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سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد  اشراقی

پرسپولیس در آزادی »وحشتناک« است
پرسپولیس امسال اکثر بازی های خود را در ورزشگاه آزادی برده و تبدیل به 
تیمی وحشتناک در این ورزشگاه شده است. پرسپولیس امسال فقط دو بار 
در آزادی مساوی کرده که در دربی استقالل میزبان بود و شاگردان گل محمدی 
در مسابقات خانگی فقط از پس گل گهر سیرجان برنیامدند. در بقیه بازی ها 
پرسپولیس همه را برده و رکورد خیره کننده ای در ورزشگاه آزادی دارد. آنها 
با پیروزی مقابل فوالد مثل اســتقالل و البته با یک بازی بیشتر 35 امتیازی 
شدند تا مشخص شود که امسال فقط پرسپولیس و استقالل شانس قهرمانی 
دارند و بقیه باید برای کسب سهمیه بجنگند. سپاهان مقابل مس رفسنجان 
نشان داد که نه تنها مدعی نیست بلکه برای کسب سهمیه هم مشکل دارد. 
در بازی های دیروز هر دو نماینده ایران در آســیا )سپاهان و فوالد( شکست 
خوردنــد، تیم هایی که از جام حذفی هم کنار رفته بودند. البته فوالد مقابل 

پرسپولیس بد بازی نکرد اما اسیر تجربه باالی نفرات این تیم شد. 
 

پرســپولیس با ادامه این روند و با بردهای اقتصادی که مقابل فجرسپاسی و 
فوالد کسب کرده امیدوار به افت استقالل در دیدارهای آینده است؛ استقاللی 
که باید با کرونا هم بجنگد و البته مثل پرسپولیس از آسیا حذف شده است. 
به طور حتم بعد از شروع دوباره مسابقات رقابت جذاب پرطرفدارترین تیم های 
ایران و آسیا برای قهرمانی جذاب تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد، رقابتی 

که می تواند تنور مسابقات را تا آخر اردیبهشت گرم نگه دارد. 

 پرسپوليس فقط 
يك بازيكن استقالل را مي خواهد

 یحیي بازیکنان مازاد
مجیدي را نمي خواهد

شنیدیم در لیستي که یحیي گل محمدي 
براي خرید زمستاني به مدیرعامل جدید 
پرســپولیس ارائه کرده، تنها اســم یک 
اســتقاللي دیده مي شــود و آن هم رشید 
مظاهري است. در روزهاي اخیر زمزمه هایي 
شنیده شد مبني بر اینکه محمدرضا آزادي، 
سبحان خاقاني یا فردین رابط و...  مورد نظر 
گل محمدي قرار گرفته اند. یک منبع موثق، 
مطلع و نزدیک به باشگاه پرسپولیس به ما 
خبر داد یحیي هیچ نیازي به این بازیکنان 

یا لیست مازاد فرهاد مجیدي ندارد. 
جالب تر مي شود بدانید همین منبع آگاه 
ادامه داد که در نقل و انتقاالت تابستاني حتي 
عــارف آقاســي و زبیر نیک نفــس را نیز به 
سرمربي پرسپولیس پیشنهاد داده بودند اما 
گل محمدي عالقه اي به خرید هیچ یک نشان 

نداد. یحیی در نقل و انتقاالت تابستاني روي 
خرید رضا اسدي و علي نعمتي اصرار زیادي 
داشت و در نهایت نیز موفق شد این دو بازیکن 
مورد عالقه  اش را بخــرد. در این میان علي 
نعمتــي در چند بازي به میدان رفت اما رضا 
اسدي اصالً و ابداً نتوانست انتظارات را برآورده 
کند. شاید یکي از دالیلي که اخبار مربوط به 
خریدهاي احتمالي استقاللي توسط یحیي 
گل محمدي منتشر مي شود مربوط به پاتک 
آبي ها به تیم سرمربي پرسپولیس باشد. جایي 
که ابتداي سال گذشته استقاللي ها محمد 
نادري را از پرسپولیس جدا کرده و آبي پوش 
کردند. همچنین در نیم فصل لیگ بیستم نیز 
فرهاد مجیدي موفق شد آرمان رمضاني را به 
استقالل ببرد و شاید بر همین اساس تصور 
عمومي بر این باشد که گل محمدي هم قصد 

دارد خریدهاي ســال گذشــته استقالل را 
تالفي کند اما...  

