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اخبار

فکری:

سیدجالل باید با دو کارت اخراج
میشد

محمود فکری می گوید بعد از بازی همه کارشــناس میشوند و
تاکید می کند در حین مســابقه اگر بتوانید تشخیص بدهید چه
تعویضی انجام دهید و چه سیستمی استفاده کنید ،خوب است.
محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پس
از دیدار برابر پرسپولیس که با گل ثانیه های پایانی مهدی قایدی
برای تیمش با خوشحالی پایان یافت ،در نشست خبری حاضر شد
و ضمن صحبت در مورد جریان بازی و تعویض هاش به سواالت
خبرنگاران هم پاسخ داد.
مصاحبه سرمربی استقالل را که معتقد است اشتباهات داوری علیه
تیمش ادامه دارد ،در ادامه می خوانید.
*بازیکنانم به خاطر گل زودهنگام استرس گرفتند
محمود فکری حرفهایش ار در مورد بازی اینطو آغاز کرد «:باید
به هر دو تیم خســته نباشید بگویم؛ علی الخصوص به بازیکنان
استقالل که با تمام توان زحمت کشیدند .بازی ای که می توانستیم
برنده بیرون بیاییم ،گل زودهنگام باعث شد که استرس به بازیکنان
وارد شود .در نیمه اول روند خوبی داشتیم ولی پنالتی ای که اتفاق
افتاد ولی گرفته نشد ،می توانست روند بازی را عوض کند».
*کرمانشاهی در نیمه اول من و تیمم را عصبی کرد
فکری ســپس از عملکــرد داوری انتقاد کرد و گفــت « :آقای
کرمانشاهی استرس داشت و با توجه به اینکه اولین دربی ایشان
بود ،نیمه اول هم من و هم تیمم را عصبی کردند .در مجموع بازی
خوبی شــد و موقعیت های خوبی روی هر دو دروازه ایجاد شد .از
بازیکنانم باید تشکر کنم که شخصیت خودشان را نشان دادند و
توانســتند بازی عقب افتاده را با تالش به تساوی بکشانند .گل
آفساید زدند و در ادامه گل دیگری زدند .امیدوارم همین شخصیت
را حفظ کنند تا جلو برویم و ببینیم چه اتفاقاتی پیش می آید».
*دیاباته را آوردیم که قدرت تهاجمی بیشتر شود ولی ...
محمــود فکری در مورد تعویض هایی که انجام داد و توپ هایی
که پشــت مدافعان تیمش ارسال می شد و استقالل را در آستانه
شکســت قرار داده بود ،توضیح داد « :یک گل جلو بودیم و آقای
دیاباته را آوردیم تا قدرت تهاجمی تیممان را بیشــتر بکنیم ولی
چیزی که فکر می کردیم ،اتفاق نیفتاد .از طرفی پرسپولیس هم
یک گل عقب بود و تمام تالشش را می کرد که گل بزند و طبیعی
هم بود .یک مقدار بازیکنان ما به هم ریختند که یا از کم تجربگی
بود یا از اعتماد به نفس باال .در مجموع بازی خوبی ارائه دادیم».
*سید جالل باید از زمین مسابقه اخراج میشد
سرمربی فصل گذشته نساجی مازندران با اشاره به شرایط خاص
بازی دربی بیان کرد «:در دربی تیمی که در جدول شرایط بهتری
دارد ،در بازی شرایط عوض می شود .در مجموع ما گل زدیم و اگر
پنالتی گرفته می شد  ...در بازی با فوالد نمی دانیم چی می شود
که پنالتی می گیرند .در بازی نفت آبادان دست به توپ می خورد.
بازی ماشین سازی پنالتی شده و به بازیکن ما کارت می دهند .در
این بازی پنالتی توپ می خورد به دست می گوید توپ خورده به
دست .همه قوانین به ضرر تیم ماست .در بازی ذوب آهن هم آن
اتفاقات .این بازی می گویند عارف غالمی باید اخراج شود؟ به چه
دلیل عارف غالمی باید اخراج شود؟ سیدجالل حسینی نیمه اول و
دوم باید کارت بگیرد ولی نمی دهند».
*اشتباهات داوری همیشه علیه استقالل است
او ادامــه داد «:من چند بار که در لیگ یک آقای کرمانشــاهی
برای ما ســوت زده ،به او گفته ام که بــا کمی مهربان باش که
این اصطالح برای خودش هم مانده .نمی دانم چرا داورها علیه ما
تصمیم می گیرند.کارشناسان می آیند می گویند نبوده است .یک
کارشناسی وابسته به یک جایی است و یک کارشناسی برای اینکه
در بازی ها نظارت بگیرند ،می آیند به نفع داوری کارشناسی می
کنند .نمی دانیم ولی این در تمام این بازی ها اشتباهات اکثریت
برعلیه ما بوده است».
*بازیکنانم نشان دادند شخصیت دارند
فکری که از اظهارات پرسپولیسیها در خصوص داوری ناراحت به
نظر میرسید ،صحبت خود را اینگونه ادامه داد :باز هم از تک تک
بازیکنانم تشکر میکنم که نشان دادند شخصیت دارند و تا لحظه
آخر جنگیدند که بازنده نباشند .ما با همان یک گلی هم زده بودیم
میتوانستیم برنده بازی باشیم ولی فوتبال و اتفاقاتی که میافتد.
*پرسپولیسیها بازیکن ما را مسخره کردند
فکــری در پاســخ به حــرف گل محمدی که گفته بــود رفتار
نیمکت استقالل در شــان این باشگاه نیست ،گفت « :از سمت
پرسپولیسیها بازیکنان ما را مسخره میکرند ،آیا این رفتار در شان
باشگاه پرسپولیس بود؟ آقای گل محمدی این حرفها را شنیدند؟
ســر و صدایی که در نیمه دوم نیمکت آنها انجام داد در شــان
باشــگاه پرسپولیس بود؟ اینکه ســر و صدایی که کردند بازی را
برگرداندند .نیمه اول اگر ما سر و صدا کردیم چون اشتباه داوری
به ضرر ما بود .پنالتی را نگرفتند ،کارت زرد به سید جالل ندادند.
 ۱۰،۱۵خطا به ضرر ما گرفت و یک خطا به نفع .اگر ســر و صدا
کردیم به حق بوده ولی آنها نیمه دوم با جنجال و شــلوغ کاری
بازیکنان ما را مسخره کردند».
*جواب این حرف بماند برای بعد!
وی در پاسخ به اظهار نظر عبدیان ،عضو هیئت مدیره استقالل که
گفته بود از عملکرد فنی تیم راضی نیست گفت« :بعدا جواب این
حرف را میدهم!».
*انگیزه نادری خیلی باال بود
سرمربی استقالل درباره نادری و میلیچ نیز گفت « :درست بودن
آن با توجه به انگیزهای که داشــت ،ما را متعاقد کرد که از آن در
ترکیب استفاده کنیم .در مجموع از او به راضی هستم .آقای میلیچ
هم در تمرین هستند و هر وقت نیاز بود از او استفاده میکنیم».
*بعد از بازی همه کارشناس میشوند
فکری در جواب به خبرنگاری که معتقد بود تعویض پســت وریا
غفوری در نیمه دوم به پرسپولیس فرصت زیاد گلزنی داده است،
گفت « :بعد از بازی همه کارشناس میشوند و در حین مسابقه اگر
بتوانید تشخیص بدهید چه تعویضی کنید و چه سیستمی استفاده
کنید ،خوب اســت .به نظرم اگر وظیفه خودشان را درست انجام
بدهند ،بهتر است».

