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صدرنشینی نوبرانه شیاطین سرخ

نشانههای همکاری با جادوگر در لیگ برتر

بــه نظر میرســد پای باورهــای خرافی به لیــگ برتر حرفهای ما باز شــده
و یــک مربــی لیگ برتری از اشــیایی گفته که دور نیمکــت تیم آنها ریخته
شــده بود! در بازیهای این هفته لیگ وقتی نساجی در قائمشهر به نفت
آبادان باخت ،نظری بازیکن نساجی مدعی شد تیم آنها را جادو کردهاند.
او مقابــل دوربیــن فوتبال برتر ،صراحتاً این موضــوع را اعالم کرد« :اینکه
پنالتی ما گل نمیشود و توپهای ما داخل دروازه نمیرود ،نشان میدهد
مــا را جــادو کردهاند .ایــن کارها را نکنید ،جــادو به خودتــان برمیگردد».
البتــه ســیروس پورموســوی ،ســرمربی نفت آبــادان در کنفرانــس خبری
بعــد از بازی و در واکنش به خبرنگار قائمشــهری کــه مدعی بود تدارکات
نفت آبادان چهار گوشــه زمیــن و داخــل دروازه آب ریخته گفت« :چنین
موضوعی صحت ندارد ».ســرمربی نفت آبادان از خبرنگار خواهش کرد
اگر چنین چیزی بوده فیلمش را منتشر کنند .پورموسوی با قاطعیت این
موضوع را رد کرد .به گزارش طرفداری ،عالوه بر این در یکی از بازیهایی
که در یکی از شهرســتانها پیش از دربی برگزار شــد ،مربی و سرمربی تیم
میهمان مقابل نیمکت خود چند سنجاق قفلی دیدهاند.

با باند و تشکیالتی که وجود دارد ،علی کریمی رأی نمیآورد

انگار میخواهیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم /بهاروند بازنشسته است و باید از قانون تمکین کند /درخواست میزبانی جام ملتها مزاح است
حامد جیــرودی  /انتخابات فدراســیون فوتبال در
حالــی قــرار اســت  10اســفند برگزار شــود که علی
کریمــی کاپیتــان ســابق تیم ملــی و پرســپولیس،
کیومــرث هاشــمی رئیــس ســابق کمیتــه ملــی
المپیک ،شــهابالدین عزیزی خادم عضو سابق
هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبال ،حیــدر بهاروند
سرپرســت فعلــی فدراســیون و یــک روحانــی
ناشــناخته و بــدون ســابقه ورزشــی بهنــام ســتار
عبدیپور برای ریاست فدراسیون کاندیدا شدهاند.
امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق استقالل
و قائــم مقــام پیشــین ســازمان تربیــت بدنــی در
خصوص حضور این افراد در انتخابات فدراسیون
بــه «ایــران» گفت« :واقعیت این اســت که برخی
از افرادی که کاندیدا شــدهاند ،در سرنوشت امروز
یا گذشــته فدراســیون تأثیرگذار بودهانــد و عدهای
هم هســتند که نــوع روش و منش مدیریتشــان
«شــاه سلطان حسین» اســت و تجربه نشان داده
کــه چطــور کار میکننــد .برخی هــم باورشــان بر
این اســت که تجربه و مدیریــت نمیتواند مالک
باشــد .در صورتــی کــه تجربه یک واقعیتی اســت
کــه نمیتوان آن را کتمان کــرد و برخی هم دارای
رزومههای خوبی هستند ولی مجمع فدراسیون از
آنها بابد بپرسد در سمتهای قبلی که داشتهاند،
چه توفیقی کســب کردهاند و چــه کارهای مهمی
انجام دادهاند؟ آیا توانستهاند فرد مفیدی باشند؟
ضمــن اینکه افــکار عمومی هم افــراد را بهلحاظ
مدیریتی بخوبی قضاوت میکنند».
واعظ آشتیانی درباره اینکه منظورش از تجربه
کریمی بوده ولی اهالی فوتبال از حضور او با نایب
رئیســی مهــدی مهــدوی کیــا اســتقبال کردهانــد،
چنین پاســخ داد« :ببینید من حرفــم خطابی به
کســی ندارد ولی افرادی هستند که سابقه فوتبالی
خوبــی دارند و افــرادی هم تحصیلکرده هســتند
یا ســابقه مدیریت ورزشــی خوبی دارنــد ولی باید

