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خبر كوتاه
گل محمدی به درستی اخراج شد

سلیمانی :پنالتی روی کنعانی زادگان
درست بود

کارشناس داوری فوتبال ایران گفت :در
بازی پرسپولیس و صنعت نفت داور به درستی
روی کنعانی زادکان پنالتی گرفت.
حیدر سلیمانی درباره قضاوت تیم داوری
بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان اظهار
داشت :این مسابقه به جز صحنه پنالتی نیمه اول
اتفاق خاص دیگری نداشت .در آن صحنه هم
با توجه به اینکه مدافع صنعت نفت با کشیدن
دست کنعانی زادگان مانع حرکت وی شده و
روی بازیکن پرسپولیس خراب شد ،اکبریان
به درستی اعالم پنالتی کرد.وی درباره صحنه
اخراج یحیی گل محمدی توضیح داد :سرمربی
پرسپولیس در آن صحنه جدا از اعتراض به داور
توپ را هم شوت کرد که این حرکت اعتراضی
شدت دار محسوب می شود .ضمن اینکه گل
محمدی از محوطه فنی هم خارج شد و طبیعی
است داور به این عمل واکنش نشان می دهد و
این اخراج درست بود .کارشناس داوری فوتبال
کشورمان افزود :در مجموع قضاوت تیم داوری با
وجود اینکه قضاوت کردن در هوای بارانی خیلی
سخت است ،بازی مثبت و خوب بود بود .اکبریان
با توجه به نزدیکی اش به صحنه ها توانست
عملکرد خوبی در این مسابقه داشته باشد.

رحمتی :داور اصرار داشت بازی در
این زمین برگزار شود

سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت :احتمال
مصدومیت بازیکنان وجود داشت و داور اصرار کرد
بازی برگزار شود ولی از دقیقه  22تصمیم گرفتند
انجام نشود.سید مهدی رحمتی بعد از لغو دیدا
شهرخودرو و پیکان اظهار داشت :ما قبل از بازی
از زمین بازدید کردیم وکامال آب در زمین جمع
شده و مشخص بود که بعد از  20دقیقه نمی شود
در این زمین فوتبال بازی کرد .متاسف هستم که
به هر شکل ممکن و برای اینکه حرفمان را عملی
کنیم یک زمین خوب را خراب کردند .وی افزود:
بدترین اتفاق این بازی خراب شدن این زمین بود.
امیدوارم پیکان بتواند تا آخر بازیها بتواند در اینجا
میزبانی کند .در بازی دیروز احتمال مصدومیت
بازیکنان وجود داشت و داور اصرار کرد بازی برگزار
شود ولی از دقیقه  22تصمیم گرفتند بازی انجام
نشود.سرمربی تیم شهرخودرو در پاسخ به این سوال
که آیا بازی امروز برگزار می شود یا خیر گفت :من
نه علم این را دارم که بدانم باران بند می آید و نه
علم این را دارم که بدانم چمن درست می شود.

مطهری :هیچ وقت عقب نشینی را
دوست نداریم

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :موقعیتی
به حریف ندادیم اما هیچ وقت نمی خواهیم عقب
نشینی کنیم.حمید مطهری در نشست خبری
پس از بازی پرسپولیس مقابل صنعت نفت که با
برتری یک بر صفر سرخ پوشان به اتمام رسید،
اظهار داشت :از اخراج گل محمدی تعجب می
کنم و نمی دانم چگونه این اتفاق رخ داد .یک
بخشی از عقب نشینی ما به شرایط ذهنی بازمی
گردد و هیچ موقع کادرفنی ما این سبک بازی و
عقب نشینی را دوست ندارد.

پورموسوی :سازمان لیگ فقط می خواست
بازی ما با پرسپولیس را برگزار کند

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت گفت :تیم
ما در دیدار با پرسپولیس دو نیمه متفاوت داشت.
پورموسوی :سازمان لیگ فقط می خواست
بازی ما با پرسپولیس را برگزار کند
سید سیروس پورموسوی پس از شکست
صنعت نفت مقابل پرسپولیس که با برتری
یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید ،اظهار
داشت :امروز دو نیمه متفاوت داشتیم .در نیمه
اول بازیکنان بچه ها در حد و اندازه خود ظاهر
نشدند اما در نیمه دوم به ویژه در دقایق پایانی
با توجه به ورود جوان های جویای نام به زمین
موقعیت هایی به دست آوردیم که با کم دقتی
از بین رفت.وی افزود :فکر می کنم صحنه
پنالنی درست نبود و اگر اینگونه باشد و اکبریان
اشتباه تصمیم گرفته باشد امتیاز با ارزشی را از
ما گرفته است.سرمربی تیم صنعت نفت درباره
اعتراض گل محمدی به کیفیت زمین توضیح
داد :با نظر گل محمدی موافق هستیم و فکر
می کنم سازمان لیگ فقط می خواست این
بازی را برگزار کند .از روز گذشته بارندگی بود و
به کیفیت بازی لطمه وارد کرد .اگر فکر سالمتی
بازیکنان بودیم نباید این دیدار برگزار می شد و
نیمه اول را ما خوزستانی ها به دلیل ناهمواری
زمین و بارندگی از دست دایم.

