ورزشی

بحران ما از دست دادن  5بازیکن بود

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت :هم ما لیاقت بردن
داشــتیم و هم حریف خدا را شاکریم که پیروز شدیم.به گزارش
فارس ،امیر قلعهنویی پس از پیروزی یک بر صفر مقابل پدیده در
نشست خبری گفت :در مجموع تا جایی که توانستیم روزنههای
نفوذ حریف را بستیم .از تلههایی که گذاشتیم ایجاد موقعیت کردیم
و به پیروزی رســیدیم .هم ما لیاقت بردن داشــتیم و هم حریف
خدا را شــاکریم که پیروز شدیم .در نیم فصل دوم چند بازیکن از
دست دادیم .تیمهای بزرگ وقتی یک بازیکن را از دست میدهند

شرایطشان بهم میریزد.وی در مورد خروج از بحران
تراکتورســازی بعد از این برد ،اظهار داشــت :بحران
نداشتیم وفعال تیم دوم جدول هستیم و فینالیست
جام حذفی نیزهســتیم .بحران ما از دست دادن 5
بازیکن بود .سرمربی تراکتورسازی در مورد وضعیت
دروازهبان گفت :اخباری یک ماه دیگر با ما قرارداد دارد و یک کالم
میتوان در مــوردش به کار برد او دلی و با معرفت بازی میکند.
در فوتبال روزنههایی از معرفت هست.ســرمربی تراکتورسازی در

مورد ضد فوتبال بازی کردن تیمش گفت :یک سوال
دارم وقــت اضافه چقدر بود .دو ســه دقیقه که وقت
اضافه گرفته شود ضد فوتبال نیست 6-5تعویض در
نیمه دوم شد و آیا در مدت وقت اضافه تعویض انجام
بدهیم ضد فوتبال اســت؟! این صحبتها را نکنید.
موقعیتهای ما بهتــر از حریف بود.وی در مورد ادامه همکاری با
تراکتورسازی گفت :تراکتورســازی تیم بزرگی است و هر مربی
عاشق این است که هدایت این تیم را برعهده بگیرند.

هفته بیست و هفتم
رقابتهای لیگ برتر فوتبال

روزجشن
قهرمانی
ارتش سرخ
در ادامه هفته بیستوهفتم لیگ برتر امروز چهار دیدار دیگر برگزار خواهد شد و در مهمترین آنها پرسپولیس برای قطعی کردن قهرمانیاش به مصاف
ماشینسازی میرود.به گزارش تسنیم ،هفته بیستوهفتم لیگ برتر امروز با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازیها
پرسپولیس در تبریز میهمان ماشینسازی خواهد بود و استقالل در ورزشگاه آزادی به مصاف صبای قم میرود.
ماشینسازی تبریز  -پرسپولیس

ساعت 17ورزشگاه یادگارامام تبریز
هفته گذشته اشاره کرده بودیم که ماشینسازی
تنها با معجزه و اینکه همه بازیهای خود را ببرد
و رقبایش شکست بخورند ،میتواند در لیگ برتر
بماند .شــاگردان فرهاد کاظمــیدر دیدار هفته
بیستوششم هم شکست خوردند تا دیگر شانسی
برای بقا نداشته باشند .روی کاغذ ماشینسازی باز
هم شــانس بقا دارد ،اینکه در هر چهار دیدارش
به برتری رســیده و صبا و سیاهجامگان بازیهای
خــود را واگذار کنند ،اتفاقی که تقریبا غیرممکن
است .تنها هدفی که شاگردان فرهاد کاظمیبرابر
پرســپولیس دارند ،دفــاع از اعتبار خود اســت.
ماشینسازی برابر پرسپولیس ،بهمن کامل کاپیتان
خود و پیام صادقیان را در اختیار ندارد .صادقیان
در بازی رفــت هم برابر پرســپولیس غایب بود.
برای پرسپولیس شرایط متفاوت از ماشینسازی
اســت .برای ماشینســازی هر چقدر بقا در لیگ
تقریبا غیرممکن باشد ،برای پرسپولیس قهرمان
نشــدن غیرممکن خواهد بود .صدرنشین لیگ با
برتری مقابل قعرنشــین لیگ میتواند سه هفته
مانده به پایان لیگ خــودش را به عنوان قهرمان
شانزدهمین دوره لیگ برتر معرفی کند .شاگردان
برانکــو تنها با یک نگرانی به تبریز میروند ،اینکه
تساوی برابر الریان قطر در لیگ قهرمانان آسیا آنها
را کمیآشفته کرده است .پرسپولیس قصد دارد با
گرفتن ســه امتیاز بازی مقابل ماشینسازی جزو
تیمهایی باشد که قاطعانه قهرمان لیگ میشود.
امروز میتواند روزی باشــد کــه دو اتفاق در یک
بازی رقم میخورد؛ پرســپولیس قهرمان شود و
ماشینسازی سقوط کند .هر چه هست اینکه روز
موعود برای هواداران پرسپولیس فرا رسیده و آنها
میتوانند شاهد قهرمانی ارتش سرخ باشند البته در
صورتی که ماشینسازی این اجازه را به آنها بدهد.
پیکان  -ذوبآهن اصفهان

