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استقالل به دنبال دومی ،نکو در شهر خسته

پیش بازی

حاال به دبل در جام حذفی فکر میکنیم /افراد خوراک بد به مردم ندهند و نگاه منطقی به فوتبال داشــته باشــند
حامد جیرودی

اخبار

پرســپولیس بــا پیــروزی  1-2در بازی هفته بیســت
و ششــم لیــگ برتر مقابل نفت مســجد ســلیمان،
توانست در  4هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ
نوزدهم ،قهرمان این رقابتها شود .یکی از نفراتی
که در این راه کمک شــایانی به یحیی گل محمدی
کرده ،حمید مطهری دستیار او و مربی پرسپولیس
توگویــی کــه بــا خبرنــگار
اســت .مطهــری در گف 
«ایران» داشت ،درباره قهرمانی جدید پرسپولیس
چنیــن گفت«:ایــن قهرمانــی را بــه هــواداران
خوبمــان تبریــک میگویم که به مــا انرژی مثبت
میدادند .درست اســت که حضور نداشتند ولی از
راه دور در کنــار مــا بودنــد و این موفقیــت را به آنها
تقدیم میکنیم .از مربیان قبلی پرسپولیس ،آقای
برانکو و کادرش و هم آقای کالدرون تشکر میکنم
که برای پرسپولیس زحمت کشیدند .چالش خیلی
سختی بود تیمی که  3دوره قهرمان شده و در نیم
فصــل هم در صدر بــوده را تحویل بگیریم .به نظر
من ،یحیی دل بزرگی داشــت و ریسک بزرگی کرد.
البته ما از خانواده پرســپولیس بودیم و این فضا را
میشــناختیم .ما در آغاز یک تونل وحشــت پیش
رو داشــتیم و بایــد بــا تیمهــای باالی جــدول بازی
میکردیــم ولــی اصالً فرصتی نداشــتیم .مــا  8روز
بعد از آمدن به پرسپولیس ،بازی اولمان با تراکتور
بــود .تیم هم داشــت روال خــودش را طی میکرد
که این کرونا پیش آمد ولی طراحی خوبی داشتیم
و تیــم بعــد از شــروع مجدد مســابقات هم شــکل
واقعــی خــودش را نشــان داد ولی بــه کار خودمان

اعتقاد داشــتیم و خدا هــم کمکمان کرد و بچهها
هم فوقالعاده زحمت کشیدند که به این قهرمانی
منجر شد».
در ایامــی کــه هنــوز لیــگ از ســر گرفتــه نشــده
بــود ،عــدهای اعتقاد داشــتند که فقط پرســپولیس
میخواهــد لیــگ برگــزار شــود .مطهــری در ایــن
بــاره چنیــن پاســخ داد«:مــا همیشــه گفتهایــم که
اولویتمــان ســامتی جامعه و بازیکنان اســت اما
میدانیــد که کرونا بــرای یکی دو ماه نبــود .اگر این
طور نبود ما هم میگفتیم رقابتها تعطیل باشد.
ولی مــا باید یاد بگیریم که با کرونا زندگی کنیم .ما
پروتکلهــای بهداشــتی را رعایت کردیــم و یکی از
منظمترین تیمها در این خصوص بودیم».
این مربی سرخپوشان ادامه داد«:فوتبال نشاط
و شادابی را به جامعه تزریق میکند .شما میدانید
بــا همین قهرمانی چه اتفاق مثبتــی در جامعه ما
افتــاده اســت .ما  5صبح به فرودگاه رســیدیم ولی
مردم اســتقبال باشــکوهی از ما داشتند .آن هم در
این شــرایط ســخت اقتصادی و بیمــاری که درگیر
آن هســتند .وقتی از مسجد ســلیمان با اتوبوس به
اهواز میآمدیم ،آنقدر ماشــین مــا را همراهی کرد
و ابــراز عالقــه میکردند که قابل توصیف نیســت.
حیف نیســت کــه این شــادی را از جامعه بگیریم؟
بعضیها میگفتند چون تیمشــان اول اســت این
حــرف را میزنند ولی من اگر تیممان دهم جدول
بود هم همین حرفها را میزدم».
پرســپولیس در  4دوره اخیر با  3مربی متفاوت
به قهرمانی رســیده ولی برخــی معتقدند این تیم
از طرف وزارت ورزش و جوانان حمایت میشــود و
آن را «تیم حکومتــی» میخوانند .مطهری به این

