شهادت حضرت فاطمهزهرا(س) را تسلیت میگوییم

تراکتورسازی

0 -3

فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را گرامی میداریم

محمدی در تابستان بازیکن آزاد میشود

لیکنز :بازی دادن به
ملیپوشان ریسک نبود

نفت مسجد سلیمان

ماجرای جذاب انتقال میالد :نیوکاسل نه ،سلتیک

درخشش ستارهها
در کهکشان تراکتور

12
صفحه

0
0ان10
توم
www.iran-varzeshi.com
سال بیست و دوم | پنجشنبه  18بهمن  1 | 1397جمادیالثانی  | 7Feb 2019 | 1440شماره 6139

پرسپولیس
آن باال باالها

لیگ برتر استقالل باشکوه میخواهد

پیکـان

15:45

وقت شکفتن
گلهای آبی

استقالل

چه کسی برنامه لیگ را نوشته؟

این شایعه را باور نکنید

جدایی علیپور و بازگشت طارمی

شفـر :کــاش
بازیکنان جدید
زودتر میآمدند

تیم برانکو از پنجره باز
به صدر جدول پرید

پاتوسی فقط در بازیهای آسیایی

استقاللیها به همین هم راضی شدند؟
جرای تمام نشدنی
ما
انتقال تبریزی

پرسپولیس

کهای
چ 
برگشتی فتحی

0 -2

پـدیـده

س
رسپولی خیر
ی پ وز ا
رمرب د ر
چن
سخ س های
ف
پا ر 
هح
ب

شکایت
ذوبآهن

باشگاه استقالل:
هن حرفهای نیست
بآ


رفتار ذو

سرمقاله

نیمفصل دوم :هر بازی  ۶امتیاز!
حميدرضا عرب
Hamidreza Arab

شکســت پدیده مقابل پرسپولیس گرچه برای ســرخها همان  3امتیاز را به دنبال
داشت اما این امتیاز برای قرمزپوشان پایتخت که یکی از مدعیان قهرمانی را از پیش رو
برداشتهاند ،ارزشی به اندازه  6امتیاز داشت.
در نیمفصــل دوم چه مدعیان و چه آنها که بــرای ماندن در لیگ تالش میکنند،
ســخت امتیاز به دست میآورند و ســخت هم امتیاز از دست میدهند و در این میان
تیمهایی که موفق به کسب پیروزی شدهاند درحقیقت با یک تیر دو نشان را هدف قرار
دادهاند که پرسپولیس در بازی با پدیده همین کار را کرد و موفق شد عالوه بر رسیدن
به صدر جدول ،یکی از مدعیان را هم از رســیدن بــه امتیاز محروم کند .در واقع برای
یحیی و شاگردانش در هفته شانزدهم دو باخت در دل یک شکست رقم خورد!
از همیــن هفتههای آغازین نیمفصل دوم تا پایان لیگ در واقع شــکل بازیها به
همین منوال خواهــد بود که تقابل مدعیان فراتر از 3امتیاز را برای تیم برنده به همراه
خواهد داشــت و بیشــک اگر برانکو و شاگردانش موفق شــوند در بازیهای آتی نیز
مدعیــان قهرمانی را این گونه از ســد راه بردارند ،چه بســا همچون فصل قبل هفتهها
مانده به پایان لیگ موقعیت خود را در صدر جدول تثبیت کرده و حاشــیه امنی برای
خود ایجاد کنند.
سپاهان ،تراکتورسازی و استقالل نیز اگر میخواهند از دایره مدعیان عقب نمانند
بایــد در همین بازیهــای رودررو با مدعیان قهرمانی به پیروزی برســند ،وگرنه حتی
مســاوی هم به کار آنهــا نخواهد آمد و تیمی زودتر از همه به خط پایان میرســد که
بازیهای رودررو را با پیروزی سپری کرده باشد.
اســتقالل در هفته شــانزدهم مقابــل پیکانی قرار میگیرد کــه در میان مدعیان
قهرمانی نیســت و تیمی درهم شکسته و خرد شــده محسوب میشود .گرچه پیروزی
در این بازی برای وینفرد شــفر و شاگردانش نیز در این شرایط الزام آور است اما آنچه
