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 افسوس مهاجم تیم ملی 
در دراگائو

اونانا و تیر دروازه 
علیه طارمی

در شــبی کــه 50 هــزار هــوادار 
حاضــر در اســتادیوم دراگائــو 
در انتظــار تــک گل یــاران مهــدی 
طارمــی بــرای بقــای پورتــو در 
لیــگ قهرمانــان اروپــا بودنــد، 
راه راه پوشــان پرتغالــی هــر چــه 
زدنــد بــه در بســته خــورد امــا 
مهمتریــن فرصــت گلزنــی در 
آخریــن دقایــق بــازی بــه دســت 
آمــد، جایــی کــه دو ضربــه ســر 
متوالــی بــه تیــرک دروازه اونانــا 
خــورد تــا اینترمیــان بــه شــکلی 
معجزه آســا راهــی مرحلــه یــک 

چهــارم نهایــی شــود.
90 ارســال از  در دقیقــه 4+
ســمت راســت بعــد از دو ضربــه 
ســر در مقابــل دروازه بــه مهــدی 
طارمــی رســید، او هــم تــوپ را 
ــر  ــه ســمت دروازه اینت ــا ســر ب ب
فرســتاد و در حالــی کــه تــوپ 
بــه گوشــه دروازه رفتــه بــود، 
ــا روی آن اثــر گذاشــت امــا  اونان
نتوانســت بــه خوبــی دفــع کند و 
در شــرایطی کــه هــواداران پورتو 
بــرای تماشــای گل پیــروزی 
تیم شــان بــا ضربــه طارمــی 
نیم خیــز شــده بودنــد، تــوپ 
بــه تیــرک دروازه خــورد و تبدیــل 
بــه گل نشــد. طارمــی کــه آمــاده 
ریبانــد شــده بــود، بدشانســی 
آورد و تــوپ بــه ســمتش نیامــد 
تــا همــراه بــا هــواداران ســفید و 
آبــی پــوش اســتادیوم افســوس 
ایــن موقعیــت از دســت رفتــه 

را بخــورد.

 طغیان کونسیسائو
 بعد از حذف:

چرا مدام از من 
و طارمی انتقاد 

می کنید؟
ســرجیو کونسیســائو، ســرمربی 
ــو بعــد از  ــده دار پورت جــوان و آین
حــذف از لیــگ قهرمانــان اروپــا 
بــا شکســتن ســکوتش، برخــی 
افــراد را محکــوم کــرد کــه بــه نظر 
او، بی وقفــه از بازیکنــان و مربــی 
تیــم انتقــاد می کننــد: »تیــم مــا 
اغلــب در میــان ســکوت مــن در 
خصــوص ســر و صداهایــی کــه 
در فوتبــال وجــود دارد، کارش 
را انجــام می دهــد. تاکنــون هــر 
کاری کــه در اینجــا و بــرای پورتــو 
انجــام داده ایــم، بــا بازیکنانــی 
بــوده کــه 30 درصــد آنهــا را از 
تیــم B پورتــو در اینجــا جمــع 
کــرده و 40 درصــد بازیکنــان 
را نیــز از تیم هــای متوســطی 
 ، یــرا ننــد پاســوس ده فر ما
ســانتاکارا، فامالیســائو، ریــوآوه 
و... بــوده اســت. بعــد می گوینــد 
کــه شایســتگی مــا صفــر بــوده 

اســت.
 آنهــا مــدام از اوتاویــو صحبــت 
می کننــد یــا می گوینــد طارمــی 
خــودش را روی زمیــن می انــدازد 
یــا ســرجیو کونسیســائو یــک 
هولیــگان اســت. انــگار کــه مــن، 
اوتاویــو و طارمــی دردسرســاز 

هســتیم.«
پنــج  «  : گفــت ئو  نسیســا کو
ســال و نیمــی کــه مــن اینجــا 
در پورتــو پشــت ســر گذاشــتم، 
بســیار ســخت بــوده اســت. 
سال هاســت کــه بایــد قانــون 
فیرپلــی مالــی را رعایــت کنیــم، 
نــم هیــچ  ا بتو ینکــه  ا بــدون 
بازیکنــی را انتخــاب و بــه تیــم 

