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ورزشی
نگاه

تکرار خاطره ژاپن پس از یک سال

فاجعه بــازی ایران و ژاپن ،در
دوحه برای پرسپولیس تکرار شد.
بــه گــزارش وبســایت نود،
پرسپولیس در گروه بندی لیگ
قهرمانان آســیا ،خوش شــانس
نبود در یک بدشانســی بزرگتر،
در همان بازی ابتدایی مجبور شد
مقابل صدرنشین قطر قرار بگیرد.
تیمی که با چند ســتاره بزرگ فوتبال اروپا مثل مانژوکویچ و بنعطیه ،قویتر از
همیشه وارد لیگ قهرمانان شده است .پرسپولیس در قطر ،شروع بدی داشت و
در همان دقیقه  5مسابقه غافلگیر شد .در صحنهای که اگر سر به هوایی مدافعان
پرسپولیس نبود ،میشد به راحتی جلوی آن را گرفت.
ســانتر جونیور از سمت چپ ،روی ســر مانژو فرود آمد .مهاجم سابقه یووه
در صحنهای مشــکوک به خطا ،با فشــار روی نادری توانست ســر اول را بزند.
توپ مانژوکیچ ،در چارچوب نبود و دقیقا مشــکل از همینجا شروع شد .شجاع
خلیلزاده و محمد نادری با تصور اینکه توپ به اوت میرود ،بازی را رها کردند و
برای اعتراض به سمت داور رفتند.
معز علی هم سریع ،خودش را به توپ رساند و از فرصت استفاده کرد .سانتر
او به مانژوکیچ یارگیری نشــده رسید و او به راحتی قبل از اینکه شجاع و نادری
مانعش شوند ،گل اول بازی را زد.
فارغ از اینکه داور در این صحنه اشــتباه کرده یا نــه ،اگر اعتراض بازیکنان
پرسپولیس نبود الدحیل به سادگی در این صحنه به گل نمیرسید .بعد از گلی
که ژاپن در جام ملتهای آسیا به ایران زد و به قیمت حذف تیم ملی تمام شد ،به
نظر میرسید این تاوان سخت ،تغییری در رفتار بازیکنان ایرانی به وجود بیاورد.
اتفاقی که نیفتاد و دقیقا یک سال بعد ،پرسپولیس چنین گلی در لیگ قهرمانان
خورد .صحنهای که اگر خلیلزاده و نادری بازی را رها نمیکردند ،احتماال به گل
منجر نمیشد .پرسپولیس حاال ،لیگ قهرمانان را با یک شکست آغاز کرده و تاوان
سختی ،برای اعتراض بی موقع دو مدافعش داده است.
خبر