اســتقالل را به کورس باز میگرداند برتری مقابل مدعیان قهرمانی است؛ دیدارهایی که
بهزودی یکی پس از دیگری از راه خواهند رسید و باید دید که سرمربی آلمانی استقالل
آیا به مانند برانکو طرح و برنامهای برای برتری در این بازیها دارد یا خیر؟!
پرســپولیس که حرکت خود برای رســیدن به صدر جدول را از هفتههای پایانی
نیمفصل اول شــروع کرده بود در آغاز نیمفصل دوم توانســت صدر جدول را از سپاهان
بگیرد اما تردیدی نیســت چنانچه اســتقالل هم از همین متد بهــره بگیرد و به مانند
پرســپولیس در بازی رودررو با مدعیان پیروز باشــد ،بــهزودی آنها نیز به صدر جدول
نزدیک خواهند شد و چه بسا سرنوشت لیگ در هفتههای پایانی مشخص شود.
این وضعیت را البته باید برای تیمهای قعرنشین هم متصور بود و آن دسته از تیمها
در لیگ خواهند ماند که بتوانند در بازیهای رودررو به برتری برسند.
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تیتر یک  -چهارشــنبه ،97/11/17
هفته شانزدهم هجدهمین دوره لیگ
برتر ،ورزشــگاه آزادی ،ساعت،17:
تماشاگر 20:هزار نفر
پرسپولیس 2
گلها :علی علیپــور ( -22پنالتی) و
سیامک نعمتی ()31
پدیده صفر
داور :سیدمهدی سیدعلی
کمکها :ســعید قاســمی و علیرضا
ایلدروم
اخطار :شجاع خلیلزاده (پرسپولیس)،
عبدا ...حسینی (پدیده)
بازیکــن برتــر :شــایان مصلــح
(پرسپولیس)
پرســپولیس :علیرضــا بیرانونــد،
ســیدجالل حســینی (کاپیتان) ،شــجاع
خلیلزاده ،شــایان مصلح ،مهدی شیری،
کمال کامیابینیا ،احمد نوراللهی ،سیامک
نعمتی ،سروش رفیعی( -73بشار رسن)،
امید عالیشــاه( -66ماریو بودیمیر) و علی
علیپور ( 90+2محمد نادری)
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
پدیــده :میــاد فراهانی ،عبــدا...
حسینی ،محمدحســین مرادمند ،مسعود
ریگــی ،محمدرضــا ناصحی ( -78ســینا
زامهــران) ،اکبــر صادقی ،امین قاســمی
نژاد ،سعید صادقی ( -67یونس شاکری)،
حسین مهربان ( -67بهنام برزای) ،محمد
قاسمینژاد و مرتضی منصوری
سرمربی :یحیی گلمحمدی
پرســپولیس که با ترکیبی مشابه با
بازی ســپیدرود و تنها با حضور بیرانوند و
کامیابینیا به مصــاف حریف قدرتمندش

آمده در  5دقیقه ابتدایی بازی محتاطانهای
ارائه داد.
دقیقــه  7پــاس به عقــب منصوری
و حرکــت تکنیکــی او بــا ضربــه نهایی
قاسمینژاد همراه شــد اما با برخورد توپ
به مدافعان پرسپولیس تبدیل به یک کرنر
شد .دقیقه  8و در پی یک پرتاب اوت بلند
حسین مهربان با ضربه سر دروازه بیرانوند
را تهدید کرد که گلر ملیپوش سرخها در
این موقعیت حساس توپ را مهار کرد.
بعد از اینکه پدیده لحظاتی ســوار بر
بازی بود پرسپولیس کمکم تعادل را برقرار
کرد و دقیقه  15با حرکت عرضی عالیشاه
در آســتانه خلق موقعیت پیش رفت که با
وجود برخورد توپ به دســت مدافع پدیده
داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقــه  22بعــد از لحظاتی که بازی
منفعالنه و کســل کننده دنبال میشــد
شــایان مصلح با حرکتی تکنیکی دو ســه
بازیکن حریف را پشــت ســر گذاشــت تا

