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نقشه پرسپولیس برای فراموشی فینال تلخ
علیرضا جوادی

پرســپولیس هفته گذشته 
هیونــدای  اولســان  مقابــل 
و  خورد  شکســت  کره جنوبی 
قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا 
را از دســت داد. پرســپولیس 
برای دومین بار در ســه سال 
گذشــته موفق شــد به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا برسد، اما 
بازهم در کسب مقام قهرمانی ناکام بود و نتوانست به حسرت طوالنی مدت خود 
خاتمه دهد. سرخ ها برخالف فینال دو سال گذشته عملکرد خوبی را از خود در 
طول فینال نشــان دادند و شاید اگر اشــتباهات فردی و پنالتی هایی که تقدیم 
رقیب کردند نبود می توانســتند قهرمانی را به دســت آوردند، اما به هر حال این 
اتفاقات رخ نداد و پرســپولیس یحیی گل محمدی نیز در کسب عنوان قهرمانی 
بزرگترین رقابت باشــگاهی فوتبال آسیا ناکام ماند. این شکست چالشی بزرگی 
برای پرسپولیسی ها خواهد بود و آن ها باید تالش کنند تا هرچه سریع تر خاطرات 

این شکست را فراموش کنند و از فشار سنگین روانی خارج شوند.
واکنش ها هواداران و پاسخ مقصران به شکست تلخ

هواداران بعد از شکســت تلخ در فینال لیگ قهرمانان آســیا به دو دســته 
تقســیم شــده بودند؛ برخی معتقد بودند، نباید از بازیکنانی که در این شرایط 
مسئولیت پذیری کافی نداشتند و با اشتباهات عجیب و غریب تیم را از یک افتخار 
مهم دور کردند حمایت کرد و عده دیگری نیز معتقد بودند بازیکنان نیز ممکن 
است اشتباه کنند و باید از خطای بازیکنان پرسپولیس را فراموش کرد. در پاسخ 
به تمام این اتفاقات احمد نوراللهی و مهدی شیری، دو بازیکنی که بیش از همه 
در جریان بازی با اشتباهات خود پرسپولیس را از لیگ قهرمانان آسیا دور کرده 
بودند، با انتشار یک پست اینستاگرامی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کردند 
تا شرمندگی خود از این طریق نشان دهند. بقیه بازیکنان پرسپولیس هر کدام به 

سبک خود از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کردند.
یحیی گل محمدی؛ ناخدای کشتی طوفان زده پرسپولیس

در چنین شرایطی که بازیکنان از نظر روانی تحت فشار زیادی هستند، نقش 
سرمربی تیم بسیار پررنگ تر است. او است که باید بازیکنان را از لحاظ روانی در 
شرایطی قرار دهد که دوباره برای ادامه رقابت ها تالش کنند. یحیی گل محمدی 
در کنفرانس خبری پیش از بازی نساجی درمورد شرایط تیم گفت: »بعد از لیگ 
قهرمانان و نایب قهرمانی  یک مقدار از نظر روحی و روانی تحت فشــار هستیم و 
هنوز خودم حســرت بازی فینال را می خورم و فراموش کردنش برای من سخت 
اســت اما در هر صورت نتوانستیم قهرمان شویم. از آن روز به بعد سعی کردم با 
بازیکنان صحبت کنم و تمریناتمان را با نشاط دنبال کنیم اما به هر حال فراموش 
کردن آن بازی برای بازیکنان یک مقدار سخت است چرا که می توانستیم قهرمان 
شــویم.« این صحبت ها نشــان می دهد با اینکه خود گل محمدی شرایط بقیه 
بازیکنان را درک می کند و می تواند شــرایط روحــی بازیکنان را به نقطه قبلی 
برگرداند. پرسپولیس در ادامه فصل به لیگ برتر به عنوان هدف اصلی نگاه می کند 
و از نظر پیشکسوتان باید این رقابت را به عنوان رقابت اصلی انتخاب کند. در کنار 
مســائل روانی بازیکنان، یحیی گل محمدی در این روزها با انجام دادن کارهای 
متفاوت تالش کرده است که نظر هواداران نسبت به وضعیت فعلی باشگاه تغییر 
دهد و نظر آن ها را نیز بار دیگر جلب کند. رخ دادن این ناکامی در ابتدای تقویم 
این فصل فوتبال ایران می تواند به چالشــی بزرگ برای پرسپولیســی ها تبدیل 
شــود، اما آن ها این فرصت را دارند با حفظ آرامش خود و پیروزی در بازی های 
عقب افتاده خود به جدول رقابت های لیگ برتر بازگردند و برای ششــمین سال 
متوالی در کورس رقابت برای قهرمانی باشند. حمید مطهری مربی پرسپولیس 
هم گفت آنها بعد از فینال کار خود را از نو شروع کرده اند و به خوبی می دانند 
با اولین موفقیت آخرین ناکامی از یاد می رود. درداخل تیم هم دقیقا چنین جوی 
وجود دارد و پرسپولیسی ها هم قسم شده اند با ثبت پنجمین قهرمانی در لیگ 

