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برتری مطلق والیبال ایران مقابل پاکستان در قهرمانی آسیا

بهرام عیناللهی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی درباره زمان
باز شــدن درهای ورزشــگاهها به روی تماشــاگران به صداوســیما گفت:
«اولویت ما ســامت مردم اســت و در صورتی که تمام مردم واکســینه
شــوند ،دربهــای اســتادیومها بــه روی تماشــاگران بــاز میشــود ».او
درخصوص احتمال حضور تماشــاگران در بــازی تیم ملی ایران مقابل
کــره جنوبی کــه  ۲۰مهر برگزار میشــود هم توضیــح داد« :برای حضور
تماشــاگران در بازی ایران و کره هنوز تصمیــم نگرفتیم ولی در صورتی
که بازی با تماشــاگر باشــد فقط افــرادی میتوانند وارد ورزشــگاه آزادی
شوند که هر دو دوز واکسن خود را زده باشند».

تیم پیش از بازی با الهالل خلع سالح شد

محمد محمدی ســدهی  /مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب برگزار شد و استقالل با شکست  0-2مقابل
الهالل از دور مســابقات کنار رفت .آبیها پیش از حضور در این دیدار حســاس با چالشهای زیادی مواجه شــدند؛ از مشــکالت
مدیریتــی و مالــی گرفتــه تا جدایی چند بازیکن تأثیرگذار .ســتارههایی که رفتند و جایگزینهای مناســبی هــم به جای آنها جذب
نشــدند .برای بررســی بیشــتر و دقیقتر دالیل حذف اســتقالل ،خبرنگار «ایران» نظر محمدرضا مهدوی ،عبدالصمد مرفاوی و
علی جباری را جویا شد و  3پیشکسوت استقالل در این باره اظهارنظر کردند.
ëëمهدوی :استقالل از پیش باخته بود

اخبــــار

خبر خوب وزیر بهداشت برای هواداران فوتبال

دیدار دبیرکل فیفا با گالره ناظمی در جام جهانی

مســابقات جــام جهانــی فوتســال  ۲۰۲۱لیتوانی از دوشــنبه  ۲۲شــهریور
بــا دیــدار لیتوانــی و ونزوئال آغــاز شــد و گالره ناظمــی ،داور بینالمللی
فوتســال کشــورمان به عنوان داور ســوم این مســابقه را قضاوت کرد .در
حاشــیه این مســابقه ،فاطمه سامورا دبیرکل فدراســیون جهانی فوتبال
بــا ناظمــی دیدار کرد و به خاطــر قضاوت در جام جهانی فوتســال به او
تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.

ســرمربی پیشــین اســتقالل یکی از منتقدان سرســخت فرهــاد مجیدی در
ماههای گذشــته بوده اســت .محمود فکری که پیشتر مصاحبههای تندی
علیــه مجیدی انجــام داده ،بعد از دیــدار با الهالل هم به تنــدی علیه کادر
فنی فعلی آبیها موضع گرفت .فکری به ورزش سه گفت« :مصاحبههای
پیشکسوتان را میبینم و همه بهبه و چهچه میکنند! همه تعریف میکنند
و میگویند فرصت بدهیــد .چه فرصتی؟
کادری کــه  3جــام را از دســت داده ،چــه
فرصتــی باید بــه او داده شــود؟ اســتقالل
تیمــی نیســت که یکــی یکــی جامهــا را از
دســت بدهد و بعد بگویند مدیریت ایراد
داشــته ،وزیر ایراد داشــته یا بگویند فکری
بعد از بازی اســتوری میگذارد و مصاحبه
میکنــد .به نوعی بخواهند باختها را گردن یک نفر دیگر بیندازند .اینها از
سادگی مردم و پیشکسوتان سوء استفاده میکنند و فعالً میتازند! در حالی
که حق اســتقالل نیست این شــکلی اداره شــود .امیدوارم مدیران استقالل
شــهامت داشته باشــند و تصمیماتی که به سود استقالل است ،بگیرند ».او
مدعی شــد« :نفراتی که به زمین رفتند تجربه کافی نداشتند و میتوانستند
نفــرات باتجربهتری را به زمین بفرســتند .اســتقالل به اشــتباهات خودش
باخت .اگر اســتقالل با ترس وارد زمین نمیشــد ،میتوانســت برنده شود.
اینکه میگویند اســتقالل بازی خوبی انجام داد را متوجه نمیشــوم .کجای
این بازی خوب بود؟ الهالل آنقدر قدرتمند نبود که بزرگش کنند و بازیکنان
بترسند .من در این کادر نه تعصب میبینم ،نه عشق و نه دانش فنی».

