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گزارش

گروه ورزشی /پنجشنبه یکی از تلخترین روزهای
فوتبــال ایران بود .روزی عجیب و پر از اتفاقهای
باورنکردنــی کــه هیــچ فوتبالدوســتی پیشبینی
آن را نمیکرد و باورش نداشــت .در شرایطی که
مجــوز حضور تماشــاگران در بازیهــای  3هفته
پایانــی لیگ برتر صادر شــده بود ،اعالم شــد که
ورزشــگاه یادگار امام(ره) تبریز هم آماده حضور
 30درصد تماشاگران برای تماشای بازی تراکتور
و پرسپولیس است .با این حال ،بیش از  70درصد
این ورزشــگاه ،مملو از تماشــاگر شــده بــود و این
نشان از اشــتیاق فراوان هواداران برای حضور در
استادیوم داشت .اما شعارها علیه تیم میهمان از
همان لحظه ابتدایی ورود یحیی گلمحمدی به
زمین چمن برای بازدید و سپس ورود حامد لک
برای گرم کردن آغاز شــد .دروازه بان پرسپولیس
در ابتدا بیتوجهی کرد و ســپس دستی هم برای
تماشــاگران تکان داد تا شاید موضوع ختم شود
اما خبری از چنین اتفاقی نبود .گلمحمدی هم
بــه جز ماجــرای جدایــی اش از تراکتــور ،در هیچ

ماجرایی با هواداران تراکتور اختالف نداشــت اما
در لحظهای که میخواســت برای تماشای بازی
به جایگاه ویژه برود ،با شــدیدترین الفاظ ممکن
و پرتاب اشیا مورد استقبال قرار گرفت .تا حوالی
دقیقــه  ۲۰بــا اینکــه پرســپولیس صاحــب چنــد
پرتاب و کرنر شد ،اتفاقی رخ نداد تا اینکه مهدی
ترابــی برای ارســال کرنر به گوشــه زمیــن رفت و
اشــیای زیادی به ســمت او پرتاب شد .اتفاقی که
لحظاتی بعد با واکنش ترابی مواجهشد و دست
بــر قضــا عکسالعمــل او بــه نظــر مصدومیت
بازیکن تراکتور را در پی داشــت .نیمه اول با همه
اتفاقاتش در حالت عادی به اتمام رسید اما بین
دو نیمــه به گزارش ورزش ســه یحیــی و آنالیزور
پرســپولیس در بین دو نیمه قصــد ترک جایگاه
را داشــتند ،با شــعارهای تند و پرتاب ممتد اشیا
روبهرو شــدند و کار تا جایی پیش رفت که امکان
خــروج از این منطقه و طی مســافت چند متری
برای گلمحمدی غیرممکن شــده بود .دقایقی
از نیمه دوم نگذشته بود که پرسپولیس صاحب

دربــاره دیدارهایــی کــه وضعیتی ماننــد تیمهای
تراکتور و پرسپولیس پیدا میکند ،قانون نظر صریحی
دارد .طبق ماده 62که به عدم برگزاری مسابقه و ترک
کردن مســابقه اشــاره دارد ،آمده« :اگــر به علت رفتار
یک تیم یا رفتاری که یک باشگاه مسئول آن شناخته
میشود یک مسابقه برگزار نشود یا نیمه تمام بماند،
باشگاهی که مســئول شناخته میشود ،توسط کمیته
انضباطی سه بر صفر بازنده اعالم شده و به پرداخت
حداقل 50میلیون تومان جریمه نقدی به عالوه کلیه

خســارات وارده به ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال
محکوم میشــود .همچنین در این ماده قانونی آمده
کــه کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال بایــد نهایتاً تا
یک هفته به این موضوع رسیدگی کرده و رأی را صادر
نماید».دراینمیان،کمیتهانضباطىهماعالمکردبه
محض وصول گزارش مقامات رسمی مسابقه و اخذ
دفاعیههای الزم ،در خصوص موضوع تصمیم گیرى
خواهدکردومقصرینهمچنینمتخلفینباتنبیهات
شدیدانضباطیمواجهخواهندشد.