ورزش

نود و چهارمین دیدار تیم های فوتبال استقالل
و پرســپولیس درحالی با تساوی به پایان رسید
که سرخپوشان تا ثانیههای پایانی از حریف جلو
بودند اما در وقتهای اضافه اســتقالل به گل
تساوی رسید.
به گــزارش اعتــدال ،دیدار تیمهــای فوتبال
استقالل و پرسپولیس که نود و چهارمین دیدار
تاریخ دو تیم است از ساعت  ۱۶:۳۵دقیقه امروز
دوشنبه  ۲۲دیماه به قضاوت رضا کرمانشاهی در
ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد که
این دیدار زیبا و جذاب با تســاوی  ۲به  ۲خاتمه
یافت .مهــدی عبدی ( )۵۱و وحید امیری ()۶۶
برای پرسپولیس گل زدند .ارسالن مطهری ()۲
و مهدی قایدی ( )۹۳برای استقالل گل زدند.
ترکیب استقالل:
رشــید مظاهری ،محمدحسین مرادمند ،عارف
غالمی ،احمد موسوی ( ۴۶شیخ دیاباته) ،محمد
نادری ( ۶۵محمد دانشگر) ،مسعود ریگی ،مهدی
مهدی پور ( ۸۰فرشید اسماعیلی ،آرش رضاوند
( ۸۸داریوش شــجاعیان) ،وریا غفوری ،مهدی
قایدی ،ارسالن مطهری.
ترکیبپرسپولیس:
حامد لک ،ســیدجالل حسینی ،حسین کنعانی
زادگان ،ســیامک نعمتی ،ســعید آقایی ،احمد
نورالهی ،کمال کامیابی نیا ،میالد سرلک ،احسان
پهلــوان ،وحید امیری و مهدی عبدی ( ۸۶آرما
ن رمضانی)
دقیقه  :۲اشتباه مدافع پرسپولیس درون محوطه
جریمه فرصت را در اختیار ارسالن مطهری قرار
داد تا با ضربهای دقیق و زیبا دروازه پرسپولیس
را در اولیــن دقایق بازی باز کند .در این صحنه
کمال کامیابی نیا در دفع توپ اشــتباه بدی را
مرتکب شد و توپ را به مطهری داد.
دقیقه  :۵پرسپولیس پس از چند اشتباه مدافعانش
بازی را در اختیار گرفت و سعی کرد تا با استفاده

