

بارسا مثل همیشه مالکیت توپ را در بازیها
در اختیار و بر بازی تس��لط دارد اما این موضوع،
برخ��ی مواقع باع��ث گلزنی این تیم نمیش��ود.
بهترین نمونه در این زمینه دی��دار برابر ویارئال
است .بارس��ا با وجود اینکه  ۷۰درصد بازی را در
اختیار داشت و  ۲۰شوت به سمت دروازه حریف
زد اما تنها یک گل آن هم با هوش��مندی لیونل
مسی از روی ضربه آزاد به ثمر رساند.
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■■تینو کادوره (زیمبابوه)

با اینکه تینو کادوره در تیم باش��گاهیاش،
یورگاردن س��وئد هنوز جای��ی ثابت پیدا نکرده
اما هافبک  21س��اله زیمبابوه امیدوار است در
تورنمنت امس��ال نامی برای خودش دست و پا
کند .کادوره ب��ا وجود زمان کمی که این فصل
در لیگ س��وئد فرصت بازی داش��ته اما آماری
چش��مگیر از خودش به جا گذاشته 3 :گل و 4
پاس گل در تنه��ا  796دقیقه (هر  114دقیقه
نقش مستقیم روی یک گل).
■■کیتا بالده (سنگال)

س��نگال با داش��تن س��ادیو مان��ه در خط
حملهاش یکی از مدعی��ان اصلی قهرمانی این
دوره اس��ت اما جدا از س��تاره لیورپول ،سنگال
میتواند در راه نخس��تین قهرمانیاش در جام
ملتهای آفریقا روی کیتا بالده هم حساب کند.
مهاجم  21ساله التزیو این فصل پیشرفت زیادی
نسبت به فصل پیش داشته و با تداوم بیشتری
بازی کرده است .کیتا در نیم فصل اول سری A
 5گل برای التزیو زد که به اندازه کل گلهایش
در  31ب��ازی فصل پیش ب��ود .در ضمن او این
فصل میانگین  2/8دریبل در هر بازی هم داشته
و سرعت و فیزیکالیته باالیش را بخوبی در جمع
بیانکوچلستی نشان داده است.
■■جردن ایکوکو (کنگو)

مصدومیت یانیک ب��والزی ضربه بزرگی به
کنگو بود و کارش��ان برای صعود از گروه س��وم
را بسیار س��خت کرده است اما در غیاب وینگر
تکنیکی اورتون ،کنگو باید اتکای بیش��تری به
خط دفاعیاش کند؛ جای��ی که جردن ایکوکو
میتواند مهرهای کلیدی باشد .ایکوکو که پیش
از این در تمام ردههای سنی پایینتر برای تیم
ملی فرانسه بازی کرده ،این فصل شروعی عالی و
شگفتانگیز با گنگان در لیگ یک داشته است.
شاگردان آنتوان کومبوراه در حال حاضر در رده
پنجم لیگ قرار دارند .در این مسیر ایکوکوی 22
ساله در پس��ت دفاع راست با میانگین  2قطع
توپ و  1/7تکل در هر بازی یکی از س��تارههای
تیمش بوده است.
■■فرانک کسی (ساحل عاجل)

م��ورد توجهترین بازیک��ن تورنمنت فرانک
کسی است .هافبک  20ساله آتاالنتا که این فصل
در س��ری  6 Aگل برای تیمش زده و در مرکز
زمین ،کنار روبرتو گاییاردینی که حاال راهی اینتر
شده ،یکی از دینامیکترین خطوط میانی لیگ
را ساخته ،با یحیی توره مقایسه میشود .تعجبی
هم ندارد که به ادعای ایجنتش همین حاال تمام
بزرگان لیگ برتر به دنبال خرید کسی هستند
و طبیعتا آتاالنتا دنبال کسب بیشترین درآمد از
پدیده جوانش.
■■یوسف آیت بن ناصر (مراکش)

مهاجم اسپانیایی در تست فنی
پرسپولیس رد شد

مهاجم اس��پانیایی که برای تست فنی در
تمرین تیم فوتبال پرس��پولیس حضور یافته
بود ،م��ورد تایید برانکو قرار نگرفت .به گزارش
مهر ،تامی کورهآ ،مهاجم اس��پانیایی که از روز
سهشنبه در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس
حضور یافته بود ،امروز هم همراه سرخپوشان
تمرین کرد اما نتوانست نظر مساعد کادر فنی
برای ادامه کار را جلب کند .عملکرد ضعیف این
مهاجم که در تی��م راپیدوین اتریش عضویت
دارد ،باعث شد باشگاه پرسپولیس از جذب وی
صرف نظر کند.

