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سرمقاله

Editorial

فرهاد اشراقی

پرسپولیس در آزادی «وحشتناک» است

پرسپولیس امسال اکثر بازیهای خود را در ورزشگاه آزادی برده و تبدیل به
تیمی وحشتناک در این ورزشگاه شده است .پرسپولیس امسال فقط دو بار
درآزادیمساویکردهکهدردربیاستقاللمیزبانبودوشاگردانگلمحمدی
در مسابقات خانگی فقط از پس گلگهر سیرجان برنیامدند .در بقیه بازیها
پرسپولیس همه را برده و رکورد خیرهکنندهای در ورزشگاه آزادی دارد .آنها
با پیروزی مقابل فوالد مثل اســتقالل و البته با یک بازی بیشتر  35امتیازی
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 بازیهای دیروز هر دو نماینده ایران در آســیا (سپاهان و فوالد) شکست
خوردنــد ،تیمهایی 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.
بهطورحتمبعدازشروعدوبارهمسابقاترقابتجذابپرطرفدارترینتیمهای
ایران و آسیا برای قهرمانی جذابتر و هیجانانگیزتر هم خواهد شد ،رقابتی
که میتواند تنور مسابقات را تا آخر اردیبهشت گرم نگه دارد.

درويش :پول اوساگونا را واريز كرديم ولي برگشت خورد

رادوشويچبهبداخالقيمشهوراست

رضادرويشبعدازبرتريپرسپوليس
مقابل فوالد در جمع خبرنگاران در
خصوص بسته شــدن پنجره نقل و
انتقاالتي اين باشــگاه اظهار داشت:
ميدانيد كــه هفته پيــش پول را
فرستاديم ولي به دليل تحريمها پول
به حســاب ما برگشــته ولي فردا يا
پسفــردا از طريق راهي ديگر كار را
انجام ميدهيم .وي افزود :از نظر ما
مشــكلي نيســت و  101هزار دالر
پرداخت شــده اســت ولي گفتند
موانعي به خاطر تحريمها وجود دارد.
اينها مســائلي اســت كه نميشود
حرفي در موردش زد .ما پول را داديم.
مديرعامل پرسپوليس در خصوص
شكايت رادوشــوويچ گفت :همين

امروز با او تماس داشتم .عليالظاهر او
مشــهور به بداخالقي و اين حرفها
اســت .نيمفصل شروع شود كميته
فني و ســرمربي در مــورد آن نظر
ميدهد و اگــر راهي را آنها در مورد
قرارداد وي مشخص كنند مشخص
ميشود .درويش در خصوص اينكه
آياگلمحمديليستيبهباشگاهارائه
كرده است گفت :بازي تازه تمام شده
است .او ليست خود را اعالم ميكند
و ما سعي ميكنيم خواستههاي او را
برآورده كنيم .وي در پاســخ به اين
ســؤال مبني بر اينكه آيا قرار است
مطالبات بازيكنان پرداخت شود يا
خير؟گفت:كارهايبانكيانجامشده
و احتماالً فردا پرداخت خواهد شد.

پرسپولیسیکپنالتیطلبکارشد

پرسپولیسیهاقبلازاینکهتوسطمهدیعبدیبهگلبرسندمیتوانستند
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
مدافعفوالدخوردوبهزمینافتاد.دراینلحظهصدایاعتراضگلمحمدی
و نیمکتنشــینان پرســپولیس به هوا بلند شــد و خود پهلوان و سایر
ی داشتند .در فضای مجازی هم هواداران
پرسپولیسیها هم اعتقاد به پنالت 
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 نیمکتهای دو تیم در طــول بازی اعتراضات زیادی به داور
داشتند و صدای آنها کام ً
ال از طریق تلویزیون شنیده میشد.