خبر

جذاب ،نفسگیر وتماشایی

از پاسهــای پرتعداد نبض بــازی را در اختیار
بگیرد.
دقیقه  :۱۰پرســپولیس نبض بازی را در اختیار
گرفت و حمالتی را روی دروازه اســتقالل پی
ریزی کرد اما در رسیدن به دروازه حریف ناکام
بود .در این دقیقه توپ محمد نادری به دســت
مدافع پرســپولیس برخورد کرد و در حالی که
بازیکنان استقالل اعتقاد به پنالتی داشتند اما داور
ادامه بازی را خواستار شد.
دقیقه  :۱۹پرســپولیس دریکی از حمالتش در
جناح راســت محوطه جریمه استقالل توسط
نورالهی توپی را روی دروازه ارسال کرد که ضربه
سر مهدی عبدی از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه  :۲۴پرســپولیس درون محوطه جریمه
اســتقالل صاحب یک موقعیت دیگر شد که
ضربه احمد نورالهی از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه  :۲۸محمــود فکری به دلیل اعتراض به
عملکرد رضا کرمانشاهی داور بازی از وی کارت
زرد گرفت.
دقیقه  :۴۰احمد موسوی مدافع راست تیم فوتبال
استقالل از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.
دقیقه  :۴۵پرسپولیس در یک ضد حمله صاحب
موقعیت پشت محوطه جریمه شد اما ضربه فنی

آرام احمد نورالهی را رشید مظاهری به راحتی در
اختیار گرفت تا نیمه اول با برتری یک بر صفر
آبی پوشان به پایان برسد.
در شــروع نیمه دوم محمود فکری دســت به
یک تعویض شــجاعانه زد و شیخ دیاباته را به
جای احمدی موســوی وارد زمین کرد تا قدرت
تهاجمی تیمش بیشتر شود.
دقیقه  :۵۱مهدی عبدی پشت محوطه جریمه
استقالل صاحب توپ شد و در حالی که محمد
نادری و عارف غالمی میتوانستند توپ را دفع
کنند در دفع توپ تعلل کردند تا مهدی عبدی
با ضربهای فنی و دقیق دروازه رشید مظاهری را
باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.
دقیقــه  :۵۴مهــدی عبدی به ســمت دروازه
استقالل حرکت کرد اما عارف غالمی روی او
مرتکب خطا شــد .داور به او کارت زرد داد اما
پرسپولیسیها اعتقاد داشتند عبدی در موقعیت
تک به تک قرار میگرفت و باید کارت قرمز به
مدافع استقالل داده میشد.
دقیقه  :۵۵پرسپولیس صاحب یک موقعیت دیگر
برای گلزنی شــد اما پــاس رو به بیرون کمال
کامیابی نیا اجازه نداد دروازه استقالل تهدید شود.
دقیقه  :۶۱بهترین فرصت برای گلزنی پرسپولیس

