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تحلیل روز
اتفاقی که مهمتر از  3امتیاز استقالل بود

تیم فوتبال اســتقالل در حالی چهارمین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا
را با تســاوی به پایان برد که ورزشــگاه آزادی مملو از تماشــاگرانی بود که
باید رفتارشــان را ستایش کرد .به گزارش مهر در روزی که چشم مسئوالن
کنفدراسیون فوتبال آسیا به ورزشگاه آزادی دوخته شده بود تا کوچکترین
رفتار تماشاگران را ضبط کنند و آن را علیه میزبانی فوتبال ایران استفاده کنند،
تماشاگران استقالل طوری رفتار کردند که حاال این مسئوالن و عربستانیها
باید شــرمنده تصمیمات گذشتهشان باشند .دیدار برگشت تیمهای فوتبال
استقالل و العین امارات که برای تعیین صدرنشین گروه چهارم لیگ قهرمانان
آسیا از اهمیت باالیی برخوردار بود ،دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار
شد و هواداران آبیهای تهران با حضور پرشور خود تمام سکوها و صندلیهای
آزادی را به تســخیر خود درآوردند تا با حمایتهایشان به پیروزی استقالل
کمک کنند .استقالل خوب نبود و نتوانست انتظارات هوادارانش را برآورده
کند .شاگردان شفر که در ماههای پس از حضور وی نمایش دلنشین و قابل
دفاعی داشــتند در روزی که باید بهتر از همیشه میبودند نمایش کمرمقی
داشتند و نتوانستند العین را در تهران شکست دهند .استقالل هر چند گل
اول را زد و تــاش کــرد تا با حفظ همین گل  3امتیــاز بازی را برای خود
نگــه دارد اما روی یک غافلگیری گل تســاوی را دریافت کرد تا هوادارانش
ســرخورده و دلگیر شــوند .در حالی که تصور میشد پس از این گل رفتار
تماشــاگران تغییر کند و به واسطه از دست دادن  3امتیاز عصبانی باشند و
رفتاری غیراخالقی بروز دهند ،آنها نه تنها واکنشــی به این اتفاق نداشتند
بلکــه برخی از هواداران در پایان بازی اقدام شایســته دیگری انجام دادند و
زبالههای برجــا مانده را جمعآوری کردند .اتفاقی که در بازی اســتقالل و
پرسپولیس رخ داد و برخی تماشاگران اشیایی را به سمت بازیکن پرسپولیس
پرتاب کرده بودند ،این نگرانی را به وجود آورده بود که به هنگام زدن ضربه
کرنر توسط بازیکنان العین باز هم این رفتار تکرار شود اما هواداران استقالل
با درک درستی شــرایط فوتبال ایران تصمیمی گرفتند که پاسخ محکمی
به کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئوالن عربستانی بود .اظهار نظر سرمربی
تیم العین نیز مهر تاییدی بود بر رفتار خوب و حرفهای تماشاگران استقالل
که در نشست خبری تاکید کرد نمیداند چرا در مورد میزبانی ایران چنین
حرفهایی مطرح میشود .منظور او دقیقا رفتار خوب و حرفهای تماشاگران
اســتقالل بود که کوچکترین حرکت غیرورزشی نداشتند اما عربستانیها و
کنفدراســیون فوتبال آسیا ایران را از میزبانی محروم کردهاند .هر چند بهتر
بود این رفتار خوب با  3امتیاز برای استقالل همراه میشد اما ارزش کاری که
هواداران آبیدوست کردند بیشتر از  3امتیاز بود و مهر تاییدی زد بر امن بودن
ورزشگاههای ایران برای میزبانی از رویدادها و بازیهای آینده.

عکس نوشت
نیمار که اخیرا دچار
مصدومیت شده ،برای
ادامه روند درمانیاش
راهی برزیل شد .پس
از شکست پیاسجی
در غیاب نیمار مقابل
رئــال و حــذف از
چمپیونزلیگ ،شایعات
در مورد جدایی نیمار
و بازگشت او به بارسا
مطرح شــده است.
دیروز الخلیفی برای
مذاکره بــرای تمدید قرارداد نیمار و قطعی کردن ادامه حضور او
در پیاسجی راهی برزیل شد تا از او عیادت کند.