برتر روز بد فینال را به طور کامل فراموش کنند.

پایان بازیگری مسعود شجاعی 
با حضور روی نیمکت تراکتور

محمدرضا  صحبت های  با 
زنوزی مشــخص اســت که 
آینــده  شــجاعی  مســعود 
تراکتور را در دســت خواهد 

داشت.
به گــزارش ورزش ســه 
مالک باشــگاه تراکتورسازی 
طوالنــی اش  مصاحبــه  در 
با اینســتاگرام تراکتوری ها با جمالتی ســتایش آمیز درباره مسعود شجاعی 
صحبت کرد و او را محصول خود این باشــگاه دانســت. زنوزی همچنین ابراز 
امیداوری کرد با توجه به اینکه مســعود بازیکــن بزرگی بوده در آینده مربی 
بزرگــی خواهد بود. بــه گفته او در حال حاضر تنها مانع برای ســرمربیگری 
شــجاعی پذیرش این پست از سوی اوست و اگر این اتفاق بیفتد با وی قراداد 

طوالنی مدتی منعقد خواهد شد .
با این وصف بعید اســت که کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در مسیر 
تنی چند از هم دوره ای های خود در لیگ برتر فوتبال ایران مثل جواد نکونام، 
رسول خطیبی، رحمان رضایی، یحیی گل محمدی و... گام برندارد و دست رد 
به سینه زنوزی بزند. به خصوص اینکه او کادر خود را نیز برای هدایت تراکتور 
پیش از صحبت های زنوزی چیده و از برادرش و البته علی نیکبخت مربی اش 

در دوره جوانی در تراکتور استفاده می کند.
او بعد از اخراج علیرضا منصوریان جای وی را در دربی تبریز گرفت و پس 
از دو پیروزی مقابل ماشین و پیکان، هفته گذشته مغلوب گل به خودی هادی 
محمدی شد تا سه امتیاز این بازی را ازدست بدهد اما زنوزی می گوید باتوجه 
بــه این که هواداران اعتراضی به حضور مســعود به عنوان ســرمربی تراکتور 

ندارند، او نیز عالقه مند است کار را با شجاعی ادامه بدهد.
حضور مســعود شــجاعی در تیم تراکتور در ابتدای دو فصل گذشته اتفاق 
افتاد و او به همراه اشــکان دژاگه و سپس احسان حاج صفی با قرارداد گران 
قیمت و دالری به فوتبال ایران بازگشــت و به عنوان عضوی از تیم تراکتور به 
بازی مشــغول شد. او همکاری اش با سرخپوشان تبریزی را در فصل گذشته 
نیز ادامه داد و حاال در ســومین ســال حضور در سرخ های تبریز شجاعی در 
نقشــی قرار گرفته که از ابتدا نیز برای او متصــور بودیم؛ این که او روزی به 

