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استعفا پذیرفته شد

قـلـعـه ویــران امـیــر

ژنرال بعد از شکست دیروز مقابل استقالل از مربیگری سپاهان اصفهان استعفا کرد
ورزش

حامد جیرودی
خبرنگار

از مدتهــا قبــل قابــل پیشبینــی بــود
کــه امیــر قلعهنویــی بــه پایــان کار خــود در
ســپاهان نزدیــک شــده امــا وقتــی موعــود
بنیادیفــر در بیــن دو نیمــه به دلیــل اعتراض
بــه پنالتــی گرفته شــده برای اســتقالل ،حکم
بــه اخــراج او از روی نیمکــت داد ،خــود امیــر
هــم فهمیــد که بــا زردها به آخر خط رســیده
و مأموریتــش پایــان یافتــه اســت .تیمــی کــه
ژنــرال نقش ـههای فراوانــی بــرای موفقیــت
در آن کشــیده بــود .بودجــه هنگفــت ،جــذب
بازیکنــان مختلــف و حفــظ ســتارههایی
ماننــد اســتنلی کیــروش ،اتفاقاتــی بــود کــه
بســیاری از عالقهمنــدان بــه فوتبــال ایــران و
هــواداران ســپاهان را متقاعــد کــرده بــود کــه
ایــن تیــم میتوانــد بــه قهرمانــی ششــم در
لیــگ برتــر دســت پیــدا کنــد ،ولــی اوضــاع
اصــاً مطابــق آنچــه ســپاهانیها و خــود امیر
انتظــارش را داشــتند ،پیــش نرفــت و ایــن
تیــم تــا رتبــه پنجــم جــدول تنــزل پیدا کــرد تا
شــانس کســب ســهمیه از طریــق لیــگ برای
ســپاهان بشــدت کاهــش پیــدا کنــد .حــاال
تنهــا جــام حذفــی بــود کــه میتوانســت آبــی
روی آتــش باشــد و روی ناکامیهــا ســرپوش
بگــذارد.
قلعهنویــی کــه بــه دلیــل بیمــاری در بــازی
دور برگشــت لیــگ برتــر مقابــل
اســتقالل روی نیمکــت تیمــش
حضــور نداشــت و غایــب بــود،
اینبــار بــه آزادی آمــد تــا در تقابلــی مســتقیم
برابــر تیــم فرهــاد مجیــدی قــرار بگیــرد.
کســی کــه روزگاری شــاگرد خــودش بــود و بــه
دلیــل اتفاقهایــی کــه در گذشــته رخ داده
بــود ،پیــروزی در ایــن مســابقه بــرای هــر دو
از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار بــود و
میشــود گفــت کــه حکــم مــرگ و زندگــی
داشــت .در ایــن بیــن ،فرهــاد کــه تیمــش در
بــازی لیــگ هــم برنــده شــده بــود بــا وجــود
غیبــت نفراتــی چــون شــیخ دیاباتــه ،فرشــید

اســماعیلی و امیــر ارســان مطهری توانســت
اســتقالل را بــه پیــروزی برســاند .بــردی کــه
هــم حکــم خلــع درجــه ژنــرال را داشــت و
هــم جایــگاه فرهــاد را روی نیمکــت آبیهــا
تثبیــت کــرد تــا احتمــاالً شــاهد آغــاز دوران
تــازهای در اســتقالل باشــیم و بــه ایــن ترتیــب
یکــی از نقــاط عطف تاریخ باشــگاه اســتقالل،
حــدود  20ســال بعــد شــکل گرفــت.
روزهایــی کــه قلعهنویــی ،قهرمانــی جــام
حذفــی فصــل  ۸۰–۸۱را بــه عنوان ســرمربی
موقــت اســتقالل بــه دســت آورد .بــه ایــن
ترتیــب امیــر کــه آن روزهــا  37ســاله بــود
و از مجیــدی  44ســاله فعلــی 7 ،ســال
کوچکتــر بــود ،توانســت اولیــن قهرمانــی
خــود در قامــت ســرمربی را کســب کنــد.
موفقیتهــای قلعــه نویــی ادامــه یافــت تــا
جایــی کــه بــا  5قهرمانــی در لیــگ برتــر(3

جــام بــا اســتقالل و  2جــام بــا ســپاهان) و
یــک قهرمانــی دیگــر در جــام حذفــی بــا
اســتقالل ( )86-87نــام خــود را بــه عنــوان
پرافتخارتریــن مربــی تاریــخ لیــگ برتــر بــه
ثبــت برســاند .آخریــن قهرمانــی اســتقالل
و امیــر در لیــگ دوازدهــم بــه دســت آمــد؛
جایــی کــه مجیــدی بــه عنــوان کاپیتــان
اســتقالل جــام قهرمانــی را بــاالی ســر بــرد،
امــا ژنــرال از آن پــس دیگــر رنــگ قهرمانــی
را ندیــد.
امیــر هــر دو مقطــع حضــورش در تراکتــور
تــا آســتانه کســب جــام پیــش رفــت امــا ایــن
اتفــاق نیفتــاد .او در لیــگ برتــر یازدهــم بــا
پرشــورها نایــب قهرمــان شــد و در جــام
حذفــی فصــل  95-96بــا تراکتــور بــه فینــال
رســید امــا مغلــوب نفــت تهــران شــد .اگــر
نایــب قهرمانــی در لیگهــای هفدهــم و
هجدهــم بــا ذوبآهــن و ســپاهان را هــم
بــه کورسهــای ناموفــق قلعهنویــی اضافــه
کنیــم ،مشــخص میشــود کــه او هفتمیــن
سال دوری از جام را پشت سرگذاشت .او در
ســالهای اخیــر چنــد بــار اتهــام «مهندســی
لیــگ» را مطــرح کــرد تــا شــائبههای زیــادی
در مســیر قهرمانــی پرســپولیس ایجــاد
شــود امــا خــودش نتوانســت بــه موفقیتــی
دســت پیــدا کنــد تــا رســانههای اصفهانــی و
نزدیــک بــه ســپاهان هــم از ایــن موضوع
بــا کنایــه یــاد کننــد و از اینکــه ســپاهان بــه
خواســت او در بــازی بــا
پرســپولیس بــه میــدان
نرفــت و راه ســرخها را
همــوار کــرد ،ناراحــت
باشــند .قلعهنویــی کــه
تــا همیــن چند مــاه پیش تا آســتانه
بازگشــت بــه نیمکــت تیــم ملــی
هــم پیــش رفــت ،بــرای نخســتین
بــار در دوران مربیگــریاش بــه دالیــل فنــی و
بــه عبارتــی ناکامــی ،اســتعفا کــرد .حــاال امیــر
بســان فرشــتهای اســت کــه ســقوط کــرده
و بعیــد اســت دیگــر جایــگاه ســابق را در
فوتبــال ایــران بــه دســت آورد.