شماره 3090

پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر در شب اخراج گل محمدی

اولین دشت  3امتیازی پرسپولیس مقابل نفت آبادان

تیم فوتبال پرسپولیس صنعت نفت را شکست
داد و به اولین برد خود در لیگ برتر رسید.
تیم های پرسپولیس و نفت آبادان از ساعت
 16:20در سومین روز از هفته دوم رقابت های
لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند که در
نهایت پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر این بازی
را برد.
شاکردان یحیی گل محمدی با این پیروزی
 4امتیازی شده و به رتبه چهارم صعود کردند و
صنعت نفت هم با همان سه امتیاز در جایگاه هفتم
قرار گرفت.
داور :محمدرضا اکبریان
کمک ها :محمد راهی و مهدی سیفی
کارت زرد :محمود مطلق زاده و اسماعیل
قنبری(مربی) از صنعت نفت
کارت قرمز :یحیی گل محمدی( -90سرمربی)
پرسپولیس
گل :سیامک نعمتی( -43پنالتی) برای
پرسپولیس
ترکیب پرسپولیس :حامد لک ،محمد حسین
کنعانی زادگان ،سیدجالل حسینی ،سعید آقایی،
مهدی شیری ،احمد نوراللهی ،میالد سرلک،
سیامک نعمتی ،احسان پهلوان(-88آرمان رمضانی)
مهدی عبدی( -73علی شجاعی) و وحید امیری
سرمربی :یحیی گل محمدی
ترکیب صنعت نفت :فرزینگروسیان،
حسینساکی ،محمد طیبی ،محمد اهلشاخه،
عبداهلل ناصری ،حکیمنصاری(-57محمدرضا
غبیشاوی) محمودمطلقزاده(امید حامدی فر)
حسن بیت سعید ،مهدی زبیدی(-57احمد شریعت
زاده) طالب ریکانی(محمد حسین زواری) و خالقی
فر( -73علی آل کثیر)
سرمربی :سیروس پورموسوی
دقیقه 9
پس از یک رفت و برگشت توپ پشت محوطه

جریمه نفت به میالد سرلک رسید اما ضربه کم
دقت وی با اختالف زیاد از کنار دروازه گروسیان
راهی اوت شد.
دقیقه 18
ارسال وحید امیری روی تیر دوم دروازه نفت
با ضربه سیامک نعمتی بیرون رفت.
دقیقه 27
مهدی عبدی با پاس در عمق امیری را صاحب
توپ کرد که ضربه این بازیکن را دروازه بان تیم
میهمان برگشت داد اما قبل از آن هم آفساید اعالم
شده بود.
دقیقه 30
ارسال پاس نعمتی در عمق دفاع نفت به
عبدی رسید اما تعلل این بازیکن و دخالت محمد
طیبی سبب شد گروسیان این توپ را جمع کند.
دقیقه 33
امیری نتوانست از ارسال مهدی شیری
استفاده کند و ضربه سر وی با واکنش دروازه بان
تیم حریف دفع شد.

دقیقه 38
ارسال پهلوان از سمت راست زمین صنعت
نفت با ضربه سر عبدی از کنار دروازه راهی اوت
شد.
دقیقه 39
گروسیان این بار ضربه پای چپ سیامک
نعمتی را با واکنشی تماشایی به کرنر فرستاد.
دقیقه 40
روی پاس سید جالل به کنعانی زادگان این
بازیکن درون محوطه جریمه نفت به حرکت درآمد
اما در ادامه خطای حسین ساکی روی مدافع پیش
تاخته پرسپولیس سبب شد اکبریان برای شاگردان
گل محمدی پنالتی بگیرد.
دقیقه 43
سیامک نعمتی این پنالتی را به گل اول
پرسپولیس تبدیل کرد.
دقیقه 45+2
نعمتی با توپ ربایی از بازیکن نفت به سمت
دروازه این تیم شوت زد که این بار گروسیان ضربه