پاسخ سرمربی پرسپولیس به حرفهای چند روز اخیر

برانکو :مدرک ارائهکنید یا مثال بزنید

برانکــو ایوانکوویچ بعد از پیروزی دو بر
صفر مقابل پدیده در نشســت خبری گفت:
«خیلی خوشــحالم پیروز شدیم .از بازیکنان
بابت جنگندگی که داشتند تشکر میکنیم.
از هواداران که در این ســرما ما را تشــویق
کردند ممنون هستیم .دیروز (سهشنبه) هم
گفتم انتظار بازی سختی را میکشیم .شاهد
بودید که بازی سختی بود و این مسابقه یک
دربــی واقعی در هفته اول بود .در هفته اول
یک دربــی بزرگ داشــتیم و دو تیم باالی
جدول با هم بازی کردند .مهمترین مســاله
شروع مسابقات با برد بود».
وی افزود« :بارها گفتهام نخستین بازی
خیلی ســخت است و مهم است که با لیاقت
برنده این دیدار شــدیم .قطعــا از بازیهای
بعدی بهتر و بهتر خواهیم شد و به بازیکنانم
بابت این برد شیرین تبریک میگویم».
ســرمربی پرســپولیس در مورد اینکه
در  ۳۰دقیقــه اول تیمــش دو گل زد امــا
در  ۶۰دقیقه بعــدی از موقعیتهای گلزنی
استفاده نشــد گفت« :طبیعی است اگر دو
ســه گل دیگر میزدیم خوشحال میشدیم
و فرصتهایــی هم در این بین داشــتیم اما
تکرار میکنم پدیده یک تیم بســیار خوب
و گلمحمدی یک تیم مدرن را بسته است.
حضور آنهــا در صدر جــدول اتفاقی نبوده

اســت .البته من بین دو نیمــه به بازیکنانم
گفتم که باید بیشتر تالش کنند تا گل سوم
را هم بزنیم».
وی در مورد اینکه پرسپولیس زیر توپ
نمیزنــد گفت« :ما اصرار بــر مالکیت توپ
داریم و بدون کنترل زیر توپ نمیزنیم مگر
اینکه خطری وجود داشــته باشد و اصرار ما
روی پاســکاری متوالی اســت .همانطور که
شاهد بودید قبل از گل دوم پاسهای زیادی
رد و بدل شــد و بازی را در عرض به خوبی
عوض کردیم و نعمتی چندین متر تنها مانده
بود و این معیار ما برای بازی کردن است اما
همیشه نمیتوان آن را اجرایی کرد و تالش
میکنیم کارمان را همینطور پیش ببریم».
ســرمربی پرســپولیس در مورد اینکه
موفقیتهای تیمش باعــث ناراحتی برخی
میشــود و اکنــون مربــی برکنــار شــده
تراکتورســازی علیه این تیم صحبت کرده
است ،گفت« :میدانیم همیشه این صحبتها
مطرح میشــود .نشــان دادیم که فکرمان
فوتبال اســت و دوســت داریم هواداران ما
نشاط داشته باشــند و از عملکرد تیم لذت
ببرند و محترمانه و ورزشی کار میکنیم .اگر
کســی فکر میکند ما سفارش شده هستیم
مدرک ارائه بدهد و یک مثال بزند و بیخود
و بیجهت حرفی را مطرح نکند».