یک ضربه ایستگاهی شد ولی پرتاب سنگ آنقدر
شدید بود که رامین رضاییان و امید عالیشاه نمی
توانســتند ضربه را بزنند و کمک داور هم از جای
خود خارج شــد .در این شــرایط ،ســامان نریمان
جهان به همراه مهدی کیانــی رفتند تا هواداران
را آرام کننــد 2 .دقیقــه بعد ،هواداران مســتقر در
قسمت دیگر اشیایی را به سمت عالیشاه پرتاب
کردند .پرتابها به قدری شدید بود که عالیشاه
 3بــار برای ارســال اقــدام کرد ولی موفق نشــد.
ســرانجام صبــر کاپیتان پرســپولیس لبریز شــد
و عالیشــاه یکــی از ســنگهای روی زمیــن را بــه
ســمت ســکوها پرت کرد .پیمــان بابایــی اولین
کسی بود که نسبت به عالیشاه واکنش نشان داد
و حاال تنش به داخل زمین سرایت کرد .محمد
مســلمیپور و حامد پاکدل رســماً گالویز شدند.
از دقیقــه  ۴۸تــا  ۶۳بازی متوقف شــد .کیانی به
سمت هواداران رفت تا آنها را آرام کند اما مؤثر
نبــود .در ادامه داور حامد پاکدل از پرســپولیس
و محمدمســلمیپور از تراکتــور را اخــراج کرد تا

جراحت 3سرخپوشدرتبریز

شــرایط ورزشــگاه یــادگار امــام(ره) تبریــز به
قــدری ملتهب بود که اعضای تیم پرســپولیس،
حــدود  180دقیقــه در رختکــن ورزشــگاه حبس
بودنــد و اجــازه خــروج از ورزشــگاه به آنهــا داده
نشــد .به پرسپولیســیها گفته شــد تا مســیر آنها
به ســمت فرودگاه مســاعد نشــود اجــازه خروج
از ورزشــگاه به آنها داده نخواهد شــد تــا باالخره
پرسپولیسیها با اســکورت پلیس راهی فرودگاه
تبریــز شــوند و بــه تهــران برگردنــد .امــا اتفاقات

مدیرعاملتراکتور 45:درصدظرفیتورزشگاهپرشدهبود

میر معصوم سهرابی ،مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره
اتفاقــات دیــدار این تیم و پرســپولیس گفــت« :اتفاقاتی در
استادیوم یادگار توسط افراد و تماشاگران محدود و ناشناسی
در جهــت تخریــب وجهه واقعی هــواداران نجیــب تراکتور
انجام شــد ».او درمورد اینکه بیش از  30درصد به ورزشگاه
آمدند ،توضیح داد« :بحث  ۳۰درصد نیست بلکه براساس
تصمیم شــورای تأمیــن اســتان تــا  ۴۰و  ۵۰درصد ظرفیت
ورزشــگاه ،امکان بلیت فروشــی وجود داشت .تقریباً طبقه
اول ورزشگاه پر بود و بین  ۴۰تا  ۴۵درصد ظرفیت ورزشگاه
تماشاگر آمده بود .همه افرادی هم که به استادیوم آمدند،

بلیت داشــتند ».ســهرابی ادامه داد« :پرتاب ســنگ مهدی
ترابی به پای بازیکن ما ،سبب مصدومیت او شد .سنگی که
عالیشــاه به سمت هوادار تراکتور پرتاب کرد ،سبب تحریک
ســکوها شــد .من از عوامل پرســپولیس گالیــه دارم .پس از
اینکــه بــزرگان ،کاپیتان ،ســرمربی تیم ما و مأمــوران نیروی
انتظامــی ســکوها را آرام کردنــد ،ناظر این موضــوع را تأیید
کرد و حتی قرار شــد تیم داوری به زمین بیاید ۱۰ ،دقیقه در
زمیــن منتظر ماندند پرســپولیس بــه زمین بیایــد و بازی را
ادامه بدهند .مسئوالن انتظامی ،امنیت استادیوم را برعهده
گرفتند اما متأسفانه بازی انجام نشد».

