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اخبار

قعرنشین لیگ ایران
بهترین تیم آسیایی

هفته دوم لیگ قهرمانان آس��یا نیز به پایان
رس��ید و از بین تیم ه��ای ایرانی حاضر در این
تورنمنت این تیم ذوبآهن بود که به پیروزی
رس��ید تا تنها تیم ایرانی باش��د که در  2هفته
گذشته از این مسابقات طعم پیروزی را چشیده
اس��ت .در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا
ذوبآهن با پیروزی برابر النصر  ۴امتیازی شد و
به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به الزورای عراق
و با امتیازی برابر با این تیم ،در رده دوم جدول
قرار گرفت .این در حالی اس��ت که استقالل و
پرس��پولیس هر دو در انتهای جدول گروههای
خود قرار دارند .ذوبآهن نه فقط از نظر کسب
امتیاز ،بلکه از نظر گلزنی هم عملکردی بهتر از
سرخابیها داشت و در گل خورده هم با  ۲گل
به همراه پرس��پولیس بهترین خط دفاعی بین
تیمهای ایران��ی را دارد و از آنجایی که یکی از
گله��ای خورده ذوبآهن از روی نقطه پنالتی
بوده ،میتوان خط دفاعی این تیم را برتر از دیگر
ایرانیها دانست .عالوه بر آن ،ذوبآهن تنها تیم
ایرانی حاضر در این مسابقات است که موفق به
ثبت کلینش��یت شده است .این تیم اصفهانی
که تنها نماینده شهرستانی کشورمان در لیگ
قهرمانان آسیاست ،تنها تیم ایرانی هم هست که
از مربی ایرانی اس��تفاده میکند .منصوریان که
سن و تجربهای به مراتب کمتر از شفر و برانکو
دارد ب��ه لحاظ آماری برتر از این دو عمل کرده
اس��ت و تیمش هم ش��رایط بهتری در جدول
مسابقات دارد و باالتر از استقالل و پرسپولیس
قرار گرفته اس��ت .در هفته دوم لیگ قهرمانان
آسیا ذوبآهن برابر النصر عربستان با نتیجه 3
بر  2پیروز شد ،استقالل مقابل العین با نتیجه
یک -یک مساوی کرد و پرسپولیس نیز با نتیجه
یک بر صفر بازی را به السد قطر واگذار کرد.

واکنش مربی پاریسنژرمن
به اظهارات رئیس رئالمادرید

س��رمربی تیم فوتبال پاریسنژرمن پاسخ
اظه��ارات رئیس باش��گاه رئالمادری��د را داد.
فلورنتینو پرس ،عالیترین مق��ام مادریدیها
در جدیدتری��ن اظهارنظر خود عن��وان کرده
باشگاهش آمادگی جذب امباپه و نیمار را دارد.
توماس توخل ،مس��وول فنی پاریسیها به این
حرف واکنش نشان داد و در مصاحبه با سایت
گل اظهار داش��ت :طبیعی است که هر کسی
میخواهد نیمار ،امباپه ،وراتی یا مارکینیوش را
در کادر بازیکنانش ببیند .این رویایی غیرعادی
نیست .وی ادامه داد :همه این نفرات،بازیکنان
باکالسی هس��تند اما نکته مهم این است که
اکنون جزو تیم ما هستند.

