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اخبار
امیر قلعه نویی:

گلهای عجیبی خوردیم
اتفاقات بازی با پیکان عادی نبود

سرمربی تیم فوتبال گل گهر با اشاره به
باخت این تیم مقابل پیکان در هفته پنجم لیگ
برتر ،از نحوه گل خوردن تیمش و گل نشدن
موقعیتها به عنوان اتفاق غیرعادی و عجیب
یاد کرد.
امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از
بازی گل گهر مقابل پیکان گفت :به جز پنج
دقیقه ابتدایی بازی ،با احتساب وقتهای تلف
شده بیش از  ۹۰دقیقه خوب بازی کردیم.
برایم تعجب دارد .گلهای عجیبی خوردیم
بخصوص گل دوم .بعضی از توپها هم به گل
تبدیل نمیشد که برایم تعجب داشت .دیگر
نمیتوانم از بازیکنان ایراد بگیرم .توپی که روی
خط دروازه هم بود به گل تبدیل نمیشد .فکر
میکنم مشکلی وجود دارد.وی درباره اینکه
چرا بعد از عقب افتادن از تیم پیکان و خراب
کردن موقعیت بازیکنی چون پیمان رنجبری
دست به تعویض نزد ،تاکید کرد :وقتی ایجاد
موقعیت میکنید نیازی به تعویض نیست .تیم
ما داشت هجومی و خوب بازی میکرد .برای
من هم عجیب بود که چطور موقعیت پیمان گل
نشد.سرمربی گل گهر در خصوص ارزیابی اش از
عملکرد داور تاکید کرد :در نیمه نخست کمک
داور دو اشتباه فاحش کرد ولی بازهم باید فیلم
بازی را ببینیم .در صحنهای که داور خطای هند
رنجبری را گرفت ،دست او باز نبود و به بدنش
چسبیده بود.قلعه نویی که به نظر میرسید به
اتفاق خاصی مشکوک است ،مجددا ً گفت :نمی
دانم چرا آن موقعیتهایمان به گل تبدیل نشد و
چرا گل دوم را آنطور عجیب خوردیم .اص ً
ال عادی
نبود و مسئله ،فنی نبود .سرمربی گل گهر در
پایان با تبریک به مهدی تارتار سرمربی پیکان و
بازیکنان این تیم تاکید کرد :وقتی این توپهای
ما به گل تبدیل نمیشود ،بحث فنی نیست.

پیروزی آلومینیوم برابر ماشینسازی

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در پنجمین بازی
لیگ برتری خود توانست به اولین پیروزی اش در
این مسابقات دست پیدا کند .در ادامه رقابتهای
هفته پنجم بیستمین دوره رقابتهای لیگ برتر
عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال آلومینیوم اراک
میزبان تیم ماشین سازی بود که این دیدار با
برتری  ۴بر یک اراکیها به پایان رسید.شاگردان
رسول خطیبی که در دیدارهای گذشته صاحب
دو تساوی و دو شکست شده بودند ،از ابتدای
این دیدار برای رسیدن به پیروزی وارد زمین
شدند و توانستند با گلهای حامد پاکدل در
دقیقه  ۲۳و  ۵۳و سعید باقرپسند در دقیقه ۵۸
و  ۷۴به خواسته خودشان برسند .ماشین سازی
که انتظار این شکست را نداشت فقط یک بار
توانست در دقایق پایانی و در دقیقه  ۸۶یکی از
گلها را جبران کند.

شماره 3102

تساوی آبیها با صنعت نفت؛

توقف استقالل با نمایشی پرنوسان

تیم فوتبال استقالل که میتوانست از شکست
صدرنشین بهترین استفاده را ببرد و خود را به صدر
جدول برساند با توقف برابر صنعت نفت دو امتیاز
حساس را از دست داد.
تیم فوتبال استقالل که یکی از شانسهای
رسیدن به صدر جدول در پایان هفته پنجم لیگ برتر
بود ،در دیداری که عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه
آزادی برگزار شد به مصاف تیم صنعت نفت رفت و
در پایان به تساوی یک به یک رسید .در این دیدار
چند صحنه مشکوک وجود داشت که میتوانست روی
پیروزی هر یک از دو تیم تأثیرگذار باشد.
شاگردان محمود فکری که از دیدارهای گذشته
خود صاحب  ۷امتیاز شده بودند برای رسیدن به صدر
جدول چشم انتظار شکست گل گهر بودند که این
اتفاق با پیروزی پیکان رخ داد اما آبیهای تهران آنقدر
در نیمه اول ضعیف و بی برنامه بودند که نتوانستند
دروازه صنعت نفت را با خطر جدی مواجه کنند و با
تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.
نیمه دوم اما شرایط برای دو تیم متفاوت شد
و ابتدا استقالل توانست در دقیقه  ۵۰توسط احمد
موسوی دروازه صنعت نفت را باز کند تا یخ بازی آب
شود و دو تیم فوتبال زیباترین را به نمایش بگذارند.