سعادتمند :از مجیدی حمایت میکنم

احمــد ســعادتمند ،مدیرعامــل اســتقالل دربــاره
درخواســت هــواداران اســتقالل مبنی بر بازگشــت
آنــدرهآ اســتراماچونی گفــت« :مــن بارهــا در
برنامههای مختلف عنوان کردم که فرهاد مجیدی
سرمربی استقالل اســت و از او حمایت میکنم .ما
در ادامه لیگ بازیهای مهمی داریم و من و هیأت

مدیره از ایشان حمایت میکنیم .ما میخواهیم در
جام حذفی قهرمان شــویم و باید در مســابقه لیگ
قهرمانان آســیا که در دوحه برگزار میشود ،شرکت
کنیــم .کادر فنــی مــا دارد کار میکند و مــا یک بازی
مهــم داریــم مقابل پــارس جنوبــی که پیــروزی در
آن بــازی ما را بــه رتبه دوم جــدول نزدیک میکند

شــائبهها چنین واکنشــی داشــت« :این صحبتها
اصالً قشــنگ نیســت .متأســفانه بعضــی از اهالی
فوتبال خودشــان این حرفها را میزنند و خوراک
بد به جامعه میدهند .آنها این حس بد را در بین
هــواداران بــه وجود میآوردند .من از پیشکســوتان
میخواهــم که منطقی به فوتبال نــگاه کنند .وقتی
حریفــان ما نتایج درخــور توجهــی نمیگیرند این
چه ربطی به ما دارد؟ من نمیخواهم وارد حاشیه
شوم ولی باید واقع بین بود».
قرمزهــا  4بــازی در لیگ دارنــد و بعد هم نیمه
نهایــی جــام حذفــی و لیــگ قهرمانــان آســیا را در
پیش دارند .آیا پرسپولیس میتواند با قهرمانی در
جــام حذفی دبل کند و در آســیا هم موفق باشــد؟
مطهــری گفت«:صددرصــد .ما هــدف بعدیمان
قهرمانی در جام حذفی اســت .البتــه برنامهریزی
خوبی نیست و ما فقط برنامه یک بازی بعدیمان
را میدانیم .ما باید بدانیم کی در جام حذفی بازی
داریم .ما میخواهیم در آســیا هــم کارهای بزرگی
کنیــم ولــی قواعــد بــازی در آســیا متفــاوت اســت.
آنهــا بازیکــن خارجــی بــا قیمــت گــزاف میگیرند
کــه تفــاوت مــا بــا آنهــا را همینهــا رقــم میزنــد.
الدحیل ،مانژوکیچ و ادمیلســون را مــیآورد و االن
هــم بازیکنی بهنــام دودو را گرفته که بســیار خوب
اســت .باشــگاههای ایرانی هم اگر بازیکن خارجی
میآوردند ،باید بازیکنانی باشــند که بتوانند کمک
کنند».
در پرســپولیس بشار رســن و بوژیدار رادوشویچ
خــوب بودهانــد ولی آنتونی اســتوکس و کریســتین
اوســاگونا به کار ایــن تیم نیامدند .مطهــری درباره
آنهــا گفــت« :رادو و بشــار بلــه .مــن بایــد از اخالق

و امیدوارم که بتوانیم موفق باشــیم ».ســعادتمند
افــزود :ما مهمترین حکمی که از فیفا داریم درباره
آقای بویان است که مربوط به سال پیش است .من
شنیدم او بازیکن باکیفیتی نبوده است و در آن دوران
هم مصدوم بوده و قراردادش تمدید شــده اســت.
حدود  ۳۲۸هزار دالر برای این بازیکن تهیه کردیم

