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آمار فوق العاده دخیا؛

یک نگرانی بزرگ برای
یونایتد!

منچستر یونایتد در این فصل اص ًال به لحاظ
دفاعی وضعیت خوبی را تجربه نکرده است.
منچستریونایتد با اوله گنار سولسشر روزهای
خوبی را تجربه نکرد و حاال تحت هدایت رالف
رانگنیک نیز به ثبات مورد نظر دست نیافته
است .پیروزی اخیر مقابل برنتفورد ( )3-1که
تحت الشعاع خشم کریستیانو رونالدو پس از
تعویض قرار گرفت ،نباید مشکالت جدی دیگر
منچستر یونایتد را پنهان کند.
داوید دخیا که در ماه نوامبر و دسامبر به عنوان
بهترین بازیکن ماه منچستریونایتد انتخاب
شد ،برای چندمین بار در این فصل در نیمه اول
وحشتناک لباس قهرمان این تیم را به تن کرد .او
در نیمه اول دیدار برنتفورد چند بار دیگر دروازه
منچستریونایتد را نجات داد؛ موضوعی یک بار
دیگر ضعف خط دفاعی تیم رالف رانگنیک را به
رخ کشید.
ملی پوش  31ساله اسپانیایی با دو سیو شگفت
انگیز و تکراری تیمش را زنده نگه داشت؛ در
دقیقه  13و در دقیقه  .32داوید دخیا دروازه بانی
است که در کل لیگ برتر بیشترین سیو( )82را
داشته است .این در حالی است که بعد از او
دروازه بان وستهام یعنی لوکاس فابیانسکی()70
قرار دارد .حتی در ضربات پنالتی نیز داوید دخیا
با پیشرفت قابل توجهی مواجه شده و از سه
ضربه پنالتی که این فصل به سمت دروازه اش
زده شده دو مورد از آنها را مهار کرده است.
با این حال چنین آمار فوقالعادهای از داوید
دخیا نیز مانع از این نشده که منچستریونایتد
با  30گل خورده دومین تیم بد از این حیث
در بین  10تیم باالی لیگ برتر انگلیس نباشد.
در واقع فقط لستر از این تیم گلهای بیشتری
خورده و یک واقعیت نگران کننده دیگر نیز در
مورد شیاطین سرخ وجود دارد و آن این است
که آنها در این فصل تنها چهار بار دروازه خود را
بسته نگه داشته اند.

