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حاشیه نگاری

گــروه ورزشــی  /دربــی  ۹۴پایتخــت
در حالــی آغــاز شــد کــه از صبــح بازی
خبرهــای مختلفی مبنی بــر مخالفت
وزارت بهداشــت بــرای انجــام بــازی
به علــت آلودگی شــدید هــوای تهران
منتشر شــد .با این حال بازی لغو نشد
و اســتقالل و پرســپولیس از ســاعت
 ۱۶:۳۵دیــروز بــرای دومین بــار بدون
حضــور تماشــاگران در چارچوب بازی
معوقــه هفتــه هشــتم لیــگ برتــر در
ورزشــگاه آزادی به مصــاف هم رفتند.
اســتقالل در شــرایطی به میــدان رفت
کــه ترکیبش نســبت بــه دیــدار مقابل
آلومینیــوم  2تغییــر داشــت و محمــد
نــادری و آرش رضاونــد بــه ترتیــب
جانشــین محمــد دانشــگر و فرشــید
اســماعیلی شــد ه بودنــد .پرســپولیس
هم نســبت به بــازی هفته پیــش برابر
سپاهان  2تغییر داشت و سعید آقایی
و مهدی عبدی به جای علی شــجاعی
و امیــد عالیشــاه فیکــس شــده بودند.
دربــی  94خیلی زود گل داشــت و پس
از اینکــه بازی با پاسکاری آبیپوشــان
آغــاز شــد ،آنها بــا چند پاس بــه نیمه
زمیــن پرســپولیس رســیدند و دقیقــه
 ۲روی اشــتباه کمــال کامیابینیــا در
مهــار تــوپ در محوطــه جریمــه ،امیر
ارســان مطهری بــا یک ضربــه دقیق
و فنــی دروازه حامــد لــک را بــاز کرد تا
در شــروع مســابقه شــوک بزرگــی بــه
سرخپوشــان پایتخــت وارد شــود .گل
ارســان مطهــری در شــرایطی به طور
دقیــق پــس از یــک دقیقــه و  7ثانیه از
شروع بازی به ثمر رسید که او توانست
دومین گل ســریع تاریخ شهرآوردهای
پایتخــت را بــه نــام خــود ثبــت کنــد.
رکــورد ســریعترین گل دربــی متعلــق
به علی ســامره اســت کــه در دربی 54
کــه  20دی  81در تبریــز برگزار شــد ،در
ثانیــه  49به ثمر رســید .ســامره دروازه

داود فنایــی را بــاز کــرد کــه اتفاقــاً آن
گل روی اشــتباه یحیــی گلمحمــدی
ســرمربی فعلــی پرســپولیس بــه ثمر
رســید و حــاال پس از  18ســال و در دی
ماه ،گل ســریعی توســط اســتقاللی ها
بــه ثبت رســید .ضمن اینکــه مطهری
کــه در دربــی برگشــت فصــل گذشــته
دبل کرده بود ،موفق شــد ســومین گل
خــود را در ایــن دیــدار ســنتی بــه ثمــر
برســاند .پــس از ایــن گل ،بازیکنــان
پرســپولیس بازی را مدیریت و با نفوذ
به نیمــه زمین حریــف موقعیتهایی
روی دروازه اســتقالل ایجــاد کردند اما
تــاش آنهــا ثمــری نداشــت .دقیقــه
 ،11اســتقالل دوبــاره روی یــک حملــه
بــه محوطــه جریمــه پرســپولیس آمد
و محمــد نــادری ســعی داشــت تــوپ
را روی دروازه پرســپولیس ارســال
کنــد اما تــوپ به وحید امیــری برخورد
کرد کــه بازیکنــان اســتقالل معتقد به
خطــای هنــد و پنالتی بودنــد ولی رضا
کرمانشــاهی داور بــازی چنیــن نظری
نداشــت .نویــد مظفــری ،کارشــناس
داوری هــم اعــام کــرد کــه تصمیــم
داور درســت بــوده اســت .در ادامــه
بــاز هم ایــن قرمزهــا بودند کــه حمله
را بــه ســمت دروازه اســتقالل آغــاز
کردند .پرســپولیس در دقیقه  ۱۹اولین
موقعیت جدی خود را به دســت آورد
و احمــد نوراللهــی با نفوذ بــه محوطه
جریمــه اســتقالل ،مهــدی عبــدی را
صاحــب موقعیت کــرد اما ضربه ســر
ایــن بازیکن با اختــاف از کنــار دروازه
به بیــرون رفــت .نوراللهــی دقیقه ۲۳
با حضور در محوطه جریمه اســتقالل
فرصــت خوبی بــرای گلزنی پیــدا کرد
امــا ضربه ایــن بازیکن بــا اختالفی کم
از کنــار دروازه بــه بیرون رفــت .در این
دقایــق محمــود فکری بــه تصمیمات
داور معترض بود و کرمانشاهی دقیقه

