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ش�هروند| هفته پایانی لیگ چهاردهم برای 3 تیم 
در باالی جدول حاوی اتفاقات وی��ژه ای خواهد بود که 
درنهایت یکی از آنها جام قهرمانی را باالی س��ر می برد. 
سپاهان به عنوان تیمی باتجربه قبال بارها این شرایط را 
تجربه کرده اما نفت و تراکتورسازی که اختیارشان برای 
قهرمانی در دس��تان خودشان اس��ت،  می توانند اولین 
بار جام را به ویترین افتخارات خود بیفزایند. در مس��یر 
قهرمانی هر 3 تیم مدعی، اقدامات موثر و غیرموثر زیادی 
را انجام دادند. در ادامه دش��واری ها و مسائلی که سبب 
شد تا در هفته پایانی آنها شانس کسب جام داشته باشند 
و این را که کدامیک شانس بیشتری برای قهرمانی دارند، 

بررسی کرده ایم.
تراکتورسازی؛ شانس نخست قهرمانی

تراکتورسازی تبریز که از سال 88 توانست بازگشت 
خود به س��طح اول فوتب��ال ایران را جش��ن بگیرد،  در 
سال های اخیر همواره جزو تیم های باالی جدول بوده 
اما به نظر  می رس��د امسال بیش از گذش��ته به آرزوی 
دیرینه خود یعنی قهرمانی در لیگ برتر نزدیک است. 
سرخپوشان تبریزی فصل را با رسول خطیبی استارت 
زدند و حتی قهرمانی نیم فصل خود را با این مربی جوان 
جشن گرفتند اما تغییرات مدیریتی در این باشگاه خیلی 
زود به تیم هم نفود کرد و سرمربی بومی تراکتورسازی 
بعد از افت محسوس، این تیم را ترک کرد تا مرد پرتغالی 
محبوب و نام آشنای »تی تی« ها به تبریز بازگردد. تونی 
از زمان حضورش نتایج فوق العاده ای را کسب کرد و حاال 
از این تیم به عنوان شانس نخست قهرمانی نام برده شود. 
تراکتورسازی تنها تیم از میان مثلث قهرمانی است که 
امکان دارد با تساوی هم به قهرمانی برسد،  اگرچه آنها 
در حضور هوادارانش��ان مقابل دیگر تیم مدعی یعنی 

نفت تهران فقط به برد فکر می کنند. 
منصور ابراهیم زاده،  کارشناس فوتبال درباره شانس 
قهرمانی تراکتورسازی در لیگ چهاردهم به »شهروند« 
می گوید:  »روی کاغذ شانس نفت و تراکتورسازی برای 
قهرمانی یکسان است اما با در نظر گرفتن شرایط شاید 

رأی نخس��تمان برای باال بردن جام تیم تبریزی باشد 
چون کمتر تیمی تا به حال توانس��ته از تبریز دست پر 
بازگردد. البته حریف هم بس��یار قدر و دارای کمترین 
گل خورده در لی��گ چهاردهم اس��ت. نفتی ها به غیر 
از دیدار با ذوب آهن در س��ایر بازیها خیلی س��خت گل 
خوردند. تراکتورسازی هم غایبانی دارد اما تماشاگران 
این تیم ج��ای خیلی کمبوده��ا را می توانند پر کنند. 
خط هافبک سرعتی تراکتورسازی فوق العاده است و با 
حضور جوانی مثل نریمان جهان این ارتباط با خط حمله 
نیز برقرار می ش��ود. با این شرایط من شانس نخست را 
تراکتورسازی می دانم.« وی همچنین می افزاید:»تیمی 
که در ابتدای فصل خطیبی بسته بود، شامل بازیکنانی 
اس��ت که به دردش می خوردند و بعد از او نیز مربی ای 
روی کار آمد که کامال نس��بت به شرایط تیم شناخت 
داش��ت. نکته کلیدی برای سرخپوشان تبریزی اضافه 
ش��دن آندو در نیم فصل ب��ود ک��ه روی اکثر گل های 
تیمش تأثیرگذار بوده است. امسال این اتحاد در تبریز 
وجود دارد که جام برای اولین بار به باشگاه تراکتورسازی 