اخبار

به وجود آمد .عبدی روی اشتباه مدافع استقالل
در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما روی سر
توپ زدنهای او و تعلل در نهایت توپ را مقابل
دروازه خالی به نورالهی رســاند که ضربه او در
اوج بدشانسی به بدن مسعود ریگی برخورد کرد
و به کرنر رفت.
دقیقــه  :۶۶مهدی عبدی یک بار دیگر از تعلل
مدافعان استقالل اســتفاده کرد و پس از توپ
ربایی به پهلوان پاس داد که ارســال زمینی او
درون محوطه جریمه را وحید امیری با ضربهای
آرام به گل دوم سرخپوشان تبدیل کرد.
دقیقه  :۶۸احمد نورالهــی در موقعیتی تک به
تک از تله مدافعان استقالل فرار کرد و با رشید
مظاهری تک به تک شــد امــا ضربهاش را به
باالی دروازه زد.
دقیقه  :۷۵محمدحسین کنعانی زادگان به دلیل
خطا روی مهدی قایدی از داور کارت زرد گرفت.
دقیقه  :۸۱ســیامک نعمتی به خاطر خطا روی
مهدی قایدی از داور کارت زرد دریافت کرد.
دقیقه  :۸۲اســتقالل در سمت راست محوطه
جریمــه پرســپولیس صاحــب یــک ضربه
ایستگاهی شد که این ارسال را مدافعان سرخ
دور کردند.
دقیقه  :۸۹پرســپولیس صاحب یک موقعیت
خوب درون محوطه جریمه شد اما ضربه سعید
آقایی را رشــید مظاهری در دو ضرب گرفت.
یک دقیقه بعد نورالهی صاحب موقعیت خوب
پشت محوطه جریمه شد که ضربه او به بیرون
رفت.
دقیقه  :۹۰شــیخ دیاباته گل تساوی را به ثمر
رساند اما او در موقعیت آفساید بود و داور گل را
مردود اعالم کرد.دقیقه  :۹۳اشتباهات بازیکنان
پرســپولیس فرصت را در اختیار استقاللیها
گذاشــت تا مهدی قایدی با یک حرکت زیبا
دروازه پرسپولیس را برای بار دوم باز کند.

اولتیماتوم 48ساعته گلمحمدی به وزیر ورزش!

یحیی گلمحمدی در کنفرانس خبری
پس از بازی تاکیــد کرد که باید وزیر
ورزش تکلیف اعضــای هیئت مدیره
باشگاه را مشخص کند.
به گزارش «ورزش ســه» ،پرسپولیس
در وقــت های اضافــه دیــدار برابر
اســتقالل با گل مهدی قایدی متوقف
شــد تا روزهای بــد این تیــم ادامه
داشــته باشد.سرخپوشان پایتخت پس
از شکســت در فینال آســیا روزهای
خوبــی را تجربه نمی کنند و در ســه
مســابقه ای که پس از شکست برابر
اولســان هیوندای در رقابت های لیگ
به میدان رفته اند ،به ســه تساوی تلخ
دست یافته اند.
یحیی گل محمدی در مصاحبه ای که
بالفاصله پس از پایان بازی انجام داد
از مهدی رسول پناه و ادامه حضورش
به عنوان رئیس هیئت مدیره باشــگاه
پرســپولیس انتقاد کرد و در نشســت
خبری پایش را فراتر گذشــت و وزیر
ورزش را تهدید کرد.
او در نشســت خبری بــا خطاب قرار
دادن مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش
گفــت «:دو روز به وزیــر فرصت می
دهیــم تــا تکلیف آدم هــای کوچک
حاضــر در هیئت مدیره را مشــخص
کند ،وگرنــه تبعــات اتفاقاتی که رخ
خواهــد داد ،برعهده ایشــان خواهد
بود».
*حیف شد ،خیلی خوب بودیم
یحیــی گل محمــدی در ابتــدای
کنفرانس خود بــه بازی زیبای تیمش
اشــاره کرد و با افســوس از نتیجه به
دست آمده گفت :بازی جذاب و دیدنی
بخصوص از ســمت ما بود .خیلی زود
و از روی غافلگیری با اشــتباه عجیب
و غریبــی گل خوردیــم و بعد از آن
توانســتیم بازی را کنتــرل کنیم و در
زمین حریف پاس بدهیم .موقعیتهای
خوبی داشتیم ولی استفاده نکردیم .در
نیمه دوم خیلی خــوب خودمان را به
حریــف دیکته کردیم و با اســتفاده از
فضاهــا به گل اول و بعد از آن برتری
هم رسیدیم .در ادامه میتوانستیم گل
ســوم و چهارم را بزنیم اما اســتفاده
نکردیم و در پایان هم با حرکت فردی
قائدی و عــدم تمرکز دفاع گل راحتی
خوردیم و بــازی را علیرغم اینکه با
تعداد گل باال ببریــم نبردیم .واقعا با
این بــازی خوبی که بچهها داشــتند،
حیف شد و حق آنها سه امتیاز بود.
* تمرکز ما را بهم ریختند
فشــار بیش از انــدازه ای به بازیکنان
مــا در لیگ قهرمانان آســیا و بخاطر
مســائل مدیریتی آمده است .مسائلی
که برای ما به وجــود آوردند ،موجب
شــده تا همه مــا ،حتــی کادر فنی با
تمرکز الزم کارش را انجام ندهد.
* عذرخواهی از تماشاگران پرسپولیس
هــواداران ما تــا لحظه آخــر منتظر