صحنه گل مهدی قایدی که منجر به تساوی  2-2بازی شد

 ۲۹ســرمربی اســتقالل را بــا کارت زرد
جریمــه کــرد .بــازی بعــد از حمــات
پرســپولیس شــکل آرامتــری بــه خود
گرفت و با اینکه شاگردان یحیی سعی
داشــتند بــا اســتفاده از موقعیتهــای
نصــف و نیمهشــان به گل برســند ولی
حمــات ســرخها راه بــه جایــی نبــرد
و شــاگردان فکــری بــا مدیریــت بازی،
نیمه اول را پیروز به رختکن رفتند.
اســتقالل نیمه دوم را با یک تغییر
آغــاز کــرد و فکری ،شــیخ دیاباته را به
جــای ســید احمد موســوی بــه میدان
فرســتاد تــا بــار تهاجمــی تیمــش را
افزایــش دهد و اســتقالل با  3مهاجم
بــازی کند ولی  ۵دقیقه بعد از شــروع
نیمه دوم این پرسپولیس بود که بازی
را مساوی کرد .دقیقه  50مهدی عبدی
صاحب موقعیت شد و پس از عبور از
محمــد نادری و عــارف غالمی ،با یک
ضربــه دروازه محمدرشــید مظاهــری
را بــاز کــرد .دقیقــه  55در حالــی کــه

عبدی بــا دروازه اســتقالل تک به تک
شــده بود ،غالمــی او را با خطا متوقف
کرد امــا داور او را بــا کارت زرد جریمه
کــرد .در حالــی کــه پرسپولیســیها
معتقــد بودنــد که غالمی بایــد اخراج
میشــد و بــرای همیــن داور بــه یکــی
از نیمکتنشــینان پرســپولیس کارت
زرد نشــان داد .دقیقــه  56کامیابینیا
بــا توپربایــی وارد محوطــه جریمــه
استقالل شد و از بین نادری و مرادمند
عبــور کــرد و در موقعیت تــک به تک
بــا مظاهــری قــرار گرفت که پــاس در
عــرض او توســط مدافعــان آبیپوش
دفع شــد .دقیقــه  61باز هــم عبدی با
توپگیری عالــی از مرادمند موقعیت
گلزنــی برای پرســپولیس خلــق کرد و
در موقعیت تک به تک با مظاهری با
ســر توپ مقابل غالمی و گلر استقالل
را بــه نوراللهــی رســاند که شــوت او از
مقابــل دروازه خالــی تبدیــل بــه گل
نشــد و با تــکل بموقع و نجــات دروازه

