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پس لرزههای معجزه «بارسا»

توقف تراکتورسازی در اهواز

هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال دیروز با انجام 4
لیگ برتر
دیدار به پایان رســید و در تبریز دو تیم گســترش فوالد و
صبای قم به تساوی بدون گل رضایت دادند .در مشهد
هم تیم ســیاه جامگان و ســپاهان به تساوی یک بر یک
دســت یافتند .حســین بادامکی ( )45برای ســیاه جامگان و مسعود حسنزاده
( )74بــرای ســپاهان گلزنــی کردنــد .در دیگــر دیدار برگزار شــده پدیده مشــهد
میزبــان خــود پیکان تهران را دو بر صفر شکســت داد .دریســا دیاراســوبا ( )24و
محســن یوســفی ( )56دو گل این دیدار را به ثمر رســاندند .آخرین دیدار دیروز
را فوالد خوزســتان و تراکتورســازی تبریز در اهواز برگزار کردند که این دیدار گلی
را در پی نداشــت .با این تساوی اختالف شاگردان امیر قلعهنویی با پرسپولیس
صدرنشین به  10متیاز رسید.

پیروزی شگفت انگیز «بارسلونا» بر «پاریسن ژرمن» از جذابترین مسابقات فوتبال جهان بود

وصال روحانی

عکس :سایت 90

 72ســاعت پــس از معجــزه نیوکمــپ و صعــود
بارســلونا بــه مرحلــه یکچهــارم نهایــی لیــگ
قهرمانــان اروپــا بــه بهــای حــذف تیمــی کــه در
مســابقه رفت در برابرش با نتیجه  4-0شکســت
خورده بود ،رســانههای جهان همچنان سرشار از
تعریــف و تمجید از تیــم زيبا و فوقالعاده بارســا
است که این ناممکن را ممکن کرد .نشریه رکورد
پرتغال در مطلبی پیرامون این واقعه متذکر شد
به ثمر رســیدن ســه گل در  6دقیقــه پایانی دیدار
برابر پاریســنژرمن و در شرایطی که برتری 3-1
بارسا تا آن لحظه به هیچ وجه برای صعود کافی
نبود ،آورد :این همان اتفاقی است که رؤیاها از آن
ساخته میشوند .حاال در هر گوشه جهان ،کودکانی
هســتند که میخواهنــد روزی کاری مثل بارســا را
انجــام بدهند و در اوج لحظــات ناامیدی از هیچ،
همه چیز میســازند .اکیپ ،نشــریه پیشرو ورزش
جهان که در پاریس چاپ میشود ،با وجود تعلق
داشــتن به شــهر محل اســتقرار پاری ســنژرمن،
شــاگردان لوئیس انریکه را قهرمانان عصر مدرن
نامید و متذکر شــد کاری از آن دســت که مســی و
نیمار و یارانش انجام دادند ،تا ابد در دفاتر تاریخ
فوتبــال محفــوظ خواهد مانــد .این نشــریه ادامه
داد :میشــد در آن لحظــات ســخت مثل هر تیم

دیگری ناامید شد و تالش نکرد اما آبی و اناریها
در یک چشــم بــه هــم زدن از تاریکــی محض به
روشنایی مطلق رسیدند و با سه گل شگفتانگیز،
تاریــخ فوتبــال را عوض کردند و درســی بزرگ به
تمامی اهالی ورزش دادند .این اولین بار در تاریخ
برگــزاری لیگ قهرمانان اروپا اســت کــه یک تیم
شکست  4-0بازی رفت خود را جبران میکند و در
ک از این
سایر مسابقات نیز بازگشتهایی دراماتی 
قبیل نادر بوده اســت .نیمار که ابتدا با یک ضربه
آزاد مخــوف و ســپس زدن یک پنالتــی در دقایق
 88و  90نتیجه  3-1را به  5-1تبدیل کرد و سپس
بــا پاس مافوق عالیاش در دقیقه  90+4ســرخی
روبرتــو را در شــرایط به ثمر رســاندن گل ششــم و
سرنوشتســاز قرار داد ،در مصاحبهای گفت :این
رؤیای دوران کودکیام و دلیل اصلی پرداختنم به
فوتبال بود .اینکه از هر مانعی عبور کنم و شــرایط
ســخت ،مــرا ناامید نکنــد .در مصــداق صحیح و
واقعی از عبارت «این مسابقه چیزی بسیار فراتر از
فوتبال و یک مسابقه ورزشی صرف بود» ،پاریس
دیروز (جمعه) را هم در غم مطلق ناکامی بزرگ
پاری ســنژرمن و در حالی غمانگیز ســپری کرد و
ســران باشگاه پاری ســنژرمن اعتراف کردند این
ناکامی تــا ابد از دامان این باشــگاه پــاک نخواهد
شد .در همین شرایط در بارسلونا مردم در عرش