مدافع پدیده بــا خطا روی او پنالتی دهد.
علیپور پشت ضربه پنالتی ایستاد و با یک
ضربه محکم و مطمئن دروازه حریف را باز
کرد.
دقیقه 30موقعیتی برای عالیشاه ایجاد
شد که او سعی کرد با ضربهای فنی دروازه
پدیده را باز کند اما ضربهاش ضعیف بود.
یک دقیقــه بعد و در پــی رد و بدل
شــدن توپ بین پرسپولیســیها سیامک
نعمتی با شوتی از پشــت محوطه جریمه
دروازه پدیــده را بــاز کرد و تــوپ بعد از
برخورد به دســتان فراهانی به تور چسبید
تا نتیجه فوقالعادهای برای ســرخها شکل
بگیرد.
بعد از لحظاتی که بازی کند و کســل
کننــده دنبال شــد حرکت ســریع امین
قاســمی نژاد و یک و دوی او با مهربان با
ضربه نهایی مهربان همراه شد اما بیرانوند
به شکلی تماشایی توپ را از آن خود کرد.
در نخستین دقیقه وقتهای تلف شده

نیمه نخســت ســیامک نعمتی با حرکتی
انفرادی و شــوتی زمینی دروازه پدیده را
تهدید کرد که ایــن آخرین موقعیت نیمه
نخســت بود و بازی با دو گل پرسپولیس
به پایان رسید.
نیمه دوم بــدون تغییر در ترکیب دو
تیم آغاز شــد اما پدیده تهاجمیتر شروع
کرد و ســرعت بازی هم باالتر رفت .دقیقه
 5و در پی یک ضربه کرنر موقعیتی نصف
و نیمــه برای پدیده حاصل شــد اما ضربه
نهایی دقیق نبود.
دقیقــه 53بــاز هم موقعیتــی برای
پدیــده پیش آمد اما قبــل از ضربه نهایی
مدافعان پرســپولیس در دو سه نوبت توپ
را برگشت دادند.
پرسپولیس که در نیمه دوم رو به بازی
کنترلی آورده بود و دفاع میکرد دقیقه 70
و در پی یک ضربه کرنر دروازهاش را تهدید
شــده دید امــا در یک ضدحملــه با پاس
علیپور و ضربه نهایــی بودیمیر تازهوارد تا
آستانه گل سوم پیش رفت که توپ به تور
کنار دروازه خورد.
دقیقه  84فرار مهدی شیری و ارسال
تیز او میتوانســت بعد از دقایقی طوالنی
موقعیتی برای ســرخها ایجاد کند اما توپ
از زیر پای علیپور عبور کرد.
دقیقه ســوم از وقتهای تلف شــده
پدیده در آخرین تالش برای گلزنی حمله
همه جانبــهای روی دروازه پرســپولیس
ترتیــب داد اما بعــد از یکی دو ارســال
خطرنــاک در نهایت بیرانونــد توپ را دور
کرد تا پرســپولیس با همان اندوخته نیمه
اول سه امتیاز شیرین به دست بیاورد و در
صدر جدول جا خوش کند.

گلمحمدی :بزرگترین مشکل ما نداشتن بازی تدارکاتی بود

میتوانستیم حداقل از این بازی یک مساوی بگیریم

یحیی گل محمدی سرمربی تیم پدیده
مشهد بعد از شکست برابر پرسپولیس تهران
در کنفرانــس مطبوعاتی شــرکت کرد و به
خبرنگاران گفت« :مــا بازی را خیلی خوب
شروع کردیم و موقعیتهای خوبی در حمله
داشتیم .نتوانســتیم از موقعیتهایمان به
خوبی استفاده کنیم .متأسفانه خیلی راحت
به حریف پنالتــی دادیم .روی صحنهای که
خیلــی خطرنــاک نبود ،به حریــف پنالتی
دادیم تا از این موقعیت اســتفاده کند .بعد
از آن فشــار آوردیم امــا روی عدم تمرکز و
پاس اشــتباه گل دوم را دریافــت کردیم.
میتوانستیم حداقل از این بازی یک مساوی
بگیریم .در نیمه دوم فشــار خوبی آوردیم،
حمالت خوبی هم داشــتیم اما نتوانســتیم
از موقعیتهــای خودمان اســتفاده کنیم.
در مجموع فکر میکنم پرســپولیس در فاز
دفاعی تمرکز خوبی داشت ،از موقعیتهایی
که داشتند به خوبی استفاده کردند و خوب
هم دفاع میکردنــد .حرفهایتر از ما عمل
کردنــد و بازی را بردند کــه این پیروزی را
به آنها تبریک میگویم ».گلمحمدی ادامه
داد« :بزرگتریــن مشــکل ما ایــن بود که
نتوانســتیم بازی تدارکاتی خوبی در مشهد
داشته باشــیم .برنامهریزی کرده بودیم که
روز جمعــه بازی کنیم اما متأســفانه زمین

