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جاده ابریشم نوین

ادامه از صفحه اول

لبخوانــی نشــان میدهــد فرانــک
لمپــارد ســرمربی چلســی در صحنه
جنجالــی دیــدار لیورپــول و چلســی
بهســمت نیمکت قهرمان لیگ برتر
توهین کرده اســت .موضوعی که این
روزنامــه آن را بــه ســوژه اصلــی خود
تبدیــل کــرده و ایــن لــب خوانــی کــه
لمپارد گفته «تنها عنوان قهرمانی را
بردهاید» تیتر یک خود کرده است.

احتمــال جدایــی لیونــل مســی از
بارســلونا ،میتوانــد یــک رؤیــا را برای
هواداران اینتر محقــق کند .چرا که پدر
مســی یک خانه در شهر میالن خریده
و خبر رسیده باشگاه اینتر هم به انتقال
فوقســتاره آرژانتینــی فکــر میکنــد.
در ایــن شــرایط ،ایــن روزنامــه هــم بــا
طــرح ایــن موضــوع در تیتر یــک خود
نوشته«:اینتر – مسی؛ چرا که نه؟»

آنســو فاتــی به هیــچ عنوان فروشــی
نیســت .چرا که بارســلونا مبلغ فسخ
قــرارداد ایــن ســتاره جــوان خــود را
 ۳۰۰میلیون یورو تعیین کرده است.
موضوعــی که این روزنامه نزدیک به
کاتاالنها به سراغ آن رفته و با انتشار
عکس این بازیکن  17ساله اهل گینه
بیســائو ،عنوان «آنســو زرهپــوش» را
برای تیتر یک خود برگزیده است.

گفتوگوی «ایران» با محمد میری ،هافبک نساجی که از فاصله  40متری به استقالل گل زد

مدافعمان به زبان گیلکی گفت «جان تی مار نزن»
گل دوم ما صد درصد سالم بود /استقالل باید از این یک امتیاز راضی باشد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

نخســتین روز از هفته بیســت و ششــم مسابقات
لیــگ برتر فوتبال روز پنجشــنبه برگزار شــد و در
یکی از مهمترین مســابقات ایــن هفته تیمهای
استقالل تهران و نســاجی مازندران در ورزشگاه
آزادی بــه مصــاف همدیگر رفتند کــه این دیدار
در نهایت با تســاوی یک بر یک به پایان رســید.
یکی از مهمترین اتفاقات این دیدار شوت زیبای
بازیکــن شــماره  19نســاجی بود که منجر شــد تا
گل تســاوی نســاجیها بــه ثمر برســد .در دقیقه
 42بازی ،درســت  3دقیقه بعد از گل اســتقالل،
محمــد میــری از فاصلــه  40متــری بــا ضربهای
دیدنی تور دروازه حســینی و اســتقالل را به لرزه
درآورد.
محمــد میــری ،هافبــک تیــم نســاجی در
خصوص دیدار با اســتقالل بــه خبرنگار «ایران»
گفــت« :بــازی خوبــی مقابــل اســتقالل برگــزار
کردیــم و ایــن تیــم را خیلــی خــوب آنالیــز کرده
بودیــم .نقاط ضعف و قوت اســتقالل را بخوبی
میدانســتیم و بــا بــازی خوبــی کــه مقابــل آنها
انجــام دادیــم بــه موقعیتهــای زیادی دســت
یافتیم .اگر از موقعیتهایمان بخوبی استفاده
میکردیــم ،میتوانســتیم بــا اختــاف چنــدگل
استقالل را شکست دهیم».
او در خصــوص گل زیبایــی که بهثمر رســاند،
افــزود« :یــک هفتــهای بــود کــه در تمرینــات به
شوت زدن از راه دور اصرار داشتم و در تمرینات
دائمــاً شــوت مــیزدم .آخــر تمرینها بــا گلرها