مهدی طاهرخانی :یک گزارشگر عرب که در حال
تفسیر زنده و مستقیم فینال رفت لیگ قهرمانان
آس��یا بین پرسپولیس و کاش��یما بود ،در همان
دقایق اولیه بازی ماجرا را بهدرس��تی حدس زد؛
علیپور در همان دقیق��ه  3موقعیت عالی گلزنی
را از دست داد و او گفت :اگر پرسپولیس دستش
به جام نرس��د باید سراغ این موقعیتسوزی ویژه
ابتدای بازی را بگیرد ،موقعیتی که میتوانس��ت
کامال نتیجه را تغییر دهد؛ عقب افتادن کاش��یما
در خانهاش به معنای عوض شدن روند بازی بود
ام��ا علیپور به بدترین ش��کل ممکن ضربه زد به
طوری که مدافع ژاپنی که تنها بازیکن بین توپ
و ت��ور ب��ود ،مانع ورود توپ به دروازه ش��د .بقیه
قصه را همه میدانند .پرس��پولیس  2گل خورد
و در ته��ران هم باز این علیپ��ور بود که یکی دو
موقعی��ت را خراب ک��رد تا برانک��و در بازی آخر
بفهمد آن جلو عیار چند اس��ت .پنجره باز ش��د؛
منشا به بدترین شکل ممکن با بیاحترامی تمام
اخراج ش��د ،هموطن برانکو به عنوان مکمل خط
حمله به پرسپولیس پیوست و مهدی شریفی که
در  18سالگی ستاره لیگی بود که هنوز علیپور را
کسی در آن نمیشناخت ،این روزها ذخیره ثابت
مهاجم مورد عالقه برانکو است.
رد پ��ای علیپور در همه جا مش��هود اس��ت.
میتوان او را به صف بازیکنانی برد که زندگیشان
را مدیون برانکو هستند؛ بازیکنانی مثل ستار زارع،
علوی ،کاملی و حتی همین ربیعخواه .خوشبختی
علی علیپور زمانی قابل فهم اس��ت که بدانید در
ص��ورت حضور بازیکنانی مثل طارمی ،امیری و...
او تنه��ا یک بازیکن ذخیره بود اما همگی رفتند،
مهاجم بزرگی آورده نشد و اینچنین است که این
روزها برانکو همه تخممرغهایش را در یک س��بد
ریخته است؛ سبد مهاجمی که از هر  4موقعیت
عالی ،ش��اید یکی از آنها را تبدی��ل به گل کند.
بازیکنی که برای فهم سخت گلزنیاش باید بازی
پرس��پولیس و نساجی در قائمشهر را مجددا دید
و دید که چگونه از فاصل��ه یکیدو متری دروازه
خالی را رها میکند و محکم به کنارش میکوبد.
این یک اتفاق نبود ،یک واقعیت تلخ از یک پدیده
خاص بود.
■■شرایط گلزنی او چگونه بوده؟

شاید هم کمی بیانصافی باشد نتایج  2فصل
اخیر پرس��پولیس در آس��یا و لیگ برتر را نادیده
بگیری��م ،گلهای علیپور را نش��مریم و بهخاطر
ش��رایط افت امروزش او را مورد نقد قرار دهیم.
اما واقعیت درباره علیپور چیس��ت؟ مهاجمی که
بیش از  6س��ال است در سطح اول فوتبال ایران
فعالیت میکند و هنوز به گفته خودش سن  23را
رد نکرده است؛ مهاجمی که براحتی گل نمیزند
و حتما باید قبل��ش کلی توپ به در و دیوار بزند
تا گرم شود .از ابتدای لیگ هجدهم مشخص بود
پرسپولیس احتیاج مبرمی به تقویت خط حمله
دارد .پنجره باز ش��د و درست در همان روزهایی
که شفر در حال خرید مهاجم بود ،ایسما را آورد،
منش��ا را از س��بد فروش حریف رب��ود و بازیکن
خالق��ی مثل پاتوس��ی را که همه ارس��الهایش
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ردپای علیپور در ناکامی

سوگلی گل نزن

ب��وی گل میدهد جذب کرد ،مرغ برانکو اما یک
پا بیش��تر نداشت و گفت همین بودیمیر برای ما
کافی است .مهدی ش��ریفی را کال قبول ندارد و
باقی جوانان را ه��م میگذارد برای دقیقه  90به
بعد برای اتالف وقت .درست شبیه همین تعویض
آخرش مقابل السد که بعدا بگوید من بازیکن 18
ساله را برابر السد بازی دادم .حاال اینکه کال یک
دقیقه در میدان باشد و پایش هم به توپ نخورد
اهمیتی ندارد .درس��ت ش��بیه دولتها در پایان
کارش��ان که بارش باران از آسمان را هم به اسم
خودشان مینویسند.
■■مردی که عاشق زمین خوردن است