اضافــه کنــم. 
شــدن  دل  متعــا ی  بــرا یــد  با
حســاب ها بازیکنانم را بفروشم. 
در فوتبــال پرتغــال همــه بایــد 
بــه شایســتگی پورتــو در پنــج 
ســال گذشــته و قهرمانی هایــی 
کــه کســب کــرده پــی ببرنــد. 
ایــن واقعــاً کار ســختی اســت 
یــن موضــوع  ا ز  و خیلی هــا ا
نــد. مــرا بــه  بی اطــاع بوده ا
نشســت  در  نــم  طغیا طــر  خا

» ! ببخشــید خبــری 

 zخبر

امیرحسین حسین زاده یکی از بهترین بازیکنان لیگ بیست و یکم 
بود که توانست همراه استقالل به عنوان قهرمانی برسد. او بعد از این 
موفقیت راهی شارلروا شد تا در لیگ بلژیک بازی کند. حسین زاده 
در این مدت مورد توجه اسکوچیچ قرار داشت اما وقتی کی روش آمد 
از لیست تیم ملی خط خورد. حاال قلعه نویی او را به تیم ملی دعوت 

کرده است.

لورکـوزن پنجشـنبه در چهارچـوب دور برگشـت مرحلـه یـک هشـتم 
نهایی لیگ اروپا میهمان فرانس واروش مجارسـتان اسـت. لورکوزن 
بـازی رفـت را بـا نتیجـه دو بـر صفـر بـرد و حـاال بـرای دیـدار برگشـت بـا 
خیالی آسـوده به مجارسـتان سـفر می کند. سـردار آزمون که در بازی 
قبـل دقایـق اندکـی در زمیـن حاضـر بـود، احتمـاالً مثـل دیـدار رفـت در 

ترکیـب اصلـی حضـور خواهـد داشـت.

سردار آزمونامیرحسین حسین زاده

بازگشت احتمالی به ترکیب لورکوزنبازگشت جذاب به تیم ملی

رسـانه های کرواسـی خبـر دادنـد صـادق محرمـی دفـاع راسـت باشـگاه 
دیناموزاگـرب کـه یکـی از بازیکنـان تیـم ملـی در سـال های اخیـر بـوده هـم 
بـه اردوی ایـران دعـوت شـده و پـس از انجـام بازی هـای باشـگاهی راهـی 
تهـران می شـود. محرمـی در جـام جهانـی هـم مقابـل انگلیـس در ترکیـب 
اصلـی حضـور داشـت. او بعـد از اسـکوچیچ و کـی روش حـاال زیـر نظـر 

قلعه نویـی بـازی خواهـد کـرد.

صادق محرمی

محرمی مورد تأیید قلعه نویی

 zگزارش

میــر   خبــر درخشــش پی در پــی ا
عابــدزاده در اســپانیا، همــواره مقابل 
چشم فوتبالدوستانی است که اخبار 
لژیونرهــا را دنبــال می کنند؛ در ادامه 
ایــن رونــد در بــازی اخیــر پونفرادینــا، 
دروازه بــان ایرانــی ایــن تیم بــا مهار ۸ 
تــوپ مقابــل تیــم قدرتمنــد گرانــادا و 
کســب نمــره ۸ بــرای چندمیــن بار در 
لیــگ اســپانیا بهتریــن بازیکــن زمین 

شــناخته شــد. ســیوهای بی نقــص 
و پرســرعت و پروازهــای بلنــدش در 
ایــن بــازی، بســیاری از تماشــاگران 
اســپانیایی و طرفداران عابدزاده را به 
هیجــان آورد و اگــر اشــتباه مدافعــان 
پونفرادینــا در پنالتــی دادن نبــود، 
چه بســا او می توانســت کلین شــیت 

دیگــری بــر جا گــذارد.
 نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
امیــر در ایــن بیــش از دو مــاه پــس از 
جــام جهانــی کــه 9 بــازی در اللیگا دو 
داشــته، آمار فوق العــاده ای از خود بر 
جــای گذاشــته اســت. او در این چند 