ساعت  17/30ورزشگاه شهدای شهرقدس
از جمله دیدارهای حســاس هفته بیستوپنجم
مصــاف پیــکان و ذوبآهن اســت .پیکان هفته
گذشــته با ســر و صدای زیاد برابر پرســپولیس
شکست خورد ،شکستی که مجید جاللی سرمربی
این تیم اعتقاد داشت بیانیههای قبل از بازی فضا
را برای برد پرسپولیس مهیا کرده بود .پیکان عالوه
بر شکســت ،صادق بارانیهافبک جنگنده خود را
بــه دلیل درگیری با مهدی طارمیاز دســت داد.
پیکان برای اینکه شــانس گرفتن سهمیه آسیا را
افزایش دهد ،بهتریــن فرصت را پیش روی خود
دیده و با شکست ذوبآهن میتواند جای این تیم

را در صورت ناکامیسپاهان در رده چهارم بگیرد.
ذوبآهن اما با برتری مقابل بنیادکار ازبکستان در
لیگ قهرمانان آســیا توانست خودش را از بحران
خارج کند .شاگردان مجتبی حسینی  8هفته رنگ
پیــروزی در لیگ برتر را ندیدهاند اما با این خوش
شانسی روبهرو شدهاند که همچنان در رده چهارم
باقیمانده و شــانس اول قرار گرفتــن در این رده
باشند .جایگاه این دو تیم در جدول جالب است،
اگر هر تیمیببرد ،شــانس زیادی برای رسیدن به
سهمیه را خواهد داشت ،اما شکست میتواند آنها
را چند پله پایین برده و به تیمهای دیگر شــانس
زیادی بدهد .ذوبآهن  36امتیازی است و پیکان
با  34امتیاز در رده ششم جدول ایستاده است.
ی قم
استقالل  -صبا 

ساعت  19ورزشگاه آزادی
یکــی از بازیهایی که جذابیت و هیجان خاصی
در این هفته خواهد داشــت ،مصاف این دو تیم
اســت .صبا اســتقاللیهای زیــادی دارد که در
رأس آنها صمد مرفاوی اســت ،کریم بوســتانی
به عنوان مربی دروازهبانها روی نیمکت اســت
و بازیکنانی چون رضا عنایتی ،حنیف عمرانزاده،
محســن فروزان و میثم مجیدی هم در ترکیب
اصلی قرار دارند ،اما سوژه اصلی داستان عنایتی
است .مهاجم  40ساله صبای قم یک هفته است
صحبــت از خداحافظی از دنیــای فوتبال برابر
اســتقالل میکنــد و خداحافظــی او در حضور
هواداران اســتقالل میتواند صحنههای خاصی
را رقم بزند .از طرف دیگر رودررو شــدن حنیف
عمرانزاده با اســتقاللیها میتواند صحنههای
جالبی را به همراه داشــته باشد .همه میدانند
رابطه مدافع صبا و مهدی رحمتی خوب نیست.
زمانی که حنیف همراه تیم خونه به خونه پیش
از آغاز فصل در بازی دوســتانه برابر اســتقالل
قرار گرفــت ،ترجیح داد با دوســت و هم اتاقی
قدیمیخود روبهرو نشود .عمرانزاده اکنون باید
در دیداری رسمیمقابل تیم محبوبش قرار بگیرد
و باید دیــد که آیا مدافع صبــا میتواند جلوی
احساســات خــودش را بگیرد ،یا اینکــه دوباره
احساساتی میشــود.فارغ از این اتفاقات ،نتیجه
برای هر دو تیم مهم اســت .استقالل میخواهد
جایگاه خودش بــه عنوان تیم دوم را حفظ کند
و صبا هم قصد دارد با برتری در ورزشگاه آزادی
شــانس خود برای بقــا در لیــگ افزایش دهد.
دیدارهای این فصل اســتقالل و صبا کم حاشیه
نداشــته اســت .بازی جام حذفــی در تهران با
اعتراضهای زیادی از سوی صمد مرفاوی روبهرو
بــود .یکی دو هفته بعد آنهــا در لیگ برتر و در

هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال

تراکتورنوارترمزپدیدهراکشید

هفته بیســت و هفتــم رقابتهای لیــگ برتر فوتبال عصرروزگذشــته بــا برگزاری
چهاردیدارآغازشد.دردیدارهای برگزار شده تیمهای تراکتورسازی و سپاهان مقابل حریفان
به پیروزی رسیدند.اما تیمهای نفت آبادان ونفت تهران نتوانستند دردیدارهای خانگی به
سه امتیاز بازی برسند و برابرحریفان با تساوی به کارخود پایان دادند.
پدیده صفر تراکتورسازی1

بــازی رفت در قم به مصــاف هم رفتند و کار به
زد و خورد میان ســاکت الهامیو محمد خرمگاه
کشیده شد .اســتقالل  48امتیازی است و صبا
با  25امتیاز در رده چهاردهــم قرار دارد .اینبار
اما خبری از ســاکت الهامینیست و او دیگر در
کادرفنی صبا حضور ندارد.
استقالل خوزستان  -سایپا

ساعت  19/10ورزشگاه غدیر
با وجــود اینکه اکبر پورموســوی اعالم کرده که
تیمش شــانس کسب سهمیه آســیا را ندارد ،اما
روی کاغذ این شــانس برای استقالل خوزستان
وجــود دارد که با برتــری در دیدارهای پیش رو
به رده چهارم برســند .سایپا اما بیشتر از استقالل
خوزستان دنبال پیروزی است .سایپا با  28امتیاز
در رده ســیزدهم است و برای اینکه خیالش را از
ماندن در لیگ راحت کند ،باید استقالل خوزستان
را در زمین خود شکســت دهد .شاگردان حسین
فرکی نتایج بدی در این فصل کسب کردند و نیاز
مبرم به پیروزی در دیدارهای آینده دارند .استقالل
خوزستان با  33امتیاز در رده دهم قرار دارد.
همه در قهرمانی سهیم هستیم

سرمربی تیم پرسپولیس میگوید مهدی طارمیبا
ضربه چیپی که در مقابل الریان قطر زد سرنوشت
پرسپولیس را تحت تاثیر قرار داد.برانکو ایوانکوویچ
در گفتگــو با ایســنا ،درباره دیدار پرســپولیس
مقابل ماشینســازی تبریز اظهار کرد :بازیکنان
من برابرحریف تاریخســازی میکنند چون ما با
پیروزی مقابل ماشینســازی تبریز قهرمان لیگ
خواهیم بود و قطعاً میتوانیم پس از آن به خاطر
کســب این افتخار خوشــحالی کنیم .یک فصل
تمام برای رســیدن به این موفقیت تالش کردیم
و پس از پیروزی بر ماشینسازی میتوانیم جشن
بگیریم.وی افزود :البته تیم فوتبال ماشینسازی
از تیمهــای خوب لیگ اســت درســت متوجه
هســتیم که این تیم در انتهای جدول قرار دارد
اما برخالف جایــگاهاش بازیهای خوبی را انجام
میدهد ،بنابراین کار ســادهای پیشروی تیم ما
نخواهد بود .با این حال ما برای کســب پیروزی
به میدان خواهیــم رفت زیرا میخواهیم قهرمان
لیگ شویم.سرمربی تیم پرسپولیس درباره اینکه
دو سال قبل پرســپولیس برای بقاء در لیگ برتر
میجنگید اما االن قهرمان لیگ شده است ،گفت:
درست است دو سال قبل زمانی که من به همراه
آقای طاهری به باشگاه آمدیم این تیم برای بقاء در
لیگ برتر میجنگید ،اما با کارهایی که انجام دادیم
و برنامهریزیهایی که داشتیم توانستیم تیم را به

