دنیای ورزش
مهاجم پرسپولیس عازم
پرتغال شد

مهر :علــی علیپــور ،مهاجم فصل گذشــته
پرســپولیس را به مقصد پرتغال ترک کرد .علی
علیپور بعد از صدور ویزای پرتغال ،عازم این کشور
شــد تا قراردادش را با تیم جدیدش نهایی کند.
کارهای انتقال مهاجم پیشین پرسپولیس به تیم
ماریتیمو انجام شده و مشکلی برای پیوستن به
این تیم پرتغالی ندارد .ماریتیمو هماکنون امیر
عابدزاده را به عنوان دروازهبان در اختیار دارد.

واکنش سرمربی زنیت به احتمال آسیب آزمون

گواردیوال :بازیکن ربات نیست

فلیک هر  9.5مسابقه یک جام کسب میکند

سرمربی زنیت بعد از مصدومیت شدید مهاجم ایرانی واکنش نشان داد .اخیرا ً از هفته نهم
لیگ برتر روسیه ،زنیت در ورزشگاه خانگی خود میزبان اوفا بود و به پیروزی شش بر صفر
دست یافت .در این بازی ،سردار آزمون از ابتدا در ترکیب حضور داشت و موفق شد دو گل
به ثمر برساند .در دقایق رو به پایان این دیدار ،مهاجم ایرانی دچار مصدومیت شد و باالجبار
زمین را با برانکارد ترک کرد .سرگی سیماک ،سرمربی زنیت در پاسخ به سؤال خبرنگار
روسی مبنی بر اینکه احتمال دارد مصدومیت آزمون پارگی رباط صلیبی باشد ،گفت :امکان
دارد .هنوز نوع مصدومیتش مشخص نیست .پای او به شدت ضربه خورد.

ســرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی از فشردگی مســابقات فصل جدید انتقاد کرد .پپ
گواردیوال رقابت در فصل جاری باشگاهی قاره سبز را امری بسیار سخت تلقی میکند .وی
تصور میکند فشردگی مسابقات بیش از همه باعث فشار بر تیمها و به خصوص بازیکنان
میشود که مجبورند در فاصله کم ،بازی کرده و زمان کافی برای ریکاوری نداشته باشند .به
نقل از دیلی میلی ،پپ گفت :متاسفانه هیچکس به بازیکنان فکر نمیکند .آنها ربات نیستند.
وی افزود :در مورد همه باشگاهها و کشــورها صحبت میکنم .هیچکس به فکر بازیکنان
نیست؛ در حالی که یوفا و اتحادیه فوتبال انگلیس مانند بقیه از تجارت خویش دفاع کردند.

هانس دیتر فلیک در زمینه کسب جام ،صاحب حد نصابی جدید در بوندس لیگا شد .دوره
حضور «فلیک» به عنوان سرمربی بایرن هنوز به یک سال نرسیده است .وی در تاریخ سوم
نوامبر سال  13( 2019آبان  )98بعد از کنار گذاشتن نیکو کواچ ،زمام امور باواریاییها را
در اختیار گرفت و تا به امروز در این چند ماه چهار جام گرفته که آخرین آن ،پنجشنبه و
سوپرکاپ اروپا با سویا بود .مربی  55ساله به همین خاطر رکورد جالبی در زمینه کسب
عنوان قهرمانی از خود برجای گذاشــت .وی از زمان نشستن روی نیمکت سرمربیگری
بایرن ،هر  9.5مسابقه برای تیمش یک جام آورده است.
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درخشش دوباره
امیر عابدزاده با  5سیو

ایسنا :گلر ایرانی ماریتیمو بازهم عملکرد خوبی در
زمین بازی داشت .تیم ماریتیمو در شبی که امیر
عابدزاده بار دیگر درخشید موفق شد تیم توندال را
شکست دهد .این بازی با پیروزی دو بر یک آنها
همراه شــد .امیر عابدزاده از ابتدا در ترکیب ثابت
ماریتیمو حضور داشت و توانست پنج سیو خوب
داشته باشد .بعد از بازی هم سایت سوفااسکور نمره
 7.2که نمره خوبی است را به امیر عابدزاده داد.

