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ایــن روزنامــه صفحه اول خــود را تمام و
کمال به تایگر وودز ،گلفباز سیاهپوست
امریکایــی اختصاص داده کــه در دو روز
نخســت تورنمنــت «مســترز»  -یکــی از
گرنداســلمهای چهارگانــه ایــن ورزش
 بــا بیشــترین ضربات مثبت (موســومبه «بــردی») به صــدر جــدول امتیازات
صعود کــرده و نویــد قهرمانــی میدهد
و آن هــم در حالــی که پیشــینه چهار بار
قهرمانی در این پیکارها را دارد.

متمرکــز شــدن مقامهــای یوونتــوس
روی فلیکس ،نوســتاره بنفیکا که اواخر
هفتــه پیش بــا زدن  3گل پایهگذار برد
 4-2این تیم مقابل فرانکفورت آلمان
در مســابقات فوتبــال «لیــگ اروپــا»
شــد ،گــزارش و عکس اول این نشــریه
را به خــود اختصاص داده اســت .توتو
اســپورت حرفهای جدید گنارو گتوزو،
سرمربی میالن را نیز آورده که پیرامون
دالیل بپاخیزی مجدد این تیم است.

عکســی از چهره خندان لیونل مســی که
صفحــه اول ایــن روزنامــه را درنوردیده،
هم اشاره به خوب شدن سریع استخوان
بینــی و گونه این ســتاره آرژانتینی اســت
کــه در جریــان دیدار بــا منچســتریونایتد
آســیب دیــده بــود و هــم پیشــوازی بــر
مســابقه شــب گذشــته آبــی و اناریهــا
مقابل اوئســکا در لیگ اســپانیا اســت که
حرکــت آنها را به ســوی قهرمانی دوباره
استمرار بخشید.
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اســتقالل بــا پیــروزی کــه در لحظــه
پایانــی دیــدار بــا ســپاهان به دســت
آورد ،بار دیگر امیدهای خود را برای
قهرمانــی در لیــگ برتــر زنــده کــرد.
آیاندا پاتوســی در دقیقــه  97توپ را
به زیــر طاق دروازه ســپاهان دوخت
تــا صــدای هلهله آبیها تا آن ســوی
زاینــدهرود بــرود .بازیکنــی کــه پیش
از ایــن هــم تواناییهــای خــود را در
ترکیــب اســتقالل ثابــت کــرده بود و
نشــان داد از آن دســت بازیکنانــی
اســت کــه بــه اصطــاح فوتبالیهــا
میتوانــد یــک تنه بــازی را دربیاورد.
پاتوســی حاال خود را بیشتر از گذشته
در قلــب هــواداران آبــی جــا کــرده و
آنهــا او را جایگزینــی مناســب بــرای
مامــه بابــا تیام میداننــد؛ گرچه این
قیــاس چنــدان منطقی نیســت چرا
کــه تیــام مهاجــم بــود ولی پاتوســی
یــکهافبــک چــپ اســت کــه خوب
گل میزنــد .در هر حال ،پاتوســی در
قامت یک ســتاره میدرخشــد و این
دو از لحــاظ تأثیرگــذاری قابل قیاس
هســتند .نگاهی به عملکرد پاتوســی
نشان میدهد که او با تعداد گل زده
تیام در لیگ برای اســتقالل که  4گل
زده بــود ،برابری کرده اســت .جالب
اینکه او در نیــم فصل اول 2018-19
لیــگ برتر آفریقای جنوبی برای تیم
ســابقش کیپ تاون سیتی  4گل و در
لیــگ قبــل آن هم بــرای ایــن تیم 4
گل زده بــود و حــاال بایــد دیــد موفق
میشود این آمار را با استقالل بهبود
ببخشد.
ایــن بازیکــن اهــل کیــپ تــاون
آفریقــای جنوبــی ،یازدهمیــن
بــازیاش برای اســتقالل در مجموع
لیــگ برتر و لیــگ قهرمانان آســیا را
در بــازی مقابل ســپاهان انجام داد.
او در  3بــازی ابتدایــی خــود بــرای
آبیپوشــان مقابــل پــارس جنوبــی،
ذوب آهن و فــوالد ،گلزنی کرد و این
گل ،چهارمیــن گل او بــرای آبیهــا
پس از  7بازی گل نزدن بود .پاتوسی
در دادن پــاس گل هم متبحر نشــان
داده و در بــازی مقابــل تیمهــای