بازتاب

فکری :در کادر استقالل نه تعصب میبینم،
نه عشق و دانش فنی

وینیســیوس جونیــور مهاجــم برزیلــی
رئــالمادریـــــــد ،دلیـــــــل درخشـــــــش
دوبارهاش در ترکیب کهکشــانیها را در
این میبیند که کارلو آنچلوتی سرمربی
رئــال بــه او بــاور دارد .موضوعی که این
روزنامه به آن پرداخته و تیتر «کلید این
اســت که آنچلوتی من را باور دارد» را از
قول جونیور با عکسی از او روی جلدش
برده است.

اینتر ،میالن ،یوونتوس و آتاالنتا در حالی
کارشــان را در لیــگ قهرمانــان اروپا آغاز
کــرده و خواهند کرد که هــواداران فوتبال
در ایتالیا امیدوارند که تیمهای این کشور
پــس از قهرمانی ایتالیــا در یورو  2020در
لیــگ قهرمانــان هم موفق شــوند و جام
بگیرند .این روزنامه هم تیتر «بیایید این
ترفند را دوبــاره انجام دهیم» را انتخاب
کرده است.

کریســتیانو رونالــدو فوق ســتاره پرتغالی
فوتبــال جهــان کــه بــه منچســتریونایتد
بازگشــته بــه همتیمیهایــش توصیــه
جدیدی کرده و برنامه غذایی جدیدی را
وارد برنامه آنها کرده اســت .در این بین
کــرم از برنامه غذایی آنها
گفته میشــود ِ
حذف شــده اســت .ایــن روزنامــه در این
شرایط تیتر «ما نباید فرو بریزیم» را تیتر
خود کرد.

محمدرضا مهــدوی ،بازیکــن آبیها
در دهــه  80صحبتهایــش را اینگونــه
آغاز کرد« :دیدار استقالل و الهالل جنگ
نابرابــر بــود چرا کــه اســتقالل مهرههای
زیــادی را در فصــل نقــل و انتقــاالت از
دســت داد .نفراتی که ســتون تیم بودند.
در سوی مقابل الهالل بازیکنان نامداری
را جذب کــرد و همه دیدیم که تا چه حد
در پیروزیشــان نقــش داشــتند .حقیقتاً
بضاعت اســتقالل همین بود و به نظرم
از پیش باخته بود ».او صحبتهای خود
را اینگونه ادامه داد« :بعد از گل الهالل،
اســتقالل خوب بازی کرد اما تیم با توجه
به تغییرات اساسی با ناهماهنگی خاصی
روبــهرو بــود و بــرای رســیدن بــه شــرایط
مطلــوب بــه زمان نیاز داشــت .خواســته
مجیدی ضمن تمدید با بازیکنان قدیم،
جــذب بازیکنان خوب بود که متأســفانه
این خواســته ســرمربی تیم اجرا نشد .در
خط دفاع ،اســتقالل ضعفهــای زیادی
دارد کــه ایــن ضعفهــا بــرای دیــدار بــا
الهالل برطرف نشــد .اما اســتقالل آینده
روشــنی دارد البتــه اگــر بگذارنــد ».ایــن