تمرین شوت از راه دور میزدم .یک بار علیرضا
حقیقی ،دروازه بانمــان من را بغل کرد و گفت
«داداش ایــن شــوتها را در بازیها بزن ،خیلی
خــوب میزنــی ،چــرا در بازیها این شــوتها را
نمیزنی المصب؟» .برعکس مجتبی ممشلی،
مدافــع تیممــان دائمــاً به مــن میگفــت؛ نزن،
نزن».
هافبــک نســاجی ادامــه داد« :همــان لحظه
هم زمانی که دارم شــوت میزنم ممشــلی قهر
میکنــد و برمیگــردد عقــب .صــدای مجتبــی
بیژن ،مدافعمان هــم میآید که به زبان گیلکی
میگوید« :جانتی مار نزن( .جان مادرت نزن).
بیــژن فکرش را نمیکــرد که آن تــوپ تبدیل به
گل شود اما خدا را شکر در تمرینات شوت هایم
خــوب بود و روز بازی هم این اتفاق افتاد و توپم
بــه تور دروازه چســبید .فکر میکنــم گلم یکی از
گلهای زیبای لیگ برتر باشد».
میــری بــا اشــاره به صحنــه گل دوم نســاجی
کــه از ســوی داور بازی آفســاید اعالم شــد ،بیان
داشــت« :گل دوم ما صد درصد ســالم بود و به
هیچ وجه آفســاید نبود .عــاوه بر این در صحنه
دیگری که  3بازیکن ما با  3بازیکن اســتقالل در
پشــت محوطه جریمه اســتقالل به وجود آمد و
داور اعالم آفســاید کرد ،من در آفســاید نبودم و
فکر میکنم که داور بازی به اشتباه در آن صحنه
پرچم زد .تصمیمــات داور بازی در چند صحنه
اشتباه بود .استقالل باید از این یک امتیاز راضی
باشد».
او با اشاره به این موضوع که پیش از برگزاری
مســابقه با استقالل حاشــیههایی به وجود آمد،

افــزود« :محمــود فکــری ،ســرمربی تیممــان
در نشســت خبــری پیــش از بــازی بــا اســتقالل
اعــام داشــت کــه هــر نتیجــهای رقــم بخــورد
خوشــحال میشوم .این صحبتها باعث ایجاد
حاشــیههایی شد و هیچ کس فکرش را نمیکرد

کــه این صحبتها تا این حد حاشــیه ســاز شــود
و از حرفهــای او برداشــت بــدی شــود .فکــری
پاکترین مربی است».
پــس از پایــان بــازی شــوت هافبک نســاجی
باعث تمجید کاربران در فضای مجازی شد و در