ســؤال کــرد کــه چــرا آنهــا جلــو نیامدهانــد؟ حاال
اینکه افــرادی آنقدر جســارت داشــتهاند که برای
ریاســت یا نایــب رئیســی آمدهانــد قابــل احترام
است ولی همه چیز را باید کنار هم در نظر گرفت.
خیلیها هم هستند که تجربه دارند ولی در زمان
خودشــان متوقف ماندهاند .برخیها سمتهای
خوبی داشــتهاند ولی عمر تلف کردهاند و جامعه
برکتــی از آنهــا بــه لحــاظ مدیریتی ندیده اســت.
من احســاس میکنم به ســمتی رفتهایم که انگار
میخواهیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم ».او ادامه
داد«:البته بهنظر من ریاســت آنقدر مهم نیست.
نکتهای که من را نگران میکند این اســت که چرا
افراد قوی برای هیأت رئیسه نیامدهاند؟ در حالی
که هیأت رئیســه بســیار حائز اهمیت است و کلید
موفقیت هر فدراســیونی هیأت رئیســهاش است.
وقتی هیأت رئیســه توانایی کنار هــم قرار بگیرند،
معجــون خوبــی درســت میشــود و میتواننــد
تصمیماتــی بگیرند که در جهت توســعه فوتبال
نقش ایفا کند .رئیس فدراســیونها نقش اجرایی
بــه آن معنا ندارند و نقش اجرایی را دبیرکل دارد
که هیأت رئیسه باید انتخابش کند».
در حال حاضر شــرکت شســتا از فدراسیون به
خاطــر طلبی که از پرونده مــارک ویلموتس دارد،
شکایت کرده و ساختمانهای فدراسیون و باشگاه
پرســپولیس در معــرض توقیف قــرار گرفتند ولی
وزیــر تعــاون،کار و رفاه اجتماعــی از وزیر ورزش و
جوانان قــول گرفته تا این بدهی تا پایان ســال 99
پرداخت شــود .آیا فدراســیون جدیــد میتواند با
ایــن افــراد کاندیدا شــده از بحران شســتا و بدهی
 6میلیون یورویی ســرمربی ســابق تیم ملی عبور
کنــد .واعــظ آشــتیانی در این بــاره چنین صحبت
کرد«:ایــن رئیس فدراســیون نیســت کــه بخواهد
این مشکالت را حل کند و این تصمیمات درست
هیأت رئیسه است که باید در این باره گرفته شود.

مــا تعریف نادرســتی از رئیس فدراســیون داریم.
همه فکر میکنند که رئیس فدراســیون همه کاره
است .پس دبیرکل چه؟ من فکر میکنم برخیها
هــم که جلــو نیامدند بــه خاطــر اوضــاع و احوال
اقتصادی فدراســیون اســت .حــدود  170میلیارد
تومان بدهی فقط درباره پرونده ویلموتس وجود
دارد که امیدواریــم در دادگاه  CASنتیجه دیگری
به دســت بیاید .فدراسیون شــخم خورده و جمع
کردن آن بسیار مشکل خواهد بود».
با این شــرایط ،آیا مهدی محمدنبی بهعنوان
دبیرکل توانســت انتظارات را برآورده کند؟ واعظ
آشــتیانی چنیــن پاســخ داد«:مــن به کســی نمره
نمیدهم و این هیأت رئیســه جدید است که باید
بگوید چه کســی دبیرکل بشود یا نه .هیأت رئیسه