ذوب آهــن ،فــوالد ،العیــن و الهالل
به ترتیب به دانشــگر ،منشــا ،فرشید
باقری و علی کریمــی پاس گل داده
اســت .ضمــن
اینکــه در بــازی
با پارس جنوبی
روی گل بــه
خــودی ایــن تیــم
و در بــازی بــا ذوب
آهــن روی گل فرشــید
اسماعیلی تأثیر داشت.
ëëهدیه ویژه به هواداران و نجات داور
 10دقیقه پیش از آنکه پاتوسی در
دقیقــه  97گل  3امتیــازی اســتقالل
برابــر ســپاهان را بــه ثمــر برســاند،
شــاگردان شــفر موفق شــدند توپ را
به تــور دروازه حریف برســانند .گلی
کــه اتفاقاً روی کرنر ارســالی پاتوســی
و ضربــه ســر علــی کریمــی بــه گل
رســید ولی محمدحســین زاهدیفر
داور بــازی ،آن را مــردود اعالم کرد.
ایــن اتفــاق در حالــی کــه بــه اعتقاد
کارشناســان داوری ماننــد ســعید
مظفــری زاده ،حیــدر ســلیمانی،
نــوذر رودنیــل ،محمد فنایــی و علی
خســروی ایــن گل در شــرایط ســالم
بــه ثمر رســید .بــا این اوصــاف بیراه
نیســت کــه گفتــه شــود پاتوســی،
زاهدیفــر را نجــات داد و اگــر روی
حرکت انفــرادی و تکنیکیاش برای
اســتقالل گل نــزده بــود ،ایــن داور
اکنــون آمــاج حمــات آبیهــا قــرار
داشــت و دو امتیــاز حســاس و مهم
اســتقالل ســوخته بــود .ایــن بازیکن
پــس از گلزنــی بــه ســپاهان گفــت:
«خوشــحالم در حالــی کــه بــازی در
حال اتمــام بود ،گل زدیــم .من این
گل را بــه هــواداران اســتقالل تقدیم
میکنم کــه ما را حمایت کردند و در
واقــع ایــن گل هدیهای ویــژه به آنها
بــود و امیدوارم در  5بازی باقیمانده
هم نتیجه بگیریم تا شانس بیشتری
برای قهرمانی داشته باشیم».
 ëëمأموریــت مهــم؛ تمدید قــرارداد
پاتوسی و شفر
درخشــش این بازیکــن آفریقایی
اســتقالل باعــث شــده تــا مســئوالن

میزان

هفتــه بیســت و پنجــم لیــگ برتــر
روز گذشــته بــا برگــزاری  2دیــدار بــه
پایان رســید .در اولین دیــدار ،پیکان و
ذوبآهــن از ســاعت  ۱۸در ورزشــگاه
شــهرقدس بــه مصــاف هــم رفتند که
ایــن بازی با تــک گل حمید بوحمدان
( )۲۲به ســود تیم اصفهانــی به پایان
رســید تــا شکســتی دیگــر در کارنامــه
شــاگردان حســین فرکــی ثبــت شــود.
علیرضــا منصوریــان و شــاگردانش با
ایــن پیــروزی  ۲۹امتیــازی شــدند و بــا
صعــود  3پلــهای در رده هشــتم قــرار
گرفتند.پرســپولیس و ســایپا از ساعت
 19در ورزشــگاه آزادی برگزارکننــده
آخریــن بــازی ایــن هفته بودنــد .علی
دایی کــه وعده داده بود تیمش تالش
میکنــد تــا بهتریــن بــازیاش را ارائه
دهــد ،ســایپا را بــا ترکیبــی هجومی به
میــدان فرســتاد .شــاگردان شــهریار
خیلــی زود به گل رســیدند تــا هیجان
بــازی دوچنــدان شــود .ســایپاییها در
دقیقــه  4صاحــب ضربه کرنر شــدند.
ســانتر معیــن عباســیان بــه تیــر یــک
و شــلوغی مقابــل محوطــه جریمــه
پرســپولیس باعــث شــد رضــا اســدی
روی تــوپ تأثیر بگذارد و توپ با تغییر