نیمکت تراکتور تکیه بزند.
اما شــجاعی برای حضور روی نیمکت سرمربیگری تراکتور هیچ کالسی را 
پشت سر نگذاشته و او نیز به خیل بازیکنان بزرگی تعلق دارد که شغل عوض 
می کند. اگرچه تجربه او از حضور در تیم های خارجی و بازی اش در تیم ملی 
و نقشــش به عنوان کاپیتان تراکتور، وی را به عنوان بازیکنی متمایز در جمع 
تی تی ها نشان می داده اما طبعا شغل سرمربیگری یک فعالیت کامال متفاوت 
با بازیگری اســت و به همین دلیل هم هســت که مراجع باال دستی و تعیین 
کننده قوانین و خط و ربط های فوتبال الزام دارند که تنها افرادی در باالترین 
ســطح فوتبال یک کشــور کار کنند که دوره آموزشی مربیگری را پشت سر 

گذاشته باشند.
 در عین حال دو انتخاب شــجاعی برای هدایــت تراکتور نیز جالب توجه 
است )البته مثل بسیاری از مربیان شاغل در ایران(؛ در یکی از اقدامات سریع 
السیر برادر خود را از ماشــین سازی به تراکتور می آورد. حال آن که محمود 
پیش از حضور در ماشین ســازی در محافل چندان شناخته شده نبود. البته 
حضور علی نیکبخت به عنوان مربی تراکتور نیز نکته جالب توجهی است چرا 
که این مربی هرگز سابقه کار در باالترین سطح فوتبال ایران را نداشته و حتی 
ســال گذشته انتخابش به عنوان مربی سرخپوشان نیز جالب توجه بود. به هر 
حال اگر مســعود شجاعی پست ســرمربیگری را بپذیرد دیگر حداقل در این 
باشگاه به شــغل قبلی )بازیگری( با نخواهد گشت چرا که در دنیای پر تب و 
تاب سرمربیگری آن هم در تبریز، اگر تغییر مجددی در راه باشد، حضور یک 

سرمربی به عنوان یک بازیکن چیز عجیب و البته غیر ممکنی خواهد بود. 
به هر حال شــجاعی در همین روزها باید مــورد خداحافظی اش از فوتبال 
تصمیم بگیرد. او بازیکنی ممتاز در تاریخ فوتبال ایران و تنها بازیکنی اســت 
که حضور در سه جام جهانی را تجربه کرده است؛ تجربه ای که با کمی خوش 
شانسی می توانســت به چهار دوره هم برســد... فوتبال ایران منتظر تصمیم 

مسعود شجاعی است.

یادداشت

نگاه

سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه هفته دهم تا دوازدهم 
لیگ برتر را به شرح زیر اعالم کرد:

هفته دهم
سه شنبه ۹ دی ۹۹

ماشین ســازی تبریز- فوالد مبارکه سپاهان – ساعت 
۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

دوشنبه ۱۵ دی ۹۹
صنعت نفت آبادان- نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۵- 

ورزشگاه تختی آبادان
شهرخودرو مشهد – سایپا – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه 

امام رضا )ع( مشهد
استقالل – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه 

آزادی تهران
فوالد خوزســتان – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۵۰ – 

ورزشگاه شهدای فوالد اهواز

سه شنبه ۱۶ دی ۹۹
پیــکان تهران – نســاجی مازندران – ســاعت ۱۵ – 

ورزشگاه شهدای شهر قدس
ذوب آهــن اصفهان – تراکتور تبریز – ســاعت ۱۵ – 

ورزشگاه فوالد شهر اصفهان
گل گهرسیرجان – پرسپولیس –ورزشگاه امام علی )ع( 
ســیرجان کرمان زمان این مســابقه از هفته دهم متعاقباً 

