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پنجشنبه   5اردیبهشت  19  1398شعبان  25  1440آوریل 2019

جهانبخش پنجمین خرید ضعیف لیگ برتر

ربیعخواه جانشین شجاع میشود

علیرضا جهانبخش به عنوان پنجمین خرید ضعیف این فصل لیگ برتر انگلیس
معرفی شد .در حالی که به پایان فصل جاری لیگ برتر انگلیس نزدیک میشویم،
 ۱۲خرید ضعیف این فصل لیگ برتر بر مبنای نمایش آنها در این فصل معرفی
شــدند .این در حالی اســت که یریمینا و دنیس ســوارس که سابقه بازی در
بارســلونا را نیز دارند در این فهرســت هستند .سوارس که به صورت قرضی در
آرسنال توپ میزند نتوانســت انتظارات را برآورده کند .همچنین یریمینا که
با  ۳۰میلیون پوند از بارســلونا جدا شد و به اورتون پیوست نیز در این فهرست
قرار گرفته اســت .در صدر این فهرست فرد ،هافبک برزیلی قرار دارد که با ۵۲
میلیون پوند در ابتدای فصل به یونایتد پیوست ولی نتوانست جایگاه مشخصی
برای خود در این تیم ترتیب دهد تا بدترین خرید فصل لیگ برتر لقب بگیرد.

شــجاع خلیلزاده به دلیل محرومیت نمیتواند پرســپولیس را در بازی با ســپاهان
همراهی کند .از این رو ترکیب خط دفاعی پرســپولیس دســتخوش تغییر میشود
تا این تیم محســن ربیعخواه را پس از مدتها در ترکیب اصلی خود ببیند .در بازی
فردا مقابل سپاهان ،سیدجالل حسینی و محسن ربیعخواه در قلب دفاع پرسپولیس
بازی میکنند .محمد نادری و مهدی شــیری نیز همچنان در کناره زمین به عنوان
مدافع قرار گرفته و ترکیب خط دفاع سرخپوشان مقابل سپاهان را تشکیل میدهند.
ربیعخواه که حدود یک سال پیش با مصدومیت روبهرو شد در فصل جاری رقابتهای
لیــگ برتر فرصــت چندانی برای بازی پیدا نکرده اما حضور مســتمر او در تمرینات
پرسپولیس باعث شد تا برانکو ایوانکوویچ تصمیم به استفاده از این بازیکن بگیرد .تیم
پرسپولیس ساعت  ۲۰:۱۵فردا در ورزشگاه آزادی به مصاف سپاهان اصفهان میرود.

اســتقاللیها مقابل الهالل  ۴بــار از داور کارت زرد گرفتند تا
تعداد کارتهای زرد بازیکنان این تیم به عدد  ۱۲برسد .حاال
آبیپوشــان با این تعداد اخطار خشنترین تیم آسیا هستند.
بعــد از این تیم ،پاختاکور و الهالل بــا  ۱۱و  ۱۰اخطار دیگر
تیمهای خشن قاره هســتند .همچنین علی کریمی ،هافبک
میانی آبیپوشان که یکی از بهترینهای این تیم در لیگ برتر و
آسیاست ،با  ۱۲خطا در  ۴بازی همراه با سانجونهو ،هافبک
میانی تیم چونبوک موتورز پرخطاترین بازیکنان هستند.

