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پنجشــنبه   14اســفند  1399شــماره 5892

فوتبال اروپا

عیسی آ لکثیر از 13فروردین س ـ ـ ــال بعد میتواند برای پرس ـ ـ ــپولس بازی کند .دیروز اما امیرساعد وکیل ،مشاور
سابق حقوقی پرسپولیس درباره این پرونده دست به افشاگری زد و گفت« :فردی از طرف گلمحمدی به عنوان
مشاور حقوقی پرسپولیس معرفی شد و در پرونده دفاع کرد AFC .خواستار الیحه دفاعی تکمیلی شد ولی جوابی
به آنها ندادند! این بیاعتنایی باعث شد آنها ظرف چند ساعت رای محرومیت عیسی را بدهند».

آرش برهانی هم از کادر فنی اس ـ ـ ــتقالل جدا ش ـ ـ ــد ولی همچنان به عنوان سرمربی امیدهای این باش ـ ـ ــگاه به کارش ادامه
میدهد .او در این باره میگوید« :همان لحظه که محمود فکری از سمت خود استعفا کرد جدایی من هم از تیم بزرگساالن
استقالل قطعی شد.البته در باشگاه به کارم ادامه میدهم .من سرمربی تیم امیدهای استقالل هستم و باید به قراردادم
پایبند باشم ».او اضافه میکند« :هوادار تیم محبوبمان میمانیم و آرزویمان این است که استقالل بزرگ موفق شود».

فرهاد مجیدی یک بار دیگر سکاندار هدایت استقالل شد
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پارما
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لیورپول

افشاگری درباره پرونده آ لکثیر

برهانی از استقالل رفت و نرفت!

چلسی

توئیت ورزشی
فدراس ـ ـ ــیون فوتبال کرواس ـ ـ ــی ب ـ ـ ــه دلیل
همدردی پرسپولیس با آنها بعد از مرگ زالتکو
کرانچ ـ ـ ــار ،پیام ـ ـ ــی تش ـ ـ ــکرآمیز ب ـ ـ ــرای قرمزها
ارسال کرد.

مسؤوالن باش ـ ـ ــگاه گلگهر س ـ ـ ــیرجان با
ارسال نامه رس ـ ـ ــمی به باشگاه ش ـ ـ ــهرخودرو
خواستار جذب امین قاسمینژاد در نیمفصل
دوم شدند.

با اعالم فدراس ـ ـ ــیون جهانی ش ـ ـ ــطرنج سارا
خادمالش ـ ـ ــریعه بانوی اول ش ـ ـ ــطرنج ایران به
عضویت کمیسیون ورزشکاران فیده درآمد و تا
س ـ ـ ــال  ۲۰۲۲در ای ـ ـ ــن کمیس ـ ـ ــیون فعالی ـ ـ ــت
خواهد کرد.

بازگشت آبی محبوب
بازگش ـ ـ ــت دوباره
مازیار فیروزی
شماره.7حاال خیلیها
او را منجی اس ـ ـ ــتقالل
استقالل
میدانند .از همان روز
س هش ـ ـ ــنبه ک ـ ـ ــه پایان
همکاری با فکری اعالم شد فضای مجازی پر شد
از نام فرهاد مجیدی .او که همین چند ماه پیش
رفته بود و دوباره برگشت .برگشت تا شاید کار
ناتمامی که داش ـ ـ ــت را تم ـ ـ ــام کند .حضور
سرمربی خارجی در ایران ممنوع است به
همین دلیل خیلی از هواداران استقالل
فقط یک گزینه را برای تیمشان شایسته
میدانند؛مجیدی.
البته در بین گزینه ه ـ ـ ــواداران نامهایی
چ ـ ـ ــون قلعهنوی ـ ـ ــی و نکونام ه ـ ـ ــم دیده
یش ـ ـ ــد ،حتی بعضیها ته دلشان را خوش
م
کرده بودند که ممکن اس ـ ـ ــت اگ ـ ـ ــر در فضای
مجازی بنویس ـ ـ ــند اس ـ ـ ــتراماچونی ،او به ایران
بازخواهد گشتاما...
حاال شماره  7آمده و این بار از میانه راه.میداند
کارش س ـ ـ ــخت اس ـ ـ ــت و میداند اگر این بار
ناکام باشد شاید تا سالها سال بعد
دیگر کسی سراغی از او نگیرد.
مثل خیلی از کاپیتانهای
آبی ک ـ ـ ــه آمدند ،نتیجه
نگرفتن ـ ـ ــد ،رفتن ـ ـ ــد
و ح ـ ـ ــاال ن ـ ـ ــه فقط در
اس ـ ـ ــتقالل ک ـ ـ ــه در
تیمهای صاحبنام
لیگبرت ـ ـ ــری ه ـ ـ ــم
خبری از آنها نیست.
مجیدی دس ـ ـ ــت به
ریسک بزرگی زده

