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سريال گفت وگو ديدگاه

روزگاري بود كه در فوتبال تعدادي از بازيكنان توانايي 
از پيش رو برداشتن حريف و گلزني داشتند و در پست 
مهاجم ب��ازي مي كردند. برخي ديگ��ر توانايي متوقف 
كردن آنها را داشتند و در پست مدافع بازي مي كردند. 
افرادي كه مجموعه اي از اين توانايي ها را داش��تند هم 
مي ش��دند بازيكنان مياني. رفته رفته اين پس��ت ها در 
فوتبال تخصصي تر ش��دند. مهاجم ها به چند دس��ته 
تقسيم ش��دند. وينگرها و ش��ماره 9 ها. بازيكناني كه 
توانايي حمله از كناره ها را داشتند و كساني كه در باكس 
محوطه جريمه عملكردي خوب داشتند. شماره 10 ها 
به اين مجموعه اضافه شدند و در فاصله بين هافبك ها 
و مهاجمان قرار مي گرفتن��د. تعدادي از هافبك ها هم 
توانايي خاص در قطع توپ حريف داش��تند و به عنوان 
هافبك هاي دفاعي ش��ناخته شدند. توضيح واضحات 
است كه هر كدام از پس��ت هاي دفاع راست و مياني به 
همين ش��كل به وجود آمدند. با گذشت زمان، پست ها 
در فوتبال از اين هم تخصصي تر ش��دند. در خط حمله 
برخي تيم ها هيچ مهاجم شماره 9 واقعي قرار نداشت و 
»فالس ناين« پديد آمد. حتي بعدتر »فالس تن« يا 10 
كاذب هم به وجود آمد. در پست هافبك دفاعي انواعي 
از بازيكنان با ويژگي هاي فوق تخصصي قرار گرفتند كه 
به رجيستا )بازي ساز عقب نشين( و هولدينگ ميدفلر 
)هافبك نگه دارنده( معروف هس��تند. حتي در بخش 
 Destroyer هولدينگ ميدفلر، ما نقش هاي��ي مثل
و Carrier هم مي بيني��م. هر كدام از بازيكنان كه در 

پست هاي تخصصي خود، به سطح فوق تخصصي برسند، 
ارزش باالتري پيدا مي كنند. وضعيتي مثل سطح بندي 
پزشكان. بازيكناني كه در پست خاص خود به بهترين 

سطح برسند، فوق تخصص آن پست لقب مي گيرند. 
در رئال مادريد بازيكني مانند كاسميرو وجود دارد كه 
يك فوق تخصص در پس��ت هولدينگ ميدفلر اس��ت. 
بوسكتس و ويدال در بارس��ا دو نوع متفاوت از هافبك 
دفاعي هستند كه با توجه به برنامه هاي مربي هر كدام 
مي توانند به تيم كمك كنن��د. انگولو كانته هم يكي از 
بازيكنان فوق العاده در اين پست است. تيم هايي بدون 
هافبك دفاعي فوق العاده، كاري بس��يار س��خت براي 
قهرمان��ي در تورنمنت هايي مثل ليگ قهرمانان دارند. 
زيتو در مصاحبه معروفي كه انجام داده به خوبي نقش 
خود را در خط مياني تيم ملي برزيل در اواخر دهه 50 و 
 Holding« اوايل دهه 60 وصف مي كند: »در زمان من
midfielders« وجود نداش��ت. هافبك ها به معناي 
واقعي هافبك بودند. آنها اين آزادي را داشتند تا در مواقع 
لزوم حمله كنند و در مواقع لزوم نيز به خط دفاعي اضافه 
شوند. هر هافبك در خط مياني تمام وظايف تدافعي و 
هجومي را در كنار هم عهده دار بود و همه كارها را بايد 
انجام مي داد.« در واقع او از دوراني صحبت مي كند كه 