پیشکسوت اســتقالل با اشــاره به فروش
مهدی قایدی و خشم هواداران استقالل
از باخــت مقابــل الهالل ،اظهار داشــت:
«استقالل و پرســپولیس دولتی هستند و
آنها وقتی میبینند که تیم رقیب در آسیا
خوب نتیجه میگیرد اما تیم آنها حذف
میشود ،ناراحت میشــوند و از نظر من
ایــن طبیعی اســت .فوتبال ایــران از نظر
حرفــهای شــرایط خوبــی نــدارد و فقــط
شــماره پیراهــن بازیکنــان مــان خارجی
اســت و هیــچ چیزمــان شــبیه فوتبــال
روز دنیــا نیســت .فــروش قایــدی اتفاقی
طبیعی اســت و امثال او باید از اســتقالل
ترانسفر شوند تا باشگاه به پول برسد البته
اگــر پول ایــن بازیکنــان به درســتی خرج
شــود .مگر از پول انتقال من به شــالروای
بلژیــک باشــگاه اســتقالل ســاختمان
نخرید؟ این قانون فوتبال است».
ëëمرفاوی :اگر مدیریت بایرن را داشتیم،
بازهممیباختیم

عبدالصمد مرفاوی ،مهاجم استقالل
در دهــه  70در خصوص باخت به الهالل
بیان داشت« :مشکل استقالل مربوط به
امســال نیســت و این تیم سالهاست که

مشــکل دارد .اســتقالل در بازی با الهالل
ترکیب ســابق خــود را نداشــت و این تیم
بــا تغییــرات زیــادی همــراه بــود و دلیل
عدم نتیجهگیری تیــم هم ناهماهنگی و
اســتفاده نکــردن از موقعیتهای گلزنی
بود که این اتفاق بدی است اما به هر حال
این پایان کار نیســت و اســتقالل میتواند
بــا ایــن بازیکنــان جدیــد و جــوان ،بهتر و
شــادابتر در مســابقات پیــش رو ظاهــر
شــود ».او گفت« :استقالل نیاز دارد که به
مسیر گذشته خود بازگردد و این کار را باید
مربیان تیــم انجام دهند و به تیم شــکل
بهتری بدهند .ما همیشه در جدال نابرابر
بــا تیمهــای عربــی بودیــم و هیــچ موقع
نتوانســتیم از نظــر ســختافزاری به این
تیمها برسیم .ما همیشه از خالقیتهای
فــردی بازیکنــان مثــل تعصــب و هوش
باال در مســابقات آسیایی استفاده کردیم
و توانســتیم تیمهــای عربــی را شکســت
دهیم .پیــش از برگــزاری بازی بــا الهالل
هم بازیکنان گفتند که در زمین تنها برای
هــواداران بــازی میکنیــم و ایــن موضوع
نشــاندهنده تعصبشــان اســت ،اما در
این مسیر نباید مشــکالت فراوان فوتبال
را فراموش کنیم .مشکل ما تنها مدیریتی
نیســت و اگر مدیریت ما ،مدیریت بایرن
مونیخ بود ،باز هم به الهالل میباختیم».
این پیشکسوت استقالل با اشاره به اینکه
الهــال در کــوران مســابقات لیــگ بــود،
گفــت« :هماهنگی الهاللیهــا در بازی با