بازی سرنوشت

همین حساســیتها به خشونت کشیده شده و
متاســفانه قربانی هم گرفته که نمونه بارز و تلخ
آن مصدومیت و نابینایی ســرباز احمدی است.
حاال پرســپولیس و ســپاهان در حالی که هر 2
در کورس قهرمانی هســتند و یکی با  55امتیاز
صدرنشین اســت و دیگری با  50امتیاز در رده
ســوم قرار گرفته ،قرار اســت فردا در ورزشگاه
آزادی دیداری حســاس و تعیینکننده را برگزار
کنند؛ دیداری کــه به گفته برانکو سرنوشــت
قهرمان لیگ را مشــخص میکند .پرسپولیس
در صورت برد فرار بزرگی انجام خواهد داد و در
صورت برد ســپاهان شاهد صعود زردپوشان ولو
موقتی به رده دوم و جایگاه استقالل خواهیم بود.
تســاوی در این دیدار هم بیش از همه به سود
اســتقالل و تراکتورسازی و حتی پدیده است تا
فاصلهشان را با صدر جدول کمتر کنند .با توجه
به استراحت بیشتر سپاهان نسبت به پرسپولیس
و شکست سرخپوشان در لیگ قهرمانان آسیا از
االهلی عربستان به نظر میرسد کفه ترازو به سود
زردپوشــان سنگینتر باشد اما بازی در ورزشگاه
آزادی و مقابل هواداران پرســپولیس هم کار هر
تیمی نیست.
دربی ایران از نگاه آمار
 2تیم تاکنون  69بار با هم روبهرو شــدهاند که
پرسپولیس با  23برد عملکرد بهتری از سپاهان
داشته است 29 .دیدار این  2تیم با نتیجه تساوی

چهره روز

برانکو :فردا یک دربی دیگر
پیش رو داریم

برانکو ایوانکوویچ،
سرمربی پرسپولیس
در حاشــیه تمرین
دیروز این تیم چند
دقیقهای پاسخگوی
سواالت خبرنگاران
بــود .در ادامــه
ماحصل گفتوگوی سرمربی سرخها را
میخوانیم.
برخالف انتظارات پرســپولیس دور
برگشت لیگ قهرمانان را خوب شروع
نکرد.
فوتبال همین اســت .میتوانســتیم در بازی با
االهلی برنده باشیم چراکه موقعیتهای زیادی از
دست دادیم .در حال حاضر کارمان برای صعود
سختتر شده چون مقابل السد و پاختاکور گل
آفســاید دریافت کردیم و در دیدار با االهلی هم
با وجود بازی خوب باختیم .االن نگران نیستیم
چراکه تیم خوبی داریــم و با نمایش خوبی که
ارائه میکنیم ،میتوانیم به صعود امیدوار باشیم.
بعد از لیگ قهرمانان حاال حتما همه
نگاه شما به بازی فرداست.
بله فردا یک دربی دیگر پیــش رو داریم .دربی
اول با استقالل بود و االن سپاهان رقیب ماست.
میدانیم چه کریخوانی بین هــواداران  2تیم
است و االن هم که شرایط جدول حساسیتهای
این بازی را دوچندان کرده است.
خیلیها بــازی فردا را به نوعی فینال
لیگ هم میدانند.
بله کامال موافقم .ســپاهان بیشترین قهرمانی را
در  10سال اخیر داشته و این بازی نیز به نوعی
سرنوشت قهرمانی را مشخص خواهد کرد اما نه
فقط قهرمان را مشخص میکند بلکه نتیجه آن
برای هر  2تیم و هوادارانشان بسیار مهم است.
خوشــحالیم که این بازی در حضــور هواداران
زیادی در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
در ابتدای فصل کســب قهرمانی در
لیگ ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا
را هدف خــود و تیمتان عنوان کردید،
هنوز هم پرســپولیس به دنبال سهگانه
است؟
بله وقتی هنوز در  3جام شــانس کسب عنوان
قهرمانی داریم و مدعی هم هستیم چرا نباید به
دنبال محقق شدن این رویای شیرین باشیم.
رفتن بودیمیر به کرواســی شایعات
زیادی را به دنبال داشته.
بودیمیر از من و دکتر تیم  5روز مرخصی گرفت
تا برای درمان مصدومیتش به کرواسی برود.

لیگ یک رسما  18تیمی شد

با سقوط تنها یک تیم از رقابتهای فوتبال قهرمانی دسته اول
باشگاههای کشور به دسته دوم و صعود  3تیم از دسته دوم به
دســته اول ،فصل آینده لیگ یک  18تیمی شد .این احتمال
وجود دارد با  18تیمی شدن دسته اول سهمیه صعود به لیگ
برتر در فصل آینده به  2.5تیم افزایش یابد.

