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خبر كوتاه
فسخ قرارداد پیام صادقیان و محمودی
با سپیدرود

پیام صادقیان و حامد محمودی پس از
فسخ قرارداد با سپیدرود به طور رسمی از جمع
آنها جدا شدند.
اوضاع هر روز بدتر از روز گذشته برای
سپیدرود پیگیری میشود .ابتدای هفته علی
کریمی از مالکیت و هدایت سرخهای گیالنی
کنار رفت و بعد نوبت به مدیرعامل و کادر فنی
باشگاه رسید تا یک به یک از سمت خود استعفا
کرده و پشت سر کریمی حرکت کنند.
حاال خبر میرسد که در جدید ترین اتفاق،
پیام صادقیان و حامد محمودی قرارداد خود با
باشگاه را فسخ کرده و از جمع بازیکنان سپیدرود
جدا شدند .گویا بندی در قرارداد این دو بوده که
در صورت عدم حضور کریمی در این باشگاه،
آنها هم جدا شده و پشت سر مربی خود خارج
میشوند.
صادقیان در نقل و انتقاالت نیم فصل با
جدایی از عثمانلی اسپور ترکیه به سپیدرود
آمد و تنها در سه مسابقه به عنوان یار تعویضی
پیراهن این تیم را بر تن کرد .حامد محمودی
هم که برای ترمیم خط دفاع جذب شده بود ،در
هیچ دیداری توسط سرمربی وقت سرخپوشان به
کار گرفته نشد و عمل خاصی برای تیمش انجام
نداد .در این بین برخی شایعات درباره جدایی
بازیکنان دیگر وجود دارد که باید دید تا بعد از
بازی روز جمعه با استقالل خوزستان به واقعیت
میپیوندد یا خیر.

سرمربی سپیدرود برابر استقالل
مشخص شد

قرار است تیم فوتبال سپیدرود رشت
با هدایت سهیل حق شناس برابر استقالل
خوزستان قرار گرفته و بازی حساس خود را
برگزار کند.
با تصمیم مسئوالن هیئت فوتبال گیالن و
وساطت قربانعلی الماسخاله رییس هیئت سهیل
حق شناس از امروز در تمرینات سپیدرود حاضر
شد و کار بازیکنان را زیر نظر گرفت .همچنین
قرار است این مربی بومی در بازی برابر استقالل
خوزستان بر روی نیمکت نشسته و سرخهای
گیالنی را مهیا شکست حریف انتهای جدولی
خود بکند.
این باشگاه پر طرفدار هنوز هم تحت
مالکیت علی کریمی قرار دارد و باید این فرد
سرمربی بعدی باشگاه را معرفی کند .با این حال
او طی نامهای تصمیم گیری را به اداره ورزش و
جوانان و هیئت فوتبال استان گیالن واگذار کرده
است .اما طبق قانون چون تا به اینجا هیچ گونه
نقل و انتقالی از سوی کریمی صورت نگرفته،
وی هنوز هم تصمیم گیرنده نهایی است و باید
دید در نهایت این مسئله چگونه به نفع سپیدرود
رقم میخورد.
علی کریمی بعد از شکست برابر پدیده
به علت عدم همکاری مسئوالن استان گیالن
و همچنین دلخوری از بازیکنان از هدایت و
مالکیت سپیدرود کنار کشید تا اوضاع برای
آنها تیره و تار شود.

مدیرعامل استقالل خوزستان
مشخص شد

هیئت مدیره باشگاه استقالل خوزستان،
مدیرعامل این باشگاه را معرفی کرد.
باشگاه استقالل خوزستان که شرایط
نامناسبی دارد و در قعر جدول رده بندی لیگ
جای گرفته ،امروز مدیرعامل خود را شناخت.
جلسه هیئت مدیره این باشگاه امروز برگزار
شد و اعضای این گروه محمد رحیمی را به
عنوان مدیرعامل انتخاب و معرفی کردند.
گفتنی است آبی های خوزستان ،در حال
حاضر کریم بوستانی را هم در راس کادر فنی
خود ندارند و فعال کریم قنبری مسئولیت فنی
این تیم را بر عهده دارد.
تغییر و تحوالت در ذوب آهن انجام شد