فوتبال هنوز اينقدر تخصصي نشده بود. 
اما عجيب اينكه در فوتبال ايران، بس��ياري از بازيكنان 
هنوز حتي يك پس��ت تخصصي هم ندارند. حس��ين 
ماهيني در پرسپوليس واقعا پستش معلوم نيست. دفاع 
راست، دفاع چپ يا هافبك دفاعي. اين پست ها هر كدام 
نياز به تخصصي خاص دارند و بازيكن بايد در ش��رايط 

متفاوتي تمرين كند. دفاع چپ راست پا، در فوتبال مدرن 
وجود خارجي ندارد. معموال تيم ها هر كدام دو بازيكن در 
هر پست تخصصي دارند و اگر اتفاق خاصي رخ بدهد از 
بازيكنان جايگزين استفاده مي كنند. مثال زيدان گاهي 
مجبور مي ش��د از ناچو در دفاع چپ هم استفاده كند، 
اما تحت هيچ شرايطي او را به يك دنياي خيلي جديد، 
يعني هافبك دفاعي نبرد. در استقالل هم مي بينيم كه 
وريا غفوري در بعضي بازي ها دفاع راست است و در برخي 
ديگر از بازي ها وينگر راست. شايد مقايسه درستي نباشد، 
اما در رئال مادريد هرگز مارسلو در پست وينگر چپ قرار 
نخواهد گرفت، با وجود اينكه توانايي هاي زيادي براي 
آن پست را دارد. بازيكن ها بايد در طول فصل و در جريان 
تمرينات، كار تخصصي اي كه الزم است انجام دهند را 
انجام بدهند. پرسپوليس تا 2 سال پيش در كنار برانكو 
دس��تياراني مي ديد كه بازيكنان را به دو يا س��ه دسته 
متفاوت تقسيم مي كردند و هركدام به صورت جداگانه 
زيرنظر يك مربي خاص تمرين مي كردند. اما حاال آن 
دستياران از كنار برانكو رفته اند. در فوتبال مدرن عالوه بر 
دروازه بان ها، هر كدام از پست ها نياز به اين دارند كه يك 
مربي تخصصي داشته باشند. در ايران اما تنها دروازه بان ها 
يك مربي جدا دارند و س��اير بازيكنان زيرنظر سرمربي 

فعاليت مي كنند. 
فوتبال ايران ش��رايطش مانند يك بيمارس��تان است 
كه همه دكتر عمومي و پرستار هستند. با وجود اينكه 
آنها توانايي هندل ك��ردن كارهاي ع��ادي را تا حدود 
زيادي دارند، اما در برخي مواقع و موارد خاص، كاري از 
دست شان برنمي آيد. يك بيمارستان خوب نياز به اين 

دارد كه متخصص ها و فوق تخصص هاي زيادي داشته 
باشد تا كيفيت كار باال برود. فوتبال ايران حتي در رده 
پايه هم توانايي ساخت بازيكنان متخصص را ندارد، چرا 
كه مربيان و استادان كارآزموده و متبحري در مدارس 
فوتبال وجود ندارد. زماني كه مربيان كالس جهاني را 
به فوتبال ايران مي آوريم، از اشتباهات بازيكنان تعجب 
مي كنند. نقل است كه وقتي جي لوئيد ساموئل فقيد به 
استقالل پيوست، بازيكنان توان استوپ كردن پاس هاي 
او را نداشتند. چرا كه او طبق عادت حضور در باالترين 
سطح، مثل هميشه پاس مي داد و در ايران با بازيكناني 
روبه رو شده بود كه از استوپ كردن پاس هاي استاندارد 
هم عاجزند. فقدان بازيكن هاي فوق تخصصي به تيم ملي 
هم رسيده و شاهد اين هستيم كه يك هافبك دفاعي 
تبديل به مدافع مياني مي شود و يك هافبك بازي ساز، 
در پست هافبك نگه دارنده به بازي گرفته مي شود. حتي 
بازيكني كه در باشگاهش هميشه مهاجم نوك است در 
تيم ملي به عنوان وينگر به كار گرفته مي شود. همه اين 
تغييرات در نهايت روي عملكرد بازيكن در زمين تاثير 
مي گذارد و باعث مي شود او نتواند تمام داشته هايش را 

