14

ورزشی

وطن امروز شماره 2579

اخبار

سومین نماینده جودوی ایران
از دور رقابتها کنار رفت

روز دوم از دهمی��ن مرحل��ه رقابته��ای
گرندپری ازبکس��تان با حذف سومین نماینده
ایران همراه بود.
در ادامه این مس��ابقات روز شنبه  ۱۹آبان
در روز دوم مهدی فتحیپور تنها نماینده ایران
در وزن  -۸۱کیلوگرم در نخستین مبارزه خود
«باش��موف» جودوکار  ۱۷ساله ترکمنستان و
دارنده مدال نقره نوجوانان آسیا را شکست داد
سپس به جودوکار قزاقستان باخت و حذف شد.
امروز یکش��نبه در روز پایانی مسابقات هم
تیم کشورمان یک نماینده دارد .ایمان نیکاقبال
دارنده مدال نقره و برنز  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵جوانان
آس��یا در وزن  -۹۰کیلوگ��رم ب��ه روی تاتامی
میرود.
در ای��ن وزن  ۲۹ج��ودوکار حض��ور دارند
که نیکاقب��ال به مصاف «اس�لام بازبایف» از
قزاقستان میرود .این جودوکار قزاق با رنکینگ
 ،۱۵چهار مدال نقره و برنز آسیا و  ۶طال و برنز
گرندپریها را در کارنامه دارد.

«ناواس» بزودی رئال مادرید را
ترک خواهد کرد!

کیلور ناواس که در دی��دار رئال مادرید در
تنش��ین بود از این
لیگ قهرمانان اروپا نیمک 
موضوع خوشحال نیست و احتماال بزودی رئال
یکند .او از یووه پیشنهاد دارد.
را ترک م 
او که در بازی مقابل ویکتوریا پلژن در لیگ
قهرمانان اروپا نیمکتنش��ین شده بود شاید از
حاال به طور جدیتر درباره آیندهاش در این تیم
فکر کند و تصمیم بگیرد .او احس��اس میکند
سرمربی جدید این تیم که البته موقتا هدایت
تیم را برعهده دارد به او اعتماد کافی ندارد.
پی��ش از این هم انتظار میرف��ت با اقدام
باش��گاه برای خریدن تایبوت کورتوا وضعیت
او در تی��م در هال��های از ابهام ق��رار گیرد اما
کالچومرکات��و مدعی ش��ده او که ب��ه همراه
رئ��ال مادرید قهرم��ان  ۳دوره از مس��ابقات
لیگ قهرمانان اروپا ش��ده نسبت به از دست
دادن جایگاهش در ترکیب اصلی تیم ناراحت
اس��ت و ترجیح میدهد کارش را در تورین و
یوونتوس که به دنبال جذبش است ادامه دهد.
او هم مایل است همان کاری را انجام دهد که
کریستیانو رونالدو انجام داده و از رئال مادرید
به یووه برود.
در صورتی که او به این تیم ایتالیایی برود در
تیم ایتالیایی پیشرفتی بزرگ حاصل خواهد شد
و این تیم که بعد از رفتن بوفون در درون دروازه
با مشکالتی مواجه ش��ده میتواند دروازهبانی
مطمئنتر از ژسنی پیدا کند؛ دروازهبانی که در
بازی مقابل منچستریونایتد هم اشتباه داشت و
در شکست تیمش تاثیر مستقیم گذاشت.
شیخسلمان :ایران مایه مباهات فوتبال آسیاست