ســیر میکننــد و حتــی رقبــای داخلی سرســخت
بارســا نیــز بــا لــذت و افتخــار از دســتاورد تاریخی
این تیم ســخن میگویند .مشــکل بزرگ لوئیس
انریکــه ،ســرمربی بارســلونا این اســت کــه چطور
شــاگردانش را از آســمان به زمین بیاورد و مهیای
مســابقه فردا شــب بــا الکرونیا در هفته بیســت و
هفتم اللیگا کند .مسابقهای که در تعیین تکلیف
قهرمانــی این فصل ســهم قابل توجهــی خواهد

داشــت و رقابت حاد این تیم و رئــال مادرید را بر
سر این عنوان شدت بیشتری خواهد بخشید .این
در حالی اســت که فیلم شادی کردن مفرط چهار
فوتبالیست مشهور سابق انگلیس شامل لینهکر،
فردیناند ،اوون و جرارد پس از به ثمر رســیدن گل
دیوانــه کننده واپســین ثانیههای ســرخی روبرتو و
صعود بارســا در استودیویی که مشغول گزارش و
تفسیر این مســابقه برای یک شبکه خبری بزرگ

بریتانیــا بودند ،همچنان از پربینندهترین فیلمها
در فضــای مجــازی و در شــبکههای خبری اســت
و ایــن نامــداران چنــان شــادی میکنند کــه انگار
سالها برای بارسا بازی کرده یا سهامداران فعلی
این باشــگاه هستند حال آنکه فقط لینهکر در ایام
جوانی سه فصل برای بارسا بازی کرد و اوون عضو
رئــال مادرید ،دشــمن قســم خــورده بارســا بوده
است!

ذوب آهن باز هم متوقف شد ،ماشینسازی امیدوار ماند

گام بلند دیگری از سرخها به سوی قهرمانی

تیــم فوتبال پرســپولیس عصر پنجشــنبه در ادامه
هفته بیست و چهارم لیگ برتر کشور ،میهمانش
استقالل خوزستان را به دشواری و به یاری تک گل
دقیقه  16مهدی طارمی 1-0 ،شکســت داد تا قدم
بلند تازهای به سوی سومین قهرمانیاش در تاریخ
 16ساله برگزاری این مسابقات بردارد .در روزی که
داور یک گل دیگر ســرخها [توسط وحید امیری] را
در تضاد با نظریه برخی کارشناســان مردود اعالم
کرد ،نیمه دوم تبدیل به نیمهای پراضطراب برای
ســرخهای تهرانی شــد زیرا آبیهای خوزســتان که

چیزی برای از دســت دادن نداشــتند ،فشار زیادی
روی دروازه میزبــان آوردند و در یکی دو صحنه نیز
به گلزنی بسیار نزدیک شدند .در نهایت و در روزی
که ســیروس پورموسوی ،ســرمربی تیم میهمان از
کنــار زمین اخراج شــد ،علی پورکیانــی قائم مقام
باشــگاه استقالل خوزستان با حمایت از وی ،گفت
اگــر بنا بــر اخراج کســی بود ،آن کس باید محســن
مسلمان ،هافبک تهاجمی پرسپولیس میبود که
در طول مســابقه کم عربدهکشــی نکــرد! پورکیانی
در عین حال حاضر نشــد درباره این نظریه برخی

کارشناسان که داور یک پنالتی پرسپولیس را نادیده
گرفته است ،به صراحت اظهار نظر کند.
ëëتوقفتازهذوبیها
ذوب آهن که دور از غوغای اواسط فصلش روزگار
بدی را میگذراند ،روز پنجشنبه برای ششمین دیدار
متوالی خود (در ایران و آسیا) از کسب برد عاجز ماند
و این بار به تساوی خانگی  1-1با نفت تهران قناعت
ورزید .گل نخست را اکبر صادقی با یک شوت زمینی
در دقیقه  38به ســود تیم علی دایی به ثمر رســاند
و ســفید و ســبزهای اصفهانی برای اینکه چهارمین
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باخــت متوالــی خــود را در لیــگ داخلــی متحمــل
نشوند ،با گل دقیقه  65جری بنگستون هندوراسی،
کار را بــه تســاوی  1-1کشــاندند .علی دایــی در پایان
ایــن دیدار گفت نفت در صورت بهرهگیری درســت
از شــانسهای گلزنــیاش ،کار را در همان نیمه اول
تمام میکرد و مجتبی حسینی سرمربی ذوب آهن
هم مدعی شد دور ماندن مجدد از پیروزی طی این
دیدار ،نشانگر وجود بحران در این باشگاه نیست.
ëëحفظامیدهایماشینسازی
دیگــر بــازی روز پنجشــنبه لیــگ برتــر را