قهرمانی برســانیم .از آن تیم فقط مهدی طارم 
ی
و علــی علیپور باقــی ماندهاند و ســایر بازیکنان
در ادامهی فصل به جمع ما پیوستند .فکر میکنم
ما لیاقت کســب این قهرمانی را داشــتیم من از
طــرف خودم این قهرمانی را بــه همه طرفداران
واقعی پرســپولیس تبریک میگویم.برانکو درباره
اینکه برای پرســپولیس نســل طالیی ساخته
اســت ،گفت :بازیکنانی که مــا در اختیار داریم
بهترین بازیکنان لیگ هســتند آنها لیاقت حضور
در پرسپولیس را دارند و مطمئنا سالها میتوانند
برای این تیــم افتخارآفرینی کنیم.وی در بخش
دیگری از صحبتهایش در پاسخ به سوالی درباره
دیدار این تیم مقابل الهالل عربستان گفت :فعال
تمایلــی ندارم در مورد ایــن موضوع اظهارنظری
کنــم .مهمترین بازی برابر ماشینســازی و باید
مقابل این تیم به پیروزی برســیم .پس از آن هم
باید در برابر پدیده قرار بگیریم.وی درباره انتقاداتی
که نسبت به مهدی طارمیمطرح میشود ،اظهار
کرد :بازیکنی که در پرسپولیس و یا تیم ملی بازی
میکند باید بداند همیشه تحت نظر کارشناسان
است .اگر اشــتباه کند از او انتقاد میکنند و اگر
بدرخشد او را تحسین خواهند کرد .بهطور مثال
اگر پنالتی طارمیبه گل تبدیل میشد قطعا کسی
از او انتقــاد نمیکرد و همه ایــن بازیکن را مورد
تحسین قرار میدادند ،اما طارمیخودش هم بهتر
از همه میداند با آن ضربه چیپی که زد سرنوشت
پرســپولیس را تحت تاثیر قرار داد شاید به خاطر
همین موضوع باشد خیلیها از او به خاطر همین
موضوع ناراحتند.ســرمربی تیم پرسپولیس ادامه
داد :شــما تصور کنیــد من دروازهبــان تیمام را
بــه خط مهاجم مــیآورم و او در یک بازی چهار
گل بزند چه اتفاقی میافتــد؟ مطمئناً همه از او
تقدیــر میکنند اما اگر همیــن دروازهبان نتواند
گلزنی کند همــه او را مورد انتقاد قرار میدهند.
به هرحال فوتبال اینگونه اســت و بازی کردن در
تیمهای بزرگ شرایط خاص خودش را دارد.برانکو
درباره اینکه آیا با مهدی طارمیطی روزهای اخیر
صحبت کرده اســت یا خیر ،افزود :همانطور که
گفتم طارمیبهتر از هر کسی میداند چه اشتباهی
مرتکب شده است .او با آن ضربه چیپ سرنوشت
پرسپولیس را تحت تاثیر قرار داده است.سرمربی
تیم پرســپولیس در پایان در پاسخ به این سوال
کــه مهمترین عامل قهرمانی پرســپولیس را در
چه چیزی میداند ،ادامــه داد :همه در قهرمانی
پرســپولیس سهیم هستند و هیچکس نمیتواند
سهم بیشتری به خود اختصاص دهد .از مدیریت
باشــگاه تا همه هواداران در کسب این قهرمانی
سهیم هستند اما اگر بخواهیم کمیبیشتر به کسی

باشگاه میالن ایتالیا به چینیها فروخته شد
شرکت «فینین وست» مالک باشگاه آث میالن که متعلق به خانواده 'سیلویو برلوسکنی'
نخست وزیر سابق ایتالیا است دیروز در بیانیه ای افزود :شرکت 'فینین وست' فرایند فروش
سهام کامل باشگاه میالن برابر با 99.93درصد از سهام این باشگاه را به کنسرسیوم چینی
«روسونری لوکس» کامل کرد و این باشگاه به این کنسرسیوم فروخته شد .باشگاه میالن به
ارزش  740میلیون یورو به گروه چینی فروخته شده است.
سهم بدهیم باید این سهم را به بازیکنان بدهیم که
در طول یک فصل با جان و دل در تمرینات حاضر
شدند و تالش کردند.
هدف ما ایستادن در رتبه دوم است