نتایج تیمملی باعث شگفتی
اروپاییها شد

رئی��س کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا در
ی با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس
جلسها 
فدراسیون فوتبال از وضعیت فوتبال ایران ابراز
رضایت کرد.
شیخس��لمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال
آسیا در جلسهای با حضور مسعود سلطانیفر
وزی��ر ورزش و مهدی تاج رئیس فدراس��یون
فوتبال درب��اره وضعیت فوتبال ای��ران اظهار
داش��ت :افتخارات فوتبال ایران مایه مباهات
فوتبال آسیاست .نتایج درخشان تیمملی ایران
در جامجهانی باعث افتخار فوتبال آسیا شد و
این نتایج حتی باعث شگفتی عالقهمندان به
فوتبال در اروپا شد.
وی افزود :فدراس��یون ایران در رش��تههای
فوتبال ساحلی و فوتس��ال هم در جامجهانی
اعتبار ویژهای به فوتبال آسیا بخشیده و تاکنون
هم نتایج درخشانی کسب کرده است.
شیخس��لمان ادام��ه داد :همچنین حضور
 2تیمملی نوجوانان و بزرگس��االن ایران در 2
جامجهانی گواهی بر توجه فوتبال ایران به امور
فوتبال پایه است .تیمملی ایران با توجه به نتایج
شگفتیسازی که در این مدت داشته قطعاً در
جام ملتهای آسیا جزو مدعیان اصلی قهرمانی
خواهد بود.

نصری در کانون توجه وستهام

س��تاره س��ابق تیمملی فوتبال فرانسه که
در انگلی��س برای  2تیم ب��ازی کرده ،ممکن
است به عضویت وستهامیونایتد درآید .سمیر
نصری که مدتهاس��ت بحث بازگش��تش به
لی��گ جزیره مطرح ش��ده ،هماکنون به طور
جدی گزینه شماره یک وستهامیهاست .وی
که بهخاطر جریمه فیفا تا پایان س��ال جاری
امکان ثبت امضای قرارداد ندارد ،میتواند در
نخستین روزهای سال  2019حضور مجدد در
فوتبال جزیره را تجربه کند .طبق اعالم میرر،
حتی تیم اورتون نیز به فکر جذب ستاره 31
ساله اسبق تیمملی فرانسه است.
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پرسپولیس با شکست  2بر صفر در مجموع دیدارهای رفت و برگشت فینال ،جام قهرمانان آسیا را در تهران به کاشیما داد

