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 ۷ بازیکن پرسپولیس باید 
دنبال تیم جدید باشند

 چند شاگرد 
کیا  در تیررس 
پرسپولیس 

خدابنده لو توافق کرد

سرلک  برای  ماندن  با 
اسکوچیچ  مشورت 
می کنــد 

به سبک شجاع و کنعانی زادگان...

 مدیرعامل نساجی: گفتند 
 اگر نساجی سقوط کند

 تو را دار می زنیم

 تمرین نساجی در تهران؟ 
مگر ما به زندگی شخصی 

مجیدی کاری داریم؟

الهامی فکر می کرد 
یک مربی لیگ برتری 

به دنبال اخراج اوست
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خبرگردی
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سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاد اشراقی

               گرد و خاک آلودگی  هوا در چشم فوتبال
هم آلودگی هوا به حدی بود که ۶ مسابقه از ۸ مسابقه لیگ برتر را 1  بعد از بارش سنگ در ورزشگاه یادگار امام تبریز، دیروز و دیشب 
تعطیل کرد و در واقع گرد و خاک آلودگی هوا به چشــم فوتبال هم رفت تا 
شرایط ادامه برگزاری مسابقات در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. در شرایطی که 
کرونا کمی تا قسمتی دست از سر مردم برداشته )البته اگر آبله میمون امان 
بدهــد( حاال با پدیده گرد و خاک مواجه هســتیم که طبعــاً روی ورزش و 
ورزشکاران هم تأثیر مستقیم می گذارد. این مسئله حتی می تواند روز پایانی 
لیگ برتر را هم عوض کند اما باید دید نهایتاً مسئوالن پرشمار چه تصمیمی 
می گیرند؟ پرشمار از این جهت که برای لغو یا برگزاری یک مسابقه فوتبال 
اشــخاص و نهادهای زیادی تصمیم می گیرند و البته خیلی ها هم مصاحبه 
می کنند و آخرش می شود آنچه در تبریز شد! در مورد آلودگی های اخیر هم 

حتماً همان مسئوالن پرشمار باید تشکیل جلسه بدهند و...
چندی قبل پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما اعتراف کرده  بود مخاطبان تلویزیون ریزش کرده اند که البته ما هم تا حدی به 2
این موضوع پرداختیم. حداقل در حوزه ورزش که همچنان سلیقه خاصی 
دیده نمی شــود و حتی ماجراهایی مثل حذف عکس وریا غفوری را هم 
داشتیم که به هر حال خیلی هنر می خواست! رئیس صدا و سیما گفته من 
اگر بودم، ماجرای عادل را مدیریت می کردم که نرود اما او هم به طور دقیق 
و شــفاف نمی گوید واقعاً مشکل اصلی عادل چه بود و اصاًل هر چه بود، او 
چه جرمی مرتکب شــده که قابل بخشش نیست؟ عجیب اینکه هر ۲ ماه 
یک بار شایعه بازگشت فردوســی پور مطرح می شود اما هیچ اتفاقی رخ 
نمی دهد و عجیب تر اینکه او همچنان تهیه کننده برنامه فوتبال ۱۲۰ در 

شبکه ورزش است!
می شود که آدم های خوشبین هم به همه چیز شک می کنند چه 3 یکســری تصمیمات در ارکان قضایی فوتبال آنقدر دیر گرفته 
رســد به بدبین ها؛ مثاًل همین پرونده بازی تراکتور- پرسپولیس را آنقدر 
کش می دهند که... باور کنید بررســی تمام فیلم ها، عکس ها و شنیدن 
دفاعیات هر قدر طول بکشد، نباید یک هفته به درازا بکشد. نکته اینجاست 
که پرســپولیس و ســپاهان در کورس نایب قهرمانی هســتند و طبعاً 

پرسپولیسی ها و سپاهانی ها باید زودتر تکلیف خود را بدانند. 
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یک استقاللی اولین خرید پرسپولیس  فصــل 
 نقل و انتقاالت 
کم کم داغ می شود 

