یک نامزد بزرگ ریاست فدراسیون رد صالحیت شد!؟

حســن کامرانیفر ،دبیرکل فدراسیون فوتبال با حضور در برنامه
فوتبال برتر به صورت تلفنی ،خبر بسیار مهمی را اعالم کرد.
او در پاســخ به سوال محمدحســین میثاقی در خصوص آخرین
وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال گفت »:طبق روال و اساسنامه
کارها در حال انجام اســت و هشت شهریور همان طور که برای
همه اعضای مجمع دعوتنامه ارســال شده ،انتخابات فدراسیون
فوتبــال برگزار خواهد شــد .هیچ جایی برای نگرانی نیســت و

انتخابات خیلی خوب بر اســاس قوانیــن و مقررات برگزار خواهد
شد».
در مهمترین بخش صحبتهای کامرانیفر ،دبیرکل فدراســیون
فوتبال ایران پرسش مجری برنامه در مورد تعداد نامزدهای نهایی
انتخابات را اینطور پاسخ داد»:خدمت شما عرض کنم که کمیته
بدوی انتخابات در حال برررســی هســتند و موضوعی که االن
میتوانم بگویم این اســت که دو نفر تایید شــدهاند و نفر ســوم

هم منتظر هســتیم ببینیم وضعیتشان چطور خواهد شد و اعالم
خواهیم کرد».میثاقی در این لحظه برای تاکید بیشتر از کامرانیفر
پرســید که پس با این حســاب فعال دو نفر تایید شدند و منتظر
هســتید ببینید نفر سوم چه سرنوشتی پیدا میکند اما انتخابات در
هرصورت هشت شهریور برگزار خواهد شد ،درست است؟ در این
لحظه دبیرکل فدراســیون فوتبال گفت »:بله ،دقیقا .انتخابات به
موقع و سر تاریخی که مشخص شده برگزار خواهد شد».
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گفتگو با فرهاد کاظمی در خصوص اوضاع فوتبال ایران؛

مربیان ایرانی از کیروش فقط دفاعکردن را یاد گرفتند!
فرهاد کاظمی سرمربی باسابقه فوتبال ایران که سابقه قهرمانی
در لیگ برتر با تیم ســپاهان را دارد ،در خصوص اوضاع فوتبال
ایران گفتگوی جذاب و نسبتا طوالنی با روزنامه امتیاز داشت
که در ادامه این مصاحبه را میخوانید:
پرسپولیس و استقالل راضی کننده نبودند
من تا اینجای کار بازیهای دلچســبی در لیگ برتر ندیدم و به
این اعتقاد ندارم که چون فصل تازه شــروع شــده به این شکل
اســت .فوتبال ما را با فوتبال اروپا مقایسه کنید .فوتبال ایران در
نتیجهگیری خالصه شــده است .بحث ما االن این است کیفیت
بازیهای ما پایین اســت .این همه هزینه شــده ،کلی بازیکن
آوردهاند ولی فایدهای نداشــته اســت .به خاطــر عدم مدیریت
صحیح اســترس به جان مربیان افتاده است ،اکثر تیمها تدافعی
بازی میکنند و از جذابیت فوتبال ما کم شده برای همین کیفیت
بازیهای ما پایین اســت .تیمها هنوز نتوانستهاند به چیزی که
مدنظر جامعه فوتبال اســت یعنی چیزی که هواداران میخواهند
برسند .تیم ها همه محتاط بازی میکنند .کمتر تیمی را دیدهایم
که با دو فوروارد بازی کند ،حاال سه فوروارد که هیچی! به همین
خاطر بازی ها جذاب نیست .پرسپولیس پنج سال متوالی قهرمان
شده و سال گذشــته نایب قهرمان شده ولی در دو بازی اخیر ۴
موقعیت بیشــتر نداشــته و گل هم نزده یا مث ً
ال اگر تیم ملوان از
لحاظ بدنی کم نمیآورد استقالل ،بهتر از ملوان نبود.
بازی بدون تماشاگر دلچسب نیست
عدم حضور هواداران از شــوق و اشتیاق بازیکن کم می کند و
این از مشــکالت عدیده فوتبال ماست که به چشم میآید ولی
برنامهریزی لیگ خوب اســت و بازیها به موقع انجام می شود.