پس از این گل صنعت نفت یک بار تا آستانه بازی
کردن دروازه استقالل پیش رفت اما ضربه ریکانی در
آخرین لحظه به بدن مدافع آبی پوشان برخورد کرد
و به بیرون رفت .در دقیقه  ۷۴نفتیها روی یک ضربه
ایستگاهی و توسط طالب ریکانی دروازه استقالل را باز
کردند اما داور این گل را به دلیل آفساید نپذیرفت.

کادر فنی و بازیکنان تیم آبادانی اعتقاد داشتند این گل
در موقعیت درست به ثمر رسیده است و داور مرتکب
اشتباه شده است .چند لحظه پس از این صحنه مهدی
قایدی در موقعیتی تک به تک میتوانست گل دوم را
برای استقالل به ثمر برساند اما دروازه بان صنعت با
خروجی بیرون محوطه جریمه توانست توپ را دور

کند و این موقعیت خوب را از استقالل بگیرد.
به دنبال این اتفاقات روند بازی هجومی و
سریعتر شد و دو تیم توپ را با سرعت بیشتری به
گردش در آوردند .در این میان صنعت نفت صاحب
فرصتهای بیشتری روی دروازه استقالل شد و
چند ضربه کرنر را ارسال کرد که در دقیقه ۸۲
محمد طیبی مدافع پیش تاخته نفتیها با ضربهای
که با روی زانو و در حالت نشسته زد دروازه
استقالل را باز کرد تا همه چیز از نو شروع شود.
در دقیقه  ۸۵طالب ریکانی در موقعیتی تک به تک
درون محوطه جریمه قرار گرفت تا دروازه استقالل
را برای بار دوم باز کند اما در حالی که مدافعان
حریف را هم جا گذاشت و با رشید مظاهری تک
به تک بود نتوانست از پس این دروازه بان بر آید
و مظاهری به زیبایی توپ او را مهار کرد.در صحنه
قبل از این اتفاق توپ درون محوطه جریمه صنعت
نفت به دست مدافع آبادانی برخورد کرد اما داور
اعتقادی به خطای پنالتی نداشت تا همین موقعیتی
تبدیل به ضد حملهای خطرناک برای تیم آبادانی شود.
استقالل با این تساوی  ۸امتیازی شد و در رده سوم
جدول قرار گرفت .صنعت نفت آبادان هم با  ۸امتیاز
در رده پنجم قرار گرفت.

