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یادداشت

اســتقالل بــا پیــروزی مقابــل نســاجی ،توانســت
جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کند اما گویا
این تنها یک روی سکه برای آبیپوشان پایتخت
است .چرا که در طول مسابقه و بعد از پایان آن،
اتفاقاتــی افتاد که نشــان دهنده فضــای پر تنش
حامد جیرودی
و متشــنج این تیم اســت .به مصاحبــه بازیکنان
خبرنگار
اســتقالل بــه صــورت گــذرا نــگاه کنیــد .مهــدی
قایدی« :مسئوالن باشگاه ،تمرکز و اعصاب من را به هم ریختهاند ».سیاوش
یزدانی« :در شــأن و شــخصیت بازیکن استقالل نیســت درباره غذا صحبت
کنــد .مصدومیتــم کم بــود ،به خاطر مشــکالتی که بــا کادر فنــی و مدیریت
داشتم ،نتوانستم برای تیم بازی کنم ».محمدرشید مظاهری« :ما از مدیران
استقالل پول نمیخواهیم اما به تیمشان سر بزنند .تفکراتی که فکری نسبت
به دروازهبانان تیمش دارد ،برای ما سنگین است .فشار روی دروازهبانان زیاد
است .هم من و هم حسینی شرایط سختی داریم ».فرشید اسماعیلی« :انگار
یتیم هستیم و کسی را نداریم .در مسجد سلیمان غذاها را پرسی میکردند
و میگفتند اینقدر غذا بخورید ».اینکه چرا اســتقالل با وجود صدرنشینی به
این وضعیت رســیده ،سؤالی است که ذهن بســیاری از عالقهمندان فوتبال
و هــواداران این تیم را به خود مشــغول ســاخته اســت .قطعاً یکــی از دالیل
ایــن موضــوع ،مدیریت اســتقالل اســت که باعــث نارضایتی بازیکنــان این
تیم شــده .آنها حق دارند بابت کیفیت بد چمن ورزشــگاه انقالب که در آن
تمرین میکنند گالیه داشته باشند و وجود خرده شیشه در چمن نامناسب،
اتفاقی است که قابل توجیه نیست .این درست که استقالل و پرسپولیس در
طول ســالهای اخیر مشکالت مالی ریز و درشتی داشتهاند ولی اینکه غذای
بازیکنان حرفهای پرســی و یک نوع باشــد ،بسیار عجیب اســت .در این بین
رفتار بازیکنان نیز در برخی از اوقات قابل توجیه نیست .مثل اعتراض فرشید
باقری به بازی نکردنش پس از دربی که باعث شد  20روز از حضور در تمرین
منع شــود یا نظر فرشــید اســماعیلی مبنی بر پاداش بودن پولی که گرفته و
در واقع مبلغ قراردادش بود ولی باعث از دســت دادن  2مســابقه توســط او
شد .حاال هم که وریا نور علی نور شده است .ستارهای که همیشه از او انتظار
بهتریــن بــودن مــیرود و انصافــاً هم در بیشــتر اوقــات و مثل بــازی با نفت
مسجدسلیمان نقش یک ناجی را داشته اما اینکه چنین واکنشی داشته باشد
و بعد هم ورزشــگاه را قبل از پایان بازی ترک کند ،اصالً در شــأن او به عنوان
کاپیتان آبیها نیست .عجیبتر از آن هم نوع واکنش فکری است .او که قبل
از دربــی در واکنــش به انتقاد وریا از مدیران تیم گفته بود کاری به او نداشــته
باشند ،حاال نرسیدن توپ به غفوری را علت عصبانیت شدید او عنوان کرده
اســت و حاال ســرمربی اســتقالل که از مبارزه با بازیکنســاالری حرف میزد،
در حال کنار آمدن با کاپیتان تیمش اســت .اعتراف مظاهری نشان میدهد
اخبــاری که درباره اعتراض او به مســائل فنی که باعث نیمکتنشــینیاش
در مسجدســلیمان بوده ،گزافه نیست .فکری در این فصل با شیخ دیاباته و
هرویه میلیچ مشــکل پیدا کرد که به رفتن بازیکن کروات از ایران منجر شــد
و خــود دیاباته هم که نیمی از بازیهای اســتقالل را بــه دلیل مصدومیت از
دست داده است .حاال هم یزدانی از اختالف خود با کادر فنی پرده برداشته
است .فکری هنوز ترکیب ایدهآل خود را نشناخته و همه این مسائل بیرونی
و درونی دست به دست هم داده تا اوضاع استقالل برای ادامه راه خطرناک
به نظر برسد .شرایطی که اگر آبیها راه چارهای برای حل آنها نیابند ،ممکن
است در پایان فصل دوباره حسرت جایگاه فعلیشان را بخورند.
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گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