بسته پیشنهادی یووه برای
جذب ستاره مدنظر آرسنال

به نظر می رسد که یوونتوس به شکلی که قصد
دارد با آرسنال در راه جذب دوشان والهوویچ
رقابت کند.قرارداد فعلی دوشان والهوویچ
با فیورنتینا تا سال  2023اعتبار دارد و به نظر
میرسد که این ستاره صربستانی تصمیم قطعی
خود را برای جدایی از این تیم گرفته و چند
پیشنهاد تمدید باشگاه ایتالیایی را هم رد کرده
است .همچنین به نظر میرسد که فیورنتینا
ترجیح میدهد او را در تابستان پیش رو به
فروش برساند تا از جدایی رایگان این بازیکن
جلوگیری کند.
دوشان والهوویچ در این فصل از رقابت
های سریآ عملکرد خیره کننده ای داشته و
موفق به ثبت  16گل شده است؛ موضوعی که
مشتریان این بازیکن را افزایش داده و از ماه
ها قبل گفته شد تیمهایی نظیر اینتر ،یوونتوس،
منچسترسیتی ،منچستریونایتد ،بایرن مونیخ،
اتلتیکومادرید ،تاتنهام و آرسنال خواهان امضای
قرارداد با او هستند.
دبا این وجود در یکی ،دو هفته اخیر گزارش ها
حاکی از آن بوده که آرسنال از بیشترین شانس
برای به خدمت گرفتن این ستاره صربستانی
برخوردار است .این در حالی است که یوونتوس
نیز به شکل جدی شرایط تقویت خط حمله خود
را بررسی میکند و والهوویچ از مدت ها قبل
یکی از گزینههای جدی آنها بوده است.
در همین راستا نشریه گاتزتا دلو اسپورت
گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که یوونتوس
قصد دارد به شکل جدی با آرسنال برای جذب
والهوویچ رقابت کرده و این بازیکن را به تورین
بیاورد .گاتزتا در گزارشی که پیرامون این موضوع
منتشر کرده ،مدعی شده که یوونتوس بسته
پیشنهادی جدید خود یعنی  35میلیون یورو به
عالوه دژان کولوسفسکی را به فیورنتینا پیشنهاد
داده و منتظر پاسخ باشگاه ایتالیایی است.
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حرف آخر اسکوچیچ درابره وریا و رضاییان
بخش مهمی از صحبتهای سرمربی تیم
ملی در برنامه ورزش و مردم به موضوع
عدم دعوت از دو دفاع راست سابق تیم
ملی ارتباط داشت.
در حالی که دراگان اسکوچیچ روبروی
پیمان یوسفی ،در مورد موضوع پاداش
جام جهانی و نحوه تقسیم آن توسط
فدراسیون فوتبال کرواسی صحبت
میکرد ،ناگهان بحث به سمتی دیگر تغییر
کرد و اسکوچیچ که تاکنون در این باره
حرفی به زبان نیاورده بود ،با صراحت در
مورد شایعات پیرامون عدم دعوت غیر
فوتبالی از برخی از بازیکنان اظهارنظر کرد.
وریا غفوری ،یکی از بازیکنانی بود که
نسبت به عدم قرارگیری اسمش در
فهرست تیم ملی معترض بود که البته با
ادبیاتی تندتر این اعتراض خود را نشان
داد و حتی گفت که «از خیلی وقت پیش
روی اسم من خط قرمز کشیدند در غیر
این صورت بحث نبودن من در فهرست
جدید تیمملی هیچ توجیه فنی ندارد».
اسکوچیچ در این گفتگو به روشنی
گفت که مشکلش با وریا غفوری «سبک
بازی ،نوع جایگیری در دفاع و چگونگی
کار دفاعی» است و همچنین نام رامین
رضاییان را هم در این دسته بندی گذاشت
تا مشخص شود در آینده نیز عالقهای به
دعوت از آنها ندارد.
اما این شاید یکی از آشکارترین مصاحبه
های یک سرمربی تیم ملی درباره عدم
دعوت از بازیکنی باشد؛ خصوصا اینکه وی
در این مدت سکوت تمام و کمالی داشت
اما سرانجام زبان به سخن گشود.
او پس از اینکه از مطالبات مالی ملی
پوشان حمایت کرد ،گفت« :از این فرصت
میخواهم استفاده کنم و از صحبتهایی
که درباره ام گفته میشود ،گالیه کنم.
القابی مثل دالل و ...که میگویند ».سپس
یوسفی گفت درباره شما؟ و اسکوچیچ
ادامه داد« :همه باشگاهها در نگاه ما
یکسان هستند و تفاوتی بین آنها قائل
نمیشویم .چند روز پیش یک مصاحبه
خواندم از بازیکنی که گفته بود دلیل عدم
دعوت من غیرفنی است .باید تاکید کنم
که بازیکنان فقط به دالیل فنی دعوت
میشوند یا نمیشوند .دلم نمیخواهد

این شایعات مطرح باشد که به دالیل و
مسائل دیگری بازیکنان به تیم ملی دعوت
نمیشوند».
سرمربی تیم ملی سپس با صراحت
مسئولیت فهرست تیم ملی را برعهده
گرفت و گفت« :این را هم باید شفاف
کنم که تمام تصمیمات درباره بازیکنان

بخرد».در حالی که اسکوچیچ قصد اشاره
به اسم وریا را نداشت ،پیمان یوسفی
گفت که مخاطب سرمربی تیم ملی چه
کسی است و سپس به گالیه اشکان دژاگه
اشاره کرد که درباره بازی خداحافظی
صحبت کرده بود .اسکوچیچ پاسخ داد:
«صحبت از دژاگه شد و جا دارد بگویم

توسط من گرفته میشود و اگر حس
کنم این قدرت را ندارم ،یک روز هم اینجا
نخواهم ماند .همه ما جایزالخطا هستیم
و میتوانیم این اشتباه را داشته باشیم اما
من بر این مسئولیت آگاه هستم .کسی
نمیتواند ما را تحت تاثیر قرار دهد یا