این آخرین دوره لیگ قهرمانان آسیا است؟
«کلیله و دمنه» کتابی است که قریب به سه هزار سال پیش نوشته
شده .در یکی از داستانهای این کتاب و در توصیف نصیحت بیهوده آمده
که شبیه «شکر در زیر آب پنهان کردن و شمشیر به سنگ آزمودن»
است .نوشتن در حوزه فوتبال وقتی مخاطب هوادار صد آتشهای است
که از قبل تصمیم گرفته چیزی جز آنچه به ذهن خودش میرسد را
نپذیرید کار بیهودهای است .آدم بیشتر رو به خودش مینویسد و اقلیتی
که خودشان آنقدر میفهمند که نیازی به این نوشتهها ندارند! بر اساس
حکم صادره از سوی سازمان لیگ برتر ،دیدار پرسپولیس مقابل نساجی در
قائمشهر بر اساس آنچه «رعایت پروتکلهای بهداشتی و سختگیرانه کشور
قطر در شرایط کرونایی» عنوان شد به تعویق افتاد .اعالم این خبر موجی
از موافقت و مخالفت در فضای فوتبال ایران به راه انداخت .رقبا این کار را
یک «لطف بیاندازه» به تیم نورچشمی ترجمه کردند و گفتند دلیلی برای
این کار وجود ندارد و چرا همه دست به دست هم دادهاند تا پرسپولیس را
به یک افتخار آسیایی برسانند؟
در اینسو هم کسانی موفقیت احتمالی پرسپولیس را «ملی» قلمداد
کردهاند و میگویند به سود فوتبال ایران است که چنین جامی بیاورد.
پیدا کردن حرف مشترک میان این دو گروه از پیدا کردن سوزن در انبار
کاه دشوارتر است .حقیقت دارد که کسب عنوان آسیایی در همه سطوح
برایمان به رویا تبدیل شده است .نی م قرن است جام ملتهای آسیا را
نبردهایم و به المپیک نرفتهایم و آخرین باری که یک تیم باشگاهی ایرانی
جام آورد ،برمیگردد به سال  .۱۳۷۱یعنی ۲۸سال پیش! برای اینکه بهتر
این حسرت را بررسی کنیم کافی است بدانیم که مهدی عبدی ۷سال بعد
از فتح جام توسط پاس به دنیا آمد ،علی شجاعی ۶سال بعد ،بشار رسن
۵سال بعد ،سعید آقایی و میالد سرلک ۴سال بعد و سیامک نعمتی و
محمدحسین کنعانیزادگان ۳سال بعد! یعنی بازیکنانی که در این فینال
حاضر میشوند حتی هنگام فتح این جام روی کره زمین نبودند! تا این

اندازه فوتبال ما در حسرت یک موفقیت آسیایی است.
به شخصه اعتقاد ندارم که هواداران استقالل و سپاهان و تراکتور و...
باید سوت و کف بزنند برای پرسپولیس و به این تیم کمک کنند تا ستاره
آسیایی به دست بیاورد ،چون تجربه نشان میدهد نه فقط بازیکنان جوان
که پیشکسوتان و چهرههای باتجربهتر آن ستاره را فرو میکنند توی چشم
همان هواداران رقیب! مگر آنها هنگام کسب یک موفقیت همین کار را با
هواداران پرسپولیس نمیکنند؟
نسل جوان و نوجوانی که االن سکاندار شبکههای اجتماعی شده و
بنزین روی آتش عشق و نفرت در این فضا میریزند ،اص ً
ال یادشان میآید
که همین پرسپولیس سال  ۱۳۷۶وقتی بازیکنانی مثل احمدرضا عابدزاده،
افشین پیروانی ،مهدی هاشمینسب ،مهرداد میناوند ،مهدی مهدویکیا،
بهروز رهبریفرد ،حسین عبدی ،اسماعیل حاللی ،ادموند بزیک و ...را در
اختیار داشت با توافق امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه و داریوش مصطفوی
رئیس فدراسیون از لیگ کنار کشید و راه برای قهرمانی استقالل آسفالت
شد؟
تی م ملی برای حضور در جام جهانی  ۱۹۹۸اردوی طوالنی مدت
چند ماه ه برگزار کرد و پرسپولیس که تعداد ملیپوشانش دو رقمی شده
بود در پایان هفته هجدهم ۱۰ ،بازی عقب افتاده داشت .آنها در هشت
بازی که انجام داده بودند با ۵برد۲ ،مساوی و یک شکست شانس قهرمانی
داشتند اما سرانجام کنار کشیدند چون عم ً
ال امکان حضور در لیگ را
نداشتند .تیمی که در سالهای  ۷۷ ،۷۵ ،۷۴و  ۷۸به قهرمانی رسید،
به خاطر آنچه «حمایت از تیم ملی» عنوان شد از لیگ کنار کشید تا نه
تنها نوار قهرمانی سریالیشان پاره شود و استقالل به قهرمانی برسد بلکه
از سوی رقیبان متهم به فرار از لیگ شود و آنها بگویند این تیم باید به
لیگ پایینتر سقوط میکرد! طبعاً دوست دارم اتحاد و همدلی ملی وجود
داشته باشد تا هر نمایندهای از ایران در رقابتهای بینالمللی به میدان