منتقل شود.«
نفت؛  در اندیشه انجام کاری بزرگ

نفت تهران که  سال گذشته هم تا هفته پایانی لیگ 
ش��انس اول قهرمانی به ش��مار می آمد اما با شکست 

مقابل س��پاهان به رده س��وم س��قوط ک��رد،  این بار با 
انگیزه ای دوچندان به دنبال جام قهرمانی است. علیرضا 
منصوریان با نتایجی که با تیم جوانش گرفته،  جای هیچ 
انتقادی را از خودش باقی نگذاش��ته اما فقط با به دست 
آوردن 3 امتیاز از مصاف سخت در تبریز می تواند دست 
به یک کار بزرگ بزند. ش��اید با ثبات ترین تیم در طول 
فصل از نظر نتیجه گیری نفت تهران باشد که باید دید 

برای فینال بزرگ تبریز چه استراتژی خواهد داشت.
بیژن ذوالفقارنس��ب،  کارش��ناس فوتبال کشورمان 
درباره ش��انس قهرمانی نفت تهران در لیگ چهاردهم 
به »شهروند« می گوید:   »طبیعی است که چون بازی 
در تبری��ز برگزار می ش��ود، تراکتورس��ازی با حمایت 
تماش��اگرانش بازی هجومی تر را انجام می دهد اما این 
بازی شرایط کامال فینالی پیدا کرده است و حتی مساوی 
هم به درد هیچ ک��دام از 2 تیم نمی خورد. منصوریان با 
این که تیمش بعد از این دیدار هم باید چند بازی مهم 
را انجام دهد اما راهی ندارد که از تمام پتانسیل خود در 
این دیدار استفاده کند. نفت تا به حال فقط 4 شکست 
در کارنامه اش داشته و حتی روی کاغذ شانس بیشتری 
دارد اما با توجه به شرایط ورزشگاه من شانس 2 تیم را 
50–50 می دانم.« وی همچنین دالیل موفقیت نفت در 
فصل جاری را اینطور تشریح می کند: »مدیریت خوب 

باشگاه نفت، بازیکنان جوان و بسیار پرانگیزه و کادرفنی 
متحد و بدون حاشیه دالیل موفقیت نفت در مسابقات 

امسال بودند.«
سپاهان؛ راه خودش را می رود

تیمی که سال گذشته عادت خود یعنی قرار گرفتن 
در میان مدعیان قهرمانی را ترک کرده بود، امس��ال بار 
دیگر با وجود تغییر س��رمربی برای قهرمانی می جنگد 
تا رکورد خود را به عنوان پرافتخارترین تیم لیگ بهبود 
ببخشد. س��پاهان با خرید س��تاره های جدید از همان 
ابتدای راه مش��خص بود که می تواند به دوران اوج خود 
بازگردد اما پیش بینی ها با سرمربیگری کرانچار درست 
از آب درنیام��د تا مرب��ی قهرمان فصل گذش��ته لیگ 
موتور این تیم را برای قهرمانی روش��ن کند. فرکی هم 
در مقاطعی هواداران اصفهانی را ناامید کرد اما بردهای 
متوالی در هفته های پایانی این تیم را به جایی رس��اند 
که حاال باید چشم انتظار تس��اوی در فینال لیگ باشد 
تا با شکس��ت س��ایپا جام قهرمانی را باالی سر ببرد.« 
لئون استپانیان، کاپیتان س��ابق سپاهان درباره شانس 
قهرمانی این تیم به »شهروند«  می گوید:»همه چیز در 
وهله اول دست تراکتورس��ازی و نفت است اما سپاهان 
باید کار خودش را تا آخرین لحظه به نحو احسن انجام 
دهد. سپاهان بازی آس��ان تری دارد،  اگرچه نباید سایپا 
را دست کم گرفت. به نظر من خود بازیکنان مقصر فراز 
و نشیب های این فصل تیمشان هستند وگرنه سپاهان 
با این پتانسیل می توانست باالتر از نفت و تراکتورسازی 
باشد. البته حریفان قدری که س��پاهان در راه قهرمانی 
داشت نیز ش��اید کمی معادالت اصفهانی ها را برهم زد 
اما درنهایت باید طوری کار می کرد که اختیار قهرمانی 
در دستان خودش باشد.« وی همچنین می افزاید: »اگر 
بخواهم شانسی برای قهرمانی سپاهان قایل شوم،  فقط 
یک درصد است اما این تیم باید برای همان یک درصد هم 
بجنگد. این تیم توسط فرکی احیا شد و او نشان داد که 
مربی بزرگی است وگرنه شاید هر مربی دیگری بود بدون 
شناخت از سپاهان نمی توانست این نتایج را کسب کند.«