مســیر از بین پاهای علیرضــا بیرانوند
وارد دروازه پرســپولیس شــد .پــس از
بــه ثمــر رســیدن گل ،باز هم بــازی در
اختیار ســایپا بود و آنها چند موقعیت
نصــف و نیمه دیگر هم خلــق کردند.
از دقیقــه  ۲۰تــوپ و میــدان در اختیار
پرســپولیس قــرار گرفــت و در دقیقــه
 ۲۹بــه هدف نزدیک شــدند اما حامد
فــاحزاده ،دروازهبان ســایپا به زیبایی
ضربه ســر مهدی شریفی را مهار کرد.
با این حال شــاگردان برانکو دســت از
حمله نکشــیدند و در دقیقه  ،30روی
رفت و برگشــتی که هنگام ضربه کرنر
سرخپوشــان رخ داد ،تــوپ در داخــل
محوطه جریمــه به کمــال کامیابینیا
رســید و او بــا پــاس رو بــه بیرون بشــار
رســن را صاحــب تــوپ کــرد و هافبک
عراقی هم با شــوتی زیبا ،تــوپ را وارد
دروازه ســایپا کــرد تا اولیــن گل خود از
زمــان حضــورش در پرســپولیس را به
ثمر برســاند .در ادامه تالش بازیکنان
دو تیم ثمری نداشت تا نیمه نخست
با تساوی به پایان برسد.
نیمــه دوم در حالــی آغــاز شــد کــه
برانکــو دســت بــه تغییــر زد و مهــدی
ترابــی را بــه جــای مهــدی شــریفی به

میــدان فرســتاد .بــا حضــور ترابــی،
پرســپولیس آهنــگ تهاجمیتــری
بــه خــود گرفــت و ایــن بازیکــن
تأثیرگــذاریاش را نشــان داد .دقیقــه
 49پــاس ترابــی در محوطــه جریمــه
بــه علی علیپور رســید و او هــم بعد از
مکثــی کوتــاه به تــوپ ضربــه زد و گل
دوم پرســپولیس به ثمر رسید .علیپور
کــه بــه دلیــل درگذشــت پدربزرگــش
عزادار اســت ،بعد از گل شادی نکرد و
زیــر پیراهنش را نشــان داد که روی آن
نوشته بود« :به یاد پدربزرگ عزیزم».
حمــات پرسپولیســیها ادامــه پیــدا
کــرد و دقیقــه  62علیپــور در موقعیت
تــک بــه تک بــا دروازهبــان ســایپا قرار
گرفــت اما با یــک چرخش تــوپ را به
ترابی سپرد و این بازیکن هم با شوتی
محکــم از درون محوطــه جریمــه،
گل ســوم ســرخها را وارد دروازه تیــم
ســابق خود کرد .شــاگردان علی دایی
کــه خــود را بازنــده میدیدنــد ،پیــش
کشــیدند و دقیقــه  ۶۸فاصلــه را بــه
حداقل رساندند .پاس در عمق آرش
رضاوند ،رضا اسدی را در سمت چپ
محوطــه جریمه پرســپولیس صاحب
تــوپ کــرد و او بــا شــوتی زیبــا از زاویــه

بســته ،گل دوم خــودش و ســایپا را به
ثمر رساند.
در ادامــه دو تیــم حمالتــی روی
دروازه یکدیگر تدارک دیدند اما اتفاق
خاصــی نیفتــاد تــا ایــن دیــدار جذاب
و پــرگل بــه ســود برانکو و شــاگردانش

بازتاب اقدام خیرخواهانه بیرانوند در سایت فیفا

هواداران تراکتورسازی دروازهبان تیمشان را متهم کردند؛

فروزان به خاطر شرطبندی گل خورد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

ایــن باشــگاه قبــل از پایــان فصــل
تــاش خود را بــرای تمدیــد قرارداد
با وی آغاز کنند .در قرارداد پاتوســی
آمــده کــه اســتقالل بایــد  ۳۵۰هــزار
دالر بــه باشــگاه کیــپ تــاون بدهد تا
انتقال پاتوســی به صورت قطعی به
اســتقالل انجــام بگیــرد .از این رو در
صورتــی که باشــگاه اســتقالل بتواند
تا پایان لیگ این مبلغ را به حســاب
تیم سابق پاتوســی واریز کند ،انتقال
قرضــی او بــه انتقال قطعــی تبدیل
میشود.
از ســویی دو پیــروزی ارزشــمند
اســتقالل مقابــل الهالل و ســپاهان،
باعــث شــده بحــث تمدید قــرارداد
شــفر کــه ملقــب بــه شــیر آلمانــی
اســت نیز شــکل جدیتری بــه خود
بگیرد .اســتقالل تحت هدایت شــفر
در  47بــازی 26 ،بــرد 15 ،تســاوی و
 6باخت کســب کــرده 72 ،گل زده و
 19گل دریافــت کــرده اســت .احمــد
ســعادتمند ،رئیــس هیــأت مدیــره
باشــگاه اســتقالل دیروز گفت« :شفر
تــا بــه اینجــای کار عملکــرد خوبــی
داشــته و مورد حمایت هیأت مدیره
قرار دارد ».این اظهارنظر را میتوان
بــه معنــای چراغ ســبز بــرای تمدید
قرارداد مرد آلمانی تلقی کرد.