تماشــایی مسعود ریگی به کرنر رفت.
در ایــن شــرایط کــه فشــار روی دروازه
اســتقالل زیــاد بــود ،فکــری دســت به
تغییــر زد و دقیقه  65محمد دانشــگر
را بــه جای نــادری به میدان فرســتاد.
دقیقــه  66عبــدی در ســمت چــپ
زمیــن صاحــب تــوپ شــد و در حالی
که دو مدافــع اســتقالل را مقابل خود
داشــت ،بــا پــاس رو بــه جلــو احســان
پهلــوان را راه انداخــت و ارســال کوتاه
او را وحیــد امیــری بــدون مکــث و بــا
بغل پای ســرضرب تبدیل به گل دوم
سرخپوشــان تبدیــل کــرد .دقیقــه 67
پرســپولیس باز هــم روی ضــد حمله
فرصــت فوقالعــاده بــرای گلزنــی به
دســت آورد امــا ضربــه نوراللهــی در
موقعیــت تــک به تک بــا مظاهری ،از
باالی دروازه اســتقالل به بیرون رفت.
در ادامــه ،اســتقالل بــه قصــد جبران
تــوپ را روی دروازه پرســپولیس برد و
خطای محمد حســین کنعانیزادگان

رکورد دیگری برای رونالدو در سری آ ایتالیا

بازتاب

یکشنبه شب مسابقات فوتبال در قاره اروپا پیگیری شد
و یوونتوس در هفته هفدهم سری آ ایتالیا در دیداری
خانگی  1-3ساســولو را شکســت داد .بیانکونریها در
شبی که دو بازیکنشان بهدلیل مصدومیت در همان
نیمــه اول از زمیــن بیرون رفتند ،موفق شــدند مقابل
تیــم  10نفره ساســولو به یک پیروزی شــیرین برســند.
بــرای بیانکونــری در این بــازی وس( ،)51رمزی()82
و رونالــدو( )90+2گلزنی کردند .یوونتــوس با این برد
 33امتیازی شد و خود را به رده چهارم رساند .پساز
ایــن بازی شــبکه «اوپتــا» از رکــورد جدید فوق ســتاره
پرتغالی در تاریخ فوتبال اروپا خبر داد .رونالدو با گلی
که به ساسولو زد به بازیکنی تبدیل شد که در  15فصل
گذشته در  5لیگ معتبر اروپایی حداقل  15گل در هر
فصل به ثمر رسانده است .رونالدو با این گل در صدر
جــدول گلزنــان ســری آ ایتالیــا ایســتاد .در دیگر بازی
حســاس ،رم در المپیکــو مقابل اینتر به تســاوی 2-2
دســت یافــت .در این بازی پلگرینــی ( )17گلزنی کرد
و در ادامه اینتریها توســط اشــکرینیار ( )56و اشــرف
حکیمــی ( )63به گل رســیدند اما این پایــان کار نبود
و جان لوکا مانچینی ( )83بازی را مســاوی کرد .اینتر
بــا این بــرد با  37امتیــاز در رده دوم مانــد و رم با 34
امتیاز در رده سوم قرار گرفت .همچنین یکشنبه شب
در ادامه رقابتهــای جام حذفی انگلیس ،تاتنهام با
 5گل ماریــن را برد و راهی دور بعد شــد .برایتون هم

میزبان نیوپورت بود که این بازی در وقتهای قانونی
با تساوی  1-1به پایان رسید تا بازی به ضربات پنالتی
کشیده شود و در نهایت برایتون  3-4به پیروزی رسید
و صعــود کــرد .علیرضــا جهانبخش ،هافبــک ایرانی
برایتون که این روزها موفق شده اعتماد مربی خود را
کسب کند از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا
دقیقه  71بازی کرد .در دیگر بازیها منچسترسیتی با
 3گل مقابل بیرمنگام پیروز شــد و چلسی در مصاف
با مورکامبه با  4گل به پیروزی رسید.
ëëدفاع بازیکنان آنتورپ از بیرانوند
در این شــب تعــدادی از لژیونرهای فوتبال ایران هم
برای تیمهــای خود به میدان رفتند .از رقابتهای هفته
بیســتم لیگ بلژیک ،خنت در خانه بیرشــات به تساوی
 1-1رســید .در این بازی میالد محمدی در ترکیب اصلی
خنت حضور داشــت .خنت با  25امتیــاز در رده یازدهم
قرار دارد .آنتورپ هم در حالی که علیرضا بیرانوند را در
ترکیب داشــت با  ۳گل در  8دقیقه برابر مچلن شکست
خــورد .بازیکنــان آنتورپ در مصاحبه با ســایت «فوتبال
بلژیک» به دفاع از بیرانوند پرداختند و او را مقصر اصلی
باخت ندانســتند .در این میان یک سایت بلژیکی اعالم
کرد دروازه بان ســوم آنتورپ جایگزین علیرضا بیرانوند
در بازی بعدی این تیم میشــود .خبر دیگر اینکه سایت
«فوتومــچ» ترکیه خبر داد که مســئوالن باشــگاه ترابزون
ترکیه با مجید حسینی مذاکره و پیشنهاد تمدید دو ساله