ســرمربی اســتقالل میگوید هدف تیمش قرار
گرفتــن در جایگاه دوم جدول رده بندی اســت.
علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار
تیمش مقابل صبای قم اظهار کرد :بازی برابرصبا
بسیار ســخت خواهد بود .وقتی شرایط صبا را در
جــدول را میبنیم و این تیــم برای بقا میجنگد
کار سخت میشود .هدف اول ما ایستادن در مقام
دوم اســت و به هر شکلی میخواهیم به آن جامع
عمل بپوشانیم .امیدوارم شاهد بازی زیبایی باشیم.
سرمربی استقالل ادامه داد :نمیخواهم کلمه ضد
فوتبال را اسم ببرم .اگر بازی صبا دفاعی هم باشد،
باید شرایط تاکتیکی خودمان را با این تیم تطبیق
بدهیــم .اگر تیم آقای مرفاوی عقب هم بازی کند
باید به ایدههای خودمان برسیم ،هر چند که تیم
آقــای مرفاوی باال بازی میکند .برد ســه بر صفر
مقابل تراکتورسازی گواه این موضوع است .اعتقاد
دارم اگر تاکتیک صبا برای حفظ نتیجه باشد باید
آمادگی الزم را داشــته باشیم.او درباره بازی دادن
به امید نورافکن و اینکه آیا به امیر حسین پیروانی
زنگ زده اســت تا او را از اردوی تیم ملی جوانان
خط بزند ،گفت :پیروانی سرمربی تیم ملی جوانان
است .او مختار است که کار خودش را بکند .بعضاً
او را میبینم .نورافکن سرمایه باشگاه است .تا زمانی
که بتواند خودش را تغییر بدهد با او کار میکنیم.
او را خــط نمیزنیــم و به احساســات و عواطف
هواداران ضربه نمیزنیم .او پســر خوبی اســت و
نیاز به کمک دارد .از پســر من دو ســال بزرگتر
اســت .در جوانی ما هم اتفاقاتی افتاده که مربیان
ما گذشت داشته اند .به امید به عنوان یک سرمایه
نگاه میکنم .ما جام باشــگاههای آسیا را داریم و
نورافکــن در خیلی از بازیها ثابت بوده اســت .تا
امروز صحبتی دربــاره بودن یا نبــودن نورافکن
نبوده اســت.او درباره خداحافظــی رضا عنایتی و
برنامه باشگاه اســتقالل گفت :باشگاه برنامه دارد
اما مدیرعامل باشگاه صبا گفت که او خداحافظی
نمیکند و فقط از هواداران اســتقالل خداحافظی
میکند .رضا برای باشگاه ما زحمات زیادی کشیده
اســت .با او دوست هستم و جزو نسلی است که با
آنها صمیمیهستم .زمانی که به استقالل برگشت
در حق او جفا شــد .با ادبیات نامناسب و کلمه "
دندان پوســیده جواب او را دادند .از سال  ۸۲با او
لحظات خوبی داشــتم .او همیشه آقای گل بودو
هفتاد هشتاد گل برای ما زد .هر گل احترام خاصی
دارد و باشگاه ما برای او برنامه ویژهای دارد .زورمان
به وزن رضا میرســد و میتوانیم او را کول کنیم
و دور زمین بچرخانیم .فوتبال او خوب اســت .او
یک شــب خوابید و تصمیمیگرفت دو سال دیگر
بازی کند .بازیکن قابل احترامیاســت و هم بازی
کادرفنی استقالل بوده است.منصوریان درباره لیگ
قهرمانان آسیا اظهار کرد :گروه ما به گونه ای است
کــه االهلی ما را برد و هفته بعد لوکوموتیو مقابل
این تیم به پیروزی رسید .االهلی تیم زیرکی است.
دو سال پیش با همین روش به فینال باشگاههای
آسیا رفت .اگر میتوانست زودتر از تیم حریف گل
بزند قهرمان آسیا میشد .اگر میخواهیم بگوییم
کدام گروه از تیم ما سخت تر است گروه ذوب آهن
خواهد بود .ما در آســیا زیرکانه جلو میرویم .اگر
انرژی الزم را داشته باشیم و اگراز مرحله یکهشتم
لیگ قهرمانان صعود کنیم ،سال  ۹۶برای استقالل
خوب خواهد بــود.او درباره بــازی کردن رضایی
مقابل صبای قم گفــت :دربرابرصبا کاوه را در ۱۱
نفر دارم .خوشحالم خریدهای خوبی داشتیم .علی
قربانی هم خوب اســت .آن زمان نسبت به خرید
او انتقادهایی وجود داشــت .چــرا که عکس او در
روزنامهها نبود .اعتقادم این است کاوه باید در تیم
ملی باشــد .منظم و با شــخصیت است .امسال از
استقاللیها کمتر مصاحبه میبینم .جای کاوه در
تیم ملی خالی اســت و از دوستم آقای کی روش
میخواهم به کاوه نگاه ویژه داشته باشد.