اعالم می شود.
معوقه از هفته هفتم

سه شنبه ۱۶ دی ۹۹
پرســپولیس – فوالد مبارکه سپاهان ساعت ۱۶:۳۰ – 

ورزشگاه آزادی تهران
معوقه از هفته نهم

یکشنبه ۲۱ دی ۹۹
فوالد مبارکه ســپاهان – فوالد خوزستان – ساعت ۱۵ 

– ورزشگاه نقش جهان اصفهان
آلومینیــوم اراک – ذوب آهن اصفهان – ســاعت ۱۵- 

ورزشگاه امام خمینی )ره( اراک
هفته یازدهم

یکشنبه ۲۱ دی ۹۹
مس رفســنجان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵ – 

ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – 

ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
معوقه هفته هشتم

دوشنبه ۲۲ دی ۹۹
اســتقالل – پرسپولیس – ســاعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه 

آزادی تهران
هفته یازدهم

سه شنبه ۲۳ دی ۹۹

نفت مسجدسلیمان – شهرخودرو مشهد – ساعت ۱۵ 
– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

جمعه ۲۶ دی ۹۹
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵- 

ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فوالد مبارکه ســپاهان – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – 

ورزشگاه نقش جهان اصفهان
آلومینیوم اراک – گل گهر ســیرجان – ساعت ۱۵ – 

ورزشگاه امام خمینی )ره( اراک
سایپا کرج- ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه 

پاس قوامین تهران
دوشنبه ۲۹ دی ۹۹

تراکتورتبریــز- اســتقالل تهران – ســاعت ۱۴:۳۰ – 
ورزشگاه یادگار امام تبریز

پرســپولیس – فوالد خوزستان – ســاعت ۱۶:۴۰ – 
ورزشگاه آزادی تهران

هفته دوازدهم
چهارشنبه اول بهمن ۹۹

پیکان تهران – مس رفسنجان– ساعت ۱۵ – ورزشگاه 
شهدا شهرقدس

شهرخودرو مشهد – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – 
ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد

ذوب آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵- 
ورزشگاه فوالد شهر اصفهان

شنبه ۴ بهمن ۹۹
گل گهرسیرجان - تراکتورتبریز– ساعت ۱۵ – ورزشگاه 

امام علی )ع( سیرجان
اســتقالل– سایپا تهران – ســاعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه 

آزادی تهران
یکشنبه ۵ بهمن ۹۹

ماشین ســازی تبریز- فوالد خوزستان – ساعت ۱۵ – 
ورزشگاه سردار شهید قاسم سلیمانی

دوشنبه ۶ بهمن ۹۹
آلومینیوم اراک – پرسپولیس – ساعت ۱۵ – ورزشگاه 

امام خمینی )ره( اراک
صنعت نفت آبادان – فوالد مبارکه ســپاهان – ساعت 

۱۶ – ورزشگاه تختی آبادان

مدیــران پرســپولیس فرصت این را دارد تــا با پاداش 
آسیایی اش، وضعیت این باشگاه را به کلی تغییر دهند.

به گزارش ورزش ســه، پرسپولیس برای دومین بار در 
سه سال اخیر به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید تا دوباره 
درآمدزایی هنگفتی از این رقابت ها داشته باشد. شاگردان 
یحیی گل محمدی با صعود به بازی نهایی ۸۱۰ هزار دالر 
به جیب زدند و ۲ میلیون دالر هم بابت کســب مدال نقره 
به دســت آوردند تا در مجموع ۲.۸۱ میلیون دالر داشته 

باشند.
البتــه از درآمد فینــال احتماال ۵٪ بــرای تخصیص 
به خیریه کســر می شــود و از مبلغ کلی پاداش نیز تمام 
جرایم انضباطی تیم پرســپولیس و بازیکنان این تیم کسر 
خواهد شــد تا رقمی در حدود ۲.۶ میلیون دالر به باشگاه 
پرســپولیس برسد؛ رقمی که می تواند این باشگاه را نجات 