به نمايش بگذارد. 
به هر ح��ال در فوتبال پايه و به خص��وص از دوران زير 
17سال، بازيكنان با پست تخصصي كه قرار است ادامه 
فوتبال شان را در آن پوزيش��ن پشت سر بگذارند آشنا 
مي شوند. دنيا در حال پيشرفت است و فوتبال ايران هنوز 
با اصول پايه اين ورزش آشنا نشده است. مدارس فوتبال 
بايد قوي تر و بهتر مديريت ش��وند و مربيان ترجيحا در 
خارج از كشور با متدهاي روز آموزش فوتبال آشنا بشوند.

علي كرباليي

منصور برزگر؛ خان اس�ت؛ اما ج�ان مي دهد براي 
كش�تي. او در دوره اي ك�ه ورزش مل�ي اي�ران با 
ركود مواجه ش�ده و كمت�ر در ميادين بين المللي 
مي درخشيد، تبديل به تك ستاره كشتي ايران شده 
بود كه به تنهايي جور هم تيمي هايش را مي كشيد و 
دست پر از مسابقات مختلف به ايران باز مي گشت. او 
حدود يك دهه ستاره بي چون و چراي كشتي ايران 
بود،  از همين رو در روز وداعش با كشتي كه يكي از 
باشكوه ترين خداحافظي هاي تاريخ ورزش ايران 
بود، همه افرادي كه در س�الن 12 هزار نفري آزادي 
تهران حضور داشتند همراه او گريستند. برزگر كه 
براي كشتي جان مي داد، بالفاصله بعد از خداحافظي 
رداي مربيگري كشتي را بر تن كرد و شد منصور خان 
كشتي ايران كه حدود سه دهه همه چيز در كشتي 
ايران به نوعي به او ختم مي شد. در آن سال ها حرف 
مرد چشم زاغ كش�تي ايران براي بسياري حجت 
بود و خيلي ها روي حرف او حرف نمي زدند. كشتي 
ايران در تمام س�ال هايي كه منصور برزگر هدايت 
آن را برعهده داش�ت، همچون خود او خاكستري 
بود، پر از سايه روشن ها، موفقيت ها و شكست ها. 
او س�ال ها در راس ورزش اول ايران حضور داشت، 
شاگردان زيادي را تربيت كرد و مدال هاي بسياري 
ب�راي ورزش ايران به دس�ت آورد؛ اما ب�ا اين حال 
منتقدان خود را داش�ت و اين هم طبيعي است. او 
ركورددار حضور در المپيك ها به عنوان سرمربي 
است. رسول خادم اولين مرد طاليي ورزش ايران در 
المپيك ها در تيمي كه برزگر سرمربي اش بود به اين 
مهم رسيد.با پير كشتي ايران كه مرشد چند نسل از 
قهرمانان و خاك تشك خورده هاي كشورمان بوده 
گفت وگويي بلندباال داشته ايم كه هر روز بخشي از 

آن را مي توانيد در همين ستون بخوانيد. 

   هم دوره هاي منصور برزگر هميشه درباره غالمرضا 
تختي حرف مي زنند و از خاطرات مشترك خود با 
جهان پهلوان مي گويند؛ اما ظاهرا شما تا به حال آن 