آذری برکنار نشد از هیات مدیره
کنار رفت

با حکم مدیرعامل کارخانه ذوب آهن
اصفهان ،سعید آذری از هیات مدیره این تیم
کنار رفت.
در حالی که پیش از این تصور تغییراتی
در هیات مدیره ذوب آهن اصفهان می شد ظهر
امروز این اتفاق افتاد و سعید آذری ،مدیرعامل
ذوبی ها به دستور مدیریت کارخانه ذوب آهن
از حضور در هیات مدیره کنار کشید تا جواد
محمدی که از داوران حاضر در فوتبال ایران
محسوب می شود جایگزین وی شود.
این اتفاق در حالی افتاد که پیش از این
حرف و حدیث ها از برکناری عضو دیگری از
هیات مدیره خبر می داد اما در نهایت قرعه به
نام سعید آذری افتاد تا با وجود ادامه حضور در
سمت مدیرعاملی ذوب آهن ،از ادامه حضور در
هیات مدیره کنار گذاشته شود.

الحاجی گرو به اوسترشوند برگشت

مهاجم نیم فصل اول تیم استقالل ،بار دیگر
به تیم اوسترشوند سوئد پیوست.
یکی از تغییرات تیم استقالل در نقل و
انتقاالت زمستانی ،جدا شدن الحاجی گرو از
جمع شاگردان وینفرد شفر بود .این مهاجم
نیجریه ای که ابتدای فصل از اوسترشوند
سوئد به استقالل ملحق شده بود ،اصلی ترین
امید آبی ها برای حل مشکل گلزنی و پر کردن
جای خالی تیام بود.اما عملکرد گرو با چیزی که
تصور می شد ،متفاوت بود و او تحت فشارهای
زیادی قرار گرفت .به دلیل همین فشار روحی،
مهاجم نیجریه ای نتوانست نمایش های قابل
قبولی از خود در لیگ ایران به جا بگذارد و در
پایان نیم فصل از تیم استقالل جدا شد .حاال و
مدتی پس از جدایی گرو از استقالل ،این بازیکن
امروز پستی در اینستاگرام خود منتشر و در آن
اعالم کرده که دوباره به تیم قبلی خود یعنی
اوسترشوند پیوسته است.

شفر کی روش نیست او شفر است نه یک کلمه بیشتر و نه کلمه کمتر !
سعید سرفرازیان

برای ما باور برخی از عکس العمل ها و تحلیل
ها سخت است .یکی از همین موارد پروژه ی کی
روش سازی از وینفرد شفر آلمانی می باشد .برخی
از دوستان رسانه ای ما در چند مدت اخیر در دو
سه مقطع سعی داشته اند کارها و گفتارهای
شفر را شبیه به کی روش بخوانند و این نکته را
زمانی بیان می کنند که استقالل در مسابقه های
لیگ روی نوار پیروزی گام بر می دارد .مسلما
وینفرد شفر هم به مانند تمام مربیان دنیای فوتبال
اشتباهاتی دارد و به برخی از کارها و گفتارش نقد
وارد است .چون هیچ آدمی کامل مطلق نیست
و نقایصی در او وجود دارد و این مورد در دنیای
فوتبال و عالم مربیگری هم جاری و ساری است.
ولی باید پذیرفت که این مربی آلمانی شباهت
چندانی به کارلوس کی روش پرتغالی ندارد ،تنها
وجه اشتراک این دو خارجی بودن آنهاست.
شفر در مدت حضورش در ایران با اهالی رسانه
و خبرنگاران برخورد چالش برانگیزی نداشته و
در همه ی شرایط حتی بعد از باخت ها با روی
باز جوابگوی سواالت رسانه ها بوده است .او هرگز
به فوتبال ایران توهین نکرده و همیشه از فوتبال
کشورمان و بازیکنان ایرانی و همکارانش به نیکی
یاد کرده است و آنچه ما از شفر دیده ایم رابطه
خوب و دوستانه با مربیان ایرانی بوده است .یکی از
کارهای به یاد ماندنی این مربی حضور در ورزشگاه