و دبیــرکل مهم هســتند ولی متأســفانه نگاه همه
به رئیس فدراســیون اســت ».او دربــاره اینکه فکر
میکنــد کریمــی چقدر شــانس بــرای رســیدن به
صندلی فدراســیون دارد ،چنین نظر داد«:بهنظر
من ایشان را حذف میکنند .یعنی با توجه به باند،
گروه و تشــکیالتی که وجود دارد ،کریمی رأی قابل
توجهــی نمــیآورد .در تعریــف فدراســیون آمده
نهــاد عمومــی غیــر دولتی ولــی برخی یــا مفهوم
آن را نمیدانند یــا میدانند و میخواهند آدرس
اشــتباهی بدهنــد .میگوینــد بازنشســتهها هــم
میتواننــد بیایند ،در حالی که نمیتوانند قانون را
دور یا دریبل بزنند ».واعظ آشــتیانی درباره اینکه
بهاروند جزو بازنشستههاســت ولی برای ریاســت
ثبتنام کرده گفت«:بله ایشان بازنشسته است و

جدال ادامهدار گلمحمدی و رسولپناه با حمایت پیشکسوتان از یحیی

جدایی رسولپناه از پرسپولیس غیرممکن است؟

اخبــــار

همایش کرونا و ورزش توسط کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک و با
حضور صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ،حجتاالسالم نقویان
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و مجید کیهانــی عضو هیــأت اجرایی صبح
چهارشــنبه برگــزار شــد .صالحی امیــری در ابتدای این همایــش به بیان
توضیحاتی در خصوص پیامدهای مثبت و منفی شــیوع کرونا پرداخت.
وی بــا بیان اینکه کرونا باعث تقویت همگرایی ملی و همذاتپنداری در
جامعه شــده اســت گفت« :شــیوع کرونا ،نگاه و ذهنیــت اجتماعی را در
خصوص سالمت تقویت کرد .سبک زندگی در کشور و منطقه دستخوش
تغییر شده است و بهنظر میرسد ضمن حرکت بهسمت آشتی جهانی،
کرونا باعث کاهش قدرت حاکمان مستبد خواهد شد .شیوع این ویروس
بــه مــا آموخت از ســکوی قهرمانی به ســکوی پهلوانی فکــر کنیم چرا که
مقصد اصلی ،فضیلت و مرام پهلوانی است».

اتلتیکومادریــد بــا بــرد  0-2مقابــل ســویا
 ۴۱امتیــازی شــد و اگر  ۲بــازی معوقهاش
را هــم ببــرد  47امتیازی میشــود .در این
شــرایط ،به نظر میرســد شــاگردان دیگو
سیمئونه برای قهرمانی خیز برداشتهاند،
چــرا کــه در حــال حاضــر  ۴امتیــاز بیشــتر
از رئالمادریــد دارنــد .موضوعــی کــه این
روزنامــه تیتــر «قهرمانان زمســتان» را به
آن اختصاص داده است.

میــان در یــک بــازی ســخت و پس
از تســاوی بــدون گل برابــر تورینو در
وقتهای قانونی و اضافه ،این تیم را
در ضربــات پنالتی جام حذفی 4-5
بــرد تــا روســونری در ایــن رقابتها
هم بــه موفقیتهایــش ادامه دهد.
موضوعــی کــه ایــن روزنامــه بــه آن
پرداخته و تیتر «میالن ادامه بده» را
روی جلد خود برد.

منچســتریونایتد بــا بــرد  0-1کــه مقابل
برنلــی در خانه حریف به دســت آورد،
ســرانجام صدرنشــین لیگ برتر جزیره
شــد تــا پیامــی واضــح بــرای لیورپــول
مدافــع عنــوان قهرمانی ایــن رقابتها
بدهد .موضوعی کــه این روزنامه به آن
پرداخته و تیتر «ما در صدر هســتیم» را
درباره شیاطین سرخ با عکس پل پوگبا
گلزن فرانسوی این تیم انتخاب کرد.

