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خبر كوتاه

شهرآورد؛ بعد از بازی پرسپولیس و سپاهان

سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان
لیگ در گفتگو با برنامه فوتبال برتر در مورد تاریخ
و نحوه برگزاری بازی های عقب افتاده پرسپولیس
در لیگ برتر صحبت هایی را مطرح کرد .مهدی در
مورد سخت شدن برنامه ریزی بازی های لیگ برتر
گفت :ما هفته هفتم را به پایان رسانده ایم و قصد
داریم وارد هفته هشتم بشویم 15 .روز فاصله میان
هفته اول و دوم به وجود آمد که به دلیل تعطیالت
قرطنینه به وجود آمد .در طول هفته دوم تا هفته
سوم فقط  4بازی های پرسپولیس به تعویق افتاد.
ما یک برنامه زمان بندی ناهمگون داشتیم که قطعا
بر روی جدول تأثیرگذار است.
او در مورد اینکه تیمی مانند استقالل  13روز
بازی انجام نمی دهد ،گفت :ما از این اختالفات  5تا
 10روزه برای بعضی از تیم ها داریم .امشب به یک
برنامه کلی رسیدیم و زمان بندی ما در پایان لیگ
برای همه تیم ها همزمان خواهد بود .دیدارهای
معوقه به تدریج به هفته های آینده منتقل می شود
و به همین ترتیب از بازی های معوقه کاسته می
شود .اما تا حد امکان سعی می کنیم بحث تداوم و
توالی هفته ها را رعایت کنیم .تمام تیم ها در فاصله
 5روز بازی می کنند یعنی به غیر از پرسپولیس
حداقل زمان بازی تیم ها  5روز است .بخاطر
پرسپولیس این تنش به جدول وارد شده ولی تیم
ها در فاصله حداقل  5روز بازی می کنند اما بعضی
مواقع باالتر از  5روز داریم ولی سعی کرده ایم این
همگنی را رعایت کنیم .جدول بازی های ما متوالی
است ولی از لحاظ زمان بندی همگن نیست .مهدی
درخصوص زمان برگزاری زمان دیدار پرسپولیس
و ذوب آهن گفت :پرسپولیسی ها باید به واسطه
تأخیراتی که بخاطر حضور در فینال لیگ قهرمانان
آسیا داشته ،باید همکاری کند .وی در مورد زمان
برگزاری بازی پرسپولیس و سپاهان گفت :این بازی
قبل از شهرآورد تهران برگزار می شود و قاعدتا
یکی دو بازی استقالل می ماند .بعضی از تیم ها
 4روز استراحت می کنند و بعضی هم  6روز
استراحت می کنند .ما این کار را انجام داده ایم تا
توالی انجام بازی ها را رعایت کنیم تا تیم ها به هم
برسند .مهدی در مورد برگزاری شهرآورد تهران نیز
گفت :پرسپولیس پس از بازی با نساجی ،به مصاف
ذوب و آهن و سپاهان می رود و سپس شهرآورد
برگزار خواهد شد .اجازه بدهید تاریخ برگزاری
شهرآورد را اعالم نکنم چون ابهام کوچکی در این
باره وجود دارد ولی توالی تقریبا به همینگونه است
و این یک برنامه تخمینی است .فرآیند اصلی ما
انجام بازی های معوقه پرسپولیس است .تیم هایی
که با پرسپولیس بازی دارند ،بازی های خود آن
تیم ها در آن هفته به تأخیر می افتد و این اتفاق به
ناچار رخ داده و کاری نمی شود کرد.
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علی دایی :یحیی و تیمش کار بزرگی انجام دادند