من از نظر فنی می گویم بازی ها دلچسب نیست و باید تماشاگر
در اســتادیوم باشــد تا بازیکن با انگیزه بازی کند زیرا مسئولیت
بازیکن چند برابر میشود.
سپاهان کار تاکتیکی نداشت
نیمه دوم بازی با ســپاهان را برابر نساجی دیدم ،دلچسب نبود
یعنی کار مشــخص تاکتیکی نداشت .انشــااهلل در فرصت باقی
مانده کار می کنند .اعتقادم این اســت که شــاید عدم شناخت
مربی از بازیکنان باعث این مسائل شده اما توقع جامعه ما بیشتر
از اینها اســت .تیمها باید کار تاکتیکی انجام بدهند و هجومی
بازی کنند.
فوتبال ایران فاقد تکنولوژی است
سه سال است که همه دارند در مورد  VARصحبت می کنند
که باید بیاید .دنیا به این رسیده که تکنولوژی باید باشد ،متاسفانه
فوتبال ایران فاقد تکنولوژی است و این هم ضعف بزرگ فوتبال
ایران اســت ،همه مربیان و بازیکنان شاکی هستند .اگر VAR
باشــد خود داوران هم خیلی راحتتر هســتند .به نظر من باید
حاشــیه امنیت خوبی برای داوران ایجاد کنند تا راحتتر قضاوت
کنند .اشتباه داوران روی آفساید و پنالتی است که اگر تکنولوژی
باشد این اتفاق نمی افتد.
از کیروش فقط دفاعکردن را یاد گرفتیم!
فوتبال ما آنقدر پیشرفت نداشته که ما بخواهیم از داوری انتظار
پیشــرفت داشته باشیم .خدا آقای کیروش را خیر بدهد به ایران
آمد و سیســتم دفاعــی را به ما یاد داد و حاال تمــام مربیان ما
محتاط عمل میکنند .چــرا مربیان ما مدیریت و نظم فوتبال او
را یاد نگرفتند؟ همه فوتبال ما در دفاع و ضد حمله خالصه شده

است .سال گذشته هم ما همین مشکل را داشتیم و تیم ها ترسو
بازی می کردند.
اسکوچیچ را تخریب کردید!
در خصوص تیم ملی و مسائلی که برای اسکوچیچ پیش آمد باید
بگویم وقتی که قدرت یک سرمربی را از او میگیری چه توقعی می
توانی داشته باشی؟ شما سرمربی تیم ملی فوتبال را تخریب کردید.
البته سر همه مسائل فوتبال همین بال آمد .شما تیم ملی امید را نگاه
کنید ،در مســابقات کشورهای اسالمی شرکت نکرد ولی فردا توقع
دارید این ها بروند و در المپیک نتیجه بگیرند؟
اعضای مجمع خدا را در نظر بگیرند
در خصوص انتخابات فدراســیون هم بایــد بگویم هرکس که
در مسند کار مینشــیند باید به این فوتبال خدمت کند .آنهایی
هــم که میخواهند رای بدهند خــدا را در نظر بگیرند و به فکر
فوتبال باشند.
نمایندگان مجلس سررشته فوتبالی ندارند
نامه برای فدراســیون فوتبال آمده و احتمال تعلیق وجود دارد .من
قبال هم گفتم آقایانی که میخواهند به واسطه حضور در فوتبال یا
فدراسیون برای خودشان شخصیت بخرند ،اشتباه می کنند .نماینده
مجلس ما باید به داد مردم برســد نه اینکه تازه بخواهد بگوید چه
کسی انتخاب شود یا چه کســی نشود .هرکس باید کار خودش را
بکند .نمایندههای ما حق دخالت در فوتبال را ندارند ،سر رشتهای هم
ندارند .آنها که کار بلد هســتند در ورزش نیستند و آنهایی که نابلد
هستند آمدند و دارند برای فوتبال ما تصمیم میگیرند.
به ردههای پایه بها بدهید
من خواســتهام این اســت که به نوجوانان ،جوانان و امید فوتبال