مورینیو متقاعدم کرد به چلسی بروم
فابرگاس که از محصوالت الماسیاست ،امشب در حالی مقابل بارسا
به میدان میرود که پیشتر در ترکیب این تیم برابر آبیهای لندن
بازی کرده بود .فابرگاس و یاران که بازی رفت در اســتمفوردبریج
را با تســاوی یک – یــک به پایان بردند ،بــرای صعود به گل نیاز
دارند .سسک در مصاحبه مفصلی که با مارکا داشته ،درباره مسائل
مختلفــی صحبت کرده کــه مهمترین بخشهایــش را مالحظه
میکنید« :بازی پیچیدهای خواهد شد 90 .دقیقه در نوکمپ زمانی
طوالنی و دشــوار برای هر تیمی اســت .به خوبی تمرین میکنیم
و میدانیــم که برای صعود باید شگفتیســازی کنیم اما برای آن

فابرگاس :نحوه استقبال هواداران بارسلونا برایم اهمیتی ندارد

آمادهایم .اینکه هواداران بارســلونا چه اســتقبالی از من به عمل
میآورند ،مهم نیست .بازی بارسلونا  -چلسی است و برگشتن من
به نوکمپ دیگر اهمیتی ندارد .پیشتر در لباس آرسنال هم این کار
را کــردهام .آنچه در این بازی برای مــن رخ میدهد در درجه دوم
اهمیت قرار میگیرد .ما میخواهیم صعود کنیم؛ همین .بازی کردن
مقابل تیمهای ســابقم مرا آزار نمیدهد .بگذارید کســی تردیدی
نداشته باشد که من به دنبال بهترین نتیجه برای تیم خودم هستم.
نوکمپ خیلی بزرگ است و شما باید خیلی بدوید و تالش کنید و
به عنوان یک تیم بازی کنید .نکته کلیدی استفاده از موقعیتهاست

که قطعا به دست خواهیم آورد .باید بازی خودمان را بکنیم و البته
از موقعیتها اســتفاده کنیم تا به آنها ضربه بزنیم و بارسا این را
احســاس کند که از پیش صعودکرده نیســت .اینجا در چلسی ما
خیلی تمرین میکنیم .هرگز به اندازه اینجا در تیم دیگری تمرین
نکردم و این خودش را در زمین بازی نشــان میدهد .نمیدانم اگر
گل بزنم ،خوشــحالی میکنم یا نه ،به ایــن فکر نکردهام .محتمل
این اســت که خوشحالی نمیکنم اما شاید ...اینکه چرا به چلسی
پیوســتم ،مورینیو مرا متقاعد کرد .پیشنهادهای زیادی داشتم اما
پس از صحبت با مورینیو برای پیوستن به چلسی متقاعد شدم».

چرا مسی بهترین بازیکن
فصل اللیگاست؟
گیــوم باالگــه ،کارشــناس بخــش فوتبال
اسپانیای اسکای اسپورتس معتقد است لیونل
مسی به دالیلی که در ادامه میآید ،همچنان
بهترین بازیکن اللیگاست 10 .هفته به پایان
اللیگا باقــی مانده و معمــوال در این مقاطع
اســت که بحثها پیرامون اینکه چه کســی
بهترین بازیکن فصل بوده ،شــروع میشــود.
امــا در اللیگا بحثی نیســت .این مرد یک بار
دیگر در بحث بهترین بازیکن اللیگا ،باالتر از
بقیه قرار میگیرد و شانهاش را باال میاندازد؛
لیونل مســی .بازیکنی که گرچــه بازی این
هفته تیمش مقابل ماالگا که با برد  - 2صفر
بارســا خاتمه یافت را به دلیل تولد ســومین
فرزندش از دســت داد اما در بازی با چلسی
در دور برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا به میدان برمیگردد و میتواند
بار دیگــر تفاوت  2تیم باشــد .در اســکای
اســپورت با اســتفاده از  30آمار متفاوت که
عملکــرد یک بازیکن را در هر بازی بررســی
میکند ،جدول ردهبنــدی بهترین بازیکنان
اللیگا را طراحی کردهایــم .مجموع امتیازات
مســی در این فصل در ردهبندی ما ،تقریبا 2

مسی که حاال یکی از شانسهای جدی کسب
کفش طالســت ،تنها بازیکن فصل جاری در
لیگهای معتبر اروپایی است که بیشتر از 20
گل زده و همزمــان هم تعداد پاس گلهایش
نیز  2رقمی اســت .آمار شــگفتانگیز است.