است .خیلیها هم میگویند او دوباره به ندای
قلبش گوش کرده و آمده تا برای استقالل کاری
کند .خیلیها هم نگران این هستند که«:نکند
دوباره بین راه از تیم برود؟» اما غالب پیامهایی
که در این یکی دو روز منتش ـ ـ ــر ش ـ ـ ــده بود چه
احساسی و چه منطقی ،درباره مجیدی بود.
او حاال س ـ ـ ــکان آبی را یک بار دیگر در دس ـ ـ ــت
گرفته و همان س هش ـ ـ ــنبه ش ـ ـ ــب با گذاشتن
 4قلب آبی در اینس ـ ـ ــتاگرامش دل بس ـ ـ ــیاری از
هوادارانش را برد .کاری که خوب آن را بلد است
و میداند چه کار کند تا یک اس ـ ـ ــتادیوم برایش
ایستاده کف بزنند .او این بار دو دستی فرمان را
چسبیده و بدون شک اهداف زیادی را خواهد
داشت .ش ـ ـ ــاید قهرمانی در لیگ ،جام حذفی و
حضور پررنگ اس ـ ـ ــتقالل در لی ـ ـ ــگ قهرمانان و
کسی چه میداند ،شاید س ـ ـ ــتاره سوم با تیمی
که پرافتخارترین تیم ایران ـ ـ ــی در لیگ قهرمانان
است .با این حال مجیدی و استقالل کار سختی
دارند و روی کاغذ هر اتفاقی ممکن است بیفتد،
مهم در زمین مسابقه اس ـ ـ ــت که البته فرهاد
نش ـ ـ ــان داده که بازی در آن زمین را هم خوب یاد
گرفتهاست.

نخستینتقابلباتیمنکونام

استقالل که در پایان هفته شانزدهم لیگبرتر
۲۷امتیازی است و در رده سوم جدول قرار دارد،
روز شنبه آینده به مصاف تیم رده چهارمی فوالد
خوزس ـ ـ ــتان میرود و مجیدی اولین مس ـ ـ ــابقه
رسمی خود را با تیم جواد نکونام برگزار میکند.
جواد نکونام ،امیر قلعهنویی و س ـ ـ ــاکت الهامی
س ـ ـ ــه گزینه دیگر برای هدایت استقالل بعد از
استعفای فکری بودند که شرایط حضورشان در
این تیم فراهم نشد.

دل نگران سایپا مثل سرمربی سابق یعنی مصطفی کارخانه

حیف از این تیم

لیگبرتر

فوتبال تا  28اسفند
س ـ ـ ــازمان لیگبرتر فوتبال برنام ـ ـ ــه هفتههای
هفده ـ ـ ــم ،هجده ـ ـ ــم و نوزده ـ ـ ــم لیگبرتر را
اعالم کرد که بر این اس ـ ـ ــاس هفته هجدهم در
روزهای  27و  28اس ـ ـ ــفندماه برگزار میشود .در
بازیهای مهم این هفته چهارشنبه  27اسفند
ماشینسازی میزبان استقالل است و دو تیم
س ـ ـ ــپاهان و تراکتور هم پنجشنبه  28اسفند به
مصاف هم میروند .آخرین بازی س ـ ـ ــال  99هم
دیدار پرس ـ ـ ــپولیس و نفت مسجدس ـ ـ ــلیمان
است که س ـ ـ ــاعت  17و  35دقیقه روز پنجشنبه
 28اسفند برگزار خواهد ش ـ ـ ــد .طبق این برنامه
هفته نوزدهم در روزه ـ ـ ــای  14 ،12و  16فروردین
و هفت ـ ـ ــه بیس ـ ـ ــتم ه ـ ـ ــم در روزه ـ ـ ــای  22 ،19و
23فروردین  1400برگزار میشود.