  انقـــالب 
     گل محمدی 

            به سبک برانکو

رم- فاینورد ؛  اولین 
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خدا به من  و  دخترم 
خیلی رحم کرد

 تهامی: هنوز خیلی از مغازه داران
در طبقات زیرین هستند

ترکش های
 

آلودگی هوا  لغو یک بازی
 

پرسپــولیس ۱۰۰ میلیـــون به 
 

ضرر زد

 ۲۴ ساعـته 
 اینجا را  تـرک 

کنیــد

توهین کانادا به ایران

اسکوچیچ :  حداکثر 
 صبح  دوشنبه 
باید پرواز کنیم

سرمربی تیم ملی نگران ملی پوشان   ۴   استقاللی و
 ۵  پرسپولیسی در 
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سهیل مهدی: امیدواریم   بازی ها امشب برگزار شود  
سهیل مهدی، رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفت: »به 
دلیل فیفادی امیدواریم امشب بازی های معوقه لیگ برتر برگزار شود. من 
خواهش می کنم مسئوالن سازمان هواشناسی در مورد فوتبال اظهار نظر 
نکننــد و اجازه بدهند هرکس کار خودش را انجام بدهد.« تا لحظه چاپ 
روزنامه هنوز به طور دقیق مشخص نشده بود بازی پرسپولیس- شهرخودرو 

و البته ۵ بازی دیگر امشب )چهارشنبه شب( برگزار می شود یا نه؟
حسین زاده؛ طالی ناب در شهر مس  

نزدیک بود استقالل در ۵ دقیقه اول بازی با مس ۲ گل بخورد اما در همان 
شروع بازی شوت زیبای امیرحسین حسین زاده هم به تیر دروازه میزبان 
خورد. شوتی که ارزش یک گل را داشت و از دست دروازه بان هم کاری 
ســاخته نبود اما از شــانس بد حســین زاده، توپ به تیر دروازه خورد. 
حســین زاده اما در شــروع نیمه دوم پس از دریبل دو بازیکن مس، با 
ضربه ای دیدنی دروازه حریف را باز کرد تا نشــان دهد امســال بهترین 
بازیکن استقالل بوده است. او در رفسنجان هم مثل اهواز یک ستاره بود 

و باز هم یک گل دیدنی زد.
هشتمین گل حسین زاده برای استقالل   

امیرحسین حسین زاده با احتساب ۲ گلی که دیشب در رفسنجان برای 
اســتقالل زد، امسال ۸ گل برای آبی ها زده و البته چند پاس گل هم داده 
است. او تمام ویژگی های یک ستاره و یک بازیکن آینده دار را دارد و فقط 
باید امیدوار باشیم قدر خودش و استعدادش را بداند و اسیر حاشیه ها نشود. 
حســین زاده امسال در بیشتر بازی های استقالل فیکس بوده و خوب هم 

بازی کرده است.
پین: خبر می دهم که می مانم یا نه؟  

فرهاد مجیدی دوست دارد گابریل پین فصل آینده هم در ایران و استقالل 
بماند اما این مربی ایتالیایی اعالم کرده بعد از پایان لیگ برتر به ایتالیا می رود 
و آنجا با خانواده اش مشورت می کند و سپس برای بازگشت به ایران تصمیم 
می گیرد و به مجیدی و استقاللی ها خبر نهایی را می دهد. طبعاً اگر پین 

برنگردد، مجیدی باید یک مربی کاربلد را جانشین او کند. 
مسی ها یاد حجازی را زنده کردند  

مسئوالن باشگاه مس رفسنجان با قرار دادن عکسی از زنده یاد ناصر حجازی 
قبل از بازی با استقالل، یاد اسطوره آبی ها را زنده کردند. جالب است بدانید 
حجــازی در دوران مربیگری مدتی مربی شــهرداری کرمان بود اما در 