شب حسرت

نایبقهرمانی سرخپوشان با دستان خالی
به جرأت این تلخترین تس��اوی تاریخ باش��گاه
پرسپولیس بود؛ تیمی که معجزهوار با محدودیت
شدید بازیکن به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید
اما در فینال دیگر خبری از بازگشت تاریخی نبود.
پرس��پولیس بازی رفت را در ژاپن  2بر صفر واگذار
کرد و مشخص بود همانجا کار تقریبا تمام شده است.
شایدخیلیهاامیدواربهبازگشتبودندامامحرومیت
بچگانه سیامک نعمتی که باید حتما از سوی باشگاه
ب��ا جریمهای س��نگین مواجه ش��ود ،مصدومیت
نابهنگام عالیشاه و همچنین از دست دادن ماهینی
موجب شد پرس��پولیس با تیمی کامال دست و پا
بسته مقابل کاشیما صفآرایی کند و به نتیجهای
بهتر از تس��اوی بدون گل دس��ت نیابد؛ نتیجهای
که موجب قهرمانی نماینده ژاپن شد و مثل همه
این س��الها نماینده غرب آس��یا در فینال باخت.
نگاهی به قهرمانیهای لیگ قهرمانان آسیا از سال
 2003به این سو نشان میدهد تقویم این بازیها
بشدت مورد دلخواه شرقیهاست و غربیها حتی
تیمه��ای ثروتمند عربی با وجود هزینههای بزرگ
نمیتوانند قهرمان این تورنمنت شوند.
اگ��ر فاجعه «طاهری»« -طارمی» که منجر به
بسته شدن  2پنجره نقلوانتقاالت شد ،رخ نمیداد،
ش��اید برانکو با بازیکنان بسیار بهتری پا به فینال
ت موجب
میگذاش��ت اما محرومی��ت و مصدومی 
شد برای مهمترین بازی تاریخ پرسپولیس بازیکنی
مثل آدام همتی که در لیگ داخلی هم مورد اعتماد
نیست در ترکیب اصلی قرار بگیرد .علوانزاده هنوز
آمادگی بازی در لیگ ایران را ندارد و مشخص است
وقتی برای فین��ال لیگ قهرمانان بهعنوان بازیکن
جانشین پا به زمین میگذارد جز لرزیدن پاهایش
هیچ ارمغانی برای قرمزها ندارد .کاشیما با بازیکنانی
س��جاد گنجزاده ،نماین��ده وزن  +84کیلوگرم
تیممل��ی کاراته مردان با شکس��ت مقابل نماینده
آلم��ان ب��ه مدال نق��ره کارات��ه قهرمان��ی جهان
بسنده کرد.
بیستوچهارمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی
جه��ان در حال��ی به میزبانی اس��پانیا و در ش��هر
مادرید در حال برگزاری است که سجاد گنجزاده،
نماین��ده وزن  +84کیلوگرم تیمملی کاراته مردان
کشورمان در نخستین مبارزه به مصاف شادیکانوا
از قرقیزس��تان رفت و در گام نخس��ت با پیروزی
کار خ��ود را آغاز کرد .گن��جزاده در دومین مبارزه
خود لوکا کاس��تا از بلژی��ک را با نتیجه  ۳بر صفر
شکست داد.
وی در س��ومین مبارزه ب��ه مصاف برایان ایر
از ای��االت متحده آمریکا رفت و این دیدار نیز با
نتیجه  ۶بر  ۴به س��ود گنجزاده به پایان رسید.
س��جاد در مرحله یکچهارم نهای��ی با پیروزی
 ۴ب��ر ۲مقابل آلپارس�لان یاماناوغلو از ترکیه
راهی مرحله نیمهنهایی شد .وی در نیمهنهایی
الکس��اندر پشیانتیس از روسیه را با نتیجه  ۸بر
یک شکست داد و راهی فینال بیستوچهارمین

به مراتب بهتر و هماهنگتر بازی رفت را  2بر صفر
برد و بازی برگشت هم بسیار هوشمندانه بازی کرد
و البته خوششانس بود که ضربات علیپور راهی در
چارچوب نداشت.
دیشب ورزشگاه آزادی رکورد پرجمعیتترین
فین��ال تاریخ لی��گ قهرمانان آس��یا را زد اما هزار
افسوس برای فوتبال ایران که بهخاطر بیمدیریتی
محض وزارت ورزش و جوانان و انتخاب مدیری از
جنس طاهری ،کاشیما مقابل این جمعیت جام را
باال برد.

دیش��ب هواداران پرسپولیس در پایان بازی به
صورت ایستاده  10دقیقه تمام برانکو و شاگردانش
را تش��ویق کردند و نش��ان دادن��د برعکس خیلی
از مدی��ران حت��ی در روزهای ناکام��ی هم پنهان
نمیشوند و پشت تیم را پر میکنند.
دیشب پرسپولیس سرانجام مغلوب ضرباتی شد
که زوج طاهری و طارمی به تیم وارد کردند ،مغلوب
بازیکنانی مثل امیری ،احمدزاده و محرمی شد که با
جدا شدن نا بهنگام در بغرنجترین برهه تاریخ ،پشت
تیم را خالی کردند .پرسپولیس در نزدیکی جام از پا