ماشینســازی بــا حســاب  1-0از صنعــت نفــت
آبادان برد تا با وجود باقی ماندن در قعر جدول،
امیدهای بیشــتر بــرای ابقــا در لیگ برتــر بیابد.
تــک گل بســیایر زودهنگام (دقیقــه دوم) احمد
امیر کامدار ،مهاجم ســبزهای تبریزی را یارانش
تــا پایــان وقت حفــظ کردند و  3تعویــض فیروز
کریمی ،سرمربی صنعت نفت در نیمه دوم نیز
گره کار این تیم آبادانی را نگشود و فقط این تیم
را در خطر ســقوط احتمالی به دستهای پایینتر
نگه داشت.

فیفــا به دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری جنجالی امریکا
تذکر داد با تصمیمگیریهای مسألهســاز اخیرش ،امکان
کوتاهتر از
کســب میزبانی جام جهانی فوتبــال  2026را بــرای امریکا
خبر
عمالً از دست خواهد داد.
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس در پایان تمرین
دیروز این تیم گفت حتی اگر به حکم فیفا  6امتیاز از این تیم کسر شود ،سرخها باز
در صدر جدول میمانند و مدعی نخست قهرمانی لیگ برتر خواهند بود .وی افزود:
مسأله حل است ،بروید صفا کنید!!
مهــدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال گفــت از این پس مالیات بازیکنــان و مربیان
فوتبال براســاس درآمدشان محاسبه و اخذ خواهد شد و نه براساس متن قراردادشان
که تحویل فدراسیون داده میشود .در ادامه موج تمدید قراردادها با بازیکنان شاخص
پرســپولیس ،ســیدجالل حســینی کاپیتان این تیم نیز دیروز قراردادش را با سرخهای
تهرانی به مدت یک سال دیگر تمدید کرد .وی با رسیدن سال جدید 36،ساله میشود.
در پایان مســابقه پنجشــنبه شب منچستریونایتد با روستوف روســیه در چارچوب
مسابقاتفوتباللیگاروپا،کارلوسکیروشسرمربیپرتغالیتیمملیایراندیدار
گرمی با هموطن نامدارش ژوزه مورینیو که امســال هدایت شــیاطین ســرخ فوتبال
انگلیس را در دست دارد ،داشت.
مرحلهنیمهنهاییرقابتهایفوتبالساحلیقهرمانیآسیادیروزدرمالزیبرگزار
شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد با شکست ۸بر ۶ژاپن عالوه بر راهیابی
به فینال جواز حضور درمسابقات جام جهانی ۲۰۱۷باهاما را کسب کند .ملی پوشان
در دیدار فینال به مصاف امارات خواهند رفت.
باشــگاه پرســپولیس برای پرداخت طلب  ۷میلیارد تومان مانوئل ژوزه دســت به
دامان هواداران شــد و علی اکبر طاهری ،سرپرست باشــگاه با ارائه شماره حساب از
هواداران خواســت به باشــگاه کمک کنند .در همین رابطه پیشکسوتان پرسپولیس
برای رفع مشکالت اخیر از بازیکنان درخواست کردند تا آنها با بخشیدن یک درصد
از مبلغ قرارداد خود ،در تسویه شدن پول قرارداد ژوزه سهیم باشند .اتفاقی که توسط
سیدجاللحسینیتأییدشد.درکناراینها،علیکریمیوعلیپروینهمکمکهایی
داشتند که به حساب باشگاه واریز شده است.
مســابقات جایزه بــزرگ جودو باکو در حالی از دیروز با حضــور  183جودوکار از 31
کشور آغاز شد که علیرضا خجسته پس از پیروزی بر «ووگار شیرنلی» از آذربایجان در
دومین مبارزه مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس به میدان نرفت و به دور بازندهها
رفــت ،امــا با توجــه به اینکه نماینــده رژیم غاصب اســرائیل مقابل جودوکار کشــور
مولداوی شکست خورد و به گروه بازندهها راه یافت ،در گروه بازندهها خجسته بازهم
نماینده غاصب اسرائیل را به رسمیت نشناخت و حاضر به مبارزه نشد.