طور كه بايد درباره تختي حرفي نزده ايد. چرا؟ 
چون من اصال تختي را نديدم. البته سال 1966 كه آخرين 
كشتي اش بود به سالن رفتيم، باتوم هم خورديم؛ اما آنقدر 
شلوغ بود كه نتوانستيم داخل سالن شويم و كشتي را ببينيم. 
براي همين اصال تختي را نديدم. بعد از آن مسابقات تختي 
ديگر از كشتي رفت. بيرون از كشتي هم هرگز او را نديدم. 
من از سال 1967 وارد كشتي شدم و آن زمان تختي ديگر 
كشتي نمي گرفت. چند وقت بعد از آن هم كه از دنيا رفت. 
خانه ما  درسلسبيل در غرب تهران بود و تختي بيشتر در 

مركز و شرق تهران بود، براي همين هرگز او را نديدم.
 يعني شما ارتباطي با نسل كشتي گيراني چون آقا 
تختي نداشتيد؟ اصال منصور برزگر خود را متعلق به 

كدام نسل كشتي مي داند؟
من براي نس��ل بعد از آقا تخت��ي، امامعلي حبيبي، 
عباس زندي و ... هس��تم؛ نسل شناخته شده اي كه 
همه مي شناس��ند. البته قبل از آقا تختي و آن نسل 
مدال بگي��ر هم كش��تي گيران قدرتمن��دي وجود 

داشتند كه همگي صاحبنام و جايگاه بودند.
 بله، اما به هر حال اين نس�ل از كشتي بود كه براي 
اولين بار در المپيك 1952هلسينكي به مقام و جايگاه 
رسيد و شناخته شد؛ المپيكي كه در آن آقا تختي و 

ديگر هم تيمي هايش صاحب مدال شدند.
در تيم��ي كه به المپيك 1952 هلس��ينكي رفت عباس 
زندي حضور داشت. او قبل تر و در تيم اعزامي به المپيك 
1948 لندن هم بود. در واقع در كشتي افرادي هستند كه 
رابط بين نسل قبلي و بعدي خود هستند و بين دو نسل قرار 
مي گيرند. در تيمي كه به لندن رفته بود افرادي چون منصور 
رييسي، منصور رحيمي ها، حسن سعديان، علي غفاري، 
عباس زندي، عباس حريري، منصور ميرقوامي و ابولقاسم 
س��خدري با هدايت صائم اريكان مربي تركيه اي حضور 
داشتند. به عنوان مثال در ادامه عبداهلل موحد با آقا تختي به 
مسابقات جهاني و المپيك مي رود و با آن نسل بود و بعد هم 
كه من وارد كشتي شدم آقاي موحد در كشتي حضور داشت 

و با خود من چند بار كشتي گرفت. 
 البته ورزش ايران در المپيك لندن است كه چهره 
مدرن به خود مي گيرد و با مدال برنز جعفر سلماسي در 
وزنه برداري سري در سرها در مي آورد و وارد جدول 

المپيك مي شود؛ اما كشتي در لندن بي مدال ماند.
من سال 1948 ميالدي به دنيا آمدم؛ اما بعدا شنيدم كه 
در گذشته تيمي از تركيه به ايران آمده بود و بجز يك نفر 
كه 9 دقيقه روي پل مي ماند و ضربه فني نمي شود، تمام 
كشتي گيران ما مقابل نمايندگان تركيه ضربه فني شدند. 
آن يك نفر هم كه ضربه نمي شود كسي نبود جز حبيب اهلل 
بلور. از آن زمان اين موضوع كه يك روز تيم كشتي ايران 
برود و در تركيه تيم اين كشور را شكست دهد تبديل به 
آرزو مي شود؛ كه البته در ادامه، اين آرزو تحقق پيدا مي كند 
و ما با ترك ها فاصله زيادي هم پيدا مي كنيم. البته ترك ها 
به خاطر نفوذي كه در فدراس��يون جهاني داشتند حق 
بسياري از كشتي گيران ايراني را ناحق كرده اند. آن زمان 
صائم اريكان مربي تركيه اي براي آموزش كشتي كالسيك 
به خدمت كشتي ايران در مي آيد و پايه كشتي مدرن در 
واقع از اينجا بود كه در ايران گذاشته مي شود. بعدها هم 