در حال حاضر تنها گزینه اســتقاللي 
مورد نظر یحیي دروازه بان مغضوب آبي ها 
رشید مظاهري است. گلري که هفته  هاست 

حتي در لیســت بازي هاي تیمش هم قرار 
نمي گیرد و این روزها پاي خودش را در یک 
کفش کرده تا رضایتنامه  اش را از استقالل 
بگیــرد. البته الزم به ذکر اســت باشــگاه 
پرســپولیس هیچ تالشــي براي دریافت 

رشــید  رضایتنامــه 
مظاهري نکرده و منتظر 

اســت خود این گلر معروف 
بتواند قراردادش با استقالل را 

فسخ کند و قرمز پوش شود. 

علیرضــا فغانــي در لیســت داوران جام 
باشــگاه هاي جهان در ابوظبي قرار نگرفته 
است. همین موجب شــده برخي ها شایعه 
کنند این داور شانس قضاوت در جام جهاني  
را از دست داده و فیفا داوران جام جهاني  را از 
جام باشگاه هاي جهان در ابوظبي انتخاب 
خواهد کرد. این در حالي است که براي این 
رقابت ها تنها 5 داور وسط، 10 داور کمک و 7 
داور ویدئویي انتخاب شده اند در حالي که 
تعداد داوران جام جهاني  بیشتر است.  حسن 

دبیرکل  کامراني فر، 
فدراسیون فوتبال 
در توضیــح این 
مي گوید:  ماجرا 
»هیچ داور ایراني 

براي قضــاوت در 

جام باشگاه هاي جهان انتخاب نشده است. 
واقعیت این اســت که در ســال هاي اخیر 
مسابقات متعدد جهاني به بهانه کرونا لغو 
شده که مي توان به جام جهاني  نوجوانان، 
جوانان و همچنین جام کنفدراســیون ها 
اشاره کرد. بر همین اســاس فیفا تصمیم 
گرفته در چنین مسابقاتي )جام باشگاه هاي 
جهان( تنها از داوراني استفاده کند که قرار 
است در جام جهاني  سوت بزنند. از آنجایي 
که مدعیان سوت و پرچم در جام جهاني  زیاد 
هستند در این تورنمنت به داوران دیگر براي 
قضاوت فرصت نمي رســد. از ایران علیرضا 
فغاني و تیمش نامزد حضور در جام جهاني  
هســتند که فیفا به تیم ایران در مسابقات 
جام ملت هاي عرب که چنــدي پیش در 
دوحه برگزار شــد، 
اجازه قضــاوت داد. 
داوراني که در جام 
ملت هاي عرب سوت 
زده اند و قرار است مسابقات 
جام باشگاه ها را در ابوظبي سوت 
بزنند، مدعــي قضــاوت در جام 
جهاني  هســتند. به واقــع این دو 
تورنمنت که یکي از آنهــا به پایان 
رسیده، مالک انتخاب داوران جام 
جهاني  است و از آنجایي که علیرضا 
فغاني و کمک هایــش در دوحه 
سوت زده اند، دیگر در ابوظبي در 

لیست داوران قرار نگرفته اند.«

پیشکسوت اســتقالل و سرمربي سابق 
ماشین سازي در آستانه شروع دور برگشت 

لیگ برتر دقایقي پاسخگوي ما بود. 
  از بحران کرونایي در اردوي اســتقالل 

باخبرید؟
بله متأســفانه اتفاقــي رخ داد که مي تواند 
تهدیدي باشد براي ادامه صدرنشیني و در 
کورس قهرماني قرار گرفتن استقالل و در این 
شــرایط به نظرم برگزاري دیــدار با هوادار 

اجحافي است در حق استقالل.
  چه اجحافي؟

شــما نگاه کنید استقالل تمرینش را با 11 
بازیکن اســتارت زده که از این جمع 3 نفر 
دروازه بان هســتند. در چنین شــرایطي 
مشخص اســت که شــاگردان مجیدي از 

آمادگي الزم براي رویارویي با هوادار به دور 
باشند. من نمي دانم قانون در این خصوص 
چه مي گوید و اگر همچنان با تست گیري هاي 
بعدي تعداد مبتالیان به همین میزان باشد، 
آیا باز هم باید این بازي در روز چهارشــنبه 
برگزار شود؟ با شرایط فعلي و ابتالی دورقمي 
بازیکنــان درگیر ویروس کرونــا کار براي 
استقالل سخت مي شود و این اتفاق مي تواند 
آبي پوشان را از کورس قهرماني و صدرنشیني 