روی خط فوتبال د  نیا

بایرن- بارسلونا، برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان در آلیانز

آواز قو در مونیخ
ش�هروند| 2 س��ال و 11 روز پیش، بایرن داش��ت 
به همه خوش بینی ه��ای ذاتی مردمان احساس��اتی 
ایالت جدایی طلب می خندید؛ به کاتالونیایی ها و همه 
مدعیانی که می گفتند بارسا شکست 4 بر صفر بازی 
رفت فصل 2013-2012 را جبران می کند و به فینال 
لیگ قهرمانان می رس��د. 741 روز بعد بارسا به رویای 
جبران بایرن می خندد. برتری 3 بر صفر در بازی رفت 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا جایی برای خیال پردازی 
باقی نگذاشته؛ به ویژه این که ریبری، روبن و آالبا به این 
بازی هم نمی رسند و بارسا حتی فرمالن مصدوم را هم 
آماده می بیند. هر چند معجزات فوتبالی، بیشتر اوقات 
ب��رای آلمانی ها رخ داده اما این بار پپ گواردیوالس��ت 
که باید جمله نظامی مستاصل جاودانه »کازابالنکا« 
را تحریف کند: »بارسایی ها حتی معجزه را هم قدغن 

کرده اند«!
راهکار بایرن

گواردی��وال در بازی رفت به انطب��اق ناپذیری اش با 
واقعیت باخ��ت. او به عنوان یک س��رمربی ایده آل گرا، 
نمی خواس��ت بپذیرد تیم بزرگ اما مص��دوم زده اش 
در شرایط فعلی نسبت به بارس��ا و مثلث آماده اش در 
موضع ضعف قرار دارد. تاکتیک تی��م را به هم ریخت 
و به جای بازی براس��اس نوع تاکتیک )شیوه مرسوم 
اعمال شده از س��وی تیم هایی که با هر درجه اشتهار 
در یک بازی، موضع ضعیف تری دارند( قصد داش��ت 

ش��یوه بازی خودش را به رخ رقیب بکشاند و درنهایت 
شکست سنگینی را پذیرفت. درس گرفتن از اشتباه آن 
شب در بازی س��اعت 23 و 15 دقیقه امشب می تواند 
راهگشا باشد؛ هرچند بایرن باید هرچه زودتر شیوه اش 
را تحمیل کند و به گل برس��د. بارسلونا خیال راحتی 

دارد اما برای گرفتار نشدن در دام پرس و حمله شدید 
بایرن در بازی های خانگی به بازی نزدیک رو می آورد. 
بهترین مج��ال برای اثبات بزرگ��ی لوئیس انریکه که 
تیمش را در آستانه قهرمانی در اللیگا می بیند، فراهم 
شده. آیا گواردیوال، یکبار برای همیشه، انگ تهی شدن 

