خبر روز
از اوباما تا تایگر وودز و فلپس؛

واکنشها به بازنشستگی
سرنا ویلیامز

فوتبال اقتصادی را دردستورکارقرارداده بود اما افکارساپینتو متفاوت
ایرنا :پیشکسوت استقالل گفت :فصل گذشته «فرهاد مجیدی»
ِ
با سرمربی گذشته این تیم است .علی لطیفی اظهار داشت :استقالل هنوز به وحدت تاکتیکی نرسیده است و ریکاردو ساپینتو نتوانسته
برنامههایی را که در ذهنش است پیاده کند؛ او دنبال فوتبال مالکانه است اما در این راه موفق نبوده است .پیشکسوت استقالل خاطرنشان
کرد :اگرچه ایرادات زیادی در تیم استقالل دیده میشود اما باید به ساپینتو حداقل  ۶هفته زمان داد ،من این موضوع را به شما قب ً
ال گفته
بودم و براین باورهستم او برای آنکه بتواند افکارش را در بین بازیکنان جا بیندازد به وقت و تمرینات بیشتری نیاز دارد .لطیفی تصریح کرد:
فصل گذشته فرهاد مجیدی فوتبال اقتصادی را دردستورکارقرارداده بود اما افکارساپینتو متفاوت با سرمربی گذشته این تیم است ،او
میخواهد هجومی بازی کند و مالکیت توپ در اختیار تیمش باشد.

مهر :فهرست تیم ملی اروگوئه برای بازی مقابل تیم ملی ایران اعالم شــد .تیم ملی فوتبال اروگوئه که سابقه قهرمانی در دو دوره جام
جهانی در سالهای  ۱۹۳۰و  ۱۹۵۰را در کارنامه دارد ،در جام جهانی قطر با تیمهای پرتغال ،غنا و کره جنوبی همگروه شده است و به
همین خاطر در دیداری دوستانه برابر تیم ملی ایران قرار خواهد گرفت.
دیگو آلونسو سرمربی تیم ملی اروگوئه برای این دیدار نفرات شاخصی را به تیم ملی این کشور دعوت کرده است و به اصطالح با تمام قوا به
مصاف ایران خواهد رفت .مسابقه اروگوئه و ایران قرار است در اتریش برگزار شود و بالفاصله تیم ملی ایران به مصاف سنگال خواهد رفت.
فرناندو موسلرا دروازهبان باتجربه اروگوئه ،بنتانکور ،والورده ،تریرا و وسینو چهار هافبک برتر اروگوئه و لوئیس سوارس ،ادینسون کاوانی
و داروین نونیز بازیکنانی هستند که برابر ایران به میدان میروند.
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مروری بر چند بازی ابتدایی استقالل و مربی مشهور پرتغالی؛

فع ً
ال رنگ ناکامی آبی است!

عکس  :ایرنا

شــخصیتهای بزرگ آمریکایی به خداحافظی
یکی از اسطورههای دنیای تنیس واکنش نشان
دادند.
به گزارش ایسنا ،ســرنا ویلیامز نماد تنیس زنان
جهان در دور سوم مسابقات آزاد آمریکا شکست
خورد تا آخریــن مســابقه او در حرفه تنیس با
شکست همراه باشد.
بعد از پایان دوران تنیس سرنا ویلیامز ،خیلیها
به این اتفاق واکنش نشان دادند که در زیر آنها
را مرور میکنیم.
میشل اوباما در توییتی نوشت :تبریک به خاطر
یک حرفه شگفتانگیز ،چقدر خوش شانس بودیم
که توانستیم شاهد بزرگ شدن یک دختر جوان
باشیم تا به یکی از بهترین ورزشکاران تمام دوران
تبدیل شود .من به تو افتخار میکنم دوست من
و نمیتوانم صبر کنم تا زندگیهایی را ببینم که
شما با استعدادهای خود تغییر دادید.
پادشاه پیشین شماره یک جهان که از روی سکوها
شــاهد دیدن آخرین رقابت ســرنا ویلیامز بود،
توییت کرد که ویلیامز در کانون توجه باقی خواهد
ماند .بیلی جین کینگ قهرمان بازنشسته تنیس
نوشت :او اثر خود را در تاریخ تنیس گذاشت و تا
سالها نیز شاهد دیدن تأثیر او در دنیای تنیس
خواهیم بود.
مایکل فلپس ،اسطوره رشته شنا در جهان ویلیامز
را نه تنها به خاطر حرفه تنیــس ،بلکه به خاطر
کمک به نســل بعدی خود شایسته تقدیر ویژه
دانست .قهرمان المپیک گفت :موفقیتهای او
در تنیس خود گویای همه چیز اســت اما یکی
از چیزهایی که من در مورد او بیشتر تحســین
میکنم این است که او به سادگی کنار نمیرود و
در این رشته خواهد ماند و الهام بخش خیلیها
خواهد بود .او به سادگی هرگز تسلیم نمیشود .او
یک الگوی عالی برای همه ماست.
تایگر وودز ،چهره شــاخص گلف جهان نیز در
توییتی نوشت :تو به معنای واقعی کلمه بهترین در
زمین و خارج از زمین هستی .ممنون که به همه ما
انگیزه دادی تا رویاهایمان را دنبال کنیم .خواهر
کوچکم تو را دوست دارم.
کوکــو گاف ،نفر شــماره  ۱۲جهــان و یکی از
جوانترین پدیدههای دنیــای تنیس نیز گفت
ویلیامز دلیلی بود کــه او همچنان تنیس بازی
میکند و تالش میکند شبیه او شود .این جوان
 ۱۸ساله درباره ویلیامز نوشت« :بزرگترین برای
همیشه».