سردارآزمونبهلورکوزنپیوست

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

پرسپوليس فقط
يك بازيكن استقالل را ميخواهد

وقتي يك استقاللي در  48ساعت  2گل به عراق زد

يحيي بازيكنان مازاد
مجيدي را نميخواهد

شنيديم در ليستي كه يحيي گلمحمدي
براي خريد زمستاني به مديرعامل جديد
پرســپوليس ارائه كرده ،تنها اســم يك
اســتقاللي ديده ميشــود و آن هم رشيد
مظاهري است .در روزهاي اخير زمزمههايي
شنيده شد مبني بر اينكه محمدرضا آزادي،
سبحان خاقاني يا فردين رابط و ...مورد نظر
گلمحمدي قرار گرفتهاند .يك منبع موثق،
مطلع و نزديك به باشگاه پرسپوليس به ما
خبر داد يحيي هيچ نيازي به اين بازيكنان
يا ليست مازاد فرهاد مجيدي ندارد.
جالبترميشودبدانيدهمينمنبعآگاه
ادامه داد كه در نقل و انتقاالت تابستاني حتي
عــارف آقاســي و زبير نيكنفــس را نيز به
سرمربي پرسپوليس پيشنهاد داده بودند اما
گلمحمديعالقهايبهخريدهيچيكنشان

نداد .یحیی در نقل و انتقاالت تابستاني روي
خريد رضا اسدي و علي نعمتي اصرار زيادي
داشت و در نهايت نيز موفق شد اين دو بازيكن
مورد عالقهاش را بخــرد .در اين ميان علي
نعمتــي در چند بازي به ميدان رفت اما رضا
اسدي اص ً
ال و ابدا ًنتوانست انتظارات را برآورده
كند .شايد يكي از داليلي كه اخبار مربوط به
خريدهاي احتمالي استقاللي توسط يحيي
گلمحمدي منتشر ميشود مربوط به پاتك
آبيهابهتيمسرمربيپرسپوليسباشد.جايي
كه ابتداي سال گذشته استقالليها محمد
نادري را از پرسپوليس جدا كرده و آبيپوش
كردند.همچنيندرنيمفصلليگبيستمنيز
فرهاد مجيدي موفق شد آرمان رمضاني را به
استقالل ببرد و شايد بر همين اساس تصور
عمومي بر اين باشد كه گلمحمدي هم قصد

پاسخ به يك ابهام

فغاني از قضاوت در جام جهاني
محرومشدهاست؟

عليرضــا فغانــي در ليســت داوران جام
باشــگاههاي جهان در ابوظبي قرار نگرفته
است .همين موجب شــده برخيها شايعه
كنند اين داور شانس قضاوت در جام جهاني
ي را از
را از دست داده و فيفا داوران جام جهان 
جام باشگاههاي جهان در ابوظبي انتخاب
خواهد كرد .اين در حالي است كه براي اين
رقابتها تنها 5داور وسط 10،داور كمك و7
داور ويدئويي انتخاب شدهاند در حالي كه
ي بيشتر است .حسن
تعداد داوران جام جهان 
كامرانيفر ،دبيركل
فدراسيون فوتبال
در توضيــح اين
ماجرا ميگويد:
«هيچ داور ايراني
براي قضــاوت در

جام باشگاههاي جهان انتخاب نشده است.
واقعيت اين اســت که در ســالهاي اخير
مسابقات متعدد جهاني به بهانه كرونا لغو
ي نوجوانان،
شده كه ميتوان به جام جهان 
جوانان و همچنين جام كنفدراســيونها
اشاره كرد .بر همين اســاس فيفا تصميم
گرفته در چنين مسابقاتي (جام باشگاههاي
جهان) تنها از داوراني استفاده كند كه قرار
ي سوت بزنند .از آنجايي
است در جام جهان 
ي زياد
كه مدعيان سوت و پرچم در جام جهان 
هستند در اين تورنمنت به داوران ديگر براي
قضاوت فرصت نميرســد .از ايران عليرضا
فغاني و تيمش نامزد حضور در جام جهاني
هســتند كه فيفا به تيم ايران در مسابقات
جام ملتهاي عرب كه چنــدي پيش در
دوحه برگزار شــد،
اجازه قضــاوت داد.
داوراني كه در جام
ملتهاي عرب سوت
زدهاند و قرار است مسابقات
جام باشگاهها را در ابوظبي سوت
بزنند ،مدعــي قضــاوت در جام
ي هســتند .به واقــع اين دو
جهان 
تورنمنت كه يكي از آنهــا به پايان
رسيده ،مالك انتخاب داوران جام
ي است و از آنجايي كه عليرضا
جهان 
فغاني و كمكهايــش در دوحه
سوت زدهاند ،ديگر در ابوظبي در
ليست داوران قرار نگرفتهاند».