فوتبال ایران مدیون پرسپولیس است

شب حسرت ،سحر نشد

مهدی عبدی یک پدیده استثنایی برای
پرسپولیسیهاست .شاید میانگین دوندگی این
بازیکن کم باشد و در خیلی از برخوردهای فیزیکی
به اندازه کافی اثرگذار بهنظر نرسد ،اما در بزنگاهها
گلهای بسیار مهمی برای سرخپوشان زده است.
گل 3امتیازی داربی پارسال ،گل منجر به تثبیت
قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم ،گل صعود
به فینال لیگ قهرمانان و حاال هم گلزنی در خود
فینال .این آمار واقعا عجیب است ،اما کماکان
انتقادهایی در مورد عبدی وجود دارد که به
کمتحرکی او و گمشدنش در جریان بازی مربوط
میشود .شاید اگر این بازیکن روی نقاط ضعفش
کار کند ،تبدیل به یک وزنه غیرقابل چشمپوشی در
خط حمله پرسپولیس شود؛ مخصوصا که جسارت
خیلی خوبی هم برای ضربهزنی به سمت دروازه
دارد .گل پرسپولیس از جایی به ثمر رسید که
نقطهضعف مشهود اولسان هیوندای بود .مدافعان
این تیم بهشدت روی پرس فردی آسیبپذیر بودند
و در نیمهنهایی نیز چندین موقعیت به ویسل کوبه
تقدیم کردند .پرسپولیس توانست روی همین
ضعف ،با یک توپربایی خوب گل اول را بزند ،اما
شاید اگر بازیکن سمج و دوندهای مثل وحید امیری
در میدان حاضر بود ،بیش از اینها میشد مدافعان
اولسان را به دردسر انداخت .صدحیف! پنالتی،
طالع نحس حامد لک است .دروازهبان جدید
پرسپولیس از زمان حضور در این تیم ،هنوز در
جریان بازی گل نخورده و تنها روی 4ضربه پنالتی
در لیگ قهرمانان آسیا دروازهاش باز شده است.
این اتفاق واقعا عجیب و نادر است؛ مخصوصا که
2پنالتی فینال را کمکداور ویدئویی تشخیص داد.
از زمان برگزاری متمرکز مسابقات لیگ قهرمانان
در دوحه ،در تمام بازیها سیامک نعمتی در پست
دفاع راست به میدان رفت و عملکرد خوبی هم
داشت .با این حال برای فینال مهدی شیری به این
منطقه برگشت تا سیامک یک خط جلوتر برود .به
این ترتیب کمال کامیابینیا از ترکیب خارج شد.
میشد سیامک مثل همه مسابقات آسیایی قبلی،
در پست دفاع راست باقی بماند و کمال کامیابینیا
به ترکیب اضافه شود .یحیی گلمحمدی اما تصمیم
دیگری گرفت .او در داربی حذفی هم چنین کرد
و ناچار شد اواسط نیمه اول شیری را عوض کند،
اینبار اما هزینهای که تیم پرداخت بسیار کالن و
غیرقابل جبران بود .دیگر تصمیم عجیب یحیی
گلمحمدی در بازی فینال ،به میدان فرستادن
علی شجاعی درست در دقیقه 90بود .سرخپوشان
دقیقه 55گل دوم را خوردند و مدل بازی هم طوری
بود که نیاز این تیم به استفاده از نیروهای جدید به
چشم میآمد .بستهبودن دست کادرفنی کامال قابل
هضم است ،اما بازیکنی مثل شجاعی میتوانست
حداقل 20دقیقه فرصت بازی داشته باشد و
بخت خودش را در مقابل مدافعان خسته اولسان
هیوندای بیازماید .تاریخیترین فرصت برای
تثبیت امید عالیشاه در ترکیب اصلی پرسپولیس
و اثبات شایستگیهای این بازیکن بهسادگی از کف
رفت .او تحت شرایطی عجیب و در اثر جدایی و
محرومیت چند بازیکن مهم و کلیدی به ترکیب
اصلی سرخپوشان رسید ،اما در فینال نتوانست
اثری محسوس و مثبت روی روند بازی داشته باشد.
البته که کار امید سخت بود ،اما با بازگشت وحید
امیری و احسان پهلوان به ترکیب ،احتماال او باید
دوباره برای یک نیمکتنشینی طوالنی آماده شود.
نه فقط بهخاطر پنالتی ناشیانهای که در آخرین
دقیقه نیمه اول داد؛ بهطور کلی احمد نوراللهی
از فرم ایدهآل فصل گذشتهاش فاصله گرفته و
مخصوصا حاال با توجه به حضور میالد سرلک
و کمال کامیابینیا ،موقعیت او در خطر است.
نوراللهی بهویژه در وظایف دفاعی سختگیری ،تعهد
و دقت قبلی را ندارد .این شرایط باید تغییر کند.

ورزش

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
یحیی گل محمدی و تیمش کار بزرگی کردند که
هیچ تیمی در ایران نمی تواند چنین کاری را انجام
دهد.
علی دایی در گفتوگو با رسانه باشگاه
پرسپولیس اظهار داشت :حضور پرسپولیس در
فینال آسیا کار بزرگی بود که هیچ تیمی در ایران
نمیتوانست انجام بدهد .دو بار راهیابی به فینال
لیگ قهرمانان آسیا ،در طول سهفصل ،کاری
نیست که هر تیمی در آسیا از عهده آن بربیاید.
پرسپولیس کار خیلی بزرگی انجام داده است،
بهخصوص که راهیابی به فینال ،در این دوره با کادر
فنی کام ً
ال ایرانی انجام شد .یحیی و همکارانش از
این جهت نیز کار خیلی بزرگی انجام دادهاند.
وی ادامه داد :من به مسائل دیگری که
مطرح میشود کاری ندارم .فوتبال ایران مدیون
موفقیت بزرگی است که پرسپولیس آن را صورت
داد و یحیی گلمحمدی ،همکارانش و بازیکنان
تیم آن را به انجام رساندند .هیچ چیز نباید باعث

نادیده گرفتن این حقیقت بشود .همین که تیم
پرسپولیس با تمام مشکالتی که داشت موفق به
انجام کاری شد که خیلیها در شرایط بهتر از عهده

انجام آن برنمیآیند اثبات میکند ،پرسپولیس،
یحیی و مجموعه تحت هدایتش چه کار بزرگی
صورت دادهاند.

سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی
ایران ،اضافه کرد :به طور حتم ،پرسپولیس با
همین شرایط کنونی میتواند در ادامه راه خود،
موفق عمل کند .یحیی گلمحمدی ،کادر فنی و
پیش
بازیکنان پرسپولیس فقط باید به راهی که
ِ
روی خودشان دارند فکر کنند و تمام تمرکزشان
روی تحقق اهداف و برنامهریزیهایی باشد که برای
خود طراحی کردهاند .قطعاً مسایل زیادی مطرح
خواهد شد ولی اص ً
ال نباید کاری به صحبتهای
غیرمفید داشته باشند .حتی نباید به آن فکر کنند.
شهریار فوتبال ایران در پایان خاطر نشان کرد:
من یقین دارم حتی در این شرایط که هواداران
قادر به حضور در ورزشگاه و حمایت از این طریق
نیستند ،پرسپولیس میتواند با دعا و پشتیبانی
آنها در دیگر فضاها ،برای پنجمین قهرمانی پیاپی
خود تالش کند و این مهم کار بزرگی است که
هیچ تیمی در ایران قادر به انجام آن نبوده است .از
آن کارهایی است که پرسپولیس میتواند انجامش
بدهد.

اسم فرزندتان را مهدی طارمی بگذارید
در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ برتر پرتغال ،تیم
پورتو در استادیوم خانگی خود دراگو ،به مصاف ناسیونال رده
سیزدهمی رفت و با نتیجه دو بر صفر از سد خریف خود عبور
کرد .در این دیدار ،مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو عملکرد
درخشانی داشت .او ابتدا در دقیقه  21توسط مدافع ناسیونال در
درون محوطه جریمه حریف سرنگون شد و یک خطای پنالتی به
سود آبی و سفیدهای پورتو گرفت که سرجیو اولیویرا آن را وارد
دروازه حریف کرد.
سپس و در دقیقه  ،39طارمی با یک پاس زیبا موسی مارگا دیگر
مهاجم پورتو را در شرایط ایده آل گلزنی قرار داد که این مهاجم اهل
مالی قدر پاس طارمی را دانست و آن را وارد دروازه حریف کرد .در
نهایت پورتو با تأثیرگذاری طارمی بر روی هر دو گل این دیدار ،از سد
ناسیونال عبور کرد تا با  22امتیاز از  10بازی در رده سوم جدول رده
بندی قرار بگیرد .اسپورتینگ با  26و بنفیکا با  24امتیاز باالتر از پورتو
در رده های اول و دوم قرار دارند.
طارمی که در این فصل و در همه رقابت ها  16بار برای
پورتو به میدان رفته ،تنها در  6بازی از ابتدا در ترکیب تیمش
قرار گرفته است .او در این  6مسابقه 4 ،بار موفق به گلزنی شده،
یک پنالتی به سود تیمش گرفته و یک پاس گل نیز داده است.
عملکرد خوب طارمی با تمجید هواداران پورتو در فضای
مجازی روبرو شد .نکته ای که بخش عظیمی از هواداران این
تیم بر روی آن نظر مشترک دارند ،اعتقاد به حضور طارمی از
ابتدا در ترکیب پورتو است .مسئله ای که به نظر می رسد سرجیو
کونسیسائو سرمربی پورتو نیز اخیرا به آن رسیده و او در  8بازی
اخیر تیمش ،در  6دیدار از وجود طارمی از ابتدا در ترکیب تیمش
استفاده کرده است.