هفته بیست و ششم لیگ برتر برگزار شد
گروه ورزشی /هفته بیست و ششم لیگ برتر
فوتبال ایران پنجشنبه شب با انجام  7بازی
آغاز شد .البته دیشب نفت مسجدسلیمان
و پرسپولیس هم به مصاف هم رفتند که آن
دیــدار برای تعیین قهرمان لیگ هم بســیار
اهمیــت داشــت .در اولیــن بازی پنجشــنبه
شــب ،شهر خودرو و تراکتور از ساعت ۲۰:۱۵
در یک بازی حساس که پیروزی در آن برای
هر دو تیم اهمیت داشت ،در ورزشگاه امام
رضا(ع) مشهد به مصاف هم رفتند که این
مســابقه با نتیجه تســاوی بدون گل به پایان
رســید .به این ترتیب ،تراکتــور که روی کاغذ
شانس قهرمانی داشــت ،با این تساوی این
شــانس را از دست داد و حاال به همراه شهر
خودرو به کســب سهمیه فکر میکند .اما در
دیگر دیدار همزمان تیمهای ماشینســازی
و گلگهر در ورزشــگاه بنیــان دیزل برابر هم
قــرار گرفتند که این مســابقه با پیــروزی 1-2
گلگهــر به پایان رســید تــا شــاگردان مجید
جاللــی برای دومین بازی پیاپــی به پیروزی
برســند و شــانس خــود را برای بقــا در لیگ
برتر بیشتر کنند .در این دیدار ،شاهین ثاقبی
( )۶۲برای ماشینســازی و میــاد کمندانی
( )۱۷و علیرضا ابراهیمی ( )۸۹برای گلگهر
گلزنی کردند.
ëëطلسمنبردنسپاهانشکست
ســپاهان و صنعت نفت آبادان در حالی
از ســاعت  ۲۰:۴۵در ورزشــگاه نقــش جهان
اصفهان بــه مصاف هم رفتند کــه دقیقه ۵
در ایــن دیدار ،یک پنالتی به ســود ســپاهان
اعالم شــد ولی ضربه محمد محبی را ناصر
ســاالری ،دروازهبان نفــت مهار کــرد .با این
حال و دقیقه  ۱۵ســانتر محبی با ضربه ســر
محمدرضــا مهدیزاده به گل تبدیل شــد تا
ســپاهان بعد از  3بازی به پیروزی برسد و با
قرار گرفتــن در رده دوم ،شــانس خود برای
کســب ســهمیه را حفظ کنــد .گفتنی اســت
در آخریــن ثانیههــای نیمه اول ایــن دیدار،
ســروش رفیعــی پــس از خطــای شــدید ،با
کارت قرمز مســتقیم داور از بازی اخراج شد
تا بازی بعد برابر استقالل را از دست بدهد.
دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیم ملی هم از
ابتــدای بــازی و از جایگاه ویــژه نظارهگر برد
شاگردان امیر قلعهنویی بود.

ëëفوالد برد و امیدوار ماند
دیگر تیم پیروز این هفتــه فوالد بود که از
ســاعت  ٢١در ورزشــگاه شــهدای فوالد برابر
ذوبآهــن قــرار گرفــت و توانســت مهمان
خــود را  1-2شکســت دهــد .در ایــن دیــدار،
لوســیانو پریــرا ( )55برای فــوالد گلزنی کرد
ولی فرشــاد محمدیمهر ( )۶٣گل تســاوی
ذوبآهن را به ثمر رســاند اما ایــن پایان کار
نبــود و صابــر حردانــی ( )۸۹گل برتری تیم
جــواد نکونــام را به ثمر رســاند تــا روی کاغذ
برای قهرمانی امیدوار بماند .در این شرایط
پرسپولیس برای قهرمانی و پوکر باید دیشب
نفت مسجدسلیمان را شکست میداد.
ëëکار در انتهای جدول سخت شد
در ســایر دیدارهــا ،شــاهین از ســاعت ٢١
در ورزشــگاه شــهید مهدوی بوشــهر مقابل
ســایپا بــه تســاوی  1-1رســید .در ایــن دیدار
ابتدا آرمان رمضانی ( )۶٩با یک ضربه ســر
برای ســایپا گلزنــی کرد ولی میــاد صارمی
( - 72پنالتــی) بــازی را بــه تســاوی کشــاند.
همچنین پیکان در ورزشــگاه شــهدای شهر
قــدس میزبــان پــارس جنوبــی بود کــه این
دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید .این
دیدار در حضور وحیدهاشــمیان مربی تیم
ملی برگزار شد .با این تساوی ،کار در انتهای
جدول ســخت شــد و رقابت شــدیدی میان
این تیمهــا در هفتههای پایانی برای ماندن
در لیگ برتر وجود خواهد داشت.
ëëکار استقالل برای سهمیه هم گره خورد
اســتقالل هــم در حالــی از ســاعت 21
مقابــل نســاجی قــرار گرفــت کــه روی کاغذ
شــانس کمــی بــرای قهرمانــی داشــت.
آبیپوشــان که در این دیــدار فرهاد مجیدی
را هم پس از پایان محرومیت یک جلسهای
انضباطی روی نیمکت خــود میدیدند ،در
دقایق ابتدایی مقابل بازی هجومی نساجی
غافلگیر شــد اما رفته رفته نبض مســابقه را
در دســت گرفــت و چنــد باری میتوانســت
دروازه حریف را باز کند .آبیها در این دقایق
موقعیتهایــی بــرای گلزنــی داشــتند که با
بیدقتی و بدشانســی از دست دادند .با این
حال و در دقیقه  39روی تیز هوشــی مهدی
قائــدی و خطایی کــه روی او صورت گرفت،
رضــا کرمانشــاهی داور بــازی یــک ضربــه