مسابقات کاراته قهرمانی جهان -اسپانیا

گنجزاده نقرهای شد ،عسگری طالیی

دوره مسابقات جهانی شد.
گن��جزاده برای کس��ب
م��دال ط�لا روز ش��نبه به
مص��اف جانات��ان هورنه از
آلمان رفت که این دیدار در
پایان به سود نماینده آلمان
تمام ش��د و گنجزاده به مدال نقره این مسابقات
بس��نده کرد .این دیدار با نتیجه  5بر  2به سود
حریف آلمانی به پایان رسید.
گنجزاده برای سومینبار است که راهی فینال
مس��ابقات جهانی شده است .سجاد سال  2014و
در مس��ابقات جهانی آلمان موفق به کسب مدال
نقره ش��ده و در سال  2016نیز در بیستوسومین
دوره مس��ابقات جهانی اتریش به نشان طال دست
یافته بود .در تاریخ رقابتهای کاراته قهرمانی جهان
گنجزاده اولین کاراتهکایی اس��ت ک��ه در  3دوره
متوالی رقابتهای قهرمانی جهان موفق ش��ده در
وزن خود به دیدار نهایی راه پیدا کند.

■■طالی ماتادورها به بهمن
عسگریرسید

اما بهمن عسگری نماینده
وزن  -75کیلوگ��رم تیمملی
م��ردان کاراته کش��ورمان در
فینال این مسابقات با شکست
نماینده ایتالیا به طالی مس��ابقات جهانی دس��ت
یافت .عسگری در دور نخست ویلیام انگمن از سوئد
را  ۳ب��ر یک شکس��ت داد و در ادامه برابر لی فالی
از چین صاحب برتری  ۸بر صفر ش��د .عسگری در
سومین مبارزه خود با نتیجه  2بر یک یرمکاینازورف
قهرمان آسیا از قزاقس��تان را شکست داد .در ادامه
این رقابتها عسگری موفق شد نماینده سنگال را با
نتیجه  ۳بر یک شکست دهد و به مرحله یکچهارم
نهای��ی راه پیدا کرد .دارنده نش��ان طالی بازیهای
آس��یایی در این مرحله به دیدار نیشی مورا از ژاپن
رف��ت و در حالی که یک پیروزی و یک شکس��ت
را براب��ر او در لیگهای جهانی تجربه کرده بود ،در

افتاد تا ثابت شود با معجزه و بازگشتهای تاریخی
نهایت میتوان تا فینال رفت اما خبری از قهرمانی
نیست .امید که این درسی باشد برای آینده.
■■ : AFCجوانمردانه و با افتخار بازی کردید

کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا را ستود.
 AFCعملکرد قرمزپوش��ان در لیگ قهرمانان
این فصل را ستود و خطاب به قرمزپوشان نوشت:
شما با افتخار و جوانمردانه بازی کردید .برنامهریزی
کنید ،تمرین کنید و دوباره بازگردید.
پایان این مبارزه حساس با رای داوران برنده و راهی
مرحله نیمه نهایی شد .عسگری در مرحله نیمهنهایی
به دیدار بسالن میزوف از روسیه رفت و با برتری ۲
بر صفر راهی مبارزه پایانی ش��د .عسگری دیروز در
فینال برای رسیدن به مدال طال به مصاف لوئیجی
بوس��ا ،نماینده ایتالیا رفت که ای��ن دیدار با نتیجه
یک بر صفر به س��ود نماینده کشورمان تمام شد و
عسگری به طالی جهان دست یافت.
بهم��ن عس��گری بعد از گذش��ت  7س��ال از
فینالیست ش��دن در رقابتهای جهانی امیدها در
مال��زی بار دیگر در فینال مس��ابقات جهانی روی
تاتامی رفت اما این بار در مس��ابقات بزرگس��االن
جهان و آن هم در مادرید اس��پانیا .عسگری برای
رس��یدن به دیدار نهایی وزن منهای  75کیلوگرم
بیستوچهارمین دوره مسابقات جهانی راه سخت
و پرفراز و نش��یبی را طی کرد و برای رس��یدن به
نخستین مدال انفرادی بزرگساالن جهان لوئیجی
بوسا ،کاپیتان کهنهکار تیمملی ایتالیا را شکست داد.
در کارنامه لوئیجی بوسا  2مدال طالی جهان و 4
نشان زرین قهرمانی اروپا همراه با مدالهای متعدد
نقره و برنز جهان ،اروپا و کاراته وان دیده میشود.