عالیشاه :مظلومی که حق خود را نگیرد ،ظالم است
عالیشــاه دیروز متنی در اینســتاگرامش در مورد اتفاقــات رخ داده
نوشــت کــه در آن گفته« :مظلومی که حق خــود را پس نگیرد ،ظالم
است .باز هم برگی سیاه و نخواندنی از تاریخ فوتبال ایران رقم خورد.
انگار نمیخواهیم از اتفاقات گذشته درس بگیریم ،انگار همین دیروز
بود سربازی به خاطر ندانم کاری عدهای ،بینایی خود را از دست داد!
ظالــم بــودم اگر در رخت مقدس و پرمســئولیت کاپیتــان تیم بزرگ
پرســپولیس مقابل رفتارهای زشــت عدهای تماشــاگرنما ایســتادگی
نکنم .ما را چه شد که اینگونه بیپروا سنگ لجاجت را بر سر فرزندان
همیــن آب و خاک باران میکنیــم؟ آیا حاضرید با فرزند عزیزتان به
ورزشگاه بیایید و او این صحنهها را ببیند؟ آیا حاضرید در کنار خانواده
محترمتــان ،ایــن فضا را از رســانهها ببینید؟ این چمن فوتبال اســت
یا میدان بازی با جان انســان ها؟ نکند یادمان رفته مادری چشــم به

دو تیم ده نفره شــوند و بازی از ســرگرفته شــود.
با این حال ،جو ورزشگاه همچنان متشنج بود و
پس از اینکه عالیشــاه با جو شدیدتر مواجه شد،
رضاییان مأمور ارســال توپها شد ولی وقتی در
دقیقــه  ۷۰رضاییان برای ارســال کرنر به گوشــه
سمت راست زمین رفت ،پرتاب سنگ و بطری
با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و کمک داور هم
از ترس برخورد ســنگ به سرش ،جای خودش
را تــرک کرد و رضاییان بــه کمک گفت که اگر او
ســر جایش نایستد ،کرنر را ارســال نخواهد کرد.
در این شرایط ،سیدرضا مهدوی داور بازی توپ
را برداشت و کمکهای خود را برای ترک زمین
فراخوانــد و پس از آن هم پرسپولیســیها زمین
ی هم با کاله حفاظتی
را ترک کردند وگلمحمد 
وبا اســکورت پلیس به زحمت از سکوها پایین و
بــه رختکن رفــت .در ایــن شــرایط ،کیانی همه
بازیکنــان تراکتــور را جمــع کرد تا بــه اتفاق آنها
هــواداران را آرام کنــد امــا گــوش حملــهوران
بدهــکار کاپیتان نبود .ارطغرل ســاغالم پشــت

تبریز برای پرسپولیســیها بــدون تلفات نبود .به
گزارشفارس،گلمحمدیسرمربیپرسپولیس
و فارســیان افســر امنیتــی تیــم به دلیــل برخورد
ســنگ دچــار مصدومیتهایی شــدند و آســیب
دیدنــد .همچنیــن شــرزود تمیــروف بازیکــن
ازبکســتانی پرســپولیس هــم بــه دلیــل برخورد
سنگ ،جراحت دید اما خوشبختانه وضعیت هر
 3نفر مساعد گزارش شده است .پرسپولیسیها
از این موضوع شــاکی هستند که وقتی در جلسه

باشگاهپرسپولیس:چرااجازهبرگزاریبازیرادادید؟

کانال تلگرامی پرسپولیس در واکنش به
اتفاقات این بازی نوشــت« :ســنگاندازیها
از همان زمان ورود پرســپولیس به ورزشــگاه
شــروع شــد .در حالی که یحیی گلمحمدی
به همراه دستیارش عسگری مشغول بازدید
زمیــن و کیفیت چمن بودند به ســمت آنها
ســنگ پرتــاب شــد کــه بــه پهلوی عســگری
برخورد کرد .نمایندگان پرسپولیس به ناظر
بــازی تذکــر دادند که بازیکنان تیم با شــروع
بــازی در ایــن شــرایط امنیت ندارنــد .پیش

راه ،بــا قرآن همیشــه در دســتانش ،دعاگوی فرزندش اســت و پدری
با حال آشــفته ،ایســتاده و نگــران وقایع بازی را دنبــال میکند ،کاش
بدانید دیروزها چه به حال پدر و مادرمان آمد».محمد
محمدی ،معاون باشگاه پرسپولیس هم گفت « :عالیشاه
ســنگ را از خانهشــان کــه نیاورده بود .مشــکل مــا با مردم
شــریف تبریــز و آذربایجان نیســت .به حدی در این شــهر
هــوادار خــوب و خونگرمــی داریــم که قصد داشــتیم بازی
خود با ســپاهان را در این شهر برگزار کنی م اما وقتی چنین
اتفاقاتی میافتد ،برخی چیزها از دســت ما خارج اســت».
گفتنیاسترضادرویشمدیرعاملپرسپولیسهمدیروز
عنوان کرد « :باشگاه تراکتور و سازمان لیگ مسئول اتفاقات
تبریز هستند .از این پرونده به راحتی نمیگذریم».