دهد.
باشگاه پرسپولیس ســه روز پیش با ارسال نامه ای به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا برای تعیین تکلیف این پاداش 
اقدام کرد اما مشــخص نیســت که ای اف سی دقیقا چه 
زمانی رقــم نهایی را اعالم می کنــد. همچنین باتوجه به 
محدودیت هــای بانکی ایران، تصور این که پرســپولیس 
بدون دردسر پاداش خود را دریافت کند، غیرممکن به نظر 
می رسد. اما به هر حال سرخ ها اکنون این رقم را به صورت 

بالقوه در چنگ خود می بینند.
بودیمیر، مهم ترین طلبکار باشگاه پرسپولیس

مهاجم کــروات تیــم فوتبال پرســپولیس مهم ترین 
طلبکار این باشگاه محسوب می شود. او تنها یک نیم فصل 
پیراهن سرخپوشان را برتن کرد اما به دلیل عدم پرداخت 
مطالباتش به فیفا شــکایت کرد و حــاال حکم ۴۷۵ هزار 
یورویی علیه قرمزها دارد که دو بار سود سالیانه ۵٪ نیز به 
آن اضافه شده و حاال معادل ۶۲۰ هزار دالر است. در واقع 
پرسپولیس باید ۲۲٪ از پاداش آسیایی اش را به بازیکنی 

بدهد که تنها دو گل برای این تیم به ثمر رساند.
۲۰ درصد از پاداش برای گابریل کالدرون

سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس که یک نیم 
فصل هدایت قرمزها را برعهده داشت، دومین طلبکار این 
تیم محســوب می شــود. او در دوره محمدحسن انصاری 
فرد دومین قســط از قراردادش که ۳۰۰ هزار دالر بود را 
نگرفــت و همچنین در دریافت ۲۸۰ هزار دالر پاداش هم 
ناکام بود تا حاال حکم ۵۸۰ هزار دالری علیه پرســپولیس 
بگیرد. جالب است که سرمربی موفق قرمزها که این تیم را 
قهرمان نیم فصل کرد، طلبی کمتر از طلب بودیمیر دارد.

* بدهی به مربیان اسپانیایی؛ ۱۶۵ هزار دالر 
دو دستیار گابریل کالدرون هم علیه پرسپولیس حکم 
گرفته انــد اما رقم دریافتی آن ها زیاد نخواهد بود. خواکین 

که به مغز متفکر کادرفنی پرســپولیس شهره بود رقم ۹۰ 
هزار دالر را از پرســپولیس می گیرد و ۷۵ هزار دالر هم به 

والنسیا مربی بدنساز این تیم خواهد رسید.
 پرسپولیس با این ۳۳ میلیارد چه می کند؟

با کســر هزینه خیریه، احــکام انضباطــی، بدهی به 
بودیمیر، کالدرون و دستیاران او، پرسپولیس همچنان رقم 
قابل توجهی را در اختیار خواهد داشــت. البته باید توجه 
کرد که پاداش پرســپولیس به این زودی ها واریز نمی شود 
و آنها باید فکری به حال بدهی های دالری و یورویی خود 

کنند.

اما با این حال پرسپولیسی ها بیش از ۱.۲ میلیون دالر 
خواهند داشــت که این رقم مصرف داخلی خواهد داشت. 
دو سال پیش مدیریت وقت باشگاه، مبالغ خارج از قرارداد 
را به کادرفنی، بازیکنان و اعضای تیم و باشــگاه پرداخت 
کردند که اقدام نامعقولی به نظر می رسید. حاال اما سمیعی 
و شــکوری فرصت این را دارند تا با این ۳۳ میلیارد بخش 
بزرگی از قرارداد بازیکنان را بپردازند و همچنین حضوری 

قدرتمندانه در نقل و انتقاالت زمستانی داشته باشند.
به نظر شما پرســپولیس با این رقم دو میلیون و ۸۱۰ 