گروه ورزشــی /پرسپولیس اوضاع چندان
خوبــی نــدارد و صحبتهــای یحیــی
گلمحمــدی پــس از تســاوی در دربــی
حاشیهســاز شــده اســت .گرچــه اختالف
گلمحمدی با رسولپناه موضوع تازهای
نیســت امــا ســرمربی ســرخها پــس از
دربی به صــورت جدی خواهــان جدایی
سرپرســت ســابق و رئیس فعلــی هیأت
مدیــره باشــگاه شــد .گلمحمــدی پــس
از دربــی دربــاره ماجراهــای مدیریتــی
پرســپولیس ایــن گونــه صحبــت کــرد:
«اتفاقاتــی که قبل از فینال آســیا رخ داد،
برنامهریــزی شــده بــود تا پرســپولیس را
ضعیف کننــد .به لطف آقای رســولپناه
بازیکنانمــان را یکــی یکــی از دســت
دادیــم و توجیهشــان ایــن بــود کــه رفتن
بازیکنان مشــکلی نیست .این یک حرف
مســخره اســت .االن هم آقای رسولپناه
رئیــس هیــأت مدیــره اســت و بــه ریش
مــا میخنــدد ».او در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود بــه وزیــر ورزش 2
روز فرصــت داد تــا مقدمــات برکنــاری
رســولپناه از پرســپولیس را فراهــم کند.
فرصتــی کــه دیــروز بــه اتمــام رســید و
خبــری از هیچ تغییراتی نشــد .یحیی در
تمریــن سهشــنبه تیمــش حاضر نشــد و
طبــق تصمیــم کادر فنــی تمریــن دیروز
(چهارشــنبه) هــم تعطیــل شــد .این در
حالی است که پرسپولیس دوشنبه هفته
آینــده در چارچــوب دیدارهــای هفتــه
یازدهــم لیگ برتــر میزبان فوالد اســت.
پــس از غیبــت معنــادار گلمحمــدی،
شرکت پیشکسوتان پرسپولیس با انتشار
بیانیــهای خطــاب بــه وزارت ورزش و
هیأت مدیره باشــگاه ،خواهان جلوگیری
از سرمایهسوزی شــد .در این بیانیه آمده
اســت« :آنچــه پرســپولیس را در گــذر
زمــان مثــل درختی تنومند ایســتاده نگه
داشــته ،ســرمایههای انســانیاش است.
ســرمایهای نظیر هواداران فهیم و وفادار
و پیشکســوتانی که جــان و جوانی خود را

بــرای ســربلندی پرســپولیس میدهند.
اکنون که یکی از ســرمایههای این باشگاه
بــا تــاش و بــی ادعــا پرســپولیس را بــه
فینــال آســیا رســانده و بــا وجــود جدایی
غیرمنتظره بازیکنان تأثیرگذار در همین
دربی اخیر اقتدار پرسپولیس را در تقابل
بــا رقیب پرمهره به نمایش گذاشــته ،روا
نیست سرمایه سوزی شود و شاهد دلسرد
شــدن ایــن فرزنــد برومنــد پرســپولیس
باشیم .پیشکسوتان پرسپولیس همصدا
بــا هــواداران باشــگاه از وزارت ورزش و
هیأت مدیره توقع دارند به خواســتههای
منطقی یحیی گلمحمدی توجه و از این
فرزنــد پرســپولیس دلجویــی و حمایــت
شــود .پرســپولیس در این روزهــا بیش از
همیشــه بــه آرامــش نیــاز دارد و زیبنــده
نیســت آرامــش ایــن تیــم ایــن گونــه در
معــرض خطر قــرار گیرد ».ایــن اتفاقات
باعــث شــد تــا صبــح دیــروز تعــدادی از
هــواداران پرســپولیس بــا تجمــع مقابل
ســاختمان ایــن باشــگاه اعتراضشــان
را نســبت بــه اتفاقــات حاشــیهای اعالم
کنند؛ آنها خواهان برکناری رســولپناه از
ریاســت هیأت مدیره باشــگاه شــدند .به
دنبال وقایع اخیر تعدادی از پیشکسوتان
پرسپولیس هم اظهاراتی داشتند .بهزاد
داداشزاده دربــاره حواشــی ایجاد شــده