آندر برگ سوئدي چند صباحي در ايران مربيگري كرد.
 گفتيد با عبداهلل موحد كشتي گرفتيد؟ چند بار با 

آقاي موحد سرشاخ شديد؟
من س��ه بار با آقا عبداهلل كشتي گرفتم و هر سه بار باختم. 
اولين بار انتخابي المپيك مكزيك بود كه با يك خاك مغلوب 
او شدم. دومين بار انتخابي مسابقات كانادا بود و سومين بار در 
كاپ آريامهر بود. يك بار ديگر هم باز در كاپ آريامهر به هم 
برخورد كرديم؛ اما از آنجايي كه موحد از قسمت ران آسيب 
ديده بود من با او كشتي نگرفتم. اين در حالي بود كه هر دو 
قبل از آن با غالمي كشتي گرفته و مساوي كرده بوديم؛ اما 
هر كاري كردند من حاضر نشدم با آقا عبداهلل كشتي بگيرم. 
 جالب اينكه شما ركورددار قهرماني در كاپ آريامهر 

هستيد.
من پنج بار قهرمان كاپ آريامهر شدم. عبداهلل موحد چهار 
بار در اين جام قهرمان ش��د. البته بعدها كه اين جام به 22 
بهمن تغيير نام داد، خيلي ها آمدند و به قهرماني هاي زيادي 
در اين مسابقات رسيدند؛ اما خب تا وقتي كه نام مسابقات 

آريامهر بود من بيشترين قهرماني را داشتم. كاپ 
 ادامه دارد

فوتبالعموميوپستهايفوقتخصصي
جا ماندن ايراني ها از تاكتيك هاي روز

خاطرات و نظرات منصور برزگر )1(
هرگز تختي را نديدم/ سه بار با موحد كشتي گرفتم

گزارش - 1

روز جمعه در ورزش��گاه آزادي س��اعت 10:30 ش��ب، 
نتيجه اي رق��م خواهد خورد كه طبعات��ش از دو حال 
خارج نيست. ديدار تيم هاي استقالل و تراكتورسازي در 
شرايطي برگزار خواهد شد كه اين دو تيم پرطرفدار از دو 
بازي ابتدايي خود تنها دو امتياز كسب كرده اند و همين 
اول راه از صدر جدول دور ش��ده اند. تيم هايي كه هنوز 
وارد بحران به معناي واقعي كلمه نشدند اما اتفاقات بازي 

روز جمعه مي تواند شرايط را از حالت نرمال خارج كند.
از دو حالتي كه طبعات بازي اس��تقالل تراكتور خواهد 
داشت، يكي به حاشيه رفتن هر دو تيم در صورت تساوي 
است و ديگري به حاشيه رفتن تيم بازنده است. واضح 
اس��ت كه گرفتن 3 امتياز از 3 بازي ابتداي فصل براي 
تيم هايي كه خودشان را براي قهرماني بسته اند يا الاقل 
طرفداران شان اين ادعا را دارند، نتيجه فوق العاده بدي 
اس��ت. از آن طرف اگر هر ك��دام از اين تيم ها ببازد با دو 
مساوي و يك باخت تقريبا دچار همان شرايط مي شود. 
با اين تفاوت كه تيم رقيب را از پيچ خطرناك عبور داده و 
اين رها شدن رقيب رو در رو از حاشيه، بحران خودي را 