آزادی برای حمایت از تیم ملی بود او این کار را در
شرایطی انجام داد که خیلی ها به تیم ملی پشت
کرده بودند و سعی داشتند نشان دهند صنمی با
این تیم ندارند .شفر به قرارداد و مفاد آن پایبند،
و خارج از آن حرکت نمی کند و به قول معروف
خود را تافته ی جدا بافته از فوتبال ایران و استقالل
نمی داند .در جریان اختالف این مربی با خطیر
الزم است به این نکته اشاره شود اختالف در چنین
مجموعه هایی طبیعی است ،همچنانکه در اداره
ی یک روزنانه و یا هر سازمان و نهادی اختالف

نظر واختالف سلیقه وجود دارد .و اگر به درستی
مدیریت شود منجر به رشد و باال رفتن کیفیت آن
مجموعه هم شود .اگر بازیکنان استقالل به صورت
هماهنگ به مشکالت موجود در استقالل اشاره
کرده اند چیزی عجیب و غریب نمی باشد چون
آنها آنچه را دیده اند بیان کرده اند و دوست دارند
که مسئوالن حرف آنها را بشنوند و به این مشکالت
رسیدگی کنند حمایت از مربی از طرف بازیکنان
نشانه هم دلی و اتحاد یک تیم است و باید به شفر
از این بابت تبریک گفت نه به او انتقاد کرد که

چرا در تیم استقالل هماهنگی و یک دلی وجود
دارد ؟ هرچند بازیکنان باشگاهها و تیم های دیگر
شدیدتر و غلیظ تر به مشکالت اعتراض نموده و
بعضا در خالل اعتراض خود توهین هایی هم نثار
مدیران ورزش نموده اند اما از چشم خیلی ها پنهان
مانده است .شفر به عنوان یک مربی با تجربه و
حرفه ای همیشه در اظهار نظر ها و مصاحبه ها
از مدیر عامل تیم به عنوان متولی و رئیس باشگاه
با احترام یاد کرده و او را در جریان تمام امور تیم
قرار داده شفر عالقه ی چندانی به تک روی ندارد
و بیشتر در حوزه ی فنی اظهار نظر می کند .البته
حرف شفر که در فوتبال موی سپید کرده حرف
بیهوده و الکی نیست او اهل فن و کارشناسی کار
کشته می باشد و اگر نظری هم داشته باشد نباید
او را رد کرد .با این اوصاف نتیجه می گیریم شفر
به کی روش شبیه نیست و شبیه هم نمی شود .اما
چرا همیشه در بردهای استقالل عده ای روی این
موضع نادرست مانورو می دهند جای سوال دارد ؟
اکنون که استقالل به آرامش رسیده و خیل عظیم
هواداران این تیم از موفقیت های آبی پوشان لذت
می برند و خوش حال هستند انصاف نیست به
جانشان دلهره و التهاب حاشیه و نگرانی انداخته
شود .هواداران استقالل و پرسپولیس و حتی تیم
های با ریشه و قدیمی سرمایه های با ارزش فوتبال
هستند .نباید با تحلیل ها و پیش بینی های من
در آوردی این سرمایه ها دلسرد و نا امید کنیم .

این حاشیه و شایعات را میسازند تا تیمم را تضعیف کنند

برانکو :مامور مذاکره هشت میلیون دالری با دالیچ بودم!