خصوص این گل که از فاصله دور به ثمر رســید
جوکهایی ساخته شــد .میری در این خصوص
بیان داشــت« :بعــد از گلم پیامهــای جالبی در
فضای مجــازی خواندم و یکی از پیامها این بود
که «بهخاطر کرونا فیروزکوه بســته شد و از همان
جــا شــوت زدن» این را خیلی دوســت داشــتم و
چنــد دقیقه به این جــوک خندیــدم .یکی دیگر
هــم این بــود که گفتنــد «ســال بعد نســاجی به
تهران نمیآید و از همان قائمشهر گل میزنن»
این هم خیلی جالب بود».
هافبک شــماره  19نساجی در دقیقه  90بازی
مصــدوم و به بیمارســتان منتقل شــد .او در این
خصــوص بیان داشــت« :از ناحیه لگن مصدوم
شــدم و چنــد ســاعتی در بیمارســتان بــودم .در
حال حاضر شرایطم بهتر است اما احتماالً چند
بازی را از دست میدهم».
او در خصــوص شــرایط نســاجی افــزود« :در
حــال حاضــر نســاجی در رده نهم جــدول لیگ
قــرار دارد و بــا آمــدن محمــود فکــری قطعــاً
شــرایمان بهتــر خواهــد شــد .مــا پیــش از بــازی
با اســتقالل شــرایط خوبــی داشــتیم و تراکتور را
شکســت داده بودیم و اســتقالل را هــم متوقف
کردیــم و در مقابــل ســپاهان هــم بــه تســاوی 2
بــر  2دســت یافتیــم و تنها از پرســپولیس یک بر
صفــر شکســت خوردیــم .انشــاءاهلل فصل بعد
شــرایطمان بهتــر خواهــد شــد .در ســالجاری و
بــا وحود کرونا شــرایطمان خوب بــود و در زمان
تعویق مســابقات هم نســاجی تمرینــات اش را
بهصــورت مجازی برگزار میکرد .به این دلیل با
آمادگی کامل در مسابقات حضور یافتیم».

تاریخسازی سردار در سرزمین تزارها

آزمون ،آقای گل
لیگ برتر روسیه شد
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ادامه از صفحه اول