هفتــه، 4 کلین شــیت ثبــت کــرده و 
3۱ ســیو نجات بخــش، از جملــه مهار 
یــک پنالتــی را داشــته اســت. ایــن 
آمــار نشــان دهنده آمادگــی بدنی باال 
و مهــارت در واکنش هــای ســریع و 
البتــه هــوش بــاالی او در جاگیــری 
و تصمیم گیری هــای فــوری اســت. 
آمــار بــاالی شــصت، هفتــاد درصــد 
او در ارســال پاس هــای دقیــق، بویــژه 
پاس هــای بلنــدش نیز نشــان دهنده 
توانایــی چشــمگیرش در بــازی بــا پــا 
و بازیســازی از انتهــای زمیــن اســت.
امیــر در ایــن بازی هــا تقریبــاً در تمام 

یــی موفــق بــوده و  نبردهــای هوا
خروج هــای درســت و مؤثری داشــته 
اســت. ایــن نکتــه نیز بیانگــر چاالکی 
و پرش هــای بلنــد و بازیخوانــی دقیق 

او اســت.
 ایــن آمارهــا بخوبــی روشــن می کنــد 
کــه چــرا عابــدزاده، حــدود ۶ ســال 
در فوتبــال اروپــا چــه در پرتغــال، چــه 
اســپانیا، همــواره فیکــس و مــورد 
اعتمــاد مربیــان مختلــف اروپایــی 

بــوده اســت.
 امیــر هــم نشــان داد کــه بعــد از جام 
جهانــی و همچنیــن پــس از اتفــاق 

نــه اش، بازیکنــی  تش ســوزی خا آ
اســت کــه مســیر تــازه ای را در قلمرو 
موفقیت هــا و افتخارآفرینی هــای 

یــد. بیشــتر می پیما
 پونفرادینــا هــم روی درخشــش 
عابــدزاده حســاب ویــژه ای بــاز کــرده 
تــا از مهلکــه ســقوط رهــا شــود و 
همچنیــن در ســطح دوم فوتبــال 
باشــگاهی در اســپانیا باقــی بمانــد.
 ضمــن اینکــه عابــدزاده در تیــم ملی 
هــم مورد توجــه امیــر قلعه نویی قرار 
دارد و می کوشــد بــه دروازه بان ثابت 

تبدیل شــود.

 درخشش امیر، بعد از جام جهانی

9 بازی، 4 کلین شیت و 31 سیو
محسن ذاکری

خبرنگار

امیر اسدی 
amirasadijournalist@gmail.com

 فکر می کنم حدود 
دو هفته است که 

هدایت شانگهای را 
بر عهده گرفته ایم. در 

این مدت شبانه روز 
کار می کنیم تا 

بتوانیم تیم را بیشتر 
بشناسیم و از تک تک 
خصوصیات بازیکنان 

آگاه شویم. شاید 
باورتان نشود اما 

به همین دلیل 
وقت برای خواب کم 
می آوریم و همواره 
در تالش هستیم تا 
تیم خوبی تشکیل 

بدهیم

دغدغه های مربی جوان ایرانی در شانگهای

محبی، کمبود خواب و لوکادیا

شــانگهای پــورت یکی از باشــگاه های 
مشــهور چیــن اســت کــه افتخــارات 
بســیاری هــم بــه دســت آورده و در 
ســال های اخیــر نامــی بــرای خــود 
دســت و پا کــرده. فصل قبل و در 34 
بازی، 20 برد، 5 تســاوی و 9 شکســت 
در کارنامه شــانگهای پورت ثبت شــد 
و ایــن تیــم تنهــا بــه دلیــل تفاضل گل 
کمتر نســبت به ژیجیانگ پروفشنال 
نتوانســت بــه عنــوان ســومی دســت 

پیــدا کند.
همیــن نتیجــه باعــث شــد تــا مدیران 
باشــگاه شــانگهای پــورت تصمیــم به 
تغییــر در کادر فنی تیم شــان بگیرند. 
خاویــر پریــرا، ســرمربی اســپانیایی و 

ســابق آالوز، لوانتــه، واتفــورد و هنــان 
در لیــگ چیــن کــه فصــل قبــل نتایــج 
درخشــانی همــراه تیــم چینی کســب 
کــرده بــود، هدایــت شــانگهای را بــر 
عهــده گرفــت. حضــور پریــرا بــه ایــن 
دلیــل بــرای ما ایرانی ها جذاب اســت 
کــه بدانیــم دســتیار دوم او یک مربی 