برخورد استقالل با مطهری محترمانه نبود

اروگوئه با تمام قوا مقابل ایران

استقالل لیگ
سعید واعظ  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net
بیستودوم را
بعــد از جدایی
ناگهانی فرهاد مجیدی ،با هدایت سرمربی نامآشنای
پرتغالی آغاز کرده و آبیها امیدوارند با ریکاردو سا پینتو
بتوانند از قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کنند و برای
دومین سال پیاپی باالتر از سایر مدعیان ،جام قهرمانی
را باالی سر ببرند.
پایان رکوردها!

استقاللیها در شــرایطی قهرمانی لیگ بیستویکم
را بهدســت آوردنــد که نکتــه اصلی ایــن قهرمانی،
شکستناپذیری شاگردان فرهاد مجیدی بود که باعث
شد تا رکوردی بیسابقهای بهثبت برسد و آبیپوشان
قهرمان بدون باخــت در تاریخ لیگ
پایتخت ،اولیــن
ِ
برتر لقب گرفتند .اما آبیها در آغاز لیگ بیســتودوم
و با هدایت ریکاردو ســا پینتو در همان گام اول مقابل
سپاهان شکســت خوردند تا رکورد شکستناپذیری
آنها روی عدد  30هفته متوقف شود.
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فرهاد مجیدی سرمربی استقالل هم که به لیگ امارات
رفته و سکان هدایت االتحاد کلبا را پذیرفته ،چند روز
گذشته در گام نخست فصل جدید لیگ امارات شکستی
 2گله را مقابل البطائح تجربه کرد تا استقالل و مجیدی
در یک نقطه مشــترک روند شکستناپذیریشان به
پایان رسیده باشد!
مالکیت توپ ،اما ...
سرمربی پرتغالی استقالل بعد از توقف تیمش
در هفته چهارم لیگ برتر مقابل نفت مسجدسلیمان،
نسبت به انتقادات علیه ناهماهنگی تیمش گالیه کرد و
مدعی شد که تیم تحت هدایت او ،تهاجمیتر از استقالل
فصل گذشته بازی میکند .البته که ریکاردو سا پینتو
در گفتوگوی بعدی خود اعــام کرد که قصدی برای
کنایه زدن به عملکرد فصل گذشته آبیپوشان نداشته و
حرفهایش اشتباه ترجمه شده است.
استقالل در لیگ بیستودوم با هدایت ریکاردو سا پینتو
ِ
استقالل
تنها توانسته در فاز مالکیت توپ ،آمار بهتری از
ِ
فصل گذشته با هدایت فرهاد مجیدی به جای بگذارد.
به طوریکه آبیها در به طور میانگین در هر مسابقه 56
درصد مالک توپ هستند ،در شرایطی که فصل گذشته
میانگین  51درصد مالکیت به ثبت رسیده است.
مقایسه آماری؛ سنگینی کفه ترازو به سود
تیم «مجیدی»
ِ
آبیپوشان پایتخت فصل گذشته تا پایان هفته چهارم
موفق شده بودند  5گل بهثمر برسانند اما در این فصل
 4گل زده در کارنامه اســتقالل به چشم میخورد .در
استقالل
بررسی گلهای خورده هم نشان میدهد که
ِ
مجیدی تا پایان هفتــه چهارم تیم بهتــری بوده ،به
طوریکه آبیها در فصل گذشته تنها یکبار در  4دیدار
نخست دروازهشان باز شــد و  3کلینشیت در کارنامه
حسین حسینی به ثبت رسید اما در لیگ بیستودوم 3
بار دروازه استقالل باز شده و دروازهبان باتجربه استقالل
موفق شده  2کلینشیت داشته باشد.
استقالل در لیگ بیســتویکم و تحت هدایت فرهاد
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مجیدی در پایان هفته چهارم توانســت با کسب 10
استقالل سا پینتو در
امتیاز صدرنشین جدول باشد اما
ِ
شرایطی به کار خود در هفته چهارم پایان داد که آبیها
با  7امتیاز در جایگاه چهارم جدول ایســتادهاند و البته
فاصلهای یک امتیازی تا صدر جدول دارند.
رکورد تاریخی و امیدوارکننده «ســا
شروع ممکن!
پینتو»؛ بهترین
ِ
ریکاردو سا پینتو ســرمربی پرتغالی استقالل توانسته
همراه این تیم در  4بازی ابتدایی لیگ بیستودوم7 ،
امتیاز کسب کند .ســا پینتو در شرایطی به این میزان
از امتیاز دســت یافته که ســرمربیان خارجی پیشین
استقالل در ادوار لیگ برتر به مراتب عملکردی ضعیفتر
از او داشــتهاند! رولند ُکخ پس از  5هفته توانســت 7
امتیاز کســب کند .وینفرد شفر سرمربی آلمانی سابق
آبیهای پایتخت هم بعد از  5هفته موفق شــد همراه
با استقالل  6امتیاز بهدســت آورد و آمار و ارقام آندرهآ
استراماچونی ،سرمربی ایتالیایی محبوب برای هواداران
آبیپوشان پایتخت ،حتی از شفر هم ناامیدکنندهتر بود و
استراماچونی در  6هفته نخست حضورش روی نیمکت
استقالل 6 ،امتیاز گرفت.
ســاپینتو با عملکرد موفقی که روی نیمکت استقالل
داشته و توانســته در قیاس با ســایر مربیان خارجی
استقالل ،امتیاز بیشتری را کســب کند ،حاال همه را
نسبت به آینده خود امیدوار کرده و هواداران استقالل
امیدوارند که سهشنبه در ورزشگاه آزادی و در مصاف با
پیکان تهران در هفته پنجم لیگ برتر بتوانند با کسب
پیروزی ،به صدر جدول رقابتهای لیگ برتر بازگردند.
سرمربی پرتغالی استقالل وعده بازیهای تهاجمی را
به هواداران آبیپوش داده و اســتقاللیها امیدوارند با
هماهنگی بیشتر خط حمله به ویژه زوج محمد محبی و
مهدی قایدی و حضور همزمان این  2ستاره در ترکیب
آبیها ،وعده سا پینتو محقق شده و آبیپوشان پایتخت
بتوانند همراه با سرمربی پرتغالی خود برای دومین فصل
متوالی به قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کنند.