که قدردان زحمات او هستم .یک بار با
او صحبت خصوصی داشتم و گفتم که
بهترین بازیکن  15-10سال اخیر فوتبال
ایران بوده و همینطور مسعود شجاعی.
ذهنیتم این بود که االن که آمدم زمان
تغییر است .من اولین کسی بودم که

قدردانی شخصی از آنها کردم و شناخت
خوبی هم از آنها داشتم .اما زندگی تغییر
میکند و همینطور تیم ملی .من به آنها
گفتم که چقدر برایشان احترام قائلم و
فکر کنم فدراسیون میتواند برای تشکر
بازیکنان باتجربه ،یک بازی خداحافظی
ترتیب بدهد».بخش بعدی صحبتهای
اسکوچیچ جایی بود که به صراحت نام
وریا غفوری را آورد و در توضیح گفت« :من
واقعا احترام فوق العاده ای برای استقالل
قائلم ،همانطور که برای پرسپولیس .اما در
نهایت من مربی هستم و دیدی که من به
فوتبال دارم شاید متفاوت باشد .در این
مورد به خصوص تمرکز من روی کارهای
دفاعی است.
جدا از آن وریا االن  35ساله است و حاال
که موضوع باز شد او در مصاحبهاش گفته
بود که من در هر بازی 12-11کیلومتر میدوم
اما این موضوعی نیست که برای من
اهمیت داشته باشد».
دراگان اسکوچیچ با اشاره به مسائل مورد
عالقه اش برای یک مدافع راست ،توضیح
داد« :برای من مهم این است که چگونه
جایگیری دفاعی میکند و چگونه کار
دفاعی میکند .میتوانم ادعا کنم که وریا
و بازی او را بیشتر از خودش میشناسم.
این تصمیم یک تصمیم ورزشی و شخصی
است و فقط نظر من است».
اسکوچیچ که در موضوعی بحث برانگیز
سکوت خود را شکسته بود ،در ادامه
صحبتهایش اظهار داشت« :پارسال
داشتم با اویتسا اوسیم سرمربی تیم ملی
ژاپن و کسی که یوگسالوی را به ژاپن برد
صحبت میکردم.
یک جمله ای به من گفت که برای کار
مربیگری بسیار کلیدی بود .او به من گفت
تو سرمربی یک تیم ملی هستی و امکان
ندارد همه را راضی کنی .اگر تصمیمی
میگیرم با نیت بد نیست چون تصویر
بزرگتر را میبینم .واقعا مشکل شخصی با
وریا غفوری ندارم ».
او با اشاره به اسم رضاییان گفت« :با
رامین رضاییان هم همینطور ،با خود او
مشکلی ندارم و به همین دلیل انتخابم
شخص دیگری است .این هم یک تصمیم
حرفهای است و مسئولیتم این است.

گلمحمدی:

درویشازمشکالتپرسپولیساطالعنداشت
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم پرسپولیس
در نشست خبری پیش از بازی با فوالد
حضور یافت و درباره این دیدار گفت :فردا
یکی از مهمترین بازیهای فصلمان را در
پیش داریم و مقابل یک تیم خیلی خوب در
فاز دفاعی و هجومی بازی خواهیم کرد .فکر
میکنم یکی از تیمهای خوب لیگ هستند
و بازی کردن جلوی این تیم برای هر تیمی
دشوار است .ما هم شرایط خوبی از نظر
فنی داریم و باتوجه به بازی خوب مقابل
ذوب آهن انجام دادیم و نتیجه خوبی
گرفتیم ،باید همان روند را ادامه دهیم و
همان بازی را انجام دهیم.
* فوالد به ما فضا نمیدهد
وی افزود :فوالد فضای زیادی را در اختیار
ما نخواهد گذاشت اما باید سعی کنیم از
کمترین فضا و فشردگی حریف بهترین
استفاده را کنیم .باید بتوانیم توپ را خوب
به جریان بیاندازیم و از عمق یا کنارهها به
دروازه حریف نزدیک شویم.
بازی راحتی برای هر دو تیم نخواهد بود
و باتوجه به بازیکنانی که در هر دو تیم
وجود دارد ،شاهد یک بازی فنی و تاکتیکی
از سوی هر دو تیم خواهیم بود .باید سه
امتیاز را باتوجه به شرایط جدول کسب
کنیم و این سه امتیاز خیلی به ما کمک
خواهد کرد .با تمام وجود و انگیزه باال،
میرویم که یک بازی خوب را انجام دهیم و
سه امتیاز را کسب کنیم.
* درباره استعفا حرفی ندارم
او در مورد شایعه استعفا از سرمربیگری
سرخها گفت:ما فردا یک بازی خیلی مهمی
را پیش رو داریم و صحبتهای مطرح
شده ،چیزی جز بهم زدن تمرکز برای ما
نخواهد داشت .اجازه بدهید فردا با تمرکز
باال برویم بازی کنیم و به این سواالت بعدا
پاسخ خواهیم داد.
* نباید در ضدحمالت غافلگیر شویم
سرمربی سرخپوشان در مورد نمایش دفاعی
حریف عنوان کرد :وقتی توپ داریم و حمله
میکنیم خیلی مهم است که نفرات عقب