برای پرســپولیس پس از دربی  94اظهار
داشــت« :مقصر اصلــی این ماجــرا وزیر
ورزش و جوانان اســت .سلطانیفر بدون
کارشناســی افــرادی را بــدون هیــچ گونه
رزومــهای بــرای مدیریــت پرســپولیس و
اســتقالل اســتفاده میکند که مشــخص
نیســت فوتبالی هســتند یا نیســتند ؟ این
رشــته را میفهمند یــا نمیفهمند؟ این
موضوع اشــتباه وزیر و تصمیمگیرندگان
را میرساند .پس از قهرمانی غرب آسیا،
مشــکالت پرســپولیس بیشــتر شــد .یک
مربــی بــدون بازیکن چگونــه میخواهد
نتیجه بگیرد؟ رسولپناه روی چه حسابی
میگوید جدایی بازیکنان از پرســپولیس
تأثیرگــذار نیســت؟ ایــن چــه حرفــی
اســت؟ بازیکــن میخواهــد بــازی کند یا
مدیرعامل؟ یحیی حرف حق را زده و این
موضوع هم تلخ اســت .اکنــون هم مثل
گذشــته از گلمحمــدی حمایت میکنم
و اعتقاد دارم اگر رســولپناه محترمانه از
ریاست هیأت مدیره پرسپولیس استعفا
بدهد ،شخصیت خود را حفظ میکند».
رسولپناه که پس از حاشیههای چند ماه
گذشته از سرپرســتی باشگاه پرسپولیس
کنــار رفــت ،همچنــان بهعنــوان رئیــس
هیأت مدیــره به کار خــود ادامه میدهد
و اصــرار او به حضور در این ســمت کمی

باید از قانون تمکین کند و اگر تمکین نکند ،قانون
این اجازه را به او نمیدهد .البته این را به حساب
نــگاه بدبینانه من نگذارید .من با توجه شــناختی
کــه دارم بــه نظرم با حضور هر کــدام از این افراد،
تحولی در فوتبال ایران رخ نمیدهد».
اما حضور کریمی در کنار مهدویکیا با ســابقه
درخشــانی کــه در دوران تیــم ملــی و حضــور در
فوتبــال اروپــا داشــتهاند ،شــور و نشــاط خوبــی را
بــرای انتخابــات بهوجود آورد .واعظ آشــتیانی در
ایــن باره گفت«:من مخالف این موضوع نیســتم
ولــی معتقدم همــه چیز بایــد در کنار هم باشــد.
مــن نمیتوانم به صرف فنی بــودن ،رئیس فالن
مجموعه باشــم .بایــد مدیریت ،تجربــه و قدرت
مذاکره داشته باشم .شاید برخی با ایدههای قوی
هم بیایند ولی عوامل بازدارندهای هستند که ترمز
کار را میکشند و کسانی میتوانند که از این شرایط
عبور کنند کــه از تجربه مدیریتی کارآمد برخوردار
باشند و سد راهشان نشوند».
در حــال حاضــر فدراســیون بهدنبــال گرفتــن
امتیــاز میزبانــی جام ملتهای آســیا هم هســت
ولی خداداد عزیزی معتقد اســت تا وقتی یکی از
مشــکالت اصلی را کــه ورود خانمها به ورزشــگاه
اســت حل نکنیم به ما میزبانی نمیدهند .واعظ
آشــتیانی در این باره چنین واکنشی داشت« :من
بحــث ایــن موضــوع را نمیکنم ولی درخواســت
میزبانــی جــام ملتهــا مزاحــی اســت کــه مردم
در ایــن فضــای کرونایــی لبخنــد بزننــد! میزبانی
شاخصههایی دارد که مهمترینش مدیریت است
ولــی اینهــا ندارنــد و در برگزاری لیگشــان عاجز
هســتند .در همین بازی اســتقالل و پرســپولیس،
وقتــی یــک تیــم گل میزند همــه عوامــل تیم به
داخــل زمیــن میریزند .کجــای فوتبــال حرفهای
دنیا چنین اتفاقی میافتد و از سرپرست و مربی و
تدارکات با بازیکنان شادی میکنند؟»