متأسفانه قدرتهای جهانی بنا به مالحظات گوناگون همیشه خود را دارای
حق دانســتهاند که به نام امنیت بخشــی از این مقــررات را نادیده بگیرند و
حتی با این کار خود جهان را در خطر قرار دهند .در ســال  ،۱۳۶۲با ســقوط
بوئینــگ  747کــرهجنوبــی از طــرف هواپیماهــای جنگــی اتحــاد جماهیــر
شــوروی ،حدود  270نفر کشــته شــدند .گر چه آن هواپیما مســیر اشــتباهی
را رفتــه و وارد حریــم ممنوعه اتحاد جماهیر شــوروی گردیــده بود .هر چند
خلبــان آن هواپیما اخطارهــای کافی دریافت کرد ،ولــی در نهایت از طرف
جنگندههای شوروی ساقط شد ،زیرا گمان بردند که مأموریت نظامی دارد.
با این حال همه میدانند که غربیها برای چنین اقدامی تبلیغات شدیدی
را علیه شــوروی ســابق به راه انداختند ،هر چند طرفین در اوج جنگ ســرد
بودند .چند ســال بعــد هواپیمای ایربــاس ایرانی در خلیج فارس از ســوی
یک ناو امریکایی با موشــک زده و ساقط و کلیه سرنشینان آن شهید شدند.
ولی امریکاییها هیچگاه حاضر نشــدند که به صورت علنی مســئولیت این
جنایت را به عهده بگیرند ،البته در نهایت مجبور شدند که خسارت هواپیما
و مسافران را بدهند ولی همزمان به فرمانده ناو نیز مدال شجاعت دادند.
اکنــون هواپیمــای جنگی آنــان در یک کشــور ثالث و بدون اجــازه حضور در
حریــم هوایی این کشــور ،قصد مزاحمــت برای یک هواپیمای مســافربری
ایران را داشته که در نهایت موجب بروز مشکل برای هواپیما و مصدومیت
تعدادی از مسافران شده است.
مســأله این اســت که آیــا ســازمان هوانــوردی بینالمللــی میتواند یک
رسیدگی بیطرفانه و قاطع نسبت به این رفتار تحریکآمیز امریکا بنماید؟
گر چه حق شــکایت بــرای ایران وجود دارد و قطعــاً ایران بهصورت حقوقی
و سیاســی این مســأله را دنبال خواهد کــرد .البته از جهانیان و ســازمانهای
بینالمللی انتظار میرود که دربرابر این اقدام تحریکآمیز واکنش مناسب
نشان دهند ،نکته دیگر این که بعید است خلبانان جنگنده امریکایی بدون
دستور یا اجازه فرماندهان باالتر خود چنین اقدام تحریکآمیزی را مرتکب
شده باشند .زیرا اشتباه گرفتن هواپیمای مسافربری تقریباً غیرممکن است
و هواپیمای ایرانی نیز در خط ســیر قانونی خود در حال حرکت بوده اســت.
بنابراین به نظر میرســد که فرماندهان نظامی امریکایی به تبع دســتورات
مقامات سیاسی ایاالت متحده از این طریق قصد تحریک ایران را داشتهاند
و دارند و یا شــاید قصد تکرار اتفاق ســال  1367را دارند که  32سال پیش در
همین روزها آن جنایت را مرتکب شــدند .واقعیت این اســت که ترامپ به
دلیل مسائل داخلی خود که شانس پیروزی دوباره او را به شدت کاهش داده
و امریکا را درگیر یک وضعیت خجالتبار نموده ،درصدد است که با ایجاد
بحران خارجی بر بیکفایتیهای داخلی خود سرپوش بگذارد.
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گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)
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چهـــره

چند نکته درباره اقدام تحریک آمیز امریکا
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فارس