اسماعیلی و یحییزاده
به آلومینیوم اراک پیوستند

ایلنا :باشگاه آلومینیوم اراک در آغاز فعالیت نقل
و انتقاالت تابســتانی دو بازیکن جوان به خدمت
گرفت .از این رو امیرحســین یحییزاده ،بازیکن
فصل گذشــته تیم رایکا بابل و معراج اسماعیلی،
سنگربان فصل گذشته ذوبآهن اصفهان به جمع
شاگردان رسول خطیبی ملحق شدند.

آرمین سهرابیان
به گلگهر پیوست

ایسنا :مدافــع فصل گذشته ســایپا به عضویت
گلگهر سیرجان در آمد .آرمین سهرابیان ،مدافع
فصل گذشته ســایپا که قراردادش با این تیم به
پایان رسیده بود با عقد قراردادی رسماً به عضویت
گلگهر سیرجان در آمد .این بازیکن که سابقه بازی
در استقالل را در کارنامه دارد در لیگ بیستم زیر
نظر امیر قلعهنویی فعالیت خواهد کرد.

بازگشت عبدالهزاده
به صنعت نفت آبادان

فارس :علی عبدالهزاده به صنعــت نفت آبادان
پیوست .مدافع آبادانی فصل گذشته پارسجنوبی
جم بــه طالییپوشــان آبادانی پیوســت .علی
عبدالــهزاده از بازیکنان پــرورش یافته آکادمی
صنعت نفت آبادان اســت که ســابقه حضور در
باشگاههای تراکتورتبریز و پارسجنوبی جم را در
کارنامه خود دارد.

پیشبینی روزنامه قطری
از اخراج سرمربی الدحیل

ایرنا :باشــگاه الدحیل بعد از حذف تلخ از لیگ
قهرمانان آسیا به دنبال اخراج سرمربی خود است.
الدحیل باتوجه به میزبانی قطر در لیگ قهرمانان
آسیا از شــانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی
بود .در ترکیب این تیــم متمول قطری بازیکنان
بزرگی بــازی میکردند با این حــال آنها حتی
نتوانستند از مرحله گروهی صعود کنند .شکست
یک بر صفر الدحیل در دیدار پایانی برابر التعاون
عربستان باعث شــد تا این تیم وداعی تلخ و زود
هنگام با لیگ قهرمانان آســیا داشته باشد .الرای
پیشبینی کرد که ولید الرکراکی سرمربی الدحیل
اخراج شود .این روزنامه قطری نوشت :الرکراکی
نتوانسته عملکرد خوبی از خود نشان دهد .تیم او
وداعی زود هنگام از لیگ قهرمانان آسیا داشت و
در فصل جاری لیگ ستارگان هم تنها بعد از یک
پیروزی تن به شکست داد.

کنایه پویول به رئال مادرید

مدافع پیشــین بارسلونا نســبت به صحنههای
جنجالی دیدار رئال بتیس و رئال مادرید واکنش
نشان داد و با کنایه از شکل برد سفیدپوشان صحبت
کرد .کارلس پویول ،مدافع ســابق بارســلونا در
شبکههای اجتماعی نسبت به تصمیمگیریهای
داور در دیدار رئال بتیــس و رئال مادرید اعتراض
کرد .ریــکاردو دبورگوس به کمــک  VARابتدا
امرسون (بازیکن بتیس) را اخراج کرد و سپس یک
پنالتی به نفع سفیدپوشــان به خاطر خطای هند
بارترا اعالم کرد که سرخیو راموس با گلزنی توانست
نتیجه را سه بر دو کند.
در اولین صحنه جنجالی داور ابتدا آفساید یوویچ
را اعالم کرد امــا  VARآن را تصحیــح کرد و در
نهایت خطای امرســون را اعالم کرد چون یوویچ
در موقعیت تک به تک قرار میگرفت داور بازیکن
بتیس را اخــراج کرد .در همــان لحظه پویول دو
ایموجی میمون که صورتشــان را پوشاندهاند به
اشتراک گذاشت .در صحنه دوم داور ابتدا متوجه
خطای هند بارترا نشد اما دوباره  VARهشدار داد
که این اتفاق رخ داده است .بازیکن بتیس در حالی
مرتکب هند شده بود که تعادل نداشت به همین
خاطر پویول نســبت به این تصمیم هم واکنش
نشــان داد و از دو ایموجی در حــال فکر کردن و
یک ایموجی که صورتش را با ماســک پوشــانده
است بهره برد.

یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com

کاروانی از وســایل ورزشــی به ســمت
روســتاهای محروم راهی شدند تا نشاط و
سالمتی را با ترویج فرهنگ ورزش کردن در
خانههای ورزش روستایی دو چندان کنند.
این اتفــاق خوب به همــت هیئت ورزش
روستایی و بازیهای بومی و محلی استان
اصفهان اتفاق افتاد و البته بدرقه این کاروان
که تجهیزات  ۵۰باب خانه ورزش روستایی
استان اصفهان را به همراه داشت در گلستان
شهدای اصفهان انجام شــد تا هم عهدی
دوباره با شهدا باشد و هم شروع این حرکت
جهادی از این مکان مقدس صورت پذیرد.
میخواهیم در هر روستا یک
مجموعه ورزشــی راهاندازی
کنیم
در این مراسم باشکوه که جمعی از مسئوالن
ورزشی و نظامی استان اصفهان و همچنین
ورزشدوســتان حضور داشــتند مهدی
اســدی رئیس هیئت ورزش روســتایی و
بازیهای بومی و محلی استان اصفهان به
عنوان میزبان ضمــن خوشآمدگویی به
همه حاضران یاد آور شد :بدرقه این کاروان
را از کنار شهدا شروع کردیم تا اعالم کنیم
هنوز در تالشیم راهتان را ادامه دهیم .وی
با تاکید بر اینکه امروز به مناســبت هفته
دفاعمقدس در هشت شهرستان اصفهان،
تیران و کــرون ،دهاقان ،ســمیرم ،نائین،
گلپایگان ،نطنز و فالورجان  ۵۰خانه ورزش
افتتاح میشود ،اذعان داشت :افتخار ما این
است که در هر روستا یک مجموعه ورزشی
راهاندازی کنیم و در همین رابطه از ابتدای
امســال تا به امروز نزدیک بــه  ۱۰۰خانه
ورزش روستایی در استان اصفهان تأسیس
شده اســت .وی با بیان اینکه تا به امروز با
کمک وزارت ورزش و جوانان ،فدراســیون
ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی،
اداره کل ورزش و جوانــان ،ادارات ورزش و
جوانان شهرستانها ،استانداری اصفهان،
فرمانداریها و دهیاریها توانســتهایم در
کشور در این زمینه پیشــرو باشیم ،گفت:
حــدود  ۵۰۴خانــه ورزش روســتایی در
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به همت هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان اصفهان انجام شد

تجهیز خانههای ورزش روستایی

توسعه فرهنگ ورزش
روستایی در دستورکار وزارت
ورزش و فدراسیون ورزش
عشایری و محلی قرار دارد
و امیدواریم با تجهیز بیشتر
خانههای ورزش روستایی،
نقش خود را ایفا کنیم

 ۵۰۴روستای کمبرخوردار تأسیس و تمام
تجهیزات ورزشی به صورت رایگان تقدیم
این روستاها شده است .اسدی تصریح کرد:
در شش ماهه نخســت امسال شش پایگاه
مقاومت بسیج در محالت کمبرخوردار به
خانه ورزش تجهیز شــده و همچنین پنج
خانه ورزش روستایی در شهرستان نائین و
تجهیز  ۳۸خانه ورزش روستایی توسط اداره
کل ورزش و جوانان و  ۵۰باب خانه ورزش
نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفت که مجموعه
خانههای ورزش روستایی به بیش از ۱۰۰
خانه ورزش رســید .رئیس هیئت ورزش
روســتایی و بازیهای بومی محلی استان
اصفهان با اشــاره به اینکه ایجاد خانههای
ورزش روستایی برای دولت در آینده هزینه
جانبی نخواهد داشــت ،تاکید کــرد :اداره
خانههای ورزش روستایی برعهده دهیاران
هر روستا خواهد بود .به گفته او اصفهان با
تأسیس  ۵۷۰باب خانه ورزش روستایی در
رتبه اول در کشور قرار دارد .اسدی در ادامه
افزود :با عنایت خداوند متعال و با همدلی و