میرود بقیه همراهیاش کنند اما فضای دو قطبی و نفرت در کشور چنان
باال گرفته که این انتظار زیادی خوشخیاالنه است .درست یا غلط این
حکم صادر شده و حاال پرسپولیس که با سه محروم (آلکثیر ،امیری
و پهلوان) باید به قطر برود دستکم خطر مصدومیت و خستگی دیدار
فشرده در هوای بارانی و خستگی ناشی از رفت و برگشت به قائمشهر و...
را حس نمیکند .برای قرمزها در فینال آسیایی آرزوی موفقیت میکنیم،
این کریخوانیها تمام میشود فقط یحیی گلمحمدی و کادر پرسپولیس
اگر چنین درخواستی به سازمان لیگ دادهاند امیدوارم فردا روز گله نکنند
که حریف ما در کوران مسابقات بود و لغو دو دیدار مقابل نساجی و
ذوبآهن بازیکنان ما را دچار تنبلی و دوری از فضای مسابقه کرد و...
نکته آخر اینکه این آخرین دوره لیگ قهرمانان آسیا نیست ،کام ً
ال قابل
انتظار است که سالیان دیگر استقالل ،سپاهان یا تراکتور در موقعیت
پرسپولیس قرار بگیرند و آن وقت کادر فنیشان از سازمان لیگ بخواهد
یکی ،دو بازیشان را لغو کند تا آنها با آرامش و انرژی بیشتری به مصاف
رقیبان آسیایی بروند و برای «ایران» افتخار کسب کنند .حتی در اوج
خشم پلهای پشت سر را خراب نکنیم ،شاید یک روز قرار شد خودمان
از آن عبور کنیم.

اخبار
تمرین پرسپولیس با توپهای
مخصوص فینال لیگ قهرمانان آسیا

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با استفاده از
توپ های مورد استفاده در لیگ قهرمانان آسیا
برگزار شد.
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس ،تمرین
امروز یکشنبه سرخپوشان از ساعت  ۱۵:۴۵در
هوای بارانی و در زمین کمپ تیمهای ملی ایران
انجام شد.
* در این تمرین کمال کامیابینیا و محمد
انصاری همچون روزهای قبل ،سرخپوسان را در
تمام مراحل همراهی کردند ولی بشار رسن زیر
نظر کادر پزشکی تمرین داشت تا برای پیوستن
به تمرینات گروهی در روزهای آینده آماده شود.
* تمرین بعد از صحبتهای یحیی گل
محمدی و گرم کردن به آقا وسط در سه گروه
اختصاص داشت.
* در ادامه مروز برنامههای تاکتیکی و
فوتبال هدفمند برای انجام سناریوهای بازی در
دستور کار بود که سرمربی با متوقف کردن هر از
چند گاه تمرین ،نکات و تذکرهایی را به بازیکنان
یادآور میشد.
* تمرین امروز با استفاده از توپهای
مخصوص لیگ قهرمانان آسیا انجام شد.
تیم فوتبال پرسپولیس همانطور که قب ً
ال
اعالم شد ،امروز استراحت خواهد داشت و
تمرینات از فردا از سر گرفته میشود.
در واکنش به توافق با تیم اماراتی؛

برانکو :از چین و کره جنوبی هم
پیشنهاد دارم اما در عمان میمانم

سرمربی تیم ملی فوتبال عمان در واکنش
به مطرح شدن خبر پیشنهاد تیم شباب االهلی
دبی به او ،گفت :به قراردادم با عمان تا سال
 ۲۰۲۲متعهد هستم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال
پرسپولیس که در حال حاضر هدایت تیم ملی
عمان را بر عهده دارد ،مدنظر باشگاه شباب
االهلی امارات قرار دارد.
یک برنامه تلویزیونی در امارات مدعی شد
شباب االهلی دبی مذاکرات خوبی با برانکو انجام
داده و به توافقات نسبی با این مربی رسیده
است .این خبر بازتاب گستردهای در عمان
داشت و باعث انتقاد بعضی از هواداران عمان
از فدراسیون این کشور به خاطر نحوه قرارداد
با سرمربی ُکروات شد .خبر جدایی از عمان و
پیوستن به تیم اماراتی حتی واکنش برانکو را هم
در پی داشت و وی این پیشنهاد را تکذیب کرد.
به نقل از «خالد الشکیلی» مجری شبکه عمان،
برانکو گفت :قرارداد من با تیم ملی عمان تا پایان
سال  ۲۰۲۲است و به این قرارداد متعهد هستم.
سرمربی عمان افزوده است :پیشنهاد باشگاه
شباب االهلی مثل همان پیشنهاداتی است که
روزانه از کشورهای مختلف مثل چین و کره
جنوبی دریافت میکنم.