پس از اعتراض به مظلومی و ترکیب دربی

فرشید باقری از استقالل کنار گذاشته شد

عجیب بــه نظر میرســد ،امــا علت این
موضــوع چیســت؟ به گــزارش تســنیم،
یکــی از دالیــل اصلــی ادامــه حضــور
رسولپناه در هیأت مدیره ،بدهی باشگاه
پرســپولیس به اوســت .رســولپناه که در
زمان سرپرســتی در باشــگاه پرسپولیس
مطالبات برانکو و دستیارانش را پرداخت
و پنجــره نقــل و انتقاالتی پرســپولیس را
بــاز کــرد ،بــرای پرداخــت آخرین قســط
مطالبــات برانکــو ،مبلغــی را بهعنــوان
قرضالحســنه بــه باشــگاه پرســپولیس
قــرض داد و حــاال بــرای جدایــی بایــد
مطالبات او به طور کامل پرداخت شــود.
عالوه بر رسولپناه ،هیأت مدیره باشگاه
پرســپولیس مبلــغ  4میلیــارد تومــان از
رضــا یلوه ،معــاون اقتصادی ســابق این
باشگاه به صورت قرضالحسنه دریافت
کرده بــود که مدیران جدید پرســپولیس
در زمــان قطع همکاری با یلوه این مبلغ
را بــه او پرداخــت کردند اما هنــوز بدهی
باشــگاه بــه رســولپناه پابرجاســت .در
صورت جدایی رسولپناه از هیأت مدیره
پرســپولیس ،بایــد چنــد میلیــارد تومان
بــه او پرداخت شــود که در شــرایط مالی
کنونــی پرســپولیس و بدهیهــای فراوان
ایــن باشــگاه ســخت و شــاید غیرممکن
به نظر میرســد .از ســوی دیگــر موضوع
مهــم اینکــه وزارت ورزش تأکید میکند
رســولپناه اقدامــی بــرای تضعیــف
پرســپولیس نداشــته و حتــی بــا تأمیــن
منابــع الزم بــرای پرداخــت بدهیهــای
ایــن باشــگاه و جــذب  9بازیکــن مدنظر
ایــن تیــم و کادر فنی در نقــل و انتقاالت
تابستانی ،اقدام موفقی را صورت داده
اســت .بــا این اوصــاف آخریــن اخبار
مبنی بر این اســت که هیچ تغییری
نــه درخصوص کادر فنی و نه هیأت
مدیره که مدنظر یحیی گلمحمدی
باشد در دستور کار وزارت ورزش قرار
نــدارد و باید دیــد طرفین به چه تعاملی
در ادامه مسیر خواهند رسید.

سـوژه

صالحی امیری :کرونا به ما آموخت از سکوی قهرمانی
به سکوی پهلوانی فکر کنیم

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

میرر اسپورت (انگلیس)

واعظ آشتیانی در گفتوگو با «ایران» ادعا کرد:

لیگ برتر

ناکامان در جست وجوی پیروزی

رقابتهای لیگ برتر فوتبال ،فردا جمعه با برگزاری  4مسابقه بهطور همزمان
از ساعت  15دنبال میشود .در یکی از بازیهای معوقه هفته نهم ،نساجی در
ورزشــگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان ماشینسازی است .تیم شهر خسته
در  6بازی اخیر خود به پیروزی نرســیده و  5شکســت و یک تســاوی داشته که
آخرین آن باخت خانگی  0-1نساجی در هفته یازدهم برابر صنعت نفت بود
و حــاال این بــازی احتماالً آخرین فرصت به وحید فاضلی اســت تا خودش و
تیمــش را نجات دهد .این درحالی اســت که علی امیــری هم از مدیرعاملی
این باشگاه استعفا داد .در ماشینسازی هم شرایط مشابهی وجود دارد .تیم
تبریــزی که هنــوز بدون برد اســت ،در آخرین بــازی خود  0-1بــه مس باخت
و پس از آن ســید محمد علوی مدیرعامل این باشــگاه از ســمت خود برکنار
شــد و حاال باید دید شــاگردان سعید اخباری در این بازی چه نتیجهای کسب
میکنند .در  3بازی دیگر که در ادامه هفته یازدهم برگزار میشود ،سپاهان در
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان پذیرای پیکان است .شاگردان محرم نویدکیا
در بــازی معوقــه هفتــه نهم شــان برابر فــوالد به تســاوی  1-1رســیدند و حاال
میخواهنــد بعد از  3تســاوی پی در پی ،طعم پیروزی را بچشــند .در مقابل،
شــاگردان مهدی تارتــار دو برد پیاپی داشــتهاند که آخریــن آن در هفته دهم
برابر نســاجی با حساب  1-2بود و خودروســازان امیدوارند در اصفهان هم به
موفقیت برسند .سایپا و ذوبآهن هم در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به
مصاف هم میروند .شاگردان ابراهیم صادقی  7بازی است که پیروز نشدهاند
و در هفتــه دهم نیز برابر شــهرخودرو  0-1بازنده شــدند .در مقابل شــاگردان
رحمــان رضایــی هم اصالً اوضاع خوبــی ندارند .تیمی که تاکنــون نبرده و در
بازی آخرش هم در فوالدشــهر  1-2به تراکتور باخت و برای همین کســب 3
امتیاز برای هر دو تیم حیاتی به نظر میرسد .همچنین آلومینیوم در ورزشگاه
امام خمینی(ره) اراک برابر گلگهر قرار میگیرد .شاگردان رسول خطیبی در
آخرین بازیشــان  0-2برابر استقالل بازنده شــدند و حاال میخواهند جبران
کنند .از ســویی شــاگردان امیر قلعهنویی هم که  8هفته در صدر بودند ،بازی
هفته نهمشــان به اســتقالل را  1-2واگذار کردند و حاال امیدوارند در این بازی
جبران کنند تا دوباره شرایط بهتری در جدول پیدا کنند.
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مارکا (اسپانیا)