لیست کامل نامزدهای انتخابات فوتبال

بیــش از  ۵۰نفــر بــرای
بخشهــای مختلــف انتخابات
فدراســیون فوتبال نامنویســی
کردهاند .نامهایی که به طور قطع
تعدادی از آنها نخواهند توانست
صالحیت حضــور در انتخابات را
احــراز کنند اما این آمار نشــان
میدهــد از هماکنــون رقابتی
فشرده و ســنگین برای ورود به ساختمان فدراســیون در سئول جنوبی شکل
گرفته اســت .به گزارش ایسنا ،با اتمام زمان نامنویسی برای انتخابات فدراسیون
فوتبال ،پروســه تحویل مدارک و بررســی صالحیت داوطلبان آغاز شده است.
ابراهیم شکوری ،سرپرست دبیرکلی فدراسیون اعالم کرده بود که حدود  ۵۰نفر
نامزد حضور در انتخابات شــدهاند اما با نگاهی به لیست کلی ثبتنامها میتوان
دریافت که مجموع افرادی که درگیر انتخابات فدراسیون فوتبال شدهاند با نواب
رییسهای پیشنهادی کاندیداهای ریاست فدراسیون ،به رقمی بیش از  ۵۰نفر
میرسند .لیست کامل افرادی که در پستهای مختلف فدراسیون فوتبال نامزد
شدهاند ،دست یافته ،لیست  ۵۶نفرهایی که نامهای جالبی در آن یافت میشود.
نامهایی که ابتدا سخنگوی فدراسیون فوتبال اعالم کرد که انتشار آنها محرمانه
است و قرار است برای  ۹کرسی هیات رئیسه رقابت کنند.
لیست کامل اســامی نامزد پستهای مختلف انتخابات فدراسیون فوتبال به
این شرح است.
نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال
 -۱حبیب کاشــانی  -۲محمدرضا کالیی  -۳عباس صوفی  -۴حســینعلی
قریب  -۵هدایت ممبینی  -۶حیدر بهاروند  -۷رضا جاللی  -۸مهدی محمدنبی
 -۹امیر مسعود هراتیان
نامزدهای کارشناس هیات رئیسه:
 -۱محمد آخوندی  -۲فریدون اصفهانیان  -۳خداداد افشاریان  -۴مرتضی
توکلی  -۵صادق درودگر  -۶رضا درویش  -۷علی زینلی  -۸علیرضا سهرابی
 -۹رضا صادقپور  -۱۰شــهامت عباســی  -۱۱سعید فتاحی  -۱۲علی
فتحاهللزاده  -۱۳حسن کامرانیفر  -۱۴میرشاد ماجدی  -۱۵علی میرغفاری
 -۱۶علی نجاریان  -۱۷محمد نجفی  -۱۸نیما نکیسا  -۱۹علی خطیر
نامزدهای نماینده باشگاهها:
 -۱سعید آذری (فوالد)
 -۲محمد جواهری (گلگهر سیرجان)
 -۳فرهاد حمیداوی (شهر خودرو)
 -۴جواد محمدی (ذوب آهن)
 -۵هوشنگ نصیرزاده (ماشینسازی)
 -۶بهرام رضائیان (پارس جنوبی جم)
 -۷میر معصوم سهرابی (تراکتور)
نامزدهای نماینده هیاتها:
 -۱احسان اصولیصفار (خراسان رضوی)
 -۲کریم بهرامی (قم)
 -۳طهمورث حیدری (چهارمحال)
 -۴رضا علی (سمنان)
 -۵حبیباله شیرازی (تهران)
 -۶عبدالکاظم طالقانی (خوزستان)
 -۷دکتر علی قرایی (کرمان)
 -۸امیرحسین محتشم (بوشهر)
 -۹صمد نوتاش (اردبیل)
 -۱۰غالمعلی هنرپیشه (فارس)
نواب رئیس پیشنهادی توسط نامزدهای ریاست
 -۱منصور قنبرزاده
 -۲محمود اسالمیان
 -۳جواد ششگالنی
 -۴پریا شهریاری
 -۵فاطمه علیپور
 -۶حمدرضا مهرعلی
 -۷شهره موسوی
 -۸علی خطیر
 -۹حیدر بهاروند
 -۱۰میترا نوری
 -۱۱عبدالحسینی
ریاست فدراسیون فوتبال
تعداد نامزدهای ثبتنامی برای سمت ریاست فدراسیون فوتبال  ۹نفر است که
از این تعداد دو نفر به طور قطع مجبور به ترک رقابت انتخاباتی خواهند بود چرا
که با توجه به لزوم اخذ  ۱۰امضاء از اعضای هیات رئیسه و مجمع  ۷۴نفری ،فقط