اس ـ ـ ــتقالل که فص ـ ـ ــل نوزده ـ ـ ــم را با
استراماچونی ش ـ ـ ــروع کرده بود و بعد
ازسالها به صدر جدول رسیده بود در
نیمه راه مجیدی را سکاندار خود دید و
در نهایت با دو نایب قهرمانی در لیگ
برتر و جامحذفی به کار خود پایان داد.
مجیدی فصل گذش ـ ـ ــته جمعا  21بار
در لیگبرت ـ ـ ــر ،لیگ قهرمانان آس ـ ـ ــیا
و جامحذفی روی نیمکت آبیها نشس ـ ـ ــت و تنها در  42/8درصد بازیها به پیروزی رسید.
او  9بازی را به عنوان س ـ ـ ــرمربی اس ـ ـ ــتقالل برد ،در  8بازی به تساوی رس ـ ـ ــید و  4بار هم طعم
شکست را چشید .تیم تحت هدایت او در آن مقطع  38بار موفق شد دروازه حریفان باز کند
و  22بار نیز توپ از خط دروازه تیمش عبور کرد .نقطع ضعف استقالل فرهاد در فصل گذشته
میانگین خوردن بیش از یک گل در هر بازی بود ،هر چن ـ ـ ــد زدن 38گل در آن مقطع با وجود
مثلث دیاباته ،قائدی و مطهری از نقاط قوت تیم او محسوب میشد.

وقتیفرزادراباستار اشتباه گرفتند

در ش ـ ـ ــرایطی که خیلیها میدانند رابطه ســـــــتار
همدانی و فرهاد مجیدی چنـــــــدان با هم خوب
نیست اما اش ـ ـ ــتباه بعضی از کانالها در فضای
مجازی باعث شد تا خیلیها گمان کنند که قرار
است ستار همدانی هم یکی از نفرات کادر فنی
باشد .جالب اینجاســـــــت که آنها فرزاد مجیدی
را با ستار همدانی اشـــــــتباه گرفته بودند .ستار
همدانی پیشکسوت باشـــــــگاه استقالل هم
اعالم کرد در شرایط کنونی عالقهای به حضور در
کادرفنی این تیم ندارد.

پیروز قربانیدستیار مجیدیمیشود

فرهاد مجیدی بعد از عقد قرارداد  2/5ســـــــاله با
باشگاه استقالل دستیاران خود را انتخاب کرد.
س ـ ـ ــرمربی جدید تیم فوتبال استقالل خواهان
همکاری با پیروز قربانی ،فـــــــراز کمالوند و بهزاد
غالمپور (مربی دروازهبانها) شده است .البته
پیروز قربانی با تیم فوتبال سایپا قرارداد دارد و
در صورتی که بتواند رضایتنامه خود را از باشگاه
س ـ ـ ــایپا دریافت کند به کادر فنـــــــی تیم فوتبال
استقالل اضافه خواهد شـــــــد .فراز کمالوند نیز

قرار اســـــــت به عنوان مدیر فنی در تیم فوتبال
استقالل فعالیت و به این تیم کمک کند.

نظری :ظرف روزهای آینده مدت و ریز
قراردادمجیدیرااعالممیکنیم

حجت نظری در خصوص عقد قـــــــرارداد فرهاد
مجیدی با باشگاه اســـــــتقالل گفت :قرار است
ظرف یکی دو روز آینـــــــده مجیدی نکات مدنظر
خود را با مدیریت باشگاه در میان بگذارد و با
افراد موردنظر به توافق برسد .اگر اجازه بدهید
فعال در مورد مدت و دســـــــتیاران چیزی نگویم.
ما قول میدهیم ظرف روزهای آینده جزئیات را
اعالم کنیـــــــم اما تـــــــا زمانی که همـــــــه جزئیات
مشخص نشـــــــود چیزی نگوییم .میخواهم از
آقای فکری و کادر فنی پیشین تشکر کنیم .در
باشگاه به نتیجه رســـــــیدیم ادامه همکاری با
آنها امکانپذیر نیست و در نهایت این مربی از
خانه خود جدا شـــــــد .از امروز فرهاد مجیدی با
اکثریت رای هیات مدیره سرمربی تیم فوتبال
اســـــــتقالل اســـــــت .البته در مورد مدت زمان
قرارداد این مربی با باشگاه استقالل به زودی
توضیح خواهیم داد.

سیدجالل موثرتر از قائدی

علیرضا رحیمی ،معاون ورزش ـ ـ ــی باش ـ ـ ــگاه
تراکتور در خصوص عدم ج ـ ـ ــذب مهدی کیانی
گفت :او برای بازگش ـ ـ ــت به تراکتور پیشنهادی
۹میلیاردی برای ی ـ ـ ــک فصل و نی ـ ـ ــم داد که ما
نتوانستیم قبول کنیم .پیشنهاد ما  7میلیارد
بود که متاس ـ ـ ــفانه کیان ـ ـ ــی این پیش ـ ـ ــنهاد را
قبول نکرد.