سرمربی پرسپولیس بعد از نمایش ناموفق تیمش در جدال قبلی،
اکنون در آزادی امیدوار است شاگردانش ضمن ارائه عملکردی موفق،
به سه امتیاز بازی نیز دست یابند.
برانکو ایوانکوویچ با حضور در نشست خبری در خصوص دیدار
این هفته تیمش مقابل نفت آبادان گفت :بیصبرانه منتظر بازی
هستیم .با وجود فشردگی بازیها از این طریق میتوانیم هواداران
را شاد کنیم .در مورد تیم خودم ابتدا درباره نفت آبادان باید بگویم.
به طور سنتی آشنایی کاملی با سبک خوزستان داریم .بازیکنانی
بااستعداد که دوست دارند بازیسازی کنند .این تیم نسبت به نیم
فصل اول تغییرات زیادی داشته و خون تازه ای به تیم تزریق شده.
تیمی با انگیزه فراوان و باز یک دلیل اینکه خوزستان یک چشمه بی
انتهای استعداد است و انتظار دارند بهتر از نیم فصل ظاهر شوند.
وی درباره شرایط مصدومان تیمش گفت :شجاع و سیدجالل
به تیم برمیگردند و همچنین رادوشوویچ .در حالی که نه کمال و
نه مصلح را در ترکیب نخواهیم داشت .البته هنوز روی ربیع خواه،
ماهینی و انصاری هم نمیتوانیم حساب باز کنیم .آدام همتی بعد
از عمل جراحی به تمرین اضافه شده و از بازی بعدی قادر به بازی
خواهد بود.
برانکو درباره انتقاداتی که از بودیمیر میشود و اینکه آیا نگران
تکرار سرنوشت بازیکنان اوکراینی برای این مهاجم نیست ،گفت :البته
این مساله تنها مربوط به بودیمیر نیست ،بلکه بشار ،سروش ،ترابی
و  ...و کل بازیکنانی که تازه آمدند هست .آنها نیاز به زمان دارند.
بودیمیر مشکلش کمبود تمرین است و فقط بازی و بازی و بازی.
هم سروش ،بشار و هم ترابی و ...انتظارم این است که زود هماهنگ
و آماده شوند .با یک بشکن اما همه چیز سر جای خود قرار نخواهد
گرفت .چیزی که خوشحالم می کند این است که مشکل داشتیم اما
تیم های دیگر هم بازیکنان جدید آوردند که با نوسان همراه بوده
است .من از تیمم راضی هستم و قبال هم توضیح دادم که در  5بازی

اخیر برتر از حریفان بودیم .دو تای آن را با پدیده بازی کردیم و برابر
دیگر حریفان هم نمایش خوبی داشتیم.
سرمربی سرخپوشان در ادامه درباره لیست اعالمی تیم امید
گفت :اوال من نمی دانم لیست آمده .آقای کرانچار دوست من است
و اینجا در تهران است و مساله بعد این است که زمانی کی روش
سرمربی تیم ملی بود و زمانی که کرانچار هم بود .ما همیشه حمایت
کردیم و حمایت می کنیم .اگر نیاز باشد بازیکنان به تیم امید کمک
کنند ما موافقت می کنیم .میروند تیم ملی و دربی را هم خواهیم
دید .حاال درباره دربی اطالعات دیگری دارم و به آن فکر می کنم.
برانکو در واکنش به اینکه بازیکنان مدنظرش جذب شده اند
اما کیفیت تیمش خوب نیست دوباره اینطور توضیح داد :ترابی
یک ماه است که با ماست .سروش هم که در نیم فصل هیچ بازی
نکرد و مصدوم بود .برای همه ما زمان مهم است .هم بودیمیر،
و بقیه جدیدها جز کار و بازی چیزی نمی توانیم داشته باشیم.
من به همه آنها اعتقاد دارم و مطمئنا به شرایط ایده آل خواهند
رسید .اینقدر بازی داریم که به همه بازی برسد و چه روی نیمکت
و چه فیکس بازی کنند .بازیکنانی داریم که هر لحظه آمادگی
بازی دارند .جوانان تیمم هم انگیزه دارند و این برای من خوشحال
کننده است .انتظار دارم آنها زودتر به شرایط آمادگی برسند اما
یک شبه نمی توان انتظار داشت .اما یادآوری کنم که ما همچنان
صدر جدول هستیم .به نیمه نهایی جام حذفی رسیدیم .قبول
کنید پدیده ،استقالل ،تراکتور و سپاهان خیلی خوب هستند و
لیگ بسیار جذابی خواهد بود .هواداران هم در این لیگ دراماتیک
هیجان و لذت زیادی خواهند داشت.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به اینکه حضور در امارات را
مربوط به مذاکره با دالیچ عنوان کردهاند گفت :گفتند آقای تاج به من
ماموریت دادهاند که من شش ماه ایشان را ندیدم و از من اما پرسیدند
شما از طرف آقای تاج ماموریت داشتید که من گفتم بله ،ایشان به