دور کند. 
  ماجراي کروناي آبي پوشان باعث شده 
اسكوچیچ از عدم دعوت شاگردان فرهاد 
مجیدي به تیم ملي سخن بگوید. نظرتان 

چیست؟
به نظرم بهتر بود اســکوچیچ قبل از اعالم 

رسمي بازیکنان دعوت شــده به تیم ملي 
سکوت کرده و در این خصوص اظهارنظري 
نمي کرد. صبر مي کرد بعد از اعالم لیست تیم 
ملي توضیحات خــود را درباره عدم دعوت 
آبي پوشان به تیم ملي مي داد و آنگاه مي گفت 
یکي از دالیل عدم دعوت بازیکنان استقالل، 

بحران کرونا بود. 
  تیم ملي در دیدار با عراق در آستانه صعود 
به جام جهاني  قــرار دارد. بازي را چطور 

مي بینید؟
قطعاً یک بازي جذاب را شاهد خواهیم بود. 
با پتانسیلي که از ملي پوشــان سراغ دارم، 
امیــدوارم با یک پیــروزي مقتدرانه مقابل 
عــراق، صعود به جام جهاني  را در سراســر 

کشور جشن بگیریم.

احسان حاج صفي و کریم انصاري فرد دو لژیونر دعوت شده 
به اردوي تیم ملي براي بازي با عراق و امارات خواهند بود 
که 7 و 12 بهمن در استادیوم آزادي برگزار مي شود. گفته 
مي شد این دو به دلیل اینکه سوءتفاهم به وجود آمده میان 
اسکوچیچ و مهدي طارمي را به خوبي مدیریت نکردند، از 
اردوي تیم ملي خط خواهند خورد! حتي گفته شد این دو 
در چالش به وجود آمده نقش داشــته اند و اســکوچیچ که 
متوجه این موضوع شده، تصمیم گرفته این دو بازیکن را از 
اردوي تیم ملي به بهانه بازي با عراق و امارات خط بزند اما 
براساس خبرهاي رسیده براي هر دو بازیکن دعوتنامه حضور 
در اردوي تیم ملي ارسال شده اما ممکن است بعد از صعود 
تیم ملي به جام جهاني  سرمربي تیم ملي تصمیمات تازه اي 

براي نفرات دعوت شــده بــه اردوي تیم ملي بگیرد. البته 
اسکوچیچ به صراحت اعالم کرده ممکن است براي این اردو 
برخي از بازیکنان به اردو دعوت نشوند و واقعاً هم اینچنین 
خواهد بود و براي این اردو چند بازیکن را خط زده که دیروز 

در این باره خبر منتشر شده است. 
اسکوچیچ بعد از حضور مهدي طارمي در اردوي تیم ملي در 
این بــاره بــا او گفت وگو خواهــد کرد و ایــن صحبت ها مالک 

تصمیم گیري از دعوت بازیکنان در اردوي تیم ملي خواهد بود. 
اسکوچیچ به تازگي درباره حاشیه هاي ایجاد شده در اردوي 
تیم ملي نشســتي با عزیزي خادم داشت و درخصوص خط زدن 
برخي از بازیکنان با او صبحت داشت که رئیس فدراسیون فوتبال 

هم بر حمایت از تصمیمات کادر فني تأکید کرد. 

حاج صفي و انصاري فرد در لیست اسکوچیچ 

وقتي يك استقاللي در 48 ساعت 2 گل به عراق زد   
اولین گلزن ایراني به عراق كه بود؟ 

از اولین گل تیم ملي ایران به عراق نزدیک به 60 سال مي گذرد. تیم هاي ملي 
فوتبال ایران با عراق رقباي بسیار قدیمي همدیگر محسوب مي شوند و اولین 
بار روز یازدهم خرداد سال 41 در ورزشگاه امجدیه )شهید شیرودي( به مصاف 
یکدیگر رفتند. عراقي ها در آن بازي برخالف انتظار، نمایش خوبي ارائه کردند 
و تا دقیقه 90 با یک گل از ما پیش بودند ولي پرویز کوزه کناني، ملي پوش آن 
زمان استقالل)تاج( در دقیقه 90 با گل خود مانع این یک شکست تلخ خانگي 
براي ما شد و نامش را به عنوان اولین گلزن ایراني مقابل عراق در آرشیو فوتبال 
کشــورمان ثبت کرد.  جالب اینکه این دو تیم 48 ساعت پس از آن مسابقه، 
دوبار به مصاف یکدیگر رفتند و این بار عراقي ها توانستند ما را با نتیجه 2- یک 
شکست بدهند. اتفاقاً تک گل ایران در مسابقه دوم هم توسط همین کوزه کناني 
به ثمر رسید. بازیکني که عالوه بر پوشیدن پیراهن آبي، سابقه بازي در تیم هاي 