همزبانی ،تالش و کمک ارگانها و نهادها،
هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و
محلی توانسته در همه شهرستانها خانه
ورزش تجهیز و به بهرهبرداری برســاند .او
از افتتاح  ۱۶۰خانه ورزش روستایی تا پایان
امســال خبر داد و گفت :در تالش هستیم
تا ســرانه ورزش را در کشــور باال ببریم و
امیدواریم بتوانیم احیاگر ورزشهای بومی
و محلی در سطح استان اصفهان باشیم.
توســعه فرهنــگ ورزش
روستایی در دستورکار وزارت
ورزش
سید محمد طباطبایی ،مدیرکل اداره ورزش
و جوانان استان اصفهان نیز در این مراسم
ضمن گرامیداشــت هفته دفاعمقدس ،از
رشادت ،جانفشانی و ایثارگری جوانان این
مرزوبوم در هشت سال دفاعمقدس سخن
گفت و یاد آور شــد :مقدمه اجرای چنین
اقدامی از کنار شهدا بسیار پسندیده است؛
در حقیقت برگزاری این مراسم در گلستان

مربیان خارجی
چرا استراماچونی محبوب دل هواداران شد؟

نقشه مرد محبوب ایتالیایی چه بود؟

استقالل در یکی از بحرانیترین شــرایط مدیریتی بعد از سرمربیگری
سعید واعظ  /گروه ورزش
 s_vaez1975@yahoo.comوینفرد شــفر آلمانی به اســتراماچونی ایتالیایی رســید .مربی سابق
اینترمیالن که از وسواس و دقت زیادی در کوچینگ خود برخوردار بود،
تیم تازهاش (استقالل) را با وسواس تمام آرایش داد .آندره ،با  ۴-۳-۳استارت زد ،اما ،در ادامه راه چهار ،چهار ،یک،
یک را هم رونمایی کرد .استرا ،بر پایه همین سیستم دو سیستم دیگر  ۴-۲-۳-۱و  ۴-۳-۲-۱را برای تیم متبوعش
رونمایی کرد ،اما این پایان قصه نبود .سرمربی ایتالیایی در معیت شاگردانش سیستم  ۳-۵-۲قدیمی را هم به منصه
ظهور گذاشت .در اجرای سیستم «سه ،پنج ،دو» ی مدرن استرا ،استقالل برای طراحی حمله ،بازیکنهای بیشتری
داشت و همین برتری عددی روی هر توپ انتخابهای متنوعی را پیش روی هافبکهای این تیم میگذاشت و تیم
مقابل را برای بازیخوانی و نبرد به اشتباه میانداخت .تیم استقالل با هدایت مرد ایتالیاییتبار ،وقتی توپ را از دست
میداد باز با برتری عددی (دفاع کاتناچیوی ایتالیایی) مانع فروپاشی دروازه خود میشدند .بر همین اساس بود که
استقالل اســتراماچونی در نقش مدعی تمامعیار لقب گرفت و نزد هواداران پرشمار آبیپوش به شکل فزاینده
محبوب شد.
نقشههای متفاوت :استراماچونی ،با اهمیت دادن به نقشه راهی که به موفقیتش باور داشت ،تیمش سیستمهای
متفاوتی را برای رسیدن به گل تجربه کرد که منجر به انعطافپذیری بیشتر برای هر مسابقه میشد و برای هر رقیبی
یک برگ ناخوانده رو میکرد .تمرکز ،صبوری ،دانش فنی باال ،مهمترین خصایص هدایت استرا ماچاونی برای تیم
استقالل بود که محبوب دل هواداران شد .چه بسا ،اگر با آبیها ادامه میداد ،شاید سومین ستاره پر افتخار نیز بر
روی پیراهن استقاللیها حک میشد .با شروع مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دوحه که به شکل گروهی و متمرکز
برگزار میشود و شاگردان نامجو مطلق به مرحله حذفی هم صعود کردند ،اکثر هواداران تیفوسی تیم استقالل از
سعادتمند ،انتظار دارند بستر کار را برای محبوبترین مربی چند سال اخیر تیمشان (استراماچونی) فراهم کنند
تا در لیگ بیستم هدایت تیم استقالل را در دست بگیرد .اینکه چرا مربی محبوب آبیهای پایتخت عطای کار را به
لقایش بخشید و رفت را مدیران سابق باشگاه پاسخگو میشوند.