بلندگو رفت و گفت :اگــر ادامه بدهید نتیجه به
نفــع حریف میشــود .کیانی هم گفــت« :اجازه
بدهیــد حریف را ببریــم و باهم جشــن پیروزی
بگیریــم ».از ســوی دیگــر پرسپولیســیها هــم
اعــام کردند قصد ادامــه دادن بــازی را ندارند
و داور و ناظــر هم جو ورزشــگاه را تأیید نکردند.
در این شــرایط و با اینکه در نیمه دوم  ۲۰دقیقه
بــازی در جریان نبــود ،از دقیقه  ۷۰به بعد بازی
ادامــه پیدا نکرد تا بــازی نیمه تمام خاتمه پیدا
کند .امــا با وجود متوقف ماندن بازی ،ســؤاالت
زیــادی به وجــود آمد که یکــی از مهمترین آنها
ایــن اســت که ایــن همه ســنگ و بطــری چطور
از گیتها رد شــدند و در دســت هــواداران باقی
ماندند؟ مدیــرکل ورزش و جوانــان آذربایجان
شــرقی پیــش از بــازی بــه خبرنــگاران گفت که
اجــازه فــروش  ۴۶هزار بلیت وجود داشــته ولی
 ۲۰هــزار نفــر دیگــر چطــور وارد شــدند؟ ضمن
اینکه عالیشــاه هم باید پاســخ بدهد چرا چنین
واکنشی را نشان داد؟

هماهنگی روز گذشــته اعالم شده بود  30درصد
از ظرفیت ورزشــگاه روی تماشــاگران باز خواهد
بــود چرا حــدود  60هزار تماشــاگر وارد ورزشــگاه
شدند! آنها همچنین از اینکه در سیرجان مقابل
ســپاهان بدون تماشــاگر بــه میدان رفتنــد اما در
تبریز با حضور 60هزار تماشاگر بازی کردند بسیار
ناراحــت بودند .در نهایت کاروان پرســپولیس با
اسکورت پلیس راهی فرودگاه تبریز شد تا با پرواز
اختصاصی به تهران برگردد.

از آغــاز بــازی گلمحمــدی قصد داشــت به
جایگاه ویژه برود که همانطور که از ویدیوها
و عکسها مشخص است اینگونه با پرتاب
اشیا و ســنگ و آجر از سوی هواداران میزبان
بدرقــه شــد! آن هم در شــرایطی کــه نیروی
انتظامــی او را مشــایعت میکــرد ».رســانه
رســمی باشــگاه پرســپولیس همچنیــن در
بیاینــه دیگری اعالم کرد فوتبال ایران شــبی
دردنــاک را تجربــه کــرد و آن چــه روی داد
نتیجه برگزاری مسابقه به هر قیمت و بدون

کاپیتانیکهخویشتندارینکرد

اتفاقاتــی کــه در بــازی تراکتور و پرســپولیس در خصوص
امید عالیشــاه رخ داد ،موضوعی اســت که ممکن اســت
بــرای هــر بازیکنــی در جهــان فوتبــال رخ
دهــد کــه یکــی از بارزترین آنهــا در دنیای
فوتبال ،پرتاب کله خوک به ســمت لوئیز
فیگو بازیکــن پرتغالی رئــال مادرید بود و
هواداران بارسلونا که از جدایی این بازیکن
ازکاتاالنهابشدتناراضیبودند،اینطور
بــه جدایــی او واکنــش نشــان داده و علیه
او شــعار دادنــد .تا جایی کــه فیگو با اینکه
بیــش از  20ســال از آن ماجــرا میگــذرد،
منفور هواداران بارساست .درباره عالیشاه

توجه به امنیت جانی اعضای تیمها بود .چرا
اجازه برگزاری بازی را دادید؟ باشگاه شکایت
خــود از اتفاقات پیش آمده را تقدیم مراجع
ذیربط خواهد کرد .اقدامی جدی الزم است
تا حداقل فوتبال صحنــه رفتارهای اینگونه
نباشد که شــعارهای مشــهود نژادپرستانه و
حمله به قصد جرح بخشهایــی از آن بود.
امیدواریم این بار چون سال گذشته به خاطر
اتفاقاتی که تماشــاگران در شهری دیگر رقم
زدند ،پرسپولیس محروم نشود».