مراسم رونمایی از س ـ ـ ــردیس سهراب
مرادی ،قهرمان وزنهبرداری المپیک در اصفهان
برگزار ش ـ ـ ــد و یک واح ـ ـ ــد آپارتمان نی ـ ـ ــز به این
ورزشکار اهدا ش ـ ـ ــد .مرادی در المپیک  2016ریو
قهرمان ش ـ ـ ــد و در س ـ ـ ــالهای  2017و  2018هم
عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

مجیدی – استقالل؛ آنچه گذشت

حــذفسایپا از پـلـیآف لیگبرتر والـیـبــال ،بـهــانـهای شــد بــرای
گـفـتوگــو بــا کــارخــانــه ،ســرمــربــی ســابــق ایــن تیم کــه هــنــوز هم
دلــش بــا نارنجیپوشان اس ــت .حتی اگــر بــه زب ــان ن ـیــاورد امــا از
لحن صحبت کردنش،از نوع برخورد و از نوع رفتاری که میکند
میشود این را به راحتی فهمید .چه اگر این طور نبود برای حذف
سایپا از پلیآف لیگبرتر والیبال این همه حرص نمیخورد که
بــگــویــد«:حـیــف؛ حیف از ایــن سایپا کــه حــذف ش ــد ».مصطفی
کارخانه با اینکه بعد از 6هفته قید همکاری با سایپا را زد اما باز
هم نمیتواند چیزی درباره این تیم نگوید .خارج شدن سایپا از
جمع مدعیان داغ دلش را تازه کرده است.
او بــا بیان ایــن کلمه کــه حیف شــد صحبتش را آغــاز میکند و
مـیگــویــد«:حـیــف کــه سایپا حــذف ش ـد .نــاراحـتــم کــه سایپا به
اینجا رسید .البته من هم شریک این ناکامی هستم .شاید اگر
مسؤوالن باشگاه صبورتر بودند و بیشتر حمایت میکردند،
من و امیرحسینی تیم را میساختیم و شرایط سایپا فرق میکرد
و حتی تیم در پلیآف حذف نمیشد».
کارخانه خارج شدن سایپا از شرایط عادی را به این دلیل مهم
مـیدانــد؛ یعنی خــروج سیدمحمد مــوســوی«:اول فصل ما تیم
خیلی خــوبــی داشـتـیــم و اگــر سید نـمـیرفــت شــک نکنید یک
پــای قهرمانی بودیم .به هر حــال سیدمحمد موسوی بازیکن
ارزشمند و بزرگی بــود .هرچند بعداز رفتن من و امیر حسینی
هم اتفاق خاصی نیفتاد و سایپا تیم پرمهرهای بود و حتی برای
بازیکنانی که رفتند ،جایگزین آوردن ــد .در اوج کرونا و شرایط
سـخـت ،دو ب ــازی را در آمــل و اروم ـیــه باختیم .از هفته هفتم،
بازیها در تهران متمرکز بود و شرایط بهتر شد».

کــارخــانــه امــا در ادام ــه انـتـقــادی هــم از شـهـنــازی مـیکـنــد .چون
شهنازی گفته بود سایپا را قهرمان میکند او میگوید«:درست
نیست حاال که تیم حذف شــده ،علیه شهنازی حرف بزنم ،اما
اوک ــه میگفت تیم را قهرمان میکند ،پــس چــرا نـکــرد؟ ادع ــا و
حرف هنر نیست .رزومــه بــرای مربیان حرف اول را میزند .تیم
تو ستاره کم نــداشــت ،علی شفیعی  ،جــواد معنوینژاد ،امین
اسماعیلنژاد ،فائزی و قلیزاده بازیکنان بزرگی هستند پس
چرا تیمت قهرمان نشد؟ نکند باز هم کارخانه و امیر حسینی
نگذاشتهاند» .
سرمربی سابق نارنجیپوشان ،معتقد اســت هیچ ناراحتی از
سراجی مدیرعامل باشگاه ندارد«:من با میل خودم دوستانه
از سایپا بیرون زدم و حتی 50درصد قراردادم را هم نگرفتم .حاال
هم با سراجی دوست هستم ،دیگر نمیتوانستم ادامه بدهم،
وگرنه مدیرعامل حامیام بود و من هم از او ناراحت نیستم .من
از مدعیان توخالی ،آنهایی که رزومه ندارند و ادعا دارند و به جای
عمل تنها حرف میزنند ناراحت هستم».
اما حرفهای پایانی کارخانه .آنجا که او دربــاره حضور 8تیم در
پلیآف حرف میزند و میگوید «:تیمهای پلیآف با لیاقتشان
باال آمدهاند .البته سایپا بدشانسی آورد .سیرجان خیلی خوب
جلو آمد ،هرچند نوسان داشت.
رح ـمــان م ـح ـمــدیراد چ ــراغ خــامــوش سـپــاهــان را بــاال آورد ،آن
هم به رغــم اینکه در زمانی حساس میرزاجان پــور را از دست
داد .شـهــرداری ارومیه هم وضعیت بــدی نــدارد ،البته مرتضی
شــری ـفــی را از دس ــت داد و ح ــاال ه ــم پ ــوری ــا ف ـیــاضــی م ـصــدوم
شده است».