زینالدیــن زیــدان بــا باشــگاه رئــا 
ل
مادریــد بــه مشــکل خــورده اســت.
ســرمربی کهکشــانیها بــرای دیــدار
مقابل اوئسکا که دیروز از هفته بیست
و دوم اللیگا برگزار شد ،تنها  ۱۴بازیکن
آمــاده در اختیــار داشــت کــه باعــث
عصبانیت زیدان شده بود ؛ موضوعی
کــه ایــن روزنامه تیتــر «زیــدان منفجر
میشود» را به آن اختصاص داد.

استار اسپورت (انگلیس)

اینتریهــا موفــق شــدند جمعــه و در
هفتــه بیســت و یکــم ســری  Aفیورنتینا
را در فلورانــس  0-2شکســت دهنــد تــا
موقتاً جای همشــهری خــود میالن را در
صــدر جدول باشــگاههای ایتالیا بگیرند؛
موضوعی که این روزنامه به آن پرداخته
و تیتــر «اینترپــل» را بــرای پیــروزی
شــاگردان آنتونیــو کونتــه برگزیــد .میالن
امروز میزبان کروتونه است.

یورگــن کلــوپ ســرمربی آلمانــی لیورپــول
معتقد است تعطیلی دو هفتهای بازیهای
منچسترســیتی در ماه دســامبر (آذر) باعث
شــده ایــن تیم نفــع ببــرد و حــاال وضعیت
بهتری نسبت به رقبا در باالی جدول داشته
باشــد .در حالی که پــپ گواردیوال ســرمربی
ســیتی زنهــا اعتقــاد دارد چنیــن چیــزی
صحیح نیست؛ ســوژهای که این روزنامه آن
را «نبرد تاریخ» نامیده است.

صدرنشین درگیر حواشی؛ بازیکنان علیه مدیریت ،مدیریت علیه بازیکنان

خودزنی استقاللیها

گــروه ورزشــی /پرونــده هفتــه چهاردهم
لیــگ برتر فوتبال عصر جمعــه با تقابل
اســتقالل و نســاجی در ورزشــگاه آزادی
بسته شد .در حالی که استقاللیها تصور
پیروزی آســانی مقابل نســاجی داشتند،
قائمشــهریها بــا یــک بــازی منظــم و
منسجم در دفاع میزبان خود را تا دقایق
پایانی بــازی در تهران متوقــف کردند .از
دســت رفتن  3امتیاز این بازی مساوی با
از دســت دادن صدر برای اســتقالل بود.
احتماالً این شــرایط باعث شد شاگردان
فکــری دقایق پایانی را با تمرکز و آرامش
کمتری پشــت ســر بگذارند و شاید بتوان
عصبیتریــن اســتقاللی داخــل زمیــن را
وریا غفــوری دانســت .او که دقیقــه  71از
داور کارت زرد گرفت ،دقیقه  75از ســوی
محمــود فکری تعویــض و جای خــود را
به ســید احمد موسوی داد .نکته عجیب
اینکه کاپیتان آبیپوشان به جای نیمکت،
راهی رختکن شد و سپس ورزشگاه را هم
ترک کرد .دقایقی بعد فرشید اسماعیلی
گل زد و اســتقالل ایــن دیــدار را بــا بــرد
پشــت سر گذاشت اما مصاحبه بازیکنان
پــس از پایان بازی نشــان داد که شــرایط
در اردوگاه آبیپوشــان چنــدان مناســب
نیست .در میان اظهار نظرهای مختلف
که عمدتــاً مدیریت را نشــانه گرفته بود،