هم این طور به نظر میرســد که هــواداران تراکتور هنوز از
او به دلیل شــرایطی که در زمان حضور عالیشــاه در لیگ
شــانزدهم در این تیم به وجود آمده بود ،ناراضی هستند
و او را نبخشــیدهاند .در این بازی هم ،حضور عالیشــاه به
عنوان کاپیتان پرســپولیس باعث شد شعارهایی علیه او
سر دهند و تعدادی تماشاگرنما هم به او سنگ و اشیایی
دیگر پرتاب کردند .اما عالیشاه به عنوان بازیکن حرفهای
که سالهاست در پرسپولیس بازی میکند و پول حرفهای
هم میگیرد ،حق ندارد با تماشاگران مقابله به مثل کند و
بایدخویشتنداریمیکرد.گفتنیاستدیروزعابدینخرم
استاندار آذربایجان شرقی در مصاحبه ای اقدام عالیشاه
را محکوم کرد.

اراکیها برای قهرمان تونل افتخار زدند ،حسینی آبپاشی کرد

پیروزی خارج از خانه مس ،فوالد و ذوب آهن

گــروه ورزشــی /اســتقالل در هفتــه بیســت و هشــتم
مســابقات لیــگ برتــر در حالی کــه قهرمانی خــود را
مســجل کرده بودند ،در دیــدار با آلومینیــوم اراک در
ورزشــگاه آزادی بــه تســاوی بــدون گل دســت یافت.
بازیکنان تیم آلومینیوم پیش از شروع این دیدار برای
بازیکنــان تیم اســتقالل تونل افتخار بــاز کردند و قبل
از شــروع مسابقه بازیکنان اســتقالل از این تونل عبور
کردند .این حرکت زیبایی بود که تیم آلومینیوم اراک
برای قهرمان زودهنگام اســتقالل انجام داد .هرچند
کــه اســتقاللی بــودن ســیدمهدی رحمتی ،ســرمربی
آلومینیــوم در ایــن حرکــت نقش زیادی داشــت .این
موضوع باعث شــد هواداران آبی روی سکوها مهدی
رحمتــی را عقــاب آســیا خطــاب کننــد .پــس از پایان
این بــازی بازیکنان اســتقالل در حالی که آبپاشهای
ورزشــگاه آزادی شروع به کار کرده بودند ،وسط زمین
به جشن و پایکوبی پرداختند .در این بین سید حسین
حســینی ،دروازهبان آبیها که با ثبت  16کلین شــیت
نقــش پررنگی در قهرمانی این فصل آبیها داشــت،
یکــی از آبپاشهای ورزشــگاه آزادی را به ســمت هم
تیمیهــای خــود گرفــت و بــه این شــیوه شــادی کرد.
حدود  30هزار تماشــاگر استقاللی در ورزشگاه آزادی
منتظــر پیــروزی تیمشــان مقابــل آلومینیــوم اراک
بودنــد تــا قهرمانی زودهنگام تیمشــان را بــا یک برد
جشــن بگیرند اما اســتقالل در این دیدار متوقف شد،
با این حال هواداران اســتقالل بســیار منظم ،مؤدب و