بيش از پيش برجسته مي كند.
اين شرايطي كه ترسيم كردم باعث شده استرس بازي 
استقالل و تراكتور چندين برابر شود. هم براي كادر فني 
و هم براي بازيكن��ان. مربيان تيم گرچه هر دو خارجي 
هستند اما با وضعيت فوتبال ايران آشنايي دارند. شفر كه 
خودش ديده و توشاك هم حتما به گوشش رسانده اند 
كه هواداران ايراني هيچ صبر و حوصله اي ندارند و امكان 
دارد مربيان خيلي زودتر از آنچه فكرش را مي كنند مجبور 
شوند شعار »حيا كن رها كن« را تحمل كنند. حاال سوال 
اينجاست كه مربيان چه تمهيدي براي برون رفت از اين 
وضعيت انديشيده اند؟ استقالل مشكل يارگيري اش در 
طول فصل نقل و انتقاالت را در همين هفته گذشته تا 
حدي جبران كرد. نيوماير آلماني، الحاجي گرو نيجريه اي 
و مرتضي تبريزي به اين تيم اضافه شدند تا كمبودهاي 
تيم شفر از بين برود. تراكتور هم كه بمب نقل و انتقاالت 
را تركان��د و كاپيتان هاي تيم ملي را به تبريز كش��اند. 

تنها دغدغه مربيان در اين بازي ش��ايد عدم هماهنگي 
ستاره هاي تازه اضافه شده به تركيب باشد. تركيبي كه 
بايد ديد براي چه هدفي به زمين بازي فرستاده مي شود. 
گل زدن يا گل نخوردن؟ بردن يا نباختن؟ تركيبي براي 
افزايش تلفات يا كاهش تلفات؟ استرس بازي اين شك 
را در فوتبالي ها ايجاد مي كند كه هر دو مربي ابتدا براي 
نباختن تيم را راهي زمين بازي كنند. اما اين طرز بازي 
ريسك بيشتر شدن قرباني ها را افزايش مي دهد. چراكه 
همان طور كه گفته شد، تساوي به نفع هيچ كدام از تيم ها 
نيست. شايد اين جمله اي كليش��ه اي به نظر بيايد كه 
معموال مربيان تيم ها قبل از بازي مي گويند، اما اين بار 
واقعا مساوي نه به درد شفر مي خورد نه به درد توشاك. 
حاال اگر هر كدام از اين تيم ها بخواهد دل به دريا بزند و 
براي برد و حمله به زمين برود هم وضعيتي خطرناك 
در انتظارش است. از دست دادن جانب احتياط ممكن 
است به قيمت نابودي خود و نجات رقيب بينجامد. واقعا 
شرايط سختي است! آبي هاي پايتخت كه در فصول اخير 
هميشه با مشكل عدم نتيجه گيري در آغاز فصل مواجه 
بودند اصال دل ش��ان نمي خواهد خاطرات عليمنصور 
براي شان تداعي شود. تراكتوري ها هم دوست ندارند با 
ستاره هاي اضافه شده به تيم شان همچنان دستمايه طنز 
تيم هاي رقيب قرار بگيرند و هرچه بيشتر احساس كنند 
كه شبيه به استيل آذين شده اند. به هر روي اين هفته نقطه 
عطف كار دو مربي پا به سن گذاشته ليگ برتر است. بايد 
ببينيم كدام مربي مي تواند با آناليز بهتر و البته شجاعت 
بيشتر تيمش را راهي زمين كند تا به سالمت از اين پيچ 

خطرناك عبور كند.

با پايان دوران مرخصي و استراحت تيبو كورتوآ، او بايد 
در تمرينات چلسي حاضر مي شد، اما از انجام اين كار 
سر باز زد و با اين عمل به صورت رسمي به باشگاه اعالم 
كرد كه قصد ماندن ندارد. چلسي متوجه شد يا بايد وارد 
يك جنگ بي فايده و ضررده با گلر بلژيكي بشود يا او را 
به صورت توافقي به باشگاهي كه مي خواهد، بفروشد. 
چلسي مي توانست كورتوآ را تهديد به سكونشيني كند، 
اما مشكل اينجا بود كه او تنها يك سال قرارداد داشت، 
بايد حقوقش را به صورت كام��ل پرداخت مي كردند 
و همچنين اينكه او ليس��ت بازيكن ه��ا را پر مي كرد. 
منطقي ترين كار فروش او به نظر مي رسيد. اما مساله 
اصلي اينجا بود كه هيچ دروازه بان همسطحي با كورتوآ 
پيدا نمي كردند. تالش هايي شد تا اوبالك جذب شود، 
اما جداي از بحث مالي، خود بازيكن حاضر نمي ش��د 
اتلتيكو را ترك كند و به چلسي بيايد. بنابراين در آخرين 
لحظات مديران چلسي سراغ بازيكني رفتند كه تا 6 ماه 
پي��ش در رادار رئال مادريد بود. كپ��ا، دروازه بان جوان 
اسپانيايي اتلتيك بيلبائو، از آينده دارترين گلرهاي الليگا 
بود و چلسي موفق شد با مبلغ 80 ميليون يورو او را جذب 
كند. كپا آريزاباالگا با اي��ن انتقال به گران قيمت ترين 