به پایــان برســد.نکته قابــل توجه این
بــازی  ،درخشــش مهــدی ترابــی بــود
که با حضور در ســایپا بــه فوتبال ایران
معرفــی شــد امــا در ایــن بازی ســتاره
سرخپوشــان شــد و بــا زدن یــک گل و
دادن یــک پــاس گل  ،نقــش محوری

را در پیــروزی قرمزهــا ایفــا کــرد تــا
پرســپولیس بــا محصول ســایپا برنده
این دیدار شود.
پرسپولیس با این برد  54امتیازی
شــد و فاصله خود با تراکتورسازی تیم
دوم جدول را به  5امتیاز افزایش داد.

کمتــر فوتبالدوســتی تصــور میکــرد که
جمعه نتیجهای غیرمنتظره در ورزشگاه
ســردار جنــگل رشــت رقــم بخــورد .در
واقــع بدبینترین هــوادار تراکتورســازی
هم پیشبینی نمیکرد کــه این تیم تن
به شکســت  1-3مقابل ســپیدرود دهد.
آن هــم در شــرایطی کــه آنهــا در انتظار
کســب  3امتیاز و صعود به صدر جدول
بودنــد امــا از همــان دقیقــه  2مســابقه
مشخص شــد که روز متفاوتی در انتظار
پرشورهاســت .محسن فروزان اشتباهی
مرگبار داشــت و باعث شد تراکتورسازی
خیلــی زود از میزبــان عقــب بیفتــد.
دروازهبــان تراکتورســازی گل دوم را روی
شــوت دیدنــی دریافــت کرد و گل ســوم
سپیدرود که باز هم با اشتباه عجیب او به
ثمر رسید ،آتش انتقادات را شعلهور کرد
و بالفاصله گروهی از هواداران در فضای
مجازی با اشــاره به اینکه فــروزان متولد
رشت است ،او را مقصر باخت تیمشان
قلمداد کردند .ســوت پایان بــازی ،آغاز
اتفاقات تلختر برای گلری بود که  7بازی
متوالی دروازه تیمش را بسته نگه داشته
بود و قصد شکستن رکورد کلین شیت در
لیگ برتر را داشت که دست سیدحسین
حســینی ،دروازهبــان اســتقالل اســت.
محمدرضا زنوزی ،مالک تراکتورســازی
در اقدامی نهچندان مرســوم اعالم کرد:
«تــا زمانی کــه کمیته انضباطی باشــگاه
بررســی و تحقیــق خــودش را در مــورد
بــازی انجام دهــد ،فــروزان از حضور در
تمرینــات محــروم اســت .او حتمــاً باید
پاســخگوی عملکردش در این مسابقه
باشــد ».و بعــد از آن هــم اعالم شــد که
این دروازهبان تا پایان فصل از حضور در
تراکتورسازی محروم شده است.
البته ایــن پایان ماجــرا نبود .جمعی
از هــواداران تراکتورســازی جمعهشــب
با تجمــع مقابل فــرودگاه شــهید مدنی
تبریــز ،جلــوی خودروهــای حامــل
بازیکنــان را میگرفتنــد و دنبــال فروزان
میگشتند .مسئوالن ،کادر فنی و اجرایی
باشــگاه تراکتورســازی هــم کــه از حضور
هــواداران ناراضــی در فــرودگاه مطلــع
شــده بودند ،از قســمت  CIPو در پشتی،
با اســکورت پلیس خارج شــدند .در این