زمین ،تمرکز زیادی در انتقال حریف از
دفاع به حمله داشته باشند .باید باهوش و
هوشیار باشیم نسبت به زمانی که خودمان
توپ داریم .باید نزدیک و کنار حریف باشیم
تا غافلگیر نشویم .آنها در انتقال سرعتی
هستند و میتوانند زیر فشار بازی را در
بیاورند.
باید بتوانیم در زمین حریف فشار خوبی
روی توپ داشته باشیم و با عملکرد خوب
دفاعی ،انتقال به دفاع را نظم بدهیم.
* مدیران  8ماه اخیر به ما بی توجه بودهاند
یحیی راجع به صحبتش با درویش گفت:
دیشب صحبتی با درویش داشتم و امروز
هم به تمرین خواهند آمد تا با بچهها
صحبت کنند .قرار است فردا یک پرداختی
به بچهها داشته باشند و صحبتهای
زیادی درباره این مسائل شده.
بحث ما مالی نیست ،بحث ما بی تفاوتی
و بی خیالی و بی توجهی است که در این
 8-7ماه اخیر پس از قهرمانی ما در لیگ برتر
وجود داشته است.
مشکل ما این است و دنبال حداقلها
هستیم .سه ماه است که زمین تمرین
میخواهیم و نگفتیم استادیوم برنابئو
میخواهیم .زمین تمرین میخواهیم تا
تمرین کنیم و این را برای خود پرسپولیس
خواستیم .توقع زیادی از مسئولین نداریم،
باالخره پرداختیها به موقع نیست اما دیر
یا زود حداقل بدهند .در شش ماه اخیر 20

درصد پرداختی داشتهاند .بحث تیم است
و این تیم  50-40میلیون هوادار دارد ،بعضی
ها میگویند آدم پولکی هستیم اما واقعا
اینطور نیست و زندگی خودمان را برای
این تیم گذاشتیم .بچهها مشکالت کوچک
و بزرگی که دارند اما همه وجودشان را
برای تیم گذاشتند و تمرین میکنند و بازی
میکنند .کسانی که از بیرون نگاه میکنند
اصال فکر نمیکنند تیم مشکالتی دارد .ما
دنبال این هستیم که حداقل ها را برای
باشگاه ،تیم ،بچهها و کادر فراهم کنیم تا
حداقل انتظارات را تا حدودی برآورده کنیم.
* درویش یک پرسپولیسی قدیمی است
گلمحمدی در ادامه صحبتهایش گفت:
این اصال خواسته زیادی نیست و دنبال
این هستیم امکانات خوبی به وجود بیاید
و بچهها با آرامش خاطر بازی کنند .ما
به هرکسی میگوییم دنبال زمین تمرین
هستیم و انقدر پول دادهاند و تیممان
مدیرعامل و هیئت مدیره ندارد ،اصال باور
نمیکند! این اتفاقات رخ داده دردناک
است .بعضیها میگویند ما با آقای
درویش زاویه و مشکل شخصی داریم اما
اصال اینطور نیست.
او یک پرسپولیسی قدیمی است و همه او
را میشناسند و کسی است که دوست دارد
به پرسپولیس کمک کند و تازه آمده و باید
شرایط کار را برایش فراهم کنند .خودشان
هم میدانند انتظارات باالست و خیلی از