استقالل خشنترین تیم آسیا

پرسپولیس-سپاهان؛ فردا ساعت 20:15

لیگ هجدهم بــه روزهای پایانی
نزدیک میشود و امتیازات  4دیدار
پایانی برای تیمهای مدعی و کاندیدای سقوط از
نان شب هم واجبتر است .رقابت فشرده در باال
و پایین جدول باعث شــده تا پیشبینی قهرمان
لیگ و سقوطکنندهها ســخت شود و به اذعان
کارشناسان و فوتبالدوستان کار به هفته پایانی
بکشد .امروز هفته بیســتوهفتم با برگزاری 3
دیدار که اکثرا بین تیمهای میانه جدولی اســت
آغاز میشود و فردا و شنبه چند دیدار فینالگونه
را شــاهد خواهیم بود .در بیــن دیدارهای امروز
شــاید بتوان گفت بازی اســتقالل خوزستان و
نساجی مازندران در اهواز حائز اهمیت است و در
صورت شکست آبیهای اهوازی تکلیف یک تیم
سقوطکننده مشخص خواهد شد.
جنگ گالدیاتورها
حتی اگــر بحث قهرمانــی درمیان نبــود و به
هفتههــای پایانی نرســیده بودیم ،اســم بازی
پرســپولیس و ســپاهان که به میان بیاید واژه
فینال و دربی ایران در اذهان متبادر میشود2 .
تیم قدیمی و پرطرفدار فوتبال ایران سالهاست
کــه رقابت نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و گاه
دیدار این  2تیم به خاطر حساسیتهای جدولی
و کریهای آشــکار و پنهانی که با هم دارند ،از
دربی ســرخابی هم حســاستر و مهمتر شده
اســت .البته چند بار هم دیدار  2تیم تحت تاثیر

ذوبیها صدرنشین آسیا

ذوبآهــن با بردی که برابر الوصل امارات به دســت آورد ،در
یک قدمی صعود از گروه خود قرار گرفت .شاگردان منصوریان
حاال  10امتیازی هستند و با نگاهی به امتیازات تیمهای دیگر
گروهها ،مشخص میشود که امتیاز  10باالترین امتیاز یک تیم
در غرب آسیاســت و هیچ سرگروهی در این منطقه امتیازات
خود را  2رقمی نکرده است.

پدیده بدون غایب مقابل استقالل

تیم پدیده روز شــنبه هفتــه آینده در آخریــن دیدار هفته
بیستوهفتم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
میزبان استقالل اســت .یحیی گلمحمدی برای این مسابقه
بازیکــن مصدوم یا محروم نــدارد و میتواند از همه بازیکنان
مقابل استقالل استفاده کند.

عبدالرحمن غایب بزرگ مقابل استقالل

سایت اسپورت امارات خبر داد که محمد عبدالرحمن ،مهاجم
العین امارات به خاطر مصدومیت فصل را از دســت داد .با این
خبر محمد عبدالرحمن بازی برگشت مقابل استقالل در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

استراحت  5روزه االهلی

خاتمه یافته و ســهم سپاهان  17برد بوده است.
پرســپولیس و سپاهان برای نخستین بار در روز
جمعه  22بهمــن ســال  1350در اصفهان به
مصاف هم رفتنــد .حاال فردا هفتادمین دیدار 2
تیم برگزار میشود آن هم در حالی که بازی رفت
در اصفهان با تســاوی یک-یک به پایان رسیده
است.
شجاع و ایرانپوریان غایبان بزرگ
دربی ایران در حالی برگزار میشــود که  2تیم
چند غایب دارند که سرشناسترین آنها شجاع
خلیلزاده و محمد ایرانپوریان هستند 2 .مدافع

ستاره منصوریان در راه استقالل

باتجربه سرخ و زرد که در هفته گذشته با دریافت
کارت بازی بزرگ ســال را از دســت دادهاند2 ،
مهرهای که جایگزین پیدا کــردن برای آنها از
سوی برانکو و قلعهنویی دشوار است.
آخرین شانس تراکتور
همزمان با دیدار پرسپولیس-سپاهان یک دیدار
حساس هم در اصفهان و بین تیمهای ذوبآهن
و تراکتورسازی برگزار میشود .تیتیها  2بازی
متوالی را با حواشــی زیاد باختهاند و از نظر فنی
و روحی افت شدیدی کردهاند .اگر تراکتور نتواند
از ذوبآهــن ،تیم آماده این روزهای ایران امتیاز

