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اخالق؛ حلقه گمشده فوتبال ایران

مارکا (اسپانیا)

چرا مهدویکیا محبوب همه است اما مجیدی نه؟

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال از امروز با برگزاری یک مسابقه آغاز میشود
که طی آن مس و سپاهان از ساعت  15در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
برابــر هــم قرار میگیرند کــه این مســابقه را بازی برندگان میتــوان نامید.
شاگردان محمد ربیعی در حالی میزبان این بازی هستند که پس از برتری
برابر نفت مســجد ســلیمان مقابل نســاجی هم به پیروزی  0-1رسیدند تا
خود را از انتهای جدول باال بکشــند .از ســوی دیگر شاگردان محرم نویدکیا
در شــرایطی به میدان میروند که آخرین بار در هفته ششــم برابر نساجی
به پیروزی  0-4رســیدند و بازی هفته هفتمشــان برابر پرسپولیس بهدلیل
حضور این تیم در فینال لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاد و سپاهانیها
حاال پساز  11روز دوباره در لیگ برتر بازی میکنند.

احمدی نژاد :در سطح من نبود دایی را برکنار کنم

نخستین تمرین شاگردان یحیی پساز فینال آسیا

تیم پرســپولیس پساز کســب عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان 2020
آســیا ،یکشــنبه شــب وارد تهران شــد .این تیم از ســاعت  12:30دوشنبه با
حضور تمامی بازیکنان در ورزشــگاه شــهید کاظمی بــه تمرین پرداخت تا
خود را برای دیدار معوقه هفته پنجم لیگ برتر مقابل نساجی آماده کند.
پیشاز شروع تمرین ،یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس،
دقایقــی با بازیکنان صحبت کــرد .بازیکنان ابتدا در زمیــن چمن ،زیر نظر
مربــی بدنســاز تیــم بــه گرم کــردن بدنهــا پرداخته و پــس از آن بــا انجام
حــرکات کششــی و دوهای ســرعتی ،بعــد از نیم ســاعت به ســالن رفتند و
وزنه زدند .تعدادی از بازیکنان پساز بدنســازی در ســالن ،به زمین چمن
بازگشته و در طول زمین ،دویدن را در دستور کار داشتند.

غیبت  4بازیکن در تمرین استقالل

تمرینات اســتقالل بعــداز  2روز تعطیلی از روز دوشــنبه برای بازی گلگهر
سیرجان آغاز شد و در ابتدای تمرین بازیکنان و کادر فنی تولد مدد جباری،
مسئول تدارکات این تیم را به وی تبریک گفتند .شیخ دیاباته مثل چند روز
گذشــته بهصورت اختصاصی به تمرین پرداخت .عــارف غالمی که دیدار
بــا ذوبآهن را از دســت داده بود از دیروز در تمرینات گروهی آبی پوشــان
شرکت کرد .فرشید اســماعیلی مثل روزهای اخیر در تمرینات آبی پوشان
حضور نداشــت .همچنین رشــید مظاهری با اجــازه کادر فنی به مرخصی
رفت و داریوش شــجاعیان و محمد نــادری نیز بهدلیل مصدومیت غایب
بودند .تمرین دیروز تیم اســتقالل با صحبتهای محمود فکری سرمربی
ایــن تیم آغاز شــد و ســپس بازیکنــان زیر نظر مربی بدنســاز گــرم کردند و
تمرینات سرعتی و قدرتی را پشت سر گذاشتند.

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

اکسپرس اسپورت (انگلیس)

میــان فقــط  ۶ثانیــه وقــت بــرای
گلزنــی مقابل ساســولو توســط لیائو
الزم داشــت .بعــد از پیــروزی 1-2
میالن ،اینتر هم  1-2مقابل ال اسپزیا
برنده شد تا فاصله یک امتیازی این
دو تیم در صدر جدول سری  Aباقی
بمانــد .ایــن روزنامه هم با اشــاره به
گلزنی لیائو تیتر «اســکودتوی سریع
میالن» را روی جلد خود برد.