پرسپولیسیها که با کولهباری از امید و آرزو
چندی پیش ایران را به مقصد دوحه قطر ترک
کردند ،بعد از اینکه برای دومینبار در  3سال
گذشته نتوانستند بر قله فوتبال آسیا تکیه بزنند در
سکوت به ایران بازگشتند تا بار دیگر دست به زانو
گرفته و برای جبران نتیجه فینال لیگ قهرمانان
آسیا ،به مصاف رقبای داخلی رفته و بتوانند
خودشان را بهعنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی
به بیستمین لیگ برتر فوتبال کشور معرفی کنند.
البته حاال یحیی کاری به مراتب سختتر از
قبل پیشرو دارد و باید در روزهایی که تیمش از
بابت نداشتن عیسی آلکثیر که بهتازگی محرومیت
 6ماههاش تایید شده و احتماال تا حوالی نیمفصل
لیگ برتر نمیتواند به میادین بازگردد و البته
بشار رسن که بعد از فینال آسیا از همبازیانش
خداحافظی کرد تا ادامه فوتبال خود را در لیگ
ستارگان قطر دنبال کند ،سرخها را هدایت و طوری
نفرات ثابت تیمش را انتخاب کند که آنها بتوانند
جور نفرات غایب را کشیده و امتیازات الزم را تا
نیمفصل لیگ برتر از آن خود کنند.
تشدید محرومیت آلکثیر

با اینکه باشگاه پرسپولیس تالش زیادی کرد تا
محرومیت عیسی آلکثیر را لغو کند تا بتوانند از او در
فینال لیگ قهرمانان آسیا و ادامه رقابتهای لیگ برتر
استفاده کنند ،اما این درخواست در کمیته استیناف
کنفدراسیون فوتبال آسیا و دیوان عدالت ورزش رد
شد تا مشخص شود این بازیکن باید تا پایان دوران
6ماهه محرومیتش منتظر بماند و بعد از آن باردیگر
کار خود را با سرخپوشان آغاز کند.
حتی اندک امیدی که درخصوص تعلیق
محرومیت این بازیکن بعد از سپری کردن نیمی
از دوران محرومیتش بود با اعالم وکیل باشگاه
پرسپولیس منتفی شد و حاال تیم یحیی باید
عادت کند که با داشتههای فعلیاش پای به رقابت

اما عملکرد مهدی طارمی در دیدار شب گذشته در مقابل
ناسیونال با بازخورد مثبت هواداران پورتو روبرو شد .جایی که آنها
معتقدند طارمی بر روی عملکرد موسی مارگا مهاجم ثابت پورتو
تأثیر مثبت گذاشته و حتی یک هوادار پورتو نیز پیشنهاد داده
است طرفداران این تیم در صورت بچه دار شدن ،نام او را مهدی
طارمی بگذارند .در زیر تعدادی از این توئیت ها را مرور می کنیم:
حضور طارمی در زمین یک چیز دیگری است.
طارمی ساده ،آسان و با اختیار بازی می کند .تقریباً همیشه
خوب تصمیم می گیرد و بازی اطرافیانش را بهتر می کند.
طارمی در همه چیز خیلی بهتر از مارگا است! (مارگا نام
مهاجم اصلی و ثابت پورتو است)
ما چقدر احمق بودیم که با مارگا به تنهایی (بازی با یک
مهاجم) ،خیلی منزوی بازی می کردیم .با حضور طارمی ،او جان
دیگری به خط حمله می بخشد.
یک پاس گل و گرفتن یک پنالتی .مهدی طارمی متفاوت
است .او فرصت های زیادی را خلق می کند و همیشه وقتی توپ
را دریافت می کند هم تیمی هایش را در جای خوبی قرار می
دهد .من نمی خواستم از اآلن این را بگویم ،اما فکر می کنم می
توانم این کار را انجام دهم :طارمی ،بهترین قرارداد اژدهاها در این
فصل( .اژدها لقب تیم پورتو است)
این طارمی خیلی خوبه!
طارمی چقدر مفید است!
آیا مارگا بهتر از حد معمول بازی می کند؟ دلیل آن ساده
است ...چون طارمی از او پشتیبانی می کند .او همیشه بهتر بازی
می کند وقتی که یک یار ثابت در کنارش بازی کند .برای مثال،
موفقیت زوج مارگا و وینسنت ابوبکر (مهاجم سابق پورتو) را به

یاد داشته باشید .شاید بتوان آن زوج خط حمله را با طارمی
دوباره ساخت.
حسرت برای آن همه زمانی که طول کشید تا کنسیسائو
فهمید که الزم است در خط حمله ،با مارگا و طارمی بازی کنیم!
اگر روزی بچه دار شوید ،احتمال اینکه نام او را طارمی
بگذارید ،بسیار زیاد است!
یک بازی دیگر طارمی از ابتدا در ترکیب تیم حضور دارد ،او
یک ضربه پنالتی گرفته و یک پاس گل داده .آیا او خودش را به
اندازه کافی به سرجیو کنسیسائو ثابت کرده است؟
طارمی و زایدو (مدافع پورتو) .چه قراردادهای زیبا و کم
هزینه ای .حتی بهترین خریدهای فصل!
واکنش خط دفاع بنفیکا ،وقتی که می فهمد که در بازی
بعدی ،آنها باید به مصاف مارگا و طارمی بروند( .پورتو و بنفیکا
چند روز دیگر در بازی سوپرکاپ پرتغال به مصاف هم می روند)
طارمی ،سلطان گرفتن پنالتی است.