من ماموریت داد و من پیشنهاد  8میلیون دالر ساالنه به دالیچ را دادم.
چرا میخندید؟ خودتان هم نوشتید!
وی ادامه داد :این هایی که مینویسند فکر نکنید که اتفاقی است
و آنها می خواهند در تیم ما تنش و چالش ایجاد کنند .اما مهم نیست.
ما هواداران خودمان را داریم که به ما اعتماد دارند و این کارها ما را
تقویت می کند تا انگیزه بیشتری برای مبارزه داشته باشیم.
برانکو درباره فشردگی بازیهای لیگ و حضور این تیم برابر
پاختاکور نیز گفت :کمال و مصلح را در این بازی در اختیار نداریم اما
بقیه در رقابت  11نفره هستند .برای ما همه بازیها مهم هستند و
مهترین بازی امروز و مقابل نفت آبادان است.
سرمربی پرسپولیس در پایان در پاسخ به اینکه آیا مسائل مالی
اش با باشگاه در آستانه لیگ قهرمانان برطرف شده یا خیر :مشکل
مالی همیشه وجود داشته و دارد .حاال شما مدیریت و تحریریه و
جایی که کار می کنید حقوق نگیرید به مشکل می خورید یا نه.
ولی بازیکنان ما خیلی حرفه ای با این مساله برخورد می کنند و من
خیلی لذت می برم از تمرین کردن با آنها .همه ما اطمینان داریم این
مشکالت کمتر و کمتر خواهد شد.

 830کیلومتر دورتر از ورزشگاه آزادی

افشین قطبی در بازگشتش به ایران بار دیگر
مقابل استقالل روی نیمکت خواهد نشست تا شاید
پیروز این جنگی باشد که تا امروز برنده ای نداشته
است.
بازی تیم های فوالدخوزستان برابر استقالل یک
بازی حساس با ابعاد و ویژگیهای خاص خودش است.
عالوه بر اینکه دو تیم برای موفقیت در لیگ برتر امسال
به سه امتیاز بازی نیاز دارند جدال افشین قطبی به
عنوان سرمربی سابق پرسپولیس با تیم استقالل یکی
از عوامل جذابیت این بازی خواهد بود .البته که قطبی
با فوالد در این فصل توانسته پرسپولیس را در اهواز
شکست بدهد و حاال برای شکست دیگر تیم مطرح
پایتخت آماده می شود.
پات با آبی ها
افشین قطبی به عنوان سرمربی سه بازی برابر
استقالل را تجربه کرده است که هر سه بازی قبلی او
سرمربی پرسپولیس بوده است .او در این سه بازی سه
مساوی یک بر یک برابر استقالل به دست آورده است.
همیشه کامبک
افشین قطبی همیشه در بازی هایش برابر
استقالل از حریف عقب افتاده و بعد نتیجه را جبران
کرده است .در اولین دیدار دو تیم در لیگ هفتم و
در هفته نهم ،ابتدا پرسپولیس با گل دقیقه  57امید
روانخواه عقب افتاد اما محسن خلیلی در دقیقه 83
بازی را مساوی کرد .دومین تجربه حضور او برابر
استقالل در بازی برگشت بود که این بار هم روانخواه
تیمش را در دقیقه  4پیش انداخت و خلیلی در دقیقه
 27نتیجه را برگرداند .سومین و آخرین دیدار قطبی
با استقالل هم در هفته هشتم برگزار شد که این
بار قطبی با گل دقیقه  47برهانی عقب افتاد و علی
کریمی در دقایق پایانی بازی را به تساوی کشاند.
چهارمین بازی و چهارمین مربی استقالل
افشین قطبی در سه بازی قبلی اش با سه
مربی متفاوت در استقالل روبرو بوده است .او در
لیگ هفتم و بازی رفت با ناصر حجازی و در بازی
برگشت با فیروز کریمی جدال کرد .در بازی رفت
لیگ هشتم نیز امیر قلعه نویی سرمربی استقالل
بود .قطبی حاال و در چهارمین دیدارش با استقالل
با یک مربی دیگر به نام وینفرد شفر دیدار می کند.
لیگ هشت ،هفته هشت ،دقیقه ،88
بازیکن شماره 8
آخرین دیدار قطبی با استقالل یکی از جذاب
ترین و خاطره انگیزترین دربی های پایتخت هم
بوده است .استقالل با بازگشت امیر قلعه نویی به
این تیم به دنبال جبران فصل قبل و پایین کشیدن
امپراطور و پرسپولیس از تاج و تخت بود .این
دومین دیدار قطبی و قلعه نویی بود و فصل قبل در

افشین قطبی؛ از استقالل تا استقالل

بازی پرسپولیس و مس کرمان که به تساوی بدون
گل رسید باهم جدال کرده بودند .پرسپولیس که
تیمی پرستاره بود در این بازی تحت تاثیر بازی
حریف قرار گرفت و توسط آرش برهانی دروازه
اش باز شد اما در دقیقه  88این بازی علی کریمی
دروازه استقالل را باز کرد تا قطبی به عنوان مربی
پرسپولیس شکستی را برابر حریف دیرینه تجربه
نکند .نکته جنجالی این بازی درگیری امیرقلعه
نویی با بیژن کوشکی مدافع این تیم بود که
نتوانسته بود در مهار علی کریمی خوب عمل کند.