اولهگنـــــــــار سولسشـــــــــر ســـــــــرمربی
منچســتریونایتد بعــد از دیــدار تیمش
برابــر لیدزیونایتد ســرگیجه گرفته بود.
چــرا ایــن بــازی دیوانــهوار  ۴۳شــوت
داشــت و  ۲ - ۶به ســود شیاطینســرخ
به پایان رســید در حالی که میتوانست
گلهای بسیار بیشتری هم داشته باشد.
این روزنامه هم تیتر «بازی میتوانست
 ۴-۱۲شود!» را انتخاب کرده است.

 AFCدایی را دعوت کرده ولی شرایط مدیریت فوتبال ما را نمیداند

حامــد جیرودی  /بر اســاس مصوبه هیأت رئیســه
فدراسیون فوتبال ،مجمع عمومی انتخاب هیأت
رئیسه و ریاست این فدراسیون ،یکشنبه  10اسفند
در تهران برگزار خواهد شد و با توجه به تغییراتی
کــه در اساســنامه فدراســیون داده شــده بــه نظــر
میرســد شــاهد حضور چهرههــای فوتبالی برای
ریاســت فدراســیون باشــیم .این موضــوع باعث
شــد تــا بــه ســراغ داریــوش مصطفــوی برویم که
یکی از معدود مدیران فوتبالی تاریخ فدراســیون
فوتبــال به شــمار مــیرود .او دربــاره اینکه حضور
احتمالــی چهرههایــی ماننــد علــی دایــی ،علــی
کریمــی و دیگــر چهرههای محبــوب در انتخابات
فدراســیون را چطــور میبیند؟ به «ایــران» گفت:
«هــر کاری شــرایط الزم خــودش را نیــاز دارد.
یک موقــع بازیکنی بســیار خوب عضــو تیم ملی
اســت ،آقــای گل جهــان اســت ،بهتریــن بازیکن
آسیاســت و اینها در جای خودش محفوظ اســت
ولی مدیریت در سطح عالی فوتبال دنیا اینطور
نیست که یک بازیکن بعد از کنار گذاشتن فوتبال
بیاید و مدیریت را در دســت بگیــرد .البته اگر این
نامهایــی کــه بــه آن اشــاره کردیــد ،ایــن جربزه و
انــرژی را در خودشــان میبیننــد و پتانســیلش را
دارنــد ،بیاینــد اما آنجــا دیگر زمین و تــوپ و زدن
گل نیســت .من همیشــه گفتهام کــه  20درصد از
جریانــات فوتبــال در داخــل زمین حل میشــود
و  80درصــد آن بــرای بیــرون زمین اســت .یعنی
شخص مدیر ،شخص رئیس فدراسیون و دبیرکل
هســتند که تصمیمهای اساسی را میگیرند .یک
مدیــر بــرای ریاســت فدراســیون ،باید بــا مجامع
فیفا ،آســیا و دیگر مســائل مدیریتی فوتبال آشــنا
باشــد و همــه باشــگاهها و فوتبالیهــا او را نــه بــه
عنوان یک فوتبالی بلکه به عنوان یک مدیر قبول
داشته باشــند .اینکه یک بازیکن سابق به صورت
خلقالســاعه بخواهــد رئیس شــود ،شــأن خود را
پاییــن مــیآورد .در انتخابــات اعضــای مجمع با
ســایق مختلــف هســتند و دیگــر  11بازیکــن یک
تیم نیستند که به او پاس بدهند که گل بزند .آنها
میتواننــد با گذرانــدن دوره مدیریت یا حضور در
ردههای پایینتر کار خود را آغاز کنند».
دایــی در مصاحبــهای که بــه تازگی انجــام داد
بــه این اشــاره کــرد که ایافســی از او خواســته در
انتخابــات ریاســت فدراســیون فوتبــال شــرکت