رشــید مظاهــری تأکیــد کــرد ســبکی کــه
فکــری در اســتقالل اجــرا میکند ،فشــار
زیادی به دروازهبانها میآورد .او در واقع
به سیســتم و سبک بازی اســتقالل اشاره
کرد که مورد انتقاد بســیاری از کاشناسان
و پیشکســوتان و حتی هواداران اســتقالل
نیز است.
ëëشــرایط مالــی اســتقالل وخیمتــر از
مسائل فنی است
شرایط اســتقالل وخیمتر و پیچیدهتر
از این موضوعات است و به نظر میرسد
آبیها از نظر مالی اصالً شــرایط مناسبی
ندارند.ارسالنمطهری،مهاجماستقالل
گفت« :شــرایط افتضاح است .نمیدانم
آقــای مــددی ،مدیرعامــل باشــگاه چــه
میکند .حداقل بیایــد با بچهها صحبت
کنــد .مــا رفتیــم هتــل و گفتند بــه خاطر
هزینه غذا ،فقط یــک نوع غذا میتوانیم
بدهیــم ».گرچه اکثــر بازیکنان اســتقالل
بعــد از بــازی از شــرایط موجــود ابــراز
نارضایتــی کردنــد امــا رفتــار وریــا باعث
شــد بیشــتر نگاههــا معطوف بــه کاپیتان
آبیها شــود .وریا غفوری دیروز در تمرین
اســتقالل شــرکت نکــرد و گفته میشــود
اعتــراض او به مســائل مالــی و البته فنی
بــوده و از تصمیمهــای ســرمربی تیــم
ناراحت اســت .طرفداری در گزارشــی در

این خصــوص نوشــت« :وریا بــرای رفتار
خود دالیل مشخصی داشته ،اول اینکه او
نسبت به سیستم محمود فکری اعتراض
دارد و معتقــد اســت در سیســتمی کــه او
پیــاده میکند ،مدافعان کناری چندان به
چشــم نمیآینــد .دوم هم این اســت که
غفوری مدتهاســت نســبت به مســأله
مالــی اعتــراض دارد ،او چند فصل پیش
آپشــنی در قــراردادش وجــود داشــت که
هرگــز نتوانســته آن را نقــد کنــد و بارهــا
مدیران باشگاه را در این باره تهدید کرده
است .در این بین اما شنیدیم که نهادهای
نظارتــی باشــگاه را از پرداخــت چنیــن
مبلغــی منع کردهاند اما حــاال ظاهراً وریا
در بازی جمعه شــب کارد به استخوانش
رسید و ترجیح داد استادیوم را ترک کند.
یکی از مدیران استقالل میگوید افزایش
بی رویــه قــرارداد بازیکنان اســتقالل این
روزها برای این باشگاه به دردسری بزرگ
تبدیــل شــده اســت .بازیکنــان اســتقالل
میگوینــد تاکنون بیــن  10تــا  15درصد از
قراردادهــای خــود را دریافت کــرده و این
موضوعــی اســت کــه آنهــا را در آســتانه
پایــان نیم فصــل اول نگران کرده اســت.
ایــن در حالی اســت که گفته میشــود 10
درصد پرداختی به بازیکنان اســتقالل به
اندازه  50درصد سال گذشته است».