دروگبا :آخر فصل از فوتبال خداحافظی میکنم

دیدیه دروگبا ،ستاره سابق چلسی در پایان فصل جاری فوتبال آمریکا رسما از فوتبال خداحافظی میکند.
او که در  40ســالگی مشغول بازی برای تیم فونیکس رایزینگ آمریکاست ،تصمیم گرفته دیگر از فوتبال
دل بکند« :بازی کردن برای من خیلی لذتبخش اســت .خیلی دیر در سطح حرفهای مطرح شدم .نقش
مالک -بازیکن خود را بسیار دوست دارم .بازیکنان جوان بسیاری اطراف من هستند و دوست دارم تجربیاتم
را در اختیار آنها بگذارم .وقت خداحافظی فرا رسیده و در پایان فصل جاری لیگ آمریکا قطعا به کارم به
عنوان بازیکن پایان میدهم .برای آینده باید ببینیم چه پیشنهادی ارایه میشود .مارسی امسال خوب نشان
داده اســت .پروژه رودی گارسیا در حال شکلگیری است و آنها در حال ساختن تیمی جوان هستند .به
عنوان یک طرفدار ،ایمان باالیی به آینده مارسی دارم .شاید روزی به کادر مدیریتی این تیم اضافه شوم».

لیگ برتر
استوک سیتی صفر – منچسترسیتی 2
اللیگا
آالوس یک – بتیس 3
بوندسلیگا
وردربرمن  – 3کلن یک

برنامه
لیگ قهرمانان اروپا
بشیکتاش – بایرن مونیخ
بارسلونا – چلسی
سری آ
یوونتوس – آتاالنتا
لوشامپیونا
پاریسنژرمن – آنژه

نگاه کارشناسی به عملکرد فوقستاره آرژانتینی

برابر دیگر گزینههای بهترین بازیکن اســت و
این تحسینبرانگیز اســت .به خصوص وقتی
میبینیــد از نفر دوم به بعــد فاصلهها چقدر
به هم نزدیک اســت .فراموش نکنید که این
بازیکن هماکنون  30ســاله است .او  13سال
اســت که در باالترین ســطح بازی میکند و
هنوز خبری از افت نیســت .این فصل مسی
همزمان عنوان بهترین گلزن و بهترین پاسور
گل را در اللیــگا در اختیــار دارد .این  2را با
هــم جمع بزنید تا پی ببرید که نیمی از تمام
گلهای این فصل بارســا در اللیگا را یا مسی
زده یا برای دیگری ســاخته است؛  36گل از
 72گل .به معنای دیگر بدون مســی ،خبری
از این گلها هم نبــود .چنین آماری در بین
هیچ یک از بازیکنــان  5لیگ معتبر اروپایی
نظیر ندارد.

اسکوربورد

لیگ قهرمانان آسیا

تردیدی نیســت که تفکــرات والورده هم در
آمار مسی تاثیر داشته .در واقع او تیم را حول
مســی چیده تا به بهترین نحــو از کیفیت او
استفاده کند .مگر غیر از این باید باشد؟ مسی
ایــن فصل نقش یک مهاجم ســایه را دارد و
درســت پشت سر سوارز بازی میکند .این به
او اجازه میدهد تا در متن حمالت بارسا باشد
و اغلب حرکات تیم با حضور او شــکل بگیرد.
پشت سر مسی اما والورده ترجیح داده از یک
خط هافبک منســجم و فشرده استفاده کند.
ایوان راکیتیچ ،پائولینیو ،سرخیو بوسکتس و
آندرس اینیستا .مسی وقتی اینیستا و راکیتیچ
را کنارش دارد ،بهتر بازی میکند اما هر کس
که کنار لئو بازی میکند ،دنبال اوست تا توپ
را به او بدهد .بیشــتر از هــر زمان دیگری او
در کانــون بازی تیم اســت .هیچ بازیکنی در
 5لیگ معتبر اروپایی بیشــتر از مسی دریبل
موفق نداشــته و همزمان کسی بیشتر از او از
روی ضربات ایستگاهی گلزنی نکرده است .لئو