کنــد ولــی او خــودش ترجیــح میدهــد بیشــتر به
مربیگــری بپــردازد .مصطفــوی دربــاره اینکــه آیا
دایــی شــاخصههای مدیریــت را دارد ،چنین نظر
داد« :دایی انســان باهوشــی است .کســی که آقای
گل جهان اســت ،همیــن طوری که بــه این عنوان
دســت پیدا نمیکنــد .او خیلی از شــرایط زندگی و
فوتبال را داشــته که آقای گل شــده است .من این
نظــر را دربــاره کریســتانو رونالــدو یا پوشــکاش که
آنهــا هم آقای گل هســتند و بودند هــم دارم .بله،
کنفدراسیون فوتبال آسیا از دایی خواسته بیاید ولی
آنها شــرایط مدیریــت در فوتبال مــا را نمیدانند.
البته کنفدراسیون و فیفا میگویند که کلیه کارهای
فوتبال یک مملکت باید توســط فوتبالیها انجام
شود و این درست است و دایی و کریمی و خداداد
و مهدویکیا فوتبالی هســتند ولی باید دید شرایط
مدیریت را در خودشان میبینند یا نه».
گاهــی پیــش میآیــد کــه کارشناســان فوتبال
ایران با کنایه میگویند ما به جای مربی و بازیکن
خارجی ،باید مدیر خارجی وارد کنیم .مصطفوی
در ایــن بــاره چنین صحبت کــرد« :در دنیا رســم
نیســت کــه مدیــر از خــارج بیاورنــد ولــی مربــی
میآورنــد .من فکــر میکنم منظور دوســتان این
است که مدیرانی از خارج بیایند و کالس مدیریت
بگذارند و مشورت بدهند».
اما آیا مدیری برای فدراسیون هست که بحرانی
ماننــد قــرارداد بــا مــارک ویلموتــس را بــه وجــود
نیــاورد و بتوانــد مربی ماننــد کارلوس کــیروش را
هم مدیریت کند؟ رئیس اسبق فدراسیون فوتبال
در این رابطه چنین واکنشــی داشت« :باید دید آن
مدیری کــه میآید ،چقدر بیطرفانه نظر میدهد
و چقــدر تحت تأثیر جاهای دیگر قــرار نمیگیرد و
چقدر مدیر مقتدر و گردنکلفتی اســت .این روزها
همه در جهت باد حرکت میکنند و در این شرایط
پیــدا کردن یک مدیر ملی که وابســته به هیچ گروه
و دســته و حزبی نباشــد ،خیلی ســخت است .نوع
قرارداد با ویلموتس که ماجراهای عجیب خودش
را دارد ولی فضای به وجود آمده در زمان مربیگری
کــیروش بــه خاطر مدیریــت علی کفاشــیان بود.
کفاشــیان عالقــهای به فوتبــال نداشــت و فقط به
پســت ریاســت فدراســیون عالقــه داشــت و برای
مانــدن هر کاری میکــرد .باید برویــد ببینید که در
دوره کمیته انتقالی چه معامالتی شد که حاصلش