ëëرقم قرارداد وریا لو رفت
کاپیتان اســتقالل در شــرایطی جمعه
شــب بعد از تعویض خود آن حرکات دور
از انتظار را انجــام داد که در ابتدای همین
فصــل قــرارداد خــود را چند برابــر کرد که
البته این موضوع بعدها صدای بازیکنانی
مثل فرشــید اســماعیلی و محمد دانشگر
را هم درآورد .نزدیکان باشــگاه معتقدند
در آن زمــان به آنها وعدههایی داده شــده
امــا تــا امــروز محقق نشــده اســت .بعد از
بازی با نســاجی هم مهدی قایدی به این
موضــوع معترض شــد و ادعا کــرد احمد
ســعادتمند ،مدیرعامل ســابق بــه او قول
داده قــراردادش را اصــاح میکند .در این
میــان اوج هنرنمایی مدیریت باشــگاه در
جایی رقم خــورد که رقم قــرارداد غفوری
بــرای ایــن فصــل حــدود  3برابــر و بــرای
فصل آینده  4برابر شــده است! به گزارش
فــارس ،غفوری فصل گذشــته قــراردادی
دو ســاله با امیرحسین فتحی منعقد کرد
که آن قرارداد  2ســاله به مبلغ  2میلیارد و
 200میلیــون تومان بود و بــرای این فصل
قــرارداد ایــن بازیکن بــه  2میلیــارد و 700
میلیــون به صــورت خــودکار افزایش پیدا
میکــرد امــا در کمــال تعجــب و بعــد از
جدایــی فتحــی ،غفوری شــبانه بــه همراه
خســرو حیــدری و آرش برهانــی کــه هنوز

نقــش آنها در نقــل و انتقــاالت این فصل
مشــخص نشــده ،راهی هتل آزادی شــده
و قرارداد قبلی را فســخ و قــرارداد جدید را
با رقمی معــادل  8میلیارد تومان منعقد
کردند .اما با ورود احمد مددی به استقالل
(کــه به این انتخــاب هم انتقــادات زیادی
وارد اســت) و صحبتهــای جمعه شــب
بازیکنــان ایــن تیم کــه خود نشــاندهنده
ضعــف ایــن مدیر اســت ،بالفاصلــه روی
ایــن قــرارداد اقدام و به آن معترض شــد.
مددی با ارســال نامهای بــه کمیته اخالق
فدراســیون فوتبال اعــام کرد که قــرارداد
وریــا غفــوری بــه صــورت غیرقانونــی در

ابتدای فصل فسخ شده و رقم آن به شکل
عجیبــی افزایش پیدا کرده اســت .در نامه
مدیر اســتقالل اعالم شــده غفــوری بابت
قرارداد قبلی از باشــگاه دریافتی داشــته و
بدون هیچ دلیلی قرارداد قبلی وی فســخ
و قرارداد جدید منعقد شده است .در این
بیــن عــارف غالمــی و مهدی قایــدی هم
دو بازیکنــی هســتند که با فســخ قــرارداد،
قرارداد جدیدی با چند برابر ارزش نسبت
به قرارداد پیشــین امضــا کردهاند که البته
مددی نسبت به قرارداد این  2بازیکن هم
به کمیته انضباطی شکایت کرده و خواهان
رسیدگی به این موضوع شده است.

آمار جالب سرخابی ها در هفته چهاردهم

آدرینا ورشــینگر  /هفتــه چهاردهم لیگ
برتر فوتبال در حالی پنجشــنبه و جمعه
برگزار شــد کــه در یکی از حســاسترین
بازیها ،تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه
یــادگار امــام(ره) تبریــز بــه مصــاف هم
رفتند که این دیدار  0-1به سود شاگردان
یحیــی گلمحمــدی بــه پایــان رســید.
پرسپولیســیها کــه بــرای دومیــن هفته
متوالــی مشــکیپوش بودند ،توانســتند
 9موقعیت گل روی دروازه تراکتور خلق
کنند تــا رکورد به دســت آوردن شــانس
گل در ایــن فصــل را بشــکنند .پیــش از
این خود پرســپولیس به همراه گلگهر،
تراکتور ،اســتقالل و سپاهان  8موقعیت
گل در یــک بــازی ایجــاد کــرده بودند .با