طعم باخت را نچشیدند در این دیدار نیز از حریف خود امتیاز گرفتند و با تساوی به کار
خود پایان دادند ،در طرف مقابل صنعت نفتیها که در بازیهای اخیر موفق شدند نتایج
خوبی به دست بیاورند در این دیدار خانگی نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند
تا با تساوی به کار خود پایان دهند .دقیقه :33حرکت دیدنی رضا جبیره از کناره زمین با
ارسال او روی دروازه سیاه جامگان ادامه یافت اما پیش از رسیدن توپ به مهاجمان آبادانی
عسگری توپ را قطع کرد و با این حرکت خود به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.دردقیقه
 :56ضربه ایستگاهی سیاه جامگان پس از دفع ناقص ساالری به وحید عسگری رسید و
این بازیکن نیز با ضربه دقیق خود توانست دروازه نفتیها را باز کند.
دیدار دو تیم نفت تهران و فوالد خوزســتان با تســاوی  2-2به تساوی رسید ،دو گل از
محمد قاضی برای نفت و  2گل از ساســان انصاری برای فوالد کورس آقای گلی را داغ
تر کرد.فوالد و نفت تهران در حالی به مصاف هم رفتند که تساوی در این بازی به سود
هیچکدام نبود.این دوتیم برای رسیدن به رتبههای باالترجدول باید در این بازی پیروز
میشــدند .نفتیها بازی را با حمالت بیشتری آغاز کردند و آنها توانستند در دقیقه 40
توســط محمد قاضی به گل از روی نقطه پنالتی برســند .خطای ســینا مریدی روی
میالدفخرالدینیاینپنالتیرابهنفتیهاهدیهدادهبود.سهدقیقهبعدازشادینفتیهاساسان
انصاری موفق شد در محوطه جریمه از محمد دانشگر یک پنالتی بگیرد و خودش آن را به
تور دروازه بچسباند ،این گل ساسان انصاری را به صدر جدول گلزنان لیگ برتر برگرداند.
دردقیقه  :72پاس عرضی وحید حمدی نژاد از ســمت راست درون محوطه جریمه به
قاضی رسید تا این بازیکن با یک ضربه دقیق دروازه احسان مرادیان را برای بار دوم باز
کند.دردقیقه 77سانتر بختیار رحمانی را ساســان انصاری با یک ضربه سر وارد دروازه
میالد فراهانی کرد تا بازی بازهم به تساوی کشیده شود ،این پانزدهمین گل انصاری در
لیگ برتر بود.
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سپاهان اصفهان 1گسترش فوالد صفر

سپاهان در ادامه نتایج خوب خود این بار با تک گل زیبای احسان حاجصفی در دقیقه
 45موفق شد گسترش فوالد را شکست دهد.سپاهان که در چهار مسابقه اخیرش به دو