تفاهمهــای بــزرگ بینالمللــی از طریــق گفتوگوهــای منطقــهای و بــا
همسایگان شروع شود .ما نیازمند آن هستیم که برنامه جامع اقدام مشترک
با منطقه داشــته باشیم .خوشــبختانه شرایط جغرافیایی ما به نحوی است
که با توجه به تنوع قومی و فرهنگی موجود در کشور هر یک از همسایگان ما
تبدیل به عمق فرهنگی سرزمینی شدهاند ۴۰۰ .میلیون جمعیت پیرامونی
ماست و این از یک ظرفیت عظیم اقتصادی و اجتماعی و انسانی حکایت
دارد .چنانکه زندگی بدون نفت نیز با همسایگان میسر است.
هفته گذشــته شاهد ترافیک ســفرهای دیپلماتیک با کشورهای همسایه
بودیــم .عبــاس عراقچی به افغانســتان رفت تا حســن نیــت و اراده ایران را
برای ایســتادن در کنار ملت و دولت افغانســتان نشــان دهد .روابــط ایران و
این همســایه شرقی در ماههای گذشــته اسیر تبلیغاتی بود که سعی در جدا
کردن این برادری گسستناپذیر داشت .ما متعهد به نگهداری از مناسبات
دوســتانه با افغانســتان و حمایت از مسیر توســعه ،آشتی ملی و حفظ همه
دســتاوردهایی هســتیم که مــردم افغانســتان دههها برای دســت یافتن به
آن رنج برده و کوشــیدهاند .دیدار محمدجواد ظریف از عراق و ســپس ســفر
نخستوزیر عراق به ایران ،تأکید دیگری بر اهمیت اصل «همسایگی خوب»
در باالترین اولویت سیاست خارجی دولت بود .در میان همسایگان شمالی،
ســفر وزیــر امور خارجه به روســیه به منظــور هماهنگ کردن سیاســتها در
جهت اهداف مشــترک ،مصداق دیگری از نگرش منطقهای ایران در چهار
جهت جغرافیای همســایگی است .در چارچوب همین پارادایم نوین است
که باید قرارداد همکاری  ۲۵ســاله ایران و چین را بازخوانی کرد .شــاید هنوز
برای شماری از مردم ،این سند همکاری ،نشانهای از غلتیدن ایران به جانب
شرق ژئوپولیتیکی باشد .اما چنین روایتی بدون درنظر گرفتن آمادگی ایران
برای انعقاد قراردادهای مشابه به منظور ترسیم نقشه راه همکاریهای بلند
مــدت با همه کشــورهایی که صداقــت و اراده آنها اثبات شــده ،گمراهکننده
خواهد بود .علت فقدان این قبیل اسناد همکاری بلند مدت با دیگر کشورها،
بیمیلــی ایــران نیســت بلکــه ناتوانی دیگــران در ریســکپذیری بــه منظور
ساختن نظمهای منطقهای جدید در دنیای پسا تکقطبی است .نباید از یاد
ببریم که فلسفه وجودی برجام نیز بحرانزدایی از محیط استراتژیک ایران
و عادیســازی زمینههایی بود که میتوانستیم ســاختمان سیاست خارجی
جدیــد ایران مطابق با مقتضیات قرن بیســت و یکم را بــر روی آن بنا کنیم.
این پارادایم ،رشته تسبیحی است که تمام عناصر سیاست خارجی مبتنی بر
تعامل سازنده با جهان را از غرب تا شرق ژئوپولیتیکی پیوند میدهد.
در روزگاری نه چندان نزدیک یک رژیم متخاصم در افغانســتان حاکم
بود .در روزگاری نه چندان دور یک دیکتاتور در عراق همزمان با کشتار وسیع
مــردم خود طوالنیترین نبرد بعــد از جنگ دوم جهانی را به ایران تحمیل
کرد و در همان زمان از چین موشــکهای کرم ابریشــم را برای اداره بخشی
از آن جنــگ خونیــن خریــداری میکردیم .خوشــبختانه امــروز نزدیکترین
روابــط با ترکیه را تجربه میکنیم .امروز یک دولت دوســت در افغانســتان،
این ملت بزرگ را رهبری میکند؛ عراق سرنوشــت خود را به دســت گرفته
اســت .دیــروز شــکوه اولیــن نمــاز جمعــه در مســجد ایاصوفیه هــم من را
بیاختیار به یاد اولین نماز جمعه ما به امامت آیتاهلل طالقانی انداخت.
مســجد ایاصوفیــه هم پــر از یادگارهای ایرانی و فارســی اســت و این قدرت
معنایی ایران با منابع فرهنگی مشترک در سطح همه همسایگان و منطقه
میتواند تجلی یابد .مناســبات تاریخی با ایران را به دورانی طالیی رســانده
و چین ،جاده ابریشم را به هدف اعتالی دوباره آسیا در اقتصاد و ارتباطات
جهانی گســترانده است .جاده ابریشم نوین ،رشته پیونددهندهای از جنس
جغرافیا و فرهنگ کهن با عناصری نو از اقتصاد و فناوری اســت که از چین
تا افغانســتان و عــراق و تا اروپای مدیترانهای پیش میرود .قرن بیســتم به
پایــان رســیده و قــرن جدید ،نــگاه جدیدی هــم میطلبد .ما قصــد نداریم
که با جاماندن در تاریخ ،آینده پرشــتاب را از دســت بدهیم .نخســتین گام
در این بازآرایی ژئوپولیتیکی ،تضمین همســایگی خوب و ارائه چشــمانداز
مشــترکی از توسعه ،امنیت و صلح برای همه است و این همان مقصودی
اســت که در مفهوم «منطقــه قویتر بهجای قویتریــن در منطقه» تعقیب
شده است .ما از همه همسایگان دور و نزدیک میخواهیم که به قرن جدید
بپیوندند ،ایدههای منسوخ را کنار بگذارند و آماده سرمایهگذاری برای آینده
فرزندان ما در این زیســتگاه مشترک منطقهای باشند .همسایگان دورتر ما
در اروپــا میتوانند به این لوکوموتیو توســعه ملحق شــوند؛ البته اگر اعتماد
بــه نفس خــود را بازبیابنــد و در برابر نیروهای واپســگرای جهان تکقطبی
که با خطرناکترین شــیوههای ممکن ،میکوشــند راه را بر توفان تغییرات
گریزناپذیر ســد کنند ،بایســتند .حفظ برجــام ،مهمترین آزمون آنهاســت.
ایران منتظر آنها نخواهد ماند اما اگر بخواهند ،ایران را آماده برای همکاری
و مشارکت در مسیر ساختن دنیای بهتر خواهند دید.
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پنالتی به ســود اســتقالل اعالم کرد که شیخ
دیاباتــه آن را تبدیل به گل کرد .دیاباته که با
این گل  10گله شــد و بهترین گلزن استقالل
تــا به اینجای فصل اســت ،رکــورد دیگری را
هم به دســت آورد و بــا  13گل ،از مامه تیام
که  12گل برای اســتقالل زده بــود ،عبور کرد
تــا بهتریــن گلــزن خارجــی تاریخ اســتقالل
لقب بگیرد .البته شــادی اســتقاللیها چند
دقیقــه بیشــتر پایــدار نمانــد .چــرا که ســید
ی هافبک نســاجی در دقیقه 42
محمد میر 
با شــوتی از راه دور و غیرمنتظره گل تســاوی
را وارد دروازه سید حسین حسینی کرد تا آب
ســردی روی پیکر اســتقاللیها ریخته باشد.
در واقــع این گل ماننــد آر پی جی هفتی بود
کــه تیــم مجیــدی را که شــماره  7اســتقالل
را میپوشــید ،از کار انداخــت .در نیمــه دوم
بــازی کمی متعادل شــد و تالشهــای کادر
فنــی اســتقالل بــرای رســیدن بــه گل هــم
فایدهای نداشــت .مجیــدی ترکیب تیمش
را از اواســط نیمــه دوم کامــاً هجومــی کــرد
امــا موقعیتهایــی که مهاجمان به دســت
آوردنــد ،هدر رفت تا اســتقالل در ورزشــگاه
آزادی مقابــل تیــم تحــت هدایــت محمود
فکری و کادر تمام استقاللی نساجی متوقف
شــود و دو امتیاز حســاس را از دســت بدهد.