مملکت ما بها بدهن د االن که هیچکس نیســت و هرکسی دنبال
کار خودش است و افرادی دارند آینده فوتبال ایران را می سوزانند.
پیشنهاد دارم ولی نمیتوانم با مدیران سیاسی کار کنم
برگشــتن ما خیلی مهم نیســت .االن کار کردن در یک سری
از شــرایط برای برخی از افراد خیلی سخت شده است .پیشنهاد
داشتم اما تحت هر شــرایطی نمیتوان کار کرد .وقتی به دنبال
شــخصیت و موفقیت هستی نمی توانی با هر کسی کار کنی که

در چارچوب فوتبال نیست .شما با یک مدیر صحبت کنید قبل از
اینکه در مورد ورزش نظر بدهد راجعبه سیاســت حرف می زند.
معلوم است نمی توان با او کار کرد.
رامین رضاییان و مهدیپور درخشان ظاهر شدند
من همه شاگردانم را دوست دارم .رامین در این دو هفته خوب
کار کرده و مهدی مهدی پور همچنان می درخشد .اکثر بازیکنان
دارند خوب کار میکنند و باید تاکتیکپذیریشان را بیشتر کنند.

گپ و گفت

یادداشت
وضعیت مبهم کاوه رضایی

مجتبی احسانی

یکی از ســتاره هایی که در نقل و انتقاالت تابستانی به
فوتبال ایران بازگشــت کاوه رضایی بود که پس از کش
و قوس های فراوان باالخره تصمیم گرفت در ســال جام
جهانی به اســتقالل بپیوندد تا شانســش برای پوشیدن
پیراهن تیم ملی افزایش بیابد.
بــا این حال اوضــاع مطابق انتظار پیــش نرفت و کاوه
همچنان نتوانســته قراردادش را با اســتقالل ثبت کند تا
فقط بتواند با این تیم تمرین کند.
مانعی به نام ارسالن
وضعیــت کاوه رضایــی بــرای حضور در فصــل بعد،
نامشخص است .لیست بزرگساالن استقالل تکمیل شده
و هیچ جای خالیای ندارد .مدیران باشگاه درصدد بودند تا
قرارداد ارسالن مطهری را فسخ کرده و رضایی را بهعنوان
جانشین این بازیکن وارد فهرســت تیم کنند .صحبتها
برای کسب رضایت ارسالن جهت فسخ قرارداد بی نتیجه
بود و این بازیکن تا پایان بازار نقل و انتقاالت به همکاری
خود با اســتقالل پایان نداد تا بدینصورت وضعیت کاوه
رضایی نیز برای فصل بعد پیچیده شود.
با این حال ،ارســان و کاوه امــروز راهی محل تمرین
آبیها در مجموعه انقالب شــدند اما بــه مطهری اجازه
تمرین با ســایر بازیکنان داده نشد ولی رضایی پا به پای
همتیمیهایش مشغول انجام دستورات تاکتیکی ساپینتو و
سایر اعضای کادرفنی شد.
وضعیت مطهری و رضایی بــرای فصل بعد به عالمت
سوال بزرگی تبدیل شده و هنوز بهدرستی مشخص نیست
که این دو بازیکن در ادامه فصل با لباس چه تیمهایی به
میدان میروند.
مشکل اقامت است؟
داستان کاوه مربوط به اقامت او است .او به دنبال گرفتن
اقامت بلژیک اســت اما برای گرفتن اقامت دائم نیاز به ۵
سال ســکونت در این کشــور دارد .مشکل اینجاست که
رضایــی به مدت  ۴ســال و هفت ماه اقامــت خود را در
بلژیــک پر کرده و چند ماه بــرای اقامت دائم کم دارد در
صورتی که او با اســتقالل قرارداد خود را به امضا برساند