میان ویدئویی  15ثانیــهای در کانالهای
هــواداری تیــم تبریــزی منتشــر شــد کــه
تأســف برانگیز بود؛ یکــی از هــواداران با
فــروزان رودررو شــده و بــه او گفت که به
خاطــر شــرطبندی ،گلهــا را دریافــت
کرده اســت .این تهمت ،باعث درگیری
لفظی شــد و طرفیــن الفــاظ رکیکی نثار
هم کردند .آذرنیا ،سرپرست و مصطفی
منطقی مدیر رسانهای تراکتورسازی هم
در صحنــه حضــور داشــتند و منطقی با
گرفتن دســت خود مقابل دهان هوادار،
مانــع ادامــه فحاشــی میشــود .مدیــر
رسانهای تراکتورســازی دیروز به «ایران»
گفت« :آن هوادار لهجه تبریزی داشــت
ولــی مــن او را نمیشــناختم ».در ایــن
فضا ،عباس الیاسی رئیس هیأت مدیره
باشگاه و مســعود شــجاعی کاپیتان این
تیــم ،به نمایندگی از اعضای باشــگاه به
میــان هــواداران ناراضــی رفتــه و بــا آنها
صحبــت کردنــد .در ادامه این حواشــی،
پستی منتسب به همسر محسن فروزان
در صفحــات مجــازی انتشــار یافــت کــه
او توهیــن تنــدی را متوجــه هــواداران
تراکتورسازی کرده است اما نسیم نهالی
در مصاحبه با ایلنا ،منکر پاســخگویی به
این شیوه شد« :هیچ وقت چنین ادبیاتی
بــه کار نبــرده و نخواهــم بــرد و از آن بــی
اطالع هستم .من با توجه به استرسی که
داشــتم اصالً بازی را هم بعــد از گل اول
ندیدم .چون میدانستم همسرم بعد از
این گل با چه فشــاری مواجه است .بعد
از بازی هم به هیچ وجه به سراغ فضای
مجــازی نرفتم و خدا را شــکر با امکانات
جدیــدی کــه اینســتاگرام ترتیــب داده،
کامالً زمان حضور در این فضا مشخص
است».
ëëواکنشبهگلهایخوردهفروزان
نوع گلهایی که فروزان دریافت کرد،
بازتــاب زیادی داشــت و افــراد مختلفی
درباره آن صحبت کردند .محمد تقوی،
ســرمربی ســابق تراکتورســازی در پستی
اینستاگرامی به دفاع از فروزان پرداخت
و تأکیــد کــرد کــه او قــدرت بــازی بــا پای
خوبــی دارد و چــون در زمــان حضورش
میخواســته بازیســازی از خــط دفــاع را
نهادینه کنــد ،به فروزان اجــازه بازی با پا
را داده و مســئولیت اشتباهات احتمالی
را پذیرفتــه بــود .محمدرضــا مهــدوی،