از دانش در بازی های بزرگ )البته منهای ال کالسیکو!( 
را از پیشانی براقش پاک می کند؟ کالتنبرگ از انگلیس 
به کمک هموطنانش، جک کالین و سیمون بک بازی 
را قضاوت می کنند و داور چهارم هم اس��تیوارت بورت 

انگلیسی نام دارد.
آمار بازی

*بارس��ا قصد دارد با کس��ب اولین پیروزی اش در 
مونیخ، برای هش��تمین بار به فینال معتبرترین جام 
باش��گاهی اروپا راه یابد. بایرن هم یازدهمین فینالش 
را می خواه��د./ *بایرن ضمن حف��ظ رکورد صدرصد 
پیروزی در بازی های خانگی فصل جاری لیگ قهرمانان 
در 2 بازی اخیر اروپایی در آلیانز آره نا، 13 گل زده است./ 
اگرس��نت انتقام گیری اسپانیایی ها حفظ شود، بایرن 
امش��ب از گردونه رقابت ها بیرون می رود! باواریایی ها  
سال 2012، رئال و  س��ال 2013 بارسا را حذف کردند 
اما فصل قبل رئال انتقام باخت  س��ال 2012 را از آنها 
گرفت و این بار انگار نوبت انتقام گیری بارسا است! هر 
4 اتقاق در 4 نیمه نهایی اخی��ر لیگ قهرمانان رخ داده 
اس��ت!/ *بایرن هر چند 10 بار شکست در بازی رفت 
لیگ قهرمان��ان را با برتری و صعود در بازی برگش��ت 
جبران کرده اما پیش از این هرگز در یک مرحله حذفی 
رقابت ها، بازی رفت را 3 برصفر نباخته بود./ * بارسلونا 
فقط 2 ب��ار از 39 باری که بازی رف��ت مرحله حذفی 

لیگ قهرمانان را برده، حذف شده است.

 سرخابی ها
 مصداق بارز نتیجه محوری

 ناکامی هایی که برای اس��تقالل و پرسپولیس در 
چند سال اخیر حاصل شده، با نگاهی بسیار سطحی 
مورد بررسی قرار گرفته و شاید همگان بیشتر دالیلی 
مثل عدم ثبات در مدیریت و یا مسائل فنی مختلف 
را مورد توجه ق��رار داده اند ام��ا اگر بخواهیم خیلی 
دقیق تر و با در نظر گرفتن تمام جوانب به این موضوع 
بپردازیم دلیل اصلی را باید جای دیگری جست وجو 
کنیم. درواقع این 2 تیم مصداق بارز نتیجه محوری 
هس��تند که نتایج آنها هر از گاهی دلخوش کننده 
و در بیش��تر اوقات ناامیدکننده است. در عین حال 
در ابتدای هر فصل بدون در نظر گرفتن ضعف های 
گذشته بودجه س��نگینی برای بازسازی این 2 تیم 
در نظر گرفته می ش��ود اما بازهم شاهد هستیم که 
در پایان همه به دنبال مقصر برای ناکامی سرخابی ها 