وی را مهار کرد.
دقیقه 48
در یک ضدحمله موقعیت خوبی برای صنعت
نفت ایجاد شد اما با هوشمندی مدافعان پرسپولیس
به ویژه سید جالل حسینی این خطر رفع شد.
دقیقه 60
شوت کم دقت کنعانی زادگان از فاصله دور
راهی به دروازه صنعت نت نیافت.
دقیقه 63
سعید آقایی پس از دریافت پاس از پهلوان در
زاویه بسته به توپ ضربه زد که این شوت از کنار
دروازه گروسیان خارج شد.
دقیقه 77
پاس در عمق نوراللهی توپ را به شجاعی
رساند اما ضربه وی با اختالف از باالی دروازه
گروسیان راهی اوت شد.
دقیقه 86
ضربه ایستگاهی طالب ریکانی با اختالف زیاد
از باالی دروازه لک بیرون رفت.

پرسپولیس با پیروزی تا رده چهارم صعود کرد

شاگردان گل محمدی با برتری مقابل صنعت
نفت آبادان تا رده چهارم جدول ردهبندی لیگ برتر
فوتبال باشگاهی کشور صعود کردند.
در ادامه هفته دوم رقابتهای لیگ برتر
فوتبال باشگاهی کشور ،پرسپولیس در ورزشگاه
آزادی میزبان صنعت نفت آبادان بود و با نتیجه
یک بر صفر پیروز شد.
تک گل این بازی را سیامک نعمتی در دقیقه
 43از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
پرسپولیس با این برد  4امتیازی شد و تا رده
چهارم صعود کرد.
در صدر جدول ردهبندی گل گهر سیرجان با
 6امتیاز صدرنشین است.
نساجی و فوالد خوزستان هم با  4امتیاز در
ردههای دوم و سوم قرار دارند.

شفاف سازی مسعود مرادی از پشت پرده خط خوردن نام علیرضا فغانی

مسعود مرادی درباره وضعیت داوری فوتبال ایران با توجه به اتفاقات
هفته اول و دوم لیگ برتر گفت :انتظارم از داوری فوتبال کشورمان خیلی
بیشتر از این است .آنچه که در یکی دو سال اخیر شاهدش بودیم این است
که سطح داوری در حد انتظار نیست .نیاز به برنامه ریزی قویتری داریم.
در شروع لیگ هستیم ولی اشتباهات کمک داوران ما در همین هفتههای
ابتدایی واضح بوده است.
اشتباهات ادامه داشته باشد سمت داوران قدیمی برمیگردیم

وی افزود :ترسی از اعالم اشتباه نداریم .در شروع لیگ از داوران جوان
استفاده میکنیم و شاید اشتباهاتی داشته باشند ولی اگر این اشتباهات
ادامه دار باشد به سمت داوران قدیمی تر میرویم .در یک جمله می گویم
که داوری ما باید خیلی بهتر از این باشد.
علیرضا فغانی پدیده بود

کارشناس داوری فوتبال ایران درباره دلیل اشتباهات داوران تاکید
کرد :علتش عدم پشتوانه سازی است .یک خالء بزرگ در داوری کشورمان
ایجاد شده است .منوچهر نظری نسلی را وارد داوری کرد که حتی به جام
جهانی رفتند .بعد از آن نسل داوران ما متاسفانه نتوانستند خالء را پر کنند.
یک پدیده داشتیم به نام علیرضا فغانی که با شایستگی شخصی خودش
و حمایت فدراسیون توانست به جام جهانی برسد .بعد از ایشان پشتوانهای
برای داوری نمیبینم.
فغانی از همان ابتدا نفر اول لیست کمیته داوران بود

مرادی در خصوص حذف نام فغانی از لیست بین المللی و سپس
بازگشت نام وی گفت :در روندی که از سوی دوستان و در فضای مجازی
صورت میگیرد ،قضیه را معکوس نشان میدهند .یعنی میگویند کمیته
داوران لیستی به فیفا داده و اسم فغانی را حذف کرده است .بنده به عنوان
عضو کمیته داوران از همان ابتدا در جلسات کمیته حضور داشتم .در
لیست ما برای فیفا و با تایید تمام اعضای کمیته ،علیرضا فغانی نفر اول
داوری بوده است .اینکه میگویند کمیته این کار را نکرده و فدراسیون
گفته جلسه بگذارید که چرا اسم فغانی رد نشده است برایم سئوال است.
من خودم سالها داور فوتبال بودهام و آدم بی تجربهای نیستم .فغانی دو
کمک داور ایرانی دارد و میتواند به جام جهانی برود .مگر میشود اسمش
را در لیست نگذارند؟
توپ را به زمین کمیته داوران انداختند