کیوسک
مارکا

چه حسی دارید

خبرن��گار ژاپن��ی  nikkansportsکه برای
پوشش بازی پرسپولیس -کاشیما به تهران آمده،
در گزارشی برای این رسان ه ژاپنی به حواشی پیش
از دیدار برگش��ت فینال لیگ قهرمانان آس��یا در
تهران پرداخت .او در ابتدای گزارش خود نوش��ت:
من روز نهم نوامبر به ورزش��گاه آزادی رفتم تا یک
روز پی��ش از برگزاری دیدار برگش��ت فینال لیگ
قهرمانان آس��یا بین پرسپولیس و کاشیما ،تمرین
رسمی کاشیما را پوشش بدهم .در حالی که شخصاً
احس��اس نگرانی میکردم چرا که از طرف سفارت
ژاپن در تهران ،کنفدراسیون فوتبال آسیا و پلیس
محلی به من هش��دار داده شده بود مراقب امنیت
خودم باش��م و تمهیدات امنیتی را رعایت کنم .در
حالی که خبرنگاران رس��انههای ژاپنی و برخی از
اعضای باش��گاه کاشیما با هم سوار اتوبوسی شدند
که برای آنها کرایه ش��ده بود و به طرف استادیوم
رفتند ،ناگهان صدای ش��دیدی اتوب��وس را لرزاند.

موندودپورتیوو

راموس بهترین مقلد من است

اسپورت

خرابکاری دمبله

روایت خواندنی خبرنگار ژاپنی از تهران

وقتی اتوبوس ژاپنیها در تهران خراب شد
در حالی که وس��ط اتوبان متوقف شده بودیم هم
موتور اتوبوس به مش��کل برخورده بود و هم فشار
باد الس��تیکها به نظر عادی نبود .بعد از مدتی به
این نتیجه رسیدند که اتوبوس قابل تعمیر نیست.
مسؤوالن ایرانی بسیار معذب بودند .ما هنوز به نیمه
مسیر هتل به استادیوم نرسیده بودیم .ما خبرنگارها
دست جنباندیم و خیلی زود چند تاکسی گرفتیم.
از شانس همیشگی من یکی از مترجمان و راهنماها
یک مینیبوس را که در همان نزدیکی بود صدا زد و
به همراه عده دیگری سوار مینیبوس شدیم .وقتی
به استادیوم رسیدیم به خاطر تمهیدات امنیتی در
حلق ه اطراف ورزشگاه طول کشید تا بتوانیم خودمان
را به استادیوم برسانیم .بعد از پیاده شدن هم یک

هوادار ایرانی با دس��تهایش مدام اع��داد  3و  4را
نشان میداد و میخواست به ما بفهماند پرسپولیس
این ب��ازی را  3بر صفر یا  4بر صفر خواهد برد .در
نهایت در استادیوم توسط ایرانیها به روی ما باز شد
و وارد اس��تادیوم شدیم تا از دیدن ابهت استادیوم
آزادی تحت تاثیر قرار بگیری��م .اتوبوس بازیکنان
کاشیما توسط چندین پلیس ایرانی محاصره شده
بود .آنزای مدافع کاش��یما به ما گفت« :هیچوقت
چنین جوی را موقع تمرین برای ش��رکت در یک
مسابقه ندیده بودم .این بازی برای ایرانیها خیلی
مهم است» .ماساکو مدافع دیگر کاشیما هم به ما
گفت« :هواداران پرسپولیس مدام انگشتهایشان
را به ما نش��ان میدادند تا حالی کنند بازی را  3بر