 ۷نفر میتوانند به این مهم دست یابند .البته در میان نامزدهای کنونی ریاست
فدراسیون فوتبال ،چند چهره بازنشسته هم دیده میشوند که احتماال صالحیت
آنها رد خواهد شد.
هیات رئیسه
هیات رئیسه فدراســیون از دیگر بخشهای این انتخابات است که چهرههای
زیــادی برای تصدی یــک صندلی در آن به رقابت خواهند پرداخت .به جز ســه
نایب رئیس که توسط روسای فدراسیون پیشنهاد داده میشوند ،پنج چهره دیگر
میتوانند با اعالم نامزدی در بخش نماینده باشگاهها ،نماینده استان ها و کارشناس
هیات رئیســه ،یک کرسی هیات رییسه را تصاحب کنند .در بین افرادی که برای
پست کارشناسی هیات رئیسه نامزد شدهاند چهرههای باتجربهای را میتوان یافت
که پیش از این ســابقه حضور در هیات رئیســه را نیز داشتهاند .در میان مدیران
لیگ برتری که برای تصدی کرســی نماینده باشــگاهها ثبتنام کردهاند نیز افراد
مطرحی حضور دارند اما نکته قابل توجه امکان فراهم شدن شرط معرفی  ۵عضو
مجمع برای نامزد شــدن این افراد در مجمع فدراســیون فوتبال است ،موضوعی
کــه با توجه به محدودیت اعضای مجمع ،حتما مانع حضور برخی از این نامها در
انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال خواهد شد .امید است که پس از سالها تالطم
در مدیریت فوتبال ایران ،در انتخابات  ۲۵اســفند زمینهای فراهم شــود که افراد
دارای صالحیت ،قدرت و برنام ه به ســاختمان سئول را ه یابند تا فوتبال ایران در
مسسر درست خود قرار گرفته و زمینه رشد و تحول در فوتبال کشور فراهم گردد.
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لیگ قهرمانان آسیا و شروع سینوسی نمایندههای ایران
هفتــه اول لیــگ قهرمانان آســیا در شــرایطی برای
نمایندههای ایرانی پشت سر گذاشته شد که دو شکست،
یک تساوی و یک برد حاصل کار چهار نماینده ایران بود.
به گزارش خبرآنالین؛ فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا
برای نمایندههای ایران از روز دوشــنبه و با بازی الشرطه
عراق و استقالل شروع شد .استقالل و شهرخودرو به عنوان
تیمهایی با موفقیت از دور پلیآف به دور گروهی رسیدند
و سپاهان و پرسپولیس به ترتیب دیگر تیمهایی بودند که
روبــروی حریفان قرار گرفتند .در نهایت حاصل کار چهار
نماینده ایران دو شکست ،یک مساوی و یک پیروزی بود.
سپاهان تنها نماینده برنده ایران در هفته اول بازیها لقب
گرفت و شــهرخودرو و پرســپولیس نتیجه را به حریفان
خودشان واگذار کردند .این شروع برای نمایندههای ایران
شروع چندان مناســبی نبود .هرچند نباید فراموش کرد
که همــه نمایندههای ایران در هفتــه اول خارج از خانه
به مصاف رقبای خودشــان رفتند .پرسپولیس ،استقالل و
ســپاهان در کشور میزبان و شــهرخودرو در کشور ثالث
روبروی حریفان خودشان قرار گرفتند.
تساوی استقالل و الشــرطه در عراق در حالی بدست
آمد کــه دو تیم دیگر گروه نماینده ایــران هم به نتیجه
تســاوی رضایت دادنــد .االهلی عربســتان حریف بعدی
اســتقالل و الوحده امارات دیگر بازی گروه یک رقابتها
را برگــزار کردند و در بازی آنها نیز دقیقا نتیجه مشــابه
 1-1بدســت آمد تا همه چیز در جدول برای استقالل و