می گردند.
ش��اید این تصور به وج��ود آید که بارس��لونا و 
رئال مادرید نیز به دلیل توقعاتی که هوادارانشان از 
آنها دارند،  باید دچار این نتیجه محوری می شدند 
اما چنین مقایس��ه ای هرگز درس��ت نیست؛ آنها 
سیاست گذاری بلندمدت دارند و حتی در صورت 
ناکامی نیز به دنبال رفع ک��ردن نقاط ضعف خود 
هستند. البته مصداق نتیجه محوری دلیل بر این 
نیس��ت که این 2 تیم همواره ناکام باش��ند چون 
گاهی اوقات هم ش��اهد قهرمانی و موفقیتش��ان 
بوده ایم اما یک مکتبی را به وجود آوردند که به این 
راحتی ها قابل تغییر نیس��ت. حتی زمانی که این 
نتایج دلخوش کننده به دست می آید،  بعد از مدتها 
می بینیم که هیچ چیزی عایدش��ان نشده است. 
غرض از این که گفته ش��د حل کردن مش��کالت 
استقالل و پرسپولیس راحت نیست،  به خاطر این 
اس��ت که حتی در صورت ثبات مدیریت و تغییر 
تفکر در مدیریت این باشگاه ها بازهم افکار عمومی 
هستند که طاقت اجرای برنامه های طوالنی مدت را 
ندارند. به عبارت بهتر افکار عمومی را طوری عادت 
داده ایم که دلخوش به نتایج زودگذر می شوند و اگر 
مدیر باشگاهی صحبت از برنامه بلندمدت کند،  باید 
مورد انتقاد قرار گیرد.  اما راهکار؛ قبل از هر چیز باید 
این تفکر را در افکار عمومی به وجود آوریم که برای 
موفقیت تیمشان 3 سال حوصله کنند چون وقتی 
می خواهید برنامه مدار حرکت کنید،  شاید در میانه 
راه هم به مشکل بخورید. استقالل و پرسپولیس تا 
زمانی که یک برنامه طوالنی مدت نداشته باشند،  
مثل همین فصل سعی می کنند تحت فشار اقدام 
به کارهای نمایشی کنند که مورد توجه هواداران 
قرار بگیرد. این 2 تیم هر زمان توانستند هواداران 
خود را مث��ل ذوب آهن تربیت کنند که یک فصل 
تیمشان به آستانه س��قوط می رود و فصل بعد در 
میان مدعیان قهرمانی است،  آن وقت می توان نظر 

فنی هم درباره آنها داد.

  مش�خص ش�دن زمان دربی 80|  پس از 
حرف و حدیث های بس��یار درنهایت روز گذشته 
س��ازمان لیگ اعالم کرد دربی پایتخت در همان 
روز جمعه برگزار می شود، با این تفاوت که زمان 
این مسابقه به ساعت 17 موکول شد. همچنین 
سازمان لیگ ساعت سایر دیدارها را نیز تغییر داد تا 
7 بازی دیگر لیگ از ساعت      30:  19 برگزار شود.

  قهرمان�ی م�اری ب�ا شکس�ت ن�ادال| 
اندی ماری ب��ا شکس��ت رافائل ن��ادال به عنوان 
قهرمان��ی رقابت های تنی��س مس��ترز مادرید 
)خاک رس( دست پیدا کرد. این دیدار با حساب 
2 بر ۶ 3 بر ۶ به نفع تنیسور اسکاتلندی به پایان 
رسید. این نخستین بار است که اندی ماری موفق 

به شکست رافائل نادال شد.
  ی�ک ایرانی، دبیرکل جهان�ی تکواندو| 
ش��ورای اجرایی فدراس��یون جهان��ی تکواندو 
تشکیل جلسه داد و در پایان به پیشنهاد »دکتر 
چو«، حسین رفعتی، ایرانی مقیم آمریکا را که در 
شهر داالس ساکن اس��ت، به عنوان دبیرکل این 
فدراسیون انتخاب کرد. رفعتی کار خود را از  سال 
2007 به عنوان رئیس کمیته توسعه فدراسیون 

جهانی تکواندو آغاز کرد.
  زالتان، هدف گلوله بود| پیتر منگز، فردی 
که ب��ه قاتل خیابان های مالموی س��وئد معروف 
ش��ده، در زندان مشغول نوش��تن کتاب زندگی 
خودش است. او در این کتاب نوشته است: »روزی 
زالتان ایبراهیموویچ ماشینش را غیرقانونی پارک 
کرده بود و قصد کردم به او شلیک کنم. او شانس 
آورد در فاصله زمانی که به منزل رفتم تا اسلحه ام را 