مهدی قائدی ،مهاجم استقالل
با کسب  51درصد آرای کاربران
 AFCبه عنوان بهترین بازیکن هفته
شناخته شد .شجاع خلیلزاده،
مدافع پرسپولیس با کسب 29
درصد آرا در رده دوم ایستاد.
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ورزش

شهدا با حضور هیئت ورزشهای روستایی
و بازیهای محلی تلفیقی ازبرنامه فرهنگی
و ورزشی است که میتواند در یافتن مسیر
رشد و تعالی برای جوانان پندآموز باشد .وی
گفت :توسعه فرهنگ ورزش روستایی در
دستورکار وزارت ورزش و فدراسیون ورزش
عشــایری و محلی قرار دارد و امیدواریم با
تجهیز بیشــتر خانههای ورزش روستایی،
نقش خود را ایفا کنیم .طباطبایی با تاکید
بر خدمتدهی به روستاها ،ضرورت حضور
در مناطق روستایی و شناسایی مشکالت و
تنگناهای مختلف ،عملیاتی شدن راه حلها
و راهکارهای الزم را مطرح کرد.
الگویــی بــرای جوانــان و
ورزشکاران کشور
در ادامــه نیز ســردار فدا فرمانده ســپاه
صاحبالزمان(عج) با ابراز تأسف از شرایط
ســخت اســتان اصفهان به لحاظ کرونا و
محدودیتهایی که در این برهه ایجاد شده،
راهانــدازی خانههای ورزش روســتایی را

ارزشــمند خواند و افزود :افتتاح این برنامه
در گلســتان شــهدا ،به ما گوشزد میکند
که ایــن جوانان تمام هســتی و جان خود
را در طبق اخالص گذاشــتند تــا ما امروز
با آرامش زندگی کنیم .ســردار فدا با ابراز
همدردی با خانواده شهدا ،بر افزایش توان
و آمادگی رزمی در دفاع از نظــام ،قرآن و
والیت ســخن راند و نقش ورزش را در این
زمینه یادآور شد .وی با گرامیداشت یادو
خاطره هزارو  200شــهید در قشر ورزش،
گفت :این شــهدا میتواننــد الگویی برای
جوانان و ورزشکاران کشور باشند .فرمانده
ســپاه صاحبالزمان(عج) در بیان اهمیت
اسوهسازی و استفاده از ظرفیتهای مختلف
در انتقال فرهنگ رشــادت و شیوه زندگی
شــهدا در دفاع از نظام ،گفت :این فرهنگ
باید تقویت شود .همچنین ،گرامیداشت
یادوخاطره شــهدا باعث ارتباط بین نسلی
میشود و امیدوارم گام موثری دراین زمینه
برداریم.

استقالل در آسیا
آیا دانشگر و زکیپور در حد استقالل هستند؟!

خوششانسها یا ...