سایر حریفان برابر باشد .این شاید تنها نکته امیدوارکننده
از دل هفته اول برای اســتقاللی باشــد که دوشنبه هفته
آینــده در زمین بیطرف باید روبروی االهلی عربســتان
قرار بگیرد .این بازی بدون شک نسبت به بازی اول برای
آبیها از اهمیت بیشــتری برخوردار است .چراکه کسب
برد مقابل اصلیترین شــانس صعود ،ضمانت خوبی برای
تیم فرهاد مجیدی خواهد بود .شکست شهرخودرو مقابل

الهالل پرســتاره در اولین تجربه آســیایی اما کار را برای
شــاگردان مجتبی سرآســیایی در بازیهای آینده کمی
ســخت کرده .شهرخودرو بعد پشت سر گذاشتن دو بازی
در مرحله پلیآف حاال برای اولین بار در تاریخ خودش به
دور گروهی لیگ قهرمانان رســیده .در گروه شهرخودرو
دیگر تیم قدرتمند یعنی پاختاکور با کســب پیروزی در
مقابل الشباب دبی باعث شــد نماینده مشهد و ایران در

حال حاضر قعرنشین گروه دوم بازیها باشد .شهرخودرو
روز دوشــنبه هفته آینده هم با توجه به تصمیماتی که از
قبل گرفته شده باید در ازبکستان به مصاف پاختاکور برود
و با امتیاز برگشتن از تاشکند میتواند دستاور بزرگی برای
نماینده ایران باشد.
با پشــت سر گذاشــتن روز اول ،در روز دوم بازیهای
هفته اول شاهکار ســپاهان امیر قلعهنویی توجه خیلیها
را در آســیا بــه خود جلب کــرد .زردهــای اصفهان بعد
ســالها غیبت دوباره به لیگ قهرمانان برگشــتند و این
بار قدم اول را به شــدت محکم برداشــتند .برد  0-4در
زمین العیــن امارات بدون شــک روحیــه فوقالعادهای
خواهد بــود برای زردهای اصفهان کــه در بازی آینده و
در قطر مقابل الســد ژاوی نتیجه خوبی بگیرند .الســدی
که در بازی خودش مقابل النصر عربستان به تساوی 2-2
رسید تا حاال سپاهان در شــروع کارش صدرنشین گروه
مرگ بازیها باشــد .آخرین دیداری هم که روز سهشنبه
بــرای نمایندههای ایران به پایان رســید دیدار الدحیل و
پرســپولیس در قطر بود .شاگردان یحیی گلمحمدی در
اولین تجربه آســیایی این فصل خود در همان  15دقیقه
ابتدایی غافلگیر شــدند و روی اشتباهات بچهگانه نتیجه
را خیلی زود به حریف واگذار کردند .پرســپولیس یحیی
درست مثل الشــارجه امارات دیگر شکست خورده گروه
سوم بازیها لقب گرفته و این اتفاق اهمیت بازی سهشنبه
هفته آینده قرمزها مقابل همین الشارجه را بیشتر میکند.

مصدومیت دست از سر آبیها بردار

استقالل گردان شروع کرد و گروهان ادامه میدهد!

الشــرطه عراق در نیمه دوم کامل دفاع کرد و موقعیت
مهمی به استقالل نداد تا دو امتیاز از نماینده ایران که پنج
بازی دشوار در 17روز انجام داده بود ،بگیرد.
به گزارش «ورزش ســه» در پنجمین بازی استقالل در
استقالل شادابِ برابر الکویت و الریان را در
17روز گذشته،
ِ
برابر نماینده عراق ندیدیم و الشرطه با دفاع مطلق در نیمه
دوم و با گرفتن یک پنالتی که با کمک خط دفاعی این تیم

انجام شد ،یک امتیاز از استقالل گرفت .نبود نیمکت قوی،
مصدومــان زیاد در اردوی تیم و از دســت دادن قائدی در
اواخر نیمه اول و استراحت دادن مجیدی به چشمی ،باقری
و میلیچ به جهت جلوگیری از افزایش مصدومان احتمالی و
همچنین زمین بی کیفیت نماینده عراق ،تیم مقتدر فرهاد
در برابــر الریان را بدون تعدد موقعیت گل مناســب در نود
دقیقه بازی تحت تاثیر قرار داد تا استقالل دو امتیاز مهم را