بیاورم، مکان را ترک کرده بود!«
  اعتراض به تغییر زمان فینال حذفی| با 
صعود نفت تهران به دور بعدی لیگ قهرمانان آسیا، 
سازمان لیگ روز گذش��ته زمان فینال حذفی را 
تغییر داد. بر این اساس دیدار نفت و ذوب آهن روز 
11 خردادماه برگزار می شود. این مسأله اعتراض 

باشگاه ذوب آهن را در پی داشت.
  اقدام شایسته بازیکنان آژاکس| باشگاه 
فوتبال آژاکس آمستردام روز گذشته که مصادف 
با روز مادر در هلند بود، دست به ابتکار جالبی در 
زمینه تقدیر از جایگاه مادران زد. ستاره های این 
تیم در بازی با تیم کامبور همراه با مادران خود به 
زمین مسابقه آمدند و به این شکل تشکر خود را از 

زحمات این عزیزان بیان کردند.

نگاه

صرفا جهت اطالع!

تیتر بازی

 دانشگاه آزاد به فینال لیگ بسکتبال رسید و مهرام 
نیز با س��ومین برد مقابل پتروشیمی در یک قدمی 

فینال قرار دارد.
   آرش میراسماعیلی به عنوان رئیس کمیته آموزش 

جودوی آسیا انتخاب شد.
   شهرداری تبریز دیدار رفت پلی آف سقوط به لیگ 

دسته دوم را از استقالل اهواز با یک گل برد.
   با اع��الم مدیر تیم های ملی دوومیدانی، احس��ان 

حدادی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند.
  دیدار برگشت پلی آف صعود به لیگ برتر امروز میان 

مس کرمان و رفسنجان برگزار می شود.

رضاییان: مرفاوی به سویم حمله کرد و به من ضربه 
زد

گواردیوال: 200 بار گفته ام ک��ه بایرنی  می مانم/ با 
دفاع و حمله خوب می توانیم برابر بارسا نتیجه  بگیریم
انریکه: در مونیخ شرایط سختی در انتظارمان است

رحمت�ی: آقایان!جواب هواداران اس��تقالل را فنی 
بدهید/ به خاطر ندانم کاری می خواهند به باش��گاه 

فشار بیاورند
پورحیدری: بهتر اس��ت قلعه نوعی ی��ک فصل از 

استقالل دور باشد 
جرارد: مورینیو بهترین مربی کنونی جهان است

بیرانوند: دوست داشتم فصل آینده با استقالل در 
آسیا باشم

جوانان در غیاب بزرگان درخشیدند

قهرمانی کشتی فرنگی در آسیا
ش�هروند| پس از افتخارآفرینی آزادکاران ایرانی 
در رقابت ه��ای جام جهان��ی کش��تی و همچنی��ن 
مسابقات جام ملت های آسیا، نوبت به تیم ملی کشتی 
فرنگی رسید تا جام قهرمانی آسیا را به ارمغان آورد. 
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا یکشنبه شب 
در قطر به پایان رسید که تیم ایران با کسب 3 مدال 
طال، یک نق��ره و 2 برنز توانس��ت مق��ام قهرمانی را 
به دست آورد. رامین طاهری، یوسف قادریان و مهدی 
علیاری طالیی ه��ای ای��ران در این رقابت ها بودند، 
محمدعلی گرایی صاحب مدال نقره شد و پیام بویری 
و بشیر بابا جان زاده به گردن آویز برنز دست پیدا کردند. 
همچنین محسن حاجی پور از دور رقابت ها کنار رفت.  
در پایان این مس��ابقات احد پازاج، سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی درباره قهرمانی تیمش توضیحاتی را 
ارایه کرد: »جوانان تیم ملی انتظارات را برآورده کردند 
و کشتی های بسیار خوبی گرفتند. از همه آنها به خاطر 
عملکرد بسیار خوب شان تشکر می کنم. حاال همه ما 
به آینده امیدوار شده ایم و شک ندارم اینها پا جای پای 
بزرگان کشتی فرنگی می گذارند. خوشحالم که مردم 