استقاللیها عملکردی پایاپای با الهالل داشتند اما زورشان به ستارههای حرفهای نرسید

پایان تلخ آبیها در آسیا
آدرینــا ورشــینگر /مرحلــه یکهشــتم
نهایــی لیــگ قهرمانان آســیا دیشــب
پیگیری شــد که طی آن پرســپولیس و
تراکتور به مصاف رقبایشــان رفتند .اما
در اولیــن بــازی این مرحله ،اســتقالل
در ورزشــگاه خانگــی الوصــل امــارات
یعنی زعبیل به مصــاف الهالل رفت.
فرهــاد مجیدی ســرمربی آبیپوشــان
پایتخــت در شــرایطی تیمــش را برای
این دیــدار حســاس و مهم بــه میدان
فرســتاد که از  4بازیکن جدیدش برای
اولینبار در ترکیب اصلی استفاده کرد.
زبیر نیکنفس ،عارف آقاســی ،جعفر
ســلمانی و امیرحســین حســینزاده
کــه ســورپرایز ســرمربی اســتقالل بــود
و در حالــی کــه انتظــار میرفــت امین
قاسمینژاد از ابتدا بازی کند ،مجیدی
حســینزاده جوان را بــه او ترجیح داد.
در نیمــه اول اســتقالل بــا اینکــه بازی
بهتــری را از خــود به نمایش گذاشــت
و چند موقعیــت خوب برای گلزنی به
دســت آورد ولــی این الهالل بــود که از
معــدود موقعیتهــای خود اســتفاده
کــرد و دقیقــه  39حرکــت در عمــق
متئــوس پریــرا و پــاس ایــن بازیکن در
شــرایطی به بافتیمبی گومیس رســید
که محمدحســین مرادمند در بدترین
زمان ممکن تعادلش را از دســت داد

و روی زمین افتاد و مهاجم فرانســوی
الهــال در مصافــی تکبهتــک بــا
ضربــهای چیــپ ،تــوپ را از باالی ســر
سیدحســین حســینی عبــور داد و توپ
را وارد دروازه کــرد تــا الهــال پیــروز به
رختکــن بــرود .بــا شــروع نیمــه دوم،
مجیــدی امین قاســمینژاد را به جای
ســبحان خاقانی بــه میدان فرســتاد تا
توســط او بــازی را بــه تســاوی بکشــاند
امــا اینطور نشــد و باز هــم این الهالل
بــود کــه بــه گل دوم رســید .دقیقه 56
موســی مارگا پــس از تصاحب توپ ،با
یک پاس خوب از سمت راست ،سالم
الدوســاری را صاحــب توپ کــرد و این
بازیکن با شــوتی دقیق تــوپ را از میان
پاهــای حســینی وارد دروازه اســتقالل
کــرد .در ادامــه اســتقالل  2تعویــض
همزمان انجام داد و دقیقه  59مهدی
مهدیپور بــه جای نیکنفس و آرمان
رمضانی به جای امیر ارسالن مطهری
وارد زمین شدند و دقیقه  62هم بابک
مــرادی جایگزیــن ســلمانی شــد .در
ادامه اســتقالل باز هم فرصتهایی را
توسط قاسمینژاد و رمضانی بهدست
آورد ولــی عبداهلل معیــوف گلر الهالل
بــا واکنشهای خــود مانع از باز شــدن
دروازه تیمش شد .دقیقه  79هم متین
کریمزاده جانشــین آقاسی شد ولی در

نهایت تغییری در نتیجه حاصل نشد
و اســتقالل بازیاش را  0-2واگذار کرد
تــا با وجود بازی نســبتاً خوبــی که ارائه
داد ،از لیــگ قهرمانانان هم کنار برود.
در پایــان این بازی معیــوف دروازهبان
الهالل به عنوان بهترین بازیکن زمین
انتخاب شــد .آمار بازی نشان میدهد
کــه دو تیــم بــازی نســبتاً پایاپــای را به
نمایش گذاشــتند .در بحــث مالکیت،

اســتقالل  48.6و الهــال  51.4درصد
تــوپ را دراختیــار داشــتند .اســتقالل
 5کرنــر زد و الهــال  2کرنــر .بــرای
یها  361و الهاللیهــا 395
اســتقالل 
پاس ثبت شــد .جالب اینکه اســتقالل
 15ضربه به ســمت دروازه داشــت که
این آمار برای حریف  9بود ولی شــوت
در چارچوب دو تیم برابر بود؛  4ضربه.