در برابر تیم الشــرطه که در نیمه دوم با کشتن زمان بازی
و تمرکز بر دفاع و دفع توپ به مســاوی راضی بود ،از دست
بدهد.
تجمــع عراقیها در نیمه خودی و عقب نشســتن خط
حمله این تیم و نرســیدن توپ خوب بــه خط مهاجمان
اســتقالل که زهر همیشگی آن با نبودن شــیخ دیاباته و
مصدومیت قائدی گرفته شده بود و نبود بازیکن تاثیر گذار
روی نیمکت استقالل و خستگی وریا ،ارسالن و کریمی به
دلیل پروازهای متعدد و فشار پنج بازی گذشته در کمتر از
17روز ،دست مجیدی را بسته بود.
در حال حاضر تعداد مصدومان در اردوی استقالل آنها را
نگران کرده است .زمینهای تمرین نامناسب باشگاه که بعضا
در طول هفته سه بار عوض می شوند و فشردگی مسابقات
که از دو هفته قبل برای مجیدی و اســتقالل شــروع شده
است ،می تواند اتمسفر این روزهای تیم را سنگین تر کند؛
بنابراین مجیدی خیلی زود می بایست بابت زمین تمرین و
برنامه ریزی جهت ریکاوری مطلوب بازیکنان اقدام کند تا
اســتقالل همچنان یکی از مدعیان لیگ ،حذفی و صعود از
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باقی بماند.
اســتقالل که اوایل فصل محســن کریمــی و داریوش
شــجاعیان را به دلیل مصدومیت دوباره رباط صلیبی کامل
از دســت داد ،عارف غالمی و ســیاوش یزدانی و فرشــید
اسماعیلی را نیز چندین بازی است که به دلیل مصدومیت
در شرایط بازی نمی بیند ،همچنین شیخ دیاباته را از بازی با

نفت مسجد سلیمان و مهدی قائدی را در بازی دیروز بدون
صحنه برخوردی در صف مصدومان خود می بیند .استقالل
تنها یک هفته تا دوشنبه دیگر وقت دارد تا با ریکاوری خوب
و رسیدن حداقل دو مصدوم از هفت مصدوم ( اسماعیلی و
غالمی) و استفاده از چشــمی و باقری و میلیچ ،با ترکیبی
متفاوت در خطهافبک و دفاع به مصاف االهلی عربســتان
در خاک کویت برود.
استقالل با مالکیت 60درصدی بازی ،تنها چهار ضربه در
چهارچوب داشت تا قدر زوج طالیی قائدی و شیخ دیاباته را
که موقعیتهای متعدد گل می ســاختند و فرصت سوزی
نمی کردند ،بیشتراز قبل بداند .نکته نگران کننده در اردوی
استقالل نرسیدن دو عنصر هجومی این تیم شیخ دیاباته و
مهدی قائدی به بازی با االهلی عربستان است که در کیفیت
خط حمله استقالل کامال موثر هســتند .دوری تبریزی از
شرایط مسابقه شاید مجیدی را مجبور کند تا برابر االهلی از
ارسالن مطهری به عنوان تک مهاجم استفاده کند و فرشید
اسماعیلی در صورت رهایی از مصدومیت ،به عنوان مهاجم
سایه به ارسالن نزدیک شود .البته تبریزی با تجربه طوالنی
حضور در رقابتهای مختلف آسیایی هنوز جا برای بازگشت
دارد.
خبر خوب برای اســتقالل نتیجه تســاوی یک بر یک
االهلی نماینده عربستان و الوحده امارات بود که شرایط هر
چهار تیم گروه اول لیگ قهرمانان آسیا را برابر کرد تا نماینده
ایران از تساوی برابر نماینده عراق چندان هم ناراضی نباشد.