خبرگردی

NEWS BROWSING

اولين گلزن ايراني به عراق كه بود؟

از اولين گل تيم ملي ايران به عراق نزديك به  60سال ميگذرد .تيمهاي ملي
فوتبال ايران با عراق رقباي بسيار قديمي همديگر محسوب ميشوند و اولين
بار روز يازدهم خرداد سال 41در ورزشگاه امجديه (شهيد شيرودي) به مصاف
يكديگر رفتند .عراقيها در آن بازي برخالف انتظار ،نمايش خوبي ارائه كردند
و تا دقيقه  90با يك گل از ما پيش بودند ولي پرويز كوزهكناني ،مليپوش آن
زمان استقالل(تاج) در دقيقه 90با گل خود مانع اين يك شكست تلخ خانگي
براي ما شد و نامش را به عنوان اولين گلزن ايراني مقابل عراق در آرشيو فوتبال
كشــورمان ثبت كرد .جالب اينكه اين دو تيم  48ساعت پس از آن مسابقه،
دوبار به مصاف يكديگر رفتند و اين بار عراقيها توانستند ما را با نتيجه  -2يك
شكستبدهند.اتفاقاًتكگلايراندرمسابقهدومهمتوسطهمينكوزهكناني
بهثمررسيد.بازيكنيكهعالوهبرپوشيدنپيراهنآبي،سابقهبازيدرتيمهاي
آلماني را هم دارد و االن در آمريكا زندگي ميكند.
شايعه در اصفهان

فاتح تریم جانشين نويدكيا ميشود

دارد خريدهاي ســال گذشــته استقالل را
تالفي كند اما...
در حال حاضر تنها گزينه اســتقاللي
مورد نظر يحيي دروازهبان مغضوب آبيها
رشيد مظاهري است .گلري كه هفتههاست

حتي در ليســت بازيهاي تيمش هم قرار
نميگيرد و اين روزها پاي خودش را در يك
كفش كرده تا رضايتنامهاش را از استقالل
بگيــرد .البته الزم به ذكر اســت باشــگاه
پرســپوليس هيچ تالشــي براي دريافت

رضايتنامــه رشــيد
مظاهري نكرده و منتظر
اســت خود اين گلر معروف
بتواند قراردادش با استقالل را
فسخ كند و قرمزپوش شود.

اكبرپور :بهتر بود اسكوچيچ سكوت ميكرد

ديدار با هوادار ،اجحاف در حق استقالل است

پيشكسوت اســتقالل و سرمربي سابق
ماشينسازيدرآستانهشروعدوربرگشت
ليگ برتر دقايقي پاسخگوي ما بود.

از بحران كرونايي در اردوي اســتقالل
باخبريد؟

بله متأســفانه اتفاقــي رخ داد كه ميتواند
تهديدي باشد براي ادامه صدرنشيني و در
كورسقهرمانيقرارگرفتناستقاللودراين
شــرايط به نظرم برگزاري ديــدار با هوادار
اجحافي است در حق استقالل.
چه اجحافي؟

شــما نگاه كنيد استقالل تمرينش را با ۱۱
بازيكن اســتارت زده كه از اين جمع  3نفر
دروازهبان هســتند .در چنين شــرايطي
مشخص اســت كه شــاگردان مجيدي از