انتخاب کفاشــیان بود و بعد هم کــه مدیریت او با
حمایت عادل فردوســیپور شــد فضای مربیگری
کــیروش در تیم ملــی و مردم هنوز نمیدانند چه
لطماتی از آن دوره به فوتبال ما وارد شــد .ما با کی
روش هیچ جامی کسب نکردیم و او تنها به رئیس
فدراسیون تحکم میکرد و این اواخر به وزیر ورزش
هم دستور میداد».
این بازیکن ســابق استقالل ،پرسپولیس و تیم
ملی در دهه  40و  50درباره نظمی که کی روش به
تیــم ملی داد هم گفت« :اســم کاری که کیروش
کــرد نظــم نیســت .دیکتاتــوری نظــم نیســت.
بازیکن برای اینکه در تیم ملی باشــد ،به حرف او
گــوش میداد .من بازیکن بــودهام و میدانم چه
میگویم .شــاید مــن هم اگــر االن بازیکــن بودم،
حرف ســرمربی تیم ملی را گــوش میدادم و این
دیکتاتــوری که کیروش به وجــود آورد ،باعث آن
نظمی شد که به آن اشاره داشتید».
یحیــی گلمحمــدی ســرمربی پرســپولیس
پــس از اینکــه تیمش به قهرمانی آســیا نرســید،
از مدیریــت قبلــی ایــن باشــگاه بهخاطــر اینکــه
نتوانســتند ســتارههای این تیم مانند بشار رسن،
شــجاع خلیلزاده و محمد نادری را حفظ کنند،
انتقــاد کرد .مصطفوی دربــاره اینکه چقدر عدم
مدیریت در فینال لیــگ قهرمانان را در قهرمان
نشــدن پرســپولیس مؤثــر میدانــد ،یادآور شــد:
«ایــن هــم شــبیه همــان شــرایط بازیکن اســت.
مربــی هــم زمانــی کــه بایــد اعتــراض کنــد ،بــه
خاطــر جایگاه خودش ایــن کار را نمیکند .آقای
گلمحمدی چــرا االن این حرفها را میزند؟ او
باید زمانی که آقای رســولپناه بود ،این حرفها
را مــیزد .پــس نشــان میدهــد کــه گلمحمدی
هــم به دنبال جایــگاه خودش بوده اســت .البته
از مدیــران غیرفوتبالــی همــه کار بــر میآیــد.
همین که جواز باشــگاه پرسپولیس را نفروختند،
جای شــکر دارد .شــما چاقو را به دســت بچهای
دادهاید که جراحی کند ،معلوم اســت که شــکم
را پــاره میکنــد .در حالــی که پرســپولیس جراح
میخواســت نه شــکم پــاره کــن .االن چــرا برای
انتقــال بشــار تنها  130هــزار دالر به پرســپولیس
برسد؟ پرسپولیس حداقل باید یک میلیون دالر
از این انتقال ســود میبرد ولی چون بلد نیستند،
شرایط اینطور میشود».

صدر جدول اللیگا در اختیار تیمهای مادریدی

پورتو با درخشش طارمی از سد حریفش گذشت و هواداران به تمجید از او پرداختند

گروه ورزشــی  /یکشــنبه شــب در آخرین روز هفته
چهاردهم اللیگا ،رئال مادرید در دیداری خارج از
خانه موفق شد  1-3ایبار را شکست دهد .رئالیها
که در  4دیدار قبلیشــان به پیروزی رسیده بودند،
در این دیدار بــا گلهای کریم بنزما ،لوکا مودریچ
و لوکاس واســکز ،ایبار را از پیش رو برداشــتند و با
اتلتیکومادرید صدرنشــین هم امتیاز شدند .البته
شاگردان زیدان دو بازی بیشتر از رقیب همشهری
انجام دادهاند .در سری آ ایتالیا و از هفته سیزدهم
مســابقات  7بازی برگزار شــد .میالن صدرنشــین
رقابتهــا بعــد از دو تســاوی پیاپــی ،ایــن هفتــه
میهمان ساسولو بود و  1-2به برتری دست یافت.
گل اول ایــن بــازی را رافائل لیائــو در ثانیه  6برای
آث میالن بهثمر رساند؛ این سریعترین گل تاریخ
فوتبال باشــگاهی سریآ محســوب میشود .لیائو
همچنین توانست در میان  5لیگ معتبر اروپایی
ســریعترین گل را وارد دروازه حریــف کنــد .اینتــر
در شــبی کــه در نیمــه اول نمایش چنــدان خوبی
ارائــه نــداد ،در نیمه دوم متحول شــد و با تکیه بر
گلهای اشرف حکیمی و روملو لوکاکو  2-1اسپتزیا
را شکســت داد تــا فاصله یــک امتیازی خــود را با
صدر جدول حفظ کند .از ســری رقابتهای هفته
چهاردهــم لیــگ برتر انگلیــس ،تاتنهــام میزبان
لسترســیتی بــود و ایــن مســابقه با دو گل به ســود
تیم میهمان تمام شــد؛ موضوعی که باعث شــد
تاتنهام به رتبه چهارم جدول ســقوط کند و لســتر
به رده دوم برسد .در این بازی سون هیونگ مین
بــا پیراهن تاتنهام به میدان رفت و موفق به ثبت
رکورد جدیدی در این باشــگاه شد .ستاره آسیایی
سفیدپوشــان با حضــور در ایــن بازی ،دویســت و
پنجاهمیــن بــار بــرای ایــن تیم بــه میــدان رفت.
منچســتریونایتد هــم با ارائه نمایشــی تماشــایی
 6-2موفق به غلبه بر لیدزیونایتد شــد .شــیاطین
سرخ در شبی که در همان  20دقیقه ابتدایی  3بار
دروازه لیــدز را باز کردنــد ،در نهایت  6-2این تیم