مشکالت را واقعا نمیدانست و وقتی آمد
در جلسه تازه فهمید که اینجا چه خبر است.
انتظار ما این است که هرچه زودتر این
مشکالت برطرف شود.
* درباره نقل و انتقاالت حرفی ندارم
سرمربی قرمزها در مورد برنامه اش برای
تقویت تیم عنوان کرد :همه تیمها در نیم
فصل و شروع فصل تغییراتی خواهند
داشت و در همه تیمهای دنیا این اتفاق رخ
میدهد تا بر اساس نقاط ضعف و قوت،
بعد از بازی فردا نسبت به این مسائل
صحبت میشود و قبال هم صحبت کردیم.
اتفاقاتی رخ خواهد داد اما ما وقتی دنبال
بازیکنی باشیم در رسانه مطرح نمیکنیم و
این را در باشگاه مطرح خواهیم کرد .این
بیشتر حدس و گمانه زنی است و همیشه
در نقل و انتقاالت و اطراف تیمهای بزرگ
وجود دارد .روی اسامی اصال صحبت ندارم
چون خیلی اسامی زیادی مطرح شده که
نباید روی آن صحبت کنیم.
او در مورد صحبتهای مطرح شده راجع به
ذوالفقارنسب و اینکه آیا او میتواند موثر
باشد یا خیر؟ گفت :این صحبتها در
کنفرانس مطبوعاتی خوب نیست و باید
درباره بازی صحبت کنیم.
* فوالد تشکیالت و امکانات خوبی دارد
گلمحمدی در مورد دو بازی متوالی با فوالد
توضیح داد :تیم فوالد با همین تیم فعلی
اش قهرمان حذفی شده و کیفیت خوبی
دارد .آنها تشکیالت و امکانات خوبی دارند
و آقای نکونام هم تاثیرات مثبت خود را
روی تیم گذاشته و میدانیم که یک تیم
بانظمی است.
فکر میکنم بازی فردا برای ما از همه چیز
مهمتر است و مهمترین بازی فصل ما،
دیدار فرداست .درباره سوپرجام فرصت
هست که صحبت کنیم.
او در پایان گفت که رادوشوویچ ،عالیشاه،
پاکدل و آل کثیر غایبان پرسپولیس هستند
و همچنین کسب امتیاز توسط تیم ملی
زنان را هم تبریک گفت

ورزش
کودایی را به پرسپولیس بیاورید!

سوپر واکنش زهره کودایی در دیدار روز گذشته برابر هند ،باعث واکنش های
زیادی در فضای مجازی شد.
هندی ها امیدوار بودند در بازگشت دوباره به جام ملت های زنان پس
از  16سال ،از فرصت میزبانی استفاده کرده و دیدار نخست خود را برابر
تیم کم تجربه ایران با پیروزی به پایان برسانند .اما عملکرد خوب شاگردان
ایراندوست به ویژه در خط دفاعی مانع از این شد که تیم میزبان دست پر
از زمین خارج شود.
تعویض های تهاجمی توماس دنربی سرمربی تیم ملی زنان هند و تالش آنها
برای کسب پیروزی با ورود کریس دنگمی به زمین شدت گرفت و در دقیقه
 76نیز آنها تا آستانه فروپاشی دروازه ایران پیش رفتند .یک ارسال از سمت
چپ خط دفاعی ایران به روی دروازه ،نصیب کریس دنگمی بازیکن تعویضی
هندی ها شد تا او در فرصت ایده آل گلزنی قرار بگیرد.
دنگمی پس از دریافت این ارسال در محوطه شش قدم ،با یک ضربه سر توپ
را به سمت دروازه ایران زد .زهره کودایی که برای بستن زاویه به تیر یک رفته
بود ،کمی از مهاجم هند عقب ماند .در حالیکه ضربه سر دنگمی در آستانه ورود
به دروازه بود ،کودایی با یک پرش فوق العاده و مهار یک دست ،توپ را از روی
خط دروازه بیرون کشید و دروازه ایران را نجات داد.
سوپر واکنش دیدنی کودایی باعث حیرت حاضرین در استادیوم و بینندگان
تلویزیونی شد .این عکس العمل فوق العاده از سنگربانی که در ماه های
گذشته در کانون توجهات قرار گرفته بود ،باعث واکنش های زیادی در فضای
مجازی شد .حتی صفحه رسمی فیفا نیز این عکس العمل را با واکنش ملقب
به "دریافت قرن " گوردون بنکس در جام جهانی  ۱۹۷۰و مهار ضربه سر پله
اسطوره فوتبال برزیل مقایسه کرد.
البته این تنها واکنش کودایی در این بازی نبود .او برابر مهاجمان تیم ملی
هند  4سیو مهم دیگر داشت و در نخستین تجربه تیم ملی فوتبال زنان ایران
در جام ملت های آسیا ،موفق به ثبت کلین شیت شد .البته نباید در ثبت
این کلین شیت از تالش های ملیکا متولی ،فاطمه عادلی و غزاله بنیطالبی
مدافعین تیم ملی به راحتی گذشت که در برابر حمالت پردامنه هندی ها به
خوبی مقابله کردند