بگیرد امیدش بــرای قهرمانی کمرنگتر خواهد
شد.
برنامه دیدارهای هفته 27
امروز
ماشینسازی-سایپا
استقالل خوزستان-نساجی
پیکان-پارس جنوبی
فردا
سپیدرود-فوالد
ذوبآهن-تراکتورسازی
پرسپولیس-سپاهان

روزنامه الشرقاالوســط عربســتان خبر داد که یوسف عنبر،
ســرمربی االهلی بعد از پیروزی مقابل پرســپولیس در لیگ
قهرمانان آسیا به بازیکنانش پاداش استراحت  5روزه داد .دیدار
پرســپولیس با االهلی دوشنبه گذشته برگزار شد که با نتیجه
-2یک به نفع تیم عربستانی به پایان رسید.

قطع برق و احتمال جریمه ذوب

سخنگوی باشگاه ذوبآهن میگوید به دلیل قطع برق ورزشگاه
برای دقایقی کوتاه ،در امور خالهایی وجود داشــت که ممکن
است ایافسی باشــگاه ذوبآهن را جریمه کند .جمشیدی
خاطرنشــان کرد« :با توجه به پیگیریهای قبلی اما برق شهر
فوالدشــهر رفته بود ،با تدابیری که اندیشــیده شد به سرعت
برق ورزشگاه وصل شد و امیدوار هستم در آینده شاهد چنین
مواردی در حین انجام بازیها نباشیم».

درگیری رحمتی و حسینی!

شایعه روز

منتظر معرفی سرمربی تیم ملی باشید!

مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال به اتفاق امیرمهدی علوی،
مدیر روابط فدراســیون راهی خارج از کشور شده تا مذاکرات
نهایی با مربی تیم ملی را انجام دهد .ابراهیم شــکوری ،دبیر
کل فدراســیون فوتبال نوید داده خبرهای خوبی در راه است.
گفته میشــود در این ســفر توافق نهایی با گزینه فدراسیون
صورت خواهد گرفت؛ گزینهای که گفته میشود یا رنارد است
یا لوپتگی.

امیرارسالن مطهری ،مهاجم  27ساله ذوبآهن در هفتههای اخیر مرد اول خط حمله تیمش
بوده و گلهای بســیار حساسی را برای اصفهانیها به ثمر رسانده است .بازیکن سابق تیمهای
نفت تهران و تراکتورسازی که در زمان سرمربیگری منصوریان در استقالل زمزمه حضورش در
این تیم شــنیده میشد اما تا به امروز این انتقال محقق نشده شاید با درخشش خود در فصل
جاری ،دل شــفر و استقاللیها را برای فصل آینده به دست آورد و آبیپوش شود .آمار خوب و
قابل دفاع مطهری در ذوبآهن چه در لیگ و چه در لیگ قهرمانان آســیا میتواند شــفر را به
جذب این مهاجم سرزن ترغیب کند .امیرارسالن مطهری در  3هفته اخیر لیگ قهرمانان آسیا
 3گل برای ذوبآهن به ثمر رسانده که  2گل آن در  2بازی رفت و برگشت مقابل الوصل امارات
بوده و به قول فوتبالیها او مقابل حریف اماراتی دبل کرده است .النصر عربستان هم دیگر تیمی
است که مطهری به آن گل زده و حاال با  3گل یکی از موفقترین مهاجمان لیگ قهرمانان آسیا
در غرب این قاره است .او زمانی که در نفت و زیر نظر علیرضا منصوریان بازی میکرد عملکرد
خوبی در این تیم داشــت اما در تراکتورســازی چندان موفق نبود .حاال او با گلهای حساسی
که برای ذوبآهن در لیگ و لیگ قهرمانان به ثمر رسانده قطعا در پایان لیگ مشتریان خوبی
پیدا خواهد کرد و از حاال زمزمههایی مبنی بر حضورش در استقالل شنیده میشود .استقالل
در خط حمله با وجود مهاجمانی چون ایسما ،تبریزی و حتی منشا لنگ میزند و تمامکننده
ندارد .عملکرد خوب مطهری و مهارت او در ضربات سر برای استفاده از ارسالها و پاسهای بلند
پاتوسی و دیگر هافبکهای استقالل میتواند این معضل را حل کند.