وی ادامه داد :صورت جلسه کمیته داوران موجود است .یک بندی
بود که میگفتند فغانی باید در ایران قضاوت کرده باشد .فکر میکنم روی
من کمیته داوران در جریان نبودم .بعدا ً این بند
این بند اشراف نداشتند و ِ
را بررسی و استعالم کردیم که دیدیم شامل حال فغانی نمیشود .اینجا
اختالفی ایجاد شد .با درخواست بنده از اصفهانیان دوباره جلسه گذاشتیم
تا ببینیم چرا نام فغانی در لیست نیست .اینکه توپ در زمین کمیته داوران
است و کسی صحبت نمیکند باعث ایجاد هجمه میشود .اگر قرار است
بنده سه چهار ماه هم در فدراسیون باشم بهتر است بهترین تصمیم را
بگیریم که جوابگوی مردم باشیم.
بحث فغانی و عرب براقی از هم جدا است

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه در خصوص خروج نام
عرب براقی از لیست داوران به دلیل آنچه که نسبت فامیلی اش با علیرضا
فغانی عنوان میشود ،اظهار کرد :من صادقانه توضیح میدهم .هر زمانی
بخواهید صورت جلسه موجود است .اینکه بعدها گفتند چون فغانی را
آوردند ،عرب براقی را از لیست خارج کردند ،درست نیست .این دو قضیه

حاشیه بازی پرسپولیس و نفتآبادان

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به کارت
قرمز داور شدیدا اعتراض کرد.
دیدار دو تیم پرسپولیس و نفت آبادان
در نیمه دوم با نتیجه یک بر صفر به سود
سرخپوشان در جریان است.
*در دقیقه  52داور مسابقه خطای بازیکن
صنعت نفت روی بازیکن پرسپولیس را در کنار
محوطه جریمه تیم مهمان اعالم کرد .این
تصمیم داور با عتراض نفتیها همراه بود و به
همین خاطر داور بازی به کنار زمین آمد و
سیروس پورموسوی سرمربی نفت آبادان را به
آرامش دعوت کرد.
*اسماعیل قنبری مربی صنعت نفت در
اواسط نیمه دوم به دلیل اعتراض از داور مسابقه
کارت زرد گرفت.
*در جریان مسابقه در نیمه دوم ،سیدجالل
حسینی و علی آلکثیر برای تصاحب توپ با هم
برخورد کردند که اعتراض کاپیتان پرسپولیس را
در پی داشت اما این دو نفر در ادامه با هم خوش
و بش کردند.
*یحیی گلمحمدی در اواخر مسابقه به
دلیل اعتراض به تصمیم داور کارت قرمز گرفت.
سرمربی پرسپولیس به این تصمیم داور هم به
شدت اعتراض کرد.

ورزش

استقالل با گلی که وارد دروازه فوالد کرد ،نوید
یک تیم مدعی قهرمانی را داد ولی در ادامه کار با
بازی نه چندان خوبی که انجام داد ،نتیجه را به فوالد
واگذار کرد تا شاگردان فکری خیلی زودتر از آنچه که
تصور می شد ،شکست را در لیگ برتر تجربه کنند.
شکست استقالل در دومین هفته لیگ بیستم ،اتفاقی
تکراری است که قریب به ۹سال است برای این تیم
تکرار می شود .استقالل از لیگ دوازدهم به بعد ،در
۴هفته ابتدایی شکست را تجربه کرده و این تیم هرگز
نتوانسته بیش از ۳هفته شکست ناپذیر باشد.
لیگ دوازدهم :هفته دوم
استقالل در لیگ دوازدهم و در دومین هفته،
با امیر قلعه نویی به مصاف سایپا رفت .آنها ابتدا
توسط سبحانی دروازه شان را باز شده دیدند .سیاوش
اکبرپور در دقیقه  81گل تساوی را وارد دروازه رحمان
احمدی کرد اما درست یک دقیقه بعد ،سعید دقیقی
دروازه رحمتی را باز کرد تا استقالل در هفته دوم
شکست را تجربه کند.
لیگ سیزدهم :هفته دوم
استقالل در فصل بعد با قلعه نویی بازهم در هفته
دوم شکست خورد .آبی پوشان در حضور نزدیک به
۶۵هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی میزبان زردپوشان

از هم جدا است .صورت جلسه موجود است .قرار شد فغانی به عنوان نفر
اول ایران معرفی شود .کمیته داوران تصمیم گرفت براقی از لیست خارج
شود و این موضوع ارتباطی به فغانی ندارد .اینها باید گفته میشد .چطور
میشود مدام سکوت کنیم.
نبود فغانی در لیست فاجعه بود