رفسنجان مربیگری نکرد.
خطا روی رمضانی پنالتی نبود؟  

دقیقه ۵۲ به نظر می رسید محمدی مهر روی آرمان رمضانی خطای پنالتی 
انجام داده اما داور نه تنها آن صحنه را پنالتی تشخیص نداد بلکه به آرمان 
کارت هم داد. البته ۲ دقیقه بعد حسین زاده گل دوم را هم زد تا استقاللی های 
حاضر در ورزشگاه را به هوا بفرستد. روی صحنه خطا، مجیدی و طاهری 

به شدت اعتراض داشتند اما داور به رمضانی به دلیل تمارض کارت داد.
هنری که فقط دانشگر دارد  

فقط محمد دانشگر این هنر را دارد که در نیمه دوم بازی وارد میدان شود 
و در عرض کمتر از ۳۵ دقیقه ۲ کارت بگیرد و اخراج شود. دانشگر حداقل 
بعد از اینکه کارت اول را گرفت، باید کمی بیشتر احتیاط می کرد هرچند 
کارت دوم او کمی ســختگیرانه هم بود و دانشگر اعتقاد داشت مستحق 

اخراج نبوده است.
حیف این استقالل که در آسیا نیست  

گل های زیبایی که امیرحسین حسین زاده در رفسنجان زد، در واقع مهر 
تأییدی بود بر قهرمانی قاطعانه اســتقالل که حاال می تواند راحت جشن 
قهرمانی بگیرد و فصل را بدون شکست تمام کند. استقالل که انگار در خانه 
حریفان و در نیمه مربیان بهتر نتیجه می گیرد، ثابت کرد از هر حیث شایسته 
قهرمانی است و می تواند تیم های خوب لیگ را هم به راحتی شکست بدهد. 
در مورد این اســتقالل حاال می توان گفت حیف که در آسیا نیست وگرنه 
شــاید امسال تا فینال می رفت. هر چند با برنامه ریزی عجیب و مضحک 

AFC شاید استقالل سال آینده هم در آسیا نباشد!

بازیکن آباداني اسبق فوتبال کشورمان گفت: »بعد از اتفاق تلخي 
که در ســاختمان متروپل رخ داد، مردم آبادان شوک زده بودند و 

شب تا صبح شام غریبان گرفتند.« 
ابراهیم تهامي، بازیکن آباداني اسبق تیم ملي در گفت وگو با 
خبر ورزشي، پیرامون اتفاق تلخ در ساختمان متروپل آبادان اظهار 
داشــت: »اتفاق خیلي وحشــتناکي بود! واقعاً فقط مردم آبادان 
مي دانند من چه مي گویم. دوباره روز تلخي براي مردم این شهر 
رقم خورد. مردم آبادان پریشــب تا صبح بیدار بودند و صحنه هایي در شهر 

رقم خورد که بازگو کردن آنها دل هر انساني را به درد مي آورد«. 
وي افزود: »گروهي در غم از دســت دادن خانواده شان مي گریستند! 

گروهي دیگر دعا مي کردند خانواده هایشــان از زیر آوار زنده بیرون بیایند! 
عده اي مشغول آواربرداري بودند و هر کس هر کاري از دستش برمي آمد، 

انجام مي داد. واقعاً شب وحشتناکي بود«. 
مربي آباداني فوتبال کشورمان در رابطه با تعداد کشته شدگان در این 
سانحه دلخراش گفت: »تا این لحظه به ما گفته اند فقط ۱۰ نفر فوت شده اند 
و هنوز آمار دقیقي در دســترس نیست اما تا جایي که مي دانیم در طبقات 
زیرین ساختمان مغازه هاي زیادي بود که فروشنده ها در آن کار مي کردند، 

ولي هنوز خبري از آنها بیرون نیامده است«. 
وي افزود: »مردم با دســت خالي و با وسایل دم دست شان سعي 
مي کردند سنگ ها را کنار بزنند تا کمک کنند. بدتر از همه این بود که 
به خاطر گردوغبار زیادي که در هوا بود، چشــم، چشــم را نمي دید. 