فارس

گروه ورزشــی /فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از دیشــب آغاز شــد که طی
آن تیمهــا در  4گروه  Eتا  Hبه مصاف هم رفتند .اما شــب دوم از بازیهای
هفته اول مرحله گروهی امشــب با برگزاری  8مسابقه دیگر دنبال میشود
که در دیدارهای گروه  Aو از ساعت  23:30منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد
پذیــرای الیپزیش اســت و کلوب بــروژ نیز با پاریســنژرمن دیدار میکند تا
احتماالً شــاهد حضور لیونل مسی در ترکیب پاریســیها در لیگ قهرمانان
باشــیم .در گــروه  Bو از ســاعت  23:30اتلتیکومادریــد میزبان پورتو اســت.
مهدی طارمی در بازی قبل پورتو مقابل اسپورتینگ که با تساوی  1-1خاتمه
یافت ،نمره ضعیفی گرفت ولی بهنظر میرسد سرجیو کنسیسائو سرمربی
پورتو باز هم از مهاجم ایرانیاش در مقابل شاگردان دیگو سیمئونه استفاده
کنــد و هــواداران فوتبال ایــران امیدوارنــد طارمی همانند فصل گذشــته که
دروازه یوونتوس و چلســی را باز کرد ،برابر این تیم اســپانیایی هم موفق به
گلزنی شــود .در دیگر دیدار حساس این گروه که به گروه مرگ هم معروف
شــده ،لیورپول در ورزشــگاه آنفیلد میزبان میالن اســت .دو تیمی که سابقه
رویارویــی برابــر هم در فینال لیگ قهرمانان را هم دارند و حاال با بازگشــت
دوبــاره میــان بــه ایــن رقابتها ،شــاهد رقابــت جذابــی میان ایــن دو تیم
خواهیــم بود .در گروه  Cو از ســاعت  21:15بشــیکتاش با بورســیا دورتموند
مســابقه میدهد و اســپورتینگ هم از ســاعت  23:30با آژاکــس دیدار می
کند .در بازیهای گروه  Dو شــریف مولداوی از ساعت  21:15مقابل شاختار
دونتســک قرار میگیرد و در دیگر دیدار حســاس این گروه ،اینتر از ســاعت
 23:30در ورزشــگاه جوزپــه مــه آتزا با رئــال مادرید تقابل میکند تا شــاهد
تقابل این دو تیم پرطرفدار و مدعی فوتبال اروپا نیز باشیم.

توپ و تور

طارمی به اتلتیکو هم گل میزند؟

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

میرر اسپورت (انگلیس)

توگوی «ایران» با  3پیشکسوت
بررسی دالیل حذف استقالل از آسیا در گف 
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لیورپول به میالن رسید ،اینتر به رئال
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مارکا (اسپانیا)