پیــروزی بودند ،اما این اتفــاق نیفتاد
و شــخصا از این اتفاق ناراحت هستم.
خیلی دوست داشتیم برنده باشیم و از
تک تک تماشــاگران عذرخواهی می
کنم .این مســاوی و نبردن را به پای
من بگذارند چون بازیکنان تالش خود
را انجــام داده و موقعیــت هایی خلق
کردند ،امــا در این مدت مشــکالت
عجیب و غریبی داشتیم که نباید برای
یک تیم بزرگ شاهد باشیم.
* هیأت مدیره استقالل و پرسپولیس
را مقایسه کنید
شــما نگاه کنیــد و ببینیــد که هیأت
مدیره باشــگاه استقالل چقدر این تیم
را به خوبی حفظ کرد و حتی چهار ،پنج
بازیکــن خوب و درجه یک گرفتند که
کارشــان را به خوبی انجام می دهند.
هیأت مدیــره یعنی همین؛ یعنی اینکه
بتواننــد بازیکنان را حفظ کنند ولی در
سمت مقابل هیأت مدیره باشگاه ما را
نگاه کنید که یکــی یکی بازیکنان را
فرستادند و رفتند .آخر سر هم می آیند
و بیانیه می دهنــد که چرا در رختکن
یــک بازیکن برای تیم مشــکالتی به
وجــود می آورد .توجیهــات عجیب و
غریب می آورند .مســائل خنده داری
را گفتند.
* ما  10بازیکن را از دست دادیم
ما فقط یک بازیکن از دست ندادیم و
در ایــن چند وقت حدود  10بازیکن از
پرســپولیس رفتند .فکر می کنم اراده
ای برای اینکه پرســپولیس قوی باشد
و موفقیت هایش ادامــه پیدا کند ،در
چند ماه گذشــته دیده نشد .کسی که
برای ما این همه مشــکالت به وجود
آورده ،االن هم به عنوان رئیس هیأت
مدیره کارش را انجام می دهد و به ما
پوزخنــد و نیش خند مــی زند که من
هنوز هم هســتم ،اما هیچکس نیست
که راجع به این مسائل صحبت کند و
یک هیأت مدیره قوی برای ما بگذارد
*عارف غالمی باید اخراج میشد
سرمربی پرســپولیس در مورد داوری
رضا کرمانشاهی نیز گفت :در مجموع
فکر میکنــم داوری خوبی بود .اما در
آن صحنهای که آقای غالمی بر روی

مهدی عبدی خطا کرد ما بحث داریم
و تــک به تک بود و میتوانســتیم به
گل برســیم .خطای باال تنه بود و من
خودم چیزی که از داوری میدانم این
اســت که غالمی باید اخراج میشــد.
بــه جز این صحنــه در باقی صحنهها
مدیریــت کرد .امــا اگــر آن صحنه
اخراج داشــت نمره منفی برای آقای
کرمانشاهی اســت و باید کارشناسان
نظر نهایی را بدهند.
*در شان و کالس باشــگاه استقالل
برخورد نکردند
وی دربــاره اعتراضــش بــه نیمکت
نشینان استقالل توضیحاتی ارائه کرد
و گفــت :نیمه اول ایــن اتفاق افتاد و
نیمکــت آنها که باال نشســته بودند
در مــورد مســائل داوری داد و بیداد
راه انداخته بودند .این رفتار در شــان
و کالس باشگاه بزرگی مثل استقالل
نیست که نیمکت اینقدر بخواهد شلوغ
باشد .نیمکت منظور من افرادی است
که باال نشسته بودند .اما در نیمه دوم
همه چیز خوب شد.
*دلیلی نداشت تعویض کنم
گل محمدی در پاســخ به اینکه دلیل
تعویضهــای دیر هنگامش چیســت،
گفــت :شــرایط بــازی به نفــع ما و
کنترل داشــتیم و دلیلی بــر تعویض
نبود .تعویض انجام شــده هم به دلیل
مصدومیــت مهدی بــود .همه بچهها
خــوب بودنــد و وقتی خوب هســتند
دلیلی برای تعویض وجود ندارد.
*اســتقالل کال دو توپ روی دروازه
ما آورد
ســرمربی پرســپولیس دلیل دریافت
گل در دقایق آخر مســابقه را اینگونه
بیان کرد:تیمی که عقب اســت برای
گل زدن فشــار میآورد .بازیکنان باید
در تایــم وقــت اضافه تمرکز داشــته
باشــند که حساسیت بازی مانع از این
میشــود .در آن صحنــه هم خالقیت
قائــدی تاثیرگذار بــود .در کل بازی
همیــن دو تا توپ بــر روی دروازه ما
آمد و خیلی راحت گل خوردیم.
* ادامه کار خیلی سخت است
متاسفانه در این مدت چنین مشکالتی