صبــح دیــروز وزیــر ورزش و جوانان با حســن روحانی دیدار
کرد .به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،در این
بازتـاب دیدار مسعود سلطانی فر گزارشی از عملکرد این وزارتخانه
در ســال  97از جملــه موفقیــت تیــم ملــی فوتبــال در جــام جهانی ،درخشــش
کاروانهــای ایران در بازیهای آســیایی و پاراآســیایی ،المپیــک جوانان ،حضور
باشــگاههای ایــران در لیگ قهرمانان آســیا ،صعود بســکتبال به جــام جهانی و
مقامهای قهرمانی جهان و آســیایی در رشــتههای کشتی ،ووشــو ،وزنه برداری،
کاراتــه ،شــطرنج ،تکوانــدو ،جــودو و دو و میدانــی ارائــه و برنامه ورزش کشــور را
برای کســب ســهمیه و حضــور مقتدرانــه در بازیهــای المپیــک و پارالمپیک و
توسعه زیرساختها و تکمیل اماکن ورزشی به حسن روحانی ،رئیس جمهوری
کشــورمان تقدیــم کرد .در ایــن دیدار یک ســاعته ،رئیس جمهوری بــا قدردانی
از تالشهــای مجموعــه وزارت ورزش و جوانــان و دســتگاههای مرتبــط گفــت:
«انتظارم حضور مقتدرانه کاروان ایران در بازهای المپیک و پارالمپیک است چرا
که افتخارات ورزشــکاران و قهرمانان ،شــادی ملی را به همراه دارد ».روحانی با
ابراز رضایت از توجه و رشد ورزش زنان در مسابقات اخیر افزود« :توسعه ورزش
همگانی و حمایت از ورزش زنان از برنامههای مهم دولت تدبیر وامید اســت و
تأکید من استمرار و تقویت این مسیر برای ورزش همگانی و ورزش زنان است».
رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود بیان داشــت« :موفقیتهای
همه قهرمانان موجب شادکامی و اعتالی نام ایران عزیز در نزد جهانیان است
و رشتههایی مانند کشتی ،وزنهبرداری ،تکواندو و کاراته در المپیک آینده وظیفه
مهمی دارند و ما انتظار مدالهای خوشرنگ از آنها داریم».
او موفقیتهای فوتبال و تیمهای باشگاهی ایران را هم در عرصه رقابتهای
جهانی و آسیایی مورد توجه قرار داد و گفت« :باید خیال مردم از بابت تیم ملی
فوتبــال و آینــده آن راحــت باشــد و توقع دارم تیــم امید ایران بعد از ســالها به
المپیک راه پیدا کنند و پیروزیهای اخیر تیمهای باشــگاهی هم موجب شــادی
حداقــل نیمی از مردم شــد ».حســن روحانی بــا تأکید بر حفظ حدود شــرعی و
فرهنگی توسط قهرمانان ملی افزود« :حضور قدرتمندانه و با عزت در مسابقات
بینالمللی برای ارتقای غرور و وحدت ملی بســیار مهم است و وزارت ورزش و
جوانــان و کمیتــه ملی المپیک در این مــورد باید تمام توان حمایتــی خود را به
کار بگیرنــد ».وی همچنین با اشــاره به نقــش جوانان در امدادرســانی به مردم
ســیلزده اســتانهای مازندران ،گلســتان و لرســتان با تشــکر از اقدامات وزارت
ورزش و جوانان از جمله در اختیار قراردادن بیش از یک هزار مکان ورزشــی به
سیلزدگان بیان داشــت« :روحیه جهادی و کمک در نزد جوانان و سازمانهای
مردم نهاد بسیار ارزشمند بود و بایستی این حضور تقویت شود».

ســایت رســمی فدراســیون جهانــی فوتبــال (فیفــا) در
گزارشــی ،مهمترین اظهارنظرهای هفته گذشــته فوتبال
اخبــــــار
جهان را بررســی کرد که گفتههای علیرضا بیرانوند برای
کمک به ســیلزدگان لرســتان در آن دیده میشود .سایت فیفا این بخش از
اظهارات بیرانوند را مورد توجه قرار داد« :امسال برای من و استانم بد آغاز
شــد .متأســفانه افــراد زیادی جان خود را از دســت دادنــد ،خانههای زیادی
نابود شــد و مردم زیادی هســتند که جایی برای زندگی ندارند .دســتکشها
و کفشهایــم در بــازی مقابل پرتغال در جام جهانی روســیه را که برای من
بسیار باارزش هستند ،به حراج میگذارم».