خبر ویژه
 خط خوردن شش بازیکن میالن؛

سقف بازیکن خارجی
روی سر زالتان خراب شد!

ایرنا :میالن مجبور شد شــش بازیکن خود از
جمله آستر ورانکس ،مالیک تیاو ،یاسین ادلی و
زالتان ابراهیموویچ را از فهرست خود برای مرحله
گروهی لیگ قهرمانان حذف کند.
میالن در دور گروهی لیگ قهرمانان با چلسی،
دینامو زاگرب و سالزبورگ همگروه است .استفانو
پیولی فهرست نفرات تیمش را برای شش بازی
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اعالم کرد که نام
زالتان ایبراهیموویچ در آن به چشم نمیخورد.
او تا حــد زیادی بــه تیمی که فصل گذشــته
اسکودتو را برد ،اعتماد کرد و خریدهای جدید
تیمش نظیر آستر ورانکس ،مالیک تیاو و یاسین
ادلی را کنار گذاشت.
همچنین زالتان ابراهیموویچ نیز از این فهرست
حذف شــد تا غایب بــزرگ دور گروهی لیگ
قهرمانان باشد.
میالن نسبت به ســایر باشــگاهها محدودیت
بیشتری دارد زیرا  ۲۳بازیکن خارجی در ترکیب
دارد و تنها سقف  ۱۷بازیکن خارجی در لیست
لیگ قهرمانان اروپا باید داشته باشد.
همچنین الساندرو فلورنزی با وجود مصدومیت
شدید هفته گذشته که میتواند او را برای چند
ماه از میادین دور نگه دارد در فهرســت میالن
حضور دارد.
فهرست میالن برای فصل جدید
لیگ قهرمانان
ماینان ،میرانته ،ســرجیو دست ،کالولو ،فیکایو
توموری ،ســیمون کیائر ،بالو توره ،تئو هرناندز،
الســاندرو فلورنزی ،کاالبریا ،گابیــا ،بن ناصر،
کرونیچ ،تونالی ،پوبگا ،ســیلمیکرز ،مسیاس،
ابراهیم دیاز ،دکتلره ،لئو ،ژیرو و اوریگی.