نمیتواند کارت اقامت دائم خود در بلژیک را دریافت کند
و همین موضوع سبب باطل شدن سابقه  ۴سال و خورده
ای او در بلژیک هم میشــود و بعــدا برای گرفتن کارت
اقامت نیاز به شروع دوباره زندگی در بلژیک دارد.
این اتفاقات و نگرفتن کارت اقامت بلژیک سبب شده تا
رضایی نتواند قرارداد خود را با اســتقالل به امضا برساند.
یک مشــکل شــخصی که از ابتدا قرار بود خودش آن را
حل کند.
پایان شایعات
از زمانی که اســتقاللی ها نتوانســتند نــام کاوه را وارد
لیســت تیمشان کنند شــایعه حضور او در پرسپولیس به
گوش رسید .رضایی که رابطه بسیار نزدیکی با یحیی گل
محمدی ســرمربی پرسپولیس دارد پیش از این در لیست
این مربی قرار داشــت ،اما رضایی راضی به ســرخپوش
شــدن نشد و به همین دلیل به پیشــنهاد استقالل پاسخ
مثبت داد.
حــاال و با اتفاقی که بــرای کاوه رضایی رخ داد نام این
بازیکن برای پیوســتن به پرسپولیس باز هم مطرح شد ،از
طرف دیگر باشگاه پرسپولیس با فقر مهاجم روبروست که
همین مسئله گمانهزنیها برای حضور این بازیکن در جمع
شــاگردان یحیی گل محمدی را بیشتر کرد بود اما کاوه
رضایی با شرکت در تمرین استقالل به شایعات پایان داد
و مشخص شد او قصدی برای جدایی از استقالل ندارد.
چیزی که مشــخص است استقاللی ها برای وارد کردن
نام کاوه رضایی نیاز دارند که ابتدا قرارداد ارسالن مطهری
را فسخ کنند ،اتفاقی که تا کنون زخ نداده و وضعیت کاوه
رضایی را در حالت مبهم نگه داشته است.

علیرضا اکبرپور در گفت وگو با «روزنامه امتیاز»؛

امسال استقالل  5رقیب سرسخت دارد

سارا طاووسی

استقالل در دو هفته ای که از لیگ گذشت ،یک باخت خانگی و یک برد خارج از خانه
حاصل کارش بود .اضافه شــدن ســتارههایی همچون مهدی قایدی و محمد محبی از
مهمترین تفاوتهای آبیهای تهرانی نســبت به هفته اول بود که اتفاقا تاثیر زیادی در
شکل گیری کامبک مقابل ملوان به همراه داشت.
حاال برای اکثریت هواداران اســتقالل این ســوال مطرح است که آیا تیم محبوب آنها
امسال میتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند یا خیر.
در همین خصوص علیرضا اکبرپور مهاجم ســالهای نه چندان دور آبیهای تهرانی و
پیشکسوت این باشگاه با روزنامه امتیاز گفتگویی انجام داده که در ادامه میخوانید:
* اضافه شدن محبی و قائدی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بــا توجه به اینکه قائــدی تأثیرگذارتریــن بازیکن در نتیجه بازی اســتقالل و
ملوان بود.
این دو بازیکن از بهترین ها هســتند و میتوانند به اســتقالل کمک کنند .مخصوصا
که قائدی هم گل زد و هم پنالتی گرفت و توانســت اســتقالل را برنده بازی کند .البته
همه اعضای تیم زحمت کشــیدند ولی آن گل و پنالتی گرفتن یک هنری است که هر
شخصی ندارد.