■ پیدا کردن یک مدیر
ملی که وابسته به هیچ
گروه و حزبی نباشد
خیلی سخت است
■ همین که جواز باشگاه
پرسپولیس را نفروختند
جای شکر دارد
■ پرسپولیس حداقل
باید یک میلیون دالر از
انتقال بشار سود میبرد
نه  130هزار دالر

واکنش رسمی استقالل به سریال «خانه امن»
در قســمت چهــل و چهــارم ســریال «خانــه
امــن» که یکشــنبه شــب از شــبکه اول ســیما
پخــش شــد ،صحنههایــی از حضــور یــک
تروریســت در اســتادیوم آزادی نشــان داده
شــد که بــا واکنش رســمی باشــگاه اســتقالل
مواجه شــد .در سکانسی از این سریال یکی از
تروریستها با پرچم استقالل وارد استادیوم
آزادی شد که دو هفته پیش از انجام عملیات
تروریستی با فیلمبرداری از استادیوم آزادی،
انجام این عملیــات را طرحریزی میکردند.
پخــش ایــن صحنــه باعث شــد تا هــواداران
اســتقالل نســبت به ایــن موضــوع معترض
شــوند و عالوه بر این باشــگاه استقالل هم با
انتشار بیانیهای از تشکیل جلسه هیأت مدیره

ســـوژه

محمود احمدینژاد رئیس جمهوری ســابق ،ســرانجام به یک ابهام مهم
ورزشــی در دوران مدیریتش پاسخ داد .احمدینژاد که در الیو اینستاگرامی
حضور یافته و پاســخ دو روزنامهنگار ورزشــی را میدهد ،در پاسخ به سؤالی
درباره موضوع برکناری علی دایی پس از شکست ایران در برابر عربستان ،به
آنها گفت در سطح او بهعنوان یک رئیسجمهوری نبوده که وارد جزئیاتی
مثل این شود .او در این باره گفت«:این مسائل و این نگاه رو به عقب چیزی
را تغییــر نمیدهــد و این مســأله بــه هیچ وجــه دغدغه جامعه ورزشــی ما
نیست ،ضمن اینکه سطح رئیسجمهوری این نیست که در مسائلی مثل
این دخالت کند ».او همچنین در پاسخ به این سؤال که به علی آبادی گفته
اســت برای ثبتنام ریاست فدراسیون فوتبال پیشقدم شود وگرنه خودش
میرود و فوتبال را درســت میکند هم اینطور پاســخ داد«:این یک ادبیات
مدیریتی است .منظور من این نبود که وارد فوتبال بشوم .من فقط به آقای
علــی آبــادی گفتم وضعیت فوتبال را درســت کــن وگرنه خودم ایــن کار را
میکنم .اما این معنی اش این نیست که مثالً خودم میخواستم سرمربی
تیم یا رئیس فدراســیون بشــوم یا مســائلی از این دســت ».احمدینژاد در
پاســخ به ســؤالی درباره اینکه قصد داشــته فیفای اسالمی تأسیس کند هم
گفت«:رئیسجمهــوری بایــد آرمانهــا و اهــداف بــزرگ داشــته باشــد .اگر
یک اتحادیهای مثل فیفا تشــکیل شــود و کارش را درست انجام ندهد ،چه
اشکالی دارد که یک اتحادیه موازی آن درست بشود».
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داریوش مصطفوی ،رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در گفتوگو با «ایران»:

اخبـــار

آغاز هفته هشتم لیگ برتر با دیدار مس  -سپاهان

نقــد

آدرینــا ورشــینگر  /پــس از شکســت پرســپولیس مقابل اولســان هیونــدای و
نرسیدن این تیم به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا ،گروهی از هواداران
اســتقالل در صفحات مجازی شــروع به کری خواندن بــرای هواداران رقیب
ســنتی کردند .اتفاقی کامالً طبیعی که در همه جای دنیا میافتد و هواداران
از اینکه تیم رقیبشان شکست میخورد ،خوشحال میشوند .هواداران رئال
مادرید از اینکه بارسلونا  8گل از بایرن مونیخ در فصل گذشته لیگ قهرمانان
اروپا دریافت کرد ،در پوســت خود نمیگنجیدند و هواداران المپیک مارسی
هــم از اینکه پاری ســن ژرمن به قهرمانی اروپا نرســید ،به جشــن و پایکوبی
پرداختنــد .در این میان ،تعدادی از بازیکنان اســتقالل هم در اســتوریهای
خــود بــا کلیــد واژه «اصالت» قهرمانی تیمشــان در جام باشــگاههای آســیا
 1990را به رخ پرسپولیســیها کشیدند که محمود فکری آن را تقبیح کرد و از
بازیکنان خود خواست پستهای خود را پاک کنند .اما پستی که سر و صدای
زیادی به پا کرد ،عکســی بود که فرهاد مجیدی از قهرمانیاش به عنوان یار
کمکی العین امارات در لیگ قهرمانان  2003باز نشر کرد .کاپیتان و سرمربی
ســابق آبیپوشــان که پس از نایبقهرمانی پرســپولیس در لیــگ قهرمانان
 2018هم این عکس را منتشــر کرده بود ،در طول این ســالها از هر فرصتی
برای کری خواندن برای قرمزها استفاده کرده است .او حتی وقتی با پیراهن
الغرافه در فروردین  91در لیگ قهرمانان مقابل پرسپولیس قرار گرفت و بعد
از دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد ،پیراهن خود را از تن بیرون
آورد کــه در زیر آن پیراهنی آبی پوشــیده بود و به هواداران پرســپولیس عدد
 4را نشــان داد .این در حالی اســت که بازیکنان بزرگ معموالً وقتی از دوران
بازیگریشان میگذرد ،کمتر پیش میآید که مانند هواداران نوجوان و جوان
به کریخوانی بپردازند .احمدرضا عابدزاده با اینکه به کاپیتانی پرسپولیس
رســید و بــازی خداحافظیاش را هم با پیراهن این تیم انجــام داد ولی حاال
و با گذشــت چند ســال میگوید اســتقاللیها را هم دوســت دارد .در حاشیه
همیــن بازی فینال ،مهــدی مهدویکیا قبل از آغاز بــازی در صفحه خود به
صورت الیو صحبت میکرد و در آن از فیزیوتراپ تیمش خواست که یکی از
شعارهای قدیمی هواداران پرسپولیس را بخواند اما به او چند بار تأکید کرد
که در این شعارها برای استقاللیها کری نخواند و به آنها بیاحترامی نکند.
اینجاست که تفاوتهایی واضح در رفتار مهدویکیا و مجیدی دیده میشود.
ســتارههایی که هم دوره بودند و در تیم محمد مایلیکهن چهره شــدند اما
موشــک هامبورگ در این ســالها هیچوقت کری خاصی برای استقاللیها
نخوانده و در عین اینکه چهره محبوب و پرطرفدار پرسپولیسیهاست ،مورد
احترام ویژه طرفداران اســتقالل هم هســت .دقیقاً مانند شــرایطی که برای
کریــم باقری وجــود دارد .فوتبال ورزشــی برای تحکیم دوستیهاســت .این
درســت اســت که بازی ملی با باشــگاهی فرق دارد ولی گروهــی از هواداران
فوتبال با مناعت طبع بازیهای آسیایی تیم رقیب خود را هم ملی میدانند
امــا در ایــن بین به نظر میرســد اخالق حلقه گمشــده فوتبال ایران اســت.
اتفاقی که قبل از کرونا آرامش را از سکوها گرفته بود ولی باید به این موضوع
مهم بیشتر توجه شود .مثل صحبتهای چندی پیش محرم نویدکیا درباره
پرسپولیس که باعث شد مردم و رسانهها با احترام زیادی از او یاد کنند.