 ۶مهاجم پرسپولیس و فقط دو جای خالی
آیا آنتونی استوکس خیلی زود تبدیل به گزینه خط حمله
پرسپولیس میشود؟ این پرسشــی است که رقابت بین سه
ستاره تهاجمی پرسپولیس تکلیف پاسخش را روشن خواهد
کرد .به گزارش «ورزش سه» ،آنتونی استوکس بعد از مذاکرات
طوالنی زمستانی به پرسپولیس پیوسته و در دو بازی به عنوان
بازیکن تعویضی به میدان رفته است .حضور او در دربی منجر
به گل تساوی مقابل استقالل و حضور  26دقیقهای در دیدار
مقابل الدحیل منجر به ایجاد موقعیتهای بیشــتر در مقابل
حریف پرســتاره قطری شد .اســتوکس ایرلندی که سابقه
مناســبی بابت درخشش در تیم تراکتور دارد و به کار و بازی
در ایران کامال آشــنا است ،با وجود حضور دیرهنگام در جمع
سرخپوشــان کامال در بین پرسپولیسیها حل شده و جالب
اینکه در طول مسابقه به جز اینکه هم تیمیها را بابت پاسهای
اشتباه و تکمیل نکردن یک و دوها و جاگیریهای غلط شماتت
میکــرد ،در اعتراض به داور در دقایق پایانی هم نقش موثری
داشــت .استوکس که با شــماره در دقیقه  64جانشین علی
علیپور شده بود که پرتالش اما کم موقعیت بود جانی دوباره به
خط حمله سرخ پوشان بخشید و به همراه کریستین اوساگوانا
فشار بیشتری روی خط دفاعی الدحیل وارد کرد .با این حال
او تا لحظات پایانی مسابقه که با یک شوت محکم و زیر طاقی
میتوانســت گل اول خود را برای پرسپولیس به ثمر برساند
موفق روی خلق موقعیت روی دروازه حریف نشد .با این حال
وقتی داور ســوت پایان بازی را کشید ،یک خبرنگار قطری از
دیگران سوال کرد که این بازیکن کیست و چرا زودتر وارد زمین
نشده است؟ آنتونی استوکس در چینش تهاجمی پرسپولیس
در نقش یک گوش چپ ظاهر شد و بسیاری از توپها به وی

ختم میشد .آن هم در شرایطی که سمت چپ پرسپولیسیها
فعال تر از سمت راســت این تیم بود و بار تهاجمی بیشتری
روی محمد نادری و ترابی در نیمه اول و اســتوکس در نیمه
دوم قرار داشــت .با این حال اســتوکس که از سطح متفاوتی
از فوتبال بازی کردن میآید ،هنوز با هم تیمیهایش در تیم
تازه درک متقابلی پیدا نکــرده و حرکاتش فردی و غریزی و
کمی دور از قالبهای تاکتیکی است .او اما با نمایش یک گام
بلند به سمت ترکیب اصلی پرسپولیس برداشت و حتی شاید
یحیی که اهل تغییر نشــان داده ،در دیدار مقابل الشارجه نیز
از او در ترکیب اصلی پرســپولیس استفاده کند .اگرچه علی
علیپور آشــکارا فرمی بهتر از نیم فصــل اول دارد و صد البته
به دلیل تجربه باالیش در پرســپولیس همچنان گزینه اصلی
خط حمله محسوب میشــود .در عین حال به نظر میرسد
کریستین اوساگوانا به دلیل بازی فیزیکی و البته قریحه گلزنی
کمترش فعال و در صورت بازگشت استوکس به فرم  90دقیقه
ای تبدیل به گزینه سوم تیم بشود و زوج نهایی خط حمله از
بین علیپور و استوکس شکل بگیرد .اتفاقی که قبال پرسپولیس
آن را بــا زوج طارمی و علیپور تجربه کرده و جواب هم گرفته
است .جالب اینکه استوکس قابلیتهای مختلفی در بازی خود
دارد و شوتزن ،دریبل زن ،قادر به فرارهای عمقی و البته سرزن
اســت و از فیزیک خوبی نیز بهره میبرد اما برخالف علیپور و
اوساگوانا چندان قادر به فشار گذاشتن روی مدافعان حریف در
زمان پرس تیمی نیســت .با این حال شم گلزنی و تاثیری که
او در نیم ساعت پایانی بازی پرسپولیس و الدحیل به نمایش
گذاشــت احتماال به معنای دریافــت بلیت حضور در ترکیب
ثابت پرسپولیس است .چیزی که باشگاه در این بازیکن دیده