آمادگي الزم براي رويارويي با هوادار به دور
باشند .من نميدانم قانون در اين خصوص
چهميگويدواگرهمچنانباتستگيريهاي
بعدي تعداد مبتاليان به همين ميزان باشد،
آيا باز هم بايد اين بازي در روز چهارشــنبه
برگزار شود؟ با شرايط فعلي و ابتالی دورقمي
بازيكنــان درگير ويروس كرونــا كار براي
استقالل سخت ميشود و اين اتفاق ميتواند
آبيپوشانراازكورسقهرمانيوصدرنشيني
دور كند.
ماجراي كروناي آبيپوشان باعث شده
اسكوچيچ از عدم دعوت شاگردان فرهاد
مجيدي به تيم ملي سخن بگويد .نظرتان
چيست؟

به نظرم بهتر بود اســكوچيچ قبل از اعالم

رسمي بازيكنان دعوت شــده به تيم ملي
سكوت كرده و در اين خصوص اظهارنظري
نميكرد .صبر ميكرد بعد از اعالم ليست تيم
ملي توضيحات خــود را درباره عدم دعوت
آبيپوشان به تيم ملي ميداد و آنگاه ميگفت
يكي از دالیل عدم دعوت بازيكنان استقالل،
بحران كرونا بود.
تيم ملي در ديدار با عراق در آستانه صعود
ي قــرار دارد .بازي را چطور
به جام جهان 
ميبينيد؟

قطعاً يك بازي جذاب را شاهد خواهيم بود.
با پتانسيلي كه از مليپوشــان سراغ دارم،
اميــدوارم با يك پيــروزي مقتدرانه مقابل
ي را در سراســر
عــراق ،صعود به جام جهان 
كشور جشن بگیریم.

حاجصفيوانصاريفرددرليستاسكوچيچ

احسان حاجصفي و كريم انصاريفرد دو لژيونر دعوت شده
به اردوي تيم ملي براي بازي با عراق و امارات خواهند بود
كه  7و  12بهمن در استاديوم آزادي برگزار ميشود .گفته
ميشد اين دو به دليل اينكه سوءتفاهم به وجود آمده ميان
اسكوچيچ و مهدي طارمي را به خوبي مديريت نكردند ،از
اردوي تيم ملي خط خواهند خورد! حتي گفته شد اين دو
در چالش به وجود آمده نقش داشــتهاند و اســكوچيچ كه
متوجه اين موضوع شده ،تصميم گرفته اين دو بازيكن را از
اردوي تيم ملي به بهانه بازي با عراق و امارات خط بزند اما
براساس خبرهاي رسيده براي هر دو بازيكن دعوتنامه حضور
در اردوي تيم ملي ارسال شده اما ممكن است بعد از صعود
ي سرمربي تيم ملي تصميمات تازهاي
تيم ملي به جام جهان 

براي نفرات دعوت شــده بــه اردوي تيم ملي بگيرد .البته
اسكوچيچ به صراحت اعالم كرده ممكن است براي اين اردو
برخي از بازيكنان به اردو دعوت نشوند و واقعاً هم اينچنين
خواهد بود و براي اين اردو چند بازيكن را خط زده كه ديروز
در اين باره خبر منتشر شده است.
اسكوچيچ بعد از حضور مهدي طارمي در اردوي تيم ملي در
اينبــاره بــا او گفتوگو خواهــد كرد و ايــن صحبتها مالك
تصميمگيري از دعوت بازيكنان در اردوي تيم ملي خواهد بود.
اسكوچيچ به تازگي درباره حاشيههاي ايجاد شده در اردوي
تيم ملي نشســتي با عزيزيخادم داشت و درخصوص خط زدن
برخي از بازيكنان با او صبحت داشت كه رئيس فدراسيون فوتبال
هم بر حمايت از تصميمات كادر فني تأكيد كرد.