کوچ ایرانیهای دیگر به لیگ آذربایجان

در حالی که به نظر میرسید حجت حقوردی مدافع پیکان پس از جدایی از این تیم به پرسپولیس
بپیونــدد ،او به کشــور آذربایجان رفت و به عضویت ســومقاییت درآمد تا فوتبــال خود را در لیگ این
کشــور همســایه اروپایی دنبال کند .این تنها خرید ســومقاییت نبود و این تیم مهدی شریفی مهاجم
پیــکان را هم که فصل گذشــته در همین ســومقاییت بــازی میکرد بازگرداند .ایــن تیم علی قربانی
مهاجم فصل گذشــته ســپاهان و ســابق اســتقالل را هم در اختیار دارد که حتی با تغییر تابعیت به
عضویــت تیــم ملی آذربایجان درآمده اســت .به ایــن ترتیب با حضور حق وردی ،شــریفی و قربانی
جمع ایرانیها در ســومقاییت جمع شــد .این تیم فصل گذشــته پیمان بابایی را هم در ترکیب خود
داشت که به علت اینکه او با ماشینسازی قرارداد داشت ،به ایران برگشت و از سومقاییت جدا شد.

روی مهــدی قایــدی ،باعــث شــد تــا
کارت زرد بگیــرد .در ادامــه هم فکری
تعویــض دیگــری انجــام داد و دقیقه
 80فرشــید اســماعیلی را بــه جــای
مهــدی مهدیپــور بــه زمین فرســتاد
ولــی بــاز هــم اســماعیلی و مطهــری
موقعیتهای خود را از دســت دادند.
دقیقــه  86یحیــی اولیــن تعویــض
خــود را انجــام داد و آرمــان رمضانــی
را بــه جــای عبــدی وارد بــازی کــرد و
در آن ســمت هــم فکــری دقیقــه 88
داریــوش شــجاعیان را جایگزیــن
رضاییــان کــرد .دقیقــه  92اشــتباه در
خــط دفاعــی پرســپولیس نزدیک بود
دوبــاره کار دســت ایــن تیــم بدهد که
شــوت مطهری به مقابل دروازه خالی
پرســپولیس توســط دیاباتــه تبدیل به
گل شــد امــا کمــک داور دوم آفســاید
مهاجم اهل مالی اســتقالل را گرفت.
پــس از آن اســتقالل که نمیخواســت
بــازی را ببــازد ،بــاز هــم حملــه کرد و
دقیقــه  90+3ارســال وریــا غفــوری
از جنــاح راســت زمیــن در محوطــه
جریمه به قایدی رســید و او هم با یک
سرتوپ ،شــوتی زمینی را روانه دروازه
پرسپولیس کرد که توپ با دفع ناقص
ســید جــال حســینی وارد دروازه شــد
و بازی در نهایت  2-2مســاوی شــد تا
اگر پیروز نشــدن اســتقالل در ضربات
پنالتــی بازی قبــل را در نظــر نگیریم،
دربــی بــرای ســومین بــار پیاپــی 2-2
خاتمــه یافت .در واقــع میتوان گفت
پرســپولیس از موقعیتهــای گلزنــی
خــود اســتفاده نکــرد تــا جریمه شــود
و گل مســاوی را دریافــت کنــد .بــا این
نتیجــه ،اســتقالل نتوانســت بــه صدر
جــدول باز گــردد و با  19امتیــاز در رده
دوم قــرار گرفــت و پرســپولیس هم با
کسب چهارمین تســاوی پیاپی خود با
 12امتیاز در رده هشتم ایستاد.