رئالمادریــد دوباره بــه روزهای خوب
رســیده و هوادارانــش را امیــدوار کرده
است .کهکشانیها در هفته چهاردهم
اللیگا ایبــار را  1-3شکســت دادند و با
 29امتیــاز ،همامتیــاز اتلتیکومادریــد
صدرنشــین شــدند .موضوعــی که این
روزنامــه چاپ مادرید بــه آن پرداخته
و تیتر «قهرمان بازگشــت» را برای برد
شاگردان زینالدین زیدان برگزید.
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را مغلــوب کردنــد تا خــود را به رتبه ســوم جدول
لیگ برتر برســانند .اوله گونار سولسشر ،سرمربی
منچســتر بعــد از بــازی مدعــی شــد که منچســتر
میتوانست در این دیدار 12ـ 4پیروز شود.
ëëنام فرزندتان را مهدی طارمی بگذارید
در ایــن شــب تعــدادی از لژیونرهــای فوتبال
ایــران هم بــرای تیمهــای خود به میــدان رفتند.
طبــق روال هفتههــای اخیــر شــاهد درخشــش
مهدی طارمــی ،مهاجم ایرانی تیم پورتو بودیم.
در چارچــوب هفتــه دهــم رقابتهــای لیگ برتر
پرتغــال ،پورتــو در اســتادیوم خانگی خــود دراگو
به مصاف ناســیونال رده ســیزدهمی رفت و 0-2
پیروز شد .طارمی عملکرد درخشانی داشت و در
دقیقه  21توســط مدافع ناســیونال درون محوطه
جریمه حریف ســرنگون شد و یک خطای پنالتی
به ســود آبی و ســفیدهای پورتو گرفت که سرجیو
اولیویــرا آن را وارد دروازه حریــف کرد .ســپس در
دقیقه  ،39طارمی با یک پاس زیبا موســی مارگا
دیگــر مهاجم پورتو را در شــرایط ایــده آل گلزنی
قــرار داد کــه ایــن مهاجــم اهــل مالی قــدر پاس