کریمی :برای رسیدن به هدفمان شرایط را
تحمل میکنیم

تیــم ملــی والیبال ایران در ســومین و آخرین دیدار خــود در مرحله گروهی
مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن به مصاف پاکستان رفت و ،20 - 25(0- 3
 19 - 25و  )15 -25پیــروز شــد تــا با  3برد متوالی و کســب  9امتیاز بهعنوان
تیم صدرنشین گروه  Bبه مرحله بعد صعود کند .هدایت تیم ملی والیبال
پاکستان را رحمان محمدیراد ،مربی بینالمللی ایران بر عهده دارد و این
تیم نیز با  2برد برابر تایلند و هنگکنگ و کسب  5امتیاز بهعنوان تیم دوم
گروه به جمع  8تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت .صابر کاظمی،
پشــت خط زن تیم ملی با کســب  18امتیــاز ،عنــوان امتیازآورترین بازیکن
ایــن مســابقه را بــه دســت آورد .میــاد
عبادیپور نیز با  13امتیاز در جایگاه دوم
امتیازآورترین بازیکن میدان قرار گرفت.
جــواد کریمی ،پاســور تیــم ملــی والیبال
پــس از صعود تیم ملی بــه جمع  8تیم
برتر گفت« :بازی نسبتاً خوبی را پشتسر
گذاشــتیم .مطمئنــم رفتهرفتــه بهتــر
خواهیم شــد .از همین حاال برای مرحله
بعد و رویارویی با چین تایپه و کرهجنوبی
آماده میشویم .هرچه که درباره میزبانی
ژاپنیها الزم بود ،قبالً گفته شــده اســت.
جــام جهانی و المپیک با شــرایط بســیار
یدانم حاال چه اتفاقی افتاده .مشــکل اصلی در حال
خوبی برگزار شــد و نم 
حاضر تغذیه است که در ریکاوری ما تأثیر میگذارد .فعالً چارهای نداریم و
برای رسیدن به هدفمان شرایط را تحمل میکنیم ».گفتنی است تیمهای
شــرکت کننده در رقابتهای قهرمانی آســیا امروز (چهارشــنبه) استراحت
دارند و ادامه مسابقات از فردا پیگیری خواهد شد.

http://irannewspaper.ir

اســتقالل کامالً مشــهود بود و آنها از نظر
بدنی و روانی کامالً آماده بودند .در حالی
که تیمهای ما در تعطیالت حضور دارند
و این موضوع اصلیترین دلیل شکســت
اســتقالل در این بازی مهم بــود .در حال
حاضر استقالل مسابقات لیگ برتر را در
پیش دارد و از نظر من این تیم میتواند با
رسیدن به مرز آمادگی در لیگ برتر موفق
باشد».
ëëجبــاری :بــه خاطــر ســوءمدیریت این
اتفاقافتاد

علــی جبــاری ،پیشکســوت محبوب

اســتقالل و بازیکــن ایــن تیــم در دهــه
 40گفــت« :مــا میدانســتیم کــه بــازی
بزرگــی در پیــش داریــم و الهــال تیــم
بزرگــی اســت امــا بازیکنانمــان را بــه
راحتــی از دســت دادیــم و خودمــان را
خلع ســاح کردیم .استقالل بازیکنانی
از دســت داد که پیــدا کــردن جایگزین
بــرای آنهــا کار ســادهای نبــود .قایدی،
میلیــچ و دیاباتــه بازیکنانــی بودنــد که
میتوانســتند هرکدامشــان در بــازی
بــا الهــال تأثیرگــذار باشــند .مــا نباید
ایــن بازی را از دســت میدادیــم اما به
خاطر ســوءمدیریت این اتفــاق افتاد و
از آســیا حــذف شــدیم .وزارت ورزش
از  4ســال پیــش اقداماتــی در بخــش
مدیریــت باشــگاه انجــام داد کــه ایــن
اقدامات به هیچوجه به ســود استقالل
نبــود ».او در خصوص تغییرات وزارت

استقالل مجیدی در آسیا
آمار  10بازی
ِ

مصاف دوشــنبه شــب اســتقالل مقابل
الهــال ،دهمیــن بــازی آبیپوشــان در
بازیهــای قارهای تحــت هدایت فرهاد
مجیــدی بــود کــه در نهایــت منجــر بــه
ثبت یک شکســت در کارنامه او شد .در
دوره قبلی لیگ قهرمانان آسیا ()2020
فرهــاد مجیــدی در نخســتین تجربــه
ســرمربیگری آســیایی بــا اســتقالل بــه
مصــاف الریان رفت .آبیهــا  0-5پیروز
شــدند و با صعود از پلــیآف به مرحله
گروهی رســیدند .در دور گروهی با توجه