تبعات شکست خانگی تیم شهر خسته برابر صنعت نفت

امیری از مدیرعاملی نساجی استعفا داد

لیگ برتر

نظر  ۳کارشناس داوری درباره خطای هند امیری

رئال مادرید در حالی مقابل اوساسونا به
تســاوی بدون گل رسید که یک ضربه در
چارچوب هم نداشــت و حاال در آســتانه
دیدار ســوپرجام اســپانیا مقابــل اتلتیکو
بیلبائو که قرار اســت امشــب برگزار شود
هم ،شــرایط کهکشــانیها خوب نیست.
این روزنامه با اشاره به غیبت کریم بنزما
تیتر «بدون دینامیت برای سوپرجام» را
روی جلد خود برد.

یوونتــوس بــا کســب پیــروزی 1-3
مقابــل ساســولو در هفتــه هفدهــم
ســری  ۳۳ Aامتیــازی شــد تــا
فاصلــهاش بــا اینتــر رده دومی به ۴
امتیــاز کاهش پیدا کند .این در حالی
اســت که یووه یک بــازی معوقه هم
دارد .این روزنامه هم با اشاره به این
شــرایط ،تیتــر «مراقب بــاش کونته،
یووه میرسد» را انتخاب کرد.

تیــم کراولیتــاون که در دســته چهارم
انگلیــس حضــور دارد ،موفــق شــد در
مســابقات  FAکاپ (جــام حذفــی)
شگفتیســاز شــود و بــا  3گل تیــم
لیــگ برتــری لیدزیونایتــد را شکســت
دهــد؛ نتیجــهای غیرمنتظــره کــه ایــن
روزنامــه بــه آن پرداخت و تیتــر «تنها
راه حماســه ایــن اســت» را بــرای بــرد
ارزشمند کراولیتاون برگزید.

دربـی مجـازات

فکری :پس از گل اول بچهها فکر کردند بازی تمام شده

دربــی  94بــا تســاوی  2-2بــه پایان رســید .یکــی از صحنههــای جنجالی و
بحثبرانگیــز در نیمــه اول بــازی شــکل گرفــت .جایــی که توپ بــه وحید
امیری خورد و استقاللیها معتقد به خطای پنالتی بودند .در همین راستا
 3کارشــناس داوری فوتبال یعنی حیدر ســلیمانی ،ابراهیــم میرزابیگی و
حسین عسگری نظرات خود را درخصوص این صحنه بیان کردند.
■ حیدر سلیمانی« :ابتدا توپ به پای مدافع پرسپولیس برخورد کرد و
بالفاصله به دست این بازیکن خورد .طبق قانون جدید ،این هند نیست
و اگر توپ مستقیم به دست میخورد ،آن وقت داور میتوانست تصمیم
بگیرد که پنالتی است یا خیر .بنابراین بهترین تصمیم را کرمانشاهی در
این صحنه گرفت و اعالم پنالتی نکرد».
■ ابراهیم میرزابیگی« :برخورد توپ به دســت بازیکن پرســپولیس در
محوطه جریمه پنالتی نبود .دست بازیکن پرسپولیس در حالت عادی بود
و ضربه توپ باعث شد دست او باز شود .بازیکن از دست خود برای کنترل
توپ اســتفاده نکرد و محیطی را هم اشــغال نکرده بــود .در قوانین جدید
داوری اگر توپ در محوطه جریمه به هر طریقی به دست مهاجم برخورد
کند ،خطای هند است اما برخورد با دست مدافع فقط زمانی هند میشود
که عمدی در کار باشد یا دست فضایی را اشغال کرده باشد».
■ حسین عســگری« :برخورد توپ به دست وحید امیری طبیعی بود
و خطایی نباید اعالم میشد».