گاتزتا

دوئل ساکی و لیپی

صفر یا  4بر صفر خواهند برد» .در مسیر بازگشت هم
صحنههای مشابهی تکرار شد .هواداران پرسپولیسی
سعی میکردند به اتوبوس کاشیما آویزان شوند و
بارها به آن ضربه وارد کردند .آن هم یک روز مانده
به برگزاری مسابقه نه در روز برگزاری فینال .با توجه
به جمعیتی که یک روز قبل از اتوبوس کاشیما در
آزادی استقبال کردند ،روز بازی که  80هزار نفر در
استادیوم خواهند بود ،اتوبوس کاشیما توسط چند
هوادار پرسپولیسی محاصره خواهد شد؟
در خیابانهای تهران زمانی که اتوبوس تیم رد
میش��د بارها با ایرانیهایی مواجه شدیم که کلمه
«کاش��یما» را فریاد میزدند .کام ً
ال مشخص است
در تهران عدهای از هواداران رقیب پرس��پولیس از
کاشیما حمایت میکنند .با این حال شکی نیست
که کاشیما روز س��ختی در پیش خواهد داشت و
بازیکنان این تیم بای��د انتظار یک بازی فوقالعاده
سخت را داشته باشند.

گزارش

بازگشتهای یونایتد
چقدر ادامهپذیر است؟

پی��روزی  2ب��ر ی��ک منچس��تر یونایتد
مقاب��ل یوونتوس در توری��ن ،بهترین نتیجه
اروپایی ش��یاطین س��رخ در دوران پس��ا سر
الکس فرگوس��ن بود .با وج��ود این پیروزی
ب��زرگ اما نمای��ش ش��اگردان ژوزه مورینیو
در ش��بی که یک بار دیگر ثابت ش��د مروان
فلینی چه ذخیره تاثیرگذاری برای آنهاست،
تعریف چندانی نداش��ت .یوونتوس هم مثل
بورنم��وث پی��ش از اینکه به یونایت��د اجازه
بازگش��ت به جریان ب��ازی را دهد باید کار را
تم��ام میک��رد .فرصتهای زی��ادی که این
 2تیم مقابل یونایتد از دست دادند باعث شد
در هر  2ب��ازی در دقایق پایانی نتیجه تغییر
کند و مورینیو  2پیروزی ارزشمند با تیمش
به دس��ت بیاورد .حاال داربی منچس��تر از راه
رسیده ،سومین بازی خارج از خانه یونایتد در
بازه زمانی یک هفتهای و احتماال سختترین
آنه��ا .روند بازگش��تهای یونایتد در یک ماه
اخیر از ششم اکتبر شروع شد؛ وقتی نیوکاسل
در اولدتراف��ورد ،در نیمه اول  2بر صفر پیش
افتاد .ش��اید اگر ای��ن نتیجه باق��ی میماند
سرنوش��ت مورینیو حاال به شکلی دیگر رقم
خ��ورده بود ام��ا ورود خوآن مات��ا به زمین و
ضربه ایستگاهیاش ،درست مثل بازی مقابل
یوونتوس ،ش��روعی بر یک بازگشت بزرگ و
پیروزی  3بر  2در این بازی ش��د .یونایتد 20
اکتبر هم مقابل چلسی در استمفوردبریج گل
اول را خورد اما با  2گل آنتونی مارس��یال تا
ی��ک قدمی یک پیروزی بزرگ پیش رفت ،تا
اینک��ه راس بارکل��ی در ثانیههای پایانی گل
تس��اوی را زد 4 .روز پیش از بازی استادیوم
آلیان��س تورین هم یونایتد مقابل ش��اگردان
ادی ه��او یک بر صفر عقب افت��اد اما این بار
هم با درخشش مارسیال و گل دقایق پایانی
مارکوس رشفورد به بازی بازگشت و بورنموث
را  2ب��ر یک شکس��ت داد .بدین ترتیب حاال
یونایتد از  5بازی اخیرش که در آنها گل اول