ایرانــی و جــوان اســت.
جهانیــار محبــی کــه در دو ســه فصــل 
اخیــر همیشــه یکــی از اعضــای کادر 
فنــی پریــرا در هنــان چیــن و لوانتــه 
اســپانیا بــوده، حــاال هــم ایــن مربــی 
اســپانیایی را در شــانگهای همراهــی 
خواهــد کــرد. ایــن بــار امــا محبــی 
لــی دارد  در تمرینــات حضــور فعا
نــد برنامه ریــزی کارهــای  و می توا
تاکتیکــی را بــر عهــده بگیــرد. محبــی 
کــه 3۱ ســاله اســت، مربیگــری را از 
رده هــای پایــه فوتبــال اتریــش آغــاز 

کــرده و ســپس همراه افشــین قطبی 
در فــوالد ایــران و شــیجیاژوانگ چین 

فعالیــت کــرده اســت.
اما چند نکته درباره شــانگهای پورت. 
ایــن تیــم از یــک هافبــک برزیلــی 
مشــهور در ترکیب خود ســود می برد. 
اســکار 3۱ ســاله کــه همســن محبــی 
اســت، بــا ســابقه ســال ها بــازی برای 
چلســی و تیــم ملــی برزیــل یکــی از 
ارکان اصلــی موفقیــت شــانگهای در 
فصول اخیر محســوب می شود. پریرا 
و محبی برای فصل جدید نیز حساب 
ویــژه ای روی توانایی هــای اســکار در 

بازیســازی بــاز کرده انــد.
همچنیــن شــانگهای پورت کــه دنبال 
جــذب یــک مهاجــم نــوک یــا شــماره 
9 تمــام کننــده بــود، بــا چنــد گزینــه 
مذاکــره کــرده امــا فعــاً بــه نتیجــه 
نرســیده اســت. یکــی از بازیکنانــی 

کــه بــه کادر فنــی شــانگهای پــورت 
معرفــی شــد، یورگــن لوکادیــا بــود که 
البتــه صحبت هــای طرفین بــه توافق 
منجر نشــد. گویــا لوکادیــا همزمان با 
شــانگهای مشغول مذاکره با یک تیم 
ایتالیایی بود و به همین دلیل طرفین 
نتوانســتند قــراردادی امضــا کننــد. 
البتــه شــانگهای هــم به دلیــل حضور 
کوتاه مــدت لوکادیــا در تیم هــای 
مختلــف، برای جذب او دلســرد شــد.
جهانیــار محبــی در گفت و گــو بــا ایران 
ورزشــی دربــاره شــرایط ایــن روزهــای 
شــانگهای پــورت می گویــد: »فکــر 
می کنــم حــدود دو هفتــه اســت 
کــه هدایــت شــانگهای را بــر عهــده 
گرفته ایــم. در ایــن مــدت شــبانه روز 
کار می کنیــم تــا بتوانیم تیم را بیشــتر 
بشناســیم و از تــک تــک خصوصیات 
گاه شــویم. شــاید باورتــان  بازیکنــان آ

نشــود امــا به همین دلیــل وقت برای 
خــواب کــم می آوریــم و همــواره در 
تاش هســتیم تا تیم خوبی تشــکیل 
بدهیــم. در تمــام پســت ها بازیکنــان 
آمــاده ای در اختیــار داریــم و فقــط 
دنبــال یــک شــماره 9 گلــزن هســتیم 

تــا تیــم را ببندیــم.«
محبــی دربــاره اهــداف شــانگهای در 
ایــن فصــل می گویــد: »هدفــی جــز 
قهرمانــی در فکرمــان نیســت. بایــد 
شــانگهای را بــه رده اول برگردانیــم و 
دوباره در لیگ قهرمانان آسیا شرکت 
کنیم. ضمن اینکه مســئوالن باشگاه 
هــم از ما یک جام خواســته اند و یکی 
از شــرط های ادامــه همــکاری نیــز 
همین اســت. بنابراین تمام تاش ما 
ایــن اســت تــا بازیکنــان را بــه بهترین 
شــکل آمــاده حضــور در ســوپرلیگ 

کنیــم و نتایــج درخشــانی بگیریــم.«