مرادی که با برنامه «ورزش و مردم» گفتگو میکرد ،افزود :برای فغانی
نیاز به استعالم نبود .اگر او به جام جهانی نرود دو کمک داور ایران هم جام
جهانی را از دست میدهند .ما وظیفه خود را انجام دادیم .شاید فدراسیون
دچار اشتباه در استعالم شده است .مجددا ً درخواست جلسه دادیم .با اینکه
زمانش تمام شده بود ولی با فیفا و کنفدراسیون آسیا هماهنگ کردیم .نبود
فغانی در لیست فاجعهای برای داوری ایران بود .داوران امارات و بحرین به
جام جهانی بروند ولی ایران داور نداشته باشد؟
چرا منت فیفا بر سر ما باشد؟

وی در واکنش به این کنایه که فغانی آنقدر داور بزرگی هست که
حتی ما اگر او را در لیست نگذاریم فیفا خودش انتخاب میکند ،گفت:
چرا برای کاری که خودمان میتوانیم انجام بدهیم منت فیفا سر ما باشد؟
عرب براقی بعداً الیت میشود

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در توضیح بیشتر ماجرای خط
خوردن عرب براقی از لیست داوران بین المللی و اعتراض این داور گفت:
دو داور ما در آسیا گرید  Aهستند یعنی فغانی و بنیادی فر .کمیته داوران
خودزنی نکرده است .یک تصمیم جمعی گرفتیم .کسی که از لیست خارج
شده داور الیت ما نبوده است .قرار بود پروسه ادامه پیدا کند و عرب براقی
بعدا ً الیت شود.
دنبال تسویه حساب شخصی و خودزنی نیستیم

مرادی خاطرنشان کرد :مومنی که جایگزین شده هم روندی را میرود
که عرب براقی میرود .من خودم کارشناس ارزیاب داوری و کار بلد هستم.
خط خوردن عرب براقی تسویه حساب شخصی نیست .عرب براقی کالس
میرود و شرایطش را هم دارد .به او گفتم هفت ،هشت ماه دیگر دوباره
لیست اعالم میشود و شما داور ما هستید .خودزنی نمیکنیم.
بحث ِچک اصفهانیان برای دو سال و نیم پیش بود

وی درباره ابهامات و شائباتی که پیرامون رد و بدل شدن چک بین
فریدون اصفهانیان (رئیس کمیته داوران) با مومنی (داوری که نامش
وارد لیست شده است) و ارتباط آن با خط خوردن عرب براقی گفت :این
چک متعلق به دو سه فرد بوده است .هم از داور و هم از کمیته داوران
خواستم که این ماجرا شفاف سازی شود .شاید ما در رسانه همکار باشیم
ولی خارج از رسانه هم با بعضی از همکارانمان کار دیگری انجام بدهیم .از
کمیته حقوقی فدراسیون خواستیم که به این بحث رسیدگی کند چون
هم شخصیت داور و هم کمیته داوران زیر سئوال بود .بحث من شخص
اصفهانیان نیست .ما بحث را در اختیار کمیته حقوقی قرار دادیم که بررسی
شد و بیانیه هم صادر کردند .آن یک کار شخصی و برای دو سال و نیم
پیش بوده است.
شاید فرصت دیگری نصیب مومنی نمیشد

مرادی ادامه داد :به نمایندگی از طرف کمیته داوران می گویم صورت
جلسه این کمیته برای ارسال اسامی داوران به فیفا در فدراسیون موجود
است .مومنی هم کالسهای مورد نیاز داوری را گذرانده بود و شاید فرصت
دیگری نبود که به وی بدهیم .چرا عرب براقی میگوید من سال بعد ۲۹
ساله میشوم و نمیتوانم داور الیت شوم؟ او همین االن هم خیلی جلو
است.

وی در خصوص اینکه احتمال الیت شدن مومنی کمتر از عرب براقی
است چون سن بیشتری دارد؟ تصریح کرد :بله؛ صد درصد .همان شرایطی
که برای عرب براقی فراهم کرده بودیم برای مومنی هم فراهم است.
بعضیها طوری حرف میزنند انگار سونامی شده است!