مستطیل سبز

سهشنبه شب نتایج قابل توجهی در لیگهای مختلف اروپایی به ثبت رسید.
در یکی از دیدارهای مورد توجه ،میالن در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
ایتالیا به مصاف تورینو رفت .این بازی در وقتهای قانونی و اضافه با تســاوی
بدون گل به پایان رسید تا ضربات پنالتی مشخص کننده تیم پیروز باشد .البته
روسونری در این بازی از دقیقه  73بهدلیل اخراج دوناروما دروازه بانش بازی
را  10نفره دنبال کرد .در نهایت میالن در ضربات پنالتی  4-5رقیب را شکست
داد و راهــی مرحلــه یــک چهارم نهایــی جام حذفی شــد .اتفــاق جالبتر در
انگلیس افتاد و شیاطین سرخ پس از  3سال و نیم رنگ صدر جدول را دیدند.
منچستریونایتد در هفته هجدهم لیگ برتر جزیره به مصاف برنلی رفت و با
تک گل پل پوگبا ( )71به پیروزی رســید .حاال منچستر صاحب  36امتیاز از 17
بازی است و با  3امتیاز بیشتر از لیورپول در صدر جدول ایستاده است .در دیگر
دیدار شفیلدیونایتد میزبان نیوکاسل بود و با یک گل پیروز شد .شارپ ( )73تک
گل شفیلد را به ثمر رساند تا این تیم سرانجام پس از  18هفته اولین  3امتیاز
خود را کسب کند .در این بازی نیوکاسل از دقیقه  45یک بازیکن خود را بهدلیل
دریافت کارت قرمز از دست داد.شفیلد با این برد  5امتیازی شد و همچنان در
قعر جدول  20تیمی لیگ انگلیس قرار دارد .در اسپانیا ،اتلتیکومادرید در بازی
معوقــه از هفته اول اللیگا میزبان ســویا بود که  0-2به پیروزی رســید .گلهای
اتلتیکومادرید در این بازی را کوره آ( )17و نیگز( )77به ثمر رساندند .شاگردان
سیمئونه با این پیروزی  41امتیازی شدند و صدرنشین ماندند.
ëëگلزنی طارمی و مغانلو در جام حذفی پرتغال
رقابتهــای فوتبــال جــام حذفــی
پرتغــال هم سهشــنبه شــب پیگیری
شــد و پورتــو در خانــه ناســیونال بــه
میــدان رفــت و پــس از تســاوی 2-2
در وقتهــای معمــول در وقتهــای
اضافی به پیروزی  2-4دســت یافت.
در ایــن بازی مهــدی طارمــی از ابتدا
در ترکیــب تیمــش حضــور داشــت و
در شــرایطی کــه پورتــو  1-2عقب بود
و در آســتانه حــذف قرار داشــت ،پاس زیبایــی برای اوانیلســون در دقیقه
 88فرســتاد و این بازیکن هم با به ثمر رســاندن گل دوم ،پورتو را در این
مسابقه نگه داشت تا کار به وقتهای اضافه کشیده شود .در ادامه اولیویرا
در دقیقه  102گلزنی کرد اما این پایان کار نبود زیرا مهدی طارمی با گلزنی
در دقیقه  115بازی خوب خود را تکمیل کرد تا پورتو پیروز و راهی دور بعد
شــود .در دیگر دیــدار جام حذفی پرتغال ،ســانتاکالرا میهمــان موریرنزه
بود و با نتیجه  1-2پیروز شــد .گل پیروزی بخش ســانتاکالرا توسط شهریار