محرومیت آل کثیر تشدید نمیشود

با حریفان لیگ برتری بگمارد و برای پایان دوران
محرومیت این بازیکن انتظار بکشد.
اما در روزی که سرخها قرار بود در فینال لیگ
قهرمانان آسیا برابر اولسان هیوندای کرهجنوبی
به میدان بروند ،عیسی آلکثیر که حق همراهی
تیمش را نداشت در تهران میهمان برنامه تلویزیونی
فوتبال برتر بود تا یک نیمه از این بازی را به همراه
عوامل این برنامه تماشا کند .آلکثیر در این برنامه
به نکتهای اشاره کرد که دستمایه ایجاد حاشیهای
جدید برای این تیم شد و دیروز تا حدودی فضای
مجازی و رسانههای هواداری را تحتتاثیر خودش
قرار داد .این بازیکن در این برنامه از موضوعی پرده
برداشت که نشان داد محرومیت کمیته انضباطی
 AFCبه خاطر شادی بعد از گل هنوز برای او
تجربه خوبی نشده که در رفتار و گفتار خود ظرافت
بیشتری به خرج بدهد.
بهترین گلزن پرسپولیس در لیگ قهرمانان
آسیا با اشاره به این موضوع که در اردوی پیش از
بازی با شهرخودروی مشهد در اردوی تیمش حاضر
شده بود ،موضوع جدیدی را به دست حاشیهسازان
داد تا پروندهای جدید برای سرخها بازگشایی کند.
در این خصوص دیروز یکی از کارشناسان حقوقی
فوتبال کشور در گفتوگو با رسانهها از احتمال
تشدید محرومیت عیسی آلکثیر در صورت حضور
در اردوی پرسپولیسیها خبر داده بود.
جریمه نقدی در صورت احراز تخلف

خبر اضافه شدن محرومیت عیسی آلکثیر به
خاطر حضور در اردوی لیگ برتری سرخها بار دیگر
موجی از نگرانی را بین هواداران این تیم ایجاد کرد
تا آنها بیم این را داشته باشند که یک مرتبه دیگر
هم توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نقرهداغ شوند
و مشکالت تیمشان از اینی که هست هم بیشتر
شود.
برای اینکه بدانیم قانون درخصوص این اتفاق

چه میگوید و چه جرایمی انتظار پرسپولیس
و عیسی آلکثیر را در این خصوص میکشد با
یکی از کارشناسان حقوقی فوتبال تماس گرفتیم.
رسول باختر درخصوص این موضوع گفت« :اینکه
در این شرایط کمیته انضباطی  AFCبخواهد به
این موضوع ورود کند و برای باشگاه پرسپولیس
و بازیکن اعمال محرومیتی بیشتر کند موضوع
درستی نیست و بعید است که آنها بخواهند به
این بحث ورود کنند .وقتی یک بازیکن از سوی
مراجع قضایی فوتبال از فعالیتهای فوتبالی محروم
میشود به این معناست که نمیتواند در تمرینات،
بازیهای رسمی و تدارکاتی تیمش حضور داشته
باشد .اما این بازیکن تنها در اردوی پیش از بازی
تیمش حضور پیدا کرده و این موضوعی نیست که
بخواهد برایش دردسر ایجاد کند».
این کارشناس فوتبال ادامه داد« :درصورتی
که این بازیکن عالوهبر حضور در اردوی تیمش در
تمرینات هم شرکت میکرد و این موضوع برای
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا محرز
میشد ،این احتمال میرفت که برای او پروندهای
جدید تشکیل شود و با او براساس مقررات برخورد
صورت بگیرد اما حضور تنها در اردوی تیمش
نمیتواند نقض قانون باشد و بعید است جریمهای
برای او در نظر گرفته شود».
باختر در پایان خاطرنشان کرد« :چنانچه برای
کنفدراسیون فوتبال آسیا محرز شود که این بازیکن
قوانین را زیر پایش گذاشته و در تمرینات حاضر شده
بعد از تشکیل پروندهای جدید ،به احتمال زیاد در ابتدا
برای او و باشگاه پرسپولیس جرایم نقدی در نظر گرفته
میشود و اگر این موضوع ادامهدار شود و بازهم این
بازیکن در تمرینات رویت شود ،این احتمال میرود
که محرومیت او تشدید شده و مدت زمان بیشتری
از همراهی تیمش محروم شود و البته برای باشگاه
پرسپولیس هم در این صورت جرایم سنگینتری در