میالد زکیپور و دانشگر بسیار خوششانس بودند که در بازی پاختاکور اخراج نشدند .محمد دانشگر مدافع استقالل
در دیدار با پاختاکور به عنوان مدافع راست به میدان رفت .در آن سوی خط دفاعی هم میالد زکیپور قرار گرفته
بود .این دو بازیکن ،به ادعای کارشناسان جزو ضعیفترین بازیکنان استقالل در شب بازی با پاختاکور بودند .این
اما مسئله نیست .به هر حال اتفاق میافتد بازیکنی در دیداری بد بازی میکند و در دیداری خوب .بنابراین بازی
ضعیف دانشگر و زکیپور عجیب نبوده است .بماند که هر دو از نظر بدنی کم آورده بودند ،به ویژه دانشگر که در 20
دقیقه آخر بازی بیشتر قدم میزد.
اینجا بحث درباره مسائل اخالقی و رفتاری دو بازیکن است .میالد زکیپور بسیار شانس آورد که از سوی داور بازی
اخراج نشد .او یک بار با آرنج و به عمد به سینه بازیکن حریف کوبید که حداقل میتوانست برایش یک کارت زرد
به همراه داشته باشد .البته بعضی کارشناسان این صحنهها را صحنه اخراج هم مینامند .او خوششانس بود که
داور به سادگی از کنار آن صحنه گذشت وگرنه ممکن بود حاال مقصر اصلی شکست استقالل باشد .درباره دانشگر
هم سوژه زیاد بود .او حرکات عجیب و غریب کم انجام نمیداد .روی صحنه گل اول پاختاکور درست دقایقی بعد
از آن که پیمان یوسفی این بازیکن را مدافعی فوقالعاده خوانده بود ،اجازه داد توپ به راحتی از مقابلش عبور کند
و به بازیکن حریف برسد تا زمینهساز گل شود .دانشگر مدام تالش میکرد با بازیکن حریف درگیر شود و خالصه
سوژهای برای دعوا پیدا کند .اواخر بازی که استقالل به ثانیه ثانیه زمان نیاز داشت اعتراض عجیب و غریب و تند او به
کمک داور بازی میتوانست برایش حداقل یک کارت زرد به همراه داشته باشد ولی داور بازی از کنار این بداخالقی
دانشگر هم گذشت .او به دلیل اینکه روی اعصاب خود کنترل نداشت میتوانست کارت بگیرد و به خاطر کارت
قبلیاش از زمین اخراج شود.
این بازیکن در طول فصل جاری حاشیههای زیادی چه در داخل و چه در بیرون از زمین داشته است .میالد زکیپور
هم هیچگاه در استقالل به اندازهای که باید خوب بازی نکرده است .آیا زمان تغییرات در لیست استقالل فرا نرسیده
اســت؟ آیا تیمی که روزی روزگاری بازیکنانی بزرگ در اختیار داشت ،نباید تغییری در نگرش خود ایجاد کند و
حداقل به جای بازی دادن به بازیکنانی که عایدی برای استقالل ندارند ،به جوانهایش فرصت دهد؟

گل شیخ دیاباته ،دیگر مهاجم استقالل به االهلی عربستان هم با کسب  55درصد آرا بهترین گل
هفته پایانی مرحله گروهی شد.

گپ
 حمله رشیدی پیشکسوت استقالل
به سیدحسین حسینی:

بچه من نمیخواهم
تو را لِه کنم!