هفته بیستوهفتم لیگ برتر فوتبال پنجشنبه با برگزاری دیدارهای دیگری
نیز پیگیری شــد .صنعت نفت در ورزشــگاه تختی آبادان  0-2بازی را به مس
واگذار کرد .گادوین منشــا ( )79و فراز امامعلی ( )90+5برای رفسنجانیها در
این مسابقه گلزنی کردند تا تماشاگران آبادانی که در این هفته مجوز حضور در
ورزشگاه را پیدا کرده بودند شاهد شکست تیم مورد عالقهشان باشند .درگیری
منشــا با بازیکن همتیمی خودش از عجیبترین اتفاقهای این مســابقه بود.
ســپاهان و شــهرخودرو در ورزشــگاه نقش جهان برابر هم قرار گرفتند که این
مســابقه  0-3به سود سپاهان به پایان رسید .دانیال اسماعیلیفر( ،)44میالد
جهانــی ( )56و محمد کریمی ( )59برای زردپوشــان اصفهانی گلزنی کردند.
محرم نویدکیا ســرمربی ســپاهان در نشســت پس از این دیدار گفت« :باید از
مســئوالن اســتان و باشــگاه انتقاد کنم چون در بازی با شهرخودرو که حساس
بود هوادار نداشــتیم .بازی پرســپولیس با تراکتور با هوادار بود و اســتقالل هم
همیــن طــور پس باید کالهمــان را باالتــر بیندازیــم ».گلگهر هم در ورزشــگاه
شــهید سردار ســلیمانی ســیرجان 0-2 ،نفت مسجدســلیمان را شکست داد.
مرتضــی تبریــزی ( )4و کــیروش اســتنلی ســوارز ( )20بــرای شــاگردان امیــر
قلعهنویی گلزنی کردند .فجر سپاســی هم در ورزشــگاه حافظیه شیراز بازی را
 0-1به ذوبآهن واگذار کرد .در این دیدار ،محمد قریشی ( )21برای شاگردان
مهدی تارتار گلزنی کرد تا شــیرازیها باز هم ناکام بمانند .پیکان در ورزشــگاه
شــهید دستگردی تهران 1-2 ،برابر فوالد شکست خورد .آیاندا پاتوسی ( )44و
ساســان حســینی ( )90+7برای سرخپوشــان اهوازی و میالد بدرقه ( )76برای
خودروسازان گلزنی کردند .جواد نکونام سرمربی فوالد در نشست بعد از این
بازی در مورد اینکه گفته میشــود شــاید بهعنوان دســتیار اســکوچیچ به قطر
برود ،چنین واکنشــی داشــت« :برعکس نگفتید؟ برعکس این قضیه را ما در
خدمت هســتیم ».گفتنی اســت چهارشــنبه شــب و در اولین بازی این هفته،
نساجی  1-2هوادار را شکست داده بود.

استقاللهمچنانبیشکست

سپاهانبرد،نویدکیاازنبودهوادارانتقادکرد

عکسها نعیم احمدی  /ایران

فدراســیون جهانــی فوتبــال پنجشــنبه در حالــی از داوران حاضر در جام
جهانــی  2022قطــر رونمایی کرد که نام  3داور از کشــورمان در آن دیده
میشــود .علیرضــا فغانــی بــه همــراه دو کمک خــود یعنــی محمدرضا
ابوالفضلــی و محمدرضــا منصــوری در ایــن رقابتهــا حضــور خواهــد
داشــت .فغانی پیش از این در  2جام جهانی  2014برزیل و  2018روسیه
هــم دیدارهــای حساســی را
قضاوت کرده اســت .در این
میــان ســایت کنفدراســیون
فوتبال آسیا دیروز به تمجید
از علیرضــا فغانــی پرداخــت و
نوشــت« :علیرضا فغانــی داور ایرانی برای
ســومینبار متوالــی در مســابقات جــام جهانــی
قضــاوت خواهــد کــرد .او بــا تجربــه زیــاد در جــام
جهانــی  2022قطــر حضــور خواهد داشــت ».گفتنی
اســت  36داور وســط 69 ،کمــک داور و  24داور در
اتــاق ویدیوچــک در جام جهانــی  2022قطر حضور
خواهند داشــت .از اتفاق تاریخــی جام جهانی قطر
نیز میتوان به حضور «استفانی فراپار» ،داور خانم
بــرای اولین بــار در تاریــخ جامهای جهانــی مردان
اشــاره کرد .فراپــار پیش از ایــن بازیهای ســوپرکاپ
اروپا و دیگر بازی مردان را نیز سوت زده است.

سنگبارانفوتبال!

قانوندربارهدیدارتراکتور-پرسپولیسچهمیگوید؟

چهره

سومین حضور متوالی فغانی در جام جهانی
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روایتی از بازی تراکتور – پرسپولیس که نیمه تمام ماند