آلماني را هم دارد و االن در آمریکا زندگي مي کند. 
شايعه در اصفهان   

فاتح تریم جانشین نویدكیا مي شود 
بعد از شکست سنگین 3- یک سپاهان به مس رفسنجان در اصفهان شایعه 
شد که مدیران باشگاه اصفهاني به دنبال جانشین براي محرم نویدکیا هستند. 
سپاهان در لیگ برتر 5 شکست را برابر ذوب آهن، استقالل، پیکان، پرسپولیس 
و مس رفســنجان تجربه کرده و در جام حذفي نیز با شکست مقابل نساجي، 
خیلي زود از گردونه این رقابت ها کنار رفت. البته اگر حکم کمیته انضباطي 
در قبال گل گهر نبود، یک شکست دیگر در پرونده زردپوشان اصفهاني به ثبت 
مي رسید تا تیم نویدکیا روي هم 7 شکست را در کارنامه  اش داشته باشد.  با 
این وجود هواداران اصفهاني به شدت از عملکرد تیم شان ناراضي و خواستار 
تغییرات در کادر فني هســتند. بر همین اساس شایعه شد مدیران باشگاه 
سپاهان به دنبال فاتح تریم، سرمربي اخراجي گاالتاسراي هستند. فاتح تریم 
یکي از مربیان سرشناس ترکیه اي است که به امپراتور در فوتبال ترکیه شهرت 
دارد و در دو فصل نیز هدایت فیورنتینا و آث میالن ایتالیا را برعهده داشــته 

است. گفتنی است ساکت دیشب استعفای نویدکیا را تکذیب کرد.
منظور رئیس فدراسیون از بازیکن بي اخالق، كنعاني زادگان نبود  

چند روز قبل عزیزي خادم، رئیس فدراســیون فوتبال در مصاحبه اي گفت: 
»بازیکن بی اخالق جایــي در تیم ملي ندارد.« بالفاصله پس از آن مصاحبه 
خیلي ها گفتند منظور عزیزي خادم، محمدحسین کنعاني زادگان است و او 
قطعاً به تیم ملي دعوت نمي شود اما پیگیري هاي همکاران ما نشان مي دهد 
منظور رئیس فدراسیون از بیان آن جمله، کنعاني زادگان نبود و ماجرا به مسائل 
دیگري برمي گردد.  خیلي ها در این رابطه مي گویند پاي یک بازیکن بزرگ 
در میان اســت و شاید این بازیکن در اردوهاي آینده تیم ملي حضور نداشته 
باشد. البته در مورد لیست جدید باید تا فردا صبر کنیم و ببینیم اسکوچیچ چه 
نفراتي را براي بازي با عراق و امارات به اردو دعوت مي کند اما او گفته بود در 
لیست جدید تغییرات چنداني نداریم و احتماالً اکثر نفرات لیست قبلي به جز 
سیاوش یزداني و البته با اضافه شدن مهدي طارمي به اردو دعوت مي شوند. 

اینفانتینو فقط بازي با امارات را مي بیند   
برخالف اخبار منتشــره رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در حال برنامه ریزي 
براي سفر به تهران براي تماشاي بازي تیم ملي برابر امارات است که 12 بهمن 
در اســتادیوم آزادي تهران برگزار مي شود.  عزیزي خادم در دوحه و در دیدار با 
اینفانتینو از او براي سفر به تهران و تماشاي بازي تیم ملي دعوت کرده بود که 
به همین بهانه رئیس فدراسیون فوتبال جهان بهمن ماه وارد ایران خواهد شد. 
البته او در این سفر بر حضور تماشاگران خانم در استادیوم آزادي نظارت خواهد 
کرد. همچنین قرار است او پیگیر تأیید مصوبه اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران 
از سوي دولت و مجلس باشد. فرجه فدراسیون فوتبال ایران براي انجام این کار 
اسفند به پایان مي رسد.  همچنین قرار است رئیس فدراسیون فوتبال جهان در 
ســفر به تهران دیداري با وزیر ورزش و همچنین رئیس کمیته ملي المپیک 
داشــته باشد و از موزه ورزش ایران هم بازدید کند.  در حالي که پیش تر گفته 
مي شد اینفانتینو به خاطر شیوع ویروس کرونا در ایران به تهران سفر نخواهد 
کرد، فدراســیون فوتبال در حال برنامه ریزي براي میزباني از رئیس فیفاست. 
گفته مي شود او تنها بازي تیم ملي برابر امارات را خواهد دید و براي بازي با عراق 