قلعهنویی استعفا داد یا استعفا داده شد !؟

اطرافیــان قلعهنویــی میگوینــد او اســتعفایش را پیــش از بــازی یــک
چهــارم نهایــی جــام حذفــی مقابــل اســتقالل نوشــته بــود .آنهــا مدعــی
هســتند هــدف ژنــرال حــذف اســتقالل و خداحافظــی بــا بــرد بــوده اســت.
افــراد نزدیــک بــه باشــگاه ســپاهان هــم میگوینــد باشــگاه از قلعهنویــی
خواســته تــا خــودش اســتعفا بدهد و ســپاهان مجبور بــه اخراج او نباشــد.
حاال و با اســتعفایی که ســر و صدای زیادی داشــت و ســایت کنفدراسیون

فوتبــال آســیا هــم بــه آن اشــاره کــرد ،بــه طــور موقــت میگوئــل تکســیرا
دســتیار پرتغالــی قلعهنویــی هدایــت ایــن تیــم را در دســت گرفتــه ،امــا با
ایــن حــال ،صــدای پــای محــرم نویدکیــا نیــز در ایــن تیــم شــنیده میشــود
و ممکــن اســت کــه ایــن کاپیتــان ســابق و محبــوب ســپاهان هدایــت ایــن
تیــم را برعهــده بگیــرد .هــر چنــد کــه احتمــال حضــور مربیــان خارجــی از
جملــه برانکــو نیــز در ایــن تیــم همچنــان مطــرح اســت.
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کــوتاه از
کــــرونا

ایــرج حریرچی ،معــاون کل وزارت بهداشــت،
خبــر داد ســرایتپذیری کرونــا االن بــه  ۳الــی
 ۹برابــر رســیده اســت امــا شــدت بیماریزایــی
آن هنــوز ثابــت نشــده اســت .ایســنا

ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت بــا تأکیــد بــر
لــزوم پرهیــز از عادیانگاریهــا در شــرایط
کرونــا و اهمیــت اعتــای رفتــار بهداشــتی
مــردم در ایــن دوران ،گفــت :در کنــار
خواهشهــای مســتمر ،رویکــرد جدیدمــان
فشــار و جریمــه اســت و اگــر کســی پروتکلهــا
و شــیوهنامهها را شکســت ،بایــد برخــورد
سنگین کرد .ایسنا
علیرضــا زالــی فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا
بیمــاری کرونــا در تهران ،ضمــن اعالم کاهش
مــوارد مراجعــه و بســتری در مراکــز درمانــی
اســتان تهــران ،از بســتری مجمــوع  ۵۵۹بیمــار
در بخشهــای درمانــی اســتان تهــران در ۲۴
ســاعت گذشــته خبــر داد و گفــت :بالــغ بــر
 ۱۰۹نفــر از ایــن بیمــاران در بخشهــای ویــژه
بســتری شــدند .صــداو ســیما
فــرزاد گوهردهــی رئیــس هیــأت پزشــکی
ورزشــی مازنــدران گفــت کــه بیمــاری کوویــد۱۹
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در مازنــدران
تاکنــون جــان  ۱۸ورزشــکار و پیشکســوت
ورزشــی را در ایــن خطــه از شــمال کشــور گرفتــه
اســت .عصــر ایــران
سرلشــکر محمــد باقــری رئیــس ســتاد کل
نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه ابتــای کرونــا
در بیــن کارکنــان نیروهــای مســلح از میانگیــن
ملــی پایینتــر اســت ،گفــت ۲۰ :هــزار نفــر در
بیمارســتانهای نیروهــای مســلح بســتری
شــدهاند .ایلنــا
ســیدعباس موســوی رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی مازنــدران خبــر داد :برگــزاری جشــن
تولــد ،عروســی و مجلــس ترحیــم ســبب
گســترش بیمــاری میشــود بهطــوری کــه در
یــک جشــن تولــد  ۳۱نفــره  ۲۶نفــر بــه ویــروس
مبتــا شــدند .ایســنا

بنــا بــه مصوبــه ســتاد اســتانی مقابلــه با شــیوع
کرونــا ،تمــام واحدهــای صنفــی اســتان یــزد
بــه جــز گــروه شــغلی یــک از فــردا تعطیــل
میشــوند .ایرنــا
اعضــای شــورای شــهر تهــران یــک خیابــان
در حوالــی ســاختمان وزارت بهداشــت را در
راســتای گرامیداشــت نــام و یــاد کادر درمــان
فــوت شــده بــر اثــر کرونــا بــه نــام مدافعــان
ســامت تصویــب کردنــد .ایرنــا