نگاهی به جدول
حامد وفایی
گـ ـ ــلـ ـ ــزنـ ـ ــان نـ ــشـ ــان
م ـیدهــد سیدجالل
استقالل
حــســیــنــی ت ــا ب ــه ایــن
جــای کــار  4گــل بــرای
پرسپولیس بــه ثمر رســانــده اســت کــه این
تعداد دقیقا برابر است با گلهایی که مهدی
قــائــدی بــه عــنــوان ســتــاره اســتــقــال بــه ثمر
رســانــده .با ایــن حــال نگاهی به گلهای زده
سـیــدجــال و قــائــدی نــشــان مـیدهــد ارزش
گلهای کاپیتان پرسپولیس از گلهایی که
قائدی برای استقالل زده ،ارزشمندتر بوده
اس ــت ،چــراکــه ســیــدجــال بــا گلزنیهایش
بهتنهایی  9امتیاز برای قرمزها جمع کرد.
پــرســپــولـیــس  3پ ــی ــروزی یــک بــر صــفــر خــود
مـقــابــل مــس رفــســنــجــان ،تــراکــتــور و سایپا
را م ــدی ــون کــاپ ـیــتــانــی اس ــت ک ــه دارد وارد
چهلمین سال عمرش میشود .سیدجالل
در پ ـیــروزی  3بــر صفر پرسپولیس مقابل
ش ـه ـرخــودرو هــم زنــنــده یکی
لهــا ب ــود .ایــن درحــالــی
از گـ 
اس ــت کــه ارزش امــتــیــازی
گــله ــای ــی ک ــه ق ــائ ــدی در
لـیــگ بیستم ب ــرای آبـیهــا
زده فـقــط  4ام ـت ـیــاز بــوده
اس ــت .او گــل تــســاوی
بـ ـ ـخ ـ ــش اس ـ ـت ـ ـقـ ــال
را در درب ـ ـ ــی بـ ــه ثــمــر
رسـ ــانـ ــد تـ ــا اســت ــق ــال
از ش ـکـســت ف ـ ــرار ک ــرده
و ص ــاح ــب یـ ــک امــتــیــاز
ش ـ ــود .ض ـمــن ایـ ـنک ــه در
ب ــازی بــا گـلگـهــر نیز
گــل پیروزیبخش
اسـتـقــال را بهثمر
رساند.
ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــدی در پ ـ ـ ـیـ ـ ــروزی
 2بر صفر استقالل مقابل
آ لــوم ـی ـن ـیــوم و پــی ــروزی
3ب ـ ـ ــر یـ ـ ــک اسـ ـتـ ـق ــال
مـ ـق ــاب ــل تـ ــراک ـ ـتـ ــور هــم
مـ ــوفـ ــق بـ ــه بـ ـ ــاز کـ ــردن
دروازه حریفان شد.

نگاهی به این آمار نشان میدهد سیدجالل
حسینی با وجود بازی در پست مدافع میانی
حتی از عناصر هجومی تیم خودش و تعداد
زیـ ــادی از مــهــاجــمــان لــیـگبــرتــر تــاثــیــرگــذارتــر
بــوده اســت .در همین پرسپولیس نفراتی
چون مهدی عبدی ،آرمــان رمضانی و مهدی
مهدیخانی به عنوان مهاجم حضور دارند
ام ــا هــمــه آنــهــا یــک نــیــم فــصــل بــد را سپری
کردند.
بــه هــر روی بــه نظر مـیرســد ایــن مهاجمان
آخرین روزهــایــی را پشت سر میگذارند که
بــه ایــن راحــتــی در ترکیب پرسپولیس حتی
به عنوان بازیکن ذخیره به میدان میروند.
چرا که با توجه به حضور مهدی ترابی ،پایان
محرومیت آ لکــثــیــر و اخــبــاری کــه پیرامون
جذب شهریار مغانلو به گوش میرسد ،برای
بازیکنانی چون مهدیخانی ،رمضانی و حتی
مهدی عبدی بسیار سخت است تا بتوانند
ب ــاز ه ــم فــرصــتــی بـ ــرای خــودنــمــایــی داش ـتــه
باشند.