ایران را خوشحال کردیم.«

ذره بین

شهروند| آن روزهایی که سرآلکس فرگوسن، افسانه مربیگری 
تاری��خ فوتب��ال برای س��نجش و بهبود س��طح فن��ی بازیکنان در 
تمرینات به آنها دستگاه GPS وصل می کرد، فوتبال ما نمی دانست 
روزگاری در حساس ترین برهه لیگ داخلی باید با جنجالی درباره 
این دستگاه ثبت کننده اطالعات روبه رو ش��ود! حاال این اتفاق رخ 

داده؛ آن هم در هفته ماقبل پایانی چهاردهمین دوره لیگ برتر.
ایراد به نفت

چند هفته پس از این که امیر قلعه نوعی، س��رمربی اس��تقالل به 
مخفی ش��دن »GPS« در زیر لباس بازیکنان نفت تهران اعتراض 
کرد، این ب��ار نوبت به مهدی تارت��ار، همتای ژنرال بی س��تاره در 
صبای قم رسید تا شکس��ت یک بر صفر خانگی تیمش مقابل نفت 
تهران را نتیجه وجود GPS در ش��ورت ورزش��ی بازیکنان رقیب 

بداند!

کارکردهای GPS در فوتبال 
GPS برخالف کاربرد اصلی اش )مکان یابی( در فوتبال اس��تفاده های 
دیگری مانند سنجش آیتم های آماری گوناگون از میزان دوندگی گرفته تا 
ریزتزین جزییات را دارد و به همین دلیل مربیان برای اطالع از وضع و شرایط 
بازیکنانشان از این وسیله ارتباطی هوشمند استفاده می کنند. دستگاه های 
خاص مربیان فوتبال، معموال محدوده کمی را اشغال می کند. سنجش دقیق 
میزان دوندگی، برخوردها، دخالت در امور تدافعی و تهاجمی و چندین آیتم 
آماری دیگر، توسط GPS فعال می شود. چنین وسیله ای آیتم های متنوعی 
دارد و هرمربی بنا بر انتظاری که از بازیکنان دارد، بخش های نمونه گیر در 

دستگاه متصل شده به بازیکنان را فعال می کند. 
قانونی است؟

GPS از آنجایی که ضرری متوجه س��المت بازیکن��ان خودی و حریف 
نمی کند از نظر فیفا منع قانونی ندارد. ایراد وارد ش��ده ازسوی مهدی تارتار، 

یک ایراد کلی دارد؛ GPS تنها در قسمت باال تنه بدن فوتبالیست ها قابلیت 
جانمایی دارد و برخالف گفته های تارتار، قابل نصب در شورت های ورزشی 
نیست! به گفته مدیرعامل نفت تهران، علم استفاده از GPS در آلمان، سوئد 
وکشورهای التینی اروپا کامال جا افتاده و حتی کی روش هم در تیم ملی از این 

وسیله استفاده می کند!
نمونه های خارجی

این وسیله بی خطر و کامال تأیید ش��ده توسط فیفا، اولین بار دردهه 80 
به شکل نوین و امروزی توسط والری لوبانفسکی، سرمربی فقید شوروی 
سابق و دیناموکیف مورد استفاده قرار گرفت. در سال های اخیر، سرآلکس 
فرگوسن، هیچ تمرینی را بدون اتصال GPS به بازیکنانش شروع نمی کرد. 
تئوری او، برای فن گال هم جذاب است؛ همان طور که روزی مارچلو لیپی 
طرح موس��وم به »قفس لیپی« )بازی در منطقه ای فشرده به قصد تبحر 
بیشتر در پرس کردن( را از دل نتایج دستگاه های متصل شده به بازیکنانش 

به دنیا آورد.
افزایش روزافزون  

آمار دقیقی از میزان استفاده از GPS در بازی های سطح اول فوتبال اروپا 
وجود ندارد اما به نظر می رسد باشگاه های مطرح دنیا برخالف ما در تمرینات 
و نه روز بازی، GPS به بازیکنانشان متصل می کنند و قبل از بازی، برحسب 

داده های این دستگاه، آماده ترین بازیکنان را روانه میدان می کنند.