تعویض ستاره جنجالی
علیرضا نیکبخت در لیگ ششم از استقالل به
پرسپولیس آمد تا یکی از جنجالی ترین انتقال های
فوتبال ایران رقم بخورد .او در تیم دنیزلی درخشید
و در لیگ هفتم با هدایت افشین قطبی به قهرمانی
رسید .نیکبخت البته در سال اول با قطبی مشکل
داشت و یکی از اعضای اصلی باند مخالفانش بود.
با این وجود در لیگ هشتم سرانجام در پرسپولیس
ماندنی شد .او در دربی شصت و پنجم تا دقیقه 80
در زمین بود اما نتوانست کاری برای فرار تیمش از
شکست انجام دهد .قطبی در این دقیقه او را بیرون
کشید و محمد منصوری را به زمین فرستاد که با
ناراحتی این ستاره جنجالی آن روزها همراه بود .چهره
ناراحت و گریان نیکبخت روی نیمکت و در دقایقی که
پرسپولیس در آستانه شکست از حریفش قرارداشت
یکی از تصاویر ماندگار این بازی است.
هدیه به ژنرال
در دربی شصت و پنجم و در ابتدای بازی
افشین قطبی یک لوح یادبود که از طرف باشگاه
پرسپولیس تهیه شده بود را به امیرقلعه نویی داد.
او قبل از این و در بازی پرسپولیس و مس کرمان
نیز با امیرقلعه نویی رابطه دوستانه ای داشت.
ژنرال باز نکرده پس فرستاد
امیر قلعه نویی اما در پایان بازی با مصاحبه
ای که انجام داد کمی آن رابطه مثبت تحت تاثیر
قرار گرفت .او در پایان این بازی گفت «:گلی که
تیم پرسپولیس به ثمر رساند بر روی یک پاس ۷۰
متری و در واقع یک توپ “بکش زیرش” بود که

بیژن کوشکی یار مستقیم خود را نگرفت اما ،در
مقابل ما چهار بار در عمق دفاع پرسپولیس تک
به تک شدیم».
آن علی معروف
در این کنفرانس خبری امیرقلعه نویی با یکی
از خبرنگاران حاضر در سالن درگیری لفظی پیدا
کرد و آن جمله معروف «علی» که اشاره به یکی از
هواخواهانش در کنفرانس خبری بود در این لحظه
ادا شد.
جیمی جامپ مدل قدیمی
در دربی شصت و پنجم حضور یک جیمی
جامپ که آن زمان در فوتبال ایران هنوز به شکل
رسم در نیامده بود نیز در این بازی جالب بود .این
جیمی جامپ با لباس جالبی که به تن داشت در
زمانی که وحید طالب لو در نیمه دوم مصدوم شده
وارد زمین شد.
عقاب در کنار امپراطور

احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسطوره ای
پرسپولیسی ها و فوتبال ایران در لیگ هشتم و در
دربی شصت و پنجم دستیار افشین قطبی و مربی
دروازه بان های پرسپولیس بود.
عینک برهانی
آرش برهانی در این بازی یکی از بهترین
های استقالل بود .او بعد از گلی که زد خوشحالی
جالبی داشت و دستهایش را شبیه عینکی روی
چشمهایش گذاشت .او بعد از این گل دو سه
موقعیت گلزنی دیگر داشت که از دست داد و در
نهایت بازی مساوی شد.
دی کارمو
یکی از نکات جالب این مسابقه حضور پائولو
دی کارمو مهاجم برزیلی بود که توسط قطبی به
پرسپولیس آمده بود و عملکرد بد او در چند بازی
و بخصوص دربی او را در نشست بعد ازاین بازی
مجبور به واکنش کرد .قطبی در پایان دربی شصت
و پنجم گفت از فوتبال دیکارمو راضی نیستم اما
فکر میکنم تالش زیادی برای موفقیت تیم داشت.
ما زمانی که یک گل عقب بودیم باید یک مهاجم را
به درون زمین میفرستادیم که دیکارمو با توجه