پس از دیدار الهالل-استقالل در هفته چهارم لیگ قهرمانان که با شکست آبیها همراه
بود تصاویری از رحمتی و حسینی در فضای مجازی دست به دست شد که از درگیری
بین این  2دروازهبان حکایت داشت .اما این موضوع از پایه و اساس نادرست بود چراکه
سیدمهدی رحمتی که دیدار الهالل-استقالل را از روی نیمکت دنبال کرد پس از پایان
بازی و شکســت استقالل ،برای دلداری دادن به بازیکنان ،به عنوان یکی از بزرگترهای
تیــم داخل زمین رفت که صحنــهای از این ابراز همدردی که برخورد با سیدحســین
حســینی بود توسط دوربین عکاسان شکار شــد اما همان صحنه و همان تصاویر منجر
به ایجاد شایعه و شــائبه شد؛ شایعهای که از اساس نادرست بود .در طول  2سال اخیر
رقابت نزدیک حســینی و رحمتی با شایعات و حواشی زیادی همراه بوده و کوچکترین
اتفاق دســتمایه انتشار شایعاتی شــده که بعضا به خبری مبنی بر جدایی یکی از این 2
دروازهبان هم منجر شــده است .هرچند اختالفات شــدید رحمتی و حسینی بر اساس
شــایعات بیاســاس بوده اما خبر جدایی یکی از این  2دروازهبان چندان هم با واقعیت
فاصلهای ندارد .حســینی و رحمتی هر  2جــزو بهترینهای لیگ برتر در  2فصل اخیر
بودهاند و هر  2دروازهبان داعیه شماره یک بودن را دارند و با توجه به اینکه در صورت
ماندن در اســتقالل یکی از آنها باید پیه نیمکتنشینی را به تن بمالد احتماال در پایان
فصل باید شــاهد جدایی یکی از آنها از جمع آبیها باشیم .مسلما در این بین تصمیم
وینفرد شفر میتواند تا حدود زیادی تعیینکننده باشد.

فرمول ساده الهالل برای انتقام از آبیها

مهار پاتوسی ،مهار استقالل
هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا با دومین شکست استقاللیها
همــراه بود و آنها در بازی برابر الهالل عربســتان با یک گل
نتیجه را واگذار کردند .این در حالی بود که استقالل در بازی
رفت برنده از میدان خارج شــد و بــدون هیچ تردیدی آیاندا
پاتوسی ستاره آن بازی بود .خرید طالیی آبیها در بازی رفت
با  2سانتر دقیق زمینهساز برد شیرین نماینده کشورمان برابر
الهالل شد تا زوران مامیچ ،سرمربی کروات الهالل که زیر فشار
منتقدین خود در این باشگاه سرشناس عربستان قرار داشت،
برای بازی برگشت و تقابل مجدد با استقالل چاره و نقشهای
دیگر بیندیشــد .مامیچ با مرور بازی شــاگردان شفر در بازی
رفت و همچنین دیگر بازیهای نیمفصل دوم آبیپوشــان به
خوبی دریافته بود که در اســتقالل معموال اگر گلی زده شود
در متن آن گل حتما شــماره  5این تیم قرار دارد .پاتوســی

یا خودش گل میزند و یا طراح گلهای استقاللیهاســت و
از کار انداختــن این بازیکن به معنــای از کار انداختن پلن و
تاکتیکهای استقالل برای رسیدن به گل است .همین موضوع
سبب شد تا مامیچ با یک آنالیز دقیق از نحوه بازی آبیپوشان
به خصوص آیاندا پاتوسی بتواند این تیم را مهار کرده و با گل
دقیقه  51سباستین جووینکو به هدف خود یعنی پیروزی در
این بازی برســد .مامیچ به خوبی دریافته بود که حربه اصلی
اســتقالل برای گلزنی برابر تیمش اســتفاده از ضربات شروع
مجدد به خصوص ضربات کرنر در بازی خواهد بود ،به همین
منظور بازیکنان الهالل در دیدار برابر استقالل تنها یک کرنر را
نصیب شاگردان وینفرد شفر کردند؛ موردی که در بازیهایی
که پاتوسی در آن حضور داشته به ندرت اتفاق میافتد .الهالل
برای مهار پاتوســی و ســانترهای طالیی او حتی به استقالل