نداشــتیم و برنامهریزی ما به شکست منجر
شد .همین عامل تأثیر زیادی روی عملکرد
ما داشــت ،چون تیممان از شرایط مسابقه
خیلــی دور بود .مــا  13 ،12روز پیش در
اردوی ترکیــه آخرین بــازی تدارکاتیمان
را انجــام دادیم و بعــد از آن بازی نکردیم
و زمین هم نداشــتیم .بازی تدارکاتیمان را
در ورزشگاه امام رضا (ع) برنامهریزی کرده
بودیــم اما از آنجایی که پــول زیادی برای
ورزشگاه میخواستند ،نتوانستیم آن بازی را
برگزار کنیم .در هر صورت بازیکنان زحمت
خودشان را کشیدند و خوب بازی کردند».
ســرمربی پدیده گفت« :امیــدوارم با
حمایت مســووالن بتوانیم حداقل امکاناتی
که مناســب و الزم اســت را فراهم کنیم.
کارمان واقعاً ســخت است ،چون در مشهد
نه زمین تمرینی مناســب داریم و نه زمین
مســابقه که همین مســاله کار ما را دشوار
کرده اســت .البته به آینــده امیدواریم و از
همیــن حاال برنامهریزی خواهیم کرد و اگر
زمین داشته باشــیم برای بازیهای بعدی
تمرین میکنیم .فشــردگی مســابقات هم
زیاد است و وقت هم نداریم که به شکست
امــروز فکر کنیــم .باید به لحــاظ روحی
ریکاوری کنیــم تا بــرای بازیهای بعدی
آماده باشیم».

صعود فوتسال ایران به رتبه پنجم جهان

خبر و مصاحبه

تیم فوتســال ایران با یک پله صعود در ردهبنــدی جهانی ،رتبه پنجم را
به خود اختصاص داد .تیم فوتســال ایران بعد از برتری در بازی سهشنبه (16
بهمــن) برابر صربســتان با یک پله صعود در ردهبنــدی جهانی به رتبه پنجم
رســید .رتبه فوتسال ایران در ماههای اخیر همواره بین ردههای پنجم و ششم
در حال تغییر بــوده و با توجه به برگزاری بازیهای دوســتانه بینالمللی در
کشــورهای مختلف دنیا ،تغییرات زیادی در جایگاه  ۵تیم نخســت جهان رخ
داده اســت .روسیه که جایگاه ســوم را در اختیار داشت ،به رده چهارم سقوط
کــرده و آرژانتین ،قهرمان آخرین دوره جــام جهانی با یک پله صعود به رتبه
ســوم رسیده .پرتغال هم بعد از شکست سنگین مقابل برزیل با دو پله سقوط
در رده ششم قرار گرفته .درحال حاضر فاصله امتیازی کمی بین تیمهای سوم
تا ششم یعنی آرژانتین ،روسیه ،ایران و پرتغال وجود دارد و احتمال میرود با
برگزاری دیدارهای تدارکاتی دیگری ،این رتبهبندی هم تغییر کند.