خیلی ما را اذیت کرده و هیچکس هم
نیســت که جوابگوی ما باشــد .آقای
وزیــر هم باید بیاید و در این مســئله
دخالت کنــد و آدم های قوی بگذارد،
اما عین خیالشان نیست .نمی دانم در
این وضعیــت که وجود دارد(چه کاری
انجام دهم) ،اما ادامه کار خیلی سخت
اســت .اگر با این تیم ادامه دادم ،فقط
بخاطــر هــواداران و در پیــش بودن
فینال بود.
* مشــکالت را قبل از فینال آسیا به
وجود آوردند
قبل از فینال ،مشــکالت خیلی خیلی
زیادی بــرای ما به وجود آوردند .حتی
پــس از فینال ،بخاطــر همین بازی با
اســتقالل کار کردیم .اگــر آدم های
قوی به باشگاه پرسپولیس نیایند ،این
باشــگاه زمین می خورد .ما مشکالت
زیــادی در آینــده داریــم 500 .هزار
یورو باید بــه بودیمیر بدهیم .مطالبات
کالــدرون و دســتیارانش 600-700
هزار یورو می شــود .هیچکس نیست
این مسائل را مدیریت کند.
* تا وقتی این آدمها سر کار باشند...
متاســفانه آینده خوبی برای باشــگاه
نمی بینم .تــا وقتی این آدم ها باالی
ســر کار باشند ،چنین مســائلی وجود
دارد .نمــی خواهــم نبــردن امروز را
توجیــه کنم و می گویــم مقصر عدم
پیروزی در این مسابقه من هستم ولی
کار کردن در یک باشگاهی که هیأت
مدیره قوی نداشــته باشد و مدیرانش
کارهای خود را توجیه می کند ،سخت
است.
* فرصت  2روزه به وزیر
پشــت این تربیون بــه آقای وزیر می
گویــم که اگر تا یکــی ،دو روز آینده
آقای رسول پناه باشــد ،تبعات تیم را
باید خودشــان گــردن بگیرند .بحث
اســتعفاء نیســت ،اما باید تبعات این
اتفاق را (وزیــر ورزش) گردن بگیرند.
تــا وقتــی آدم های کوچــک در این
باشگاه باشند ،ادامه دادن سخت است.
از آقای ســمیعی هم که در این مدت
خیلــی تالش کردند ،مــی خواهم در
این یکی ،دو روز با آقای وزیر صحبت
کنند چون آدمی که این همه مشــکل
برای باشگاه به وجود آورده ،نباید کنار
پرسپولیس باشد.
* فحاشی به بازیکن و مربی را تحمل
کردیم ،اما ...
ما فحاشــی و توهین از زبان ایشــان
شنیدیم .فحاشی به بازیکن ،کادر فنی
و  ...را تحمــل کردیم .بی احترامی را
بخاطر هواداران ،فینال آســیا و دربی
تحمل کردیم .از االن باید خودشــان
تصمیــم بگیرند که مــی خواهند این
باشــگاه را به صورت خــوب مدیریت
کنند یا می خواهند این باشــگاه وارد
مشــکالت دیگری شــود .دیگر باید
خودشان تصمیم بگیرند.