به قد بلند و شرایط فیزیکیاش میتوانست بهترین
گزینه باشد به هر حال باید قبول کنیم که فضای
روانی داربی روی این بازیکن هم تاثیر داشت».
توپ در جوراب کریمی

علی کریمی ستاره پرسپولیس در این بازی
بود و نمایش فوق العاده ای داشت و گل تساوی
بازی را به ثمر رساند .قطبی در پایان بازی درباره
کریمی گفت «:کریمی با به ثمر رساندن گل،
نشان داد یک فوتبالیست کامال بین المللی است
و باید دوباره در اروپا بازی کند .وی آنقدر مهارت
دارد که هنگام دربیل زدن هر ببینده ای احساس
میکند توپ را در جورابش گذاشته و بازیکنان را
جا میگذارد .وی زیدان فوتبال ایران است».
تغییر چهره
افشین قطبی فردا در حالی بعد از ده سال
بار دیگر برابر استقالل روی نیمکت می نشیند که
گذر زمان تغییراتی را در چهره اش به وجود آورده
است .او زمانی که در لیگ هشتم به عنوان سرمربی
پرسپولیس به مصاف استقالل رفت  45سال داشت
و االن یک مربی  55ساله است و بیشترین چیزی
که که این گذر زمان را نشان می دهد موهایی است
که دیگر کامال خاکستری رنگ شده اند.
محبوب سرخ ها
افشین قطبی با وجود آنکه اکنون هدایت
فوالد را به عهده دارد و حتی با این تیم پرسپولیس
را شکست داده اما برای هواداران سرخ پایتخت
محبوب است  .او زمانی که آخرین بار به مصاف
آبی ها رفت در ورزشگاه آزادی تصاویر بزرگش
روی دست هواداران بود و شعار امپراطور شنیده
می شد و حاال این شعارها روی سکوهای غدیر
شنیده می شود.

شماره 2686

اخبار
نزاع معاون استقالل و دروازه بان سابق تیم ملی

خطیر :علیرضا حقیقی باید امشب در
بازداشت بماند

بحث لفظی دروازه بان سابق پرسپولیس و
معاون استقالل باعث شدت آن و درگیری بین
طرفین شد و اکنون علیرضا حقیقی در کالنتری
به سر میبرد.
دیروز خبری مبنی بر درگیری علی خطیر
و علیرضا حقیقی منتشر شد که در نهایت اکنون
با تایید این موضوع ،مشخص شده دروازه بان
سابق پرسپولیس به دلیل این ماجرا در کالنتری
به سر میبرد.
علیرضا حقیقی که برای عقد قرارداد با یکی
از تیمهای یونانی راهی آتن شده بود ،با شدت
گرفتن بیماری مادرش که منجر به بستری
شدن و کما او شده بود ،به ایران بازگشت .او
طی این روزها البته تمرینات اختصاصی خود را
در مجموعه انقالب دنبال میکرد که البته امروز
خبرساز شد .دروازه بان سابق پرسپولیس که
امروز برای تمرینات اختصاصی در این مجموعه
حضور یافته بود ،با معاون ورزشی باشگاه
استقالل درگیری فیزیکی یافت که در نهایت
منجر به بستری شدن علی خطیر شده است.
طبق شنیدهها در محلی که این دروازه بان
به همراه مربی خود در حال تمرین بود ،خطیر
نیز حضور داشته که تردد معاون استقالل به
همراه کارگرانی که برای تخلیه بار به همراه
داشته ،باعث بحث لفظی طرفین شده و در ادامه
با دخالت علیرضا حقیقی و درگیری فیزیکی
شکل گرفته ،خطیر روانه بیمارستان شده و
شکایتی علیه دروازه بان پرسپولیس تنظیم
میکند.
علی خطیر معاون ورزشی باشگاه استقالل
در گفت و گو با ورزش سه درباره درگیری خود
با علیرضا حقیقی گفت :باشگاه استقالل مجموعه
ورزشی انقالب را برای تمرینات اجاره کرده
است .با دو کامیون برای تخلیه تجهیزات حضور
داشتیم و من نیز برای نظارت و بررسی امکانات
در این مجموعه حضور داشتم .بعد از اینکه سر و
صدا زیاد شد ،مربی دروازه بانهای دروازهبانی به
نام علیرضا حقیقی که من او را نمی شناسم به
سراغ من آمد و گفت چرا اینجا حضور دارید که
من توضیحاتی را به او ارائه کردم .ادامه صحبت
های ما به بحث کشیده شد که حقیقی از دور
داد زد که چه اتفاقی افتاده است و من نیز که
او را نمی شناختم ،گفتم شما؟ که حقیقی از راه
دور با سرعت سمت من آمد و با سر به صورت
من زد و من نیز هم اکنون در بیمارستان هستم.
وی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر
خواسته خود گفت :آنها به من گفتند که حضور
شما غیر قانونی نیست زیرا ما زمین را اجاره
کردیم اما حراست این موضوع را تکذیب کرد.
حقیقی نیز باز داشت شده و امشب نیز قطعا در
بازداشت خواهد بود.
دو میزبانی از استقالل در فاصله یک سال و  4روز؛