دروازه بان تاريخ دنياي فوتبال تبديل شد.
هرچند هنوز هيچ چيز رسمي نيست، اما بايد كورتوآ را 
رئالي بدانيم و شاهد يك رقابت دشوار بين كيلور ناواس 
و تيبو كورتوآ باش��يم. ناواس از ابت��دا هم براي نيمكت 
خريداري شده بود و اتفاقات روزگار به سمتي رفت تا سه 
سال پياپي به عنوان دروازه بان اول رئال مادريد فاتح ليگ 
قهرمانان بشود. اولين اتفاقات مشكالت شديد كاسياس با 
پرس حتي در دوران پسامورينيو بود. مساله اي كه باعث 
شد، پرس حاضر شود ضمن پرداخت نصف حقوقش، او 
را به پورتو قرض بدهد. ناواس قرار بود يك فصل به صورت 
موقت گلر رئال باشد تا پس از آن داويد دخه آ خريداري 
شود. اما مشكل فكس باشگاه منچستريونايتد باعث شد 
انتقال دخه آ در واپسين ثانيه هاي نقل و انتقاالت منتفي 
بشود و رئال مجبور شود با ناواس ادامه بدهد. ادامه دادني 

كه البته خوش يمن ب��ود و اين تيم به افتخارات تاريخي 
مهمي رس��يد. عملكرد كيلور ناواس در بازي هاي تحت 
فشار فوق العاده بوده و اگر از چند اشتباهش چشم پوشي 
كنيم، نقش كليدي به خصوص در دو قهرماني اخير رئال 
در ليگ قهرمانان داشت. حاال اما ناواس جايگاهش را از 
دست مي دهد. او احتماال گلر فيكس تيم در بازي هاي كم 
اهميت مثل بازي هاي جام حذفي باشد.اما آيا رئال واقعا از 
اين انتقال سود كرده؟ كورتوآ چقدر از ناواس بهتر است؟ 
از نظر آماري، در سال گذشته ناواس گلر بهتري از كورتوآ 
بوده. او س��يوهاي بيشتري داشته و همچنين توپ هاي 
بيش��تري هم روي دروازه اش آمده است. اما در مجموع 
درصد س��يو باالتري را ثبت كرد. كورتوآ ام��ا دروازه بان 
جوان تري اس��ت و مي تواند س��ال ها دروازه رئال را بيمه 
كند. اگر چند بازي ضعيف او در فصل گذشته را فراموش 
كنيم، در مجموع او سرمايه گذاري خوبي براي مادريدي ها 
به حساب مي آيد. شنيده مي شود كهكشاني ها امروز با 
مبلغ 35يورو انتقال او را قطعي مي كنند.اتلتيك بيلبائو 
80 ميليون يورو از اين انتقال سود كرد. چلسي يك گلر 
خوب نصيبش شد و رئال هم با يك قيمت معقول، يك 
دروازه بان خوب نصيبش مي شود. اين مثلث انتقاالتي، 
يكي از تغييرات بزرگ فصل را رقم زد و چهره دروازه بان دو 
تيم بزرگ چلسي و رئال را براي چندين سال تغيير داد. اين 
مثلث ابتدا قرار بود بين باشگاه هاي آ.اس .رم، رئال و چلسي 
باشد، اما ليورپول وارد اين ماجرا شد و گلر رم را مال خود 
كرد. ركورد گران ترين دروازه بان تاريخ در اين تابس��تان 
دوبار شكس��ته شد. ركوردي كه س��ال هاي سال دست 

بوفون بود و حاال پي در پي شكسته مي شود.