بــه انصــراف الوحــده امــارات ،تعــداد
بازیهــای اســتقالل بــه عــدد  4کاهش
پیــدا کــرد .این تیــم در بازی با الشــرطه
بــه تســاوی  1-1رضایــت داد و در بــازی
بعــدی  1- 2مقابــل االهلــی عربســتان
شکســت خــورد .در دور برگشــت بــا
توجــه به کنارهگیــری فرهــاد مجیدی از
ســرمربیگری اســتقالل ،آبــی پوشــان با

هدایت نامجومطلق مقابل الشرطه به
تســاوی  1-1رســیدند و در بــازی بعدی
 0-3االهلــی را شکســت دادنــد .آنهــا
در دور بعــدی و در مرحلــه یک هشــتم
مقابل پاختاکور ازبکستان  1-2شکست
خوردند و حذف شــدند .در رقابتهای
ایــن فصــل لیــگ قهرمانــان()2021
اســتقالل با تیمهای االهلی عربســتان،
الشــرطه عراق و الدحیــل قطر همگروه
شــد کــه در دور رفت به ترتیــب  2 -5از
ســد االهلی گذشــت ،مقابل الشرطه 3
 0پیروز شد و  3 - 4از الدحیل شکستخــورد .در دور برگشــت مقابل الدحیل
به تســاوی  2-2و برابر االهلی به تساوی
بدون گل رسید و الشرطه را  0-1شکست
داد تــا با صعــود به مرحله یک هشــتم
نهایــی حریــف الهالل شــود امــا در این
بازی نیز استقالل همانند فصل گذشته
در مرحلــه یک هشــتم نهایــی (با قبول
شکســت  )0-2حــذف شــد تا شکســت
دیگری در کارنامه آسیایی مجیدی ثبت
شــود .به این ترتیب اســتقالل تاکنون با
ســرمربیگری فرهاد مجیدی از  10بازی
انجام شده 4 ،برد 3 ،مساوی و  3باخت
را تجربه کرده است.
ëëآقاسیوسلمانیدلیلانتقادازمجیدی
پــساز باخــت اســتقالل ســرمربی
این تیــم بهخاطر اســتفاده از ســلمانی
و آقاســی در ترکیــب اصلــی در فضــای
مجازی مورد انتقاد بخشی از هواداران و

الهالل برد اما نه کادر فنی راضی است و نه هواداران؛

جریمه بازیکن ۱۸میلیون یورویی ،درخواست اخراج ژاردیم

گل نخســت الهــال به اســتقالل روی پاس ماتئوس
پریــرا ب ه ثمر رســید ولی مربیان این تیــم از عملکرد
هافبک برزیلیشــان راضی نیستند .باشگاه سعودی
بــرای جذب این بازیکن  ۲۵ســاله ۱۸میلیون یورو به
وســت بروموویچ پرداخت کرد تــا او گرانترین خرید
تاریخ الهالل و لیگ عربستان لقب گیرد اما پریرا هنوز
نتوانســته توقعات را برآورده کند .ســعودی اسپورت
نوشــت« :درحالــی کــه بازیکنــان الهالل بردشــان را

جشن گرفته بودند کادرفنی تیم تمرین سخت بدنی
را بــرای پریــرا بهخاطر اضافه وزن و آمــاده نبودن در
دیــدار برابر اســتقالل در نظــر گرفــت ».در این میان
اتفاق عجیب و قابل توجه دیگری هم افتاد .هواداران
الهالل با وجود صعود تیمشان به یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آســیا و نتایج نســبتاً خــوب در فصل
جدیــد لیگ این کشــور از عملکــرد لئونــاردو ژاردیم
ســرمربی پرتغالی راضی نیســتند و خواســتار اخراج