یادداشت

بازگشت
کامروایی

خیراهلل سام دلیری

تنها یک امتیاز کفایت میکند تا تکلیف جام
شانزدهم روی کاغذ هم روشن شود .قهرمانی
زود هنگام و بی حرف و حدیث پرسپولیس
جای شگفتی باقی نگذاشت .سرخها از وقایع
اتفاقیه فصل پیــش درس گرفتند و قرص
و محکــم به لیگ شــانزدهم پــای نهادند.
شــروع خوب با امتیاز گیــری قابل قبول و
نمایشهای دلچســب و تهاجمیبا کمترین
نواسان تداوم داشت .همین دو بال طالیی به
عوامل تعیین کننده بدل شدند تا شاگردان
برانکو عالوه بر کســب تمام و کمال رضایت
هواداران ،صدر نشینی را تا پایان فصل حفظ
نمایند و آســوده خاطر به ســوی قهرمانی
پرواز کنند .ســهم ساختار دفاعی مستحکم
و کم روزنه پرســپولیس در رستگاری این
تیم بســیار بر جسته و چشــمگیر بود .اگر
کمیبر چند و چون احوال امروز آنها متمرکز
شــویم ،به نکات قابل تاملی بر میخوریم.
خط دفاع سختکوش به رهبری سید جالل
حســینی تا پایان هفته بیست و ششم تنها
 10بار تســلیم مهاجمان حریف شد و یک
آمار شــگفت انگیز و جالــب توجه بر جای
گذاشــت .نیمه تهاجمیپرسپولیس نیز اگر
چه صالبت و شــکوه خط پشتیبان و عقب
را نداشت ،لکن با حضور ستارههای موثری
همچون طارمیو امیری و مســلمان به قدر
کفایت برنده و ترســناک بود و توانست بذر
کاشته شده را به محصول مرغوب قهرمانی
مبدل ســازد .سوخت و نیروی حیات بخش
سرخها را بایستی دوندگی بی امان و روحیه
جنگندگی بازیکنان بدانیــم .آنها در طول
بازیها لحظــه ای از تکاپو و جنب و جوش
نمیافتادنــد .روش و شــگرد پایه ای کامال
شفاف و روشــن بود .زمانی که تیم صاحب
توپ میشــد ،بازیکنان بــا جابجاییهای
متوالی و ســرگیجه آور تمام فضاهای نیمه
حریف را ُق ُرق میکردند و با پاسهای سریع
و پیاپی به گلزنی میاندیشیدند و این روند
تا تحقق هدف ترسیمیاز سرلوحه کار تیم
خارج نمیشد .وقتی مالکیت توپ به حریف
میرسید .پرسینگ ســنگین و همه جانبه
حــرف اول و آخر میزند .تمــام کانالهای
انتقال توپ حتی المقدور مسدود میشدند
و ابتکار عمــل حریف درمانده رنگ عجز و
تســلیم میگرفت .به لحاظ فنی بی گمان
حلقههای کامروایی ســرخهای پایتخت را
درایت و هوشــمندی ایوانکویچ کامل کرد.
مرد کروات نشــان داد که بــه اوج پختگی
رسیده است و با تدابیر کم نقص و کارگشای
خود پرسپولیس را پس از سالهای مدید به
قهرمانی رســاند و به رغم آنکه دربی بزرگ
پایتخت را به اســتقالل تهران واگذار کرد،
به ســبب عملکرد مطلوب در کل مسابقات
مورد احترام و تکریم تیفوســیهای سخت
پسند سرخ قرار گرفت و رفته رفته توانست
محبوبیتــی را که در دوران ســرمربیگری
تیم ملــی ایران از بهرمندی اش محروم بود
را در بین هواداران پرشــمار پرسپولیس به
حداکثر برســاند .از انصاف به دور است اگر
نقش پررنگ مدیریت بی حاشــیه باشگاه را
نادیده انگاریم .طاهری و همراهانش با تحمل
مسائل ریز و درشت فراوان و به دور از هیاهو
و خودنمایی ،وظایف محوله را به نحو احسنت
انجــام دادند .آنهــا همه امور را به ســمت
موفقیت پرسپولیس هدایت نمودند و آخرین
تکه از پازل شیرین قهرمانی را تکمیل کردند
و از خود میراثی ماندگار به جای گذاشتند.