مسعود مرادی در ادامه در واکنش به گالیه عرب براقی مبنی بر
اینکه هیچکس با او درباره این تصمیم و خط خوردن اسمش از لیست
داوران صحبت نکرده بود ،گفت :من تصمیم گیرنده نیستم ولی تلفنم
برای جوابگویی به روی همه باز است .عرب براقی با من هم تماس گرفت.
گفتم هفت هشت ماه بعد دوباره به لیست بر میگردی .فاجعهای در داوری
کشور رخ نداده است .بعضیها جوری حرف میزنند انگار سونامی رخ داده
است .چند سال پیش چهار داور الیت ما از لیست خارج شدند و اتفاقی
هم رخ نداد.
چقدر داوران را محروم کنیم؟  VARمیخواهیم

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص استفاده از
تکنولوژی کمک داور ویدئویی ( )VARدر ایران گفت VAR :نیازمند
هزینه باالیی است که در خیلی از کشورها انجام میشود .در ترکیه خود
باشگاهها هزینه  VARرا متقبل شدند .در ایران نه فدراسیون قبول کرده
و نه باشگاهها میتوانند هزینههایش را تامین کنند .اگر هم تصمیم به
استفاده از  VARگرفته شود ،هفت ،هشت ماه طول میکشد .برای پرهیز
از اشتباهات باید در داوری سرمایه گذاری کنیم و  VARرا به خدمت
بگیریم .چقدر میتوانیم داوران را محروم کنیم؟
گل سپاهان آفساید واضح بود

مرادی افزود :با احترام به داوران باید بگویم پشتوانه سازی خوبی
در این بخش نکردهایم .دو هفته از لیگ گذشته ولی در سه بازی این
هفتهها اشتباهات تاثیرگذار داوری صورت گرفته است .مث ً
ال گل سپاهان
واضح آفساید بود .اگر یک هفته دیگر این اشتباهات ادامه داشته باشد،
درخواست جلسه فوری میکنم .تیمها که گناهی نکردهاند .االن کرونا است
و تماشاگران در ورزشگاه نیستند .انتظار دارم داوران راحت تر قضاوت کنند.

استقالل  9فصل علیه شروع رویایی

اصفهانی بودند .آرش افشین خیلی زود و در دقیقه
دوم دروازه رحمتی را گشود .هادی عقیلی در نیمه
دوم و در دقیقه  ۵۵از روی نقطه پنالتی گل دوم
را به ثمر رساند .گل دقیقه  ۷۸امیرحسین صادقی
نیز نتوانست آبی ها را به بازی برگرداند و آنها اولین
شکست لیگ را تجربه کردند.
لیگ چهاردهم :هفته سوم
استقالل این بار در اصفهان مهمان سپاهان
بود .آنها توسط میالد فخرالدینی به گل رسیدند اما
علیرضا فغانی در دقیقه  ۲۷یک ضربه پنالتی به سود
سپاهان اعالم کرد که احسان حاج صفی آن را به گل
تبدیل کرد .مهدی شریفی در دقیقه  ۳۳و لوسیانو
پریرا در دقیقه  ۶۵گل سوم را وارد دروازه محسن
فروزان کردند تا سپاهان  ۱-۳از سد شاگردان قلعه
نویی عبور کند.
لیگ پانزدهم :هفته سوم
پرویز مظلومی در بازگشت دوباره اش به
استقالل ،در هفته سوم مغلوب ذوب آهن و یحیی
گل محمدی شد .احسان پهلوان در دقیقه  ۶۱مرتضی
تبریزی هم در دقیقه  ۸۵دو گل ذوبی ها را وارد
دروازه رحمتی کردند تا آبی ها باز هم در هفته های
ابتدایی شکست را تجربه کنند.

داوران حق خواهی کنند نه سهم خواهی

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پایان گفت :داوران حقشان
است به آنچه که میخواهند برسند ولی نباید سهم خواهی شود بلکه حق
خواهی کنند .ما حق داوران را میدهیم .حق فغانی است در جام جهانی
باشد .این را میفهمم .نمیخواهم برای عرب براقی «یک طرفه به قاضی
بروم» .تمام جوانب را در نظر گرفتهایم .نمونه اش کامرانی فر بود که چند
سال پیش به اشتباه از لیست داوران ایران خارج شد ولی برگشت و به جام
جهانی هم رفت .فرصت برای داوران ما تمام نشده است.

لیگ شانزدهم :هفته دوم
پس از جدایی پرویز مظلومی ،نوبت به علیرضا
منصوریان رسید تا هدایت استقالل را در دست بگیرد.
او در هفته نخست مقابل نفت تهران مساوی کرد ولی
در هفته دوم و در عین ناباوری همگان ،به استقالل
خوزستان باخت .این بازی که در اهواز برگزار شد ،با
دبل سعید بیت سعید به سود استقالل خوزستان به
پایان رسید .کاوه رضایی نیز تنها گل تیم منصوریان را
وارد دروازه حریف کرد.
لیگ هفدهم :هفته اول
علیمنصور که پس از شکست سنگین در برابر
العین ،درصدد جبران در لیگ برتر بود ،در همان هفته
اول مغلوب صنعت نفت شد .استقالل در آبادان مهمان
برزیلی های ایران بود که خیلی زود دروازه شان را باز
شده دیدند .کرار جاسم در دقیقه  ۱۸از روی نقطه
پنالتی دروازه رحمتی را باز کرد و این نتیجه تا پایان
پابرجا ماند تا علیمنصور این بار در همان گام اول
شکست را تجربه کرد.
لیگ هجدهم :هفته چهارم
شکست در هفته های ابتدایی دامن وینفرد
شفر را نیز گرفت و پیرمرد آلمانی در هفته چهارم
در شهر جم مغلوب پارس شد .در آن دیدار ،آرمین