مغانلو ( )87زده شد .سانتاکالرا هم با این پیروزی به دور بعد راه یافت.
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بــا تصمیــم کادر فنی اســتقالل ،فرشــید باقــری از امروز حق شــرکت در
تمرینــات ایــن تیم را ندارد .باقــری در دیدار با آلومینیــوم به دلیل اینکه
در دقیقــه  80قــرار بود راهی زمین شــود ،بــه پرویز مظلومی سرپرســت
اســتقالل اعتراض کرد؛ در ادامه محمود فکری ســرمربی آبیپوشــان در
محــل تمرین این تیم به باقری در حضور بازیکنان تذکر جدی داد که به
ایــن نوع رفتارش پایان بدهد وگرنه جایی در اســتقالل ندارد اما هافبک
اســتقالل در جریان بازی با پرســپولیس و زمانی که روی نیمکت نشسته
بود ،صحبتهایی را در مورد ترکیب تیم و نوع بازی اســتقالل انجام داد
کــه این موضوع به گوش کادر فنی رســید .با وجــود این باقری در تمرین
سهشــنبه و ریکاوری تیمش شــرکت کرد اما او که باید در قالب بازیکنانی
که در ترکیب اصلی حضور نداشتند 90 ،دقیقه تمرین میکرد اعالم کرد
میخواهــد با تیم اصلی ریکاوری کند و شــرایط تمرین ندارد .به گزارش
فــارس ،این موضوع باعث تعجب فکری شــد اما باقری با تیم اصلیها
تنهــا دور زمیــن دوید و بعــد از  30دقیقه از تمرین مجموعه تهرانســر را
تــرک کــرد تا اعضای کادر فنی تصمیم نهایی خود را برای کنار گذاشــتن
این بازیکن به باشــگاه اعالم کنند .باقری به این ترتیب در اختیار کمیته
انضباطی باشــگاه قرار گرفت اما به نظر میرســد وی دیگر مد نظر کادر
فنی آبیپوشــان نیســت و اولیــن بازیکنی خواهد بود کــه در نیم فصل از
اســتقالل جدا می شــود .این در شــرایطی اســت که هرویه میلیچ مدافع
کــروات اســتقالل هــم بامــداد سهشــنبه و ناگهانــی تهــران را بــه مقصد
کشورش ترک کرد .ظاهراً این بازیکن هفته گذشته با مراجعه به باشگاه
اســتقالل پاســپورت خود را از کاظم قیم معاون امور بینالملل دریافت
کــرده و بــه بهانــه اینکــه قصــد دارد به ســفارت
کرواسی در تهران برود ،همان روز اقدام به
تهیــه بلیت برای ســفر به کرواســی گرفته
اســت؛ اینکــه چــرا مســئوالن اســتقالل
راحت و بدون ســؤال و جــواب از بازیکن
تیمشــان گذرنامــه را تحویــل وی دادنــد
ســؤالی اســت کــه مســئوالن این باشــگاه
و مدیــر روابــط بینالملــل ایــن باشــگاه
بایــد بــه آن پاســخ بدهنــد .آرش
برهانــی مربی اســتقالل درباره
رخ دادن این حاشــیهها گفت:
«این دلیل نمیشود چون یک
بازیکــن در ترکیــب تیم حضور
نــدارد ،رفتــار غیرمســئوالنه و
غیرحرفــهای انجــام بدهد و
اگر قرار باشد یک نفر قهر
کند ،یک نفــر به تمرین
نیاید و یک نفر از کشــور
بــرود ،نمیشــود تیم را
آماده کنیم».