فوالد به دنبال پاک کردن خاطره
اسفند 96

تیم فوتبال فوالد خوزستان در آخرین
میزبانی خود از استقالل تهران نتیجه خوبی
کسب نکرد.
امروز در اولین دیدار هفته بیستم رقابت
های لیگ برتر تیم های فوالد و استقالل در شهر
اهواز به دیدار یکدیگر می روند .بازی فردا با توجه
به موقعیت دو تیم در جدول و همچنین حضور
افشین قطبی روی نیمکت فوالد ،حساسیت های
جالب توجهی دارد.
اما یکی از نکات خاص دیدار پیش روی
دو تیم ،هدف گذاری فوالدی ها برای گرفتن
انتقام شکست فصل پیش از استقالل است .یک
سال و چهار روز قبل از بازی فردا ،یعنی روز 5
اسفند سال گذشته ،استقالل و فوالد در ورزشگاه
غدیر به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی
قاطع  4بر یک به سود آبی های پایتخت به پایان
رسید.
این نتیجه اصال با انتظار فوالدی ها
همخوانی نداشت و شکست چهار گله در اهواز
برای آنها بسیار سخت بود .اولین فرصت جبران
این باخت ،دیدار رفت لیگ هجدهم بود که در
تهران به تساوی بدون گل انجامید .پس از آن
بازی ،نوبت به دیدار برگشت می رسد که امروز
قرار است در اهواز انجام شود .فوالدی ها که
به استثنای بازی هفته قبل ،با افشین قطبی
روند خوبی داشته اند و در بازی های بزرگ هم
موفق از زمین خارج شده اند ،امید زیادی به
پیروزی در دیدار مهم برابر استقالل دارند تا از
این طریق ،شکست خانگی یک سال پیش خود
را نیز جبران کنند.
سیف برقی:

دوپینگ بازیکن لیگ برتری کذب
محض است

رییس کمیته پزشکی فدراسیون تاکید کرد
که اخبار موجود در خصوص مثبت اعالم شدن
دوپینگ بازیکن لیگ برتری کذب محض است.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
دکتر توحید سیف برقی درباره برخی
شایعات موجود در خصوص مثبت اعالم
شدن دوپینگ بازیکن لیگ برتری گفت :در
حال حاضر هیچ پاسخ مثبت دوپینگی از
ستاد مبارزه با دوپینگ و فیفا به فدراسیون
فوتبال اعالم نشده است و شایعه مثبت
بودن دوپینگ بازیکن لیگ برتر را از سوی
کمیته پزشکی تکذیب می کنم.
وی در ادامه بیان کرد :در همین راستا کلیه
اخبار و شایعات درخصوص دوپینگ بازیکن لیگ
برتری صددرصد کذب محض است و از رسانه
های گروهی درخواست می شود ضمن حفظ
شان بازیکنان فوتبال کشورمان از دامن زدن به
شایعات جدا پرهیز کنند .
دکتر سیف در پایان اظهار داشت :همچنین
از اصحاب رسانه درخواست دارم جهت دریافت
اطالعات صحیح تنها این اخبار را از ستاد ملی
مبارزه با دوپینگ پیگیری کنند.