اســتقالل حــاال و بــا قــرار گرفتــن در ســکوی
پنجم برای کســب ســهمیه هم کار ســختی
دارد و حــاال بایــد دیــد آبیهــا در دیدارهای
آینده خود چه نتیجهای میگیرند.
ëëپنالتیبود،پنالتینبود
رضا ســخندان ،کارشــناس داوری درباره
خطــای پنالتــی به ســود اســتقالل به ایســنا
گفــت« :تصمیــم داور کامــاً درســت بــود.
بازیکن پشت سر قائدی در حالت پشت پا او
را زد و به نظرم پنالتی درست بود ».او درباره
گل نســاجی بــه اســتقالل در دقیقــه  ۶۱که از
سوی کمک داور آفساید و مردود اعالم شد،
چنیــن نظــر داد« :به نظــرم تصمیم کمک
داور درســت بود .هر چند تصاویر تلویزیونی
کامالً گویا نیست اما در ضربه نخست بازیکن
نساجی ،مهاجم این تیم یک بدن در آفساید
قرار داشــت و کمک داور به درستی تصمیم
گرفت ».ســخندان همچنین درباره برخورد
زکیپــور و مدافــع نســاجی در دقیقــه  ۹۰در
داخــل محوطــه جریمــه کــه اســتقاللیها
معتقد به پنالتی بودند هم گفت« :به نظرم
تصمیم داور در این صحنه هم کامالً درست
بود .این قبیــل برخوردها در فوتبال طبیعی
اســت و حتی بازیکن اســتقالل خودش را به
بازیکن نساجی زد».