سهرابیان در دقیقه  ۱۲دروازه تیم خودش را باز
کرد و بازیکنان استقالل تا پایان دیدار نتوانستند
گل خورده را جبران کنند تا نخستین شکست آبی
پوشان با شفر در لیگ هجدهم ،در هفته چهارم
رقم بخورد.
لیگ نوزدهم :هفته اول
همه ما اتفاقات جنجالی که برای استراماچونی
در تبریز پیش آمد را به یاد داریم .استقالل مهمان
ماشین سازی بود و در حالیکه این بازی تا دقیقه
 ۹۶بدون گل در جریان بود ،در این دقیقه اتابک
زارعی از روی یک ضربه ایستگاهی ،توانست دروازه
حسینی را باز کند تا جنتلمن ایتالیایی نیز در همان
گام اول شکست را در برابر شاگردان رسول خطیبی
تجربه کند.
لیگ بیستم :هفته دوم
در حالی که استقالل پس از ۴فصل موفق شد
دیدار هفته اول را برنده شود ،هواداران این تیم امید
زیادی داشتند تا محمود فکری ،روند منفی شکست
در دیدارهای ابتدایی لیگ را نیز بشکند اما سرمربی
جدید آبی پوشان نیز در این امر ناموفق بود .او در
مقابل جواد نکونام و فوالد در حالی  ۱-۲شکست
خورد که تا دقیقه  ۷۲از حریف خود پیش بود.