تلفات بازي تراكتور -  استقالل
عبور از پيچ خطرناك

كورتوآ، كپا و ناواس
مثلث غيرقابل پيش بيني

بهرام سرگوسراييعلي ولي اللهي

   چيكي تاپيا، رييس فدراسيون فوتبال آرژانتين در مصاحبه 
با تيك اسپورتس فاش كرد كه با گوارديوال براي پذيرفتن 
هدايت اين تيم مذاكره كرده اما نتيجه اي حاصل نش��ده 
است: »واقعيت اين است كه بله، با گوارديوال صحبت كردم 
اما خيلي زود متوجه شدم كه امكان جذب او وجود ندارد. «

   بنا بر اعالم مديرعامل استقالل خوزستان انتقال مهاجم 
جوان اين تيم به آيندهوون هلند قطعي شده و هيچ مانعي 

بر سر آن وجود ندارد.
   مسووالن هتل محل اقامت بازيكنان سپيدرود رشت با گرو 
گرفتن كارت بازي بازيكنان به دليل پرداخت نشدن طلبش، 
اجازه نداد اعضاي اين تيم از هتل خارج شوند. همين امر باعث 

شد سپيدرودي ها از پرواز جا بمانند.
   علي دايي در كنفرانس خب��ري پيش از بازي تيمش با 
ذوب آهن در واكنش به صحبت هاي نماينده كرمانش��اه 
مبني بر نقاط مبهم كمك هاي او به زلزله زدگان گفت: اين 
آقا كه نماينده منطقه بوده را با من مقايسه كنيد و ببينيد من 

چه كارهايي كرده ام و او چه كارهايي كرده است. اين همه 
پول بيت المال را دزديدن��د و از اين مملكت خارج كردند، 

شما كجا بوديد؟ 
  سامان قدوس ستاره ايراني باشگاه اوسترسوند به اوئيسكا 
اسپانيا پيوست. اوئيسكا تيمي است كه امسال به رقابت هاي 

الليگا راه پيدا كرده است.
  صالحي اميري، رييس كميته ملي المپيك درباره دليل 
وقوع انفجار در باشگاه انقالب گفت: اقدام براي در مدار قرار 
گرفتن چيلر هوايي تعمير شده توسط پيمانكار در محيطي 
كه نشتي گاز داش��ته و اتصال به برق داشته، علت انفجار 
بوده است. در اين انفجار متاس��فانه سه نفر جان خود را از 

دست دادند.
  تيم فوتسال مس سونگون در مرحله يك چهارم نهايي 
مس��ابقات قهرماني باشگاه هاي آس��يا به مصاف تيم ارم 
قرقيزستان رفت و در نهايت موفق شد با نتيجه 8 بر 3 از سد 

حريف خود عبور كند و به مرحله نيمه نهايي برسد.

سرخط خبرها

برنامه مسابقات

هفته سوم لیگ برتر ایران 

پنجشنبه 18 مرداد 1397
18:15گسترش فوالد- سپيدرود رشت

20:30سايپا- ذوب آهن 
20:30استقالل خوزستان- پرسپوليس

20:30نساجی مازندران- پارس جنوبی جم
جمعه 19 مرداد 1397

20:00پديده- صنعت نفت آبادان
20:30نفت  مسجد سليمان- فوالد

20:30استقالل- تراکتورسازی
20:30سپاهان - پيکان

وحيد جعفري