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

میرر اسپورت (انگلیس)

استقالل صدر را از دست داد ،پرسپولیس بازی برده را مساوی کرد

محمــود فکری ،ســرمربی اســتقالل هم پــس از دربی  94اظهار داشــت:
«این بازی هیجانهای خاص خودش را داشــت اما در مجموع مســاوی
شــد .فکر میکنــم تماشــاگران از این بازی راضــی بودنــد .روی دروازهها
موقعیتهــای خوبــی بــه وجــود آمــد .از تــک تــک بازیکنانمــان بابــت
تالششــان تشــکر میکنم .اشــتباهاتی در نیمه دوم داشــتیم که منجر به
گل خــوردن ما شــد اما تــاش بازیکنــان ما ســتودنی بود .ما شــاید حتی
میتوانســتیم برنــده بازی باشــیم .روی اشــتباهاتی که انجــام دادیم ،به
حریفمــان بــه راحتی فرصت دادیم .شــاید بچهها ترســیدند یا اســترس
گرفتند .اشــتباهاتی در نیمه دوم داشتیم اما میتوانستیم همان یک گل
را حفظ کنیم و برنده بازی شــویم .امســال تیم خوبی درســت کردیم اما
دربی اینطور نیست که نتیجه بازی به نفع تیمی باشد که شرایط بهتری
در جدول دارد .شاید نتیجه بازی برعکس شود .با توجه به اینکه یک گل
جلو افتاده بودیم بچههای ما فکر کردند بازی تمام شده است».
■ تعــدادی از هــواداران اســتقالل حدود  4ســاعت مانــده به آغــاز دربی 94
مقابل ساختمان باشگاه حاضر شدند و به تشویق تیم خود پرداختند.
■ پیــش از برگــزاری دربــی صحبتهایــی درخصــوص لغــو بازی بــه دلیل
آلودگــی هوای تهران مطرح شــد که کارگروه شــرایط اضطــرار آلودگی هوای
تهران تشکیل جلسه داد و تمهیدات الزم بهداشتی و مراقبتی برای برگزاری
این بازی از طریق هماهنگی سازمان لیگ و دانشگاه علوم پزشکی تهران به
منظور استقرار تیمهای اورژانس و ...اتخاذ شد.
■ ســاعاتی پیش از شــروع دربی اســماعیل خلیل زاده ،رئیــس هیأت مدیره
اســتقالل از پــاداش  ۹۰۰میلیــون تومانی برای آبیپوشــان در صــورت برد در
دربــی خبــر داد .قرار بــود این مبلغ شــامل  200میلیون تومان توســط مهدی
عبدیان (عضو هیأت مدیره) 200 ،میلیون توســط خلیــل زاده و  500میلیون
توسط اسپانسر باشگاه استقالل تأمین شود .موضوعی که انتقادهایی به همراه
داشــت و اعالم شــد آبیها در این شــرایط اقتصادی ریخت و پاش میکنند.
البتــه حجت نظــری ،عضو هیأت مدیره باشــگاه هم به انتقادات پاســخ داد:
«اینکه کسی از جیب خودش پاداش بدهد ،ریخت و پاش نیست».
■ محمــد نادری ،بازیکن
سابق پرسپولیس با دسته
گل بــه ســمت نیمکــت
پرســپولیس رفــت تا بعد
از جدایــی جنجالــی از
ایــن تیــم بــا گلمحمدی
ســرمربی ســابق خودش
دیــداری کنــد و دو طــرف
کدورتها را کنار بگذارند .رشید مظاهری ،دروازهبان استقالل هم با سرمربی
پرســپولیس خوشوبش کرد .از بازیکنان تیم پرسپولیس تنها مهدی عبدی
به سمت نیمکت استقالل رفت.
■ دربــی  94در شــرایطی برگزار شــد که برای دومین بــازی متوالی این دیدار
هم تماشــاگری نداشــت و جای تماشاگران در ورزشــگاه آزادی خالی بود .در
حالــی که همواره تصاویر هوایی حضور پرشــور هواداران دو تیم در ورزشــگاه
آزادی را نشــان مــیداد ،امــا دیــروز فقــط طرحهــای موزاییکی روی ســکوها
و پرچمهــای بزرگ که توســط کانون هواداران دو باشــگاه تهیه شــده بود ،در
ورزشگاه خودنمایی میکرد.
■ پیــش از شــروع مســابقه بازیکنــان دو تیــم بــا شــاخههای گل بــه ســمت
جایگاهی که تصویر ســردار قاســم سلیمانی و شــهید فخری زاده در آن قرار
داده شد رفتند و به این دو شهید ادای احترام کردند.
■ ابراهیم شــکوری معاون پرسپولیس هنگام ورود به جایگاه ویژه به سمت
مهدی عبدیان رفت و با عضو هیأت مدیره اســتقالل برخورد گرمی داشــت.
هر دو نفر که طی روزهای اخیر در فضای مجازی علیه یکدیگر موضعگیری
کرده بودند با یکدیگر خوش و بش قابل توجهی داشــتند تا به این شــکل به
اختالفات و کدورتها پایان دهند.
■ مراســم عزاداری به مناســبت ایام فاطمیه برگزار شد و با توجه به سالگرد
شــهادت  ۱۶مأمور آتشنشــانی در حادثه پالسکو ،به شهدای این حادثه هم
ادای احترام شد.
■ سید جالل حسینی و حسین کنعانی زادگان از پرسپولیس و مهدی مهدی
پور و محمد حسین مرادمند از استقالل در پایان بازی تست دوپینگ دادند.
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آس (اسپانیا)