این مقدمه طوالنی الزم بود تا به این برس��یم
که اصوال چرا پرسپولیس این روزها اینگونه امتیاز
از دس��ت میدهد و میبازد؟ چرا در بازی با السد
که در خانه حریف بود باید بازیکنش چند موقعیت
عالی گلزنی را بهخاطر بیکیفیت بودن محض از
دست دهد و دست آخر یکی مثل بغداد بونجاح از
راه برسد و حتی گل آفساید بزند؟ چرا باید تیمی
که بغداد را دارد بازنده مقابل تیمی باش��د که در
آن علیپور تک به تک را هم در چارچوب نمیزند؟
کار پرسپولیس برای صعود از گروه بسیار سخت
ش��ده و کار بزرگت��رش که تک��رار قهرمانی در
لیگ برتر اس��ت بس��یار س��ختتر از اولی .دلیل
هم کامال مشخص اس��ت؛ برانکو اعتقاد عجیبی
ب��ه علیپور دارد و علیپور ک��ه خودش بهتر از هر
کسی میداند ش��م گلزنی ندارد ،حتی در حالت
تک به ت��ک هم به جای ریس��ک در زدن ضربه
به سمت دروازه آنقدر تعلل میکند تا خودش را
ب��ه در و دیوار بکوبد و یک پنالتی بگیرد و بعد از
پشت نقطه پنالتی گلزنی کند.
این عادت زشت و پرغلطی است که هر بازی
تکرار میشود و گویا مورد عالقه برانکو هم است

چ��ون او مرتب تکرارش میکند .یک بار پیش از
این در بازی حساس نیمهنهایی فصل قبل مقابل
الس��د این روش گرفت و علیپور که با دروازهبان
تک به تک ش��ده بود خودش را به زمین کوبید و
پنالتی گرفت اما در بازی سهشنبهشب ترفندش
نگرفت .از میان��ه میدان یک متر جلوتر از مدافع
حریف بود اما در ذهنش هیچ نقشه گلی را مرور
نمیکرد .تنها میخواست به  18قدم برسد سپس
خودش را در مس��یر ت��وپ و مدافع قرار دهد و با
کوچکتری��ن برخوردی پنالتی بگیرد .این عادت
تکراری علیپور است که بشدت از سوی مربیاش
حمایت میش��ود .علیپور نمیخواهد ضربه زدن
درس��ت و اصولی را یاد بگیرد یا میداند تبحری
در این کار ندارد پس چه چیزی بهتر از پنالتی؟
م��روری به کارنامهاش نش��ان میده��د در چند
مصاف مهم هم ب��ا همین ترفند موفق به گلزنی
از روی نقطه پنالتی شده است .مثل اولین داربی
ش��فر که علیپور فرصت گل زدن به حسینی را
داشت اما آنقدر معطل کرد تا روزبه چشمی تکل
بزند و او پنالتی بگیرد .شاید مدافعان حریف هم
این را فهمیدهاند و میدانند او شهامت ضربه زدن
ندارد ،منتظر برخورد اس��ت و دیگر کسی تن به
این تله نمیدهد.
■■پایان این اعتماد چیست؟

همیش��ه معج��زه و کامبک در کار نیس��ت.
پرسپولیس به السد با گل آفساید باخت اما همان
داور در نیم��ه اول ،گل صحیح الس��د را خورد تا
اینچنین عدالت بیرحمانه فوتبال رعایت ش��ود.
چس��بیدن به اش��تباه داوران و توجی��ه ناکامی،
فقط یک خروجی دارد؛ همانطور که از حاال باید
پرسپولیس را حذف شده گروه دانست (دست کم
اگر معجزهای در کار نباشد) در لیگ هم آنها کار
را به رقبا واگذار میکنند.