ایــن حــال ،دروازه محمدرضــا اخبــاری
دروازهبان سرخپوشان تبریزی تنها یکبار
توســط ســیدجالل حســینی باز شــد .در
واقع درخشــش اخباری مانع از شکست
ســنگین تراکتــور شــد .اســتقالل هــم در
ورزشگاه آزادی نســاجی را  0-1برد تا در
صدرجدول باقــی بماند و مجید جاللی
هم ســومین شکســت خود با نساجی را
تجربه کند .رشید مظاهری که دروازهاش
را بســته نگه داشــت با  6کلین شیت در
کنار حامد لک (پرســپولیس) بیشــترین
کلین شــیت را دارد .حسین پورحمیدی
(آلومینیــوم) ،اخبــاری (تراکتــور) و
محمدحســین اکبری منادی (ســایپا) با
 5کلین شین در ردههای بعدی هستند.

نکته جالبی که درخصوص استقاللیها
در ایــن بــازی وجود داشــت ایــن بود که
بازیکنــان ایــن تیم بــا  710پــاس و 618
پــاس موفــق رکــورد ایــن دو آیتــم را در
لیگ جاری شکســتند .رکورد قبلیها در

اختیار استقاللیها با  694پاس در بازی
با ماشینســازی بود .در بازی با نساجی،
بابک مرادی هافبک استقالل موفق شد
در دومین بــازی پیاپیاش دومین پاس
گل خود را هم بدهد.

بازگشت ترابی به پرسپولیس

مهــدی ترابــی ،بازیکــن فصل گذشــته پرســپولیس پــس از فســخ قــرارداد خود با
العربی قطر دیروز با عقد قرارداد یک و نیم ســاله به جمع سرخپوشــان بازگشــت
و از امــروز (یکشــنبه) در تمرینات پرســپولیس شــرکت خواهد کــرد .او پس از عقد
قــرارداد بــه ســایت باشــگاه پرســپولیس گفت« :خیلــی خوشــحالم که دوبــاره به
پرســپولیس پیوســتم و امیدوارم دوباره بتوانم نتایج خــوب و موفقیتآمیزی را با
ایــن تیم به دســت بیاورم .میخواهم بــا موفقیت با پرســپولیس خاطرات تلخ را
پاک کنم .با شناختی که از بچهها دارم آنها به کم قانع نخواهند بود .دوست دارم
یک بار دیگر با پرســپولیس در آسیا به پرسپولیس موفق برسم ».وی در خصوص
نحــوه جدایــیاش از العربی گفت« :بحث العربی یک بحث جدا اســت .دوســت
دارم االن در مورد پرســپولیس حرف بزنم و به وقتش در آن مورد صحبت کنم».
همچنیــن ابراهیم شــکوری ،ســخنگو و قائم مقام پرســپولیس در نشســت خبری
اظهار داشت« :به ترابی خیلی خوش آمد میگوییم ،او به خانه خودش برگشت.
بازگشــت او خواســته هــواداران ،کادرفنــی و باشــگاه بــوده و امیدواریــم حضورش
موجب خیر هم برای خودش و هم برای پرســپولیس و هم برای هواداران باشــد.
قرارداد او بدون بند جدایی است».

علی نژاد :بهاروند بازنشسته نیست

مهدی علینژاد ،معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزیر ورزش و جوانان
دیــروز در نشســت خبری که به مناســبت چهل و دومین ســالگرد پیــروزی انقالب
اســامی در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد در مورد نامزدهای انتخابات
فدراســیون فوتبــال و موضوع بازنشســته بــودن برخــی از نامزدهــا از جمله حیدر
بهاروند ،اعالم کرد«:پنج کاندیدای ریاســت فدراســیون فوتبال بازنشسته نیستند،
بهارونــد نیز بازنشســته نیســت و هیچ تناقضی در ایــن رابطه وجود نــدارد ،عالوه
بــر این دبیــرکل و خزانهدار انتصابی خواهنــد بود و در انتخابــات حضور نخواهند
داشت .مرجع تأیید صالحیت فدراسیون فوتبال مشخص است و وزارت ورزش و
جوانان نقشی در تأیید صالحیتها ندارد».