پیامی که کاراتهکا انگلیسی با حضور در ایران میدهد

دور جدیــد تمرینــات ملیپوشــان کاراته جهــت حضــور در مســابقات کاراته وان
مراکش از  18فروردین آغاز شده است .تمریناتی که میهمانان ویژهای هم داشته و
توماس جردن ،ملیپوش انگلیس و قهرمان جهان در سال  2016به همراه مربی
خود با حضور در تهران در کنار ملیپوشان کشورمان تمرین میکند و به مدت یک
هفته میهمان تیم ملی خواهد بود .این کاراتهکا  27ساله دلیل حضورش در ایران
را این گونه بیان کرد« :برای تکرار قهرمانی در جهان باید با قهرمانان بزرگ کاراته
دنیا تمرین کنم .حضور قهرمانان نامدار ایرانی موجب شد تا تصمیم بگیرم
به ایران بیایم .ایران یک لوح فشــرده از کل کاراته دنیا است ».شهرام هروی،
سرمربی تیم ملی معتقد است که حضور این کاراتهکا انگلیسی و مربیاش
در ایــران پیــام مهمــی را به تمام مجامــع بینالمللــی و ورزش میدهد که
ایــران بهترین کشــور از هر لحاظ در دنیا اســت .کاراته که بــرای ورزش ایران
یکی از مدال آورترین رشتههاســت ،دیروز شاهد خبر بدی بود .ستاد برگزاری
بازیهای آسیایی لیست ابتدایی رشتههای حاضر در این رقابتها را منتشر کرد که
در میان آنها نامی از کاراته به چشم نمیخورد.
کاپیتان ســپیدرود گفت«:محسن آدمی
نیســت کــه بخواهــد شــرطبندی کنــد یا
بــه خاطــر اینکــه بچه رشــت اســت ،بد
بــازی کند ».نادر دستنشــان ســرمربی
ســپیدرود هم به تسنیم ،گفت« :فروزان
کالً یک اشــتباه روی گل اول داشــت .من
یــک فیلمی دیــدم که متأســفانه بعد از
بازی یک هوادار جلوی فــروزان را گرفته
و بدترین فحاشــی را که در شــأن فوتبال
مــا نیســت ،نثــار او میکنــد .قطعــاً این
هــوادار وابســته به جایــی اســت .این آقا
کــه ایــن ادعــای شــرطبندی را میکنــد،
اول بازی نمیدانســت شرطبندی شده
اســت؟» شــرایطی که محســن فــروزان
تجربــه میکند ،مشــابه چیزی اســت که
پیش از ایــن برای چند بازیکن دیگر هم
اتفاق افتاده اســت .حامد لک و محسن
بنگــر نمونههایی از این دســت هســتند
کــه در مقاطعــی متهــم بــه خیانــت و
کــم کاری شــدند .امــا آنچــه هــواداران
پرشــور تبریزی بایــد به آن توجه داشــته
باشند ،این اســت که تراکتورسازی با این
رویکرد خودخواسته به حاشیه میرود و
پیامدهای یک شکســت را به سرنوشت
بازیهــای بعدی خــودش گــره میزند.
این خودزنی آشکار حاصل نگاهی است
که ممکن است یک تیم مدعی را از صدر
جدول دور کند.

مشتهای گره کرده مجیدی و جمالت جنجالی

تک گل پیروزی بخش دقیقه  90+7پاتوسی به سپاهان ،آنقدر اهمیت داشت که
نیمکت استقالل از فرط خوشحالی منفجر شود .سوت پایان بازی به صدا درآمد و
شفر تا به خودش بیاید ،متوجه شد که توسط تعدادی از بازیکنانش به هوا پرتاب
شده است .گرچه علی خطیر ،معاون ورزشی باشگاه استقالل تأکید کرد که شادی
اســتقاللیها بیش از اندازه بود اما او دلیل این شــادی را به فشــار زیادی دانســت
که روی تیم وجود داشــت .در این میان ،مشتهای گره کرده فرهاد مجیدی هم
سوژه عکاسان و هواداران شد .مربی محبوب استقاللیها دیروز همان عکس را در
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و جمالتی جنجالی نوشت« :تا کی میخواهید
استقالل جام نیاره؟ فقط میخواهید با شما جام بیاره؟ هواداران عزیز! تا زمانی
که آقایان بیرون استقالل باشن و سربازهاشون داخل باشگاه و مواجب بگیراشون
روی سکوها باشن و تیشه به ریشه تیم بزنند ،استقالل قهرمان نمیشود .تا بعد».
گرچه مجیدی از شخص خاصی نام نبرده ،اما با توجه به روابط و اتفاقات پیشین،
به نظر میرسد مخاطب او امیر قلعهنویی است.

پدر آزمون :سردار از چلسی هم پیشنهاد داشت

خلیــل آزمــون ،پدر ســردار آزمون گفــت برای ایــن مهاجم جوان پیشــنهاد
عضویــت در تیــم جوانــان باشــگاه چلســی انگلیــس نیــز وجود داشــت اما
کاراییهای قربان بردیف سرمربی روبین کازان باعث شد او چند سال پیش
این تیم روسی را به عنوان پایگاه نخست سردار در فوتبال اروپا انتخاب کند.
وی افزود :من احســاس یک پدر خوشــبخت را دارم اما مــا به طور کلی یک
خانواده بزرگ ورزشی هستیم که در رشتههای مختلف فعالیت میکنیم.

کاشانی :برانکو تنهایی پرسپولیس را قهرمان نکرد

جعفر کاشــانی ،رئیس هیأت مدیره پرســپولیس با تأکید بر اینکه شخصیت
باشــگاه متکی به فرد نیست ،گفت « :پرسپولیس دو بار پیاپی قهرمان شده
و ســرمربیاش برانکو بوده اما فقط او تیم را قهرمان نکرده اســت .مجموع
مدیریت باشگاه چنین کرده است».