برانکو آنقدر به علیپ��ور اعتقاد دارد که حتی
او را تعویض هم نمیکند اما مهاجم همیشه زیر
 23س��ال قرمزها (به گفته خودش) در هر بازی
باید صاحب چند موقعیت عالی شود تا شاید یکی
را گل کن��د .با این روند زور پرس��پولیس به رقبا
میرسد؟
در اس��تقالل هیچکس نمیداند کدام مهاجم
ثابت اس��ت ،در تراکتور هم تقریبا دس��ت مربی
اینگونه باز و سپاهان منهای کیروش چند گزینه
خوب در خط حمله دارد اما در پرسپولیس برانکو
فق��ط یک علیپ��ور دارد که هوادار پرس��پولیس
مجبور است تحملش کند .هواداری که باید دست
به دعا شود جانشین طارمی کمتر گل خراب کند.
بودیمی��ر هم تنها ی��ک گل زده و بیاهمیتی به
مهدی ش��ریفی آنقدر وسیع و مش��هود بوده که
علیپور خیالش جمع اس��ت در هر حالتی نهتنها
ثابت اس��ت ک��ه برانکو حت��ی ی��ک دقیقه هم
تعویضش نمیکند.
ای��ن حکای��ت این روزه��ای پرس��پولیس و
مهاجم مورد عالقه برانکو اس��ت .درس��ت شبیه
همان ش��روع بازی فینال رفت در ژاپن؛ توپی که
میتوانست سرنوش��ت یک باشگاه را عوض کند
هدر رفت و  177دقیقه بعدش هم کاری از دست
کسی برنیامد.
نه کار پرسپولیس در آسیا تمام شده و نه لیگ
برتر به پایان رس��یده اس��ت اما اعتماد اینچنین
ب��ه مهاجمی که پنالتی گرفت��ن و زمین خوردن
را بیش��تر از گلزنی مردانه دوس��ت دارد ،کمی تا
قس��متی برای آنهایی که فوتبال را زیر پوستیتر
دنبال میکنند ،واقعیت را تلختر نمایان میکند.
کسی چه میداند شاید هم یک کامبک تاریخی
در کار باش��د اما اگر قرار بود کامبک هر بار اتفاق
بیفتد که دیگر کسی به آن تاریخی نمیگفت.
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کریستیانو ،پادشاه لیگ قهرمانان

شکست سیدنی افسی
مقابل نماینده ژاپن

تیم فوتبال سیدنی افسی استرالیا در هفته
دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف
تیم کاوازاک��ی ژاپن رفت و این دیدار با نتیجه
یک بر صفر به نفع تیم ژاپنی به پایان رس��ید.
رضا قوچاننژاد در این دیدار از ابتدا در ترکیب
س��یدنی افسی حضور نداشت و در دقیقه 67
به میدان آمد ولی نتوانس��ت مانع از شکس��ت
تیمش ش��ود .در دیگر دیدار همزمان اولسان
هیون��دای کرهجنوبی مقابل ش��انگهای چین
قرار گرفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر
به نفع نماینده کره به پایان رسید.

اظهارنظر جالب رونالدو
پس از هتتریک مقابل اتلتیکو

مهاجم یوونتوس که با هتتریک خود باعث
حذف اتلتیکو مادرید از مرحله یکهشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا ش��د اظهارنظر جالبی درباره
عملکردش داش��ت .به نقل از مارکا ،کریس��تیانو
رونالدو یک بار دیگر شب فوقالعادهای را در لیگ
قهرمان��ان اروپا تجربه کرد و ب��ا هتتریک خود
توانست یوونتوس را راهی مرحله یکچهارم نهایی
کند .ستاره پرتغالی با گلهایی که به ثمر رساند
شکست  ۲بر صفر مقابل اتلتیکو مادرید را جبران
کرد .او پس از بازی گفت :شب خاصی است نهتنها
بهخاطر گلهایم ،بلکه به دلیل عملکرد خارقالعاده
تیممان .لیگ قهرمانان اینچنین است .هنوز فاتح
چیزی نشدهایم اما این پیروزی باعث شد به خود
افتخار کنیم و نشان دهیم در مسیر درستی قرار
داریم .رونالدو در ادامه اظهار کرد :یوونتوس با من
قرارداد امضا کرده اس��ت که ب��ه این تیم کمک
کن��م و تمرین و تالش کنم .به خاطر این ش��ب
جادویی خوش��حالم .مهاجم یوونت��وس در پایان
گفت :اتلتیکو مادرید تیم بزرگی اس��ت و حریف
سرسختی محسوب میشود اما ما نیز تیم خوبی
هستیم و نشان دادیم که شایسته صعود هستیم.