بود و روی خریدش تا این حد اصرار داشــت .نکته مهم اینکه
پرسپولیس یکی از ثروتمند ترین تیمهای ایران از حیث داشتن
مهاجم اســت .تا جایی که به جز ســه بازیکنی که به عنوان
مهاجمان تیم وارد زمین شدند ،سه مهاجم خبرساز این تیم هم
روی سکوها نشسته بودند .آریا برزگر ستاره تیم ملی جوانان،
امیر روستایی مهاجم تیم ملی امید و مهدی عبدی گلزن دربی
که مسابقه پرســپولیس و الدحیل را دور از دیگر بازیکنانی و
در کنار مهرداد خانبان  90دقیقه پراســترس از جایگاه ویژه
تماشــا کردند .این فهرســت  6نفره از مهاجمانی که در بین

تمام تیمهای ایرانی مشــتری دارند ،امکان بیشتری به یحیی
گل محمــدی میدهد تا در جبهههای مختلف برای صعود و
قهرمانی بجنگد و البته برای این بازیکنان که فکر میکنند در
هر تیم دیگری میتوانند در ترکیب اصلی باشند نیمکت نشینی
کار راحتی نخواهد بود که کنترل این مساله نیز به هنر سرمربی
و ساختار باشگاه برمیگردد .در نهایت جنگ خونین مهاجمان
پرسپولیس تا پایان فصل ادامه خواهد داشت .به خصوص که
کارت جدیدی رو شــده وروی میز آمده که به نظر میرسد به
زودی در دست سرمربی بنشیند.

انگشت اتهام گریزمان به سمت مسی:در بارسا تنها هستم
مجله معتبر فرانس فوتبال به نقــل از منابع نزدیک به
گریزمان فاش کرد که این بازیکن در بارسا احساس غربت
میکند .به گزارش «ورزش ســه» ،آنتوان گریزمان ستاره
فرانســوی با حواشــی فراوان تابستان امســال به بارسلونا
پیوست .او که قرار بود تابستان  2018از اتلتیکو راهی بارسا
شود ،تصمیم به تمدید قراردادش گرفت ولی یک سال بعد و
پس از ناکامیهای اتلتیکو در اللیگا و لیگ قهرمانان ،نظرش
را تغییر داد و با بارســا به توافق رسید .باشگاه کاتاالن برای
جذب گریزمان بند فسخ قرارداد  126میلیون یورویی او را
فعال کرد .گریزمان اما شــروع خوبی در بارسا نداشت و تا
به اینجای فصل نتوانســته هنوز انتظارات را برآورده کند.

طبق ادعای فرانس فوتبال ،گریزمان معتقد اســت که هم
تیمیهایش به خاطر قهرمانی جام جهانی  2018فرانسه به
وی حسادت میکنند و در بازیها کمتر به او پاس میدهند.
گریزمان معتقد است که در خط حمله بارسا تنهاست و به
او بهای زیادی داده نمیشــود .برای مثال در بازی با لوانته
رسانههای اسپانیایی ادعا کرده بودند که مسی همواره سعی
میکرد آنسو فاتی را صاحب توپ کند و گریزمان در سمت
راست به ندرت پاس دریافت میکرد .گریزمان قرار بود حال
و هوای تازه ای به خط حمله بارســا بدهد ولی نه در زمان
والورده و نه اکنون با کیکه ســتین او نتوانســته درخشش
گذشته را تکرار کند .فرانس فوتبال نوشته است که گریزمان