* این روزها شایعه پیوستن عزت اللهی به استقالل شنیده میشود .در
این خصوص چه نظری دارید؟
جواب این ســوال شما را اینطور باید بدهم که آیا اســتقالل به این بازیکن نیاز دارد؟
در پاســخ باید بگویم بله ،ما در خط میانی به یک هافبک بازیســاز نیاز داریم .کسی که
فرماندهی و حفظ توپ کند .عزت اللهی هم یکی از بهترینها بوده و هســت و میتواند
به استقالل کمک کند.
* استقالل این هفته با مس کرمانی بازی دارد که هفته گذشته به پیکان
ســه گل زد .نظرتان در مورد این بازی چیست؟ آیا استقالل میتواند به
دومین برد خود دست پیدا کند؟
مس یــک تیم لیگ یکی بود که بــه لیگ برتر صعود کرد .من شــناخت آنچنانی
روی این تیم ندارم ولی طبیعتا وقتی این تیم به پیکان ســه گل میزند معلوم است
تیم خوبی اســت و تقویت شده و میتواند برای اســتقالل خطرناک باشد .تیم های
ناشــناخته واقعا خطرناک هســتند .اســتقالل هم نباید ریســک کند و باید به روند
بردهایــش بعد از بــازی با ملوان ادامه دهد .منتها نکته مهم این اســت که اگر تیم
غرور پیدا کند و حریف را دســت کم بگیرد به مشکل میخورد.
* ترافیک باالی بازیکن در خط حمله ســوژه اخبار و تحلیلها شــده
است .چگونه میتوان این قضیه را مدیریت کرد؟ و به نظرتان این تعداد
مهاجم در تیم خوب است؟
خیر ،به نظرم اصال خوب نیســت .این بازیکنان بهترین های لیگ هستند .استقالل از
دو یا سه مهاجم در هر بازی میتواند استفاده کند بقیه باید روی نیمکت بنشینند که هم
برای خود بازیکن و هم برای لیگ خوب نیســت .ما در بعضی از پســت ها یک بازیکن
داریم و بعضی پست ها پنج شش بازیکن که این موضوع توازن را بهم میزند و به شکلی
نامحسوس توانایی تیم را کم میکند.
* در ایــن دو هفته ای که از لیگ گذشــت کدام یک از تیم ها را رقیب
سرسخت تری برای استقالل میبینید؟
هفته های اول چیزی مشــخص نیســت .بعضی تیم ها بــا آمادگی کامل وارد
لیــگ شــدند ،بعضی دیگر هنوز با هم هماهنگ نشــد هاند .شــواهد امر نشــان
میدهد ســپاهان و پرســپوليس و تراکتور و گل گهر و فوالد امسال آمد هاند که
باالی جدول باشــند و میجنگند بــرای قهرمانی البته بســتگی به توان تیمها و
مدیریت آنها دارد.