یادداشت

آمادگی آگوئرو
کلید کسب چهارگانه

نیک رایت :س��رخیو آگوئرو در جریان پیروزی
 7-0تیمش برابر ش��الکه  2ب��ار دروازه حریف
آلمانی را باز کرد تا آمار گلهای خانگیاش در
س��ال  2019را به عدد  11برساند .برای درک
شگفتانگیز بودن این آمار در نظر بگیرید که
منچستر یونایتد در همین بازه زمانی تنها  9گل
در اولدترافوردزده است.
آگوئ��رو با آرامش و اعتم��اد به نفس کامل
گل اول��ش را از روی نقط��ه پنالت��ی و با یک
ضربه چیپ به ثبت رس��اند و در پروسه پدید
آمدن فرصت گل دومش هم ش��رکت داشت
تا نش��ان دهد تحت آموزههای پپ گوآردیوال
چقدر فوتبالش پیشرفت کرده و دیگر صرفا یک
مهاجم باکس به حساب نمیآید.
گوآردیوال این روزها اتکای زیادی به مهاجم
آرژانتینیاش دارد .پس عجیب نبود که آگوئرو
در دقیقه  63بازی دیشب ،وقتی دیگر تکلیف
صعود مشخص ش��ده بود زمین را ترک کرد.
شماره  10سیتی برای کمک به تیمش در راه
رسیدن به چهارگانه رویایی نیاز به استراحت تا
جای ممک��ن دارد .او از  20ژانویه به بعد 999
دقیق��ه در زمین بوده ،یعن��ی  13بازی در بازه
زمان��ی  52روز .تنه��ا نگرانی پپ و س��یتی از
همین تعداد بازیهای زیاد امکان خس��تگی و
مصدومیت آگوئرو برای هفتههای حیاتی پایانی
فصل است.
البته پپ روی نیمکت گابریل ژزوس را به
عنوان جانشین مستقیم آگوئرو دارد ،مهاجمی
ی که دیش��ب هم بع��د از ورود به زمین
برزیل 
گل زد و به احتمال خیلی زیاد شنبه در بازی
جام حذفی مقابل س��وانزی در ترکیب اصلی
قرار خواهد گرفت .فاصله بین این بازی و بازی
بعدی سیتی در لیگ ،در خانه فوالم 2 ،هفته
است.
بع��د از بازگش��ت به لیگ آگوئ��رو باید به
همی��ن ف��رم ایدهآل��ش ادامه ده��د .مهاجم
کهنهس��وار س��یتیزنها که با آن گل دقیقه
 96مقابل کوئین��ز پارک رنجرز ،دوران جدید
آبیپوش��ان منچس��تر در فوتبال انگلیس را
رق��م زد ،در ابتدای ورود گوآردیوال به اتحاد با
آیندهای نه چندان مطمئن روبهرو بود .خرید
ژزوس و نیمکتنش��ینیهای گه��گاه آگوئرو
باعث شد خیلیها به این باور برسند که ستاره
سابق اتلتیکومادرید بازیکنی از جنس تیمهای
گوآردیوال نیست اما آگوئرو خیلی زود خودش
را با ش��رایط جدید تطبیق داد و حاال بدل به
کلیدیترین مهره پپ در راه رس��یدن به یک
افتخار جاودانه شده است.
پل دیکوف ،مهاجم س��ابق س��یتی درباره
جایگاه آگوئرو و ذهنیت کلی این تیم در این
فصل میگوید« :مردم مدام از هم میپرس��ند
آی��ا آنها قادر به فت��ح چهارگانه خواهند بود؟
آی��ا ب��ردن لیگ برایش��ان مهمتر اس��ت یا
فت��ح چمپیونزلیگ؟ نکته مثب��ت از نظر من
اینجاس��ت که منچسترس��یتی تیمی است
که فق��ط به بردن بازی بع��دی فکر میکند.
بازیکنان این تیم نه از قهرمانی در لیگ حرف
میزنن��د و نه از قهرمان��ی در چمپیونزلیگ.
ذهنیت آنها بر این است که فعال بازی بعدی را
ببریم تا ببینیم به کجا میرسیم .پپ در حال
حاضر فق��ط به بازی جام حذفی فکر میکند
ام��ا خود او و تمام کادر فنی و بازیکنانش فکر
ب��ردن تمام جامهای ممکن را در س��ر دارند،
هدفی که البته رس��یدن به آن بس��یار دشوار
اس��ت .آیا این امر برای سیتی ممکن خواهد
ب��ود؟ به نظر من با توج��ه به تیمی که دارند،
با اینکه بسیار سخت است ،بله! سیتی قادر به
فتح چهارگانه است».
خبر