لیکنز :بازی دادن به ملی پوشان ریسک نبود

جورج لیکنز ســرمربی تراکتورســازی پس از پیــروزی مقابل تیم نفت
مسجدسلیمان این جمالت را به زبان آورد« :نخستین بازی ما بعد از یک مدت
طوالنی بود که به نتیجه ســه بر صفر دست پیدا کردیم و پیروزی خوبی برای
ما بود .همانطور که میدانید بازیکنان ملیپوشمان تازه به جمع ما اضافه شده
بودنــد و خیلیها به من میگفتند بــازی دادن به بازیکنان ملیپوش میتواند
یک ریسک باشــد .ولی از نظر من این هیچ ریسکی نبود و من دوست داشتم
از آنها اســتفاده کنم .در دو سه هفته گذشته تمرینات بدنی پرفشاری را پشت
ســر گذاشتیم و به همین خاطر در ابتدای بازی ریتم بازی کمی پایین بود اما
در ادامه خیلی بهتر شدیم».
لیکنز در ادامه حرفهایش گفت« :تیم نفت مسجدســلیمان سازماندهی
دفاعی خیلی خوبی داشت و خیلی مهم بود که بچههای ما تمرکزشان را حفظ
کنند ،احساسی بازی نکنند و همان چیزهایی را که میخواستیم در طول بازی
انجام دهند .چیزی که خیلی برای ما مهم بود این بود که گلی دریافت نکردیم
و زدن سه گل برای ما خیلی فوقالعاده بود .بین دو نیمه در صحبتهایی که با
بازیکنان داشتیم آنها را وادار کردیم که بازی را باال بیاورند ،فرصتهای خیلی
زیادی داشــتیم ،سه گل زدیم و چندین گل دیگر هم میتوانستیم بزنیم .یک
چیز طبیعی بود که اکبر ایمانی به زمان نیاز داشت تا خودش را در بازی پیدا
کند اما در نیمه دوم عملکردش خیلی بهتر شد».
مربی بلژیکی تراکتور از عملکرد داوران هم ابراز خرسندی کرد« :عملکرد
داوری خیلی خوب بود مخصوصا داور وســط .یکشــنبه همانطور که میدانید
مــا بازی خیلی ســختی داریم .روی چمن مصنوعی بازی میکنیم ،نســاجی
هواداران بســیار زیادی دارد و بازی کردن در آنجا خیلی میتواند سخت باشد.
جاللی سرمربی جدید نساجی است .آنها در نیمفصل تغییرات زیادی داشتند.
از هوادارانمــان که مقابل نفت مسجدســلیمان ما را حمایت کردند تشــکر
میکنیم .همانطور که دیروز گفتم کار سختی انجام داده بودیم و باید تمرینات
سختمان را ادامه بدهیم».

سیدجالل :برخی بازیکنان باید کنترل شوند

ســیدجالل حسینی پس از پیروزی مقابل پدیده گفت« :بازی سختی بود
و ما این مسابقه را با سختی پشت سر گذاشتم».
وی در پاســخ به این سوال که هجمههایی
علیه پرســپولیس در ایــن هفته بــه راه افتاده
گفت« :از هواداران ممنونم که در حال جنگیدن
با همه هســتند ولی روابط عمومی باشــگاه باید
بیشتر پاسخگو باشد .ما یکی از تیمهایی هستیم
که بیشــترین مشــکالت را داریم ولی همینجا
میگویم اگر قرار باشد جواب بدهیم ما هم مثل
خودشان پاسخ خواهیم داد».
کاپیتان پرســپولیس در خصوص اینکه آیا
پرسپولیس با این شرایط میتواند به صدرنشینی
ادامه بدهد گفــت« :خیر اصال اینطور نیســت.
برخیها بازیکنان را بیدلیل بزرگ میکنند در حالی که آنها باید کنترل شوند.
ما باید در آسیا بجنگیم و برخی از بازیکنان باید خیلی تالش کنند ».حسینی
در خصوص صحبتهایی که محمد تقوی علیه پرســپولیس انجام داده ،گفت:
«من که نباید جواب این مسائل را بدهم .کمیته اخالق و کمیته انضباطی باید
در این مورد صحبت کنند .یک مربی بهعنوان کارشــناس رفته در جایی و هر
طور خواســته صحبت کرده است .کمیته اخالق و کمیته انضباطی باید به این
مساله ورود کنند».

عکس :نعیم احمدی  /ایران ورزشی
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