ده هزار متاشاچی نه بیشرت

ایران  -عراق ؛ حتام واکسن بزنید
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت کشور از حضور ده هزار هوادار واکسینه
شده برای بازی ایران-عراق خبر داد.
از مدتها قبل گمانهزنیهای مختلفی راجع به حضور تماشاگران در بازی
تیم ملی مقابل عراق در ورزشگاه آزادی وجود داشت و باتوجه به برگزاری
لیگ بدون حضور تماشاگران ،این اتفاق در هالهای از ابهام قرار گرفته بود.
حضور تماشاگران در این بازی با توجه به جشن احتمالی صعود ایران به
جام جهانی از اهمیت زیادی برخوردار بود و فدراسیون فوتبال درخواست
حضور ۱۲هزار تماشاگر را داشت اما در نهایت مجوز حضور ۱۰هزار تماشاگر
واکسینه شده صادر شد .نکته خیلی مهم در مورد حضور این تعداد تماشاگر
این است که این افراد هر دو دوز واکسن خود را زده باشند.رئیس مرکز
اطالع رسانی وزارت کشور ،افشار دارابی ،در این خصوص به خبرگزاری
فارس گفت :مصوبه ستاد ملی کرونا درباره حضور  ۱۰هزار تماشاگر در بازی
های مقدماتی جام جهانی فوتبال قطعی است و برای اجرا ،ابالغ شده
است.وی با بیان اینکه حداکثر  ۱۰هزارنفر میتوانند بازیهای تیم ملی
را از نزدیک تماشا کنند ،گفت :حضور این افراد منوط به تزریق دو دوز
واکسن است.

آخرین بازی سیدجالل قبل از  40سالگی!
سیدجالل حسینی در حالی پای به نیم فصل دوم خواهد گذاشت که
آخرین روزهای  39سالگی را پشت سر میگذارد.
سیدجالل حسینی که در  20سال گذشته پای ثابت لیگ برتر ایران بوده،
نهمین سال بازی برای پرسپولیس را در شرایطی آغاز کرده که باتوجه به
جدایی شجاع خلیلزاده و محمدحسین کنعانیزادگان ،نقش پررنگی در
ترکیب دفاعی پرسپولیس دارد و تالش میکند تا تجربه خود را به فرجی
و نعمتی انتقال دهد.سیدجالل که امروز  39سال و  350روزگی خود را
پشت سر میگذارد ،در دیدار مقابل فوالد آخرین بازی پیش از چهل
سالگی را انجام میدهد و به عنوان مسن ترین بازیکن تاریخ لیگ برتری
پرسپولیس ،بازوبند کاپیتانی را در ادامه فصل نیز در اختیار خواهد داشت.
نکته جالب اینکه کاپیتان سرخپوشان با حضور در شهرآورد پایتخت ،اولین
بازیکن چهل ساله دربی هم خواهد شد.او که هفته گذشته عنوان مسن
ترین گلساز پرسپولیس را به نام خود زد ،امیدوار است تا با گلزنی در ادامه
فصل تنها گلزن چهل ساله تاریخ لیگ برتری پرسپولیس هم لقب بگیرد.
نکته مهم اینکه حسینی آمار قابل قبول و عملکردی خوب را در فصل جاری
ارائه کرده و بعید نیست که حتی برای فصل جدید هم در پرسپولیس
حفظ شود.