زه�ره فلاحزاده :تیمه��ای ایرانی دومی��ن هفته از
رقابتهای لیگ قهرمانان آس��یا را هم درس��ت مثل
هفته اول خوب به پایان نرس��اندند و حاصل  3بازی
انجام ش��ده یک برد ب��رای ذوبآهن اصفهان مقابل
النصر عربستان و تساوی استقالل برابر العین امارات در
ورزشگاه آزادی و شکست پرسپولیس مقابل السد قطر
در دوحه بود .برای بررس��ی هفته دوم لیگ قهرمانان
و شرایط استقالل سراغ هاشم حیدری ،بازیکن اسبق
استقالل رفتیم و با او گفتوگویی داشتیم.

نمایندگان ایران در آس�یا شرایط خوبی ندارند ،در
حالی که فصل گذش�ته پرس�پولیس به فینال لیگ
قهرمانان رس�ید و استقالل از گروه مرگ صعود کرد؛
این یعنی فوتبال ما پسرفت کرده است؟

فوتبال ما پس��رفت نکرده ،بلک��ه دیگر تیمهای
آسیایی پیشرفت کرده و از ما جلو زدهاند .این تیمها
به اهدافی که در ذهنش��ان داشتند ،رسیدهاند اما ما
هنوز دلخوش هستیم به اینکه جرقههایی در برخی
مواقع بزنیم مثل فینال رفتن پرس��پولیس در فصل
گذش��ته و باز هم سر جای اولمان برگردیم .فوتبال
ما برنامهریزی ندارد .لیگمان پیش از جام ملتها به
تعطیالت طوالنی میرود و حاال برای جبران روزهای
از دس��ت رفته ،هر  3روز بازی برگزار میکنند .خود
مس��ؤوالن هم نمیدانند دارند چ��هکار میکنند .ما

هاشم حیدری در گفتوگو با «وطن امروز»:

استقالل برای صعود نیاز به معجزه دارد
کارشناس و مدیر نداریم .هیچ
چیزی هم س��ر ج��ای خودش
نیست.
تیمملی قطر قهرمان آس��یا
شد و تیمهای باشگاهی آنها هم
در لیگ قهرمانان خوب نتیجه
گرفتهاند اما ما نه در رده ملی و نه باشگاهی پیشرفتی
نکردهایم.

اس�تقالل مقابل العین برد را با مساوی عوض کرد،
این بازی را چطور دیدید؟

شروع بازی برای استقالل خوب نبود اما نیمه دوم
اس��تقالل بهتر بازی کرد و به تیم العین فش��ار آورد
و به گل هم رس��ید .استقاللیها کنار زمین خطای
بیموردی انج��ام دادند که منجر ب��ه گل العینیها
ش��د .تیم اماراتی تنها راهی که میتوانست گل بزند
از ریباندهایی بود که به دس��ت میآورد و مدافعان ما
غفلت کردند و گل را پذیرفتند.
اس�تقالل با یک امتیاز از  2بازی ش�رایط سختی
برای صعود به مرحله بعد دارد و این درحالی است که