2 قهرمانی اخیر اندی ماری در یک هفته اخیر در 
مس��ترز مونیخ و مادری��د، اولین فتوح��ات دوران 

حرفه ای این بریتانیایی در رقابت های خاکی بود.

3برنده در 5 مرحله ابتدایی فصل جاری فرمول 
یک، موضوعی است که پس از یک فصل وقفه در این 

رقابت های مهیج تکرار می شود.

71درصد کل بازیکن��ان یوونتوس، حداقل 
یک گل در فصل جاری به ثمر رسانده اند.

638دقیقه از آخرین گل خورده بارسلونا 
)در بازی رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل 

پاری سن ژرمن( می گذرد.

92گل این فص��ل مثلث خط حمل��ه رئال 
مادرید، برتری 2 گله آنها بر کل گل های یوونتوس در 

فصل جاری را نشان می دهد.

7برد، تونی، سرمربی تراکتورسازی را به قهرمان 
تبریزی ها تبدیل کرده است. او این تعداد برد را تنها 

در 9 بازی به دست آورده! 

11 رویاروی��ی اخیر مورینیو ب��ا لیورپول در 
هیبت سرمربی چلس��ی، 8 برد و تنها یک باخت به 

دنبال داشته است.

هفته برای اولین ب��ار در 4 فصل حض��ور آگوئرو در 2 هت تریک در یک فصل، اتفاق��ی بود که این 
لیگ برت��ر رخ داد. او در 3 فص��ل قبل��ی، تنها یک 

بارهت تریک کرده بود.

15  باخ��ت در 17 بازی اخیر خ��ارج از خانه 
لیگی از کوئینزپارک  رنجرز، نمونه ای دست نیافتنی 

در لیگ برتر ساخته است.

لندنی ها یادآور خاطره تلخی است چون هر 3 برتری 6  گل زده سیتی در یک مسابقه لیگ برتر برای 
با ۶ گل زده اخیر آبی های ش��هر منچس��تر مقابل 

تیم های پایتخت انگلیس رقم خورده است.

4  گل زده ش��ده توس��ط کالروف با ضربه آزاد 
تاری��خ  گل زده  بیش��ترین  رک��ورد  مس��تقیم، 
منچستر س��یتی در لیگ برتر در زمینه ضربات آزاد 

مستقیم را به نام بازیکن شرقی کرد.

1باخت، حاصل عملکرد درخشان منچستر سیتی 
در 1۶ بازی اخیر خانگی لیگ برتر است.

4  بار در تاریخ لیگ برتر ایران، تیم صدرنشین در 
هفته پایانی جام را از دست داده است.

برای اولی��ن بار در ط��ول دوران حرفه ای سس��ک 18  پاس گل در یک فصل، اتفاقی اس��ت که 
فابرگاس، بازیکن اسپانیایی چلسی رخ می دهد.

عددنما
 ستون
 ثابت 

سه شنبه   ها

مجید جاللی
کارشناس فوتبال

 گزارش تحلیلی »شهروند« از مسیر طی شده
 و شانس قهرمانی مدعیان لیگ برتر فوتبال

یک جام  وسه قلندر
 کارشناسان در گفت وگو با »شهروند«:

 تراکتورسازی، بیشترین شانس را برای قهرمانی دارد

کنکاشی درباره جدیدترین حاشیه عجیب فوتبال ایران

معضلیبهنام»جیپیاس«!
در حالی که تیم های معتبر در جریان بازی ها از GPS استفاده نمی کنند ولی فیفا چنین وسیله ای را ممنوع نکرده است