که 7 بهمن در استادیوم آزادي برگزار مي شود، وارد ایران نخواهد شد. 

فغاني از قضاوت در جام جهاني  
محروم شده است؟ 

پاسخ به يك ابهام 

دیدار با هوادار، اجحاف در حق استقالل است
اكبرپور: بهتر بود اسكوچيچ سكوت مي كرد  رضا درویش بعد از برتري پرسپولیس 

مقابل فوالد در جمع خبرنگاران در 
خصوص بسته شــدن پنجره نقل و 
انتقاالتي این باشــگاه اظهار داشت: 
مي دانید کــه هفته پیــش پول را 
فرستادیم ولي به دلیل تحریم ها پول 
به حســاب ما برگشــته ولي فردا یا 
پس فــردا از طریق راهي دیگر کار را 
انجام مي دهیم.  وي افزود: از نظر ما 
مشــکلي نیســت و 101 هزار دالر 
پرداخت شــده اســت ولي گفتند 
موانعي به خاطر تحریم ها وجود دارد. 
اینها مســائلي اســت که نمي شود 
حرفي در موردش زد. ما پول را دادیم.  
مدیرعامل پرسپولیس در خصوص 
شکایت رادوشــوویچ گفت: همین 

امروز با او تماس داشتم. علي الظاهر او 
مشــهور به بداخالقي و این حرف ها 
اســت. نیم فصل شروع شود کمیته 
فني و ســرمربي در مــورد آن نظر 
مي دهد و اگــر راهي را آنها در مورد 
قرارداد وي مشخص کنند مشخص 
مي شود.  درویش در خصوص اینکه 
آیا گل محمدي لیستي به باشگاه ارائه 
کرده است گفت: بازي تازه تمام شده 
است. او لیست خود را اعالم مي کند 
و ما سعي مي کنیم خواسته هاي او را 
برآورده کنیم.  وي در پاســخ به این 
ســؤال مبني بر اینکه آیا قرار است 
مطالبات بازیکنان پرداخت شود یا 
خیر؟ گفت: کارهاي بانکي انجام شده 
و احتماالً فردا پرداخت خواهد شد. 

پرسپولیسی ها قبل از اینکه توسط مهدی عبدی به گل برسند می توانستند 
صاحب یک ضربه پنالتی شــوند اما داور اعتقادی به این مسئله نداشت. 
احسان پهلوان با سانتر خوب ترابی با سر به توپ ضربه زد اما توپ به دست 
مدافع فوالد خورد و به زمین افتاد. در این لحظه صدای اعتراض گل محمدی 
و نیمکت نشــینان پرســپولیس به هوا بلند شــد و خود پهلوان و سایر 
پرسپولیسی ها هم اعتقاد به پنالتی  داشتند. در فضای مجازی هم هواداران 
پرسپولیس به شدت مشغول اعتراض بودند که بالفاصله عبدی گل زد تا 
هــم خیال مربیان و همبازیانش را راحت کند و هم داور را به  نوعی نجات 
بدهد. البته نیمکت های دو تیم در طــول بازی اعتراضات زیادی به داور 

داشتند و صدای آنها کاماًل از طریق تلویزیون شنیده می شد.

پس از حرف و حدیث های فراوان ســرانجام سردار آزمون شب گذشته به تیم 
بایر لورکوزن آلمان پیوست. باشگاه لورکوزن در خصوص این خبر اعالم کرد 

قرارداد سردار آزمون 5 ساله است و از شروع فصل آینده اجرایی خواهد شد.

پرسپولیس یک پنالتی طلبکار شد

سردار آزمون به لوركوزن پیوست
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