حال این روزهای اســتقالل خوب نیست .این
تیم پرطرفدار و محبوب ایران و مقتدر در آسیا
بعد از رفتن مربی ایتالیاییاش روز خوش ندید و
هر چه جلوتر هم میرود بدتر میشود .استقالل
مقابل پاختاکور ازبکستان تن به شکست داد.
اســتقالل در حالی نتیجه را به تیم پاختاکور
واگذار کــرد که مجید نامجومطلــق با همان
اســتراتژی بازی مقابل االهلی عربستان پا به
زمین گذاشته بود .آبیها در حالی که دو مدافع
کناری اصلی خود یعنی وریا غفوری و میلیچ را
در اختیار نداشتند ،باز هم با سیستم3-3-4
به زمین رفتنــد .نامجو در حالــی به صورت
همزمان از قایدی ،مطهری و دیاباته استفاده
کرد که با توجه به قدرت بــاالی حریف ازبک
در میانه میدان ،شــاید به کار بردن سیستم
 2-4-4میتوانست انتخاب بهتری برای آبیها
باشد .حضور بازیکن جنگندهای مثل فرشید
باقری از ابتدای مســابقه ،قطعاً باعث میشد
تا خط هافبک پاختاکور فضای کمتری برای
قدرتنمایی داشته باشد و شاید خألهای دفاعی
استقالل هم به این ترتیب پر میشد .با این حال
نامجومطلق با توجه به فهرســت بازیکنانش،
انتخابهای گستردهای نداشــت و تا همین
جا هم با دست خالی مبارزه کرد که باید به او
خسته نباشید گفت.
بچه من نمیخواهم تو را ل ِه کنم!
پیشکسوت استقالل تهران درخصوص نتیجه
دیــدار برابر پاختاکورازبکســتان صحبت و از
عملکرد احمد سعادتمند در این باشگاه انتقاد
کرد.
منصور رشیدی پیشکســوت استقالل تهران
درخصوص شکست مقابل پاختاکور ازبکستان
اظهار داشت :تیم حریف خیلی برتر و بهتر بود
چون ما را دقیــق آنالیز کرده بودنــد؛ از نیمه
اول تا دقیقه  90پرس شــدیدی انجام دادند و
میدانستند که نقاط ضعف و قوت تیم چیست.
متاســفانه غیبت وریا غفوری و هروویه میلیچ
در بازی بســیار احساس شــد و در این نقاط
آسیبپذیر بودیم.
او ادامه داد :از خط هافبک ما فلج بودیم و شاید
تعویضهای مجید نامجومطلــق مورد انتقاد
قرار بگیرد اما مشخص است که او بازیکنهای
بهتری نداشت تا به ترکیب اضافه کند و نتیجه
بازی را تغییر  بدهند.
رشیدی درباره اشتباهات داوری در این بازی
گفت :لحظهای که احمد الکاف ندید را دوست
و دشمن دیدند اما پنالتی اعالم نشد ،اگر حتی
خودش هم ندید پس فایده کمک داور چه بود؟
ممکن است داور ندیده باشد اما خیلی صحنه
واضح بود و به هر ترتیــب اما این پیروزی حق
پاختاکور بود و ما در حد و اندازه آنها نبودیم.
مربی سابق استقالل درباره عملکرد سیدحسین
حســینی گفت :بله عملکرد او مناســب نبود
و متاســفانه اگــر حرفــی بزنیــم میگویند
که میخواهیم آنهــا را ل ِه کنیــم و بچه اگر
میخواســتم تو را ل ِه کنم آن زمان که تو را به
تهران آورده بودم میتوانستم از اردوی تیم ملی
تو را خط بزنم و راحت بگویم که به خانهات برو!
اینطور نبود که بخواهم برای سه سال سفارش
او را به تیمهای دیگر بکنم و حاال که قراردادهای
میلیاردی بسته با یک انتقاد من بگوید که قصد
دارم او را ل ِه کنم .به نظر شــما این راه حل یک
بازیکن جوان برای پیشرفت است؟
او ادامه داد :انتقاد باید ســازنده باشد و او باید
از روندی که در پیش گرفته اســت جلوگیری
کند .وقتی چهار بازیکن قدیمی به او مشورت
میدهند بایــد بپذیرد که تجربــه آنها برای
کمک به او مثمرثمر است .وقتی که جوان بود
با او خیلی صحبت میکردم و در حال حاضر از
نظر من یک مقدار مغرور شده است و شاید هم
از نظر روحی روانی آماده نیست .در بازی اخیر
هم تقریباً آماده بود اما روی توپهای خطرناک
خیلی دقیق عمل نمیکند.
رشیدی درباره نقش احمد سعادتمند در نتایج
استقالل گفت :متاســفانه تصمیمات ایشان
اســتقالل را به این روز انداخته است که همه
ناراحت و ناراضی هستند .یک مدیریت درست
باید روی کار باشد که چنین مشکالتی نداشته
باشیم .اگر او مشاوران درســتی داشته باشد
کارش راه میافتد و مشکلی پیدا نمیکند .او
باید واقعیتها را بگوید و نترســد که هواداران
و طرفداران تیم راحت باشند .چه اشکالی دارد
که مدیران حرف درســت و راست را بگویند؟
استقالل به تغییرات اساسی نیاز دارد و صحبت
کردن ما پیشکسوتان هم راه به جایی ندارد.