بعد از شكست سنگين  -3يك سپاهان به مس رفسنجان در اصفهان شايعه
شد كه مديران باشگاه اصفهاني به دنبال جانشين براي محرم نويدكيا هستند.
سپاهاندرليگبرتر 5شكسترابرابرذوبآهن،استقالل،پيكان،پرسپوليس
و مس رفســنجان تجربه كرده و در جامحذفي نيز با شكست مقابل نساجي،
خيلي زود از گردونه اين رقابتها كنار رفت .البته اگر حكم كميته انضباطي
در قبال گلگهر نبود ،يك شكست ديگر در پرونده زردپوشان اصفهاني به ثبت
ميرسيد تا تيم نويدكيا روي هم  7شكست را در كارنامهاش داشته باشد .با
اين وجود هواداران اصفهاني به شدت از عملكرد تيمشان ناراضي و خواستار
تغييرات در كادر فني هســتند .بر همين اساس شايعه شد مديران باشگاه
سپاهان به دنبال فاتح تريم ،سرمربي اخراجي گاالتاسراي هستند .فاتح تريم
يكي از مربيان سرشناس تركيهاي است كه به امپراتور در فوتبال تركيه شهرت
دارد و در دو فصل نيز هدايت فیورنتينا و آث ميالن ايتاليا را برعهده داشــته
است .گفتنی است ساکت دیشب استعفای نویدکیا را تکذیب کرد.

منظور رئيس فدراسيون از بازيكن بياخالق ،كنعانيزادگان نبود

چند روز قبل عزيزيخادم ،رئيس فدراســيون فوتبال در مصاحبهاي گفت:
«بازيكن بیاخالق جايــي در تيم ملي ندارد ».بالفاصله پس از آن مصاحبه
خيليها گفتند منظور عزيزيخادم ،محمدحسين كنعانيزادگان است و او
قطعاً به تيم ملي دعوت نميشود اما پيگيريهاي همكاران ما نشان ميدهد
منظوررئيسفدراسيونازبيانآنجمله،كنعانيزادگاننبودوماجرابهمسائل
ديگري برميگردد .خيليها در اين رابطه ميگويند پاي يك بازيكن بزرگ
در ميان اســت و شايد اين بازيكن در اردوهاي آينده تيم ملي حضور نداشته
باشد .البته در مورد ليست جديد بايد تا فردا صبر كنيم و ببينيم اسكوچيچ چه
نفراتي را براي بازي با عراق و امارات به اردو دعوت ميكند اما او گفته بود در
ليست جديد تغييرات چنداني نداريم و احتماالً اكثر نفرات ليست قبلي به جز
سياوش يزداني و البته با اضافه شدن مهدي طارمي به اردو دعوت ميشوند.

اينفانتينو فقط بازي با امارات را ميبيند

برخالف اخبار منتشــره رئيس فدراسيون جهانی فوتبال در حال برنامهريزي
براي سفر به تهران براي تماشاي بازي تيم ملي برابر امارات است كه  12بهمن
در اســتاديوم آزادي تهران برگزار ميشود .عزيزيخادم در دوحه و در ديدار با
اينفانتينو از او براي سفر به تهران و تماشاي بازي تيم ملي دعوت كرده بود كه
به همين بهانه رئيس فدراسيون فوتبال جهان بهمنماه وارد ايران خواهد شد.
البته او در اين سفر بر حضور تماشاگران خانم در استاديوم آزادي نظارت خواهد
كرد.همچنينقراراستاوپيگيرتأييدمصوبهاساسنامهفدراسيونفوتبالايران
از سوي دولت و مجلس باشد .فرجه فدراسيون فوتبال ايران براي انجام اين كار
اسفند به پايان ميرسد .همچنين قرار است رئيس فدراسيون فوتبال جهان در
ســفر به تهران ديداري با وزير ورزش و همچنين رئيس كميته ملي المپيك
داشــته باشد و از موزه ورزش ايران هم بازديد كند .در حالي كه پيشتر گفته
ميشد اينفانتينو به خاطر شيوع ويروس كرونا در ايران به تهران سفر نخواهد
كرد ،فدراســيون فوتبال در حال برنامهريزي براي ميزباني از رئيس فيفاست.
گفته ميشود او تنها بازي تيم ملي برابر امارات را خواهد ديد و براي بازي با عراق
كه  7بهمن در استاديوم آزادي برگزار ميشود ،وارد ايران نخواهد شد.