همچنین در زمینه ایجاد موقعیت کلیدی هم
صدرنشین است .مســی مسئولیت همه چیز
را بــر عهــده گرفته .البته تکیــه بر تنها یک
بازیکــن  -حتی اگر او بازیکن بزرگی باشــد
 میتوانــد تبعات منفی در لیــگ قهرماناناروپا برای بارسلونا در پی داشته باشد .چنین
چیزی قابل تحمل نیست که بازیکنی همواره
طراحی تمام حمالت تیم را بر عهده داشــته
باشــد .بله لوییس ســوارز هم گلزنی میکند
اما قریب به یکچهارم از گلهایش را مســی
برای او ســاخته و پرداخته کرده است .گرچه
با صدرنشــینی بالمنازعی که بارسا اکنون در
اللیگا  -به لطف گل مسی به اتلتیکو مادرید،
ششــصدمین گل دوران حرفــهای او  -دارد،
شاید برای والورده گذاشتن بار اصلی حمالت
تیم روی دوش مســی توجیه خوبی داشــته
باشد .در واقع وقتی مسی را در تیمتان دارید،
آیــا راهی به جز اســتفاده حداکثری از تمام
کیفیتهای بیشمار او باقی میماند؟

لوکوموتیو تاشکند یک – الدوحیل 2
الوحده امارات  – 3ذوبآهن صفر
الریان قطر  – 2الهالل عربستان یک
استقالل یک – العین امارات یک

اخبار
احتمال اخراج یونان از همه
تورنمنتها

فیفا در نامهای به فدراسیون فوتبال یونان اعالم کرد
که اتفاقات بازی پائوک و آاک شاید به اخراج فوتبال
این کشــور از همه تورنمنتهای بینالمللی منجر
شــود .در این بازی ایوان ساویدیس ،مدیر پائوک با
هفتتیر وارد زمین شد و داور را تهدید کرد .فیفا در
نامهاش به فدراســیون فوتبال یونان اعالم کرده که
این سازمان حق اخراج یونان از همه تورنمنتهای
بینالمللی را به خاطر چنین تخلفی دارد .در حال
حاضر فدراسیون فوتبال یونان در نظر دارد که مدیر
متخلف را با جریمهای سنگین مواجه کند تا سایه
تعلیق از فوتبال این کشور برداشته شود.

گریزمان به بارسلونا قول داده

بوفون :تا وقتی انگیزه دارم به فوتبال ادامه میدهم
جانلوییجی بوفون ،دروازهبان باشــگاه یوونتوس اذعان کرد کــه تا زمانی که ببیند انگیزه الزم را برای
رقابــت دارد به فوتبالش ادامه خواهد داد« :تا زمانی کــه بخواهم مبارزه را ادامه دهم ،به بازی کردن
ادامه خواهم داد .پس از شــور و هیجانی که در سالهای اولیه فوتبالم انگیزه و محرک من بود ،خودم
را همیشــه به رقابت طلبیدم که همیشه برای هدف بزرگتر مبارزه کنم .باید ببینیم چه پیش میآید
و با باشــگاه نیز صحبت کنم .اینکه میزان انگیزه من چگونه خواهد بود و میتوانم ادامه دهم یا خیر.
با این وجود هر اتفاقی در آینده ممکن اســت رخ دهد ،چیزی که مرا خوشــحال میکند این است که
برای دوران فوتبالی که طی کرده ام احساس آرامش و لذتبخشی دارم و این را همراه یوونتوس ،پارما
و تیم ملی ایتالیا حس میکنم».

امروز در نشــریات فرانســوی نیز تایید شد که
مذاکرات و توافقاتی میان گریزمان و بارســلونا
وجود دارد .نشریه  Le Sport 10امروز مدعی
شد که گریزمان در این مذاکرات به بارسا قول
داده و برنامهای هم ندارد تا زیر قولش بزند.