تیمی که هرگز کامل نبوده؛ بیمارستان آبی

استقالل لیگ بیستم ،تیم مهیجی نیست .مهیج در مقایسه با تیمی
که استراماچونی داشت و ساخت و حتی استقاللی که در یک چهارم و
نیمه نهایی جام حذفی با مجیدی دیدیم .سوای اینکه این استقالل فکری،
آشکارا مشکالت جدی دارد ،آبی ها هنوز در این فصل یک تیم کامل
نبوده اند .بحران مصدومیت (درست مانند لیگ یازدهم که دکتر نوروزی
در استقالل حضور نداشت) گریبان استقالل را گرفته و رها نمی کند.
فکری در هیچکدام از بازیهایش تا اینجای کار ،همه بازیکنانش را نداشته
و رهایی از این کابوس فعال برایش میسر نیست .او در آرزوی تعطیل شدن
بیمارستان آبی ،زندگی می کند.
* سیاوش یزدانی
در اولین بازی فصل برای استقالل بازی کرد و دیگر در چمن
رویت نشد .زمان برگشتن یزدانی به زمین مشخص نیست ولی او در
بهترین حالت ،یکی دو بازی بعد از حضورش ،انجام می دهد و دوباره
زمین چمن را به مقصد تخت فیزیوتراپی ترک می کند.
* داریوش شجاعیان
 2بار پاره کردن رباط صلیبی باعث شده شجاعیان دیگر بازیکن
قبلی نشود چون با «ترس» بازی می کند و همین یعنی شجاعیان
هرگز همه توانش را نمی تواند خرج کند .شجاعیان بازی با ذوب آهن

را از دست داد و فعال هم در تمرینات غایب است.
* شیخ دیاباته
بعد از اتفاقات بازی با فوالد در اهواز و سپس چند دقیقه بازی برابر
ماشین سازی ،دیاباته هم استقالل را به مقصد جایی جز چمن ترک کرد.
آقای گل فصل قبل البته میانه ای دلنشین با مصدومیت دارد و کمتر
پیش آمده همه فصل را بازی کند .او در بهترین حالت ،دو سوم بازیها
هست و استقالل با همین دو سوم هم می تواند خیلی کارها بکند .دیاباته
هنوز آمادگی حضور در تمرینات را پیدا نکرده و به طور اختصاصی دور
زمین می دود.
* وریا غفوری
غفوری هر فصل چند بازی را از دست می دهد و حاال از شانس
بد فکری ،کاپیتان و بحران مینیسک در ابتدای فصل رخ داده .او نیز
در بازی برابر شهر خودرو غایب بود هرچند برابر ذوب آهن ،برگشتی
درخشان داشت.
* محمد نادری
پنجره بسته به عالوه کرونا و تمرین نکردن به عالوه مصدومیت
در بازی با شهر خودرو یعنی نادری در این  7بازی ،بیشتر از حضور،
غیبت خورده و هنوز به تمرینات برنگشته.

نظر گرفته میشود».

باشگاه پرسپولیس :خالفی صورت
نگرفته است

با اینکه بسیاری از کارشناسان حقوقی فوتبال
در کشور دیروز به موضوع تشدید محرومیت عیسی
آلکثیر واکنش نشان دادند و این خبر را خالف
واقعیت دانستند اما در این بین واکنش باشگاه
پرسپولیس هم میتواند جالبتوجه باشد.
روز دوشنبه یکی از مسئوالن باشگاه
پرسپولیس درخصوص این موضوع گفت« :اینکه
برخیها از احتمال تشدید محرومیت آلکثیر
صحبت میکنند موضوعی است که برای خودمان
هم عجیب و غریب است .اینکه برخی از رسانهها با
چه منطقی به این موضوع پرداختهاند سوالی است
که پاسخی برای آن پیدا نمیکنیم».
او ادامه داد« :عیسی آلکثیر گفتنیها را
در برنامه زنده تلویزیونی گفته و نیازی نیست
درخصوص موضوعی که هیچ پایه و اساسی ندارد
صحبت اضافهتری کنیم اما برای روشن شدن ذهن
هواداران میگویم که ما با کارشناسان حقوقی
برجسته و تیم حقوقی باشگاه در این خصوص
مشورت کردهایم و همه آنها معتقد بودند اردوی
پیش از بازی تیم شامل محرومیت یک بازیکن
نمیشود .چون این اردو در یک هتل برگزار میشود
و هر شخصی میتواند در آن حضور پیدا کند».
این مقام مسئول خاطرنشان کرد« :این
بازیکن هم مثل بسیاری از نفرات بهعنوان میهمان
در هتل حضور داشته و هیچ فعالیت ورزشی هم
صورت نگرفته که بخواهیم روی آن اسم نقض
قانون را بگماریم .فردی که در اردوی پیش از
بازی با شهرخودرو در هتل حضور داشته بازیکن
پرسپولیس است که موقتا محروم است و ما فرد
محکوم به اعدام یا قاتل را به هتل نیاوردهایم که
حاال بخواهیم جواب پس بدهیم و جریمه شویم».