اخبار
سرزن ترین کوچولوی
تاریخ فوتبال ایران

فرشاد احمدزاده سرنوشتی عجیب طی دو
سال اخیر پشت سر گذاشته است .جدایی او از
پرسپولیس و حضور در لیگ لهستان و در ادامه
بازگشتی ناکام به جمع سرخپوشان .احمدزاده
که در بازگشت به پرسپولیس شماره  ۱۰خود را
بار دیگر دریافت کرده بود ،همواره تحت هجمه
شدید هوادارانی قرار داشت که جدایی او در
زمان محرومیت نقل و انتقاالتی را یک خیانت
بزرگ از سوی او میدانستند.
اتفاقی که باعث شد تا در دوران مربیگری
گابریل کالدرون در این تیم ،او هرگز نتواند
نمایشی که انتظار میرفت را از خود به جا
بگذارد .احمدزاده که یکی از برترین بازیکنان
پرسپولیس در پیروزی  ۲-۴مقابل استقالل
بود ،در ادامه شرایط برای او در مسیر کاهش
محبوبیت در بین هواداران پرسپولیس پیش
رفت .بازگشت نافرجام و همراه با ناکامی او به
پرسپولیس با محرومیتهای انضباطی پیاپی
و کارت قرمزهای سریالی باعث شد تا اولین
تصمیم یحیی پیش از اقدام به امضای قرارداد
با پرسپولیس ،مربوط به خروج نام این بازیکن
از لیست باشد.
احمدزاده در فاصله ساعات کوتاهی که
به پایان نقل و انتقاالت مانده بود ،از لیست
پرسپولیس خارج شد و باید یکی از حساسترین
تصمیمات خود را دنبال میکرد .شاید در آن
مقطع تمایل قلبی او بازگشت به تراکتور بود؛
جایی که پیش از این نیز بعد از جدایی از
پرسپولیس برای پشت سر گذاشتن دوران
سربازی حضوری دو ساله در این تیم را تجربه
کرده بود و منجر به شکوفایی و ستاره شدن او
شده بود.
با این حال اتفاق عجیب برای این بازیکن
این بود که همزمان با شکل گیری شایعات حضور
در تراکتور ،هجمه سنگین هواداری از سوی
هواداران این تیم علیه او شکل گرفت .فرشاد
احمدزاده به عنوان عضوی از باشگاه پرسپولیس
که در سالیان گذشته کری شدیدی با این رقیب
تبریزی داشت ،به شکلی عجیب و باورنکردنی به
بازیکنی منفور برای این تیم تبدیل شد تا مالک
تراکتور نیز ریسک عقد قرارداد با او را نپذیرد.
در این میان گزینه قابل اعتنا برای این بازیکن
فوالد خوزستان بود .تیمی که جواد نکونام را روی
نیمکت خود داشت که به بازیکنی به سبک فرشاد
احمدزاده برای انتقال سریع توپ در تاکتیکی که
مدنظرش بود ،اعتماد داشت .احمدزاده با قراردادی
تا پایان فصل به جمع فوالد خوزستان اضافه شد
و در ادامه توانست بازگشتی جالب توجه داشته
باشد تا همه را بابت این توانایی سورپرایز کند .اوج
نمایش موفق را شاید در فصل گذشته بتوان برابر
همین استقالل در جریان تساوی یک یک دو تیم
دانست که احمدزاده توانست در پایان به عنوان
برترین بازیکن زمین نیز از نظر سایتهای آماری
انتخاب شود.
بار دیگر جنجال به سراغ فرشاد احمدزاده
آمد؛ او که تصور میکرد شاید به دلیل عملکرد
مثبتی که ارائه داده و دوری از حواشی بتواند نظر
پرسپولیس را برای بازگشت جلب کند ،در لیست
خرید این باشگاه قرار نداشت تا تصمیمی جنجالی
را دنبال کند .حضور در محل قرار باشگاه استقالل
برای جذب بازیکنان فصل بیستم! استقالل که با
سعادتمند به دنبال تدارک تیمی قدرتمند برای
لیگ جدید بود ،قرار با بازیکنان جدید و مدنظر خود
را در هتل آزادی ترتیب میداد .جایی که خیلی
زود از سوی خبرنگاران کشف شد اما هیچکس
تصور نمیکرد یکی از بازیکنانی که برای مذاکره
با آبیها پا به این محل بگذارد فرشاد احمدزاده
باشد .هافبک سابق پرسپولیس که کریهایش با
تیم رقیب به حاشیههای جنجالی تبدیل شده بود
تا حتی در یکی در مراسمهایی که حاضر شده بود
به شدت از سوی لیدرهای باشگاه استقالل مورد
حمله قرار گیرد ،اکنون در یکقدمی انتقال به این
تیم قرار داشت.
احمدزاده اما هرچند بعدها این مالقات با
مدیران استقالل را تکذیب کرد و مدعی شد تنها
برای کار شخصی به هتل رفته بود! اما در ادامه
بار دیگر پای میز مذاکره با فوالد خوزستان نشست
و توافق برای تمدید قرارداد بین طرفین صورت
گرفت .انتقالی که اکنون باعث شده تا او مقابل
استقالل بار دیگر یک نمایش قابل توجه از خود به
جا بگذارد و عملکردش را با ثبت یک گل تکمیل
کند.
اما گلهای فرشاد احمدزاده همواره عجیب
است .وینگر تکنیکی سابق تراکتور ،پرسپولیس
و حال حاضر فوالد با قد  ۱۶۹سانتیمتر برای
چندمین بار گلهای خود را با ضربه سر ثبت
میکند .شاید در نگاه اول سرزنی این بازیکن
کوتاه قامت کامال عجیب و باورنکردنی باشد اما
جالب است بدانید که او بازیکن متبحری دروالیبال
با توجه به خواستگاه شهر زادگاهش محسوب
میشود .احمدزاده که زاده ارومیه است ،با توجه
به عالقه این شهر به والیبال و توجهی که به این
ورزش میشود ،بیشتر دوستانی والیبالیست دارد و
هر زمان که به این شهر میرود بساط بازی والیبال
هم بین آنها داغ میشود .شاید همین مساله عاملی
باشد که او علیرغم این قد و قامت با پرشهای بلند
و غافلگیر کننده خود ،توانسته بیشتر گلهای خود
را از این راه ثبت کند .بله ،او علی دایی نیست اما
قادر است با این قامت کوتاه هر مدافعی را غافلگیر
کرده و گلهایی با سبک سرزنی علی دایی را در
کارنامهاش ثبت کند.
عملکرد فنی فرشاد احمدزاده در این بازی
از نظر سایت یازده به این شکل بوده :او در بازی
برابر استقالل عالوه بر گلی که زد ،یک شوت کات
دار و فنی هم به سمت دروازه حسینی زد که با
بدشانسی به بیرون رفت ۸۱ .درصد از پاس های
او سالم بودند .احمدزاده  ۳بار بازیکنان استقالل را
دریبل زد و ۴عملکرد دفاعی موفق داشت .هر چند
بازیکنان استقالل ۲بار روی احمدزاده خطا کردند
ولی این بازیکن خودش هم ۲بار مرتکب خطا شد و
یک کارت زرد گرفت و با کسب نمره ۸.۴به عنوان
بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