نقل قول

یحیــی گلمحمــدی ،ســرمربی پرســپولیس در پایــان دربی  94گفــت« :فکر
میکنــم پس از گل خوردن بــازی را در اختیار گرفتیم و موقعیتهای زیادی
هم برای گلزنی داشتیم .از لحاظ فوتبالی و ایجاد موقعیت حقمان برد بود و
میتوانستیم بازی را با اختالف بیشتر ببریم اما در یک لحظه در وقت اضافی
نتوانستیم تمرکز داشته باشیم .متأسفانه قبل از بازی فینال آسیا اتفاقهایی
افتاد که برنامهریزی شده و برای تضعیف پرسپولیس بود .من این مسائل را
در لفافه نمیگویم و مشخص است بازیکنانی که از تیم ما جدا شدند ارادهای
برای حفظ آنها وجود نداشــت .رســولپناه سرپرست ســابق باشگاه و هیأت
مدیره مســبب این اتفــاق بودند وقتی نفرات جدا شــدند بازیکنانی را جذب
کردنــد که تأثیری در نتایج پرســپولیس ندارند .این مســائل هنــوز هم ادامه
دارد .رســولپناه در هیــأت مدیره باقی مانده و به ریــش همه میخندد .این
تیم متعلق به  50-40میلیون هوادار و تأسفآور است که این بالها را سرش
آوردند ».گل محمدی خاطرنشان کرد« :به وزیر اعالم میکنم تا  ۲روز آینده
اگر رســول پناه ســر کار باشد خودش باید تبعات همه چیز را به گردن بگیرد.
بحث اســتعفا نیســت اما جایی که آدمهای کوچک باشــند کار کردن سخت
اســت .از ســمیعی هم که خیلی تالش کرده میخواهم با وزیر صحبت کند
و آدمی را که این همه برای باشگاه مشکل ایجاد کرده از تیم حذف کند» .
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قــراردادش با دســتمزد  750هزار یورویــی را ارائه کردند
اما مدافع ایرانی این پیشــنهاد باشــگاه ترابزون اســپور را
بیپاســخ گذاشــت .مدافع ایرانی میخواهد قبل از جام
ملتهای آســیا  2023پیشــنهادهای دیگر را بررسی کند
بــه همیــن خاطر پاســخ مثبــت به ایــن پیشــنهاد نداده
است.همچنین سایت «یورو» اوکراین خبر داد که شهاب
زاهدی ،مهاجم ایرانی المپیک دونتسک بهدنبال تیمی
جدید اســت .طبــق گزارشها زاهدی با باشــگاه زوریا به
توافق رسیده و در این فصل همبازی اللهیار صیادمنش
خواهد شد.