ج��دا از اس��مش ک��ه یک��ی از جذابترین
اس��مهای کل تورنمنت است (،)Marvelous
مارولس ناکامبا پتانسیل زیادی برای درخشیدن
در بازیهای امس��ال دارد .ناکامبای  22س��اله
که  10بازی ملی ب��رای زیمبابوه دارد در لیگ
هلند به عنوان هافبک میانی اصلی ویتسه بازی
میکند و فصل پیش بیش��ترین تعداد تکل در
لیگ را به خودش اختصاص داد ( .)125با توجه
به گروه س��ختی که زیمبابوه در آن قرار دارد و
حضور مدعیانی مثل س��نگال و الجزایر ،ناکامبا
در دور گروهی سرش حسابی شلوغ خواهد بود.

سرخپوش��ان پایتخت در فص��ل نقلوانتقاالت
زمستانی  2خرید بسیار خوب داشتند اما آنها هنوز
نتوانستهاند در خط دفاعی بازیکن مورد نظر برانکو را
جذب کنند .به گزارش شفقنا ورزشی ،با وجود آنکه
پرس��پولیس در خط دفاعی عملکرد بسیار خوبی
داش��ت با این حال برانکو به دنبال زوج سیدجالل
حسینی در فصل جابهجایی زمستانی است .محمد
انصاری به عنوان زوج سیدجالل عملکرد درخشانی
داشت اما از یک س��و احتمال پیوستن او به لیگ

پرسپولیس همچنان به دنبال یک مدافع

عقبنشینیممنوع

چین و از سوی دیگر ضعف ربیعخواه و بازی کردن
انصاری در پست غیرتخصصیاش باعث شده برانکو
به دنبال زوجی مطمئن برای س��یدجالل باشد تا
انصاری هم به پس��ت اختصاص��ی خود دفاع چپ
بازگ��ردد و نگرانی هواداران پرس��پولیس برطرف
ش��ود .در فصل جابهجایی زمستانی از چند گزینه

به عن��وان بازیکن م��ورد عالقه پرس��پولیس یاد
شد .ش��جاع خلیلزاده گزینه نخست مورد عالقه
سرخپوش��ان پایتخت بود اما با وجود عالقهای که
این بازیکن برای پیوستن به پرسپولیس و همبازی
شدن با دوست صمیمیاش سروش رفیعی دارد این
انتقال بعید است ،چرا که ویسی سرمربی زردپوشان

دیار زایندهرود به صراحت اعالم کرد ش��جاع را به
سرخپوش��ان نخواهد داد .گزینه دیگر پرسپولیس
ب��رای تقویت خط دفاعی خ��ود پورقاز بود که این
بازیکن هم در نهایت راهی س��ایپا شد تا انتقالش
به سرخپوشان منتفی شود .اگر سرخپوشان نتوانند
در فصل جابهجایی زمس��تانی یک مدافع خوب را
جذب کنند به احتمال زیاد برانکو از زوج ماهینی و
سیدجالل در خط دفاعی استفاده میکند و انصاری
به سمت چپ بازخواهد گشت.

مراکش با گزینههای زیادش در خط میانی
امید بسیاری برای صعود از گروه سوم دارد .یکی
از این گزینهها یوسف آیت بن ناصر است .هافبک
 20ساله موناکو که به صورت قرضی برای نانسی
ب��ازی میکند این فصل در لیگ یک  12بار در
ترکیب اصلی تیمش ق��رار گرفته ( 3بار هم به
عنوان بازیکن ذخیره ب��ه زمین رفته) و در این
بازیها  3گل زده ( 2گل از بیرون از باکس) و در
هر بازی به شکل میانگین  2/2تکل داشته است.
اگر فقط بازیهایی که بن ناصر از ابتدا در ترکیب
نانس��ی بوده را در نظر بگیریم میانگین نمره او
از هواسکورد  7/18میشود که نشان از عملکرد
قابل توجهش دارد.