را خورده  10امتیاز گرفته .انگار وقتی شرایط
برای مورینیو و بازیکنانش سخت میشود تازه
آنها به خودش��ان میآیند ام��ا خود مورینیو
ه��م میداند ادامه دادن با این روند همیش��ه
امکانپذیر نیست .او در کنفرانس مطبوعاتی
دیروزش ،در آستانه داربی منچستر که امشب
برگزار میشود اعتراف کرد« :اگر مدام گل اول
را بخوریم باالخره روزی میرس��د که توانایی
بازگش��ت به بازی را پیدا نخواهیم کرد» .این
روز شاید همین امروز باشد .سیتی این فصل
در هر  9ب��ازیای که در لیگ گل اول را زده
به پیروزی رس��یده ،آن هم با مجموع نتیجه
 .32-3در واقع س��یتی در  40بازی اخیرش
که گل اول را زده فقط و فقط  2بار به پیروزی
نرسیده و تنها شکستش در این بازیها مقابل
خود یونایتد در فصل گذش��ته در اتحاد بوده،
بازیای که ش��اگردان پ��پ گوآردیوال نیمه
اول��ش را با برد  2بر صفر ب��ه پایان بردند اما
در نیم��ه دوم با  2گل پل پوگبا و گل کریس
اس��مالینگ  3-2شکس��ت خوردند .مشکل
بزرگ یونایتد در بازیهای اخیر نمایشهای
نیمه اول آنها بوده .از  29سپتامبر تا امروز تیم
مورینیو در  8بازی در رقابتهای مختلف  7بار
دروازهاش را در نیمه اول باز شده دیده و تنها 3
گل در این  45دقیقههای ابتدایی زده .در نقطه
مقابل ،سیتی در  8بازی از  11بازی این فصلش
در لیگ ،نیمه اول را با برتری به رختکن رفته
و در جریان این برتریها  17گل زده که بیش
از هر تیم دیگری اهمیت زدن گل اول در این
آمار بیشتر مشخص میشود :منچستر یونایتد
در  67بازی اخیرش در لیگ برتر که گل اول را
زده بدون شکس��ت بوده ( 58برد و  9تساوی).
آخرین باری ک��ه یونایتد بازی برده را در لیگ
باخت به آگوس��ت  2015بازمیگردد ،در خانه
سوآنزی با نتیجه  2بر یک .آمار امیدوارکننده
دیگر برای یونایتد اینجاست که آنها در  8بازی
اخیرشان مقابل سیتی ،در رقابتهای مختلف،
فقط  2بار شکست خوردهاند که هر  2شکست
ه��م خانگی بوده اما یونایتد برای اینکه باز هم
خودش را به دردس��ر نیندازد و مجبور به رقم
زدن بازگشتی دراماتیک نشود چه راهکارهایی
مقابل س��یتی دارد؟ خط میانی یونایتد مقابل
یوونتوس متش��کل از آندر ه��ررا ،نمانیا ماتیچ
و پوگب��ا بود ،دقیقا مثلث��ی که فصل پیش در
خانه س��یتی از ابتدا به زمین رفت .بعید است
مورینیو برای بازی امش��ب هم ترکیبی غیر از
این را به زمین بفرس��تد .در این ترکیب نقش
پوگبا و منطقه فعالیت��ش اهمیت زیادی پیدا
میکند .اگر فرض کنیم الکسیس سانچز مثل
 2ب��ازی قبل در مرکز خط حمله قرار بگیرد و
عمال نقش شماره  9کاذب را بازی کند ،عرض
دادن بازی توسط مارسیال در بال چپ ،فضایی
ایدهآل ب��رای حرکات طولی پوگبا از س��مت
چپ خط میانی به س��وی باکس حریف پدید
م��یآورد ،فضایی که با توجه ب��ه تواناییهای
هجوم��ی هافبک فرانس��وی یونایتد میتواند
در رقم زدن نتیجه نهایی داربی سرنوشتساز
باشد.