هزار دالری چه خواهد کرد؟

در هفته هفتم لیگ یک فوتبال شاهد نبردهای حساس 
۶ امتیازی هستیم و در یکی از مهم ترین مسابقات پارس 

جنوبی صدرنشین به مصاف هوادار می رود.
به گزارش فارس، دیدارهای هفته هفتم لیگ یک امروز 
با انجام ۹ مســابقه برگزار می شود. این در حالی است که 
از بین ۱۸ تیم حاضر در لیگ ۹ تیم مدعی صعود هستند.  
به جز پارس جنوبی که با ۱۴ امتیاز صدرنشــین است از 
استقالل خوزستان ۱۳ امتیازی تا تیم های رده سوم تا نهم 
جدول همگی فقط یک امتیاز اختالف دارند و همگی هم 

خود را مدعی می دانند. 
حســاس ترین مســابقه این هفته بین دو تیم هوادار و 
پارس جنوبی برگزار می شود. تیم هوادار که در رده چهارم 
جــدول لیگ قرار دارد در صورتی کــه بتواند حریفش را 
شکست بدهد جذابیت و هیجان جدول لیگ یک را بیشتر 

خواهد کرد. 
رضا عنایتی مهاجم اســبق اســتقالل و محمد نصرتی 
مدافع اسبق پرسپولیس ســرمربیگری دو تیم را برعهده 
دارند. نصرتــی با پارس جنوبی خوب نتیجه گرفته و تنها 
تیــم بدون باخت لیگ یک اســت. باید دیــد تیم هوادار 

می تواند اولین برد را به پارس جنوبی تحمیل کند یانه؟
اســتقالل خوزســتان تیــم دوم جــدول میزبان تیم 

رایکاســت. آبی پوشــان اهوازی هفته گذشــته در انزلی 
مســابقه جنجالی را به ملوان واگذار کردنــد و رایکا هم 
با نتیجه تســاوی ۳ بر ۳ مقابل آرمان گهر متوقف شــد 
شــاگردان خلیفه  اصل در صورت پیروزی در این مسابقه 
خانگی شانس صدرنشینی در این هفته را دارند و رایکا هم 

به دنبال رسیدن به رتبه ای باالتر از دهمی است. 
شــاهین شهرداری بوشــهر که هفته گذشته در دربی 
بوشــهر بازنده شــد و به رده نهم جدول سقوط کرد این 
هفته میزبان تیم ملوان انزلی است مسابقه ای که مثل دو 
دیدار دیگر ارزشــی ۶ امتیازی دارد. ملوانان با مازیار زارع 
خود را باال کشــید و این هفته کار سختی مقابل شاهین 

خواهد داشت.
فجرسپاســی تیم پنجم جدول در دربی شیرازی ها به 
مصاف تیم پانزدهم جدول قشــقایی شیراز خواهد رفت. 
شانس فجر برای پیروزی در این مسابقه بسیار  زیاد است. 
مس کرمان تیم ششم جدول هم کار نسبتا ساده ای دارد 
و باید به مصاف چوکای تالش برود. مگر اینکه چوکا بتواند 

تیم پر امکانات کویر را متوقف کند.
شهرداری آســتارا به مصاف تیم هفدهم جدول خوشه 
طالیی ساوه خواهد رفت تیمی که برخالف فصل گذشته 
در این فصل شــرایط مناسبی ندارد. شهرداری آستارا هم 

در اولیــن حضورش در لیگ یک خــوب نتیجه گرفته و 
باالتر از انتظار ظاهر شده است.

بادران تهران تیم هشتم جدول هم به مصاف گل ریحان 
البرز خواهد رفت. محسن عاشوری هنوز در بادران خوب 
عمل نکرده و هفته گذشته هم در خانه مقابل فجرسپاسی 
شکست خورد. گل ریحان هم که این فصل افتان و خیزان 
روزگار می گذارنــد و در  رده چهاردهم جدول جا خوش 

کرده است.