* عارف غالمی
به دلیل مصدومیت ،در ترکیب اصلی بازی با شهر خودرو نبود و فقط
در دقایق کمی برای استقالل بازی کرد .بازی با ذوب آهن را از دست داد.
غالمی البته به تمرینات برگشته و شرایط بازی کردن را پیدا کرده است.
* فرشید اسماعیلی
در بحبوحه نداشتن بازیساز ،فرشید اسماعیلی با همین اندک
توانایی هایی که برایش باقی مانده می توانست به فکری کمک کند
ولی او نیز به دلیل درگیری لفظی با مدیرعامل ،در تمرینات حضور
ندارد و چندین بازی را از دست داده است .اسماعیلی البته به دلیل
مصدومیت هم در چند بازی غایب بوده.
* مسعود ریگی
جنگجوی مرکز زمین استقالل در دقایق پایانی بازی با پیکان
مصدوم شد ولی خیلی زود به میادین برگشت .ریگی دو بازی استقالل
برابر صنعت نفت و شهر خودرو را از دست داد.
* بابک مرادی
مجموع دقایق بازی اش برای استقالل به  5نرسیده بود که به
دلیل مشکل فسخ یک طرفه قراردادش حاال باید  4ماه دور از میادین
باشد.

اخبار
برنامه زنوزی؛ ابقا شجاعی تا نیم فصل

باشگاه تراکتور تبریز هنوز سرمربی برای تیم
فوتبال خود معرفی نکرده است و هدایت این تیم
در دو بازی اخیر که هر دو نیز با برد همراه بوده،
برعهده مسعود شجاعی بهعنوان بازیکن-مربی بود.
بالتکلیفی در این تیم و جلسات هفتگی هیاتمدیره
این نوید را میدهد که هربار از پس این جلسات نام
جدیدی مطرح شود ولی نتایج اخیر این تیم همه
تراکتوریها را صبور کرده است .آنها حاال که روی
نوار برد قرار گرفتهاند عالقهای به عزل و نصبهای
جدید نشان نمیدهند.
هیاتمدیره بالتکلیفتر از کادرفنی
وضعیت تیم فوتبال تراکتور آنقدر نامشخص
است که حتی اعضای هیاتمدیره برای شرکت
نکردن در جلسات دورهای از هم سبقت گرفته
و همه تالششان را میکنند تا در جلسه حاضر
نشوند .با این حال باشگاه تراکتور هر هفته
جلسهای برگزار میکند که ظاهرا جلسات مهمی
هستند ولی زیر سایه زنوزی اعتبار خود را از دست
دادهاند .دقیقا بعد از یکی از همین جلسات بود که
علیرضا منصوریان برکنار شد .درواقع بهنظر میرسد
هیاتمدیره در این باشگاه هیچکاره است و این
زنوزی است که باید محتوای جلسه را مشخص کند
ولی وقتی او هنوز به تصمیم نهایی نرسیده پس
عمال جلسه یا لغوشده یا به یک دورهمی دوستانه
تبدیل میشود.
شجاعی بازهم نپذیرفت
مسعود شجاعی بار دیگر به باشگاه تراکتور
اعالم کرده سریعتر سرمربی خود را انتخاب کنند.
اثر ماندگار او در دو هفته مربیگری در تیم تراکتور
هم باعث نشد این مربی-بازیکن به فکر آویزانکردن
کفشهایش باشد .او میخواهد همچنان فوتبال
بازی کند و با وجود جلسات اخیر با مالک باشگاه
همچنان اصرار دارد سرمربی دیگری برای تیمشان
انتخاب کنند .اما تراکتوریها و در راس آنها زنوزی
به هر دری زدند تا او را در این چند روز راضی کنند
و حتی در جلسه دیروز نام او را بهعنوان سرمربی
معرفی کنند ولی شجاعی نپذیرفت .از اینرو جلسه
با آن محتوای قبلی برگزار نشد.
تراکتور با همان کادر مقابل صنعت نفت
شجاعی مسئولیت را نپذیرفت و زنوزی
مربی جدیدی را معرفی نکرد .بهترین گزینه فعال
همین است که مسعود به کارش ادامه دهد .از
اینرو تراکتوریها برای بازی با تیم صنعت نفت
هم گزینهای را معرفی نکردند .نصیرزاده در این
رابطه گفت« :فعال شجاعی در بازی با صنعت
نفت روی نیمکت مینشیند تا سرمربی انتخاب
شود ولی همچنان تاکید میکنم خیلی در جریان
نیستم و این هیاتمدیره است که تصمیم نهایی
را میگیرد».
به این ترتیب شجاعی حاال که وارد گود شده