پریشب تا صبح آبادان پر از صداي ضجه و جیغ و فریاد بود«. 
تهامي در پاسخ به این پرسش خبرورزشي که آیا نیروهاي اعزامي از تهران 
به آبادان رســیده اند یا نه، گفت: »اطالع ندارم! اما از اهواز و شهرهاي اطراف 
خیلي ها براي کمک آمدند. رئیس آتش نشاني آبادان هم آستین باال زده بود و 
در حین کار گریه مي کرد و خودش وســط میــدان بود! همه خیلي زحمت  
کشــیدند. واقعاً هر کسي هر کاري از دستش برمي آمد، انجام مي داد تا شاید 

یک نفر قبل از اینکه فوت کند، از زیر آوار بیرون بیاید. وضعیت بدي بود«. 
وي در پاسخ به این پرسش که کشته شدگان پیر بودند یا جوان، توضیح 
داد: »اغلب مغازه داران جوان هستند. جوانان آباداني که براي کسب و کار، 
یا مغازه اجاره کرده اند یا خریده اند. ضمن اینکه این پاساژ به خاطر شرایط 
به روز بودنش، معموالً محل گشت و  گذار خانم ها و جوان ها بود اما خدا در 

این ارتباط رحم بزرگي هم به خانواده من کرد!« 
تهامي درباره بالیي که از سر خود و خانواده اش گذشته، تصریح کرد: 
»شــاید باور نکنید اما داماد خود من به تازگي یک مغازه در همین پاســاژ 
خریداري کرده بود و این روزها مشــغول دکور زدن براي شــروع کسب و 

کارشان بودند اما هنگام وقوع این حادثه در ساختمان متروپل نبود«. 
وي در توضیح اینکه دامادش در آن ساعت کجا بوده، گفت: »داماد من 
در یک شرکت کار مي کند. به همین خاطر صبح به محل کارش رفته بود و 
فردي هم که براي مغازه  اش دکور مي زد، از او خواسته بود صبح روز حادثه 
به یک کار دیگرش برسد و عصر به مغازه بروند. به همین دلیل هیچ کدام شان 
به پاســاژ نرفته بودند و در زمان اتفاق، کسي داخل مغازه نبود، وگرنه خدا 

مي دانست حاال دخترم و فرزندش در چه شرایطي بودند«. 
وي ادامه داد: »فرزندم یک دختر ۱۴ ماهه دارد به نام مایســا! خدا 
خیلي به ما رحم کرد که در این حادثه مشــکلي براي دامادم به وجود 
نیامد. آنها با فروش ماشین، طالهاي شان، کمک خانواده ها و قرض کردن 
این مغازه را خریده بودند ولي به آنها گفتم خدا را شکر که اتفاقي براي 
احمد )داماد ابراهیم تهامي( رخ نداد. به آنها گفتم مغازه در قبال جان 

انسان هیچ ارزشي ندارد«. 
تهامي در پایان گفت: »از طرف خودم به خانواده همه اهالي آبادان به 
ویژه خانواده جانباختگان حادثه ساختمان متروپل تسلیت مي گویم. این 
اتفاق درســت در سالروز آزادسازي خرمشــهر رخ داد و کام مردم آبادان و 
خوزستان را تلخ کرد. امیدوارم مسئوالن ذي ربط هرچه زودتر کار آواربرداري 

را تمام کنند تا بیشتر از این تلفات در این ساختمان به وجود نیاید«. 

خدا به من  و  دخترم خیلی رحم کرد تهامی: هنوز خیلی از مغازه داران در طبقات زیرین هستند
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توضيحفني
در شــبي که اغلب رقابت هاي لیگ برتر به خاطر 
آلودگي شدید هوا لغو شد، استقالل توانست با یک 
پیروزي ارزشــمند خارج از خانه عــالوه بر تداوم 
رکورد شکست ناپذیري خود، با اقتدار بیشتري به 
هفته پایاني رقابت هاي لیگ برتر برسد و حاال همه 
چیز براي برپایي جشــن قهرماني یک شنبه شب 