خیبر خرم آباد هم که حســابی با جذب عبداهلل ویسی 
ســر و صدا به راه انداخته این هفتــه میزبان تیم آرمان 
گهر اســت. استقالل مالثانی که هنوز به هفته هفتم لیگ 
یک نرسیده اعالم کرده به دلیل بدقولی مسئوالن از لیگ 
کنار می کشــد! این هفته باید به مصاف تیم قعرنشــین 
نود ارومیه برود که حتی یک برد هم نداشــته اســت. به 
همین دلیل استقالل مالثانی شاید از انصراف از لیگ یک 

منصرف بشود چون بازی تقریبا راحتی را پیش رو دارد.

تاریخ داربی مشخص شد

اعالم برنامه هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال

از بودیمیر و کالدرون تا پنجره زمستانی

پرسپولیس پاداش آسیایی را آتش می زند!

هفته هفتم لیگ یک

 نبردهای 6 امتیازی و تقابل مربیان سرخابی

 تمجید رسانه پرتغالی از تکنیک و فیزیک ستاره ایرانی
اوجوگو در گزارش اخیر خود با نگاهی جالب آمار طارمی 
در لیگ پرتغال را بررســی کــرد و او را یک مهاجم کامل و 

تاثیرگذار دانست.
به گزارش فارس، مهدی طارمی در دیدار مقابل بنفیکا در 
فینال سوپرکاپ پرتغال توانست در گل اول تیمش اثر گذار 

باشد و با گرفتن یک پنالتی، به پورتو کمک کند.
پورتو در انتها با شکست ۲ بر صفر بنفیکا توانست اولین 
جام فصلش را باال ببرد و مهاجم ایرانی به اولین قهرمانی اش 

در پورتو دست یابد.
پنالتی گرفتن های طارمی پس از حضور در لیگ پرتغال 
از فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ باعث شد تا روزنامه اوجوگو گزارشی 

از درخشش ستاره ایرانی بنویسد.
اوجوگو در گزارش خود نوشت که مهدی طارمی نه تنها 
با گلزنی و پاس گل به تیمش کمک می کند، بلکه می تواند 

پنالتی های زیادی نیز از مدافعان حریف بگیرد.
از زمانی که طارمی وارد لیگ پرتغال شده تاکنون توانسته 

۱۲ پنالتــی بگیرد. او ۹ بار بــرای ریوآوه و ۳ بار برای پورتو 
موفق به گرفتن خطا در محوطه جریمه شده است. در فصل 
۲۰۲۰-۲۰۲۱ او با گرفتــن ۳ پنالتی پس از مارگا)مهاجم 
دیگر پورتو( با ۴ بار در رده دوم بیشــترین خطا در محوطه 

جریمه، قرار گرفته است.
اوجوگو نوشــت که این آمار به طارمی کمک می کند تا 
به یک مهاجم کامل و تاثیرگذار بدل شــود. او با ترکیبی از 
تکنیک و فیزیک بدنی می تواند باعث خطای مدافعان شود 
مثــال در دیدار مقابل بنفیــکا و در ۷۶ دقیقه که در زمین 
حضور داشــت، او با ۵ خطا، بیشــتر از هر کسی در میدان 

رویش خطا شده بود.
طارمی در ۳۵۶ دقیقه کــه در لیگ پرتغال بازی کرده، 
بیشــترین لمس توپ را در محوطه جریمه داشــته است و 
باعث می شــود کــه پنالتی های زیــادی از حریفان بگیرد. 
اوجوگو در انتها نوشت که ستاره ایرانی در گل کردن پنالتی 
نیز بسیار موفق است و فصل گذشته از ۷ پنالتی، تمام آنها 

را به گل بدل کرده است.

چرا طارمی در پنالتی گرفتن قهار است؟