طارمی را دانست و آن را وارد دروازه حریف کرد.
در نهایت پورتو با تأثیرگذاری طارمی روی هر دو
گل ،از ســد ناسیونال عبور کرد تا با  22امتیاز از 10
بازی در رده ســوم جــدول ردهبندی قــرار بگیرد.
اســپورتینگ بــا  26و بنفیکا بــا  24امتیــاز باالتر از
پورتــو در ردههــای اول و دوم قرار دارند .عملکرد
خــوب طارمــی در ایــن دیدار مجــدداً بــا تمجید
هــواداران پورتــو در فضــای مجــازی همراه شــد.
نکتــهای که بخــش عظیمی از هــواداران این تیم
روی آن نظــر مشــترک دارنــد ،اعتقــاد به حضور
طارمــی از ابتــدا در ترکیــب پورتــو اســت .یکی از
کاربران توئیتر در اظهارنظری جالب نوشت«:اگر
روزی بچــه دار شــوید ،احتمــال اینکــه نــام او را
مهــدی طارمــی بگذاریــد ،بســیار زیاد اســت!» از
هفته هفدهــم رقابتهای لیگ فوتبــال بلژیک،
آنتورپ به مصاف واسلند بیورن رفت که با نتیجه
 3بــر صفر به پیروزی رســید .علیرضا بیرانوند در
این بازی نیمکت نشین بود و فرصت بازی برای
آنتورپ پیدا نکرد .آنتورپ با این برد  28امتیازی
شد و به رده ششم جدول صعود کرد.

آبــی پوشــان برای رســیدگی به ایــن موضوع
خبر داد .در بخشــی از این بیانیه آمده است:
«صحنه نمایش داده شــده به قدری منزجر
کننــده بود که از بیان آن خودداری میشــود.
باشــگاه اســتقالل ضمــن اعتــراض شــدید
بــه ایــن خطــای بــزرگ ،انتظــار دارد رئیس
محترم ســازمان صداوســیما به این معضل
کــه در برنامههــای آن ســازمان پــر تکرار هم
شــده ،ورود کــرده و ضمــن عذرخواهــی از

ســرمایههای اصلی باشــگاه یعنی هواداران
شــریف و فهیــم ،هرچه ســریعتر نســبت به
جبران آن اقدام کند».
ëëدلیــل حضــور یــک تروریســت بــا پرچــم
استقالل چه بود؟
عوامــل ســازنده ایــن ســریال بــا توجه به
حساســیتهای هــواداران فوتبــال ،قصــد
داشــتند ســکانسهای مربــوط بــه حضــور
تروریســتها را در یکی از بازیهای تیم ملی
ایــران در ورزشــگاه آزادی فیلمبــرداری کنند
ولــی بهدلیل عدم برگــزاری بــازی تیم ملی،
موفق به انجام این کار نمیشــوند .بههمین
دلیــل ،آنهــا در شــهرآورد  92میان اســتقالل
و پرســپولیس تصمیــم بــه فیلمبــرداری
ســکانسهای مربوط به حضور تروریستها
در استادیوم آزادی میگیرند .برای جلوگیری
از تنش میــان هواداران ،یکی از تروریســتها
بــا پرچــم آبــی در میــان هــواداران اســتقالل
و دیگــری با پرچــم قرمــز در میان هــواداران
پرســپولیس حضور پیدا میکننــد .اما تدوین
این سریال به نحوی بوده که در قسمت چهل
و چهارم که یکشــنبه شب گذشته پخش شد،
تروریســت نخســت با لباس اســتقالل نشان
داده شد و در قسمت بعدی(دوشنبه شب)،
تروریســت دوم نیــز بــا لباس پرســپولیس در
جایــگاه سرخپوشــان نشــان داده شــد .امین
زندگانــی ،بازیکــن مطرح ســینما و تلویزیون
و یکــی از نقشهای اصلی این ســریال گفت:
«واقعــاً متعجبــم ایــن واقعیــت کــه یــک
عملیــات تروریســتی در حال انجام اســت را
فرامــوش میکنیــم .من اگر جــای طرفداران
استقالل بودم از کارگردان تشکر هم میکردم
چــرا که در این قســمت نشــان داده میشــود
که اســتقالل تیم بزرگ و پرطرفداری است و
همین باعث میشــود که یــک نفر بخواهد از
این شرایط سوءاستفاده کند».