باید در این بازی هم تیمش را هدایت کند و اگر
بازهم برنده شود و بتواند تیم خوب صنعت نفت
را شکست دهد آنوقت است که زنوزی دیگر به
جدایی او از نیمکت رضایت نمیدهد و کار وارد فاز
تازهای خواهد شد.
شاید تا نیمفصل
درمورد مربیگری مسعود شجاعی حرفهای
زیادی در این چند هفته مطرح شد .اخیرا حتی
صحبت از مربیگری او و برادرش در تیم تراکتور
مطرح شده است .وقتی زنوزی بهتنهایی تصمیم
میگیرد نمیتوان بهخوبی حدس زد یا خبر
گرفت که مربی آینده تراکتور کیست ولی یکی
از تصمیمات تراکتوریها این است که شجاعی را
تا نیمفصل به همین حالت استندبای نگه دارند؛
در این صورت فرصت کافی برای انتخاب سرمربی
دارند .لیگ دقیقا در میانه راه نیمفصل اول است و
8بازی تا پایان نیمفصل اول باقی است .از اینرو اگر
تراکتوریها بتوانند همین رویه را تا نیمفصل حفظ
کرده و از شجاعی بهعنوان بازیکن-مربی استفاده
کنند ،فرصت کافی برای انتخاب سرمربی جدید
خواهند داشت.
الهامی برمیگردد؟
بحث حضور الکساندر نوری بار دیگر منتفی شده
است ،پرونده افشین قطبی خیلی وقت است که بسته
شده ،گره از مشکل فعالیت محمد تقوی باز نشد،
کیروش هم که از ابتدا سنگ بزرگی بود و کسی
توقع نداشت او را در تبریز ببیند .از اینرو فقط ساکت
الهامی گزینه فعلی باشگاه است .در بخشش محرومیت
تعلیقی سهماه این مربی اما تردیدهایی وجود دارد.
یعنی اگر باشگاه تراکتور از 15دی با الهامی قرارداد
ببندد و در ادامه نتواند این سهماه محرومیت تعلیقی او
را لغو کند با مشکل روبهرو میشود .به این ترتیب این
تیم نمیتواند سرمربی انتخاب کند چراکه در مذاکره با
همه گزینههای مورد نظر با بنبست روبهرو شده است.
با این حال شاید تراکتوریها شجاعی را راضی کردند
تا زمانی که بتوان الهامی را بهعنوان سرمربی معرفی
کنند ،به کارش ادامه دهد.
نیمفصل شگفتانگیز
تنها امید تراکتور به نیمفصل شگفتانگیزی
است که ممکن است از راه برسد .اگر براساس
شنیدهها قانون ممنوعیت استفاده از مربی و بازیکن
خارجی لغو شود تیم تراکتور بهراحتی میتواند با یک
مربی خارجی به توافق برسد؛ هم پولش را دارد و هم
تمایالتش به خارجیها بیشتر است .درنتیجه اگر
بتوانند شجاعی را تا نیمفصل بهعنوان سرمربی نگه
دارند میتوانند در بهترین فرصت سرمربی مورد عالقه
خود را انتخاب کرده و تیم مورد عالقه خود را بسازند.
نگاهها به زنوزی
جلسات اصلی در دفتر زنوزی و نه در نشست
هیاتمدیره برگزار میشود .جلسه هیاتمدیره
باشگاه تراکتور با حضور کمرنگ اعضا برگزار
میشود و این نشان از ناآگاهی آنها از تصمیمات
زنوزی دارد .از اینرو در این تیم تقریبا کسی
نمیداند چه اتفاقی رخ خواهد داد ولی تراکتوریها
امیدوارند مسعود را تا نیمفصل بهعنوان مربی حفظ
کنند؛ اتفاقی که از نگاه شجاعی غیرممکن است
ولی تراکتوریها به آن امیدوارند.
شکایت منصوریان و دستیارانش از تراکتور
پس از برکناری علیرضا منصوریان از
سرمربیگری تیم تراکتور ،وی و دستیارانش جلسهای
را با مدیران این باشگاه برای پیگیری دریافت
مطالباتشان برگزار کردند .با توجه به اینکه طرفین
ق الزم نرسیدند منصوریان و
در این جلسه به تواف 
دستیارانش تصمیم گرفتند با شکایت به کمیته
تعیین وضعیت و سازمان لیگ از این طریق دریافت
حقوق خود را از تراکتور پیگیری کنند .به این
ترتیب بهزودی مسئوالن باشگاه تراکتور که بهدنبال
جانشین منصوریان هستند ،باید مستندات خود را به
کمیته تعیین وضعیت ارائه کنند.