او شــدند .هواداران الهالل معتقدند تیمشــان خوب
بازی نمیکند و ژاردیم نتوانسته از ستارههای بزرگی
که در اختیار دارد بخوبی بهره بگیرد و توازن را در تیم
برقرار کند .البته باشــگاه عربستانی به شایعه اخراج
ژاردیم واکنش نشان داد و آن را رد کرد .حقوق او برای
یــک فصل  ۷میلیون یورو اســت .گفتنی اســت بازی
اســتقالل و الهالل بــا واکنش تعدادی از کارشناســان
عربســتانی هم همراه بود .فهــد الدریم در مصاحبه

با شبکه تلویزیونی  24ورزش ،گفت«:الهالل عملکرد
چنــدان خوبی نداشــت و عبداهلل المعیــوف(دروازه
بــان) ســتاره میــدان بــود و در چند صحنــه الهالل را
نجات داد ».احمد الشمرانی خبرنگار عربستانی هم
در تحلیلــش از بــازی گفت«:اگــر این بــازی در زمین
استقالل یعنی ورزشگاه آزادی برگزار میشد ،الهالل
کار ســختی داشت و نمیتوانســت برنده بازی باشد.
زمین بیطرف بیشترین خدمت را به الهالل کرد».

ورزش اینگونــه صحبــت کرد« :حمید
ســجادی ،وزیــر جدیــد ورزش پیــش از
ایــن ورزشــکار بــوده و به حــوزه ورزش
اشراف کافی دارد .امیدوارم او بتواند به
وضعیت مدیریتی باشــگاه سروسامان
دهد .در طول این سالها افراد بینام و
نشان زیادی مدیریت باشگاه را برعهده
گرفتنــد که به هیچوجــه در حد و اندازه
نام بزرگ اســتقالل نبودنــد .یکبار در
جلسه با آقای سلطانیفر از او پرسیدم
کــه مبنــای انتخــاب مدیران اســتقالل
چیســت که هیچ پاســخی به من نداد.
آینده استقالل بستگی به مدیریت این
باشــگاه دارد و از نظر من استقالل باید
در بخــش مدیریت با تغییــرات زیادی
روبــهرو شــود و افــرادی در پســتهای
هیأت مدیره و مدیرعاملی قرار بگیرند
که عاشقان واقعی تیم باشند».

کارشناســان قرار گرفت .از دید منتقدان
مجیدی ،بازی ندادن به محمد دانشگر
بزرگتریــن اشــتباه او بــود .فرهــاد بدون
توجه بههماهنگی دانشــگر با ســیاوش
یزدانی و مرادمند ،از آقاســی در ترکیب
اصلــی اســتفاده کــرد کــه مــدت زیادی
در کنــار ســایر بازیکنــان تمریــن نکــرده
و الهــال از ســمت او دروازه اســتقالل
را تهدیــد کــرد و مــارگا در  3صحنــه
بــا پاسهایــی کــه پشــت ســر آقاســی
انداخــت ،همبازیانــش را در موقعیــت
گل قــرار داد کــه یکــی از آنهــا تبدیل به
گل شــد .ســلمانی ســوژه بعــدی انتقاد
از مجیــدی بــود و بــرای تعــدادی از
هــواداران اســتقالل ،ایــن ســؤال مطرح
شــده کــه فرهــاد بــه چــه دلیلی دســت
روی ایــن بازیکــن گذاشــته و او را جذب
کرده اســت .او باوجود حضور در پســت
تخصصــیاش ،نتوانســت نمایــش
خوبی مقابل الهــال ارائه دهد و از دید
برخی از هــواداران اســتقالل ،کریمزاده
و حتــی مرادی بازیکنان بهتری از خرید
ملیپــوش آبیها هســتند .جالب اینکه
خــود مجیــدی هــم متوجه اشــتباهش
شــد و دقیقه  62مــرادی را به جای او به
میدان فرســتاد .البتــه حضور مهدیپور
بــه جای نیک نفــس در دقیقــه  59هم
نشــان میدهد که مجیــدی از عملکرد
ایــن بازیکن جدیــد هم چنــدان راضی
نبوده است.