اکوادور دومین حریف تدارکاتی ایران

گروه ورزشی /در شرایطی که مسئوالن فدراسیون فوتبال کشورمان پس از
قطعی شدن بازی دوستانه با کانادا در تاریخ  ۱۶خرداد اعالم کردند نام
حریف دوم تیم ملی هم بزودی رسمی خواهد شد ،روز پنجشنبه حمید
اســتیلی مدیر تیــم ملی اعالم کرد که ملی پوشــان کشــورمان در دومین
بازی تدارکاتی خود به مصاف اکوادور میروند؛ دیداری که قرار اســت 11
ژوئــن ( 21خرداد) برگزار شــود .تیــم ملی کشــورمان در حالی به مصاف
اکــوادور خواهــد رفت که
این تیــم در جام جهانی
 2022قطــر حاضر اســت
و بایــد در گــروه اول بــا
میزبان (قطر) و تیمهای
سنگال و هلند دیدار کند.
قطــر چهارمیــن تجربــه
اکــوادور در جــام جهانی
اســت و ایــن تیــم پیــش
از قطــر در ســالهای  2014 ،2006و  2022در جامهــای جهانــی حاضــر
بودنــد و بهترین عملکــرد آنها در جام جهانی  2006آلمان رخ داد که به
جمع  16تیم پایانی رسیدند و مقابل انگلیس با گل دیوید بکام شکست
خوردنــد و حذف شــدند .اکــوادور در مرحله انتخابی جــام جهانی 2022
قطر در امریکای جنوبی عملکرد خوبی داشت و تا مدتها پس از برزیل
و آرژانتین سومین تیم برتر این رقابت بود اما در بازیهای آخر به دلیل
تســاوی مقابل برزیل ،آرژانتین و شکســت عجیب مقابل پاراگوئه به رده
چهارم رســید و به این شکل به جام جهانی صعود کرد .اکوادور توانست
با پیشــی گرفتن از تیمهایی مثل پرو ،کلمبیا ،شیلی و پاراگوئه راهی جام
جهانــی شــود و چهارمیــن تجربه خود را به ثبت رســاند .ایــن تیم اکنون
بــا مربیگــری گوســتاوو آلفارو هدایت میشــود؛ ســرمربی  59ســاله اهل
کشــور آرژانتین که سال  2020با بوکاجونیورز قهرمان لیگ این کشور شد.
آنهــا در نوک خط حمله «انر والنســیا» ،مهاجم فنرباغچــه را در ترکیب
دارند .بازیکنی که در  70بازی  35گل زده و آمار هر  2بازی یک گل را به
ثبت رســانده اســت .از دیگر بازیکنان مهم تیم ملی اکــوادور میتوان به
پرویس اســتوپینان ،دفاع چپ کنونی ویارئــال که در لیگ قهرمانان اروپا
مقابل لیورپول ،بایرن مونیخ و یوونتوس نمایشــی عالی داشــت ،اشــاره
کــرد .اکوادور پیش از دیدار با تیم ملی کشــورمان دیدارهایی دوســتانه با
تیمهــای ملــی نیجریه و مکزیک را هم خواهد داشــت .آنها امیدوارند با
آمادهســازی خــوب بتوانند از گــروه خود بــار دیگر صعود کننــد و بتوانند
نمایشی خوب در قطر به اجرا گذارند.
ëëاستیلی :شاید با سنگال در تهران بازی کنیم
در ایــن بیــن صحبتهایــی درخصــوص برگــزاری بازیهــا دوســتانه
اکــوادور و مالــی در این تاریخ ( 21خرداد) باعث شــد تــا ابهاماتی در این
خصــوص بهوجــود بیایــد که حمید اســتیلی ،مدیــر تیم ملــی فوتبال در
خصوص این ابهامات اظهار کرد« :اکوادور در تاریخ  ۱۱ژوئن( ۲۱خرداد)
میخواســت با مالی بازی کند که بازی ایــن تیم به دلیل حضور مالی در
بازیهــای آفریقایــی لغو شــد .بالفاصله پــس از این اتفاق توانســتیم در
زمانــی کوتاه بــا اکوادور ارتباط برقــرار کنیم و خودمــان را جایگزین مالی
کردیــم .اکــوادور بــه ما گفــت بــه امریــکا بیاییــد و گفتیم شــرایط گرفتن
ویزای این کشــور برای ما خیلی ســخت و زمانبر است .از این تیم دعوت
کردیــم هرجایی که میتواننــد با ما بازی کنند .در حال حاضر اســتادیوم
نهایی نشــده اســت که البته دنبال این هســتیم اگر این بازی برگزار نشد،
طبــق ارتباط خوبی که وزارت خارجه با ســنگال دارد ۲۲ ،یا  ۲۴خرداد در
ورزشگاه آزادی با سنگال بازی کنیم ».وی درباره زمان اعالم لیست تیم
ملی برای بازی با کانادا اظهار داشت« :گرفتن ویزای کانادا زمانبر است.