یادداشت

برایموفقیت؛بایدبخندیدوبجنگید

مربی پرتغالی ،تیم قهرمان و بهترین تیم فوتبال باشــگاهی ایران در فاز دفاعی را تحویل گرفته
است ،همیشه گفتهاند که در فوتبال تکرار قهرمانی سختتر از قهرمان شدن است .ساپینتو که پیش
از شروع بازیها گفته بود مربی ماجراجویی است و ذهن برنده دارد برای اینکه بار فشار تمرینات را
از روی شــاگردانش کم کند گاهی به کارهای سرگرمی روی میآورد تا در دقایق سخت ،لبخند را
به صورت شاگردانش بنشاند و البته به آنها این پیام مهم را انتقال دهد که جنگیدن برای موفقیت
در فوتبال لذتبخش است .تصاویر تمرینات استقالل نشان میدهند که آنها زیر نظر مربی بدنساز
به طور جدی کار می کنند ،به نظر میرســد که سالن بدنسازی به زمین فوتبال آماده تا آبیها هر
لحظه در بازی آماده نبرد و رقابت باشــند ،ســپس کارهای تاکتیکی ساپینتو شروع میشود که به
نقل از تماشاگران پشت درهای بسته ،فریادهای او کامال به گوش میرسد .ساپینتو روی کارهای
تاکتیکی تاکید ویژهای دارد و از صدایش پیداست که برای بهتر شدن استقالل جدیتر از حد تصور
است .شاید القای همین نیروی جنگندگی است که استقاللیها در بازی با ملوان نسبت به بازی با
سپاهان متفاوت بودند .آنها در بازی با ملوان هم همانند دیدار با سپاهان گل خوردند اما در دیدار با
ملوان شرایط را به طور کلی تغییر دادند و از باخت یک پیروزی شیرین ساختند .این عملکرد شاید
برای ساپینتو شیرینتر از کسب سه امتیاز بود .از  3-4-3به  4-3-3این نشان میدهد که ساپینتو با
استقالل به دنبال نمایش تهاجمی و تکرار قهرمانی است و در این مسیر کوتاه نخواهد آمد و شکست
دو بر صفر برابر ســپاهان ،او را نسبت به ادامه مسیر دلســرد نکرده است .او آنقدر در تمرین برای
موفقیت آبیها تالش میکند و در جریان مسابقه برای گلهای استقالل فریاد میزند که آبیها هم
در تمرین وقتی در اجرای تاکتیک مد نظر او درست عمل میکنند ،مثل مهدی پور از ته دل ،فریادی
از سرخوشی میکشند .آبیها در تمرین استقالل میخندند اما برای تکرار قهرمانی میجنگند و این
یکی از زیباییهای بازیهای این فصل لیگ برتر خواهد بود و شاید موجب شود نبرد قهرمانی میان
استقالل ،سپاهان و پرسپولیس و دیگر مدعیان تا هفتههای پایانی ادامه داشته باشد.

یادداشت

هواداران همیشه معترض
محسن بهره دار

آخرین ساعات نقلوانتقاالت تابستانی با خبر خروج و عدم خروج ارسالن
مطهری بازیکن استقالل به پایان رسید ،ولی حواشی این خبر بیشتر از خود
خبر در تیتر خبرها قرار گرفت و هواداران اســتقالل را به سه گروه فکری
تقسیم کرد.گروهی باشگاه و شخص مدیر باشگاه را مسئول این مشکل
که ارسالن با باشگاه به توافق نرسیده می دانستند و حتی پا را فراتر گذاشته
و آجورلــو را به کم کاری و خیانت هم متهم کردند و گروه دوم با حمایت
از مدیریت باشــگاه و اینکه در نقل و انتقاالت موفق بوده است ،ارسالن
مطهری را مقصر می دانســتند .گروه ســوم هم دو طرف را مسئول این
رویداد دانســته و مدعی اند که بهتر می شد قضیه را مدیریت کرد تا هم
به وجهه ارســان آسیبی نرسد و هم حقوق باشگاه در اولویت قرار گیرد.
حال از دید یک شخص بی طرف به موضوع می پردازیم و به دوستان و
هواداران عزیز استقالل که انگار بعضی ها زود فراموش کرده اند ،یادآوری
می کنیم مگر وقتی تیم رقیب شروع به خرید بازیکن کرده بود هر ساعت
در فضای مجازی و یکی دوبار در جلو باشگاه به مدیریت معترض نبودید
که تا سرمربی انتخاب می شود یک شخص را مسئول نقلوانتقاالت کنید
تا برای تیمی که هنوز سرمربی ندارد ،بازیکن خریداری کند و اکنون چه
اتفاقــی افتاده که این گروه در چرخــش  ۱۸۰درجه ای حرفهای خود را
فراموش کرده که باشگاه را چنان تحت فشار گذاشتند که سجاد شهباززاده
را در حالی که ســرمربی انتخاب نشده بود خریداری و رونمایی کند.مگر
گروهی از هواداران وقتی سعید صادقی به پرسپولیس پیوست چنان ناراحت
و از خود بی خود نشــدند که اطرافیان مدیریت و ارکان مدیریت را دشمن
و به طرفداری از تیم رقیب هم متهم می کردند که متاســفانه بعضی هم
که خودی بودند در این آتش می دمیدند .با این حال گروه دوم ارســان
را بــه بدترین نحو به باد انتقاد و توهین گرفتند و انگار فراموش کرده اند