خیلی زود دلتنگ اتلتیکو مادرید شــده اســت .او زیر نظر
سیمئونه ستاره اول اتلتیکو بود و در خط حمله همه پاسها
به او میرسید .شرایطی که در بارسا از آن به دور است.
هدف فعلی گریزمان تاب آوردن شــرایط فعلی تا یورو
 2020اســت و اگر اوضاع تغییــر نکند ،او تصمیمی جدید
برای آینــده اش خواهد گرفت .فرانس فوتبال مقصر اصلی
در این زمینه را لئو مســی میداند .فوق ســتاره آرژانتینی
دوســت داشــت نیمار در تابستان به بارســا بپیوندد و نه
گریزمان و هنوز نتوانســته گریزمان را به عنوان هم تیمی
جدید خود قبــول کند و بین این دو نیــز ارتباط چندان
خوبی وجود ندارد .در بارســلونا طبیعتا اگر با مسی رابطه

خوبی نداشته باشید ،شــرایط برای تان دشوار خواهد شد.
او در بارسلونا حکم یک قدیس را دارد.

ماموریت بزرگ زیدان؛ بازیابی ستاره مغضوب

گرت بیل باید در این چند ماه باقی مانده ،حضورش در
فصل بعد در ترکیب رئال مادرید را تضمین کند.
به گزارش «ورزش سه» ،گرت بیل در دیدار ابتدای هفته
در مقابل اوساسونا نمایش چندان خوبی نداشت و خصوصا

در دقایق ابتدایی بارها توپ را لو داد .آینده این ستاره ولزی
در هاله ای از ابهام قرار دارد و نشــریه مارکا شــرایط او در
مادرید را مورد بررسی قرار داده است.
عملکرد گرت بیل بســیار پایین تر از سطح او در فصول
گذشته بوده اســت .اگرچه درست است که هنوز هم زمان
زیادی تا پایان فصل باقی مانده است ،اما ستاره ولزی هیچ
نشانه ای از تکرار عملکردش در سال های ابتدایی در برنابئو
نشان نداده است .گرت بیل در این فصل فقط  16بازی انجام
داده و تنها موفق به زدن سه گل و همچنین ارسال دو پاس
گل شده است .در هفتمین فصل حضور گرت بیل در رئال
مادرید ،امسال تقریبا بدترین روزهای حضور او در این تیم
بوده است ،به این کارنامه دقت کنید؛
 22 :14-2013گل 19 -پاس گل

 17 :15-2014گل 12 -پاس گل
 19 :16-2015گل 15 -پاس گل
 9 :17-2016گل 5 -پاس گل
 21 :18-2017گل  7 -پاس گل
 14 :19-2018گل 8 -پاس گل
گرت بیل در رئال مادرید از منظر کسب جام رکورد فوق
العاده ای داشــته است .او با کسب قهرمانی در اللیگا ،کوپا
دل ری ،دو عنوان ســوپرکاپ اسپانیا ،چهار لیگ قهرمانان
اروپا ،سه سوپر جام اروپا و چهار جام باشگاه های جهان ،در
مجموع طی هفت سال  15عنوان کسب کرده است.
عــاوه بر این ،گــرت بیل همچنین در فتــح دو لیگ
قهرمانان اروپا نقش مهمی ایفا کرد .او در فینال لیســبون
مقابــل اتلتیکو موفق به گلزنی شــد و همچنین دو گل در

کیف مقابل لیورپول به ثمر رســاند .اما امسال اوضاع تغییر
کرده است .در تابســتان به نظر می رسید گرت بیل قصد
دارد باشگاه را ترک کند و زین الدین زیدان به وضوح روی
او حساب نمی کرد .پس از آن با چرخش غیر منتظره گرت
بیل همچنان در رئال مادرید ماند و زیدان به او فرصت داد.
گرت بیــل در حال حاضر در ســیزده بــازی به دلیل
مصدومیت غایب بوده و زیدان نیز در چند نوبت نام او را از
لیست خارج کرده است .گرت بیل در  16دیداری که بازی
کرده ،فقط شش بار  90دقیقه در زمین حضور داشته است.
زیدان پیوسته از ستاره ولزی دفاع کرده و می گوید که او را
حفظ خواهد کرد .اما اگر این روند تا پایان فصل تغییر نکند،
این بار واقعا دیگر امکان ماندن این ســتاره ولزی در برنابئو
وجود نخواهد داشت.