کرنــر هم نداد و نماینده کشــورمان در طول  90دقیقه فقط
یک کرنر به دســت آورد .شــاگردان مامیــچ حتی در زمین
خودی نیز به ندرت به اســتقالل خطــا دادند تا مبادا یکی از
این ضربات ایستگاهی به سانترهای طالیی پاتوسی منجر شود.
اگر از سانترها و کرنرها بگذریم یکی دیگر از هنرهای پاتوسی
ارسال پاسهای عمقی است؛ از همان جنس پاسهایی که به
تک گل  3امتیازی اســتقالل مقابل ماشینسازی منجر شد.
یکی از ضدتاکتیکهای مهم مدافعــان برای جلوگیری از به
ثمر رساندن این گونه پاسها ،آفسایدگیری است 12 .آفساید
مهاجمان استقالل در بازی با الهالل نشان میدهد که مامیچ
آخرین ســاح پاتوسی را هم به خوبی از کار انداخت تا با یک
برد شــیرین هم از زیر فشار منتقدین خارج شود و هم صعود
تیمش را تا حد زیادی قطعی کند.

استقالل رکورددار آفساید در آسیا!

اســتقالل در چهارمین دیدار آسیایی این فصل خود مقابل
الهالل تن به شکست یک-صفر داد .یکی از آمارهای عجیبی
که در انتهای این بازی دیده شده ،تعداد باالی آفسایدهای
آبیپوشان بود ۱۲ .بار قرار گرفتن بازیکنان استقالل در تله
آفساید الهالل باعث شد تا تعداد خطای آفساید آنها در کل
بازیها به  ۲۷برسد تا آبیپوشان از این منظر آماری عجیب
از خود به جای گذاشته باشند .نزدیکترین تیم به استقالل
گیونگنام از کره جنوبی است که بازیکنانش  ۱۳بار (کمتر از
نیمی از آفسایدهای آبیپوشان) در تله آفساید گیر کردهاند.

دفاعیات فروزان در کمیته اخالق

ارائه نکردن مدرک از سوی
تراکتوریها

محســن فروزان که پس از دیدار سپیدرود-تراکتورسازی از
سوی مالک باشگاه تراکتورسازی با اتهام تبانی و شرطبندی
اخراج شــد ،در جلسه کمیته اخالق شرکت کرد .دروازهبان
مغضوب تراکتورسازی با حضور در کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال ضمن ارائــه دفاعیات درباره شــائبههایی که علیه
او وجــود دارد ،از محمدرضا زنوزی ،مالک این باشــگاه نیز
شکایت کرد .با این حال مالک باشگاه تراکتورسازی مدعی
شرطبندی فروزان و تبانی او در دیدار مقابل سپیدرود است
که با شکســت -3یک این تیم همراه شد .ظاهرا با گذشت
نزدیک به  2هفته از این مسابقه ،هنوز مدرکی دال بر اثبات
این ادعا به کمیته اخالق ارائه نشده است.

تغییر ساعت بازی ذوب-تراکتور

کمیته مســابقات از تغییر ساعت بازی  2تیم ذوبآهن و
تراکتورسازی از هفته بیستوهفتم لیگ برتر خبر داد .به
نقل از روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران ،دیدار 2
تیم ذوبآهن و تراکتورســازی از هفته بیستوهفتم لیگ
برتر به جای فردا ســاعت  ۲۰:۱۵ساعت  ۱۹در ورزشگاه
فوالدشهر اصفهان آغاز میشود .این تغییر ساعت به دلیل
رسیدن به موقع تراکتورسازی به پرواز برگشت و موافقت
باشگاه میزبان و سازمان لیگ تغییر کرد.