که با القابی از جمله متعصب ترین بازیکن اســتقالل و یک دربی باز می
دانستند و حال چه شده است که در  ۲۴ساعت از متعصب ترین بازیکن به
دشمنی متهم کردند که توقع بیش از اندازه حقوقش را کرده در حالی که
هیچ ســندی هنوز درباره این منتشر نشده است .در این بین اگر بخواهیم
ارسالن را هم بی تقصیر قلمداد کنیم به بیراهه رفته ایم و الاقل ارسالن از
بازی ملوان علنی می دانست که در لیست مازاد باشگاه قرار دارد و باید هر
تصمیمی می گرفت تا میانه هفته مدیریت را در جریان تصمیمی که گرفته
می گذاشت و کشاندن تصمیم به دقیقه  ۹۰اوج بی معرفتی و بقولی یک
گل به خودی بوده است .اما با توجه به نظر گروه سوم ،باشگاه با تجربه سال
پیش احمد موســوی و نیاز سرمربی می توانست لیست را با توجه به ایده
فنی خالی کند و با بازیکن زودتر به توافق برسد تا هم بازیکن زودتر بتواند
تیمش را انتخاب کند هم به حقوقی که حقش هست برسد و بازیکن هم
با توجه به بزرگی باشگاه استقالل و احترامی دو طرفه حقوقش را دریافت
کند ،نه وقتی ببیند باشــگاه هیچ زمانی ندارد ،تقاضای حقوق دو سال بعد
قراردادش را بصورت کامل کند و باشگاه را تحت فشار بگذارد.در آخر اینکه
این قضیه چجوری تمام شود و چه کسی خارج شود وظیفه مدیریت است و
وظیفه هواداران اعتماد به مدیریت باشگاه و صبوری است که اگر هواداران
استقالل وقتی سرمربی انتخاب نشده بود ،مدیریت باشگاه را تحت فشار
قرار نمی دادند و وظیفه گرفتن بازیکن را به نظر سرمربی واگذار می کردند،
اکنون چنین مشــکالتی کمتر اتفاق می افتد و باشگاه هم طبق معمول
بزرگترین نقطه ضعفش ،گذاشتن هواداران در اوج بی خبری است که این
خود باعث حاشیه های زیاد و دادن گزگ به دشمنان می شود که در آخر
سازمان لیگ وظیفه رســاندن خبر را به عهده گرفت و هواداران را از بی
خبری نجات داد تا بدانند که سیاووش هم هنوز در لیست نیست و ارسالن
هم قبل از اتمام وقت قانونی نقلوانتقاالت از لیست خارج شده است.