حرفــهای آنهــا تشــکر کنــم کــه در بخــش فنی هم
خیلی کمک کردند و توانمند هستند .االن آقای گل
محمدی خواســته بشــار حتماً حفظ و مطالبات او
هم پرداخت شود .استوکس هم بازیکن خوبی بود
ولــی قواعد حرفــهای را رعایت نمیکرد .اوســاگونا
هــم باید بهتــر از این بود ولی در فــاز دفاعی خیلی
بــه ما کمک میکرد ولی وقتی کرونا آمد ،پروازی از
آفریقــا نبود که برگردد و قرار اســت فردا (امروز) به
ایران بیاید».
از مطهــری بهعنــوان مغــز متفکــر نیمکــت
پرســپولیس نام برده میشــود .مربی ای که در این
چند وقت یکی دو پیشــنهاد هم برای سرمربیگری
در لیگ برتر داشــت ولی در کنــار یحیی ماند .او در
این خصوص گفــت« :از همه ممنونم ولی فوتبال
یک کار گروهی اســت .در رأس تیم آقا یحیی است
کــه یک مربــی بزرگ اســت .آقای پیروانــی که یک
مدیر بســیار خوب اســت .آقــا کریم کــه حضورش
در تیــم نعمت اســت و داوود فنایی کــه از بهترین
مربیــان گلرهــای ایــران اســت .محمد عســگری و
مهرداد خانبان که آنالیزورهای ما هســتند .مظاهر
رحیمپور مربی بدنســاز ماســت و همه در کنار هم
خــوب کار کردنــد .مــن هــم دو پیشــنهاد داشــتم و
از چالــش ســرمربیگری هم اســتقبال میکنم ولی
قرارداد داشتم و باید به تعهدم وفادار میماندم».
پرســپولیس میتوانــد بــه پنجمیــن قهرمانــی
پیاپی فکــر کند .ایــن مربــی گفت«:صددرصد .اگر
ایــن گروه حضور داشــته باشــد ،برنامهریــزی برای
همیــن کار اســت .بایــد هوشــمندانه کار کــرد تا به
قهرمانــی دوبــاره رســید .امیــدوارم هــر چــه زودتر
تکلیــف مدیرعامــل و مدیریــت مشــخص شــود.

و تا آخر هفته به او میدهیم .ما برای پرداخت پول
شــفر که  ۶۰۰هزار دالر است ،حدود  ۲۳روز فرصت
داریم .شفر در آلمان است و میخواهیم یا در ایران
یا در دوبی با ایشان نشستی داشته باشیم تا بتوانیم
بخــش اعظمــی از مطالباتــش را پرداخــت کنیم و
برای بقیه پولش با او مذاکره کنیم.

عکس :سایت باشگاه پرسپولیس

بازگشت کرونا به بوندس لیگا

رقابتهای بوندس لیگا چند روزی اســت که به پایان رســیده است و بایرن
مونیخ با اقتدار جام قهرمانی را باالی ســر برد .با وجود پایان بوندس لیگا،
باشگاه وولفسبورگ از ابتالی یک بازیکن این تیم به کرونا خبر داد .در بیانیه
باشگاه وولفسبورگ آمده است که کی وین امبابو ،مدافع سوئیسی این تیم
به ویروس کرونا مبتال شده است.