طبــق کــدی کــه وزارت خارجه به ما در اســتانبول داده ،قرار اســت از این
طریق ویزا بگیریم .اســکوچیچ لیســت  ۳۱نفره داده اما برای اخذ ویزای
ســایر عوامل تیــم مثل کادرفنــی ،پزشــکی و ...از او خواهــش کردیم این
نفرات را به  ۲۵بازیکن برساند».
ëëنشست ماجدی با رئیس فراکسیون راهبردی مجلس
روز پنجشــنبه رئیس فراکســیون راهبردی مجلس شــورای اســامی با
حضــور در فدراســیون فوتبال با میرشــاد ماجدی سرپرســت فدراســیون
دیدار و گفتوگو کرد.ســید محمدرضا میرتاجالدینی در این دیدار گفت:
«موفقیــت تیم ملی در رقابتهای جام جهانی یکی از موضوعات مورد
توجــه مــردم و جامعــه جوانان ورزش دوســت کشــور اســت و عــاوه بر
ظرفیتهــای فدراســیون فوتبال و زمینههایی که بایــد جهت درآمدزایی
مــورد اســتفاده قرار گیرد مجلــس و دولت نیز به عنوان یــار دوازدهم در
این مقطع در کنار فدراســیون حضور داشــته و نقش حمایتی خود را ایفا
میکنند».
سید میرشــاد ماجدی ،سرپرست فدراســیون فوتبال نیز در این دیدار
ضمــن قدردانــی از توجــه ویــژه نماینــدگان و فراکســیونهای مختلــف
مجلس شــورای اســامی اظهــار داشــت« :فدراســیون تــاش میکند از
بســترهای موجــود جهــت تأمیــن بخشــی از هزینههای جاری براســاس
ظرفیتهای قانونی به بهترین شــکل اســتفاده کند و در بسیاری از موارد
از جملــه دیدارهای پیش روی و ســفر تیم ملی به کشــور کانــادا اردوها و
بازیهــا بــدون هزینــه یــا با کمتریــن هزینــه انجام شــود .با وجــود این با
توجــه بــه محدودیت زمانی و فرصــت کوتاه باقیمانده تــا آغاز رقابتها
امیدواریم با حمایت مجلس و دولت و تأمین اعتبارات مصوب بتوانیم
در ادامــه راه و خصوصــاً بــرای برنامهریــزی بازیهــای بعــدی بودجــه و
اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه شایسته تیم ملی پیش از حضور
در جام جهانی را تأمین کنیم».
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جوانمردانه رفتار کردند .آنها نه تنها علیه تیم حریف
و بازیکنانــش شــعاری ندادنــد بلکــه حتی ســرمربی
آلومینیوم را هم تشــویق کردند .در پایان این مسابقه
شــهاب مرتضــوی ،هــوادار مبتــا بــه ســندروم داون
اســتقالل که هفته گذشــته با تصمیم فرهاد مجیدی،
ســرمربی تیــم در نشســت خبــری حاضر شــد و چند
جمله در خصوص بازی با شــهر خودرو صحبت کرد،
پس از تســاوی این تیم با آلومینیوم وارد زمین شــد و
فرهاد مجیدی را به آغوش کشید .وی در صحبتهای
خود به مجیدی گفت که دوســت دارم جام قهرمانی
اســتقالل را باالی ســر ببرم .فرهاد مجیدی ،سرمربی
اســتقالل در نشســت خبری گفــت« :هفتــه اول  20یا
 30خبرنــگار در نشســت خبــری من حضور داشــت،
اما حاال  5نفر هم نمیشــوند .به بازیکنانم گفتهام که
تمام تمرکزم روی هدفم است و بازیکنانم هم سهم

عمــدهای در ایــن موفقیــت دارند .رمــز موفقیت من
این بود که به«خیلیهــا» توجه نکردم .تمرکزم روی
کارم بــود .کادر فنــیام هم خیلی زحمت کشــید و به
من کمک کرد ،اما سهم عمده را مدیریت و بازیکنان
دارند .من مربی جوانی هســتم و هنوز اول کار هستم،
هنــوز خیلــی کار دارم .خیلی باید تــاش کنم تا مربی
بهتری شوم ».کوین یامگا ،بازیکن فرانسوی استقالل
که با  10گل زده دومین بازیکن گلزن لیگ است ،پس
از این بازی گفت« :بازی ســختی بود ،ما سعی کردیم
پیروز بازی شویم ولی نتوانستیم گلزنی کنیم .مشکلی
نیســت ،دو بازی دیگر باقیمانده و سعی میکنیم در
آن دو بازی به برد برسیم .ما خیلی خوشحال هستیم
کــه قهرمــان لیگ شــدیم ولــی میخواســتیم در این
بازی پیروز شویم .میخواهیم در تمام بازیها به برد
برسیم».