یکشــنبه در آغاز هفته یازدهم لیگ برتر ،نســاجی در حالی در خانه خود
برابر صنعت نفت قرار گرفت که پساز  5بازی پیروز نشــدن امیدوار بود
تــا این بار طعم شــیرین بــرد را بچشــد .بهخاطر همین هواداران پرشــور
نســاجی پیش از شروع این مسابقه به اســتقبال اتوبوس حامل بازیکنان
ایــن تیم در ورودی قائمشــهر رفتند تا به تیمشــان روحیــه بدهند .با این
حــال ،در این بازی هم اوضاع بر وفق مراد نســاجیچیها پیش نرفت و
نفت روی شوت سهمگین طالب ریکانی به گل رسید .پساز آن نساجی
فرصت داشــت بازی را مســاوی کند ولی پنالتی حامد شیری کاپیتان این
تیــم در دقیقــه  70را فرزین گروســیان دفع کرد و نســاجی در نهایت 0-1
بازنده شد تا سومین شکست پیاپی خود را متحمل شود و ادامه کار برای
وحیــد فاضلی ســرمربی این تیم ســخت و ســختتر شــود .در این میان
دیروز علی امیری مدیرعامل باشگاه طی نامهای به رضا حدادیان مالک
نســاجی از سمت خود استعفا کرد .او در بخشی از متن استعفانامه خود
نوشت«:احســاس میکنم ماندن من نمیتواند برای نساجی مؤثر باشد
و بــه قولی گاهی انســان با رفتن خود میتواند به یــک مجموعه خدمت
کنــد .ضمن عذرخواهی از هــواداران فهیم و بزرگ نســاجی بهدلیل این
که تاکنون نتوانســتهایم خواســتههای بحق آنها را محقق کنیم و موجب
ناراحتــی آنهــا شــدهایم ،بدینوســیله از امروز قطــع همکاری خــود را با
باشــگاه بزرگ نســاجی اعالم میکنم و امیدوارم ایــن تیم در ادامه لیگ
موفق و ســهمیهای را که پس از  24سال با خون دل به دست آمده حفظ
کند ».با این حال همچنان احتمال برکناری فاضلی هم وجود دارد .چرا
کــه بــه او دو بــازی دیگر فرصت داده شــده بود کــه یکی از آنهــا را باخت
و حــاال تنها بــازی آنها برابــر شــهرخودرو در هفته دوازدهــم باقی مانده
که شــنبه در مشــهد برگزار میشــود و باید دید فاضلی میتواند خودش
و تیمــش را نجات دهــد یا اتفاقهــای دیگری در انتظار تیم شهرخســته
است.

شاگردان رحمتی در مسجد سلیمان

رقابتهــای لیگ برتر ،امروز با برگزاری یــک دیدار دیگر از هفته یازدهم
ادامه مییابد که طی آن نفت مســجد ســلیمان و شــهر خودرو از ساعت
 14:30در ورزشــگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان به مصاف هم
میروند .شــاگردان سید مجتبی حسینی در شرایطی میزبان این مسابقه
هســتند کــه در  2بــازی قبلــی خــود باختهاند کــه آخریــن آن باخت 0-2
مقابل صنعت نفت بود .اما شاگردان سید مهدی رحمتی پس از  4بازی
پیروز نشــدن در آخرین مسابقه خود برابر سایپا  0-1به برتری رسیدند تا
ســومین برد خود در لیگ بیســتم را بهدست آورند و حاال باید دید تقابل
آنها برابر نفت چه نتیجهای در بر خواهد داشت؟