با قهرمانی پرسپولیس نشاط فراوانی در جامعه ایجاد شد
خبرنگار

طارمی :فصل خوبی برای من و ریوآوه بود

شنبه شب آخرین هفته از مسابقات لیگ فوتبال پرتغال پیگیری شد و ریوآوه در
آخریــن بازی این فصل با دو گل بواویشــتا را شکســت داد .هــر دو گل این دیدار
توسط مهدی طارمی به ثمر رسید و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
طارمی و پیتســی بــا  ۱۸گل به عنوان آقای گل مشــترک این فصل از مســابقات
معرفی شدند ..ریوآوه با کسب  ۵۵امتیاز از  ۳۴بازی با قرار گرفتن در رتبه پنجم
و کسب سهمیه حضور در پلیآف لیگ اروپا به کار خود پایان داد .همچنین تیم
پورتو با 82امتیاز صدرنشین شد و تیمهای بنفیکا و براگا دوم و سوم شدند .مهدی
طارمی گفت« :امسال برای من و ریو آوه فصل خوبی رقم خورد .خوشحالم که
تیم توانست سهمیه حضور در پلیآف لیگ اروپا را به دست بیاورد».
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گفتوگوی «ایران» با حمید مطهری ،مربی سرخپوشان پایتخت

دو دیدار معوقه هفته بیست و سوم امشب برگزار میشود
پس از اینکه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با تأیید رأی کمیته انضباطی،
اعالم کرد دو دیدار استقالل و فوالد ،انجام میشود ،این دو مسابقه معوقه
هفته بیســت و ســوم امشــب برگزار خواهد شــد .پارس جنوبی در حالی از
ساعت  20:30در ورزشگاه تختی جم میزبان استقالل است که مسئوالن این
باشگاه معتقدند باید مسابقه با استقالل  3بر صفر میشد و سید سیروس
پورموســوی ،ســرمربی پارس جنوبی هم گفته حکم کمیته استیناف درباره
بازی با اســتقالل با مصلحتاندیشی صادر شد .با این حال ،جمیها که در
بازی قبل خود برابر پیکان به تساوی بدون گل رسیدند و با  25امتیاز در رده
یازدهم هستند ،باید در این مسابقه به میدان بروند و امیدوارند به موفقیت
برســند تا کارشــان به اما و اگر کشــیده نشــود .در ســمت مقابل ،استقالل در
شرایطی به میدان میرود که در بازی قبل خود با تساوی  1-1مقابل نساجی
متوقف شــد تا با  42امتیاز دررده پنجم بایســتد و شــاگردان فرهاد مجیدی
امیدوارنــد بــا پیــروزی در ایــن مســابقه بــه رده دوم صعــود کننــد .در دیگر
دیدار ،نســاجی از ساعت  20:45در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پذیرای
فوالد اســت .این بازی هم قرار بود تیرماه برگزار شود که فوالدیها به دلیل
کرونایی بودن بازیکنانشان ،قائمشهر را ترک کردند و مسئوالن نساجی هم
مدعیاند که باید این مســابقه  0-3به ســود آنها تمام شــود ولی این اتفاق
نیفتاد .نســاجی با گل بسیار تماشــایی و دیدنی سید محمد میری توانست
یک امتیاز از آبیپوشان پایتخت بگیرد و با  29امتیاز در رده نهم قرار بگیرد
و این هفته هم باید مقابل یک تیم مدعی دیگر به میدان بروند .اهوازیها
در  6بــازی آخر خود  5برد داشــتهاند که آخرین آن پیــروزی  1-2برابر ذوب
آهــن بــود و باعث شــده فوالد بــا  42امتیاز در رده ششــم جدول باشــد و به
ردههای باالتر بیندیشد .در این بازی محمود فکری و جواد نکونام به عنوان
دو بازیکن شــماره  6ســابق اســتقالل برابر هم قرار میگیرند .ضمن اینکه
بازگشــت نکونام به«شهر خســته» و حضورش برابر تیم فصل گذشتهاش
هم باعث جذابتر شدن این مسابقه شده است.
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البتــه ایــن عزیزانــی که هســتند زحمت میکشــند
ولــی هیــأت مدیــره  3نفــر اســت و کامل نیســت و
این در مقاطعی به تیم ضربه میزند .این شــرایط
ناخــودآگاه روی ذهن تأثیر میگــذارد .تیمها نباید
دغدغه مالی داشته باشند تا بتوانند به بهترین نحو
کارشــان را پیش ببرند .البته ما این مسائل را از هم
جدا کردهایم و برای همین به قهرمانی رسیدیم».