چالش بزرگ بیرانوند در انتورپ چیست؟

 48ســاعت بعد از انتشــار تصویری که علیرضا بیرانوند با خوشحالی مشغول
جفتک چهارکش در تمرین آنتورپ بود ،روزهای ســخت او هم از راه رسیده
اند.
بــه گزارش «ورزش ســه» ،دروازه بــان ایرانی تیم آنتــورپ بلژیک در روز
جایگزینی ژان بوتز گلر فرانســوی ،دقایق سختی را مقابل تیم میشلن تجربه
کرد .میشــلن و آنتورپ دو نام قدیمی فوتبال بلژیک هستند و در هر موقعیتی
در جدول ،بازی آنها حساسیتی شبیه دربی دارد.
بنابراین وقتی نتیجه بازی در پایان با حســاب  3گل به سود میشلن تمام شد،
مشــخص بود که هواداران آنتورپ راحت نخواهند نشســت .برای آنها ،ساده
تریــن قربانی علیرضــا بیرانوند بود که با جدایی ســرمربی قبلی ایوان لکو و
حضــور فرانکی ورکاترن که البته او نیز در قرنطینه حضور داشــت و تمرینات
تیمش را زیر نظــر نگرفته بود ،به عنوان یک تغییر بزرگ در ترکیب آنتورپ،
به میدان رفت.
اما بــرای بیرانوند که حضورش در ترکیب اصلی آنتــورپ با مصدومیت بوتز
را با یک عکس جالب در اینســتاگرامش جشن گرفته بود ،دقایق کابوس وار
در راه بود .او از تیمی در ایران آمده بود که همواره حریفانش را تحت فشــار
می گذاشــته و بنابراین کمتر پیش آمده شکست های سنگین را تجربه کند.
حتی در تیم ملی ایران ،بیرانوند به عنوان دروازه بان اصلی دوره دوم کارلوس
کی روش در ایران ،کمتر در موقعیت شکســت های سنگین قرار گرفته است.
امــا این اتفاق برای هر دروازه بانی رخ می دهد و البته این بخشــی از قاعده
فوتبال حرفه ای اســت .شما دستمزد می گیرید ،اشــتباه می کنید ،تنبیه می
شــوید و دوباره به بازی برخواهید گشت .حتی اگر مثل گذشته دور و بر شما
را هواداران عالقه مند و دو آتشه ایرانی نگرفته باشند.
بیرانوند بعد از شکســت دیروز آنتورپ ،اتفاق ها متفاوت بود .در توئیتر تعدادی
از هــواداران آنتورپ به انتقــاد از او پرداختند که بخصوص روی گل ســوم
واکنش مناســبی نداشته است .در عین حال بازیکنان تیم یکصدا به حمایت از
دروازه بان ایرانیشــان پرداختند .البته برای آنها هم تحمل این شکست سال
نویی دشوار بود اما بیرانوند بخشی از تیم ضعیف آنتورپ پس از تغییر سرمربی
بود که به هیچ وجه روحیه بازی های گذشــته را از خود به نمایش نگذاشت.
در پایان مســابقه ،دیلن باتوبینیســکا و فریس هارون دو بازیکن تیم مستقیما
در گفتگــو با میکروفن یازده به حمایت از بیرانونــد پرداختند و گفتند فوتبال
بیش از هر چیزی ،یک کار تیمی است و این وظیفه ماست که او را به شرایط
الزم برگردانیم .همچنین هارون در ادامه صحبت های دیلن گفت :این اولین
بازی او پس از مدت ها بود و باید فاکتور اعتماد به نفس را هم در نظر گرفت
ضمن اینکه در این شکســت به هیچ وجه شخص مقصر نیست کل گروه این
بازی را باخته اســت .ما واکنش خوبی به گل های میشلن نداشتیم.
امــا بلندترین تحلیل درباره اتفاقات روز گذشــته را پیتر واندمپ روزنامه نگار
فوتبال بلژیک نوشــته اســت .او تیــم آنتورپ را در مقابل میشــلن یک تیم
غیرقابل تشــخیص ارزیابی می کند و می گوید هیــچ روحیه ای در این تیم
مشاهده نمی شد .تیمی بدون حمله و فشار به حریف خصیصه ای که همیشه
در دوران لکو مثل یک عالمت تجاری بر پیشــانی آنتورپ خورده بود .آنها در
طول بازی بارها و بارها توپ های بلند را به جایی فرستادند که آمبوکانی باید
آنجا می بود اما این بازیکن در این بازی غیبت داشت و تیم نباید با آن شیوه
قبلی با کارش ادامه می داد.
واندمپ درباره بیرانوند هم نوشته است باید از مارک ویلموتس سرمربی سابق
تیم ملی ایران پرســید وقتی گفت بیرانوند با کورتوا و مینیوله در یک ســطح
قرار دارد ،منظور او چیســت .ما چنین چیزی را هنوز ندیده ایم.
او در عین حال با اشــاره به غیبت بازیکنانی نظیــر امبوکانی ،امپوما ،امبنزا و
بناونته ،به تأثیر این کمبود در شکســت ســنگین آنتورپ اشاره می کند و می
گوید :این فعال شــروع خوبی برای فرانکی ورکاترن ســرمربی جدید نبود که
البته امروز از قرنطینه آزاد می شــود و به جمع تیم می پیوندد تا مطمئن شود
مشکلی در باشگاه و در جمع بازیکنان وجود ندارد.
در این شــرایط اگر چه بحث نیمکت نشــینی دوباره بیرانوند مطرح می شود،
اما این دروازه بان ایرانی که با مبلغی گزاف از پرســپولیس خریداری شده ،با
حفظ روحیه در تمرین ریکاوری ،خود را به ســطح مورد نظر باشگاه باز خواهد
گرداند .بیرانوند قبال ظرفیت خود را با درخشــش مقابل تاتنهام در لیگ اروپا
نشــان داده است .ضمن اینکه نباید از یاد ببرید که دروازه بانی پست خاص و
ویژه ای اســت و یک گلر به واســطه یک اشتباه کوچک ،بیش از دیگران در
فضای مورد تنبیه قرار گرفتن است.