نگاه

رامینرضاییان
در یک قدمیلیگ هلند

نفت  2فوالد 2

شاگردان امیر قلعه نویی پس از هفتهها نبردن توانستند تیم آماده ی پدیده را در مشهد
شکست دادند تا ترمزاین تیم راپس ازپنج پیروزی پی درپی بکشند.شاگردان امیر قلعه نویی
توانســتند در مشــهد پدیده را پس از  5بازی در لیگ برتر شکست دهند .قرمزپوشان
تراکتور سازی که نتایج خوبی در لیگ کسب نکرده بودند ،در دیدار برابر پدیده در دقایق
ابتدایی بازی به گل برتری رسیدند و با همین تک گل نیز سه امتیاز با ارزش از مشهد
کسب کردند.طلسم گل نزدن تراکتورسازی دقیقه  8بازی برابر پدیده شکست تا شاگردان
قلعه نویی با ضربه سر محمدی خیلی زود دروازه پدیده را باز کنند و از حریف خود پیش
بیفتند .پس از این گل بازیکنان پدیده حمالت زیادی را روی دروازه حریف ترتیب دادند
اما نتوانستند در روزی که اخباری شرایط خوبی نداشت به گل برسند تا در نیمه اول تنها
یک گل حاصل شود.پدیده در نیمه دوم نیز تیم برتر میدان بود و قرمزهای تبریزی که
عقب نشینی کرده بودند ،تنها به دنبال استفاده از ضد حمالت بودند .شاگردان مهاجری
بارها و بارها در نیمه دوم دروازه پدیده را تهدید کردند اما هیچکدام از این موقعیتها با بد
شانسی و واکنش خوب اخباری به دروازه ی تراکتورسازی راهی پیدا نکرد تا پدیده پس
از  5برد ،برابر تراکتورسازی شکست بخورد.
شــاگردان کریمیو میثاقیان پس از حمالتی که روی دروازه یکدیگر تدارک دیدند در
نهایت با تساوی به کار خود پایان دادند.شاگردان اکبر میثاقیان که پس از حضور این مربی

17

شنبه 26فروردین1396

شماره4868

تساوی و دو پیروزی رسیده بود ،این بار هم موفق شد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و
در حضور پر شور هواداراناش با شوت تماشایی حاجصفی به پیروزی یک بر صفر مقابل
گسترش فوالد برسد تا با کسب امتیاز  39موقتا به رده چهارم جدول صعود کند و امیدوار
به عدم نتیجهگیری ذوبآهن باشد تا در این جایگاه بماند؛ تیم فراز کمالوند هم با این
باخت شانس کسب سهمیه را تا حدود زیادی از دست داد.از همان شروع مسابقه سپاهان
بازی را در دســت گرفت و با استفاده از ابزار هجومیو بازیکنان سرعتیای که داشت از
هر دو سمت زمین بارها حمالتی ترتیب داد ولی پس از آنکه این تاکتیک برای رسیدن
به گل شاگردان زالتکو کرانچار را ناکام میگذاشت ،آنها تغییر روش دادند و بیشتر سعی
در فرستادن توپ پشــت مدافعان و شوتهای از راه دور داشتند و در سمت مقابل نیز
گسترش فوالد که تنها یک خطر جدی روی دروازه اولویرا به وجود آورد نیز به دنبال ضد
حمالت و استفاده از سرعت سیدی و شجاعیان بود ولی آنها نیز ناکام بودند تا اینکه در
ثانیههای پایانی نیمه اول ارسال ریباند شده چپاروف را حاجصفی به کنج دروازه فرستاد تا
طالیی پوشان برنده به رختکن بروند.درنیمه دوم تالش بازیکنان دو تیم بی ثمرباقی ماند
تا سپاهان برنده این دیدارخانگی باشد.

رامیــن رضاییــان کــه اخیــرا از جمــع
پرسپولیسیها جدا شــد ،درصدد پیوستن
به یک تیم خارجی اســت و ایــن روزها در
حال مذاکره یکی از تیمهای هلندی اســت.
به گزارش ورزش ســه ،محمدرضا مهدوی،
بازیکن سابق تیمهای استقالل و پرسپولیس
و تیم ملی که این روزها به مشــاوره رامین
رضاییان در ترانســفر به اروپا است در رابطه
با حضور مدافع تیم ملی در لیگهای اروپایی
گفت :چند پیشنهاد برای رامین رسیده و به
بررسی آنها پرداختیم .او یک پیشنهاد بسیار
خــوب از یکی از تیمهای هلندی دارد که در
حال نهایی شدن است.او ادامه داد :به زودی
رضاییان راهی هلند خواهد شــد تا در تست
پزشکی یکی از تیمهای خوب هلند شرکت
کند و بتواند به عقد قرارداد با این تیم بپردازد.
مهــدوی در ادامــه گفــت:
هر کمکــی در این باره
از دســتم برآید دریغ
نمیکنم ،امیدوارم با
تجربیاتم بتوانم به این
بازیکن کمک کنم تا
بتواند در فوتبال اروپا
بدرخشد .