در هفته سیام لیگ برتر روسیه ،زنیت در خانه روستوف 1-2
به پیروزی رســید .ســردار آزمــون که از ابتدای نیمــه دوم این
بــازی بــه زمین رفته بــود گل دوم و پیروزیبخش زنیت را در
دقیقه  75به ثمر رســاند تا تعداد گلهای خود را به عدد 17
برســاند .او با این گل در کنار دزوبا همتیمی خود قرار گرفت
و بهطور مشترک آقای گل لیگ برتر روسیه شدند .اما سایت
رســمی سازمان لیگ برتر فوتبال روسیه نظری متفاوت دارد
و ســردار آزمون را به تنهایی به عنوان آقای گل فصل -2019
 2020معرفــی کــرد و دزوبا در رده دوم ایســتاد .آزمون اولین
بازیکن ایرانی اســت که همزمان بــا قهرمانی تیمش در یک
لیگ معتبر اروپایی عنوان آقای گلی را هم به دست میآورد
تــا عمــاً ســردار موفــق بــه تاریخســازی در ســرزمین تزارها
شــود .در همین راســتا رســانههای «چمپیونات» و «اسپورت
اکســپرس» روســیه آقای گلی مشــترک دو بازیکــن زنیت در
فصل  2019-2020را بازتاب دادند و نوشــتند« :آزمون موفق
شــد در کنار دزوبا عنوان آقای گلی لیگ برتر روســیه را کسب
کنــد ».همچنین طبق آمار ســایت  Sofascoreآزمون در تیم
برتــر فصل لیگ برتر روســیه قــرار گرفت .در بررســی تعداد
گلهایی که زوجهای خط حمله تیمها در تاریخ لیگ روسیه؛
آزمــون و دزوبــا بــا زدن  34گل مشــترک در میــان بهتریــن
زوجهــای خط حملــه تاریخ لیگ روســیه در رده چهارم قرار
گرفتنــد .ســایت « »svenskafansســوئد هــم در گزارشــی به
تمجید از آزمــون پرداخت و لقب «پادشــاه تیراندازی» را به
ســردار داد .این رسانه نوشت :آزمون ،چهارشنبه گذشته یک
روز تاریخی برای ایرانیها در تاریخ لیگ اروپا رقم زد .پیش از
این علیرضا جهانبخش موفق شــده بود به همراه آلکمار در
فصــل  2017-2018در لیگ هلند بــا زدن  21گل عنوان آقای
گلی را کسب کند ».گفتنی است مهاجم ایرانی زنیت در میان
 5نامــزد کســب عنوان بهتریــن بازیکن ماه لیگ روســیه هم
قــرار گرفت .ضمن اینکــه والری گازائف ،بازیکن و ســرمربی
ســابق تیم ملــی روســیه بــا اتمــام فصــل  2019-2020لیگ
فوتبال کشــورش تیم منتخب فصل را در مصاحبه با ســایت
«چمپیونات» روســیه اعالم کرد که نام ســردار آزمون هم در
بین نفرات مورد نظر او حضور داشت.