خسروی :داور شهرآورد قضاوت منصفانهای
داشت

کارشــناس داوری فوتبال ،گفت :به عنوان ارزیابی داوری شهرآورد نود و چهارم
معتقدم که داور به خوبی قضاوت کرد و داوری او برای هر  ۲تیم منصفانه بود.
«علی خسروی» پیشکسوت داوری فوتبال کشورمان روز دوشنبه در گفت و گو
با ایرنا در خصوص داوری دیدار تیمهای اســتقالل و پرســپولیس که در نهایت
به تســاوی  ۲بر  ۲انجامید ،اظهار داشــت« :رضا کرمانشاهی» و تیم داوری در
مجموع روز موفقی داشته و توانستند به خوبی بازی را اداره کنند.
وی افزود :در دقیقه  ۶این بازی در محوطه جریمه اســتقالل چند بازیکن درگیر
شــدند و برخوردی پیش آمد که از دید من خطا نبود و داور به درســتی دستور
ادامه بازی داد .در دقیقه  ۹بازی در محوطه جریمه پرســپولیس توپ به دســت
مدافع این تیم برخورد کرد اما بازیکن در حالت عادی قرار داشــت و خطای هند
صورت نگرفت.
خسروی ادامه داد« :محمود فکری» سرمربی تیم فوتبال استقالل در دقیقه ۲۰
این دیدار ،اعتراض های زیادی به داوری داشت و به درستی اخطار گرفت« .سید
احمد موسوی» بازیکن استقالل در دقیقه  ۴۱این بازی مرتکب خطایی شد و به
درستی با کارت زرد مواجه شد.
کارشــناس داوری فوتبال در خصوص صحنه خطای «عارف غالمی» بر روی
مهدی عبدی در دقیقه  ،۵۴گفت :مهاجم تیم پرســپولیس بعد از جدا کردن توپ
از خود در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت و فاصلهاش با دروازه به شکلی بود که
شرایط گلزنی برای او مهیا بود و خطای مدافع تیم استقالل از زاویه دید من در
تلویزیون مســتحق اخراج از بازی بود .فکر میکنم که داور بازی در این صحنه
در جای مناسبی حضور نداشت و نتوانست تصمیم بر اخراج بگیرد.
وی تصریــح کرد :صحنه بعدی این بــازی در دقیقه  ۷۶اتفاق افتاد که «محمد
حســین کنعانیزادگان» خطایی کرد و با کارت زرد داور مواجه شــد که به نظر
من تصمیم داور نیز صحیح بود .در دقیقه  ۸۱نیز «میالد سرلک» پشت محوطه
جریمه تیم خود به بازیکن اســتقالل پشــت پا انداخت و به درستی کارت زرد
گرفت.
خســروی افزود :در دقیقه  ۹۰به اضافه یک نیز «شیخ دیاباته» موفق به گلزنی
شــد اما این گل به طور قطع آفساید بود و «تورج عیوض محمدی» به درستی
پرچم خود را باال آورد.
کارشناس داوری فوتبال در پایان اظهار داشت :به عنوان ارزیابی داوری این بازی
معتقدم که داور به خوبی قضاوت کرد .داور ۴۰خطا در این دیدار گرفت و از کارت
زرد کمتری استفاده کرد و توانست به خوبی این بازی حساس را کنترل کند.
وی ادامه داد :بازیکنان و کاپیتانهای هر  ۲تیم نیز به خوبی با داوری همکاری
کرده و بازی جوانمردانهای را ارائه دادند اما نیمکت تیمها طبق معمول شلوغ بود
و بســیار احساسی عمل میکردند .این اتفاق در لیگ برتر فوتبال اپیدمی شده و
به نظر من باید این موضوع اصالح شود.
نود و چهارمین شــهرآورد پایتخت عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با
تساوی  ۲بر  ۲به پایان رسید که در این دیدار ارسالن مطهری و مهدی قایدی
برای استقالل و مهدی عبدی و وحید امیری برای پرسپولیس گلزنی کردند.