هنوز این تیم با الهالل قدرتمند
بازی نکرده؛ شانسی برای صعود
استقاللقائلهستید؟

خیلی ش��رایط برای صعود
استقالل سخت شده است ،مگر
اینکه  2بازی پش��ت س��رهم را
ببرد که البته مقابل الهاللی که تیمش را برای قهرمانی
بسته سخت است .استقالل باید از امتیاز میزبانیاش
آن ه��م به دلیل حضور پرتع��داد هوادارانی که دیگر
تیمها از آن بیبهره هس��تند ،استفاده کند .وقتی در
زمین خودمان نمیتوانیم پیروز شویم و منتظر اما و
اگرهای فوتبال هستیم ،یعنی کار سختی داریم .کار
دشوار شده و برای صعود نیاز به معجزه داریم.
به نظر میرسد بین  3نماینده ایران در آسیا شانس
ن بیشتر باشد ،نظر شما چیست؟
صعود ذوبآه 

ذوب آهن گروه س��ادهتری دارد و وقتی تیمی در
هفتههای اول تورنمنتی خوب نتیجه میگیرد ،روحیه
و انگیزه مضاعفی در ادامه مسیر میگیرد و میتواند
صع��ود کند اما ذوبآهن اگ��ر از گروهش هم صعود

کند باز به مشکل میخورد .این تیم مقابل تیمهای
قدر نمیتواند نتیجه الزم��ه را بگیرد و کار برای آنها
سخت است .در کل کار برای تیمهای ایرانی در لیگ
قهرمانان خیلی سخت است.

تیمهای آس�یایی از فشردگی بازیهای لیگ گله
دارن�د ،این فش�ردگیها ب�ه ضرر فوتب�ال و لیگ ما
نیست؟

بله! به ضرر آنهاست! فشردگیها بازیها منجر به
مصدوم شدن بازیکنان میشود .تیمهایی که هم در
آسیا و هم در لیگ بازی میکنند بابت برنامهریزیهای
سازمان لیگ صدمه میبینند .برای پرسپولیس که در
جام حذفی هم حضور دارد ،ش��رایط س��ختتر هم
خواهد بود .بازیکنان ما هنوز به آن سطح نرسیدهاند
ک��ه بتوانند هر  3روز یکبار بازی کنند .امکاناتی هم
نداریم که بتوانیم ریکاوری صحیحی داشته باشیم.
این استقالل چقدر شانس قهرمانی در لیگ دارد؟

اس��تقالل یکی از اضالع مثلث قهرمانی در لیگ
است .به نظر من اگر آبیها بازیهای رودرروی خود
مقابل تیمهای مدعی مثل سپاهان و پرسپولیس را
پیروز ش��وند و امتیاز از دس��ت ندهند قهرمان لیگ
میش��وند .یعنی حکم قهرمانی به دس��ت خود آنها
امضا میشود و خود آنها هستند که باید با برد مقابل
مدعیان ،جام قهرمانی رابه دست آورند.

سکوت عجیب قطریها درباره
گل آفساید بونجاح

رسانههای قطری و بازیکنان السد با وجود
گل آفسایدی که بونجاح به ثمر رساند به انتقاد
از داور کرهای پرداختند.
السد در یکی از حس��استرین دیدارهای
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
به مصاف تیم فوتبال پرس��پولیس رفت .این
بازی در دقایق پایانی هم با تساوی بدون گل
دنبال میشد تا اینکه بغداد بونجاح موفق شد
گل پیروزی تیمش را به ثمر برس��اند .تصاویر
آهسته بخوبی نش��ان داد که مهاجم السد در
شرایط آفساید این گل را به ثمر رسانده است.
این در حالی اس��ت که بعد از بازی رسانههای
قط��ری و بازیکنان و مربیان الس��د از ضعف
داوری س��خن به میان آوردند .آنها بر این باور
هس��تند که داور  2ضربه پنالتی به سود السد
نگرفت و گل بونجاح هم در نیمه نخس��ت به
اش��تباه مردود اعالم شد اما جالب اینکه اص ً
ال
درب��اره گل آفس��اید و پیروزیبخش این تیم
در دقای��ق پایانی س��خن به می��ان نیاوردند.
گل مهاجم الجزایری الس��د ب��ه تیم فوتبال
پرسپولیس در شرایط آفساید به ثمر رسید اما
رس��انههای قطری درباره این موضوع سکوت
کردهاند.