مهیاســت. البته این اتفاق فقــط در صورتي رخ 
مي دهد که برنامه هفته آخر به واسطه شرایط جوي 
دستخوش تغییر نشود و مسابقات با وجود تعویق 
اغلب بازي هاي هفته بیست و نهم باز هم یک شنبه 
آتي طبق برنامه انجام شود.  نیمه اول با تساوي بدون 
گل خاتمه یافت اما فرهــاد مجیدي دوباره نیمه 
مربیان را به ســود خود تمام کرد و اســتقالل با 

گل هایي که در دقایق ۴۸ و ۵۵ روي فرصت طلبي 
و درخشش امیرحسین حسین  زاده به ثمر رساند، 
فاتح میدان رفسنجان شد تا با ۳ امتیاز شیرین به 
تهران بازگردد. البته استقاللي ها در دقیقه ۵۴ به 
شدت نســبت به تصمیم داور اعتراض داشتند و 
معتقد بودند باید حتماً یک ضربه پنالتي به نفع آنها 
گرفته مي شــد.  بدون شــک ناراحت ترین چهره 
استقالل در رفسنجان محمد دانشگر بود؛ بازیکني 
که دیشــب در ترکیب ثابت قرار نداشت و در نیمه 
اول یک اخطار روي نیمکت ذخیره ها از داور گرفت 
تــا دقایقي پس از حضور در میدان، کارت زرد دوم 
را هم بگیرد و اخراج شود. به این ترتیب او نمي تواند 

اســتقالل را در مسابقه اختتامیه 
این فصل همراهي کند. 
شرحگلها

دقيقه48: حرکت انفــرادي و ضربه 
زیباي امیرحسین حسین  زاده تور دروازه مس 

رفسنجان را لرزاند تا استقالل در خانه حریف پیش 
بیفتد. )مس صفر- استقالل یک(

دقيقه۵۵: پاس مهدي مهدي پور به حسین  زاده 
رسید تا این بازیکن با شوت در درون محوطه جریمه 
مس رفسنجان، گل دوم خود را به ثمر رسانده و برتري 
آبي پوشــان پایتخت را دو برابــر کند.)مس صفر- 

استقالل ۲( 

مس در كوره استقالل سرخ شد
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 لیگ برتر )خلیج فارس(
PERSIAN GULF PRO LEAGUE

تیم امید ایران تا دقیقه ۶۰ بازی دوستانه با عراق با یک گل از میزبان خود 
پیش افتاده بود. عراقی ها در رده ســنی امید تیم خوبی دارند اما شاگردان 
مهدوی کیا ثابت کردند برای مســابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا که در 

ازبکستان برگزار می شود، از آمادگی خوبی برخوردارند.

تیم مهدوی کیا در عراق گل زد

حسین حسینی در بازی دیشب هم دروازه استقالل 
را بسته نگه داشت و بدون گل خورده کار را به پایان 
رساند تا تعداد کلین شیت های خود در این فصل را 
به عدد ۱۶ برساند و رسماً عنوان بهترین دروازه بان 

لیگ بیست و یکم را مال خود کند. اگر قرار بر اعطای 
دستکش طالیی به دروازه بان ملی پوش استقالل 
باشد، او باید هفته آینده پس از پایان مسابقه با نفت 

مسجدسلیمان آن را دریافت کند.

در روزی که ذوبی ها برای نســاجی به عنوان قهرمان جام حذفی تونل 
افتخار زدند، نبرد سنگین تیم های ذوب آهن و نساجی نه گل داشت و نه 
برنده. هر دو تیم در هفته های گذشته نتایج قابل قبولی کسب کرده بودند 
اما در فوالدشهر جنگ مغلوبه شد و توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا 

ذوب آهن با ۳7 امتیاز در مکان هفتم بماند و نســاجی هم ۳۳ امتیازی 
شود. با توجه به اینکه این بازی در فوالدشهر اصفهان برگزار شد، نتیجه 
تســاوی برای شاگردان اســماعیلی قابل قبول بود. نساجی هفته آخر 
میزبان تراکتور است و ذوب آهن در سیرجان به مصاف گل گهر می رود.

ذوب آهن و نساجی زور بردن نداشتندبا ثبت ۱۶ کلین شیت ؛ حسینی بهترین دروازه بان لیگ شد 
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