به بهانه درخشش لوا؛ موتور گلزنی روشن شد
️ مجتبی احسانی

رئال سوســیداد و بارســلونا در هفته دوم از رقابت های اللیگا در
سن سباستین به مصاف هم رفتند و در نهایت این بازی را بارسلونا
با نتیجه  4بر  1به ســود خود به پایان برد و بدین ترتیب اولین سه
امتیاز فصل را به دست آورد .اولین گل بارسلونا را در این بازی روبرت
لواندوفسکی در همان دقیقه اول بازی به ثمر رساند .این گل اولین
گل بارسلونا در اللیگای این فصل هم بود چرا که بارسلونا در بازی
اول خود مقابل رایو وایکانو به تســاوی بدون گل رسیده بود .بدین
ترتیب باید گفت که روبرت لواندوفسکی زننده اولین گل بارسلونا در
سال  2022و در شروع اللیگای  23/2022است.
لواندوفسکی درخشــش در بارســلونا را خیلی زود آغاز کرد و در
نخســتین دیدار هایش با لباس بارسا در دیدار های دوستانه گلزنی
کرد تا نشان دهد در سن  34سالگی همچنان سرشار از انگیزه است،
شور و اشتیاقی که در لوا وجود دارد تحسین هم تیمی هایش را نیز
به دنبال داشته است .در همین زمینه گاوی ستاره جوان بارسلونا در
مورد او اظهار کرد :لواندوفســکی اصال شبیه  34ساله ها نیست ،او
به اندازه یک جوان  22ساله انگیزه دارد و تالش می کند.زمانی که
لواندوفســکی بایرن را ترک کرد بسیاری از فوتبال دوستان عقیده
داشتند که موتور گلزنی بایرن خاموش خواهد شد و در فصل جدید
دیگر نمی توانند آن آمار گلزنی فوق العاده همیشگی در بوندسلیگا را
ثبت کنند ،اما چیزی که تا به حال مشاهده شده برخالف تصورات
بوده و بایرن نه تنها ک م گل نزده بلکه آماری بهتر نســبت به سال
های گذشته نیز ثبت کرده است.
تیم جولیان ناگلزمن در بازی ابتدایی خود اینتراخت فرانکفورت را
با نتیجه شش بر یک شکست داد تا شروعی استثنایی داشته باشد.

آنها ســپس در آلیانز آرنا دو بر صفر از ســد وولفسبورگ گذشتند؛
همچنین با هفت گل بوخوم را مغلوب کردند .درحالیکه داســتان
لواندوفسکی با بایرن مونیخ در ماه ژوئیه به پایان رسید ،باواریاییها
تالش کردند تا قرارداد ســرژ گنبری را تمدید کنند و ســادیو مانه،
فوقستاره سنگالی را از لیورپول به خدمت گرفتند .او در مقابل بوخوم
دو گل زد تــا تعداد گلهایش در این فصل برای بایرن مونیخ را به
عدد چهار برســاند .این آمار نشان می دهد که در مونیخ فعال کسی
نبود لواندوفسکی را حس نکرده و دیگر بازیکنان به خوبی جای او را
پر کرده اند .لواندوفسکی عالوه بر همه جدیت و حرفهای گریاش به
شدت خرافاتی است و به خرافات عجیب و غریبی باور دارد.
یکی از اولین عادتهای عجیب لواندوفسکی این است که هر وقت
برای خوردن غذا پشت میز می نشیند ابتدا دسرها را کامل خورده و
ســپس به سراغ غذای اصلی می رود .این عادت لواندوفسکی بارها
همبازی هایش را متعجب کرده بود .اما جالب اینجا است که این رفتار
لواندوفسکی دلیل خاصی دارد .همسر لواندوفسکی که قهرمان کاراته
اســت در رشته تغذیه تحصیل کرده و مدعی است با توجه به اینکه
غذاهای شیرین به دلیل قند باالیی که دارند سریعتر هضم می شوند
باید ابتدا مصرف شوند تا با گروهای دیگر مواد غذایی مثل پروتئینها
و کربو هیدراتها تداخل پیدا نکنند.دیگر خرافاتی که لواندوفسکی به
آن اعتقاد دارد ورود به زمین چمن با پای چپ اســت .گفته میشود
لواندوفسکی سالها پیش بعد از صحبت کردن با یک روانپزشک به
این کار رو آورده و همیشــه با پای چپ وارد زمین میشود .او حتی
شبها روی سمت چپ بدنش می خوابد .یک متخصص خواب چنین
توصیه ای به لواندوفسکی کرده تا پای راستش که بیشتر گلهای
خود را با آن زده در زمان خواب آسیب نبیند.

